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Muharrem Blakaj sjell botimin e
dytë të romanit ‘Paraardhësit’

Njohësi i proceseve politike në vend,
Behxhet Shala, ka thënë për gazetën
"Epoka e re" se reformat në subjektet
politike janë të vështira pasi që ato
deri më tani kanë krijuar struktura
që nuk mund të ndryshohen lehtë. Ai
ka theksuar se asnjë parti nuk mund

të bëjë reforma të thella. Shala ka
folur për procesin e nisur zgjedhor
brenda PDK-së, AAK-së dhe LV-së. Ai
ka thënë se këto parti duhet të bëjnë
prerje të thella 'kirurgjike' në mënyrë
që të këndellen sa iu përket
reformave 

Në ambientet e Institutit Albanologjik
në Prishtinë është promovuar botimi i
dytë i romanit "Paraardhësit" i autorit
Muharrem Blakaj, po ashtu është
shfaqur edhe premiera e filmit doku-
mentar "Nana Kadë" e po këtij autori.

Në këtë promovim u tha se romani
"Paraardhësit" ka intrigë, shquhet për
veprim dramaturgjik të përshpejtuar,
të mban pezull e të lë pa frymë,
saqë e ke vështirë ta lësh në gjysmë
leximin

Kosova kujton 37-vjetorin e demonstratave të vitit 1981

FLET PËR "EPOKËN E RE", PAL LEKAJ

Kjo javë do të jetë
vendimtare për
demarkacionin 
Nënkryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës (AAK), Pal Lekaj,
ka bërë me dije se kjo javë do të jetë vendimtare për çështjen e
demarkacionit me Malin e Zi. Në këtë intervistë dhënë për gazetën
"Epoka e re", ai ka shprehur optimizëm se gjatë kësaj jave Kuvendi
i Kosovës do ta ratifikojë demarkacionin. Lekaj ka thënë se pret
reflektim pozitiv nga Lista Serbe, Lëvizja Vetëvendosje si dhe nga
deputetët e dorëhequr të Vetëvendosjes. Lekaj, i cili mban post
ministri në Qeverinë Haradinaj, ka hedhur poshtë mundësinë që
koalicioni qeverisës të bëjë kompromise në dëm të Kosovës me
Listën Serbe në këmbim të votave për demarkacionin. Sipas
tij, pas të gjeturave të komisionit Bulliqi dhe marrëveshjes
së dy presidentëve, nuk duhet të ketë hezitim për ta
votuar demarkacionin
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ANKARA, 111 MARS - Presidenti i
Turqisë, Rexhep Taip Erdogan, ka
përshëndetur Kosovën, në fjalimin
e mbajtur të dielën në Kongresin e
gjashtë të Partisë për Drejtësi dhe
Zhvillim (AK Parti) që është mbaj-
tur në provincën Bolu.
"Përshëndes vëllezërit e mi në
Bosnjë e Hercegovinë, Kosovë,

Shqipëri. Unë u dërgoj urimet më
të përzemërta edhe vëllezërve dhe
motrave të mia në Maqedoni,
Serbi, Mal të Zi, Trakë Perëndimore,
Krime, Bullgari, Rumani, në emër
të kombit tim. Ne duam të komu-
nikojmë me vëllezërit tanë në
Sarajevë, Shkup, Gumulcine,
Kardzhali, Prishtinë dhe Mostar.

Gjithmonë them se kufijtë tanë
fizikë janë më të vogël sesa kufijtë e
botës sonë. Gjysma e zemrës sonë
është në Stambolli, Dijarbakir,
Trabzon, Antalia dhe Izmir, ndërsa
gjysma tjetër është në Alepo,
Kirkuk, Jerusalem dhe Buhara", ka
thënë Erdogani, raporton "TRT
Haber", shkruan "Insajderi".

Erdogani: Përshëndes vëllezërit e mi në Kosovë

LAJME SHKURT

Ziadin Sela rizgjidhet kryetar i
Aleancës për Shqiptarët 

SHKUP, 111 MARS - Aleanca për Shqiptarët e mbajti
Kongresin e saj të parë në Tetovë, ku Ziadin Sela
u zgjodh për ta drejtuar partinë në një mandat
të ri. Ai ishte kandidati i vetëm për këtë post. 606
delegatë kanë votuar për, ndërsa vetëm një
kundër zgjedhjes së tij për kreun e ASH-së.
Në kongres ishin të pranishëm përfaqësues 
politikë të dy krahëve të Lëvizjes "Besa", të
Partisë Socialiste të Shqipërisë dhe një pjesë e
trupit diplomatik nga Shkupi. 
Ziadin Sela, duke folur para delegatëve, kërkoi
që kryetarët e partisë të mund të zgjidhen më së
shumti vetëm për dy mandate për ta drejtuar
partinë. Kjo u miratua nga të pranishmit.
Sela kërkoi më tej zyrtarizimin e gjuhës shqipe
në Maqedoni. "Shqiptarët në 16 vjetët e fundit
jetojnë sikur në monizëm; çdoherë që ka 
zgjedhje është po i njëjti që i fiton ato (duke
aluduar në BDI-në). Me ndërhyrjen e subjekteve
maqedonase, u bë përpjekje për përçarjen e
opozitës shqiptare", u shpreh ai.
Vetëm dega e një lagjeje të Shkupit, e Butelit, e
ka bojkotuar kongresin, për shkak të pakënaqë-
sive për mospërfaqësimin në strukturat e larta
udhëheqëse të partisë.
Aleanca për Shqiptarët është një parti e re në
skenën politike të Maqedonisë. Ajo ka vetëm dy
ligjvënës në parlamentin e Maqedonisë. Njëri
nga ata ësgrë vetë Sela. Deputeti i tretë, i cili
ishte zgjedhur në kuadër të koalicionit parazg-
jedhor, u nda nga ASH-ja dhe u afrua me BDI-në
në pushtet, pasi Aleanca për Shqiptarët vendosi
ta braktisë koalicionin qeveritar. 

Rama: Sulmet e opozitës,
pasqyrë e degradimit

TIRANË, 111 MARS - Kryeministri Edi Rama ka
akuzuar dy partitë e mëdha të opozitës, PD-në
dhe LSI-në, se nuk kanë as lidership e as vizion
në lidhje me reagimin e tyre të sasisë rekord të
kokainës të kapur para pak javësh nga Policia e
Shtetit në Durrës.
Përmes një postimi të shkurtër në "Facebook",
Rama shkruan: "Sulmet e dy partive për 
super-operacionin policor antidrogë, një
pasqyrë e degradimit të opozitës. As lidership, as
vizion, as program, as skuadër, as ide, as
edukatë, madje as shqipshqiptim e shqipshkrim
normal. Vajmedet kush u beson akoma", ka
komentuar ai.
Më herët, përmes një deklarate për shtyp, 
ministri i Brendshëm i ka vlerësuar deklaratat e
opozitës si një përpjekje e dëshpëruar për ta
mbuluar 'diellin me shoshë', në sytë e
shqiptareve dhe për ta vazhduar dëmtimin e
imazhit të Shqipërisë në sytë e të huajve.

SHKUP, 111 MARS - Partitë politike ende pa
një marrëveshje konkrete për mira-
timin e Ligjit për përdorimin e gjuhëve,
me të cilin avancohet përdorimi zyrtar
i gjuhës shqipe në Maqedoni. Shkas
për këtë janë 35 mijë amendamentet e
VMRO DPMN-së opozitare që u
parashtruan pas refuzimit të presiden-
tit të shtetit, Gjorge Ivanov, për ta
dekretuar ligjin duke kërkuar
ndryshimin e disa pjesëve të tij me pre-
tendimin se forma që kishte kaluar në
Kuvend, është në kundërshtim me
Kushtetutën apo se i njëjti e bën shtetin
dygjuhësor. 
Kreu i Kuvendit të Maqedonisë, Talat
Xhaferi, që vjen nga Bashkimi
Demokratik për Integrim, të enjten
vendosi për miratimin e ligjit, me syn-
imin për t'i anashkaluar amenda-
mentet e opozitës, ndërsa pas dështim-
it të seancës, ai u ka dhënë një javë afat
partive që të arrijnë marrëveshje për
miratimin e ligjit. Ai nuk ka komentuar
më tepër, por ka thënë se do ta zbatojë
Kushtetutën. "Kryetari ka para vetes
Rregulloren dhe Kushtetutën, në të
cilën janë të sanksionuara kompeten-
cat dhe procedurat e caktuara", ka
deklaruar Xhaferi, duke fajësuar disa

deputetë të LSDM-së, të cilët, sipas tij,
ngurrojnë ta votojnë ligjin.
Por, LSDM-ja e kryeministrit Zoran
Zaev, që mbështet ligjin, refuzoi të mer-
rte pjesë në seancë, me arsyetimin se
ligji nuk mund të kalojë në atë formë,
porse duhet të ketë një marrëveshje me
VMRO-në. Kjo ishte njëherësh edhe
përplasja e parë e partnerëve të koali-
cionit që në rast të përshkallëzimit të
mospajtimeve, mund të çojë edhe në
lëkundjen e Qeverisë. 
Ndërkohë, nga VMRO-ja kanë hedhur
poshtë ultimatumin, ndërsa kanë
përsëritur qëndrimin kundërshtues
për ligjin e gjuhëve. "Ultimatume nuk
komentoj dhe nuk është nivel i imi të
komentoj qëndrime të tilla. Qëndrimi
ynë është i qartë dhe jep mundësi për
dalje nga kjo situatë", ka deklaruar
kryetari i VMRO DPMNE-së, Hristijan
Mickoski. Ai ka kërkuar tërheqjen e
ligjit dhe miratimin e një zgjidhjeje të
re, e cila, siç ka thënë, do të jetë në për-
puthje me Kushtetutën.
Pavarësisht prej qëndrimeve të tilla,
njohësit e çështjeve politike besojnë se
zgjidhje mund të ketë. "Megjithatë, unë
mendoj se në fund partitë politike do të
merren vesh që këtë ligj ta miratojnë si

një projekt politik, ashtu siç është
propozuar nga kryeparlamentari
Xhaferi, që sërish të votohet i gjithë tek-
sti dhe sërish të dërgohet për dekretim
te presidenti Ivanov", tha ai. "Mendoj
se kështu duket marrëveshja politike,
edhe pse në Maqedoni gjithçka është e
mundur dhe në fund të prishet gjithç-
ka, edhe pse momentalisht duket në
horizont një marrëveshje që besoj se
mund të arrihet në afatin prej një
javësh që dha kreu i Kuvendit", thotë
analisti Petar Arsovski.
Ismet Ramadani, njohës i çështjeve
politike dhe ish-deputet në disa për-
bërje parlamentare, beson se ligji për
gjuhët, me gjithë kundërshtimet e
VMRO DPMNE-së, do të miratohet.
Dhe, në këtë rast ai kujton se opozita
duhet të ketë kujdes në sjelljen e saj apo
ta ndryshojë qëndrimin kur bëhet fjalë
për të drejtat e shqiptarëve pasi mund
të vijë në situatë që asnjëherë të mos
mund të gjejë partner te partitë
shqiptare për formimin e ndonjë
Qeverie të re nga ana e saj. Dëshmi për
këtë, sipas tij, janë zgjedhjet e fundit ku
fitoi VMRO-ja, por nuk arriti ta formojë
Qeverinë pikërisht për shkak të poli-
tikës antishqiptare.

Ligji për gjuhët, mes 
ultimatumeve dhe rrezikut 
për rrëzimin e Qeverisë 

Kreu i Kuvendit të Maqedonisë, Talat Xhaferi, të enjten vendosi për miratimin e
ligjit, ndërsa pas dështimit të seancës, ai u ka dhënë një javë afat partive që të
arrijnë marrëveshje për miratimin e ligjit
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Muhamet KKOCI

PRISHTINË, 111 MARS - Tri subjektet e
mëdha politike në vend, Partia
Demokratike e Kosovës (PDK),
Aleanca për Ardhmërinë e
Kosovës (AAK) dhe Lëvizja
Vetëvendosje (LV), janë në proces
të brendshëm zgjedhor.
Lidershipi i tyre ka premtuar
reforma të thella, por njohësit e
rrethanave politike janë shprehur
skeptikë se këto parti mund të
bëjnë reforma të mirëfillta. 
Analisti politik Behxhet Shala ka
bërë me dije për gazetën "Epoka
e re" se reformat në subjektet
politike janë të vështira pasi që
ato deri më tani kanë krijuar
struktura që nuk mund të
ndryshohen lehtë. "Tani për tani
asnjë parti në Kosovë nuk mund
të bëjë reforma të mirëfillta,
sepse për një kohë të gjatë ato
kanë punuar me të njëjtën struk-
turë, duke prodhuar një skelet të
njerëzve të cilët nuk duan t'i
ndryshojnë pozicionet. Në
momentin që dikush ua lëkundë
pozitat ata fillojnë ta shantazho-
jnë liderin në mënyra të
ndryshme. Kështu që, në këto
rrethana është e pamundur që
partitë të bëjnë reforma të mirë-
fillta", ka thënë Shala. 
Ai ka treguar mënyrën se si mund
të bëhen këto reforma. "PDK-ja
me këtë përbërje e ka problem të
reformohet. Madje e ka thuajse të
pamundur të ndërmarrë reforma
sepse ata të cilët më së paku kanë
punuar për PDK-në i mbajnë
vendet me ndikim, qoftë si min-
istër apo deputet. Nëse Kadri
Veseli dëshiron ta reformojë
PDK-në, atëherë duhet t'i bëjë
disa prerje të thella kirurgjike, të
cilat mund të shkaktojnë dhimb-
je, por kjo është e vetmja mënyrë
që partia të këndellet. Me të njëjtit
njerëz nuk ka kurrfarë mundësie
që PDK-ja të reformohet", është
shprehur Shala, duke treguar
edhe për hapat që duhet t'i ndër-
marrë lideri i AAK-së, Ramush
Haradinaj, për ta reformuar part-
inë e tij. "AAK-ja varet kryesisht
prej Ramush Haradinajt. Nëse
është Ramushi në formë, AAK-ja
ekziston dhe është e fortë, por
nëse nuk është ai, atëherë AAK-ja
e ka problem ose e ka të
pamundur të bëjë diçka. Edhe në
këtë parti është krijuar njëfarë
raporti klientelist, ku të gjithë i

vardisen Ramushit derisa kanë
interes prej tij, kurse në
momentin që nuk kanë ndonjë
interes, ata do t'ia kthejnë
shpinën. Edhe kjo parti duhet të
reformohet me shumë njerëz të
ri", ka deklaruar Shala, i cili ka
folur edhe për Lëvizjen
Vetëvendosje, e cila sapo ka
zgjedhur kryetarin e  ri dhe është
në proces të zgjedhjes së struktu-
rave të reja.  "Vetëvendosja mund
të bëjë reforma, por kjo parti e ka
pësuar goditjen më të rëndë, të
cilën asnjë parti më parë nuk e ka
pasuar. Tani këtu kemi dy pozi-
cione krejtësisht të papa-
jtueshme njëri me tjetrin. Pra,
nuk ka më asnjë gjasë të bashko-
hen. Në këtë mënyrë
Vetëvendosja po kalon një krizë.
Krahu i cili është kundër Albinit,
mendoj se brenda një kohe do të
jetë shumë më i fuqishëm se
krahu i Albinit, pra do të  ketë më
shumë deputetë", ka thënë Shala.
Në anën tjetër, zyrtarët e lartë të
këtyre partive politike janë zotuar
se në proces të zgjedhjeve të
brendshme do të ndodhë një
reformë e thellë. PDK-ja në fillim
të këtij muaji i ka shpallur zgjed-
hjet e brendshme, derisa
zëvendëskryetari i PDK-së, Enver
Hoxhaj, ka thënë për gazetën
"Epoka e re" se ky proces do ta
fuqizojë këtë subjekt politik.
"Qasja jonë është që PDK-ja të
jetë e hapur dhe që hapja e saj të
jetë e madhe. Ta bëjmë një refor-
më dhe reforma e PDK-së të jetë e
thellë. Si t'i përfshijmë në struktu-
rat e PDK-së të gjitha energjitë,
njerëzit me shkathtësi, me dije
dhe me merita që i kanë shërbyer

vendit. PDK-ja në dekadën e parë
të shtetësisë ka qenë forca qen-
drore e shtetndërtimit të vendit
dhe në dekadën e dytë jemi të
zotuar ta përmbyllim shtetndër-
timin e Kosovës, me përmbyllje të
sovranitetit të plotë, me anë-
tarësim të Kosovës në OKB dhe në
BE. Përtej kësaj fokusi kryesor do
të jetë zhvillimi ekonomik, krijimi
i vendeve të reja të punës dhe
përmirësimi i cilësisë së jetës", ka
thënë Hoxhaj, duke shtuar se qël-
limi kryesor është që PDK-ja të
hapë një kaptinë të re, e cila do ta
bëjë PDK-në forcën më të rëndë-
sishme të ndryshimit në vend
sikurse që kemi dëshmuar edhe
në të kaluarën.
Edhe AAK-ja nga muaji shkurt
ndodhet në proces të brendshëm
zgjedhor. Lideri i kësaj partie,
Ramush Haradinaj, ka deklaruar
se përmes këtij procesi synohet
afrimi i njerëzve me vlera. "Ta
synojmë afrimin e secilit qytetar
të vendit me Aleancën, me struk-
turat tona në çdo cep të Kosovës.
Aleanca ka kuadro të dëshmuara
në proceset e deritanishme dhe
këtyre strukturave duam t'i shto-
jmë edhe vlera të reja me afrimin
e të rinjve, grave, ndërmarrësve,
shoqërisë civile dhe profesion-
istëve të tjerë të ndryshëm",
kishte thënë Haradinaj me rastin
e hapjes së procesit zgjedhor
brenda partisë.
Kurse Lëvizja Vetëvendosje së
fundi ka zgjedhur Albin Kurtin
kryetar të ri, i cili,  gjatë prezan-
timit të platformës së tij si kryetar,
ka premtuar se do të ketë hapje
në këtë lëvizje me ardhjen e
kuadrove të reja.

Partia Demokratike e Kosovës (PDK), Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës (AAK) dhe Lëvizja Vetëvendosje (LV) 
janë zotuar për reforma të thella brendapartiake 

Shala: Asnjë parti nuk mund 
të bëjë reforma të thella

Njohësi i proceseve politike në vend, Behxhet Shala, ka thënë për gazetën
"Epoka e re" se reformat në subjektet politike janë të vështira pasi që ato
deri më tani kanë krijuar struktura që nuk mund të ndryshohen lehtë. Ai ka
theksuar se asnjë parti nuk mund të bëjë reforma të thella. Shala ka folur
për procesin e nisur zgjedhor brenda PDK-së, AAK-së dhe LV-së. Ai ka
thënë se këto parti duhet të bëjnë prerje të thella 'kirurgjike' në mënyrë që
të këndellen sa iu përket reformave 
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Shqipe HHETEMI

PRISHTINË, 111 MARS - Nënkryetari
i Aleancës për Ardhmërinë e
Kosovës (AAK), njëherësh min-
istër i Infrastrukturës, Pal Lekaj,
ka thënë të dielën se koalicioni
qeverisës është duke bërë çmos
për t'i siguruar 2/3 e votave për
ta ratifikuar Marrëveshjen për
Shënimin e Kufirit me Malin e
Zi. Në këtë  intervistë dhënë për
gazetën "Epoka e re", ai ka
thënë se kjo javë do të jetë
vendimtare për çështjen e
demarkacionit. "Koalicioni
është i qëndrueshëm dhe kemi
një dakordim brenda tij. Ne po
bëjmë çmos që pas këtyre
rrethanave të reja ta miratojmë
demarkacionin. Shpresoj se kjo
javë do të jetë vendimtare për
demarkacionin", është shpre-
hur Lekaj, duke shtuar se nuk
do të ketë thirrje të vazhdimit të
seancës pa u siguruar votat e
nevojshme. Ai ka thënë se pret
reflektim pozitiv nga Lista
Serbe, Lëvizja Vetëvendosje si

dhe nga deputetët e dorëhequr
të Vetëvendosjes. Megjithatë,
Lekaj ka hedhur poshtë
mundësinë që koalicioni qev-
erisës të bëjë kompromise në
dëm të Kosovës me Listën Serbe
në këmbim të votave për
demarkacionin. "Mund të them
shkurt dhe shqip se ky koalicion
dhe kryeministri Haradinaj nuk
do të bëjnë kompromise me
askënd në dëm të Kosovës,
duke përfshirë këtu edhe Listën
Serbe. Nuk guxojmë ta shkelim
vijën e kuqe ku dëmtohet shteti
i Kosovës. Në këtë drejtim jemi
shumë të qartë edhe si AAK,

edhe si Qeveri. Kryeministri
Haradinaj e ka bërë të qartë se
kjo Qeveri nuk do të punojë për
asnjë moment kundër intere-
save të shtetit të Kosovës dhe
jemi shumë të qëndrueshëm në
këtë drejtim", ka deklaruar
Lekaj. Sipas tij, pas të gjeturave
të komisionit Bulliqi dhe mar-
rëveshjes së dy presidentëve,
nuk duhet të ketë hezitim, por
duhet të votohet demarkacioni. 
Lekaj pret reflektim pozitiv
edhe nga Vetëvendosja.
"Shpresoj se ata duke u social-
izuar me situatën e re të mar-
rëveshjes ndërmjet dy presi-

dentëve dhe të gjeturave të
komisionit Bulliqi duhet ta
ndryshojnë mendimin pozi-
tivisht. Siç e dini, ne kemi qenë
në një gjuhë të përbashkët kur e
kemi kundërshtuar demarka-
cionin, kurse tani mendoj se
është situatë e re që edhe ata
duhet të mendojnë pozitivisht,
pra ta ndryshojnë qëndrimin",
ka theksuar ai. 
Lekaj ka shprehur optimizëm se
pas ratifikimit të demarkacionit
Bashkimi Evropian do t'i përsh-
pejtojë procedurat sa i përket
liberalizimit të vizave.  

"Epoka ee rre": Z. Lekaj, koali-
cioni qeverisës a ka arritur t'i
sigurojë 2/3 e votave për mira-
timin e Marrëveshjes për
Shënimin e Kufirit me Malin e
Zi?  
Lekaj: Sa i përket çështjes së
demarkacionit tani kanë kaluar
limitet. Ne si Aleancë kemi
kundërshtuar marrëveshjen e
përparshme të demarkacionit
me Malin e Zi, mirëpo tash jemi
në një situatë krejt tjetër pas të

gjeturave të komisionit
shtetëror të udhëhequr nga z.
Bulliqi si dhe kemi nënshkrimin
e deklaratës nga dy presidentët,
ku përmenden pikat Çakorr dhe
Kullë. Dhe përmes një komisioni
të përbashkët kufiri mund të
vijë në drejtimin që kemi
kërkuar. Prandaj është një situatë
e re. Shpresoj se do të gjejmë një
gjuhë të përbashkët dhe do t'i
kemi 2/3 e votave në Kuvend
për miratimin e demarkacionit.
Z. Haradinaj është duke kontaktuar
dhe negociuar me të gjitha 
subjektet politike, duke përfshirë
edhe Listën Serbe, në mënyrë
që të arrijmë një konsensus.
Mirëpo, sido që të jetë, nuk do
të thirret vazhdimi i seancës pa
i pasur 2/3 e votave.  

"Epoka ee rre": Lista Serbe dy ditë
më parë, nëpërmjet një komu-
nikate për medie, ka bërë me
dije se nuk do ta votojë
demarkacionin. Si do ta bindni
Listën Serbe për të ndryshuar
qëndrim?
Lekaj: Ata janë qytetarë të

FLET PËR "EPOKËN E RE", PAL LEKAJ

Kjo javë 
do të jetë
vendimtare për
demarkacionin

FLET PËR "EPOKËN E RE", PAL LEKAJ

Kjo javë 
do të jetë
vendimtare për
demarkacionin

Nënkryetari i Aleancës për Ardhmërinë
e Kosovës (AAK), Pal Lekaj, ka bërë
me dije se kjo javë do të jetë
vendimtare për çështjen e demarka-
cionit me Malin e Zi. Në këtë intervistë
dhënë për gazetën "Epoka e re", ai ka
shprehur optimizëm se gjatë kësaj jave
Kuvendi i Kosovës do ta ratifikojë
demarkacionin. Lekaj ka thënë se pret
reflektim pozitiv nga Lista Serbe,
Lëvizja Vetëvendosje si dhe nga
deputetët e dorëhequr të
Vetëvendosjes. Lekaj, i cili mban post
ministri në Qeverinë Haradinaj, ka hed-
hur poshtë mundësinë që koalicioni
qeverisës të bëjë kompromise në dëm
të Kosovës me Listën Serbe në këm-
bim të votave për demarkacionin.
Sipas tij, pas të gjeturave të komisionit
Bulliqi dhe marrëveshjes së dy presi-
dentëve, nuk duhet të ketë hezitim për
ta votuar demarkacionin 

Nuk guxojmë ta shkelim vijën e kuqe ku
dëmtohet shteti i Kosovës. Në këtë 
drejtim jemi shumë të qartë edhe si AAK
edhe si Qeveri. Kryeministri Haradinaj e
ka bërë të qartë se kjo Qeveri nuk do të
punojë për asnjë moment kundër 
interesave të shtetit të Kosovës dhe jemi
shumë të qëndrueshëm në këtë drejtim. 
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Kosovës dhe duhet të mendojnë
për veten, për lëvizjen e lirë të
qytetarëve serbë dhe të 
komuniteteve të tjera. Duhet të
mbizotërojë arsyeja tek ata dhe
nuk shoh ndonjë pengesë që
mund të kenë ata në të
ardhmen për ta votuar
demarkacionin. Megjithatë, ata
janë autonomë dhe vendimi
është i tyre. Shpresoj edhe te
Vetëvendosja dhe te subjektet e
tjera do të mbizotërojë arsyeja e
votimit të demarkacionit, sepse
me të vërtetë ka një ndryshim
sa i përket asaj që ne e kemi
kundërshtuar në të kaluarën.   

"Epoka ee rre": Si mund të prisni
reflektim nga Lëvizja
Vetëvendosje e cila edhe më
tutje vazhdon ta kundërshtojë
demarkacionin, apo jeni duke
pritur mbështetje nga deputetët
që janë larguar nga kjo lëvizje?
Lekaj: Shpresoj se ata, duke u
socializuar me situatën e re të
marrëveshjes ndërmjet dy 
presidentëve dhe të gjeturave të
komisionit Bulliqi, do të
ndryshojnë mendimin 
pozitivisht. Siç e dini, ne kemi
qenë në një gjuhë të përbashkët
kur e kemi kundërshtuar
demarkacionin, kurse tani
mendoj se është situatë e re që
edhe ata duhet të mendojnë
pozitivisht, pra që ta ndryshojnë
qëndrimin.

"Epoka ee rre": Për këtë çështje
është duke negociuar ndokush
nga koalicioni qeverisës me
Vetëvendosjen apo deputetët e
saj të pakënaqur?
Lekaj: Z. Haradinaj, bashkë me
koalicionin qeverisës, është
duke u marrë me këtë çështje,
por nuk e di nëse kanë biseduar
apo jo. Unë pres reflektim pozi-
tiv nga Lëvizja Vetëvendosje
dhe nga krahu i të dorëhequrve.
Shpresoj se kjo javë do të jetë
vendimtare për demarkacionin.   
"Epoka e re": Sa janë gjasat

reale që kjo javë të jetë
vendimtare, duke marrë
parasysh se kanë shkuar
dhjetëra javë të tilla vendimtare
dhe ende demarkacioni nuk
është miratuar?
Lekaj: Unë shpresoj se kjo javë
do të jetë vendimtare për
demarkacionin. 

"Epoka ee rre": Keni informa-
cione se do të thirret vazhdimi i
seancës gjatë kësaj jave?
Lekaj: Nuk do të rrezikohet që të
thirret vazhdimi i seancës
derisa nuk i kemi 2/3 e votave. 

"Epoka ee rre": Z. Lekaj, është
përfolur se Lista Serbe ka
kushtëzuar votimin e demarkacionit
me plotësimin e disa kushteve,
njëra prej tyre është thënë të
jetë formimi i komunës së
Prelluzhës, themelimi i asocia-
cionit të komunave serbe sipas
marrëveshjes së Brukselit dhe
çështja e Trepçës. Ky koalicion
qeverisës është i gatshëm t'i
pranojë kërkesat e Listës Serbe
në këmbim të votës për
demarkacionin?  
Lekaj: Mund të them shkurt dhe
shqip se ky koalicion dhe
kryeministri Haradinaj nuk do
të bëjnë kompromise me
askënd në dëm të Kosovës,
duke përfshirë këtu edhe Listën
Serbe.

"Epoka ee rre": Por pa votat e
Listës Serbe, Lëvizjes
Vetëvendosje dhe eventualisht
të deputetëve të pakënaqur, si
do të mund të miratohet
demarkacioni?
Lekaj: Nuk guxojmë ta shkelim
vijën e kuqe ku dëmtohet shteti
i Kosovës. Në këtë drejtim jemi
shumë të qartë edhe si AAK
edhe si Qeveri. Kryeministri
Haradinaj e ka bërë të qartë se
kjo Qeveri nuk do të punojë për
asnjë moment kundër intere-
save të shtetit të Kosovës dhe
jemi shumë të qëndrueshëm në

këtë drejtim. 

"Epoka ee rre": Ditë më parë keni
pasur disa mospajtime edhe me
LDK-në sa i përket projektligjit
për demarkacionin. Keni arritur
t'i tejkaloni këto mospajtime?
Lekaj: Ajo ka qenë çështje
teknike. Është thënë se në 
projektligj duhet të përfshihet
marrëveshja e vitit 2015 e
Vjenës, pastaj në pikën 1.2 
marrëveshja e presidentëve,
dhe pika 1.3 është raporti i
komisionit shtetëror. Por ka
pasur një ndryshim, pra prej
pikës 1.3 raporti i komisionit
shtetëror është kaluar në nenin
2 të projektligjit. Këtu ka qenë ai
mospajtimi për të cilin unë
mendoj se do të tejkalohet.  

"Epoka ee rre": Ka rrezik që e
ardhmja e kësaj qeverie të 
rrëzohet për shkak të mosmira-
timit  të demarkacionit?
Lekaj:  Koalicioni është i 
qëndrueshëm dhe kemi një 
pajtim brenda tij. Ne po 
bëjmë çmos që pas këtyre
rrethanave të reja ta miratojm
demarkacionin. Po them edhe
një herë se jam optimist se gjatë
kësaj jave do të ratifikohet 
marrëveshja për demarkacionin
me Malin e Zi. 

"Epoka ee rre": Kosova do të
mund ta zë çastin e fundit për
liberalizimin e vizave apo 
tashmë jemi vonuar në këtë
drejtim?
Lekaj: Jo, nuk jemi vonuar. Jam i
bindur se pas ratifikimit të
demarkacionit Bashkimi
Evropian do t'i përshpejtojë
procedurat sa i përket 
liberalizimit të vizave. Prandaj,
pas situatës së krijuar, pas 
marrëveshjes së dy presidentëve
dhe të gjeturave të komisionit
Bulliqi, nuk duhet të ketë 
hezitim, por duhet të votohet
demarkacioni. Tanimë nuk
duhet të humbim kohë. 

PRISHTINË, 111 MARS -
Zëvendëskryeministri i parë,
njëherësh monistër i Punëve të
Jashtme, Behgjet Pacolli, u ka
dërguar një letër urimi përfaqë-
suesve të institucioneve të
Republikës së Mauritiusit, duke i
shprehur urimet më të sinqerta,
me rastin e shënimit të pesëd-
hjetëvjetorit të pavarësisë dhe
26-vjetorit të Republikës.
Nëpërmjet kësaj letre Pacolli u ka
bërë edhe një herë thirrje
udhëheqësve të këtij shteti, që ta
rishqyrtojnë njohjen e
Republikës së Kosovës si shtet të
pavarur dhe sovran. "Përderisa
ju shënoni vitin jubilar të 50-vje-

torit të pavarësisë dhe 26-vje-
torin e Republikës, shfrytëzoj
këtë rast për t'ju dërguar në emër
të institucioneve të Republikës
së Kosovës urimet tona më të
sinqerta për më shumë begati,
zhvillim dhe mirëqenie për
vendin dhe popullin tuaj. Le të
shërbejë viti jubilar i 50-vjetorit
të pavarësisë suaj dhe i dhjetëv-
jetorit të pavarësisë tonë si një
pikënisje për vendosjen e urave
të reja të bashkëpunimit në mes
dy vendeve dhe dy popujve, e
cila do të fillonte me njohjen e
Republikës së Kosovës si shtet i
pavarur dhe sovran", është
shprehur Pacolli.

Pacolli i bën thirrje
shtetit të Mauritiusit
ta njohë Kosovën
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PRISHTINË, 111 MARS - Sindikata e
Bashkuar e Arsimit, e Shkencës
dhe e Kulturës (SBAShK) ka bërë
me dije se sot (e hënë) të gjitha
institucionet arsimore do të
jenë në grevë njëditore dhe nuk
do të ketë mësim. Sipas njoftim-
it të SBAShK-ut, nuk do të mba-
het mësim në shkollat fillore të
mesme dhe universitet, duke
përjashtuar çerdhet. "Punëtorët
arsimorë të të dy ndërrimeve do
të jenë bashkë në institucionet
arsimore gjatë kohës së grevës
dhe në mbyllje të saj do të
shënohen në listat e pjesëmar-
rësve në grevë", është thënë në
njoftimin e SBAShK-ut. 
SBAShK-u ka uruar që kjo grevë
njëditore të ndikojë në reflek-
timin pozitiv të Ministrisë së
Financave, në të kundërtën, pa
dëshirën e tyre, më 13 prill do ta
nisin grevën e përgjithshme, deri
në realizimin e plotë të kërke-
save të mësimdhënësve.
"SBAShK-u kërkon mirëkuptim
nga prindërit, nxënësit dhe stu-
dentët dhe i lutë ata ta ngrehin
zërin dhe të kërkojnë nga
Qeveria t'i zbatojë sa më shpejt
obligimet për të cilat është zotu-
ar vetë, duke plotësuar kërkesat
legjitime të SBAShK-ut në
mënyrë që të mos ketë nevojë në
të ardhmen për veprime
sindikale, gjegjësisht për greva,
të cilat do të ndodhin nëse
Qeveria nuk reflekton", është
thënë në njoftimin e SBAShK-ut.

MF-ja kërkon të 
respektohen 
procedurat 
ligjore për

mësimdhënësit e
viteve '90-ta

Ndërkaq Ministria e Financave
(MF) ka reaguar rreth grevës së
mësimdhënësve. MF-ja përmes
një komunikate për medie ka
njoftuar se sa i përket çështjes së
Ligjit mbi statusin e punëtorëve
të arsimit shqip të Republikës së

Kosovës për vitet e '90-ta, këtë
çështje e ka trajtuar në kuadër të
kërkesave me prioritetin më të
lartë për t'i dhënë mbështetje
realizmit të të gjitha të drejtave
që dalin nga ky projektligj për të
gjithë punëtorët e arsimit shqip
të Republikës së Kosovës për
vitet e '90-ta.
Ministria e Financave ka bërë me
dije se më 9 mars ministri Bedri
Hamza ka pritur në takim
kryetarin e SBAShK-ut, Rrahman
Jasharaj, ku gjatë takimit ka bërë
të qartë se Ministria e Financave
mbështet kërkesat dhe projek-
tligjin për të gjithë punëtorët e
arsimit shqip të Republikës së

Kosovës për vitet e '90-ta. "Për ta
proceduar tutje projektligjin
duhet të respektohen procedurat
ligjore të adresimit ashtu siç për-
caktohet në nenin 18 të Ligjit të
Buxhetit për vitin 2018 me nr.
06/L-020 dhe nenin 26 të Ligjit
për Menaxhimin e Financave
Publike dhe Përgjegjësit 
me nr. 03/L-048, ku thuhet
shprehimisht se asnjë ministri
apo cilido institucion tjetër nuk
mund të procedojë në Qeveri
apo në Kuvend asnjë iniciativë të
re apo të propozojë projektligj
për aprovim nëse nuk e ka të
zgjidhur paraprakisht çështjen e
implikimeve financiare për vitin

fiskal, përkatësisht nuk është
paraparë në kuadër të tabelave
të Ligjit të Buxhetit. Për këtë
arsye, Ministria e Financave ka
kërkuar nga SBAShK-u dhe min-
istria sponsorizuese që t'i
respektojnë procedurat ligjore
gjatë procedimit të Ligjit në
Qeveri, ashtu siç kërkohet me
legjislacionin përkatës në fuqi,
duke përfshirë edhe financimin e
tij në mënyrë që Projektligji të
jetë ligjërisht i kompletuar para
se të shkojë në Kuvend. Për
dijeni, projektligji nuk është i
finalizuar, vetëm nëse është
draftuar dhe më pas nuk është
përcjellë me kërkesat e Ligjit para
se të dërgohet për aprovim",
është thënë në komunikatën e
MF-së. 
Ministria e Financave i ka 
bërë thirrje SBAShK-ut dhe
sponsorizuesit që Projektligjin ta
procedojnë për kompletim të
procedurave në përputhje me
dispozitat ligjore para se të
aprovohet në Qeveri. "Veprimi i
kundërt apo siç kërkohet sot, do
ta bëjnë Ligjin e kontestueshëm
nga cilido organ tjetër, duke filluar
nga Kuvendi e deri tek Gjykata
Kushtetuese, për çështje proce-
durale. Ministria e Financave, si
çdoherë tjetër, edhe me këtë rast
nuk mund të japë aprovim 
për një projektligj i cili nuk i
respekton procedurat e Ligjit të
Buxhetit, Ligjit për menaxhimin
e Financave Publike dhe
Përgjegjësit dhe dokumentet e
tjera në fuqi", është theksuar në
komunikatën e MF-së.

PRIZREN, 111 MARS - Ministri i
Arsimit, i Shkencës dhe i
Teknologjisë (MAShT), Shyqyri
Bytyqi, ka bërë me dije se 
shkollat profesionale janë prior-
itet i tij dhe i Qeverisë. Këto
komente Bytyqi i ka bërë gjatë
vizitës në Shkollën Profesionale
"11 Marsi" në Prizren, me rastin
e 57-vjetorit të themelimit të saj.
"Shkolla profesionale është
angazhim i Ministrisë së
Arsimit, Shkencës dhe
Teknologjisë (MAShT).
Jorastësisht në programin 
qeverisës kemi deklaruar që
shkollat profesionale do të jenë
prioritet i qeverisjes sonë", ka
thënë Bytyqi.  
Ai  ka thënë se Kosova ka nxënës
të mrekullueshëm por, sipas tij,
duhet të ketë një angazhim më
të madh të mësimdhënësve. "Sa
herë që kemi ardhur në
Shkollën e Mesme të Lartë '11

Marsi' në Prizren jemi befasuar
me gjithë atë që kemi parë", ka
thënë ai.
Ndërsa drejtori i Arsimit në
Komunën e Prizrenit, Skënder
Susuri, para nxënësve ka paraqitur
prioritetet e veta. "Programi ynë
bazohet në tri shtylla kryesore.
Shtylla e parë është siguria e
nxënësve. Ne angazhohemi që
shkollat tona të jenë të sigurta
dhe gjithëpërfshirëse. Shtylla e
dytë është vendimmarrja e 
përbashkët. Nuk do të ketë asnjë
vendimmarrje në Komunën e
Prizrenit e cila nuk do ta ketë
mbështetjen e komunitetit të
nxënësve, mësimdhënësve dhe
prindërve. Angazhimi ynë i tretë
do të jetë cilësia në arsim", është
shprehur Susuri.
Shkolla e Mesme e Lartë
Profesionale "11 Marsi" ka
gjithsej 1 500 nxënës në profile
të ndryshme. 

Sot grevë njëditore në të gjitha 
institucionet arsimore

Bytyqi: Shkollat profesionale, 
prioritet i Qeverisë 
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Faton DDERMAKU

PRISHTINË, 111 MARS - Përfaqësues
të institucioneve dhe liderë par-
tish kanë kujtuar 37-vjetorin e
demonstratave të vitit 1981.
Presidenti i vendit, Hashim
Thaçi, ka thënë se më 11 mars
1981 filloi demonstrata e parë e
studentëve të Universitetit të
Prishtinës, për t'u pasuar me
protesta dhe demonstrata popul-
lore anembanë Kosovës, me
kërkesën themelore për
avancimin statusit politik të
Kosovës në nivel të Republikës.
"Prej vitit 1981 deri më 1999 nuk
rreshti asnjëherë rezistenca për
liri dhe pavarësi të Kosovës, me
forma nga më të ndryshmet, prej
asaj paqësore deri tek ajo e
armatosur e Ushtrisë Çlirimtare
të Kosovës. Demonstratat e vitit
1981 janë një ndër faqet më të
ndritura të historisë së re të
Kosovës", ka thënë presidenti
Thaçi. 
Kryetari i Kuvendit të Kosovës,
Kadri Veseli, ka thënë se protesta
e studentëve e 11 marsit të vitit
1981 nuk ishte vetëm simbolikë e
shprehjes së pakënaqësive me
gjendjen e përgjithshme sociale e
politike të shoqërisë së Kosovës,
por ka një domethënie historike
që nuk mund të anashkalohet.
"Ajo e fuqizoi përfundimisht
realitetin se Kosova nuk ishte një
entitet gjeografik siç dëshironte
ta shihte politika jugosllave, por
një entitet tërësisht politik, çësht-

ja e së cilës do të duhej të shtrohej
për një zgjidhje përfundimtare
dhe se kundër këtij fakti nuk
kishte asnjë alternativë konfor-
miteti", është shprehur Veseli.
Ai ka thënë se sot, 37 vjet më pas,
kur Republika e Kosovës është
shtet i pavarur dhe sovran, duhet
t'i nderojë dhe kujtojë me kon-
sideratë të lartë të gjithë ata
protestues, studentë e qytetarë,
të cilët e patën një vizion të tillë
dhe që me mund e sakrificë
vulosën të ardhmen e pakom-
promis drejt lirisë dhe pavarësisë
së vendit. "Tashti, garancia e
këtyre përpjekjeve është rinia e
Republikës së Kosovës, janë qyte-
tarët e saj të cilët çdo ditë forco-
jnë integritetin e lirisë dhe i japin
kuptim ndërtimit të shtetit
demokratik. Ky vizion duhet të na
përcjellë edhe më tutje, veçmas
tani kur kemi hyrë në dekadën e
re, dekadën e besimit në vlerat
demokratike, dekadën e zhvillim-
it dhe mirëqenies, dekadën e
integrimit në familjen evropi-
ane", ka thënë Veseli.
Duke kujtuar 37-vjetorin e
demonstratave të vitit 1981,
kryeministri Ramush Haradinaj
ka thënë se 11 marsi ishte
demonstrata më e fuqishme. "11
marsi ishte demonstrata më e
fuqishme, e cila do të masivizo-
hej në lëvizje popullore. Sot kuj-
tojmë guximin e vizionin dhe
nderojmë veprën e secilit student
të Universitetit të Prishtinës, që
37 vjet më parë mposhtën frikën
duke i dhënë shpirt e drejtim

kauzës sonë për liri", ka thënë
Haradinaj.
Gani Koci, njëri ndër organiza-
torët e demonstratave të vitit
1981, ka thënë se sot e 37 vjet më
parë rinisi si uragan kthesa e
madhe historike për ta përmby-
sur robërinë. "Nisi dhe nuk u
ndal për asnjë çast, deri në çlir-
imin e kësaj pjese të atdheut të
ndarë. Jam krenar që i takoj kësaj
epoke edhe si gjeneratë, edhe si
aktor i drejtpërdrejt që solli
epokën e lavdishme të UÇK-së
dhe lirinë e Kosovës", ka thënë
Gani Koci, i cili sot mban postin e
zëvendësministrit të Zhvillimit
Ekonomik.

Kurti: DDemonstratat 
e ''81-sshit, hhapi ii pparë nnë

rrugën ee ggjatë ttë ççlirimit ttë
Kosovës 

Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje,
Albin Kurti, me rastin 37-vjetorit
të demonstratave të vitit 1981, ka
thënë se demonstratat e pranverës
së vitit '81 kthyen Kosovën me
fytyrë nga vetëvendosja popullore
dhe nga  Shqipëria. "Në 11
marsin e vitit 1981 studentët
shqiptarë të Universitetit të

Prishtinës organizuan një
demonstratë masive, si përgjigje
kundër dhunës që u përdor për t'i
shtypur protestat spontane të
studentëve, ku ata kërkonin traj-
tim dinjitoz dhe ushqim, në
mensën e studentëve, më datën 4
mars 1981. Demonstratave të
studentëve kundër regjimit
policor populli iu përgjigj me
mbështetje të madhe. Pak ditë
më pas u organizuan edhe
demonstratat e punëtorëve,
ndërsa qytetarë të Kosovës e të
viseve të tjera shqiptare nën ish-
Jugosllavi, nga çdo shtresë
shoqërore, nga çdo profesion e
çdo prejardhje krahinore, iu
bashkëngjitën protestave", ka
thënë Kurti.  Ai ka shtuar se
kërkesave për dinjitet në kushtet
e trajtimit të studentëve dhe për
ndaljen e dhunës policore iu
shtuan edhe kërkesa për të drejta
politike të shqiptarëve, si edhe

ato për përparim shoqëror e
mirëqenie ekonomike.
Kurti ka theksuar se ajo që nisën
studentët ishte më e madhe se
çdo gjë që mund të kishin para-
menduar pushtetarët e kohës në
Beograd e Prishtinë. Madje, sipas
Kurtit, ishte më e madhe edhe se
ç'mund të shpresonin studentët
organizatorë. "Demonstratat e
1981-shit e kthyen Kosovën me
fytyrë nga vetëvendosja popul-
lore e nga Shqipëria, u dhanë
vrull dhe energji lëvizjeve të
pandërprera dhe organizimeve
ilegale e legale që punonin për
Republikën e Kosovës, për liri e
barazi kombëtare, për drejtësi e
progres shoqëror. Kështu ato u
bënë hapi i parë në rrugën e gjatë
e të dhimbshme, por plot krenari,
që solli rrëzimin e ish-
Jugosllavisë dhe çlirimin e
Kosovës në vitin 1999", është
shprehur Kurti.

Kosova kujton 37-vjetorin e demonstratave të vitit 1981

Studentët mposhtën frikën 
dhe i dhanë shpirt kauzës për liri

Më 11 mars 1981 filloi demonstrata e parë e 
studentëve të Universitetit të Prishtinës, për t'u
pasuar me protesta dhe demonstrata popullore
anembanë Kosovës, me kërkesën themelore për
avancimin statusit politik të Kosovës në nivel të
Republikës. Me rastin e 37-vjetorit të demonstratave
të vitit 1981, përfaqësues të institucioneve, liderë
partish dhe organizatorë të atyre demonstratave,
kanë theksuar se prej vitit 1981 deri më 1999 nuk
rreshti asnjëherë rezistenca për liri dhe pavarësi të
Kosovës

Edhe anëtari i Kryesisë së
Partisë Demokratike të Kosovës
(PDK), Adem Grabovci, ka
thënë se demonstratat e vitit
1981 kanë shënuar fillesën
vendimtare të rrugëtimit tonë
historik. "37 vjet më parë, më 11
mars 1981, studentët e
Universitetit të Prishtinës, rinia
shqiptare e Kosovës, u ngritën
në këmbë si asnjëherë më parë,
me vullnet, përkushtim, forcë,
patrembshëm, në kërkim të të
drejtave njerëzore e kombëtare
të shqiptarëve të Kosovës,
plotësimi i të cilave do të çonte
në avancimin e statusit të
Kosovës në Republikë", ka
thënë Grabovci. 
Ai ka shtuar se demonstrata

popullore e 11 marsit të vitit
1981, e pasuar më pastaj nga
ato të 26 marsit, 1 dhe 2 prillit,
ka shënuar fillesën vendimtare
të rrugëtimit historik, të pandal-
shëm, të Lëvizjes Kombëtare
për Republikën e Kosovës, e cila
do të jetësohet falë përpjekjeve,
sakrificave të shumta dhe rezis-
tencës, "e cila prek majat me
luftën e armatosur çlirimtare të
UÇK-së, çlirimin dhe shpalljen
e Republikës së Kosovës më 17
shkurt 2008. Krenar me kolegët
studentë, bartës të organizimit
dhe pjesëmarrës në këto
demonstrata. Krenar me idealet
e gjeneratës së vitit 1981", ka
shkruar Grabovci në llogarinë e
vet në "Facebook".

Grabovci: Demonstratat e
'81-shit shënuan fillesën
vendimtare të rrugëtimit

tonë historik 
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Arbisa SSHEFKIU

PRISHTINË, 111 MARS - Të dhënat e
Bankës Qendrore të Kosovës
(BQK) tregojnë se deri në fund
të muajit dhjetor të vitit 2017
bankat komerciale kanë fituar
85.3 milionë euro apo mbi 9.8
milionë euro më shumë kraha-
suar me fitimet e vitit 2016.
Vetëm gjatë muajit dhjetor
bankat kanë arritur fitim neto
në vlerë prej 3.3 milionë
eurosh.
Viti 2017 në sistemin bankar u
karakterizua edhe me rënie të
ndjeshme të normave të intere-
sit për kredi. Sipas BQK-së,
norma efektive e interesit për
kredi në këtë muaj ka zbritur në
6.8 për qind, krahasuar me 7.2

për qind që ishte në të njëjtin
muaj të vitit të kaluar. "Vlera e
kredive në fund të muajit dhje-
tor të vitit 2017 arriti në 2.48
miliardë euro. Nga to, 897.6
milionë euro ishin nga kreditë
për ekonomitë familjare dhe
1.58 miliard euro nga financimi
i bizneseve me kredi", është
thënë në raportin e BQK-së. 
Sipas këtij raporti, kreditë e
sektorit bankar vazhduan ecur-
inë pozitive të rritjes për të
katërtin vit me radhë, duke
shënuar rritje vjetore prej 11.5
përqindësh në fund të dhjetorit
të 2017-s. "Të hyra kryesore
bankat i kanë nga interesi me
vlerë prej 176.7 milionë eurosh.
Shpenzimet e interesit arritën
në 17.1 milionë euro, ndërsa
shpenzimet e përgjithshme

dhe ato administrative janë
104.2 milionë euro", thuhet në
raportin e BQK-së.
Sipas këtij raporti, rritje kishte
edhe te depozitat e klientëve,
ku vlera e tyre deri në këtë peri-
udhë arriti në 3.09 miliardë
euro, krahasuar me 2.89 mil-
iardë euro që ishin një vit më
herët, pra kishte rritje vjetore
prej 6.7 përqindësh. "Norma
efektive e interesit për depozita
në muajin dhjetor të vitit 2017
ishte 1.3 për qind që, krahasuar
me normën efektive të interesit
në kredi, paraqet dallim me 5.5

pikë përqindjeje", thuhet në
raportin e BQK-së.

Kreditë ee kkëqija 
aktualisht jjanë 

3.1 ppër qqind

Sipas raportit të BQK-së, deri
në dhjetor të 2017-s sektori
bankar ka regjistruar rënie të
kredive joperformuese dhe
përmirësim të mbuluesh-
mërisë së tyre me provizione.
"Niveli i tyre ka shënuar rënie
në 3.1 për qind nga 4.9 për qind

që ishte në vitin 2016, një
shkallë e ulët krahasuar me
vendet në Ballkanin
Perëndimor dhe vendet në
Eurozonë. Për më tepër, niveli i
mbulueshmërisë së NPL-ve me
provizione ka shënuar rritje në
150.5 për qind", është thënë në
raportin e BQK-së.
Në këtë raport theksohet se
sektori bankar vazhdon të ketë
nivel të lartë të kapitalizmit, me
treguesin e mjaftueshmërisë së
kapitalit në 18.1 për qind në
mes të vitit 2017. "Treguesi kyç i
likuiditetit ndaj gjithsej
detyrimeve afatshkurtra ka
shënuar rënie në krahasim me
vitin paraprak. Në këtë zhvillim
ka ndikuar në njërën anë rritja
e detyrimeve afatshkurtra, që
reflekton pjesëmarrjen më të
lartë të depozitave të transfer-
ueshme në kuadër të gjithsej
depozitave, si dhe rënia e
mjeteve likuide si pasojë e
zhvendosjes së mjeteve likuide
në mjete afatgjata. Pra, sektori
bankar vazhdon të shfaqë pozi-
cion të kënaqshëm të
likuiditetit", është thënë në
raportin e BQK-së. 

Bankat komerciale në Kosovë shënuan
profit prej 9.8 milionë eurosh

Bankat komerciale në Kosovë vazhdojnë ta
kenë profitin më të lartë në Kosovë. Sipas të
dhënave zyrtare të Bankës Qendrore të
Kosovës (BQK), deri në fund të muajit dhjetor
të vitit 2017 bankat komerciale kanë fituar 85.3
milionë euro apo mbi 9.8 milionë euro më
shumë krahasuar me fitimet e vitit 2016

STAMBOLL, 111 MARS (ER) -
Delegacioni i Kuvendit të
Republikës së Kosovës ka marrë
pjesë në takimin e Komisionit të
Përgjithshëm për Ekonomi,
Infrastrukturë dhe Energji, me
temën "Mundësitë për
bashkëpunim ekonomik ndër-
mjet vendeve pjesëmarrëse në
procesin e bashkëpunimit të
Evropës Juglindore", organizuar
nga Asambleja e Madhe
Kombëtare Turke në Stamboll,
më 9-11 mars 2018.
Delegacionin e Kuvendit të
Republikës së Kosovës e ka për-

faqësuar deputetja Hykmete
Bajrami, anëtare e delegacionit
të përhershëm të Kuvendit të
Republikës së Kosovës në
Asamblenë Parlamentare të
Procesit të Bashkëpunimit për
Evropën Juglindore. Deputetja
Bajrami ka prezantuar progresin
që ka bërë Kosova në për-
mirësimin e klimës së inves-
timeve, ka folur për potencialet e
vendit, si dhe për gatishmërinë e
të gjitha institucioneve për
bashkëpunim ekonomik rajonal.
Qëllimi i këtij takimi ishte shtimi
i bashkëpunimit të ndërsjellë

dhe të barabartë midis vendeve
pjesëmarrëse në fushën
ekonomisë, energjisë, infra-
strukturës dhe bashkëpunimi
tregtar. 
Takimin e ka kryesuar Turqia, e
cila njëherësh ishte dhe niko-
qire.
Përveç Kosovës, pjesëmarrës në
këtë takim ishin edhe deputetët
përfaqësues nga Shqipëria,
Sllovenia, Bosnjë e Hercegovina,
Kroacia, Greqia, Maqedonia, Mali
i Zi dhe Serbia. Në fund të takim-
it anëtarët e Komisionit miratuan
raportin dhe rezolutën.

PRISHTINË, 111 MARS - Ministri i
Zhvillimit Ekonomik, Valdrin
Lluka, ka bërë me dije se Bordi
i Telekomit të Kosovës do të
jetë funksional në muajin e
ardhshëm. "Është e vërtetë se
posta që 15 muaj nuk ka bord,
që nga dhjetori i vitit 2016. Me
të vërtetë është shumë keq që
një gjë e tillë ka ndodhur. Siç e
dini, Qeveria e fundit ka ard-
hur në shtator dhe normalisht
ka filluar procedurat tashmë
për rekrutim. Më 25 mars edhe
për Telekomin, po ashtu edhe
për Trepçën do të mbahen
intervistat finale. Besoj se në
fund të këtij muaji do të mer-
ren vesh të gjithë anëtarët e
bordeve. Pra, do ta kemi një

bord funksional", ka thënë
Lluka për "Ekonomia Online".
Ai ka shtuar se mungesa e 
bordeve në ndërmarrjet 
publike ndikon negativisht në
funksionimin e mirë të tyre.
"Bordi e luan rolin e përfaqë-
suesit të Qeverisë. Mungesa e
bordit normalisht ka pasoja të
ndryshme të cilat kanë 
ndodhur me kohë në këto
ndërmarrje. Ne kemi pasur
edhe borde të tjera të cilat nuk
kanë qenë të funksionalizuara,
por që tashmë një pjesë janë
funksionalizuar. Pajtohem që
mungesa e bordit nuk është gjë
e mirë për ndërmarrjet 
publike", është shprehur min-
istri Lluka.

Lluka: Bordi i PTK-së
funksionalizohet 
në fillim të prillit

Bajrami përfaqëson Kosovën në
Asamblenë për Bashkëpunim të
Evropës Juglindore
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Albulena SS. MMAVRAJ 

PRISHTINË, 111 MARS - Ministri i
Financave, Bedri Hamza, në
këtë gjashtëmujor të mandatit
të tij, duke dëshmuar menax-
him transparent të financave
publike, rikthim të qën-
drueshëm fiskal përmes bux-
hetit të vitit 2018, respektim të
rregullës fiskale, deficit bux-
hetor dhe duke marrë vendime
në funksion të përmirësimit të
ambientit të bërit biznes
përmes vendimeve, të cilat janë
në fuqi që nga 1 janari 2018 për
lirim nga tatimi doganor dhe
akciza, si dhe për marrjen e
masave të tjera të reja fiskale të
planifikuara për të ardhmen, ka
arritur që shtetit të Kosovës t'i
sjellë në formë të granteve
shumën prej 73 886 000 eurosh.
"Kjo shumë e mjeteve e cila i
është dhënë Ministrisë së
Financave në emër të shtetit të

Kosovës për arsye të seriozitetit
të treguar profesional dhe
transparent do ta ndihmojë
zhvillimin e ekonomik të vendit
tonë, që është edhe synim i
Ministrisë së Financave, që
bartës i zhvillimit ekonomik të
jetë sektori privat", është thënë
në njoftimin e Ministrisë së
Financave. 
Sipas këtij njoftimi të MF-së,
nga institucionet ndërkom-
bëtare është arritur të siguro-
hen grante sa i përket fushës së
hekurudhave dhe fondit për
garantimin e kredive. "320 000

euro janë grante të siguruara
nga Banka Evropiane për
Ndërtim dhe Zhvillim (BERZh),
për projektin e rrugëve
rajonale, përfituese e të cilave
është Ministria e
Infrastrukturës. 5 450 000 euro
grant për rritjen e kapitalit të
Fondit për Garantim të Kredive.
Po ashtu, për këtë fond në këtë
mandat është siguruar edhe
shuma prej 2 000 000 eurosh.
Ndërkaq 12 950 000 euro janë
siguruar nga Qeveria Gjermane
- granti për bashkëpunim
teknik me Qeverinë Gjermane

për vitin 2017. 38 500 000 euro
grant për rehabilitimin e Linjës
Hekurudhore 10, përfituese e të
cilave është 'Infrakos'-i. 10 000
000 euro granti për programin e
sektorit të energjisë, Faza VIII
dhe IX - përmirësimi i ngro-
htores së qytetit në Prishtinë,
përfitues i të cilave është
'Termokos'-i", është bërë me
dije në njoftimin e Ministrisë së
Financave.
Po sipas këtij njoftimi, nga
institucionet financiare janë
siguruar grante edhe për sis-
temin e tatimit në pronë "Pro

Tax", si dhe për menaxhimin e
mbeturinave. "1 466 000 euro
janë siguruar grant për shër-
bime profesionale të pranuesit
në kuadrin e programit II të
menaxhimit të mbeturinave,
përfituese e të cilave është
Ministria e Zhvillimit
Ekonomik, si dhe 3 200 000
euro grant për projektin për
vazhdimin e përmirësimit të
sistemit të tatimit në pronë 'Pro
Tax', grant ky i dhënë nga
Qeveria suedeze", është thënë
në njoftimin e Ministrisë së
Financave.

Ministri Hamza për gjashtë muaj 
i solli shtetit 73 886 000 euro grante

Ministri i Financave,
Bedri Hamza, prej se e
ka marrë postin e 
ministrit ka arritur që
shtetit të Kosovës t'i
sjellë 73 886 000 euro
grante. Përfitues të
këtyre granteve janë
sektorët e hekurudhave,
fondi për garantimin e
kredive, sistemi i tatimit
mbi pronë, si dhe 
ngrohtorja "Termokos"

DURRËS, 111 MARS (ER) - Ka përfun-
duar konferenca dyditore për
përmirësimin e ajrit në Kosovë, e
cila është mbajtur në Durrës. Në
këtë konferencë kanë marrë
pjesë përfaqësues nga Ministria
e Mjedisit, ajo e Infrastrukturës,
Institutit për Shëndetin Publik,
Institutit Hidrometeorologjik,
shoqëria civile, mediet, përfaqë-
sues të OJQ-ve për ambient nga
Shqipëria dhe një ekspert për
mjedis nga sektori i menaxhimit
të cilësisë së ajrit nga Berlini.
Në këtë konferencë është disku-
tuar për problemet dhe sfidat e
ajrit në Kosovë, si dhe janë
shkëmbyer edhe përvoja nga
Shqipëria e Gjermania se si të
veprohet për mbrojtjen e ajrit.
Në fund të kësaj konference
është rekomanduar që të gjitha
institucionet gjegjëse për për-
mirësimin e ambientit të jenë më
të afërta me njëra-tjetrën në
mënyrë që t'i harmonizojnë
veprimet. Po ashtu, është reko-

manduar që institucionet
shtetërore të veprojnë më herët
jo vetëm pas alarmimit të prob-
lemit nga mediet, sikurse në
rastin e Prishtinës muaj më parë,
kur pas raportimit të medieve
institucionet patën filluar të
vepronin në raport me mjedisin. 
Si rekomandim nga kjo konfer-
encë ka dalë që, përveç ligjeve
dhe rregulloreve administrative,
të cilat në përgjithësi janë të
mira, duhet që edhe praktika të
jetë në veprim të mirë dhe në
përputhje të atyre ligjeve të
miratuara. Gjithashtu, është
rekomanduar që lëvizja me
biçikleta të bëhet më e shpeshtë
nga qytetarët dhe të vetëdijeso-
hen qytetarët fillimisht se çfarë të
mira shëndetësore ua siguron
lëvizja me biçikleta. Krejt në fund
është propozuar që në Prishtinë
kryesisht, por edhe në qytete të
tjera, të bëhet një bashkërendim
i lëvizjes së autobusëve lokalë
dhe atyre urbanë.

Përfundon konferenca dyditore 
për cilësinë e ajrit në Kosovë
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FERIZAJ, 11 MARS - Drejtori i
Drejtorisë së Shëndetësisë
dhe Mirëqenies Sociale
(DShMS) në Ferizaj, Besnik
Berisha, ka reaguar ndaj
akuzave të ish-drejtorit të
kësaj drejtorie, Burim
Karameta, për keqpërdorime
në shëndetësi dhe për
mungesë të shërbimeve për
qytetarë.  Berisha ka thënë se
qeverisja komunale e drejtuar
nga kryetari Agim Aliu është

duke punuar për sanimin e
gjendjes në shëndetësi si paso-
jë e keqqeverisjes nga
Muharrem Sfarqa i LDK-së. "Si
pasojë e keqmenaxhimit dhe
keqpërdorimit nga qeverisja
Sfarqa duhet edhe shumë të
punohet për sanimin e gjend-
jes në shëndetësinë e Ferizajt.
Mjekët dhe infermierët e kanë
vendin e merituar dhe
përkrahjen e plotë në qeveris-
jen e z. Agim Aliu. Ata që ju i

keni gënjyer në fund të man-
datit tuaj përmes angazhimit
jashtëligjor me Caritasin dhe
që keni luajtur me dinjitetin e
tyre, juve u mbetet të
arsyetoni këtë veprim
mashtrues ndaj 60 punëtorëve
shëndetësorë të cilët i keni
mashtruar duke i punësuar
për dy-tre muaj", ka thënë
Berisha. Ai ka theksuar se
shërbimet shëndetësore, edhe
pse me vështirësi, janë duke

u kryer falë angazhimit të
mjekëve dhe infermierëve me
kontrata të rregullta.
"Injorimin e stafit mjekësor
dhe mospërmbushjen e
kërkesave të arsyeshme e ka
bërë qeverisja Karameta-
Sfarqa", ka thënë Berisha,
duke shtruar se qeverisja
Aliu nuk angazhon njerëz
partiakë dhe nuk e largon
askënd nga puna për bindje
politike.

Berisha: Mjekët dhe infermierët e kanë përkrahjen e plotë në qeverisjen Aliu

PRIZREN, 11 MARS - Ministri i
Shëndetësisë, Uran Ismaili,
ka marrë pjesë në dhurimin
e autoambulancave të reja
për Janjevën në Lipjan dhe
për Reçanin në Prizren.
Ministri Ismaili, përmes një
postimi në llogarinë e vet
në "Facebook", ka shkruar
se këto autoambulanca do

ta lehtësojnë ofrimin e
shërbimeve të shpejta dhe
të nevojshme për komu-
nitetet në këto komuna.
"Reforma jonë në shënde-
tësi do t'i prekë të gjitha
komunat dhe të gjithë qyte-
tarët. Kosova ka bërë rrugë
të madhe për respektimin e
të drejtave të të gjitha

komuniteteve dhe këtë do
ta bëjë edhe për ofrimin e
shërbimeve shëndetësore.
Me punë të përditshme ne
do ta realizojmë misionin
tonë që ta zbusim varfërim-
in e qytetarëve si pasojë e
shpenzimeve për shërbime
mjekësore", ka shkruar
Ismaili.

Janjeva dhe Reçani bëhen me 
autoambulanca të reja 

PRISHTINË, 111 MARS - Komuna e
Prishtinës, e cila drejtohet nga
Shpend Ahmeti, ka bërë me dije
se në bashkëpunim me
UNICEF-in është duke u mbaj-
tur punëtoria për uljen e ndotjes
së ajrit. Sipas njoftimit të

Komunës së Prishtinës, në këtë
punëtori janë duke marrë pjesë
shumë nxënës dhe studentë.
"Për tri ditë me radhë, në
bashkëpunim me UNICEF
Innovanions Lab, është duke u
mbajtur punëtoria me fokus për

uljen e ndotjes së ajrit dhe
jetesën e shëndetshme. Aty po
marrin pjesë shumë nxënës dhe
studentë që me idetë e tyre
kreative do t'i shërbejnë komu-
nitetit", është thënë në njoftimin
e Komunës së Prishtinës.

SKENDERAJ, 111 MARS - Kryetari i
Komunës së Skenderajt, Bekim
Jashari, ka falënderuar të gjithë
pjesëmarrësit me rastin e 20-vje-
torit të manifestimit tradicional
"Epopeja e UÇK-së". "Falënderoj
sinqerisht nga zemra të gjithë
pjesëmarrësit, organizatorët,
qytetarët dhe të gjithë miqtë e
dashamirët që gjatë tri ditëve të
shënimit të 'Epopesë së UÇK-së',
kanë dhënë kontribut të jashtëza-
konshëm që shënimi i këtij 20-
vjetori të jetë madhështor. Në
veçanti falënderoj sportistët
pjesëmarrës, vrapuesit e mara-
tonës, shahistët, volejbollistët,
futbollistët e futsallit, shenjëtarët
nga të gjitha trojet etnike, edhe
mysafirët e tjerë, për shpirtin e
tyre garues për nderim të
Epopesë. Falënderim të veçantë
shpreh për nxënësit e profesorët e
ShM 'Hamëz Jashari', piktorët

Besart Gashin, Ilir Shaqirin e
Xhevdet Pantinën, që me pjesë-
marrjen e tyre, përkushtimin
artistik, i kontribuuan shënimit
madhështor të epopesë", ka
thënë Jashari. 
Po ashtu, ai ka shprehur falënder-
im edhe për Tiranën, Prishtinën
dhe Shkupin. "Falënderoj institu-
cionet më të larta në Tiranë,
Prishtinë, Shkup e diasporë, por
edhe institucionet lokale, zyrtarët
e Komunës së Skenderajt, që me
kontributin e tyre, kanë bërë që
shënimi i 20-vjetorit të Epopesë
dhe sakrificës sublime të
Jasharëve, të jenë të pahar-
rueshme për ne. Pikërisht, ashtu
siç e tha Besarta, datë që ngjallë
dhimbje, krenari dhe dashuri për
vendin tim! Faleminderit! Qofshi
gjithmonë faqebardhë!", ka
deklaruar kryetari i Skenderajt,
Bekim Jashari.

Jashari falënderon
qytetarët dhe 
organizatorët për
‘Epopenë e UÇK-së’

Në Prishtinë mbahet punëtoria
për uljen e ndotjes së ajrit

PRISHTINË, 111 MARS - Policia e
Kosovës (PK) ka njoftuar se 30
persona të dyshuar janë arrestu-
ar vetëm gjatë 24 orëve të fundit

në Kosovë. Sipas raportit 24
orësh të policisë, është theksuar
se 19 prej të arrestuarave janë në
proces të mbajtjes për vepra të

ndryshme penale. Po ashtu,
policia ka njoftuar se brenda 24
orëve ka shqiptuar 1 060 tiketa
trafiku.

30 të arrestuar dhe 1 060 tiketa
trafiku vetëm në 24 orët e fundit 
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Izmi ZZEKA

Sa fillon të shkruash për person-
alitete që bënë shumë për çësht-
jen shqiptare, për përpjekjet e
tyre të vazhdueshme, për kon-
sekuencën në luftë për liri, për
jetën e rëndë në burgjet
jugosllave, për ilegalitetin e thel-
lë, për vitet e rënda në
angazhimet konkrete kur një
Jugosllavi ishte e tëra kundër
shqiptarëve, pa dyshim se është
vështirë ta përshkruash dhe ta
paraqesësh volumin e
angazhimit të disa figurave që
ishin emblematike dhe
frymëzuese për kohët e mëvon-
shme dhe luftën e Ushtrisë Çlir-
imtare të Kosovës.
Nëse historia ia ka borxh
pasqyrimin ideal, ndikimin e tij
dhe përfaqësimit në trevat
shqiptare, Rexhep Mala është
një ndër idealistët dhe formu-
luesit e idesë shtetërore. Deri në
rënien e tij, Rexhep Mala, apo
njeriu që kishte vetëm një rrugë;
çlirimi kombëtar, pavarësisht
prej çmimit që duhet paguar,
nuk u ndal asnjëherë.
Krahasimi i tij në historinë tonë
më të re, është i pakraha-
sueshëm për jetën, zhvillimin,
intelektualitetin, idenë e qartë,
përgatitjen apo nivelin e njohjes
dhe aftësinë e kapërcimit mbi
pengesat. që dukeshin të
pakalueshme por të arritshme.
Është shkruar në forma të
ndryshme herë me kompetencë
profesionale e herë nga vullneti
për të pasqyruar figurën, që
nganjëherë duket mitike
megjithatë ende nuk është futur
në thellësinë e mendimit të tij

politik, intelektual e kombëtar
pothuajse asnjëri.
Për t'i dhënë një pasqyrim real
se si Rexhep Malaj përjetoi
burgjet famëkeqe Jugosllave do
të mundohem të analizoj librin
me kujtime nga burgu, siç është
titulluar "Qëndresa"
Në parathënien e këtij libri, siç
autori e ka quajtur "Disa fjalë për
jetën e furtunshme të shokut
Rexhë Malaj", autori i bënë një
vështrim jetës dhe veprimtarisë
politike e atdhetare të Rexhep
Malës. Ai përshkruan jetën e tij
që nga lindja e deri në rënien e tij
së bashku me Nuhi Berishën
Autori thekson: "në disa aksione
që u ndërmorën në nëntor 1973
dhe gjatë vitit 1974, Rexhep
Malaj u dallua për gjakftohtësi,
këmbëngulje dhe udhëheqje të
suksesshme të tyre", për të vazh-
duar më tutje: "mëngjesi i 24
dhjetorit 1974 e gjeti Prishtinën
të stolisur me trakte e parulla.
Ishte ky një ndër aksionet më të
mëdha që ishin ndërmarrë ato
vite e që te krerët kuisling të
Kosovës kishte ngjallur një panik
të madh". 
Autori i parathënies mundohet
që në mënyrë të saktë të paraqes
hapat konkret te Rexhep Malës
në këto vite dhe efektin që kishin
në këtë kohë traktet dhe zhur-
mën apo frikën që e kishin
njerëzit e pushtetit krahinor po
ashtu edhe jugosllav. 
Shihet se autori, në bazë të
parathënies, ka njohuri rreth
politikave të kohës por edhe të
zhvillimeve që ndodhnin përtej
politikës zyrtare të Kosovës e më
gjerë.
Ai po ashtu shkruan edhe për
burgosjen e Rexhep Malës më 23
maj 1975, torturat çnjerëzore
etj.. Në një pasus, ai thekson për
qëndrimin e Rexhep Malës para
xhelatëve e tradhtarëve: "Gjatë
hetimeve ai u mbajt në burgun e
Prishtinës, ndërsa më vonë e
çuan në Mitrovicë, prej aty e

transferuan në Idrizovë të
Maqedonisë. Si para torturave
më mizore që ushtruan mbi të
xhelatët e UDB-së në hetime, po
ashtu edhe në ndëshkimore,
shoku Rexhep qëndroi i patun-
dur, ai nuk u gjunjëzua as në
çastet më të vështira. Kjo është
vetëm një pjesë që në
parathënie paraqitet se si
Rexhep Malaj qëndroi përball
torturave çnjerëzore, që bënin
njerëzit e sigurimit shtetëror dhe
aparati i tërë i Jugosllavisë mbi të

burgosurit shqiptar. "Para së
gjithash, po ju them se ju hetue-
sit shqiptarë jeni tradhtarë e ju
hetuesit serbë jeni kriminelë dhe
do të dënoheni herë do kur, në
gjyqin e popullit! Gjithashtu po
ju them se Kosova do të çlirohet
dhe do të bashkohet me
Shqipërinë!" shkruan Rexhep
Mala.
Sheradin Berisha për gjykimin e
intelektualëve patriotë, në vitet
1975-1976 ku bënte pjesë edhe
Rexhep Mala shkruan: "Dihet

mirëfilli se nga maji deri në tetor
1975 regjimi i egërtitist ndërmori
një fushatë të gjerë arrestimesh
në Kosovë dhe me këtë rast u
burgosën dhjetëra intelektualë
patriotë, dhe në mesin e tyre
ishte edhe simboli i qëndresës
shqiptare Adem Demaçi.
Demaçi u arrestua më 6 tetor
1975 dhe kjo ishte burgosja e
tretë e tij. Në organizimin e bur-
gosjeve, hetimeve dhe në fund të
procesit gjyqësor, kanë marrë
pjesë të gjitha strukturat e
pushtetit në Kosovë, duke filluar
nga Komiteti i Lidhjes
Komuniste të Kosovës e deri te
mediumet në gjuhën shqipe dhe
serbe /TV-të dhe gazetat), që
ishin vënë plotësisht në shërbim
të UDB-së".
Në këtë proces kundër djalërisë
atdhetare drejtpërdrejtë morën
pjesë:
1. Fadil Hoxha, zyrtar i lart i LKJ-
së
2. Mahmut Bakalli, kryetar i
Komitetit të LKK-së
3. Mehmet Shoshi, sekretar i
Punëve të Brendshme të Kosovës
4. Hasan Mehmeti, kryeshef i
Sigurimit shtetëror (UDB-së) në
Prishtinë
5. Nazmi Juniku, sekretar
Krahinor i Jurisprudencës dhe
Administratës së Përgjithshme
6. Durak Jasharaj, gjykatës hetues
7. Halil Kelmendi, prokuror pub-
lik
8. Durmish Koçinaj, kryetar i
trupit gjykues
9. Shefqet Bytyqi, gjykatës
10. Fehmi Gashi, gjyqtar porot
11. Mileva Grujiqi, gjyqtare porot
12. Hasan Berisha, gjyqtar porot
13. Nazmije Krasniqi, procesm-
bajtëse në gjykim
14. Fahredin Gunga, kryeredak-
tor i Radio Televizionit të
Prishtinës;
15. Ali Olloni, gazetar i "Zërit të
rinisë"
16. Isak Hasani, gazetar i
"Rilindjes" (Vijon)

Idealizmi urban i heroit 
Rexhep Mala në disa pamje

Lulëzim EETEMAJ

Demonstratat e 11 marsit '81, të
pasuara nga ato të 26 marsit, 1
dhe 2 prillit, paraqesin një etapë
më vete dhe krejt të veçantë në

historinë më të re shqiptare, si
për nga numri i pjesëmarrësve
në to, ashtu edhe për nga kërke-
sat e shqiptarëve të Kosovës për
të drejta dhe liri njerëzore, poli-
tike, sociale dhe kombëtare, të
cilat duhej të realizoheshin
përmes ngritjes së statusit të
Kosovës në Republikë.
"Kosova Republikë", krahas
kërkesave të tjera, ishte njëkohë-
sisht parulla dhe kërkesa krye-
sore e këtyre demonstratave të
nisura në Prishtinë nga studentët

e Universitetit të Prishtinës e të
përkrahura fuqishëm më pastaj
nga rinia shkollore, punëtorët
dhe nga një pjesë e inteligjencies
shqiptare të Kosovës. 
11 marsi i vitit '81 shënon
kthesën vendimtare të zgjidhjes
së çështjes së Kosovës.
Përkundër dënimit të kërkesës
"Kosova Republikë", si nga ana e
Beogradit ashtu dhe zyrtarëve
politikë të Prishtinës, shtypjes së
dhunshme me polici e ushtri nga
shteti jugosllav si dhe ndjekjeve,

burgosjeve e diferencimeve të
shumta që pasuan, Lëvizja
Kombëtare Çlirimtare jo vetëm
që nuk u ndal apo shua, por e
vazhdoi edhe më fuqishëm 
konsolidimin dhe strukturimin,
për të arritur majat me UÇK-në,
e cila përmes luftës së saj çlirimtare
në përmasa gjithëkombëtare, e
pasuar me ndërhyrjen ushtarake
të NATO-së, çliroi Kosovën dhe
krijoi parakushtet e domos-
doshme që Republika e Kosovës
të bëhej realitet i njohur

ndërkombëtar përmes shpalljes
së saj nga Kuvendi i Kosovës më
17 shkurt 2008.
Duke vlerësuar e çmuar 
meritueshëm demonstratat e
mars-prillit të vitit 1981, institucionet
politike shtetërore, qytetarët 
dhe institucionet shkencore,
nderojnë njëkohësisht përpjekjet
e pareshtura kombëtare dhe
sakrificat e shumta të bëra nga
breza të tërë shqiptarësh në 
shërbim të lirisë, pavarësisë së
Kosovës dhe bashkimit kombëtar.

11 marsi i vitit ;81, lajmëtar 
i lirisë së Kosovës
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"Epoka ee rre"

PRISHTINË, 111 MARS - Në sallën e
Institutit Albanologjik në
Prishtinë është promovuar të
shtunën romani "Paraardhësit"
(botim i dytë) i autorit Muharrem
Blakaj si dhe është shfaqur pre-
miera e filmit dokumentar "Nana
Kadë". 
Interesimi për promovimin e këtij

romani u pa nga pjesëmarrja e
shumtë e mysafirëve, ku pati të
pranishëm edhe krijues të lëmen-
jve të ndryshme akademike,
shkencore, letrare dhe politike.
Fillimisht është shfaqur filmi
dokumentar "Nana Kadë" kush-
tuar nënës dhe dëshmorit të
kombit, Xhemail Blakaj. Ky doku-
mentar paraqet vuajtjet e saj pas
arrestimit, torturimit dhe vrasjes
së djalit të saj, Xhemailit, në bur-

gun famëkeq të Pejës, në vitin
1986.
Ndërkaq sa i përket romanit
"Paraardhësit" të autorit
Muharrem Blakaj, nga të pranish-
mit u tha se ky roman të mbanë
pezull e të lë pa frymë, saqë e ke
vështirë ta lësh në gjysmë leximin.
Shkrimtari Prend Buzhala ka
thënë se romani "Paraardhësit"
trajton përpjekjet për ta instaluar
një ideologji të imperializmit fetar
për supremaci politike, fenomene
që shfaqen pas luftës në trajtën e
ideologjisë së mohimit kombëtar.
"Sikundër dihet, shqiptarët, sado
që kanë përqafuar religjione si
krishterimin (ortodoks, katolik
apo dhe protestan), apo
islamizmin, kanë arritur t'i ndër-
tojnë jo vetëm formulat e veta
mbifetare e mbikrahinore,
sikundër është shqiptaria, por
edhe t'i shqipatrizojnë e asimilo-
jnë kombëtarisht religjionet.
Prandaj, është krejt i natyrshëm
dhe jo i huaj një besim mysliman
tradicional, që ka dhënë kon-
tributin e vet kulturor, kombëtar

dhe përparimtar nga njëra anë,
po edhe respektimin e traditave
shqiptare, apo duke respektuar
dhe laicizmin modern shtetëror,
nga ana tjetër", është shprehur ai.
Buzhala ka thënë se për këtë
roman nuk po jep vlerësime si
redaktor, por si një kritik letrar. Ai
ka theksuar se romani
"Paraardhësit" është një sfidë e
radhës që u ka sjellë lexuesve
autori Muharrem Blakaj. Buzhala
ka thënë se ky roman nga autori
është shkruar me një urtësi të
jashtëzakonshme. "Ky roman
është një vepër që jep mesazhin e
madh", ka thënë Buzhala.
Ai ka theksuar para të pranish-
mëve se romani "Paraardhësit" të
mban në tension, të shtynë që ta
lexosh deri në fund. "Muharrem
Blakaj ka prirjen që romanet e tij
t'i thurë sipas poetikës së romanit
kriminalistik, duke e shikuar jetën
drejtpërdrejt në sy, me thesarin e
rrëfimeve e të veprimeve që t'i
dhuron ajo. Domethënë, lëndën
letrare ai e formëson sipas kërke-
save të rrëfimit modern me fije të

forta realiste, me të gjitha
nuancimet psikologjike, me ten-
sionet e ngjarjeve që të mbajnë
pezull deri në fund, me rrjedhat
narrative dhe me përshkrimet e
jashtme e të brendshme të botës
së personazheve. Tema e tjetër-
simit të qenies kombëtare
ndërthuret me krimet që kryhen
në emër të një ideologjie fetare",
ka thënë Buzhala. Ai ka uruar
autorin Muharrem Blakaj për
botimin e këtij romani, duke i
uruar suksese të radhës edhe në
sjelljen e veprave të tjera letrare.
Pas Buzhalës, fjalën e ka marrë
publicisti, shkrimtari, dramatur-
gu Gani Mehmetaj. Ai ka thënë se
romani "Paraardhësit" i autorit
Muharrem Blakaj ka intrigë,
shquhet për veprim dramaturgjik
të përshpejtuar, të mban pezull e
të lë pa frymë, saqë e ke vështirë
ta lësh leximin në gjysmë. "Më ka
fascinuar aftësia e depërtimit në
botën e intrigave dhe e veprimeve
të personazheve. Më ka pëlqyer
paraqitja e atmosferës, e lojës me
detajin, e zhvillimit paralel të

Promovohet botimi i dytë i romanit "Paraardhësit" i autorit Muharrem Blakaj si dhe shfaqet premiera e filmit dokumentar "Na

Muharrem Blakaj sjell botimin e 
Në ambientet e Institutit Albanologjik në
Prishtinë është promovuar botimi i dytë i
romanit "Paraardhësit" i autorit Muharrem
Blakaj, po ashtu është shfaqur edhe 
premiera e filmit dokumentar "Nana Kadë" e
po këtij autori. Në këtë promovim u tha se
romani "Paraardhësit" ka intrigë, shquhet
për veprim dramaturgjik të përshpejtuar, të
mban pezull e të lë pa frymë, saqë e ke
vështirë ta lësh në gjysmë leximin

Muharrem Blakaj 
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ngjarjeve, veçmas më ka fascin-
uar shkalla e njohjes së botës së
tyre ideologjike e të mendësisë.
Ende nuk kam lexuar shkrim të
gjatë apo prozë që e njeh aq thellë
mentalitetin, psikologjinë dhe
fenë islame në atë shkallë", ka
thënë Mehmetaj. Ai ka thënë se
autori në këtë roman i ka pasqyru-
ar të gjitha rrymat fetare islamike.
Kurse Ramadan Mehmeti, në
emrin e Shtëpisë Botuese
"Rozafa", ka përgëzuar autorin e
romanit "Paraardhësit"
Muharrem Blakaj për sjelljen e
këtij romani në duart e lexuesve.
Ai i ka uruar suksese Blakajt në
sjelljen edhe të shumë veprave të
tjera në fushën e letërsisë. 
Autorin për këtë roman e ka
përgëzuar edhe kryetari i Klubit
Letrar "Podguri" në Istog, Sadik
Bicaj, i cili e ka porositur
Muharrem Blakajn të jetë i suk-
sesshëm edhe më tutje në krijim-
tarinë letrare. Po ashtu, edhe
Nexhmi Muçiqi nga Shoqata
"Çamëria" ka thënë se do të bëjë
të pamundurën që kjo shoqatë

këtë roman dhe dokumentarin
"Nana Kadë" t'i përkthejë edhe në
gjuhë të huaja, në mënyrë që të
shpërndahen edhe jashtë trojeve
shqiptare.
Në fund të këtij promovimi autori
i romanit, Muharrem Blakaj, ka
përshëndetur të pranishmit. Ai
tha se ndihet i nderuar me një
pjesëmarrje kaq madhështore.
"Më keni gëzuar shumë me këtë

pjesëmarrje. Më keni nderuar
shumë mua dhe nënën Kadë", ka
thënë Blakaj.
Romani "Paraardhësit" paraqet
realitetin e hidhur në mesin e një
pjese të rinisë sonë. Tjetërsimi i
tyre në veshje, pamje e sjellje
ngjanë sikur je duke jetuar në
mesin e fiseve beduinë të mes-
jetës së hershme, diku në
shkretëtirat arabe. 

ana Kadë"

dytë të romanit ‘Paraardhësit’

Muharrem Blakaj ka lindur
më 6 janar 1959 në fshatin
Vrellë, komuna e Istogut.
Është një shkrimtar shqiptar
nga Kosova dhe ish-disident
i regjimit serbo-jugosllav.
Shkollën fillore e mbaroi në
vendlindje, të mesmen,
ekonomiken, tre vjetët e
parë në Pejë, ndërsa vitin e
katërt, maturën, në Istog. Po
atë vit e regjistroi Shkollën e
Lartë Pedagogjike në
Prishtinë, Degën Gjuhë dhe
Letërsi Shqipe.
Muharrem Blakaj për herë të
parë burgoset më 14 dhjetor
1979, kurse për herë të dytë
më 5 shkurt 1987. Herën e
dytë, në mungesë të provave,
e lirojnë, ndonëse një vit më

parë UDB-a serbe ia kishte
mbytur të vëllanë,
Xhemailin, në burgun het-
ues të Pejës. Gjatë bastisjes
në shtëpinë e tij, policia ia
merr dorëshkrimin e
tregimeve të përgatitur për
shtyp, "Monolog i një komi-
ti", si dhe dy novelat "Balta
me gjak" dhe "Besa", të cilat
nuk ia kthejnë asnjëherë.
Muharrem Blakaj, në tetor të
vitit 1987, detyrohet ta
lëshojë Kosovën dhe të
kërkojë strehim politik në
Zvicër. Ai deri më tani i ka
botuar kudo në shtypin
shqiptar, qoftë në diasporë
apo në Kosovë, tregime dhe
fragmente nga romanet e
veta.

Kush është
Muharrem Blakaj
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PEKIN, 111 MARS - Kongresi
Popullor i Kinës votoi të dielën
për të aequr kufizimin e man-
datit të presidentit të vendit.
Votimi i hapi rrugën mundë-
sisë që presidenti aktual, Xi
Jinping, të vazhdojë ta drejtojë
Kinën pa kufizim.
Mandati aktual i presidentit
Xi, skadon në vitin 2023, por
analistët thonë se ka shumë
mundësi që ai të vazhdojë
edhe më tej të drejtojë vendin.

Amendamentet kushtetuese të
miratuara të dielën, përfshijnë
edhe mendimet e pikëpamjet
e presidentit Xi Jinping, për
herë të parë që kur në pushtet
ishte themeluesi i Kinës
bashkëkohore, Mao Zedong.
Ndryshimet do të theksojnë
me qartë se kurrë autoritetin
absolut të partisë komuniste
mbi të gjitha çështjet dhe
pozicionin e saj si organizata e
vetme politike për të sunduar

Kinën.
Veprimi është përballur me
kritika të pazakonshme në
Kinë. Për shumë kinezë ajo
sjell kujtimet e sundimit
kaotik të ish udhëheqësit
kinez Mao Zedong dhe
Revolucionit Kulturor të viteve
1966-1976.
Pararendësit e presidentit XI,
që është në pushtet nga viti
2013, kishin lënë detyrën pas
dy mandateve.

Kina hheq kkufizimin ee mmandatit ttë ppresidentit 

LAJME SHKURT

Pompeo: Bisedimet ShBA - Kore
Veriore nuk janë vetëm spektakël

UASHINGTON, 111 MARS -
Drejtori i Agjencisë
Qendrore të Inteligjencës
(CIA), Mike Pompeo, ka
thënë se takimi në mes të
presidentit amerikan
Donald Trump dhe liderit
verikorean Kim Jong Un
nuk është vetëm për 
spektakël, transmeton
"Reuters". "Presidenti
Trump nuk është duke e bërë këtë për spektakël. Ai do ta
zgjidhë një problem", ka thënë Pompeo.
Shtetet e Bashkuara presin që Koreja Veriore t'i ndalojë të
gjitha testimet raketore dhe ato bërthamore deri në kohën e
mbajtjes së takimit, kanë thënë Pompeo dhe sekretari
amerikan i Thesarit, Steve Mnuchin.
Pompeo ka thënë se do të vazhdojnë stërvitjet ushtarake
amerikane rreth Gadishullit Korean. Ai ka thënë se Koreja
Veriore duhet të tregohet e gatshme për të diskutuar
"denuklearizim komplet dhe të verifikuar" të arsenalit të saj.
Sipas tij, ShBA-ja do t'i vazhdojë sanksionet ekonomike
kundër këtij shteti para mbajtjes së takimit, të planifikuar
për muajin maj.
Pas disa muajve të tensioneve të përshkallëzuara për shkak
të programit raketor dhe atij bërthamor të Koresë Veriore,
Trumpi ka vendosur të jetë presidenti i parë amerikan që
takohet me liderin verikorean.

Mattis: Përdorimi i armëve kimike në
Siri është veprim i pamatur 

UASHINGTON, 111 MARS -
Sekretari amerikan i
Mbrojtjes, Jim Mattis, ka
paralajmëruar Sirinë, se
përdorimi i armëve
kimike nga Qeveria siri-
ane do të ishte "veprim
shumë i pamatur" derisa
ka cituar raporte të
pakonfirmuara për sulme
me gaz klori në Gutan Lindore, transmeton "Reuters".
Mattis ka kritikuar edhe mbështetjen ruse për Damaskun.
Mattis ka kërcënuar se do të ketë hakmarrje kundër forcave
siriane nëse konfirmohet përdorimi i gazit të klorit.
"Përdorimi i armëve kimike është veprim shumë i pamatur.
Mendoj se presidenti amerikan Donald Trump e ka bërë
shumë të qartë këtë në administratën e tij", ka thënë
Mattisi para një numri të vogël gazetarësh, para se të
arrinte në Oman.
Mattisi ka thënë se ai nuk ka të dhëna për përdorim të
armëve kimike, mirëpo ka dëgjuar për shumë raporte 
lidhur me përdorimin e gazit të klorit.
Shpëtimtarët dhe aktivistët opozitarë në Gutan Lindore
kanë akuzuar qeverinë për përdorim të këtyre armëve gjatë
ofensivës në këtë pjesë të shtetit. Qeveria siriane e 
kundërshton ashpër një gjë të tillë.
Presidenti sirian Bashar al-Assad ka premtuar se do t'i
vazhdojë luftimet në Gutan Lindore, në një prej ngjarjeve
më të përgjakshme të luftës.

LONDËR, 111 MARS - Zyrtarët bri-
tanikë janë duke biseduar me
aleatët amerikanë dhe ata evropi-
anë për t'u koordinuar lidhur me
masat hakmarrëse të cilat mund
të zbatohen nëse vërtetohet se
Moska është mbrapa helmimit të
ish-spiunit rus, Segei Skripal dhe
vajzës së tij, Yulia, në Salisbury,
kanë raportuar mediat britanike.
Gazeta "The Times" ka thënë se
kundërmasat mund të përfshijnë
gjithçka, duke nisur nga bojkoti i
kampionatit të futbollit për Kupën
e Botës që do të mbahet në Rusi,
deri të rritja e numrit të trupave të
NATO-s, të vendosur në krahun
lindor të aleancës ushtarake.
"Mundësi të shumta janë duke u
diskutuar", është cituar të ketë
thënë një zyrtar britanik. 
Hetimi lidhur me tentim-vrasjen e
Skripal dhe vajzës së tij tani janë
në ditën e shtatë. Zyrtarët kanë
thënë se të dy janë "në gjendje
kritike, por më stabile", në një spi-

tal në Salisbury, pasi i janë
ekspozuar një agjenti nervor.
"The Times" ka thënë se hakmarr-
ja mund ta përfshijë anulimin e
pjesëmarrjes së politikanëve në
organizimin për Kupën e Botës, të
planifikuar për 14 qershor deri më
15 korrik.
Ekipet e shteteve të tjera, që janë
të kualifikuar për këtë ngjarje, siç
janë Polonia, Australia dhe
Japonia, mund të ftohen për t'iu
bashkuar këtyre masave, i kanë
thënë zyrtarët gazetës. Ata kanë
thënë se masa të tjera mund të
përfshijnë shtimin e forcave të
NATO-s në Evropën Lindore.
Rreth 4 000 trupa janë angazhuar
në krahun lindor të aleancës, për
t'i siguruar aleatët e rajonit që
janë të shqetësuar nga lëvizjet
agresive të politikës së jashtme të
Moskës.
Në të njëjtën kohë Qeveria bri-
tanike ka mbajtur më 10 mars një
tjetër takim të sigurisë së lartë për

të diskutuar për sulmin me agjent
nervor.
Sekretarja britanike për Punë të
Brendshme, Amber Rudd, ka
thënë, pas takimit, se ende është
"shumë herët" për të thënë se kush
ka qenë mbrapa sulmit, i cili po
konsiderohet si tentim-vrasje.
Sekretari i Jashtëm britanik, Boris
Johnson, ka thënë se Britania
mund t'i rrisë sanksionet kundër
Rusisë, nëse gjen se Moska ka qenë
e përfshirë.
Kremlini ka kundërshtuar çdo
përfshirje duke i cilësuar rapor-
timet e medieve britanike si histeri
anti-ruse.
Më 10 mars, BBC ka raportuar se
hetuesit kanë gjetur gjurmë të
agjentit nervor në një restorant, ku
Skripal dhe vajza e tij kanë ngrënë
para se të sëmureshin. Personat e
tjerë që kanë qenë duke ngrënë në
restorant në po të njëjtën kohë nuk
besohet të jenë në rrezik, është
thënë në raportin e BBC-së.

Si mund t’i hakmerret
Britania Rusisë?

Kundërmasat ndaj Rusisë mund të përfshijnë gjithçka, duke nisur nga
bojkoti i kampionatit të futbollit për Kupën e Botës që do të mbahet në
Rusi, deri te rritja e numrit të trupave të NATO-s, të vendosur në krahun
lindor të aleancës ushtarake
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Janë përfolur për një lidhje
dashurie midis tyre, por
asnjëherë nuk e kanë pranuar.

Por, duke qenë kaq të famshëm,
nuk kishte se si ata t'i shpëtonin
aparatit të paparacëve. Emma

Watson dhe Chord Overstreet

janë fotografuar së bashku, të
kapur për dore, teksa shëtisnin në
rrugët e Los Angelesit. Pas ndarjes
së saj nga ish i dashuri disa muaj
më parë, Emma ka deklaruar se
nuk dëshiron që jeta e saj private të
jetë në fokus të medieve.

Kapet mmat ççifti ii ffamshëm

Fëmija i pestë i aktorit 50-vjeçar
Hugh Grant ka ardhur në jetë
me të dashurën e tij 35-vjeçare

Anna Eberstein, me të cilën ka edhe
dy fëmijë të tjerë. Ndërsa dy fëmijët e
tjerë të aktorit kanë lindur nga 

marrëdhënia e tij me Tinglan Hong,
një aktore aspirante me origjinë
kineze. Të pestë fëmijët e aktorit 
jetojnë në dy shtëpi të ndara, por me
një distancë të vogël nga njëri-tjetri
në Londër.

Aktori Hugh Grant bëhet baba
për herë të pestë

Brad Pitti nuk dëshiron të
dashurohet

Chris Soules rikthehet në
rrjetet sociale

Chris Soules është rikthyer në
rrjetet sociale pas një viti.
Pasi u zhduk për pak kohë

pas aksidentit ku mbeti i vdekur
një person në prill të vitit të 
kaluar, 36-vjeçari ka ndarë një

video në "Instastory". Chris
dyshohet se po ngiste një kamion
kur ai goditi viktimën. Artisti u
arrestua disa orë më vonë në Iowa.
Që nga arrestimi, Chrisi ka 
qëndruar larg publikut.

Pas shkurorëzimit nga Angelina
Jolie, aktori i famshëm dhe i
preferuari i gjinisë femërore,

Brad Pitt, ka zhgënjyer një numër të
madh të tifozëve anembanë botës.
Aktori i famshëm po e merr veten
nga një shkurorëzim përmes
ushtrimeve në palestër dhe

meditimeve. Aktori raportohet se ka
humbur peshë, është i shëndetshëm
dhe nuk konsumon më pije alkoo-
like, shkruan gazeta britanike "The
Sun". Megjithatë, vendimi më
drastik i bërë nga aktori, në këtë
kohë vendimtare të jetës, është se ai
nuk dëshiron të dashurohet. 
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Kush është “Zuckerberg-u rus”,
themelues i Telegramit 

e armik i Putinit
Pavel Durov, i riu 33-vjeçar që
themeloi rrjetin social ‘VKontakte’
në vitin 2006, sot është kreu i
aplikacionit të koduar të
mesazheve. Ai jeton në Dubai, ka
armiq të fuqishëm (Putinin mbi të
gjitha) dhe ka një jetë shumë të
shfrenuar. Ja kush është “rebeli”
rus me një mendje teknologjike
“miliardere”.

Një ssipërmarrës ii sshkëlqyer

Për tifozët e privatësisë dhe për
kundërshtarët e Putinit, ai është
një hero i vërtetë. Për njerëz
shumë të fuqishëm, ai është një

karakter i rrezikshëm. Pavel Durov,
pa dyshim është një nga sipërmar-
rësit më të shkëlqyer në botë. Siç
raportohet nga Business Insider,
pavarësisht moshës së tij të re, rusi
33-vjeçar, është autori i dy godit-
jeve të teknologjisë së madhe në
vitet e fundit: VKontakte, rrjeti
social më i popullarizuar në Rusi
dhe telegrami i koduar i
mesazheve. Por përtej arritjeve të
tij sipërmarrëse, Durov, i riemëru-
ar “Mark Zuckerberg rus”, trondit
tifozët për jetën e tij të
pabesueshme rebele.

Fëmijëria nnë TTorino ddhe
pasioni ppër tteknologjinë ee

informacionit

Lindur në Leningrad (sot Shën
Petersburg), ai u zhvendos shumë
i ri në Torino, për shkak të punës së
babait të tij (profesor në
Universitetin e Filologjisë). Ai
ndoqi shkollën fillore në Itali për-
para se të kthehej në Rusi, ku shpe-
jt u apasionua pas informatikës,
duke u bërë programues.

Lancimi ii VVkontakte

Pasi la universitetin në vitin 2006,
bashkë me vëllain e tij Nikolai lan-
coi VKontakte. Suksesi është i
jashtëzakonshëm dhe gjatë viteve
rrjeti social arrin 350 milionë për-
dorues.

Pallati iikonë

Shumë shpejt, Durov i transferoi
zyrat qendrore në katin e pestë
dhe të gjashtë të Singer House, një
pallat portik në Shën Petersburg.

Aktivizmi aanti-PPutin

VKontakte përdoret shumë shpejt
nga protestuesit anti-Putin që
organizojnë ngjarje shoqërore për
të mbështetur aktivistin politik,
Alexei Navalny (foto).

Kundërshtimi nndaj 
qeverisë

Në vitin 2011, qeveria ruse
imponon një kontroll mbi
shoqërinë, por Durov kundërsh-
ton në mënyrën e vet, duke ndarë
në internet një fotografi të një qeni
që nxjerr gjuhën. Mesazhi është i
qartë: sipërmarrësi nuk dëshiron
t’i nënshtrohet dëshirave të
Kremlinit.

Burrat ee aarmatosur

Së shpejti fillon problemi për Pavel
Durovin, i cili do të akuzojë
Kremlinin për dërgimin e njerëzve
të armatosur natën në banesën e
tij për ta “zbukuruar”.

Shitja ee rrrjetit ssocial

Nën presionin e shërbimeve
sekrete, Paveli është i detyruar të
shesë rrjetin social për investitorët
e lidhur me Mail.ru, një kompani
që ka lidhje të ngushta me
Kremlinin.

Akuza

Në vitin 2013, Pavel akuzohet
gjithashtu nga policia ruse që po
ndiqte një Mercedes të bardhë që
ka investuar një polic në Moskë.

10 nnga 222Exile

Biznesmeni e kupton se jeta e tij në
Rusi është në rrezik dhe e lë
vendin, pikërisht në ditën kur poli-

cia hyn në zyrën e tij për ta arrestu-
ar atë.

Lancimi ii TTelegramit

Sipërmarrësi, së bashku me vëllain
e tij, shkon në Nju Jork, ku lancon
aplikacionin duke i vënë emrin
Telegram.

Suksesi ii TTelegramit

Sipas ekspertëve, Pavel shpenzon
1 milion dollarë çdo 30 ditë për të
mbajtur Telegramin që ende nuk
gjeneron fitime, por që në vitin
2010 arriti në 100 milionë për-
dorues aktivë mujorë. Durov e fes-
toi këtë rezultatin me një festë në
Barcelonë.

Kritikat

Falë mesazheve të koduara,
Telegrami është bërë me kalimin e
kohës aplikacioni më i përdorur jo
vetëm nga përdoruesit që kujde-
sen për privatësinë e tyre, por edhe
nga terroristët dhe hajdutët. Kjo
është arsyeja pse biznesmeni rus
shpejt u bë objekt i kritikave të
shumta.

Rreth bbotës

Qëkur u largua nga Rusia, Paveli ka
lëvizur vazhdimisht nga një qytet
në tjetrin në botë dhe ka
ndryshuar vazhdimisht selinë e tij.

15 nnga 222A DDubai

Tani me ekipin e telegramit ai
është vendosur në Dubai, ku ka
një jetë të shthurur.

Fejesa

Sipas gazetave gossip, Pavel është
fejuar me modelen Alena
Shiskova. Janë parë krah njëri-
tjetrit, së bashku me miqtë e tjerë,
në festën e ditëlindjes së top mod-
eles.

Kodi ii vveshjes

Paveli është i njohur për kodin e
veçantë të veshjes. Ai vesh vetëm

rroba të zeza, si Neo, hackeri pro-
tagonist në filmin “Matrix”.

Provokimet

Durov i adhuron gjestet pro-
vokuese. Nëse në vitin 2012, kur ai
ishte ende në Rusi, së bashku me
punonjësit e tij, nisi nga zyra e tij
në Shën Petersburg mbi 1,000 euro
në formën e avionëve të letrës,
gushtin e kaluar në valën e
fotografive të pushimeve të
Presidentit Putin, peshkimit dhe
bustit të zhveshur, duke ironizuar
#PutinShirtlessChallenge. Ishte
një konkurs multimedial ku të
gjithë si presidenti rus duhet të
shfaqeshin të zhveshur. Ka qenë
pikërisht sipërmarrësi i pari që u
filmua pa këmishë.

Pasuria

Sipas Business Insider, sipërmar-
rësi ka vlerë neto prej mbi 200 mil-
ionë euro.

Armiq ttë ffuqishëm

Përveç Putinit të lartpërmendur,
Paveli numëron ndër armiqtë e tij
edhe kryeministren britanike,
Theresa May. Në një fjalim të bërë
në janar në Forumin Ekonomik
Botëror në Davos, May ka shën-
jestruar edhe këtë aplikacion:
“Telegrami, – u shpreh kryemi-
nistrja, – është bërë shtëpia e krim-
inelëve dhe terroristëve”.

Projektet ee aardhshme

Akuzat e të fuqishmëve nuk duket
se e ndalin atë. Përkundrazi. Sipas
burimeve, Pavel Durov tashmë ka
në mendje një projekt të ri revolu-
cionar. Sipërmarrësi rus është i
gatshëm të lancojë Gram, një krip-
tocurencë e re brenda Telegramit
për të krijuar ekonominë e tij vir-
tuale. (gazeta-Shqip.com)
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A shiten më miliona 
pikturat e Van Gog?

Pikturat e artistit të madh janë
disa nga më të vlefshmet në
botë, megjithatë shumë prej
tyre po veniten ngadalë. Tani
shkencëtarët kanë zbuluar se
kryeveprat e Vinsent Van Gog
(origj.: Vincent Van Gogh) po
bien viktimë e përzgjedhjes së
pigmenteve që autori përdori
për të pikturuar.
Ata kanë zbuluar se një mineral
i rrallë në një pikturë të ngjyro-
sur më së shumti me të kuqe,
përdorur prej impresionistit
holandez, po venitet teksa po
kthehet në kristale të bardha.
Te mostrat e pikturave të Van
Gogut është zbuluar të kenë si
bazë kryesore mineralin

gjashtëkëndor të përbërë nga
plumbi, karboni, hidrogjeni
dhe oksigjeni.
Ky mineral vepron me dyok-
sidin e karbonit në ajër. Ata
thonë se ky mineral është lidh-
ja që mungon, e cila mund të
shpjegojë përse piktura e bërë
me të kuqe, po kthehet në të
bardhë. Kërkuesit nga
Universiteti i Antverpit në
Belgjikë, studiuan mostra
mikroskopike të pikturës të
marra nga piktura Grumbulli i
grurit nën një qiell me re, të
cilën ai e pikturoi më 1889-n.
Dr. Koen Janssens, një kimist
nga i njëjti universitet, tha se
zbulimet e tyre mund të shpje-
gonin përse pikturat e Van
Gogut, si të paçmuarat
Luledielli dhe Dhoma, po
zhduken me kalimin e kohës.
Ai tha: “Normalisht, ideja është

se këto piktura janë aty për
njëqind ose pesëqind vjet dhe
se janë statike, pra asgjë nuk i
ndryshon. Por e kundërta është
e vërtetë kur sheh detajet”.
Kërkuesit ekzaminuan një frag-
ment të bojës së pikturës së
vajit nga Grumbulli i grurit nën
një qiell me re. Boja në origjinë
përmbante ngjyrë të kuqe të
theksuar që kishte si synim të
jepte përshtypjen e gjetheve të
vjeshtës në pellg.
Megjithatë, me kalimin e
kohës, gjethet e kuqe janë kthy-
er në gri dhe më pas të bardha,
duke marrë ngjyrën e reve në
qiellin e pikturës. Hulumtuesit,
puna e të cilëve u publikua në

një revistë kimie, përdorën një
teknikë të njohur me pudër dhe
rreze X për të studiuar ngjyros-
jen.
Ata zbuluan se në qendër të
bojës, piktura ishte ende e kuqe
e gjallëruar, ku pigmenti i kuq
real, ishte mbrojtur më mirë
nga ajri, ndërsa ngjyra
ndryshonte më afër sipërfaqes.
Ngjyra e kuqe është menduar
nga shumë persona në botën e
artit si një pigment relativisht i
qëndrueshëm, ndaj ideja se po
shpërbëhet ka befasuar shumë
njerëz. Kërkuesit besojnë se
drita e diellit ka bërë që pig-
menti origjinal i kuq të konver-
tohet në mineralin e përbërë
prej plumbit, karbonit, hidrog-
jenit dhe oksigjenit, i cili reagon
me dyoksidin e karbonit në ajër
dhe formon kristale të bardha.
Profesor Janssens dhe kolegët e

tij arritën në përfundimin se
papastërtitë në pigmentin e
kuq të plumbit, mund të ishin
ato që kanë shkaktuar së pari
degradimin. Ata thonë se një
përbërës i një minerali oksidi të
plumbit, shpesh është një
mbetje nga procesi i prodhimit
të pigmentit të kuq të plumbit.
Ky mineral është më reagues
sesa mineralët e tjerë në
plumbin e kuq dhe kështu
mund të ketë shkaktuar prod-
himin e mineralit gjashtëkën-
dor që po venit ngjyrën nga
reagimi me ajrin. Për t’i bërë
gjërat edhe më keq, megjithatë,
gjatë përpjekjeve për të restau-
ruar pikturën, ekspertët kanë
shtuar pigmente të bardha
zinku te piktura e Grumbullit të
grurit nën një qiell me re, për të
gjallëruar atë që besonin se
ishin pigmente të bardha në
pellg.
Zbulimet mund të ndihmojnë
në përpjekjet e së ardhmes për
të restauruar pikturat e Van
Gogut me ngjyrat e tyre origji-
nale, duke u lejuar shkencë-
tarëve të kuptojnë se çfarë pig-
mentesh janë përdorur. Muzetë
mund të ndihmojnë gjithashtu
në ngadalësimin e venitjes,
duke ndryshuar mjedisin në të
cilin ruhen pikturat.

Megjithatë, zbulimet sugjero-
jnë se shumë nga pikturat më
të vlefshme të Van Gogut,
mund të jenë nën kërcënim.
Njëra e njohur si Shpatoret,
është listuar mes pikturave më
të shtrenjta të shitura ndon-
jëherë dhe mendohet se tani ka
një vlerë prej më shumë se 70.6
milionë paundësh britanikë.

Philippe Walter, drejtor i
Laboratorit të Arkeologjisë
Molekulare dhe Strukturore në
Francë, u shpreh: “Për ruajtjen
e veprave të artit, është e
rëndësishme të shihet ky
fenomen për t’u siguruar se po
tregohet kujdes me sasinë e
dritës në muze”. Van Gogu
luftoi të shiste pikturat e tij
gjatë kohës që ishte gjallë dhe u
përball me sëmundjen men-
dore që e bëri atë të priste

veshin e tij dhe më vonë të qël-
lonte veten në moshën 37-
vjeçare.
Vetëm pas vdekjes së tij,
rëndësia e veprave të piktorit
filloi të dalë në pah dhe të nji-
het gjerësisht. Tashmë, pikturat
e tij janë mes atyre që shiten
më shtrenjtë. Në vitin 1993, një
nga pikturat e Van Gogut u shit
për 36 milionë paund.

(gazeta-Shqip.com)
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PESHORJA
Edhe pse

shumë
persona ju

shprehin me
fjalë suportin e tyre, ju e

dini se e thonë në mënyrë
sipërfaqësore. Janë shumë
pak ata që e ndiejnë vërtet.

AKREPI
Duhet ta

rikuperoni
kohën e

humbur sot
duke u angazhuar në të
gjithë projektet që i keni
lënë pas dore. Kërkoni 

ndihmë nëse keni nevojë.

SHIGJETARI
Gjëra të

mëdha do
të ndod-

hin, për të
cilat deri dje

nuk kishit shpresë se mund
të realizoheshin. Partneri

është shumë i përkushtuar
karshi jush.

BRICJAPI
Nëse nuk
doni t'u
besoni

personave
që keni pranë, të paktën
besojini intuitës suaj dhe
mënyrës së organizimit të

gjërave, do t'ju shpëtojnë në
moment të fundit.

UJORI
Sot do të
ekzag-

jeroni disi
me 

paranojat tuaja. Jo çdokush
e ka me ju dhe jo çdokush

dëshiron t'ju pengojë. Stresi
i ditëve të fundit ju ka

mposhtur.

PESHQIT
Është e

udhës që
sot të mos

irritoni asnjë me sjelljet
tuaja. Mbase ju nuk e kup-
toni kur mund t'i lëndoni të

tjerët pa shkak.

DASHI
Jeni duke
ndjekur të

njëjtën
rrugë prej

kohësh, kështu që do ta
kuptoni nëse jeni në 

drejtimin e duhur që në 
fillim. Situatat për ju

paraqiten të favorshme.

DEMI
Nëse keni
ndihmën e
personave

të duhur do të
zhvilloni një projekt mjaft të

bukur për të gjithë ju. 
Në fillim do t'ju shohin 

mosbesues.

BINJAKËT
Ndjenjat
tuaja do

t'ju ftojnë
sot t'i jepni

një shans të dytë një 
personi special për ju, por
që ju ka zhgënjyer në një

moment të caktuar.

GAFORRJA
Po e

kërkoni
ngado

lumturinë tuaj
dhe ende nuk e keni kup-

tuar se e keni shumë pranë
vetes. E rëndësishme është
t'i jepni vëmendjen e duhur.

LUANI
Nuk po e
merrni si
duhet një

sfidë që ju
kanë hedhur sot. Mendoni
se mund të jetë e thjeshtë,
por në fund të ditës do të

gjendeni keq.

VIRGJËRESHA
E shihni
që keni

marrë një
sjellje të

ndryshme karshi një miku
që ka ndarë çdo gjë me ju.
Jeni kondicionuar nga sa

keni dëgjuar kohët e fundit.

Duket normal si çdo punonjës tjetër i veshur me
kostum deri në momentin kur shikohet se çfarë ka
veshur në këmbë. Ashley Maxwell-Lam nga
Australia mban veshur taka të larta për femra. 30-
vjeçari pretendon se ato i japin forcë dhe vetëbesim.
Menaxheri i kompanisë së sigurimeve pranon se e kishte problem t'ia tregonte këtë ndryshim shefit,
por e mblodhi veten, pasi e dinte se përparësitë do të jenë të mëdha.

E jashtëzakonshme 

Njihuni mme bburrin qqë
vesh ttaka ttë llarta kkur
ikën nnë ppunë

FOTO E DITES

Dy shokë:
- Shumë i ke dhëmbët e bukur, loçkaman!
- Dhe të rrallë, mos harro.
- Diqysh ngjyra e verdhë gjithmonë më ka
pëlqyer.

Gratë kineze luajnë me top në një fushë të mbuluar me
borë në Shenyang, Kinë. /AFP/

E rrallë

B A R S O L E TA  E  D I T Ë S

Vetëm gjatë vikendit në
ora 14:00

“FERDINAND”
3D

I Animuar/Aventurë/Komedi; 1 orë 46 min

Rolet: John Cena, Kate McKinnon, Gina
Rodriguez, Daveed Diggs, Gabriel Iglesias,
Bobby Cannavale, David Tennant, Anthony

Anderson, etj.
Regjia: Carlos Saldanha

Në ora 18:00 dhe 20:00 (R)
“FIFTY SHADES

FREED”
Dramë/Romansë/Triller; 1 orë 41 min

Rolet: Dakota Johnson, Jamie Dornan,
Eric Johnson, Rita Ora, Luke Grimes,

Victor Rasuk, Jennifer Ehle, Eloise
Mumford, Max Martini, Callum Keith

Rennie, Bruce Altman, Arielle Kebbel,
Robinne Lee, Brant Daugherty, Marcia

Gay Harden, etj.
Regjia: James Foley

Në ora 22:00 (PG-13)
“THE 

COMMUTER”
Krim/Dramë/Mister; 1 orë 44 min

Rolet: Liam Neeson, Vera Farmiga,
Patrick Wilson, Jonathan Banks, Sam

Neill, etj.

Regjia: Jaume Collet-Serra

Programi i shfaqjes së filmave 
në Kino ABC

Zbulohet kkrijesa 
pa kkokë 
Filmimi i një krijese pa kokë e gjetur në një
pyll në Connecticut, i ka lënë shkencëtarët të
habitur. Krijesa që i ngjason një bretkose nuk
ka kokë, sy apo fytyrë, por vetëm një trup të
mbuluar me inde të qeta. Shkencëtarët 
publikuan pamjet në rrjetin social "Twitter"
për të diskutuar krijesën e çuditshme. Ata nuk

ia kanë idenë se çfarë i ka shkaktuar asaj që ta
humbasë fytyrën.

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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Mustafi shënon dhe
zverdhet në fitoren e
Arsenalit
Futbollisti shqiptar Shkodran Mustafi ka
shënuar gol në fitoren e skuadrës së
Arsenalit ndaj Watfordit (3-0). Mbrojtësi
shqiptar realizoi tetë minuta pasi filloi
ndeshja për rezultatin 1-0, kurse dy golat
e tjerë i shënuan Pierre-Emerick
Aubameyang dhe Henrikh Mkhitaryan.
Në anën tjetër, edhe shqiptari Granit
Xhaka ka pasur paraqitje të mirë, por
është ndëshkuar me karton të verdhë.
Mysafirët nuk shënuan as nga penalltia,
pasi Troy Deeney u tregua i pasaktë. 

Sioni shkatërroi Thunin,
shënojnë Lenjani dhe
Kasami 
Sioni e ka shkatërruar Thunin, duke e
mposhtur 7-2, në ndeshjen e vlefshme
për Superligën e Zvicrës në futboll. Në
këtë fitore kontribut të madh kanë dhënë
edhe dy futbollistët shqiptarë, Ermir
Lenjani dhe Pajtim Kasami.
Reprezentuesi i Shqipërisë, Ermir
Lenjani, e shënoi golin e katërt për
skuadrën e tij, kurse reprezentuesi i
Zvicrës, Pajtim Kasami, realizoi golin e
pestë. 

Kuka e artë në Kupën
Evropiane
Loriana Kuka (78 kg) sot pati paraqitjen e
saj të parë në gara për vitin 2018 dhe atë
në një kategori më lart. Ajo mori pjesë në
Kupën Evropiane në Uster të Zvicrës
duke fituar medaljen e artë pas tri
fitoreve. Ndeshjen e parë Loriana e fitoi
kundër garueses holandeze Ilona
Lucassen, kurse në gjysmëfinale e
mposhti me Ippon garuesen belge
Sophie Berger. Në finale, Loriana ishte
shumë më aktive se garuesja e Francës,
Valentine Marchand, duke e mposhtur
me wazari në sekondat e fundit të ndesh-
jes.

Xhoxhaj debuton me
fitore 
Armend Xhoxhaj ka debutuar në boksin
profesionist në mënyrën më të mirë. Ai e
mposhti boksierin nga Bosnjë e
Hercegovina, Mirnes Denadiq (10-9-0, 4
KO) me nokaut teknik në raund të dytë.
Xhoxhaj dominoi në meç që nga fillimi,
kurse në raundin e parë e rrëzoi për herë
të parë Denaniqin, ku me kroshe të majtë
arriti ta gjunjëzojë boshnjakun, por që u
zgjua dhe vazhdoi. Vrullshëm e filloi edhe
raundin e dytë, ku me goditje të njëpas-
njëshme arriti edhe dy herë të tjera ta
hedhë në dysheme, derisa gjyqtari Baftjar
Abazaj ndali meçin. 

SHKURT 
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Veton ZZYMBERI 

PRISHTINË, 111 MARS -Vala Superliga në fut-
boll ka filluar të "nxehet" përtej mase,
kurse edhe befasitë nuk po mungojnë.
Prishtina, pas fitores ndaj Besës, e shton
në katër pikë diferencën me skuadrën e
Dritës, e cila nuk mundi të marrë më
shumë se një pikë ndaj Trepçës '89. Liria
e shkaktoi befasinë e javës duke e
mposhtur në Besianë, Llapin e Tahir
Batatinës. Ndërsa Feronikeli i Ismet
Munishit të shtunën e mposhti
Drenicën. Fitores i janë gëzuar edhe
Vëllaznimi dhe Gjilani që i mposhtën
Flamurtarin dhe Vllazninë e Pozharanit. 

Trepça ''89-DDrita 11-11

Derbi i kësaj xhiroje në elitë i zhvilluar në
stadiumin "Riza Lushta" në mes të kam-
piones aktuale, Trepçës '89 dhe Dritës,
përfundoi 1-1. Rastet nuk munguan, por
goli i parë në këtë ndeshje erdhi shtatë
minuta pa përfunduar ndeshja, kurse
mesfushori Endrit Krasniqi realizoi për
0-1, por Drita, sikurse në ndeshjet e tjera,
nuk arriti ta mbajë lojën nën kontrolle
dhe '89-shi e barazoi rezultatin dy minu-
ta para fundit të ndeshjes, kurse
golashënues ishte Arb Manaj. '89-shi
është e shtata me 39 pikë, kurse Drita një
pozitë më lart me pikë të barabarta me
skuadrën nga Mitrovica.

Llapi - LLiria  00-22

Befasinë më të madhe në fundjavë e
shkaktoi Liria e Prizrenit, pasi e mposhti
Llapin në "Zahir Pajaziti" me rezultat 0-
2. Skuadra e Lirisë e shfrytëzoi
momentin jo të mirë të skuadrës së Tahir
Batatinës dhe e mposhti me golat e
shënuar nga David Domgjoni dhe Artur
Magani. Pas kësaj humbje Llapi është
edhe një hap pas në garën për titull,
kurse Liria e Bledi Shkëmbit ngrehet në
pozitën e tretë me 37 pikë.

Gjilani - VVllaznia ((P) 11-00 

Gjilani e ka mposhtur Vllazninë e
Pozharanit (1-0) dhe në këtë mënyrë e ka
harruar eliminimin nga Kupa. Pjesa e
parë përfundoi 0-0, ani pse rastet për të
dyja skuadrat nuk munguan. Vendësit
është dashur të presin deri në minutën e
78 për ta gjetur rrugën e golit, ndërsa
shënues ishte mbrojtësi i përfaqësueses
së Kosovës, Armend Thaqi, nga gjuajtja e
lirë. Gjilani ngrehet në pozitën e katërt,
kurse Vllaznia mbetet e fundit dhe do ta
ketë të vështirë sigurimin e mbijetesës. 

Besa - PPrishtina 11-33

FC Prishtina e vazhdon fuqishëm rrugë-
timin drejt titullit të kampiones, pasi të

dielën e mposhti skuadrën e Besës me
rezultat 1-3. Ndeshja është zhvilluar në
qytetin e Pejës, kurse golat për kryeqyte-
tasit i shënuan Gauthier Mankenda,
Armend Dallku nga penalltia dhe
Ahmed Januzi, kurse për ekipin pejan
golin e nderit e shënoi Florent Qorraj. Në
këtë ndeshje vendësit luajtën pa një loj-
tar nga minuta 40, pasi me karton të kuq
u ndëshkua Fatmir Mullabeqiroviq.
Kryeqytetasit e shtojnë në katër pikë
diferencën e pikëve ndaj përcjellësve,
kurse besa mbetet në garë për pozitën e
barazhit.  

Vëllaznimi -FFlamurtari 22-00

Skuadra e Vëllaznimit nga Gjakova po
vazhdon të marrë rezultate pozitive në
sezonin pranveror, kurse të dielën kjo
skuadër e fitoi derbin e skuadrave kuqezi
ndaj Flamurtarit nga Prishtina (2-0).
Golat për ekipin gjakovar i shënuan
Jeton Dushi në pjesën e parë dhe Besnik
Krasniqi në pjesën e dytë. Pas rezultateve
të fundit duket se skuadra e Vëllaznimit
nuk do të ketë problem t'i ikë edhe poz-
itës së barazhit, kurse kuqezinjtë e krye-
qytetit duhet të shtyhen për këtë pozitë
me Besën e Pejës dhe Vllazninë e
Pozharanit. 

Feronikeli - DDrenica 11-00

Derbin e skuadrave nga regjioni i
Drenicës e ka fituar Feronikeli me rezul-
tat 1-0 që e mposhti skuadrën kuqezi të
Drenicës. Golin e fitores për skuadrën
nga Drenasi e realizoi Albutrint Morina
në minutën e 77, kurse të dyja këto
skuadra kishin edhe raste të tjera shëni-
mi, por që nuk i shfrytëzuan. Pas kësaj
fitore skuadra e Ismet Munishit është në
pozitë me 34 pikë, kurse Drenica mbetet
në pozitën e shtatë me 33 pikë.

Prishtina shkëputet në tabelë,
Liria ia ‘terron’ Llapit

VALA SUPERLIGA 

Gjilani - Vllaznia 1-0
Besa - Prishtina 1-3
Vëllaznimi - Flamurtari 2-0
Trepça '89 - Drita 1-1
Llapi - Liria 0-2
Feronikeli - Drenica 1-0

Tabela 

1. Prishtina 42 pikë
2. Drita 38
3. Liria 37
4. Gjilani 35 
5. Feronikeli 34 
6. Llapi 34 
7. Trepça '89 34 
8. Drenica 33
9. Vëllaznimi 30
10. Flamurtari 14
11. Besa 14 
12. Vllaznia 12  
Në xhiron e radhës takohen: Prishtina-Trepça
'89, Drita-Drenica, Liria-Vëllaznimi, Gjilani-
Flamurtari, Feronikeli-Besa, Llapi-Vllaznia (P).  

LIGA E PARË

Vushtrria - 2 Korriku 4-0
Bashkimi (K) - Hajvalia 1-0
Kika - Ballkani 0-1
Vitia - Ferizaj 0-3
Trepça - Dukagjini 1-0
Ramiz Sadiku - Rahoveci 1-0
KEK-u - Kosova (P) 1-0
Fushë-Kosova - Onix 3-2

Tabela 

1. KEK-u 45 pikë 
2. Ballkani 41
3. Vushtrria 39
4. Ferizaj 36
5. Fushë-Kosova 36
6. Onix 34 
7. Ramiz Sadiku 28 
8. 2 Korriku 26
9. Vitia 25
10. Bashkimi (K) 24
11. Dukagjini 23
12. Trepça 23
13. Hajvalia 20
14. Rahoveci 18 
15. Kika 16
16. Kosova (P) 7 
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Krasniqi, gol dhe asistim për
Kedahin 
Mesfushori nga Kosova, Liridon Krasniqi, ka vazhduar
formën e tij të mrekullueshme. Ai e ka nisur ndeshjen
nga minuta e parë për skuadrën e tij Kedah në udhëtim
tek Kuala Lampur. Fatkeqësisht, Kedah pësoi humbje
me rezultat 4-3, por edhe në këtë takim Krasniqi arriti të
shënonte një gol. 26-vjeçari arriti ta shënonte golin e
dytë për skuadrën e tij, kurse më herët kishte asistuar
tek goli i parë. Ky ishte goli i tretë për Liridonin në kam-
pionat, ndërsa ka bërë edhe po aq asistime.

Casillas, afër Premierë Ligës 
Ish-portieri i Real Madridit, Iker Casillas, është afër
transferimit në Premierë Ligë. Spanjolli pëlqehet shumë
nga klubi i Newcastles. Sipas "A Bola", Newcastle është
favorit për shërbimet e gardianit iberik. Për të mbetet i
interesuar edhe Real Betisi dhe dy klube nga ShBA-ja. 

PSG-ja nuk i di planet e
Neymarit 
Paris Saint-Germain nuk e ka idenë se cilat janë planet e
Neymarit për këtë verë, raporton Le Parisien. Braziliani
u transferua te lideri i Ligës 1 tek verën e kaluar, për një
shumë rekorde prej 222 milionë eurosh. Sidoqoftë, ai
është lidhur ngushtë me një transferim tjetër që mund
të ndodhë shumë shpejt dhe Real Madridi e
Manchester United janë skuadrat që janë të interesuara
në të. Ndërkaq, mes të gjitha këtyre spekulimeve, klubi
aktual i Neymarit ende nuk e di se si do të veprojë ai pas
përfundimit të këtij stinori.

Barcelona kompleton 
transferimin e Arthurit
Barcelona ka zyrtarizuar marrëveshjen me Gremion për
transferimin e Arthur Henrique Ramos de Oliveira
Melo. Futbollisti do të kalojë te Barcelona nga korriku i
këtij viti. Ekipi katalunas do të paguajë 30 milionë euro
për mesfushorin 21-vjeçar që cilësohet si 'Xavi i ri' plus 9
të tjera bonuse. "Barcelona dhe klubi brazilian Gremio
kanë arritur një marrëveshje për opsionin e blerjes së
lojtarit Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo, ndërsa
FC Barcelona mund ta ushtrojë këtë të drejtë gjatë kor-
rikut 2018. Çmimi i transferimit është caktuar në 30 mil-
ionë euro, plus 9 milionë bonuse", thuhet në njoftimin e
Barcelonës.

Di Biagio: Buffoni më duhet në
fushë
Trajneri i përkohshëm i Italisë, Gigi Di Biagio, ka dhënë
një intervistë për mediet vendëse, ku ka shpjeguar
arsyet pse thirri sërish Buffonin në kombëtare. Ish-mes-
fushori i Interit tha se po ndjek me interes edhe për-
parimin e Balotellit dhe se e ka në konsideratë për një
ftesë të mundshme. "Gigi është një lojtar i jashtëzakon-
shëm, që me formën që ka aktualisht, do të më shërbejë
shumë në fushën e lojës. Nuk ka absolutisht asnjë his-
tori favorizimesh. Lojtarët si ai janë të rrallë dhe mendoj
se e meriton ende të luajë titullar në kombëtare. Sa i
përket Balotellit, kam qenë në Nice dhe e kam ndjekur.
Po shënon shumë gola dhe po tregon një formë mjaft të
mirë. Unë jam duke e vëzhguar me vëmendje dhe
ndoshta vjen edhe thirrja. Gjithsesi, deri tani nuk e kam
vendosur ende", ka thënë Di Biagio.

SHKURT 

FIRENCE, 111 MARS - Në stadiumin
"Artemio Franchi" të Firences,
në ndeshjen mes Fiorentinës
dhe Beneventos, e vlefshme për
javën e 28, të pranishëm ishin
35 mijë shikues. Të gjithë kanë
nderuar ish-kapitenin e
skuadrës së Fiorentinës, Davide

Astori, që u nda nga jeta një
javë më parë, kur u gjend i
pajetë në dhomën e hotelit,
para ndeshjes me Udinesen
(takimet u pezulluan dhe nuk u
luajtën të dielën e kaluar). Të
gjithë lojtarët e skuadrës së
Fiorentinës kanë zbritur në

fushë me fanellën me numër 13
që mbante të veshur Astori,
ndërkohë që parullat për ta kuj-
tuar kapitenin nuk kanë
munguar në shkallët e stadiu-
mit. Madje edhe në mesin e
fushës ishte vendosur një
parullë e madhe. Po në min-

utën e 13 gjyqtari ka ndalur
lojën për më shumë se një min-
utë. Gjyqtari dha një minutë
heshtje në kujtim të Davide
Astorit, numër që ish-kapiteni i
Fiorentinës mbante në shpinë. 
Rezultati final ishte 1-0 për
Fiorentinën. 

Fiorentina ee kkujton kkapitenin AAstori

PRISHTINË, 111 MARS - Besa FamGas e
Prishtina nuk kanë lejuar befasi në
javën e 18 të Superligës së Kosovës
në hendboll për meshkuj. Të gjitha
ndeshjet e kësaj jave janë luajtur të
shtunën, ndërsa Besa e Prishtina
kanë shënuar fitore të thella.
Kampionia aktuale, Besa FamGas,
në Gjilan fitoi ndaj Dritës me
rezultat shumë të lartë, 41:14. 24:4
ishin shifrat pas 30 minutave të
parë. Ndërkohë, Prishtina fitoi
ndaj Samadrexhës me rezultat të
thellë, po ashtu 42:20. 
Edhe në këtë ndeshje fituesi ishte i

qartë pas pjesës së parë, që u fitua
nga vendësit me 18:8. Këto dy
skuadra prijnë në tabelë me nga 34
pikë. Ndërkohë, Drita, pas një
kohe të gjatë, ka humbur pozitën e
tretë. Është e katërta me 20 pikë.
Samadrexha mbetet e parafundit
me katër pikë. Në vendin e tretë
është ngritur Kastrioti i Ferizajt që
fitoi në udhëtim ndaj Vushtrrisë
me rezultat 29:22. Vushtrria
mbetet e teta me 13 pikë.
Përballjen e mesit të tabelës në
mes të Trepçës dhe Vëllaznimit e
fitoi skuadra gjakovare me rezultat

33:27. Tani Vëllaznimi është me 16
pikë, kurse Trepça bie në vendin e
shtatë me 15 pikë. Fitore në udhë-
tim ka shënuar edhe Zhegra që
mposhti Llapin me 37:30. Zhegra
është e pesta me 19 pikë, kurse
Llapi i fundit me dy pikë. 

Besa e Prishtina nuk lejojnë befasi

OKLAHOMA, 111 MARS - Oklahoma
vazhdon të fitojë dhe konfirmohet
si një prej skuadrave më të frik-
shme për t'u përballur në kampi-
onatin e NBA-s. Këtë radhë
skuadra e Thundërit mposhti San
Antonio Spursin me rezultatin
104-94 në një ndeshje ku skuadra
teksane nuk ishte në ditën e saj më
të mirë, gjë që e tregojnë edhe sta-
tistikat e ulëta të saj. Për San
Antonion, Gay shënoi vetëm 14
pikë, ndërsa Aldridge nuk shkoi
më shumë se 11 pikë të shënuara.
Në krahun tjetër, Russel
Westbrooku nuk frenohet duke e
mbyllur këtë sfidë me 21 pikë, 12
topa në tabelë dhe 10 asistime,
duke treguar se po përjeton një
sezon vërtet shumë të mirë.
Oklahoma tashmë është në vendin
e pestë në Konferencën e
Perëndimit, ndërsa San Antonio
ka zbritur në vendin e 7. Sfida në
mes të Dallasit dhe Memphisit
ishte ndeshja e vendeve të fundit
të klasifikimit në Konferencën e
Perëndimit. Ajo që doli e fituar nga

kjo përballje ishte Dallasi me
rezultatin 114-80. Skuadra teksane
ishte dominuese në këtë sfidë ndaj
Grizzliesit që regjistroi humbjen e
17 radhazi. Për Dallasin spikati
Powelli me 15 pikë e 10 topa në
tabelë, ndërkohë që shënuesi më i
mirë ishte Barea me 25 pikë te
Memphis Green që shënoi 14 pikë
e rrëmbeu 10 topa në tabelë, ndër-

sa Brooksi e mbylli sfidën me 17
pikë.

Oklahoma mposhti edhe San Antonion

REZULTATET 

Charlotte - Phoenix 122-115
Miami - Washington 129-102
Dallas - Memphis 114-80
Oklahoma - San Antonio 104-94
Clippers - Orlando 113-105

REZULTATET 

Llapi - Zhegra 30:37 (11:15)
Vushtrria - Kastrioti 22:29 (10:13)
Prishtina - Samadrexha 42:20 (18:8)
Drita - Besa Famgas 14:41(4:24)
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Prishtinë

Adem Kalisi Shpall te pavlefshme Diplomën
e Sh.M.L. "Dardania" Hani e Elezit

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.

>> SHPALLJE TË VOGLA <<

Lajmërohen bashkëpronarët e 
ngastrës kadastrale P-70202016-0440
bk-O, se bashkëpronari Arif
Gërxhaliu ka shprehur dëshirën që t
ashes një pjesë të pronës së vet.
Andaj njoftohen bashkëpronarët e
kësaj parcele kadastrale që nëse janë
të interesuar për blerjen e kësaj
parcele-pjesën e pronës të lajmërohen
te bashkëpronari Arif Gërxhaliu.

LËSHOJ LLOKALIN MME
QIRA. 

Lokali gjendet në rrugën "Isa
Kastrati" në Matiqan të Prishtinës
dhe ka një hapësirë prej 400 m2.
Lokali është i gatshëm dhe shumë
funksional. Për informata mund të
na kontaktoni në këtë numër të 
telefonit: 049-509-077.

LËSHOJ MME QQIRA
SHTËPINË NNË MMATIQAN,
E PPËRSHTATSHME PPËR

ÇERDHE

Lëshoj një shtëpi më qira e cila është
e përshtatshme për Çerdhe fëmijësh.
Ka oborr dhe hapësirë të
mjaftueshme si dhe parking. Shtëpia
gjendet në lagjen Matiqani në
Prishtinë, rruga "Struga". Informatat
në tel: 044-668-868
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Auto Shkolla 
“RITMO - L” 

Prishtinë

Eksperienca jonë
- përfitimi i juaj.

Afati i paraqitjes prej 03.03.2018
deri më 10.03.2018
Ju mirëpret:
Stafi i Auto Shkollës " Ritmo -L "

Tel / kontakt: 
044 248 173
044 200 604
044 375 333 


