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FAQE 6

12 deputetë të
Vetëvendosjes formojnë
grup të ri parlamentar

EKONOMI

SPORT

DRITA SHFRYTËZON 
BARAZIMIN E PRISHTINËS,
FERONIKELI FITON
"DRAMËN" NDAJ BESËS F. 14

MILANIN VETËM MREKULLIA E
SHPËTON NGA ELIMINIMI F. 14

KULTURË

NËNSHKRUHET 
MARRËVESHJA PËR TARIFAT E
PËRGJITHSHME QË DUHET 
TË PAGUAJNË MEDIET F. 18

Interesimi i lexuesve për
romanin ‘Paraardhësit’
është shumë i madh

SHËRBIMET TURISTIKE NUK
PO OFROJNË CILËSI DHE AS
SIGURI TE TURISTËT F. 9

BEQAJ KËRKON MBËSHTETJEN
E SLLOVENISË NË FUSHËN 
E INOVACIONIT F. 8

DONIKA KADAJ RIKTHEHET
NË AAK F. 5

KROACIA PREMTON
MBËSHTETJE PËR KOSOVËN
DREJT ANËTARËSIMIT 
NË ORGANIZATA 
NDËRKOMBËTARE F. 6

AKTAKUZAT E PARA TË
SPECIALES, AFËR F. 3

Zyrtarizohet 
me ligj gjuha shqipe 
në Maqedoni

FLET PËR "EPOKËN E RE", ISMAJL KURTESHI

Nuk e votojmë
demarkacionin 

INTERVISTË ME AUTORIN E ROMANIT "PARAARDHËSIT"
DHE DOKUMENTARIT "NANA KADË", MUHARREM BLAKAJ

Muharrem Blakaj ka promovuar këto
ditë në Prishtinë, Istog dhe Pejë,
romanin "Paraardhësit", si dhe ka
shfaqur edhe premierën e filmit doku-
mentar "Nana Kadë". Në një bisedë për
gazetën "Epoka e re", Blakaj ka thënë

se edhe romani edhe dokumentari janë
pritur shumë mirë. Ai ka thënë se filmi
dokumentar "Nana Kadë" u kushtohet
të gjitha nënave që përjetuan humbjen
e bijve apo të bijave të tyre për çlirimin
e atdheut f. 20

FAQE 4-5

FAQE 3

Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, njëherësh sekretar organizativ i kësaj l
ëvizje, Ismajl Kurteshi, ka bërë me dije se kjo parti nuk ka ndryshuar 
qëndrim karshi marrëveshjes për shënimin e kufirit në mes të Kosovës dhe Malit
të Zi. Në këtë intervistë dhënë për gazetën "Epoka e re", ai ka thënë se
Vetëvendosja është kundër izolimit të Kosovës, por nuk mund ta votojë 
versionin aktual të demarkacionit. Sipas tij, përgjegjësit e këtij izolimi duhet ta gjejnë
rrugën për të dalë nga kjo situatë. Kurteshi ka theksuar se populli po paguan faturat e

politikanëve të korruptuar. Ai është shprehur i pakënaqur me mënyrën e
qeverisjes në vend dhe, sipas tij, kjo Qeveri është duke humbur

legjitimitetin dhe besimin qytetar

Në një atmosferë të tensionuar, Kuvendi i Maqedonisë, me 64
vota për, e ka miratuar Ligjin për përdorimin e gjuhëve, i cili zyr-
tarizon përdorimin e gjuhës shqipe në nivelin lokal dhe qendror
të pushtetit dhe shihet si një përmbyllje e Marrëveshjes së Ohrit

FAQE 4-5
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SHKUP, 114 MARS - Parlamenti i
Maqedonisë ka miratuar të
mërkurën, mes tensionesh, me 64
vota, Ligjin për përdorimin e
gjuhëve, i cili mundëson për-
dorimin më të gjerë të gjuhës
shqipe në pushtetin lokal dhe atë
qendror të vendit. Miratimi i këtij
ligji është bërë pa përfillur 35 mijë
amendamente të propozuara nga
partia opozitare, VMRO-DPMNE. 
Për këtë arsye deputeti dhe ish-
kryeministri i Maqedonisë,
Nukolla Gruevski, ka tentuar ta
pengojë votimin, duke thënë se
po votohet në mënyrë joligjore.
Por, kryetari i Kuvendit, Talat
Xhaferi, nuk pranoi të ndërpritet
seanca. Aty te foltorja ka dalë
deputeti Gruevski duke provuar
ta pengojë votimin. Ai ka
ndërhyrë edhe te vendi ku rrinte
ulur kryetari Xhaferi, të cilin e ka
lagur edhe me një gotë ujë, çka e
ka detyruar sigurimin të ndërhyjë
për të mos eskaluar situata.
Sidoqoftë, ligji është votuar dhe
ka kaluar.
Krahas kundërshtimeve të opoz-
itës në seancë, edhe një grup i
qytetarëve ishte grumbulluar
para ndërtesës së Kuvendit për të
protestuar dhe kërkuar që ligji të

mos miratohej. 
Në fillim të seancës kryetari i
Grupit Parlamentar të partisë
opozitare, VMRO DPMNE, Ilia
Dimovski, tha se kësaj partie poli-
tike me pa të drejtë po i mohohet
e drejta për dorëzimin e amenda-
menteve gjatë leximit të tretë të
ligjit. VMRO-DPMNE kishte pro-
ceduar rreth 35 mijë amenda-
mente për plotësim-ndryshimin
e Ligjit për përdorimin e gjuhëve,
veprim ky që nga partitë
shqiptare në Maqedoni ishte cilë-
suar si përpjekje për bllokimin e
tërësishëm të ligjit.
Kuvendi i Maqedonisë e kishte
miratuar këtë ligj qysh në muajin
janar, por ishte presidenti Gjorgje
Ivanov ai i cili nuk e kishte dekret-
uar atë dhe tani i mbetet sërish
Kuvendit ta shqyrtojë dhe mirato-
jë me ndryshime e plotësime
eventuale. Para fillimit të seancës
dhe gjatë mbajtjes së saj, para
ndërtesës së Kuvendit të
Maqedonisë janë zhvilluar
protesta kundër miratimit të Ligjit
për përdorimin e gjuhëve.
Protestuesit janë shprehur
kundër miratimit të ligjit që
mundëson shtrirje më të gjerë të
përdorimit zyrtar të gjuhës

shqipe. Ata kanë brohoritur 
"tradhtarë", "kombi nuk është në
shitje" dhe "shitës të shtetit".
Megjithëse protesta ishte e qetë
dhe pa ndonjë incident para 
godinës së institucionit 
ligjdhënës ishte një prani e 
theksuar e forcave policore.
Kryeministri i Maqedonisë, Zoran
Zaev, kishte paralajmëruar 
miratimin e ligjit të gjuhëve brenda
kësaj jave. Ai kishte refuzuar 
ofertën e VMRO-DPMNE-së për
ta tërhequr nga procedura Ligjin
për përdorimin e gjuhëve në
këmbim të mbështetjes së plotë
nga ana e deputetëve të kësaj partie
për miratimin e ligjeve të nevojshme
për realizmin e reformave.
Ndryshe leximi i tretë i ligjit që
rregullon përdorimin e gjuhëve
vjen pasi presidenti i shtetit nuk e
dekretoi të njëjtin. Ky ligj ishte
miratuar në Kuvend në muajin
janar, me 69 vota.

Zyrtarizohet me Ligj gjuha 
shqipe në Maqedoni 

Mitchell: ShBA-ja mbështet 
formimin e ushtrisë së Kosovës

BEOGRAD, 114 MARS - Shtetet e
Bashkuara të Amerikës (ShBA) e
mbështetin dialogun midis
Beogradit dhe Prishtinës dhe
zbatimin e marrëveshjeve.
Kështu ka thënë ndihmëssekre-
tari amerikan i Shtetit për
Evropën dhe Euroazinë, Wess
Mitchell, pas takimit me presi-
dentin e Serbisë, Aleksandër
Vuçiq. "Është koha të punohet së
bashku për zgjidhen e prob-
lemit", ka thënë Mitchelli. Sipas
tij, Kosova ka të drejtë të formojë
forca profesionale, të cilat do të
merreshin me sigurinë dhe nuk
do të paraqisnin kurrfarë kërcën-
imi për Serbinë apo serbët.
Mitchelli ka thënë se ShBA-ja e
mbështet këtë të drejtë të
Kosovës, por ka theksuar se për

këtë janë të nevojshme
ndryshimet kushtetuese. Po
ashtu, ai ka thënë se ShBA-ja e
sheh Serbinë si bazë të të gjithë
Ballkanit. "Duam të kthehemi në
rrugën e vjetër të afërsisë dhe
bashkëpunimit në mes të
Shteteve të Bashkuara dhe
Serbisë. Ne besojmë se vizioni i
Serbisë së lirë dhe të begattë
është në harmoni me paqen fqin-
jësore. Shoh mundësi të mëdha
për zgjidhjen e problemeve që po
zvarriten në rajon për vite me
radhë. Kjo është punë për të
gjithë ne dhe një rast për liderët
në rajon", ka thënë Mitchell.
Ndërkaq, presidenti i Serbisë,
Aleksandar Vuçiq, ka thënë se
shteti i tij është i gatshëm për të
bërë kompromise me Kosovën.

Për Serbinë kjo është një nga
çështjet kyçe për anëtarësim në
Bashkimin Evropian. "Për ne,

pengesa më e vështirë në rrugën
tonë drejt Evropës është situata
për Kosovën, andaj për këtë gjë

Serbia është e gatshme për të
biseduar lidhur me kompromiset
e mundshme", ka thënë Vuçiqi.

Në një atmosferë të tensionuar, Kuvendi i
Maqedonisë me 64 vota për e ka miratuar Ligjin
për përdorimin e gjuhëve, i cili zyrtarizon 
përdorimin e gjuhës shqipe në nivelin lokal dhe
qendror të pushtetit dhe shihet si një përmbyllje e
Marrëveshjes së Ohrit

Veseli uron shqiptarët
në Maqedoni për 

miratimin e Ligjit për
Gjuhën Shqipe

Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka uruar shqiptarët në
Maqedoni për miratimin e Ligjit për përdorimin e gjuhës shqipe.
Veseli ka thënë se ky është një hap i përmbushjes së një të drejte
legjitime thelbësore. "Urimet më të përzemërta për bashkatdhetarët
tanë në Maqedoni për përmbushjen e një të drejte legjitime thelbë-
sore. Falënderoj kolegët e mi të Parlamentit të Maqedonisë për mira-
timin e Ligjit të gjuhës, i cili do të kontribuojë për përmirësimin e
marrëdhënieve ndëretnike jo vetëm në këtë shtet, por në mbarë
rajonin. Ngjarja e sotshme shënon një hap të rëndësishëm në përm-
bushjen e Marrëveshjes së Ohrit dhe në arritjen e standardeve të larta
të realizimit të të drejtave të njeriut që kërkohen në kuadër të inte-
grimeve euroatlantike", ka shkruar Veseli në llogarinë e vet në
"Facebook".
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Muhamet KKOCI

PRISHTINË, 114 MARS - Dhomat e
Specializuara të Kosovës të
mërkurën kanë publikuar listat e
mbrojtësve për përfaqësimin e të
dyshuarve, të akuzuarve dhe vikti-
mave, ose të cilitdo person tjetër
që gëzon të drejtën e përfaqësimit
juridik, në përputhje me Ligjin për
Dhomat e Specializuara të
Kosovës dhe Direktivën për
Mbrojtësit. Listat përmbajnë
emrat e 40 juristëve vendorë dhe
ndërkombëtarë që janë pranuar
në listat e mbrojtësve dhe tashmë
mund të përfaqësojnë të dyshuar,
të akuzuar, një grup viktimash ose
këdo tjetër që gëzon të drejtën e
përfaqësimit juridik në procedurat
para Dhomave të Specializuara.  
Me këtë rast, kryetarja e Dhomave
të Specializuara të Kosovës,
gjykatësja Ekaterina Trendafilova,

ka thënë se kushtet e rrepta për
pranim në listat e mbrojtësve sig-
urojnë përfaqësim të efektshëm,
profesional dhe ligjor përpara
Dhomave të Specializuara të
Kosovës për të akuzuarit dhe 
viktimat. "Unë i përgëzoj të gjithë
avokatët që tashmë janë pranuar
në listat e mbrojtësve. Kushtet e
rrepta për pranim në listat e 
mbrojtësve sigurojnë përfaqësim
të efektshëm dhe profesional ligjor
përpara Dhomave të Specializuara
të Kosovës për të akuzuarit dhe
viktimat, duke dhënë kështu një
kontribut të mëtejmë për
integritetin e administrimit të
drejtësisë nga ana e Dhomave të
Specializuara", është shprehur ajo.
Sipas komunikatës për medie të
Dhomave të Specializuara të
Kosovës që nga nëntori i vitit 2017,
Zyra e Mbrojtjes dhe Zyra e
Pjesëmarrjes së Viktimave kanë
marrë kërkesa të shumta.

"Vlerësimi i kërkesave dhe procesi
i pranimit të mbrojtësve është
kryer në mënyrë sistematike, të
barabartë për të gjithë kandidatët
dhe në përputhje me direktivën
për mbrojtësit dhe kriteret e 
pranimit të përcaktuara në këtë
direktivë", është bërë me dije në
komunikatë.
Emrat e të gjithë mbrojtësve të
pranuar deri më tani gjenden në
tabelën në faqen e Dhomave të
Specializuara të Kosovës në inter-
net, ndërkaq bëhet me dije se listat
e mbrojtësve do të aktualizohen

në vazhdimësi.
Derisa Gjykata Speciale nuk ka
treguar asgjë lidhur me kohën se
kur mund të publikohen akuzat e
para, avokati i njohur vendor Tahir
Rrecaj, i cili është në mesin e
avokatëve që janë akredituar në
listën e mbrojtësve, ka thënë për
gazetën "Epoka e re" se publikimi i
listës së avokatëve është një par-
alajmërim se aktakuzat e para do
të bëhen publike së shpejti. "Nuk
kemi ndonjë informacion se kur
mund të publikohen aktakuzat e
para. Sidoqoftë, akreditimi i

avokatëve mbrojtës dhe avokatëve
të viktimave paralajmëron se
akuzat e para mund të ngrehën
shpejt", ka thënë ai, duke përmen-
dur edhe kohën se kur mund të
ndodhin ato. "Akuzat mund të
ndodhin të bëhen në verë, më së
voni në vjeshtë të këtij viti", ka
thënë Rrecaj. Ai nuk ka dashur të
tregojë nëse ka marrë ndonjë ftesë
për ta mbrojtur ndonjë të akuzuar.
Rrecaj ka bërë me dije se si avokat
i ka plotësuar të gjitha kriteret pro-
fesionale që të jetë pjesë e kësaj
liste.

Dhomat e Specializuara kanë publikuar listat e mbrojtësve

Aktakuzat e para të Speciales, afër 
Dhomat e Specializuara kanë publikuar listat e
mbrojtësve për përfaqësimin e të dyshuarve, të
akuzuarve dhe viktimave. Listat përmbajnë emrat e
40 juristëve, gjysma prej tyre janë vendorë. Avokati i
njohur Tahir Rrecaj, i cili është në mesin e
avokatëve që janë akredituar në listën e mbrojtësve,
ka thënë për gazetën "Epoka e re" se publikimi i
kësaj liste është një paralajmërim se aktakuzat e
para të Speciales do të publikohen deri në verë ose,
më së largu, deri në vjeshtë 

EMRAT EE 440 AAVOKATËVE PPËR SSPECIALEN 
1 Dragi Arandjelovi? (Serbi) - mbrojtja/viktimat
2 Ali Beka (Kosovë) - mbrojtja
3 Vehbi Beqiri (Kosovë) - mbrojtja
4 Nexhat Beqiri (Kosovë) - mbrojtja
5 Teki Bokshi (Kosovë) - mbrojtja
6 Tamara Buruma (Holandë) - mbrojtja
7 Sanja ?etkovi? (Serbi) - mbrojtja/viktimat
8 Osman Cucovi? (Mali i Zi/ Kosovë) - mbrojtja
9 Johm Devaney (ShBA) - mbrojtja/viktimat
10 Mylene Dimitri (Kanada) - mbrojtja
11 Iain Edëards (UK) - mbrojtja
12 David Hooper (UK) - mbrojtja
13 Gani Hoxha (Kosovë) - mbrojtja/viktimat
14 Rexhep Kabashi (Kosovë) - mbrojtja
15 Arianit Koci (Kosovë) - mbrojtja
16 Rasim Krasniqi (Kosovë) - mbrojtja/viktimat
17 Chad Mair (ShBA) - mbrojtja
18 Lee Markleë (UK) - mbrojtja/viktimat
19 Bashkim Mehana (Kosovë) - mbrojtja
20 Luka Misetic (SHBA) - mbrojtja
21 Aleksander Olenik (Serbi) - viktimat
22 Kadri Asaj (Kosovë/Austri) - mbrojtja
23 Ljubomir Pantovi? (Serbi/Kosovë) - mbrojtja/viktimat
24 Pjetër Pergjoka (Kosovë) - mbrojtja
25 Mariehéléne Proulx (Kanada) - mbrojtja
26 Hasan Rexha (Kosovë) - mbrojtja
27 Peter Robinson (ShBA) - mbrojtja
28 Daniel Robinson (UK) - mbrojtja/viktimat
29 Colleen Rohan (ShBA) -mbrojtja
30 Tahir Rrecaj (Kosovë) - mbrojtja
31 Betim Shala(Kosovë/IRJM) - mbrojtja
32 Ismet Shufta(Kosovë/Serbi/Turqi)- mbrojtja/viktimat
33 Slobodan Stojanovi? (Serbi) - mbrojtja/viktimat
34 Hedayat Pour Tavakoli (UK) - mbrojtja/viktimat
35 Arthur Traldi (ShBA) - mbrojtja/viktimat
36 Dejan Vasi? (Serbi/ Kosovë) - mbrojtja/viktimat
37 Neboj[a Vlaji? (Serbi/ Kosovë) - mbrojtja/viktimat
38 Kyle Wood (ShBA) - mbrojtja/viktimat
39 Jasmina ivi? (Serbi) - mbrojtja/viktimat
40 Nikola dodevski (IRJM) - mbrojtja

Paris, 14 mars - Presidenti i
Republikës së Kosovës, Hashim
Thaçi, pas takimit me presi-
dentin e Francës, Emmanuel
Macron, e ka takuar edhe ish-
kryeministrin francez Alain
Juppe, të cilin e ka dekoruar me
medaljen "Urdhri i Lirisë". Alain

Juppe në vitet 1993-1995 ishte
ministër i Punëve të Jashtme të
Francës, në vitet 1995-1997
kryeministër i Francës dhe nga
viti 2011 kishte shërbyer sërish si
ministër i Punëve të Jashtme dhe
i Çështjeve Evropiane. "Ky urd-
hër u jepet në vitin jubilar të

dhjetëvjetorit të pavarësisë së
Kosovës. Franca është ndër
shtetet e para që paralajmëroi
dhe njohu pavarësinë e Kosovës.
Prandaj, Kosova është përjetë
mirënjohëse ndaj shtetit dhe
popullit mik francez", u shpreh
presidenti Thaçi.

Presidenti Thaçi dekoron 
ish-kryeministrin francez me
medaljen ‘Urdhri i Lirisë’
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Shqipe HHETEMI

PRISHTINË, 114 MARS - 
"Epoka ee rre": Z. Kurteshi, së
shpejti pritet të thirret vazhdimi
i seancës së jashtëzakonshme
në të cilën pritet të ratifikohet
marrëveshja për shënimin e
kufirit në mes të Kosovës dhe
Malit të Zi. A ka ndryshuar qën-
drim Lëvizja Vetëvendosje
karshi demarkacionit? 
Kurteshi: Lëvizja Vetëvendosje
nuk ka ndryshuar qëndrim
sepse nuk ka ndryshuar asgjë
në lidhje me demarkacionin.
Është e njëjta situatë. Prandaj
Lëvizja Vetëvendosje nuk do ta
votojë demarkacionin kurdo që
kjo çështje të vijë në Kuvend. 

"Epoka ee rre": Partitë që 
dikur e kanë kundërshtuar
demarkacionin së bashku me
Vetëvendosjen, AAK-ja dhe
Nisma, tani po e mbështesin
demarkacionin, pasi po thonë
se gjërat kanë ndryshuar pas
raportit të komisionit të 
Bulliqit dhe deklaratës së dy
presidentëve.  
Kurteshi: Ka ndryshime në 
synime, por në esencë votohet i
njëjti projektligj të cilin ata e
kanë kundërshtuar bashkë me
ne për dy vjet. Kështu që, nuk
ka ndryshime në situatë dhe në
projektligj, por vetëm ka
ndryshim të Aleancës dhe
Nismës. 

"Epoka ee rre": Por deputetët e
dorëhequr nga Vetëvendosja ka
"rrezik" ta votojnë demarka-
cionin?
Kurteshi: Për deputetët që
tashmë nuk janë pjesë e
Vetëvendosjes nuk mund të
them asgjë sepse nuk e di se si
do të veprojnë ata. 

"Epoka ee rre": Pse po e lejoni
fuqizimin e Listës Serbe duke
mos e votuar demarkacionin?
Kurteshi: Përgjegjësinë për
bashkëpunim me Listën Serbe,
gjegjësisht me Beogradin, e
marrin ata që janë të gatshëm
të punojnë me Beogradin në
dëm të interesave të vendit.
Nëse dikush është i gatshëm të
punojë me Beogradin nuk ka
mundësi ta pengosh edhe sikur
ta përkrahesh demarkacionin.
Ne nuk i përkrahim çështjet e
dëmshme për vendin.
Përgjegjësinë e votimit të
demarkacionit, ku falën 8 200
hektarë tokë të Kosovës, e mar-
rin ata që po e votojnë. 
Projektligji duhet të kalojë në
procedurën e votimit, duke
kaluar apo moskaluar.
Bllokadën është duke e bërë
Qeveria e Kosovës dhe kësaj i ka

kontribuar edhe Kryesia e
Kuvendit. Kuvendi është
shndërruar në instrument të
realizimit të projekteve të
Serbisë përmes njerëzve të cilët
u janë nënshtruar këtyre
interesave nga presioni që po e
bën edhe një pjesë e faktorit
ndërkombëtar. Ambasadat e
huaja në Kosovë, Kuvendin e
kanë shndërruar si vend të dytë
të punës së tyre. Kuvendi e luan
rolin e vet vetëm atëherë kur
deputetëve u lejohet të votojnë
sipas bindjeve të tyre e jo të
votojnë sipas interesave, sug-
jerimeve apo presionit të kujt-
do qoftë. Ky është cenim i
rëndë i demokracisë edhe nga
ambasadat edhe nga ata që e
kanë nënshkruar marrëveshjen
e demarkacionit. Ambasadat
po bëjnë presion dhe nuk po e
lënë Kuvendin të funksionojë

normalisht ashtu siç funk-
sionojnë kuvendet në vendet e
tyre. Lëvizja Vetëvendosje qën-
drimet e veta i ndërton duke u
bazuar në dobinë apo dëmin
që e sjellin projektligjet dhe
nuk merret me numrat e 
koalicionit qeverisës. Nuk na
intereson dhe nuk merremi me
numrat e pozitës me apo pa
Listën Serbe. 

"Epoka ee rre": Jeni të vetëdi-
jshëm se qytetarët e Kosovës
edhe më tutje janë të vetmit në
rajon që nuk e gëzojnë të
drejtën për liri të lëvizjes pa
viza në Evropë. Pse duhet ta
paguajnë qytetarët faturën e
politikanëve të cilët nuk e kanë
problem pajisjen me viza?
Kurteshi: Po, është e vërtetë se
populli po paguan shumë 
fatura të politikanëve të 

korruptuar të cilët, të vetmin
shqetësim e kanë fatin e vet
dhe të grupeve të interesit.
Këta politikanë e kanë
përgjegjësinë kryesore për këtë
izolim. Ne jemi kundër këtij
izolimi, por nuk mund ta
votojmë këtë version të
demarkacionit i cili është i
dëmshëm për vendin. Këtë
izolim ata e kanë sjellë sepse
Kosova, falë tyre, është bërë
vend i korruptuar, si dhe kanë
pranuar që demarkacioni të jetë
kusht për liberalizimin e vizave.
Përgjegjësit e këtij izolimi duhet
të gjejnë rrugë për të dalë nga
kjo situatë. Të falësh tokë, kjo
është përgjegjësia më e lartë që
mund t'i takojë një deputeti të
ndërgjegjshëm. Vetëvendosja
dhe votuesit e saj nuk e
përkrahin faljen e tokës për
viza. 

Flet për "Epokën e re", Ismajl Kurteshi

Nuk e votojmë dem
Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, njëherësh
sekretar organizativ i kësaj lëvizje, Ismajl
Kurteshi, ka bërë me dije se kjo parti nuk ka
ndryshuar qëndrim karshi marrëveshjes për
shënimin e kufirit në mes të Kosovës dhe Malit
të Zi. Në këtë intervistë dhënë për gazetën
"Epoka e re", ai ka thënë se Vetëvendosja
është kundër izolimit të Kosovës, por nuk
mund ta votojë versionin aktual të demarka-
cionit. Sipas tij, përgjegjësit e këtij izolimi duhet
ta gjejnë rrugën për të dalë nga kjo situatë.
Kurteshi ka theksuar se populli po paguan 
faturat e politikanëve të korruptuar. Ai është
shprehur i pakënaqur me mënyrën e qeverisjes
në vend dhe, sipas tij, kjo Qeveri është duke
humbur legjitimitetin dhe besimin qytetar
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"Epoka ee rre": Z. Kurteshi, më
herët i akuzuat ambasadat se
po u bëjnë presion deputetëve
dhe po përzihen në punët e
Kuvendit. Po harroni se janë
pikërisht këto ambasada që
kanë ndihmuar Kosovën për të
ardhur deri këtu. 
Kurteshi: U jemi shumë 
mirënjohës të gjithë atyre që
kanë përkrahur Kosovën për të
ardhur deri këtu. Asnjëherë
nuk e kontestojmë përkrahjen e
tyre dhe rëndësinë e
bashkëpunimit me ta. Mirëpo
në pikën e demarkacionit ata
nuk e kanë mirë dhe nuk i
përkrahim. Sipas të gjithë
dokumentacionit, vija e kufirit
ka ndryshuar. Pra, projektligji
është për një vijë të re të kufirit
me Malin e Zi. Prandaj, ne jemi
për bashkëpunim me
ndërkombëtarët, por nuk jemi

për ta dëmtuar vendin me 8 200
hektarë tokë.    

"Epoka ee rre": Lëvizja
Vetëvendosje nëpërmjet një
komunikate për medie ka
kërkuar zgjedhje të
parakohshme, por një prej
deputetëve të saj, Ali Laçi, në
seancën e së mërkurës ka thënë
se nuk jeni të gatshëm për procese
zgjedhore. Është apo nuk është
Vetëvendosja e gatshme për
zgjedhje të reja?
Kurteshi: Natyrisht si opozitë
ne nuk jemi të kënaqur me këtë
mënyrë të qeverisjes. Dhe kur
ka shumë vërejtje në qeverisje
subjektet opozitare kërkojnë
zgjedhje të reja. Kërkesa për
zgjedhje të reja është qëndrim
zyrtar i Vetëvendosjes. Kjo qev-
eri, e cila po bën gabime, po i
ndryshon qëndrimet për çësht-

je të rëndësishëm siç është
demarkacioni, po e humbet
legjitimitetin dhe besimin
qytetar. 

"Epoka ee rre": Vetëvendosje po
kërkon zgjedhje të reja, por nuk
i ka fort mirë punët brenda.
Edhe më tutje po vazhdon
përçarja brenda saj. Deri më
tani janë larguar 13 deputetë, dy
kryetarë të komunave si dhe
aktivistë të tjerë. 
Kurteshi: Ky është perceptimi
juaj nga jashtë, por Lëvizja
Vetëvendosje është një subjekt i
konsoliduar. Është e vërtetë se
ka pasur disa dalje, por numri i
atyre që kanë ardhur është
pakrahasueshëm më i madh me
numrin  e atyre që kanë dalë.
Numri i deputetëve është
zvogëluar, por përkrahja është
rritur. Vetëvendosja në zgjedhje
të ardhshme, kurdo që mbahen,
do të ketë përkrahje të madhe të
qytetarëve sepse qytetarët e
dinë se Vetëvendosja është 
partia e vetme që mund t'i bëjë
ndryshimet e duhura në këtë
vend. 

"Epoka ee rre": Largimi i pothuajse
shumicës së figurave të rëndë-
sishme dhe deputetëve nuk  e
rrezikojnë funksionimin e
mëtutjeshëm të Vetëvendosjes?
Kurteshi: Jo, absolutisht. Ata
kanë qenë në politikë edhe më
herët, madje kanë pasur subjekte
në vete, por kanë pasur një
përkrahje shumë të vogël. Atyre
u është rritur përkrahja derisa
kanë qenë në Vetëvendosje, por
duke shkuar nga Lëvizja nuk do
ta gëzojnë më këtë përkrahje.
Ata kanë shkuar me dëshirën e
tyre dhe tash veprojmë si dy
organizime të veçanta politike. 

"Epoka ee rre": Por në Kuvend po
vazhdoni të uleni bashkë.  
Kurteshi: Ulja me një vend nuk
dëshmon edhe për ndonjë
bashkëpunim të mëtutjeshëm.
Ata nuk vijnë në mbledhje të
grupit parlamentar dhe 
funksionojmë ndaras. 

"Epoka ee rre": Vetëvendosja a do
të jetë opozitë në Prishtinë pas
largimit të kryetarit Shpend
Ahmeti?
Kurteshi: Lëvizja Vetëvendosje
ka strukturë të organizuar mirë
në Prishtinë dhe ka kuadro të
mira, të cilat do ta kenë përkrahjen
e madhe të qytetarëve.
Aktualisht nuk e di a do të jetë
në opozitë Vetëvendosja në
Prishtinë, sepse një vendim të
tillë e merr Këshilli i
Përgjithshëm, i cili mblidhet
çdo tre muaj.

Faton DDERMAKU

PRISHTINË, 114 MARS - Administrata
e Kuvendit të Republikës së
Kosovës ka pranuar të mërkurën
kërkesën e deputetit Dardan
Sejdiu, të nënshkruar nga 12
deputetë, për krijimin e grupit të
ri parlamentar, me emër Grupi i
Deputetëve të Pavarur (GDP).
Kërkesa është nënshkruar nga
deputetët Aida Dërguti, Visar

Ymeri, Faton Topalli, Fisnik
Ismaili, Dukagjin Gorani, Driton
Çaushi, Dardan Sejdiu, Frashër
Krasniqi, Dardan Molliqaj, Besa
Baftiu, Salih Salihu dhe Shqipe
Pantina. Kryetar i grupit, sipas
kërkesës, do të jetë deputeti
Dardan Sejdiu. Lëvizja
Vetëvendosje ka mbetur me 19
deputetë, pasi edhe Donika
Kadaj-Bujupi është rikthyer në
Aleancën për Ardhmërinë e
Kosovës (AAK).

arkacionin
12 deputetë të
Vetëvendosjes
formojnë grup të
ri parlamentar

Lëvizja Vetëvendosje ka mbetur me 19 deputetë
në Kuvendin e Kosovës, pas largimit të 13
deputetëve, 12 prej të cilëve kanë formuar
grupin e ri parlamentar, me emër Grupi i
Deputetëve të Pavarur (GDP), kurse deputetja
Donika Kadaj-Bujupi është rikthyer në AAK

Donika Kadaj 
rikthehet në AAK
Deputetja e Lëvizjes Vetëvendosje, Donika Kadaj-Bujupi, është
rikthyer të mërkurën përsëri në Aleancën për Ardhmërinë e
Kosovës (AAK) ku kishte shërbyer për disa vite. Lajmin për rik-
thimin e Kadaj-Bujupit e ka bërë me dije kryeministri,
njëherësh lideri i AAK-së, Ramush Haradinaj. "Me deputeten e
Kuvendit, Donika Kadaj-Bujupi, bashkëbiseduam për zhvil-
limet aktuale politike në Kosovë. Nga sot Donika i rikthehet
grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës.
Rrugëtimin nëpër proceset politike në vend do ta vazhdojmë
bashkërisht", ka shkruar Haradinaj në llogarinë e vet në
"Facebook".
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PRISHTINË, 114 MARS - Pas afër pesë
vjetëve të negociatave në mes të
Shoqatës për Menaxhimin
Kolektiv të të Drejtave APIK dhe
medieve, në Ministrinë e
Kulturës, Rinisë dhe Sportit
është nënshkruar të mërkurën
marrëveshja për tarifat e
përgjithshme që duhet të
paguajnë mediet, përkatësisht
televizionet dhe radiot, për
shfrytëzimin e muzikës si lëndë
e mbrojtur me të drejtat e
autorit. 
Katër kanalet e Radio
Televizionit të Kosovës do ta
paguajnë shumën vjetore prej
30 mijë eurosh tarifë të
përgjithshme për të pasur të
drejtë ta shfrytëzojnë muzikën
për transmetim. Televizionet
me frekuencë kombëtare do të
paguajnë nga 6 000 euro në vit
tarifë, televizionet regjionale 1
200 euro tarifë vjetore, TV-të
lokale 600 euro, kanalet kabllore

muzikore 2 400 euro, kanalet e
tjera kabllore 1 800 euro, radiot
nacionale 3 600 euro, ato
regjionale 720 euro, radiot
lokale 480 euro, TV-të dhe radiot
me fuqi të ulët do të paguajnë
240, respektivisht 180 euro.
Në bazë të marrëveshjes, këto
shuma do t'i paguhen shoqatës
APIK, e cila përfaqëson reper-
torin vendor dhe të huaj i cili
shfrytëzohet në territorin e
Republikës së Kosovës. 
Mediat obligohen të aplikojnë
për marrjen e lejes në shoqatë. 
Materialet mund të shfrytëzo-
hen vetëm në bazë të licencës
për transmetim të cilët ato i
kanë nga Komisioni i Pavarur
për Media. Çdo tejkalim i kom-
petencës apo transmetim jashtë
licencës do të jetë subjekt i
shkeljes së të drejtës së autorit
dhe të drejtave të përafërta. 
Ministri Kujtim Gashi ka thënë
se me nënshkrimin e kësaj mar-
rëveshjeje po krijohet një sistem
i ri edhe për autorët e këngëve
dhe për producentët e tyre.

"Nënshkrimi i marrëveshjes për
Tarifat e Përgjithshme për shu-
mat e kompensimit që duhet të
paguajnë mediet, përkatësisht
televizionet dhe radiot, për
shfrytëzimin e muzikës si lëndë
e mbrojtur me të drejtën e
autorit dhe të drejtat e përafërta,
është hap historik për vendin në
kuadër të krijimit të një sistemi
funksional të së drejtës së
autorit, ku autorët, producentët

dhe performuesit, në bazë të
kësaj marrëveshje, do të kom-
pensohen për shfrytëzimin e
veprave të tyre nga ana e
medieve", ka thënë ministri
Gashi.
Ministri e ka përshëndetur nën-
shkrimin e marrëveshjes dhe e
konsideroi jashtëzakonisht të
rëndësishme duke pasur
parasysh rëndësinë e mbrojtjes
së kreativitet dhe kompensimin

e autorëve për punë e tyre që
bëjnë. 
Florent Boshnjaku nga Shoqata
për Menaxhimin Kolektiv të të
Drejtave të Autorit ka shprehur
bindjen se marrëveshja do të
ndikojë në zhvillimin e tregut
muzikor. Ndërkaq Fazli Veliu,
përfaqësues i Institutit të
Mediave të Kosovës, ka thënë se
shpreson se mediat do ta
respektojnë marrëveshjen.

Nënshkruhet marrëveshja për tarifat e
përgjithshme që duhet të paguajnë mediet

PRISHTINË, 114 MARS (ER) - Ministri
i Punëve të Jashtme të Kosovës,
Behgjet Pacolli, ka pritur të
mërkurën në takim homologen
e tij nga Kroacia, Marija
Pejçinoviq-Buriq, me të cilën ka
diskutuar për rritjen e
bashkëpunimit në mes të dy
shteteve. 
Pacolli ka deklaruar se Kroacia
ka qenë dhe do të vazhdojë të
jetë zë i fuqishëm i Kosovës drejt
integrimit euroatlantik dhe anë-
tarësimit në organizata
ndërkombëtare. "Marrëdhëniet
ndërmjet Kosovës dhe Kroacisë
janë të shkëlqyeshme. Kroacia
ka qenë gjithmonë zë i fuqishëm
i Kosovës dhe do të jetë edhe në
të ardhmen", ka thënë Pacolli.
Pejçinoviq-Buriq ka vlerësuar të
arriturat e shtetit të Kosovës si
dhe ka premtuar vazhdimin e
angazhimit të shtetit kroat për ta
mbështetur Kosovën. "Kosova

ka bërë shumë hapa, është një
shtet i respektuar, por ka ende
sfida. Kroacia është e gatshme ta
ndihmojë Kosovën në këto
sfida", ka thënë ajo, duke shtuar
se dy shtetet kanë marrëdhënie
politike të shkëlqyeshme. Në
këtë drejtim ajo ka përmendur
edhe fusha të caktuara, ku të
dyja shtetet mund të
bashkëpunojnë, sikurse fusha e
energjisë dhe telekomunika-
cionit.
Në fund, Pejçinoviq-Buriq ka
shprehur përkushtimin e
Kroacisë për ta ndihmuar
Kosovën në rrugën e saj të 
integrimit euroatlantik, anë-
tarësimin e saj në organizata
ndërkombëtare si dhe në 
procesin e liberalizimit të 
shpejtë të vizave.
Edhe kryetari i Kuvendit të
Kosovës, Kadri Veseli, ka pritur të
mërkurën në takim ministren e

Punëve të Jashtme të Kroacisë,
Marija Pejqinoviq-Buriq, me të
cilën ka biseduar për zhvillimet
në vend e rajon, bashkëpunimin
midis dy shteteve dhe mundës-
inë e zgjerimit të mëtejmë të tij.
Veseli ka vlerësuar lart marrëd-
hëniet politike e diplomatike
midis Republikës së Kosovës dhe

asaj të Kroacisë, por ka kon-
sideruar se ka ende hapësira për
rritjen e këtij bashkëpunimi. 
Ministrja e Punëve të Jashtme të
Kroacisë, Marija Pejqinoviq-
Buriq, është pritur në takim
edhe nga kryeministri Ramush
Haradinaj. "Miqësia ndërmjet
dy popujve, atij të Kosovës dhe

Kroacisë, do të vazhdojë edhe në
të ardhmen, sikurse ishin
bashkë dhe i dolën në ndihmë
njëri-tjetrit edhe në kohë të
vështira", ka thënë kryeministri
Haradinaj, duke shtuar se
Kosova është e rëndësishme ta
ketë në krah shtetin kroat si
partner dhe si mik.

Kroacia premton mbështetje për Kosovën drejt
anëtarësimit në organizata ndërkombëtare

Ministrja e Punëve të Jashtme të Kroacisë,
Marija Pejçinoviq-Buriq, gjatë vizitës në
Prishtinë, ka shprehur përkushtimin e Kroacisë
për ta ndihmuar Kosovën në rrugën e saj të
integrimit euroatlantik, anëtarësimin e saj në
organizata ndërkombëtare si dhe në procesin e
liberalizimit të shpejtë të vizave

Në Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit
është nënshkruar të mërkurën marrëveshja për
tarifat e përgjithshme që duhet të paguajnë
mediet, përkatësisht televizionet dhe radiot, për
shfrytëzimin e muzikës si lëndë e mbrojtur me
të drejtat e autorit



07E ENJTE, 15 MARS 2018AKTUALE

PRISHTINË, 14 MARS - Ministri
i Shëndetësisë (MSh), Uran
Ismaili, ka bërë me dije se
nga dita e mërkurë foshnjat e
lindura me probleme shën-
detësore nga shtatë qytetet

kryesore të Kosovës do të
transportohen për në
Klinikën e Neonatologjisë në
QKUK, me autoambulancë e
cila ka të gjitha pajisjet për
transport profesional. "Me

dhurimin e kësaj autoambu-
lance kemi shtuar një shër-
bim të ri në QKUK, i cili ka
munguar deri më sot. Pas
ofrimit të këtij shërbimi
emergjent dhe profesional,

ne presim që edhe shkalla e
vdekshmërisë te foshnjat e
lindura para kohe dhe me
probleme shëndetësore, të
ulet edhe më tej", ka thënë
ministri Ismaili.

Dhurohet një autoambulancë për Klinikën e Neonatologjisë në QKUK 

Albulena SS. MMAVRAJ

Prishtinë, 14 mars - Kuvendi i
Kosovës ka mbajtur të
mërkurën vazhdimin e seancës
plenare në të cilën është debat-
uar për 100 ditëshin e Qeverisë
së udhëhequr nga Haradinaj.
Deputetët e opozitës kanë kri-
tikuar punën e Qeverisë së
Haradinajt për këto 100 ditë,
por më vonë debati ka kaluar te
çështja e demarkacionit me
Malin e Zi.
Ndërkaq kryeministri Ramush
Haradinaj ka akuzuar LDK-në
se kjo parti e ka lënë vendin pa
ushtri. Haradinaj ka përmendur
një takim që kishin krerët e
shtetit në Ambasadën e
Shteteve të Bashkuara të
Amerikës (ShBA) në Prishtinë.
"Sa i përket ushtrisë, është
LDK-ja ajo që e ka lënë Kosovën
pa ushtri. Në Ambasadën
Amerikane kur ishim me

Thaçin dhe Pacollin na është
ofruar në vitin 2014 formimi i
ushtrisë. LDK-ja ka dashtë që
atëherë të bëhet patriote. Na
kanë quajtur tradhtarë. Ju e
keni lënë Kosovën pa ushtri që
10 vjet. Turp duhet t'ju vijë", ka
thënë kryeministri. Po ashtu,
Haradinaj ka thënë se s'kanë
pasur marrëveshje me Listën
Serbe për demarkacionin. Ai ka
thënë se çështja e demarka-
cionit është duke e rënduar
Kosovën por, sipas tij, Qeveria
me marrëveshjen e fundit ndër-
mjet dy presidentëve ka arritur
të bëjë ndryshime aq sa ka
pasur hapësirë vepruese.  
Ndërkaq, shefi i grupit parla-
mentar i Lidhjes Demokratike
të Kosovës (LDK), Avdullah
Hoti, duke arsyetuar kërkesën
për debat parlamentar, ka
thënë se raporti për 100 ditët e
punës së Qeverisë është
dorëzuar me pompozitet në
Kuvend dhe, sipas tij, ka kanë

pritur nga kryeministri për ta
prezantuar punën e tij. Sipas
Hotit, koalicioni është formuar
për punë të mëdha, siç është
themelimi i shpejtë i Forcave të
Armatosura të Kosovës, zotimi
se kufiri me Malin e Zi do të
vendosej në Çakorr dhe Kullë,
heqja e vizave për 90 ditë, rritja
e pagave për 30 për qind, rritja e
pensioneve për 25 për qind, ulja
e importeve me Serbinë,

rifunkisionalizimi i 'Trepçës'
dhe gjetja e zgjidhjes për pen-
sionistët minatorë brenda 90
ditëve. Ai  ka thënë se të gjitha
punët që po bëhen tash janë
meritë e qeverisjes së kaluar. 
Hoti ka bërë sërish thirrje të
votohet sa më shpejt mar-
rëveshja e demarkacionit me
Malin e Zi dhe të bëhen bashkë
për ta rrëzuar Qeverinë e
udhëhequr nga Haradinaj. "Të

bashkohemi sot që ta votojmë
demarkacionin dhe t'i organi-
zojmë zgjedhjet e lira.
Kryeministri po i ikën përballjes
me deputetët", ka thënë Hoti. 
Kryetari i Lëvizjes
Vetëvendosje!, Albin Kurti, duke
folur për  punën  e Qeverisë, ka
folur për marrëveshjen për ter-
mocentralin "Kosova e Re". Ai
ka thënë se kjo marrëveshje
është e dëmshme. 

PRISHTINË, 114 MARS - Qeveria e
Kosovës planifikon që brenda pak
ditësh t'i zëvendësojë 22 diplo-
matë, prej tyre 12 ambasadorë të
cilat aktualisht janë të akredituar
në shtete të ndryshme, ku Kosova
ka ambasadat dhe përfaqësitë e
veta diplomatike. I gjithë procesi
pritet të zhvillohet përmes
Ministrisë së Punëve të Jashtme. 
Ministri i Jashtëm i Kosovës,
Behgjet Pacolli, ka thënë për
"Radion Evropa e Lirë" se në
kuadër të reformave që po bëhen,
do të ndodhin edhe ndryshimet
në shërbimet diplomatike. "Ne

jemi duke ecur përpara me refor-
mat tona. Ne kemi tani në proces
ndërrimin e 22 diplomatëve
kosovarë dhe diku të 12
ambasadorëve. Krahas kësaj, ne
jemi duke punuar me hapa të
përshpejtuar në Ligjin e ri të
Ministrisë së Jashtme dhe në
reformat e ministrisë", ka thënë
Pacolli.
Sipas ministrit të Jashtëm të
Kosovës, për emërimet e reja
ministria nuk do t'i lejojë
ndikimet politike dhe se, sipas tij,
as gradimet nuk do të bëhen për
ata që nuk e meritojnë.

Deputetët e opozitës akuzojnë Qeverinë 
për dështim në tema të mëdha

Reformat çojnë 
në zëvendësimin 
e 22 diplomatëve
të Kosovës

Deputetët e partive opozitare në seancën
plenare të së mërkurës kanë kritikuar punën
100-ditëshe të Qeverisë së udhëhequr nga
Haradinaj. Opozita ka drejtuar kritika ndaj
kryeministrit Ramush Haradinaj për liberalizimin
e vizave, mosformimin e ushtrisë, numrin e
madh të zëvendësministrave dhe shpenzimeve
enorme
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PRISHTINË, 14 MARS - Në fund të
javës së kaluar arriti në 1 000
numri i kredive të garantuara
nga Fondi Kosovar për Garanci
Kreditore (FKGK). Vlera e
përgjithshme e këtyre kredive
të miratuara nga bankat part-

nere tashmë ka arritur vlerën
37.4 milionë euro. "Fondi tash-
më ka arritur marrëveshje me
pothuaj të gjitha bankat në
Kosovë, duke përfshirë Bankën
Ekonomike, Bankën
Kombëtare Tregtare-Dega në

Kosovë, Bankën për Biznes,
NLB Bank, ProCredit Bank,
Raiffaisen Bank dhe TEB Bank.
Këto marrëveshje synojnë ta
zgjerojnë kredidhënien për biz-
neset e Kosovës", është thënë
në komunikatën e FKGK-së.

Numri i kredive të garantuara 
nga FKGK-ja arrin në 1 000

A. MMAVRAJ

PRISHTINË, 114 MARS - Në
Ministrinë e Tregtisë dhe
Industrisë (MTI) është mbajtur
takimi i Komisionit për
Klasifikim dhe Kategorizim të
Objekteve Hoteliere me drejtorët
e drejtorive të Turizmit,
Zhvillimit Ekonomik dhe
udhëheqësit e inspektorateve të
komunave të Prishtinës,
Prizrenit, Pejës, Mitrovicës,
Gjilanit, Ferizajt dhe Gjakovës.
Në takim u diskutua rreth 
ngritjes dhe sensibilizimit të 
bizneseve të subjekteve hoteliere
për klasifikimin dhe kategoriz-
imin e objekteve akomoduese në
Kosovë.  
Kryesuesi i Komisionit për
Klasifikim dhe Kategorizim të

Objekteve Hoteliere, Hysen
Sogojeva, i ka njoftuar të 
pranishmit për mundësitë dhe
format e kategorizimit të objekteve
akomoduese, duke u koordinuar
edhe me institucionet lokale, në
mënyrë që të rregullohet kjo
fushë sipas standardeve
ndërkombëtare, edhe pse kjo
çështje është vullnetare dhe
joobliguese.
Ndërsa zëvendësministri i MTI-së,
Fadil Arifi, ka kërkuar një
bashkëpunim më të ngjeshur me
të gjitha palët relevante për ta
ngritur numrin e aplikimeve për
kategorizim të subjekteve ako-
moduese kudo nëpër Kosovë.
"Ne jemi të bindur se turizmi
është një mundësi shumë e mirë
për zhvillim ekonomik të vendit
tonë dhe ka mundësi të mëdha
për përfitime nga të gjitha palët e

interesit, nëse zhvillohet më
shumë, por gjithnjë me
aplikimin e standardeve dhe
ofrimin e shërbimeve cilësore. Si
Ministri e Tregtisë dhe Industrisë
kemi marrë iniciativën për
forcimin e kësaj fushe. Fillimisht
do t'i rrisim kapacitetet, ku
shumë shpejt do ta themelojmë
Departamentin e Turizmit, 
ndërsa pak më vonë edhe
Organizatën Kombëtare të
Turizmit", ka theksuar Arifi. Ai ka
shtuar se krahas kësaj do ta rreg-
ullojnë bazën ligjore, sepse shër-
bimet turistike momentalisht

nuk po ofrojnë cilësi dhe as siguri
të turistët. 
Zëvendësministri Arifi ka 
përmendur edhe iniciativën për
koncept-dokumentin për për-
mirësimin e Ligjit të Turizmit.
"Deri në fuqizimin e ligjit të ri ne
jemi të interesuar të intervenojmë
aty ku ka mundësi dhe pa
ndërhyrje në ligj", është shprehur
Arifi. Ai ka theksuar se është
shumë shqetësuese dukuria e
kategorizimit të objekteve ako-
moduese. "Na shqetëson fakti se
shumë hotele sot ekspozojnë yje
të cilat janë ilegale, prandaj për

këtë kemi nevojë për mobilizim
të inspektorateve për të 
intervenuar në përmirësimin e
gjendjes", ka potencuar Arifi.
Sipas Arifit, kategorizimi i 
objekteve akomoduese nuk do të
duhej të shihej si një barrierë apo
ngarkesë për bizneset, pasi 
procedurat janë shumë të
thjeshta dhe nuk ka ndonjë tarifë
për t'u paguar. Në këtë kontekst,
ai ka thënë se kjo do të sillte
vetëm përfitime pasi ndikon në
ngritjen e cilësisë së shërbimeve
dhe në ngritjen e imazhit të
hoteleve të Kosovës.

PRISHTINË, 114 MARS - Komisioni
Parlamentar për Buxhet dhe
Financa ka mbajtur të mërkurën
mbledhjen e radhës, në të cilën
është rekomanduar të ulen pagat
për 25 për qind për zyrtarët e lartë
në Trustin e Kursimeve
Pensionale. 
Në rekomandimet e miratuara
është thënë se pagat e këtyre 
zyrtarëve të jenë në nivel të
pagave të drejtuesve të Bankës
Qendrore të Kosovës (BQK).
Aktualisht paga më e lartë në
Trust është 4 980 euro, ajo e 
drejtorit menaxhues, ndërsa paga
më e lartë në BQK është ajo e

guvernatorit 4 120 euro. Ndërsa
paga e drejtorit menaxhues të
Trustit, Adrian Zalli, ku përfshihen
shtesat dhe bonuse, arrin 5 mijë
deri në 6 mijë euro.
Kryetari i këtij Komisioni për
Buxhet dhe Financa, Lumir
Abdixhiku, ka thënë se pagat në
Trust janë disproporcionale me
pagat e tjera. Ndërsa Naser
Osmani, anëtar i këtij komisioni,
ka thënë se rekomandimi i grupit
punues është të zvogëlohen për
25 për qind pagat në të gjitha 
pozitat e larta në Trust dhe të
hiqen shtesat dhe bonuset e tjera
për mbledhjet e tyre. 

Deputetët kërkojnë të zbriten për 25 për qind
pagat e drejtuesve të Trustit 

Mbahet takimi koordinues për kategorizimin e hoteleve

Shërbimet turistike nuk po ofrojnë 
cilësi dhe as siguri te turistët

Zëvendësministri i Tregtisë dhe Industrisë,
Fadil Arifi, ka thënë të mërkurën se turizmi
është një mundësi shumë e mirë për zhvillim
ekonomik të Kosovës. Gjatë takimit me 
përfaqësues të Komisionit për Klasifikim dhe
Kategorizim të Objekteve Hoteliere, me 
drejtorët e drejtorive të Turizmit, Zhvillimit
Ekonomik dhe udhëheqësit e inspektorateve
të komunave, ai ka thënë se shërbimet 
turistike momentalisht nuk po ofrojnë cilësi
dhe as siguri te turistët 
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PRISHTINË, 114 MARS - Klubi i
Prodhuesve të Kosovës (KPK) ka
njoftuar se vazhdojnë vështirësitë
e prodhuesve të Kosovës për
eksportimin e produkteve të tyre
në tregjet e rajonit. Si pengesë e
radhës për këta prodhues janë
kërkesat për dokumente shtesë,
të cilat janë vetëm një ndër barri-
erat e shumta që u vihen prod-
huesve të Kosovës. "Rasti i fundit
ka të bëjë me eksportimin e mate-
rialit ndërtimor nga argjila, siç
janë blloqet, oxhaqet, kanaloret,
montat dhe produktet e tjera nga
ky material për në tregun e
Maqedonisë. Duhet të theksohet

fakti se këta prodhues kanë pasur
shkëmbime të rregullta me tre-
gun maqedon dhe deri më tani
nuk kanë pasur probleme të tilla",
është thënë në reagimin e Klubit
të Prodhuesve të Kosovës. Sipas
KPK-së, ditët e fundit Dogana e
Maqedonisë ka filluar që këtyre
prodhuesve t'u kërkojë doku-
mente shtesë. "Më saktësisht,
autoritetet doganore që nga dita e
djeshme, prodhuesve vendës, të
cilët eksportojnë në Maqedoni, u
kanë kërkuar ta kenë edhe certi-
fikatën CE Mark. Duhet të sqaro-
het se një certifikatë e tillë është e
kërkuar vetëm nga vendet të cilat
janë pjesë e Bashkimit Evropian,
por jo edhe nga vendet qe e kanë
të nënshkruar marrëveshjen e

CEFTA-s. Prodhuesit vendorë
produktet e njëjta i eksportojnë
edhe në Shqipëri dhe vendet e
tjera që janë nënshkruese të mar-
rëveshjes së CEFTA-s dhe

asnjëherë nuk u është kërkuar një
certifikatë e tillë", është thënë në
reagimin e KPK-së.
Klubi i Prodhuesve të Kosovës
shpreson se institucionet e

Kosovës do të bëjnë presion në
autoritet e Maqedonisë për
largimin e të gjitha barrierave dhe
respektimin e marrëveshjeve të
nënshkruara të CEFTA-s.

Krijohen vështirësi për prodhuesit
e Kosovës në tregun e Maqedonisë  

PRISHTINË, 114 MARS - Ministri i
Inovacionit dhe Ndërmarrësisë,
Besim Beqaj, ka pritur të
mërkurën në takim
ambasadorin e Republikës së
Sllovenisë në Kosovë, Bojan
Bertoncelj, me të cilin ka bised-
uar për mundësitë e
bashkëpunimit të Kosovës dhe
Sllovenisë në fushën e inova-
cionit.
Ministri Beqaj në emër të
Qeverisë së Kosovës ka falënderu-
ar ambasadorin Bertoncelj për
bashkëpunimin e vazhdueshëm
në mes të Sllovenisë dhe Kosovës,
si dhe për përkrahjen e vazh-
dueshme që Sllovenia si vend mik
i ka dhënë Kosovës.
Beqaj është shprehur i interesuar
për mbështetje në fushën e

shkëmbimit të përvojave sllovene
në sektorin e inovacionit dhe
ndërmarrësisë dhe marrjen e
ekspertizës shumë të nevojshme
nga Sllovenia si shtet anëtar i BE-
së. "Bashkëpunimi me Slloveninë
në fushën e inovacionit dhe ndër-
marrësisë, si dhe marrja e eksper-
tizës sllovene në këtë sektor të
rëndësishëm për zhvillimin e
ekonomik dhe transformimin e
saj në ekonominë digjitale, është
shumë i rëndësishëm për
Kosovën", ka thënë Beqaj. Po
ashtu, ministri Beqaj ka thënë se
Sllovenia ka shumë ekspertizë në
fushën e TIK-ut dhe se ka marrë
zotimin nga ambasadori slloven
për mbështetje të pakursyer për
transformimin e ekonomisë tonë
në ekonomi digjitale.

Beqaj kërkon mbështetjen e Sllovenisë 
në fushën e inovacionit 

Biznesmeni nga India shpreh interesim 
për të investuar në Kosovë 

Klubi i Prodhuesve të Kosovës (KPK) ka bërë me
dije se prodhuesit e Kosovës po kanë vështirësi
për eksportimin e produkteve të tyre në Maqedoni.
Sipas KPK-së, rasti i fundit ka të bëjë me
eksportimin e materialit ndërtimor në këtë shtet

PRISHTINË, 114 MARS - Ministri i
Infrastrukturës, Pal Lekaj, ka
pritur të mërkurën në një
takim drejtorin e kompanisë
"Sara-Group" nga India,
Deepit Singh, së bashku me
bashkëpunëtorë. Fillimisht
ministri Lekaj e ka falënderuar
udhëheqësin e kësaj kompanie
për interesimin e tij për të
investuar në Kosovë. "Drejtori
i 'Sara-Group', Deepit Singh,

erdhi me një prezantim të
kompanisë, duke e siguruar
ministrin për seriozitetin e
kësaj kompanie për të investu-
ar në Kosovë, përkatësisht në
fabrika në territorin e Gjakovës
dhe në vende të tjera në
Kosovë", është thënë në njof-
timin e Ministrisë së
Infrastrukturës. Sipas këtij
njoftimi, Lekaj ka njoftuar
bashkëbiseduesin për projekte

të mëdha që do të implemen-
tohen në Kosovë. "Në këtë
drejtim investitorët, si ata të
brendshëm po ashtu edhe nga
jashtë, do ta kenë mbështetjen
nga ana e Qeverisë Haradinaj,
konkretisht Ministrisë së
Infrastrukturës gjithnjë në
koordinim me qeverisjen
lokale të komunave", është
thënë në njoftimin e Ministrisë
së Infrastrukturës.
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PRISHTINË, 14 MARS - Kryetari
i Komunës së Prishtinës,
Shpend Ahmeti, ka bërë me
dije se ka filluar mbjellja e

luleve sezonale nëpër
hapësirat e gjelbra të krye-
qytetit. "Ka filluar mbjellja e
luleve sezonale nëpër

hapësirat e gjelbra të
Prishtinës. Gjatë këtij viti do
të mbillen mbi 450 000 lule,
të cilat janë duke u kultivuar

nga Ndërmarrja Publike
'Hortikultura'", ka shkruar
Ahmeti në llogarinë e vet në
"Facebook".

Fillon mbjellja e luleve sezonale në Prishtinë 

OBILIQ, 14 MARS - Kryetari i
Komunës së Obiliqit, Xhafer
Gashi, ka takuar të mërkurën
ministrin e Kulturës, Rinisë
dhe Sportit, Kujtim Gashi, me
të cilin ka biseduar rreth pro-
jektit të Shtëpisë së Kulturës,
për investimin e stadiumit të
qytetit dhe rreth përkrahjes

në aktivitetet kulturore e
sportive. 
Kryetari Gashi ka falënderu-
ar ministrin për
bashkëpunimin që po tregon
për Komunën e Obiliqit. "Nga
ana tjetër, ministri Kujtim
Gashi u zotua se me
rishikimin e buxhetit do të

realizohet edhe pjesa e mbe-
tur me vlerë rreth 350 000.00
euro, për përmbyllje të pro-
jektit në Shtëpinë e Kulturës
në Obiliq, si dhe u zotua se
nuk do të mungojë
bashkëpunimi në mes të
MKRS-së dhe komunës", ka
thënë kryetari Gashi.

Ministri Gashi premton përkrahje për Komunën e Obiliqit

GJILAN, 114 MARS - Kryetari i
Komunës së Gjilanit, Lutfi
Haziri dhe shefat e grupeve të
asamblistëve të Kuvendit
Komunal (KK), kanë biseduar
lidhur me riorganizimin e
administratës, përfaqësimin
gjithpërfshirës politikë të për-
faqësimit në KK, njëkohësisht
kanë debatuar edhe rreth
ndryshimeve statutare.
Haziri ka paralajmëruar se nga
këto takime do të nxjerrin reko-
mandime të qarta lidhur me
planifikimin vjetor të punëve
për vitin 2018 dhe shtrirjen e

përgjegjësisë, ndarjen e
detyrave dhe obligimeve në të
gjitha institucionet komunale.
Ai ka thënë se oferta e tij për
gjithëpërfshirje politike ka për
synim konsensusin e plotë në
shërbim të qeverisjes së për-
bashkët për qytetarët e Gjilanit.
Shefi i grupit të asamblistëve të
LDK-së, Avdyl Aliu, ka falën-
deruar Hazirin për këtë formë
të takimeve. Po ashtu, edhe
Arianit Sadiku nga Lëvizja
Vetëvendosje dhe Shefik
Surdulli nga PDK-ja kanë për-
shëndetur iniciativën e Hazirit,

duke u shprehur se do të jenë
në përkrahje për çështjet që
kanë të bëjnë me qytetarët e

Gjilanit. Edhe Ibish Ibishi, shef
i grupit i asamblistëve të AAK-
së dhe Arta Haziri-Nuhiu,

asambliste e kësaj partie, i kanë
dhënë mbështetje iniciativës së
kryetarit Haziri. 

Haziri paralajmëron gjithpërfshirje politike 
në Kuvendin Komunal të Gjilanit 

Kryeministri ua premton bursat studentëve të
Universitetit ‘Haxhi Zeka’

PRISHTINË, 114 MARS - Mungesa e
bursave për studentët dhe buxheti
i vogël i Universitetit "Haxhi Zeka"
në Pejë ishin temat e diskutimit që
kryeministri i Kosovës, Ramush
Haradinaj, pati të mërkurën me
një grup studentësh të këtij uni-
versiteti, të kryesuar nga Kaltrina

Arifaj, kryetare e Parlamentit
Studentor në këtë universitet.
Studentët nga Peja kanë shprehur
shqetësimet e tyre për mospërf-
shirjen në marrjen e bursave dhe
për buxhetin e vogël operues, për
të cilat kanë thanë se po ndikojnë
ndjeshëm në motivimin e studen-

tëve dhe në pengimin e
angazhimit të kuadrove profe-
sionale. Me këtë rast, kryeministri
Haradinaj ka thënë se Qeveria e
Kosovës e ka obligim të krijojë
kushte sa më të mira për të gjithë
studentët dhe ligjëruesit, në
mënyrë që të arrihen rezultate

konkrete në fushën e arsimit. 
Haradinaj ka premtuar se do të
angazhohet që kërkesat e tyre të
adresohen, meqë studentët e këtij
universiteti janë të vetmit që janë
përjashtuar nga sistemi i bursave
dhe që po përballen edhe me bux-
het të vogël operues. "Ju keni

adresuar me dhjetëra herë 
problemet tuaja te ne. Tani është
koha që institucionet të angazhohen
për ta zgjidhur çështjen e bursave,
me të cilën po ballafaqoheni
vetëm ju nga të gjithë studentët e
vendit", është shprehur
kryeministri Haradinaj.
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Për të parë se si i trajtonte
pushteti krahinor i asaj kohe
intelektualët e burgosur në krye
me Adem Demaçin, paraqesim
deklarimet e dy zyrtarëve të lartë
krahinorë: Fadil Hoxha, ish-zyrtar
i lartë i LKJ-së, pak ditë para se të
fillonte procesi i gjykimit kundër
Adem Demaçit dhe dhjetëra
veprimtarëve të tjerë, do të
deklarojë: "…Sa pretendentë e të
pafytyrë! Hiç më pak se mbrojtës
të interesave të popullit shqiptar,
e këndej as katundi i vet, as lagjja
e vet nuk i njeh,veç për të keq e
hajni" (Rilindja, 23. 12. 1975, f. 5). 
Edhe Mahmut Bakalli, kryetar i
atëhershëm i Komitetit Krahinor
të LKJ-së, në një mbledhje në
Kaçanik më 13 janar 1976, thotë:
"Irredentizmi shqiptar në ver-
sionin e tij të ri përpiqet të
paraqitet në petkun e ideologjisë
dogmatike staliniste, por karak-
teri reaksionar dhe qëllimet e tij
mbeten të njëjta. Sikurse nuk ka
mundur të depërtojë në masat
shqiptare atëherë kur u paraqit në
formë balliste - fashiste.
Irredentizmit shqiptar nuk do t'i
shkojë për dore të depërtojë as
tash kur përpiqet të mbështillet
në petkun dogmatiko-stalinist.
(…) Në këtë bazë irredentistët
shqiptarë do të paraqiten para
gjyqeve dhe do të marrin dënime
shembullore" (Rilindja, 14 janar
1976). 
Kjo është vetëm një pjesë e
argatëve të sistemit serbo sllavë
që gjykonin pa gjyq të gjithë ata të
cilët luftonin për republikë dhe
barabarësi, si popujt tjerë të
Evropës.
Po i kthehem përshkrimit të
broshurës "Qëndresa" të Rexhep
Malës për ta përmbyllur
vështrimin dhe analizën siste-
more të saj dhe për t'i dhënë
përkufizim dimensionit politik,
atdhetar dhe stoicizmit të tij në
përballje me këlshedrat serbe.
Në broshurën e Rexhep Malës
"Qëndresa" në përshkrimin e
fundit, me shkrimin "Në burgjet
famëkëqija Jugosllave" ai shton:
"Kishte të burgosur shqiptarë që
ishin të sëmurë rëndë. Ndonjë
kishte barkun përplot ulqera, por
'mjekët' thoshin se ne ishim të
aftë edhe për punë më të rënda
fizike. Dhe natyrisht se punë të
tilla na caktoheshin tamam si në
kampet hitleriane të përqendrim-
it. Sa e sa vepra e tregime kisha
lexuar për gjëra të tilla e tani të
gjitha këto i përjetoja me kurrizin
tim në Jugosllavinë titiste".
Shqiptarët sipas Rexhep Malës

llogariteshin vetëm numra e ass-
esi qenie apo krijesa njerëzore. As
në kampet e Aushvicit nuk kishte
tortura të tilla që shikuar nga sot
mund të vijmë në përfundim se të
burgosurit politikë shqiptarë në
kohën e Jugosllavinë ishin pjesë e
shtypjes barbare dhe eksperi-
menteve që bënte shteti. 
Në këtë vijëzim edhe pse ishte një
pushtet krahinor kinse që
udhëhiqej nga shqiptarët dhe sot
thuren nga disa elozhe andej e
këndej, realiteti i pas viteve '45-të
ishte krejtësisht tjetër. Të gjitha
këto edhe u demantuan me ideal-
istët deri në përgatitjen e luftës së
fundit të shqiptarëve të Kosovës e
gjithë shqiptarëve. Në këtë
kostelacion, përpjekjet e pjesës
më vitale dhe idealistët e kohës,
siç është shembulli i Rexhep
Malës, i dhanë fund politikave
diskriminuse, robërisë dhe kthjel-
lën në shumicë idenë për shtet
dhe pavarësi shtetërore.
Për t'i dhënë qartësi edhe më me
peshë qëndrimit në burgjet
jugosllave, broshura "Qëndresa"
e Rexhep Malës, ka edhe porosi
në përfundimin e saj ku shton:
"Në fund, thërras tërë opinionin
progresiv ndërkombëtar t'i
kundërvihet politikës terroriste
jugosllave që ushtrohet kundër
popullit liridashës shqiptarë në
Jugosllavi. Ftoj organizatat poli-
tike dhe individët përparimtarë të
të gjitha kontinenteve, që të
përkrahin moralisht e material-
isht Lëvizjen Çlirimtare të
Kosovës".
Me intelektualitetin që kishte dhe
vizionin për të ardhmen, Rexha
përveç angazhimit konkret të
shqiptarëve, ftonte edhe të tjerët
që t'i bashkëngjiten luftës sonë. Ai
e kishte të qartë se lufta ishte e
pashmangshme dhe si e tillë
duhej mbështetur nga të gjithë
faktorët, si të brendshëm ashtu
edhe të jashtëm ndërkombëtar.
Nuk kishte ngurtësi politike as
edhe ideologjike.
Andaj të rrallë janë dijetarët dhe
ata të cilët luftojnë për çlirim
kombëtar, që zgjidhjen e saj e shi-
hnin përmes formave dialektike,
e që kanë si bazë sensibilizimin e
saj, përpjekjet titanike dhe
angazhimin në një lëvizje
gjithëpopullore për të arritur
cakun
Burgu nuk ishte fundi i Rexhës
por fillimi i një epoke të re në bal-
lafaqim me padrejtësitë dhe
egërsinë serbe.
Më 23 maj 1983 pas 8 vitesh vua-
jtje Rexha del nga burgu. Nuk e
kishte thyer burgu as torturat
shtazarake që u bënë mbi të dhe
trupin e tij.
Kishte një ideal, një rrugë që
priste ta vazhdonte. Kosova nuk
kishte ndryshuar prej kohës së
para burgut përveçse tani më
burgjet Jugosllave ishin të
mbushura me të burgosur politik
anekënd.

E priste koha dhe momenti his-
torik për t'i dhënë kahe lëvizjes
kombëtare shqiptare.
Ishte një moment, kur organizimi
ilegal kishte pësuar tronditje dhe
duhej të fillonte riorganizimi i
strukturës së shkapërderdhur
anekënd trojeve shqiptare.
Muaji maj ishte vetëm dalje nga
burgu për Rexhën dhe përballje
me realitetin e pandryshuar.
Asnjë minutë nuk do të humbë
kohë për ta filluar angazhimin në
luftën kundër pushtuesit serb.
Bëhen bashkë me ideatorin e
kohës Nuhi Berisha pikërisht
atëherë kur kishte nevojë më
shumë se kurrë lëvizja për një
bashkëdyzim dhe hapërim në
organizimin e lëvizjes ilegale në
Kosovë.
Rexha nuk arrin as edhe të çmal-
let me familjen për t'iu bashkuar
radhëve të ilegales shqiptare.
Rexha e Nuhiu, arrijnë të bëjnë
bashkë të gjithë pa dallim, brenda
dhe jashtë. Furnizimin me mate-
rial propagandistik dhe armë nga
jashtë, e bënte Zija Shemsiu tani
dëshmor i kombit.
Rexhepi tani ishte udhëheqësi i
Lëvizjes për Republike Shqiptare
në Jugosllavi, kurse Nuhiu,
udhëheqësi i shtabit operativ të
Lëvizjes për Republikën
Shqiptare në Jugosllavi që për-
faqësonin idetë e të rënëve, të
gjeneratave dhe brezave të
shumtë. Përgatitja e Rexhepit

ishte kualitet i ri për organizimin
ilegal në Kosovë, ku Nuhiu i cili
për një kohë kishte bartur mbi
supe peshë të rëndë tani këtë
peshë e ndanin bashkërisht edhe
me shumë shokë të tjerë.
U arrit që organizimi ilegal të ketë
një qendër dhe atë në Prishtinë,
ku drejtuesit saj kishin mishëruar
idealet kombëtare me
ardhmërinë e popullit. Burgosjet
ishin të shpeshta e nganjëherë
edhe preknin aty ku më së shumti
dëmtohej lëvizja. 
Në vitin 1983 bie në burg Zija
Shemsiu, Sami Kurteshi, Shaban
Shemsiu, Fetah Shemsiu, Asllan
Shemsiu, Taip Zeka e më parë
ishte zënë edhe shoku i fëmijërisë
dhe i idealeve të Nuhiut, Ahmet
Isufi i cili dënohej me grupin e
Albanikosit, që ishte grusht i fortë
i përpjekjeve të udhëheqësve të
luftës ilegale në Kosovë për lirinë
e Kosovës. Do të citoja një thënie
të Hasan Prishtinës, ku ndër të
tjera thotë: "Ndërtimi i marrëd-
hënieve të mira me Serbinë dhe
Greqinë do të ishte i mundur
vetëm mbas çlirimit dhe
bashkimit kombëtar…" 
Kjo thënie mbase do të jetë e
pranishme gjatë tërë jetës dhe
përpjekjeve për liri te Rexhepi.
Konceptualiteti i organizatës që
përfaqësonte veprimin ilegal
kishte një formësim të tejduk-
shëm në masat e gjëra.
Por në një mbrëmje të kobshme

rrethohen në Kodrën e Trimave.
Ishte mbrëmja e 11 janarit të vitit
1984, kur Kosova më shumë se
kurrë përballej me ekzistencën e
saj. 
Dy figura që tani i përkasin his-
torisë Rexhep Mala dhe Nuhi
Berisha, dy ideologët dhe vazh-
duesit e denjë të rrugës së Jusuf
Gërvallës, Kadri Zekës dhe
Bardhosh Gërvallës u përballën
me forcat policore të shtetit bar-
bar serb. Atë natë të 11 janarit,
krismat nuk kishin të ndalur. Dy
emra që i dhanë kuptimësinë
luftës për çlirim kombëtar dhe
frymëzues të gjeneratave të
ardhshme deri te formimi i
ushtrisë së lavdishme Çlirimtare
të Kosovës, tashme ata ishin dy në
luftë kundër okupimit klasik serb
dhe jo vetëm kaq, ideja e tyre ishte
përtej kohës dhe rezonit që
mbretëronte aso kohe. Rexha e
Nuhiu sikur Vojo Kushi në Tiranë
e Perlat Rexhepi në Shkodër
thyen mitin e një shteti të huaj e
barbar siç ishte Serbia. Aty u
luftua deri në mëngjesin e 12
janarit dhe trimat s'u dorëzuan
dot. Mëngjesi i kësaj dite i gjen dy
viganët të kthyer në histori, në
jetë, në liri e çka jo ata bënë çka
nuk bëhet dhe nuk arrihet. Ata
kthyen dinjitetin dhe i dhanë
frymë luftës për çlirim kombëtar.
Andaj ata ishin dy në një apo një
në dy emra. Kjo është historia dhe
vetë jeta e tyre. (Vijon)

Burgu nuk ishte fundi i Rexhës
Idealizmi urban i heroit Rexhep Mala në disa pamje (4)



UASHINGTON, 114 MARS - Në Shtetet
e Bashkuara kandidati demokrat
Conor Lamb shpalli të mërkurën
fitoren në zgjedhjet për një vend
në Dhomën e Përfaqësuesve, që
përfaqëson një distrikt në periferi
të Pitsburgut, në Pensilvani. Por,
zyrtarët e zgjedhjeve nuk i kanë
publikuar ende rezultatet për-
fundimtare të votimeve të së

martës dhe mediet nuk mund ta
projektonin fituesin e garës mes
demokratit Lamb dhe repub-
likanit Rick Saccone, nga që ajo u
zhvillua tepër e ngushtë. 
Zgjedhjet në Pensilvani janë
ndjekur me vëmendje të veçan-
të, si një tregues për fatin e
votimeve të mesit të mandatit,
për në Kongres, në muajin nën-

tor. Presidenti Donald Trump e
fitoi shtetin e Pensilvanisë me
vetëm 20 pikë më tepër ndaj
rivales demokrate Hillary
Clinton në zgjedhjet e vitit 2016.
Fituesi këtë herë do ta zërë
vendin e republikanit Tim
Murphy, i cili dha dorëheqje për
shkak të përfshirjes në një skan-
dal seksual. 

Fitore ee ddemokratëve nnë PPensilvani 
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Stoltenbergu: NATO solidarizohet me
Turqinë kundër kërcënimit terrorist

BRUKSEL, 114 MARS -
Sekretari i përgjithshëm i
NATO-s, Jens Stoltenberg,
deklaroi se Aleanca e
Atlantikut Verior solidari-
zohet me Turqinë kundër
kërcënimit të terrorizmit.
Në një intervistë për
agjencinë zyrtare turke të
lajmeve, Anadolu Agency,
Stoltenberg falënderoi
Turqinë duke nënvizuar se ky vend si aleat i NATO-s ka
dhënë kontribute në mënyra të ndryshme për sigurinë
kolektive dhe organizimet dhe misionet e aleancës.
Duke folur për operacionin "Dega e ullirit" në Afrin të
Sirisë, Stoltenbergu tha se "Turqia ka shqetësime legjitime
për sigurinë e saj", duke shtuar se "NATO-ja pret që Turqia
këto shqetësime t'i trajtojë në mënyrë të matur dhe 
proporcionale".
Stoltenbergu, po ashtu, tërhoqi vëmendjen se NATO-ja i
ka ofruar mbështetje Turqisë. "Në këtë aspekt, ne i ofrojmë
Turqisë disa masa garantuese. Në Turqi kemi prani
ushtarake, avionët për paralajmërim të hershëm dhe
vëzhgim (AWACS) që ofrojnë mbështetje duke fluturuar
mbi hapësirën ajrore turke dhe në të njëjtën kohë ne kemi
vendosur bateri për mbrojtje ajrore", tha ai. "Ne 
falënderojmë Turqinë për ndihmën e ofruar NATO-s. Me
praninë tonë ushtarake, e cila në vitet e fundit është rritur
në këtë vend, ne tregojmë se jemi në solidaritet me
Turqinë kundër destabilitetit që vjen nga jugu dhe 
kërcënimit të terrorizmit", tha Stoltenbergu.

Britania njofton masat ndëshkuese
ndaj Rusisë 

LONDËR, 114 MARS -
Britania njoftoi një seri
masash ndëshkimore
kundër Moskës, përfshirë
dëbimin e 23 diplo-
matëve rusë, pasi Rusia
hodhi poshtë kërkesat
për të shpjeguar se si një
agjent nervor vdek-
jeprurës i periudhës sov-
jetike, u përdor për ta helmuar ish-spiunin rus Sergei
Skripal dhe vajzën e tij, Julia, që banonin në qytetin
anglez Salisbury.
Kryeministrja britanike Theresa May i njoftoi masat
ndëshkimore në Dhomën e Komunave të mbushur plot
me ligjvënës. May tha se qeveria e saj do të hartojë 
legjislacion për ta mbrojtur Britaninë nga aktivitetet
armiqësore nga shtetet e tjera dhe do të shqyrtojë masa të
reja kundër spiunazhit. Masat e reja përfshijnë: miratimin e
akteve të tipit Magnitsky për ta lejuar ngrirjen e aseteve të
rusëve që konsiderohen si abuzues të të drejtave të njeriut
dhe pezullimin e të gjitha kontakteve të nivelit të lartë
midis Londrës dhe Moskës, përfshirë një vizitë të plani-
fikuar të ministrit të Jashtëm rus Sergej Lavrov në Britani. 
Diplomatëve rusë që po dëbohen u është lënë një javë për
t'u larguar. Ky është dëbimi më i madh i diplomatëve rusë
që nga viti 1971, kur ishte kulmi i Luftës së Ftohtë. Moska
nuk ofroi sqarime për agjentin nervor të Novichokut të
përdorur ka mohuar përfshirjen në këtë sulm.

BERLIN, 114 MARS - Angela Merkel
mori edhe mandatin e katërt, pasi
të mërkurën Bundestagu votoi me
364 vota për zgjedhjen e kance-
lares. Tani qeveria e re mund ta fil-
lojë punën.
Ishte një rrugë e gjatë kësaj here,
por kancelarja Angela Merkel arri-
ti të zgjidhet në mandatin e katërt
nga Bundestagu, gjashtë muaj pas
zgjedhjeve parlamentare në
Gjermani. Të mërkurën, 364
deputetë nga 709 gjithsej i dhanë
votën kancelares Merkel. Shumica
e kërkuar ishte 355 vota. Në
votimin e fshehtë, Merkeli mori 35
vota më pak sesa 399 vendet e
aleancës qeveritare mes
CDU/CSU dhe Partisë
Socialdemokrate, SPD. Rizgjedhja
e Merkelit u bë e mundur pas koa-
licionit me socialdemokratët dhe
votës po të bazës së Partisë
Socialdemokrate më 4 mars.
Pas rizgjedhjes së Merkelit kance-
lare e Gjermanisë, presidenti gjer-
man, Frank-Walter Steinmeier, e
ka emëruar atë për një mandat të
katërt. Steinmeier i dorëzoi
Merkelit të mërkurën certifikatën
e emërimit. "Urime zonja kance-
lare", tha dhe i uroi Merkelit punë
të mbarë. Të mërkurën në mes-
ditë Merkeli betohet në
Bundestag.

Tani qeveria e re gjermane mund
të fillojë punën. Sfida më e madhe
konsiderohet aktualisht përplasja
tregtare me ShBA-në, pas vendimit

të Donald Trumpit për vendosjen
e doganave ndaj çelikut dhe 
aluminit të importuar. Nga kjo
preken edhe firmat gjermane.

Angela Merkel zgjedhet
kancelare për herë të katërt

Pasi që të mërkurën Bundestagu votoi me 364 vota për zgjedhjen e
kancelares, Angela Merkel mori mandatin e katërt dhe tani qeveria
e re mund ta fillojë punën

Presidenti i Republikës së
Kosovës, Hashim Thaçi, është
shprehur i lumtur me rizgjedhjen
për herën e katërt me radhë të
Angela Merkelit kancelare e
Gjermanisë. Ai ka thënë se rizg-
jedhja e Merkelit në këtë pozitë
është lajm i mirë për të gjithë
Evropën. "Jam i lumtur që kance-
larja Angela Merkel është rizgjed-
hur për të katërtën herë nga
Bundestagu. Rizgjedhja e saj
është një lajm i mirë për të gjithë,
sepse përfaqëson një lidership
me vlerë për të cilin ka nevojë
Gjermania dhe gjithë Evropa më
shumë se kurdo tjetër. Kosova do
të jetë gjithmonë një partnere e

besueshme dhe e përkushtuar
për të ardhmen e përbashkët
evropiane", ka shkruar Thaçi në
llogarinë e vet në "Facebook".
Edhe kryetari i Lidhjes
Demokratike të Kosovës (LDK),
Isa Mustafa, ka uruar Angela
Merkelin për marrjen e mandatit
të katërt në krye të Qeverisë të
Gjermanisë. Mustafa ka thënë se
rizgjedhja e Merkelit në këtë poz-
itë është lajm i mirë për Kosovën.
"Zgjedhja e kancelares Angela
Merkel në mandatin e katërt,
lajm i shkëlqyeshëm edhe për
Kosovën. Urime!", ka shkruar
Mustafa në llogarinë e vet në
"Facebook".

Thaçi: Rizgjedhja e
Merkelit kancelare,

lajm i mirë 
për Evropën 
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ISTOG, 114 MARS - Këto ditë në
Prishtinë, Istog dhe Pejë, 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 dra-
maturgjik të përshpejtuar, të
mban pezull e të lë pa frymë,
saqë e ke vështirë ta lësh në gjys-
më leximin. Ndërkaq filmi doku-
mentar "Nana Kadë" kushtuar
nënës dhe dëshmorit të kombit,
Xhemail Blakaj, paraqet vuajtjet
e saj pas arrestimit, torturimit
dhe vrasjes së djalit të saj,
Xhemailit, në burgun famëkeq të
Pejës, në vitin 1986. Për pro-
movimin e romanit
"Paraardhësit" dhe dokumen-
tarin "Nana Kadë" ka folur, në
një intervistë për gazetën "Epoka
e re", autori Muharrem Blakaj.

"Epoka ee rre": Z. Blakaj, këto ditë
keni promovuar romanin
"Paraardhësit" si dhe keni
shfaqur dokumentarin "Nana
Kadë". Na tregoni se çfarë 
tematike ka romani dhe kujt i
kushtohet dokumentari?
Blakaj: Tematika e romanit
"Paraardhësit" tërheq paralele
në mes të shërbimeve të huaja
sekrete dhe radikalizmit islam që
pas luftës mbiu jo vetëm në
Kosovë, por në të gjitha trojet
shqiptare diku me ndikim më të
gjerë e diku më të ulët, pasojat e
të cilave rënduan dhe ende rën-
dojnë mbi shpatullat e popullit
të drobitur nga përpjekjet dhe
luftërat e përgjakshme qindrav-
jeçare për liri e prosperitet. Të
parët tanë, gjatë procesit të kon-
vertimit nga besimi i krishterë në
besimin mysliman, kishin pran-
uar një islam paqësor, prospe-
rues e, mbi të gjitha, kishin pran-
uar një islam shpirtëror pa i kon-
vertuar traditat, veshjen dhe kul-
turën e largët ilire e shqiptare.
Pra, kishin pranuar vetëm ritet
pa i përfillur ligjet islame. Kurse

filmi dokumentar "Nana Kadë" i
kushtohet nënës (apo të gjitha
nënave) që përjetuan humbjen e
bijve apo bijave të tyre për çlir-
imin e atdheut. Pra, edhe nëna
Kadë jo vetëm se e humbi të
birin, Xhemajlin, por brenda një
kohe të shkurtër e humbi mbarë
familjen, sepse nga presioni i
papërballueshëm, edhe dy
djemtë që i shpëtuan burgut, për
të mbijetuar, u detyruan të largo-
hen nga atdheu, kurse nëna
Kadë ngeli e vetmuar në ditët më
të vështira të jetës së saj, pra në
ditët e pleqërisë. 

"Epoka ee rre": Promovimin e
romanit e keni bërë në Prishtinë,
në Istog dhe Pejë. Si janë romani
dhe dokumentari?
Blakaj: Në fillim romani ishte 
lexuar nga një numër i kufizuar
bashkëpunëtoresh, si kritikë
letrarë, redaktorë, shtëpi botuese
dhe miq. Vështrimet e tyre kritike
ishin mbresëlënëse. Këtu vlen të
përmendën shkrimtarët e
mirënjohur Gani Mehmetaj,
Maku Pone, Nazmi Rrahmani,
Prend Buzhala, Rrustem Berisha,
Sahudin Hysenaj, Bajram
Kabashi, Ramadan Mehmeti dhe
redaktori e lektori Bahir Avdiko.
Në saje të kumtesave dhe
vlerësimeve të tyre, z. Ramadan
Mehmeti ka organizuar pro-
movimin e romanit në ambien-
tet e Institutit Albanologjik në
Prishtinë. Pjesëmarrja e
dashamirëve të librit ishte mad-
hështore. Interesim i madh u
tregua edhe në Istog. Promovimi
ishte organizuar nën përku-
jdesjen e Kuvendit Komunal, ku
morën pjesë nënkryetari Lulzim
Blakaj dhe zyrtarë, si: Hazbi
Bajra, Beqir Metaj, Sejdi Blakaj,
Genc Ademaj, Jeta Balaj, Agim
Haxhijaj, Hysni Maxharraj etj.
Për vlerat e romanit folën profe-
sori Rrustem Berisha dhe profe-
sori i astronomisë, z. Sahudin
Hysenaj. Pas shfaqjes së filmit
dokumentar me titull "Nana
Kadë" dha vlerësim edhe
Maxhun Osmanaj. 
Po kështu, Komuna e Pejës,
përkatësisht Drejtoria për
Kulturë, Rini dhe Sport, në

bashkëpunim me bibliotekën
rajonale "Azem Shkreli", ka orga-
nizuar promovimin e romanit në
qytetin e Pejës. Në promovim
morën pjesë zyrtarë komunalë,
si: Rrustem Selimaj, Shengyl
Kelmendi-Gashi, Aver Husaj,
poeti Agim Desku etj.
Promovimin e përcollën mediat
lokale, radio "Fontana", nën për-
cjelljen e moderatorit dhe gaze-
tarit të mirënjohur z. Zeqir
Mehmetaj, "zarfi.info" nën asis-
timin e gazetarit Mangji Gashi
dhe "Radio Peja" nën përcjelljen
e gazetarit Dardan Kastrati.

Prezantimin e romanit e bëri
Prend Buzhala ku pati edhe një
debat cilësor. 

"Epoka ee rre": Dokumentari
paraqet vuajtjet e nënës Kadë
pas arrestimit, torturimit dhe
vrasjes së djalit të saj Xhemailit
në burgun famëkeq të Pejës, në
vitin 1986. Gjatë promovimit nga
përfaqësuesit e Shoqatës
"Çamëria" u tha se do të bëjnë të
pamundurën që romani dhe
dokumentari të përkthehen
edhe në gjuhë të huaj. A keni
menduar ju si autor ta përktheni

në gjuhë të huaj romanin dhe
dokumentarin?
Blakaj: Po, për romanin ka 
përpjekje të përkthehet, fillimisht
në gjuhën bullgare, pastaj në atë
gjermane. Kurse për filmin nuk
kam menduar ndonjëherë që
mund të përkthehet apo të
shfaqet në ndonjë medium
ndërkombëtar. 

"Epoka ee rre": Keni menduar që
romanin dhe këtë dokumentar
ta promovoni edhe në vendet
jashtë Kosovës, aty ku ka
bashkatdhetarë?
Blakaj: Pasi jetoj në Zvicër dhe
jam anëtar i Shoqatës së
Krijuesve Shqiptarë në Zvicër
(ShKShZ) do të ketë organizim
promovimi në Zvicër dhe
Gjermani. 

"Epoka ee rre": Mund të na bëni
një krahasim rreth lexuesh-
mërisë në Zvicër dhe këtu?
Blakaj: Kisha krijuar bindjen se
interesimi për librin sikur kishte
rënë jo vetëm në diasporë, por
edhe në atdhe, por kësaj radhe u
binda për të kundërtën.
Interesimi i lexuesve ishte shumë
i madh, gjë që në të tre rastet e
promovimeve sallat ishin të
mbushura përplot dhe mbi 500
copë libra tani më gjendën në
duart e lexuesve, pa i llogaritur
ata libra që gjendën në disa
librari. 

"Epoka ee rre": Deri tani keni
shkruar edhe romanet "Misioni
sekret", "Thesaret e humbura",
"Atentat brenda germës L".
Pritet t'u silluni lexuesve edhe
ndonjë roman të ri?
Blakaj: Së shpejti do ta botoj një
përmbledhje tregimesh që i kam
në dorëshkrim. Janë tregime që i
kam shkruar që nga koha e
djalërisë e deri më sot, disa prej
të cilave janë botuar në revista
dhe gazeta të ndryshme. 

Intervistë me autorin e romanit "Paraardhësit" dhe dokumentarit "Nana Kadë", Muharrem Blakaj

Interesimi i lexuesve për romanin
‘Paraardhësit’ është shumë i madh

Muharrem Blakaj ka promovuar këto ditë në
Prishtinë, Istog dhe Pejë, romanin "Paraardhësit",
si dhe ka shfaqur edhe premierën e filmit 
dokumentar "Nana Kadë". Në një bisedë për
gazetën "Epoka e re", Blakaj ka thënë se edhe
romani dhe dokumentari janë pritur shumë mirë.
Ai ka treguar se romanin "Paraardhësit" synon ta
përkthejë fillimisht në gjuhën bullgare, pastaj edhe
në atë gjermane. Blakaj ka thënë se filmi 
dokumentar "Nana Kadë" u kushtohet të gjitha
nënave që përjetuan humbjen e bijve apo bijave
të tyre për çlirimin e atdheut
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Vilajeti, krahina, republika; një
reportazh trans-historik për Kosovën

Durim AABDULLAHU

Në shumë kultura të vjetra, rrethi i
përqendruar, mbahet si një simbol
që ka aftësinë për të mbledhur
energjitë e liga në qendër të tij.
Nëse do të vizatonim një rreth të
tillë në mes të hartës së Ballkanit,
koka e qendrës së tij do të përfun-
dote mbi një fushë. E quajtur Fusha
e Mëllenjave, ajo është e njohur si
Fusha e Kosovës. Të paktën gjatë dy
shekujve të fundit, gadishulli i
Ballkanit është mbajtur si zona më
problematike e Evropës dhe nëse
ndjekim deri në fund logjikën e
simbolit të rrethit të përqendruar,
Fusha e Kosovës mund të shihet si
qendra e këtij rrethi imagjinar, që
mbledh gjithë energjitë e liga të
Ballkanit. Për më tepër, historia e
saj, duket sikur e vërteton këtë, pasi
ajo ka pamjen e një mozaiku që
përmbledh të kaluarën aq kom-
plekse të kulturave ballkanike me të
gjitha ngjyrat dhe ikonocitetet e saj.

Ulpiana ee ggjurmëve ttë
mbretërisë

Në periudhën antike, aty kishte një
mbretëri aq të madhe dhe aktive,
saqë drejtuesi i saj, një fis i madh ilir
i njohur si dardanët, do të regjistro-
hej nga egjiptianët e vjetër mes
“popujve të detit” që luftuan
kundër faraonit Ramsesi II.
Perandori romak Marcus Ulpius
Traianus, do të ndërtonte aty një
qytet me emrin e tij, Ulpiana, kurse
perandori bizantin Justiniani, do ta
meremetonte atë dhe pastaj
riemëronte po sipas emrit të tij,
Justiniana Secunda. Edhe pse
vetëm 6 kilometra në jug të krye-
qytetit të Kosovës, Prishtinës,
mbetjet e restauruara të këtij qyteti
i kthyer sot në një park arkeologjik,
ende nuk ka fituar njohjen e mer-
ituar të një vendi që duhet vizituar
nga turistët që duan të shohin se si
dukej një qytet me statusin e
municipiumit, në periudhën e
vonë romake.
Një bazilikë me një pagëzimore

tetëharkore, një tempull pagan i
kthyer në kishë, një nekropol me
sarkofagë luksozë, një banjo
romake me sistem ngrohje e
qarkuar nga një shëtitore me
mozaik dhe një stelë mbivarrore
me një tekst meloromantik, janë
vetëm disa nga gjërat që mund të
shihen aty.

Dy mmonumente ddhe nnjë hhis-
tori ee nngatërruar

Në po të njejtën largësi, por në një
kah tjetër nga Prishtina, 6 kilometra
në veriperëndim të saj, në një fshat
të quajtur Mazgit, gjendet
“kërthiza” e rrethit të përqendruar
ballkanik. Në mes të Fushës së
Kosovës, në një fushë të gjerë që
çuditërisht përkundër hovit të
madh të ndërtimit në të gjitha
zonat përreth kryeqytetit ka mbe-
tur ende një tokë për mbjellje, dy
monumente të ndërtuara në
kohëra të largëta nga njëra-tjetra,
kujtojnë një histori të vjetër dhe
shumë të ngatërruar.
Ndanë autostradës që lidh
Prishtinën me Mitrovicën,
autoritetet serbe, kishin ndërtuar
më 1953 një pirg të njohur si mon-
umenti i Gazimestanit. Më tutje,
rreth një kilometër mënë brendësi
të fshatit, prej shekujsh qëndron
kupola e një mauzoleu mbretëror
nga koha e hershme osmane. Të dy
këta monumente, kujtojnë histor-
inë e mjegullt të një beteje mes-
jetare, që në diskursin historik
është fiksuar si Beteja e Kosovës. Aq
shumë është shkruar dhe folur për
këtë betejë sa që edhe vetëm për-
mendja e saj, fare lehtë mund të
shkaktojë irritim në publik.
Burimet bashkëkohore janë të
pakta dhe shpeshherë frag-
mentare, megjithatë, ato janë të
mjaftueshme për ta njohur histor-
inë e kësaj beteje sikur të mos
kishin qenë diskurset mitike që i
janë mbivendosur duke e bërë të
pabesueshme të vërtetën e saj. Dhe
kjo ka vajtur aq larg, sa për të mos u
dukur joserioz dhe spekulues,
shpeshherë lihen pa u thënë edhe

disa gjëra që dihen me siguri, por
që janë vënë në pikëpyetje aq
shumë dhe aq gjatë, sa i kanë
shpërfytyruar edhe burimet që i
kanë prodhuar ato.
Ajo që nuk kundërshtohet nga
askush, është që në mes të vitit
1389, një ushtri e bashkuar ballka-
nike e ndihmuar dhe nga popujt në
veri të këtij gadishulli, u ndesh me
një ushtri osmane në një betejë ku
të dyja palët humbën prijësit e tyre.
Llazar Hrebeljanoviq, një princ
rashian që komandonte një ushtri
me sllavë, shqiptarë, boshnjakë,
hungarezë, çekë, vllehë, bullgarë
dhe frankë, mbetet i vrarë në betejë
përballë osmanëve që ndihmo-
heshin nga një repart ushtarësh
rashianë. Megjithëse osmanët fito-
jnë betejën, ata humbasin mbretin
e tyre, Sulltan Muratin I
Hydavendigar.
Aty ku kishte rënë i vdekur, i biri i tij
që e trashëgoi në fronin osman,
Sulltan Bajazid Vetëtima, varrosi
zemrën, mëlçinë dhe veshkat e të
atit për të ndërtuar mbi to një mau-
zole sipas traditës osmano-
islamike, i njohur si tyrbja e Sulltan
Muratit. Duke u nisur nga shekulli i
19-të, serbët do të rrëmbenin
diskursin për këtë betejë duke e
mitizuar atë fillimisht përmes folk-
lorit e pastaj edhe përmes
shkencës, për të imponuar një ver-
sion sipas të cilit, vdekja e Llazarit,
si flijimi i një “Krishti të dytë”, ishte
një fitore hyjnore ndaj mysli-
manëve.
Në dhjetorin e vitit 1660, i nisur nga
Banja Luka, guvernatori i Bosnjës,
Meleq Ahmet Pasha, po kalonte
mes për mes Ballkanit për të vajtur
në Sofje, prej nga do të drejtonte si
guvernator gjithë Rumelinë.
Bashkë me shpurën që po e
shoqëronte drejt detyrës së re, ishte
edhe Mehmed Zilli, një funksionar
osman që e kishte kthyer në shpre-
hi të mbante shënime për vendet

ku udhëtonte.
Të njohura si “Sejhatname” apo
“Libri i udhëtimeve”, këto shënime
do ta bënin shumë të njohur atë,
me emrin e tij honorifik Evlija
Çelebiu. Teksa vinte nga Mitrovica
dhe Vushtrria, për të kaluar kah
Prishtina drejt Kaçanikut, Meleq
Ahmet Pasha u ndal te tyrbja e
Sulltan Muratit, ku siç shkruan
Çelebiu, fshatarët e fshatrave për-
reth, teksa shkonin drejt Prishtinës
apo Vushtrrisë, e kishin bërë zakon
që për fyerje, të kryenin nevojën
aty.
Kjo sipas shoqëruesit të tij, e xhin-
dosi Meleq Pashën i cili urdhëroi që
fshatarët ta pastronin oborrin e
tyrbes, të ndërtonin një mur të lartë
përreth saj dhe të caktohej një
familje që do të kujdesej për
mirëmbajtjen e tyrbes, kundrejt një
pagese të rregullt nga vojvoda e
Zveçanit.
Kjo traditë duket të ketë vazhduar
aq gjatë dhe të ketë lëshuar rrënjë,
sa edhe sot nëse vizitoni këtë tyrbe,
në oborrin e saj do të gjeni disa
varre të kujdestarëve më të von-
shëm, që nga detyra prej kujdestar-
it e shndërruar në të
trashëgueshme familjarisht, me
kohë kishin marrë mbiemrin
Tyrbedar.

Mauzoleu ii ssulltanit

Mauzoleu i këtij sulltani, trupi i të
cilit është varrosur në Bursa, do të
renovohej më 1845, kurse oborri i
tij më 1866. Por siç e ka regjistruar
në një libër të tij për Kosovën, kon-
sulli i Mbretërisë Serbe në Prishtinë
atë kohë, Branisllav Nushiq, në
vitin 1896, Sulltan Abdylhamidi II
me shpenzimet e tij, kishte ndërtu-
ar një selamllëk për pritjen e viz-
itorëve që shkonin për t’u lutur në
këtë tyrbe. Ky selamllëk, sot është
shndërruar në një lloj muzeu të
vogël i bërë me financat e shtetit

turk ku në mungesë të çfarëdo
relikeje origjinale të kohës, në një
vitrinë janë vendosur kukulla me
pamje njeriu që tregojnë se si ishin
të veshur dhe të armatosur
ushtarët osmanë të shekullit të 14-
të, kur edhe ishte zhvilluar Beteja e
Kosovës.
Pllakëzat me legjendat që shpjego-
jnë historinë e Betejës së Kosovës
në këtë muze, janë shkruar së pari
në turqisht, pastaj në shqip, ser-
bisht dhe anglisht, kurse në një
podium të vendosur në oborrin e
këtij muzeu, një logo e madhe e
agjencisë turke TIKA, është një
shenjë e painjorueshme që tregon
ndikimin e madh të shtetit turk në
Kosovë përmes investimeve të tilla.
Milionat që kjo agjenci ka investuar
në Kosovë, shumkush i ka kritikuar
si një përpjekje e Turqisë së
Erdoganit për të shtrirë ndikimin e
saj në ish-vendet e Perandorisë
Osmane, sidomos në ato me pop-
ullsi myslimane, sipas ideologjisë
së neootomanizmit të projektuar
nga dikur njëri prej njerëzve më të
afërm të Erdoganit, Ahmet
Davutoglu.
Në ditën e 10-vjetorit të shpalljes së
Republikës së Kosovës, Davutoglu
promovoi librin e tij “Qytete dhe
qytetërime” në Prishtinë, në pran-
inë e disa prej politikanëve më të
lartë kosovarë. Kurse, godina e kon-
sullatës serbe, ku Nushiq duhet të
ketë mbajtur shënimet e tij për këtë
monument, ndonëse e futur në
listën e objekteve të mbrojtura të
trashëgimisë kulturore, sot ka
ngelur gjysmë e rrënuar, pasi ishte
përfshirë nga zjarri para tri vjetësh.
Pozita e saj e përshtatshme, e gjen-
dur në hyrje të rrugës që çon drejt
televizionit publik, i ka shtyrë
mediat të spekulojnë jo pa të drejtë,
se djegia kishte qenë e qëllimshme,
për të liruar vend për ndonjë
ndërtesë të re biznesi.

(Marrë nga gazeta-shqip.com)
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Këngëtarja e famshme me pre-
jardhje nga Kosova, Rita Ora,
është shfaqur tejet seksi në

paraqitjen e saj të fundit. Rira Ora
ka tërhequr vëmendjen teksa

është parë e veshur me veshje të
brendshme me ngjyrë të bardhë.
Këngëtarja e famshme ka qenë në
një ngjarje të Hollywoodit me 
modeluesen Heidi Klum.

Rita OOra, ttejet jjoshëse
me ffustan ttë bbardhë

Reperi i famshëm, Kanye West,
do të rikthehet me një këngë të
re pas një pauze të gjatë. Kanye

ka vendosur të shkojë në një resort
skijimi që të relaksohet para pub-

likimit të këngës. "Kanye dëshiron të
lansojë diçka shumë shpejt dhe është
shumë i ngazëllyer për t'iu kthyer
lojës kreative", ka thënë një burim i
afërt i tij për "E! News".

Kanye West së shpejti 
me këngë të re

Zbulohet shkaku i vdekjes
së Craig Mack

Ish-bashkëshorti do para
nga Julie Bowen

Scott Phillips ka dorëzuar doku-
mentet ligjore përmes të cilave
kërkon mbështetje financiare

nga ish-bashkëshortja e tij Julie
Bowen, si dhe kujdestari të për-
bashkët për tre fëmijët. Phillops do që
Bowen të paguajë në rastin e divorcit

të tyre. Kjo do të ishte një pagë goxha
e majme pasi aktorja aktualisht përfi-
ton 500 mijë dollarë për një episod në
rolin e saj te seriali "Modern Family".
Julie kërkoi të divorcohej nga Scott në
muajin shkurt të këtij viti pas 13
vjetësh martesë.

Craig Mack e dinte se po
vdiste, pasi po vuante nga
problemet në zemër. Kështu

ka deklaruar miku i tij i ngushtë,
Erick Sermon. Ai ka thënë se zemra

e artistit po punonte vetëm 25 për
qind në muajt e fundit. Edhe pse u
tha se Craigu vdiq nga shkaqet naty-
rore, miku i tij e ka hedhur poshtë
këtë lajm.
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PESHORJA
Dashuria

dhe
romantizmi
do të jenë

në krye të kësaj dite. Sot do
ta keni përkrahjen e 

partnerit tuaj në projektet që
ju presin.

AKREPI
Disa 

tensione të
vogla mund

ta shqetësojnë
marrëdhënien tuaj në çift,
por nëse keni një besim të

thellë gjithçka do të zhduket
shpejt, pa lënë asnjë 

gjurmë.

SHIGJETARI
Karizmi
juaj ju

ndihmon
shumë në

punë, do të vijnë 
perspektiva të reja që ju do

t'i pranoni me optimizëm.

BRICJAPI
Ju do të
vazhdoni
me një

ritëm të
shpejtë drejt qëllimit tuaj në
punë, asgjë nuk mund t'ju

ndalojë. Sot dita do të jetë e
mbushur me surpriza të

mëdha.

UJORI
Do të jeni
shumë të
zënë në

punë, por
në përfundim do të keni suk-
ses. Për ata që janë beqarë
do të vijnë së shpejti takime

të reja që do ta ngrohin
zemrën dhe shpirtin e tyre.

PESHQIT
Planetët

që keni ju
mbësht-

esin dhe ju
bëjnë dinamikë në punë. Do

të jeni të gatshëm për t'i
kapur mundësitë më të mira

në punën që po bëni.

DASHI
Kthejeni
gjendjen

shpirtërore
dhe besimin

tuaj të mirë.
Nëse jeni vetëm dhe keni

kaluar disa zhgënjime, sot ju
mund të shijoni një ditë me

fat. Ju do të përfundoni 
projektet e nisura.

DEMI
Sot do të
keni një

ditë më të
relaksuar

pas disa 
tensioneve të vogla që keni

përjetuar në sferën 
sentimentale. Ju do ta keni

mbështetjen e më të
dashurve tuaj në disa projekte.

BINJAKËT
Do të

jetoni një
ditë

intensive
me të dashurin, të dashurën
tuaj. Asgjë nuk do të jetë në
gjendje t'ua prishë ekuilibrin

tuaj të mirë sot si çift.

GAFORRJA
Planetët
janë në
favorin

tuaj dhe do
t'i përmirësojnë cilësitë

tuaja, por kini kujdes për të
balancuar me kujdes 

financat.

LUANI
Duke
pasur

parasysh
ndryshimet

dhe transformimet që keni
pasur, do të keni lajme të

mira për karrierën tuaj.

VIRGJËRESHA
Sot do të

keni
keqkup-

time me
eprorët dhe kolegët duhet të

jeni të kujdesshëm në
përgjigje.

Të vegjlit e ngjalave janë ushqimi më i shtrenjtë në
Spanjë. Një kilogram kushton 500 euro. Ngjalat e
vogla kur janë të gjalla janë shumë të holla dhe të
rrëshqitshme, tamam si të ishin gjarpërinj të vegjël.

E jashtëzakonshme 

Ngjalat, uushqimi mmë ii
shtrenjtë nnë SSpanjë

FOTO E DITES

- Kur po ke pushim, a po shëtitësh
ndokund?
- Po, prej njërit kauç në tjetrin.

Një njeri ecën në afërsi të pemëve në periferi 
të Frankfurtit në Gjermani. /AP/

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

Suedezja mme
këmbë nnjë mmetër
të ggjatë
Një modele suedeze ka grumbulluar mbi 150
000 ndjekës në rrjetin social "Instagram" falë
këmbëve shumë të gjata. Nëna e dy fëmijëve,
Ia Ostergren, ka postuar fotografi ku nxjerr në
pah këmbët 101 cm të gjata. Biondja thotë se
gjymtyrët kanë qenë shkaku i talljeve nga
shoqet e klasës kur ishte e vogël dhe kjo gjë e
çoi në depresion. 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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ARSENAL - AC MILAN GG LYON - CSKA MOSCOW 1

LONDËR, 114 MARS - AC Milan do të
shkojë në Londër me besimin se
mund ta përmbysë humbjen 2-0
të pësuar në ndeshjen e parë të
1/8-ve të Evropa Ligës kundër
Arsenalit. "Kuqezinjtë" janë
paraqitur në sfidën e javës së
kaluar si favoritë, por ka qenë
skuadra e Arsene Wengerit ajo që
ka luajtur më mirë dhe ka marrë
një rezultat që nuk u lë pothuajse

asnjë shans milanezëve.
"Topçinjtë" dominuan në
takimin e luajtur në "San Siro" që
nga minuta e parë dhe morën një
fitore të merituar falë golave të
Henrikh Mkhitaryan dhe Aaron
Ramsey. Edhe pse në futboll
gjithçka mund të ndodhë, ka pak
mundësi që londinezët të zhgën-
jejnë para publikut të tyre.
Arsenal, në fakt, ka pasur një

ecuri shumë të mirë në ndeshjet e
këtij sezoni që ka luajtur në shtëpi
dhe pritet ta marrin një fitore
edhe mbrëmjen e së enjtes.
Arsenali ka fituar 12 nga 16
ndeshjet e fundit të kampionatit
që ka luajtur në "Emirates
Stadium" dhe në javën e fundit të
Premierë Ligës kanë marrë një
fitore bindëse 3-0 kundër
Watfordit. Edhe skuadra e

Gennaro Gattuso ka marrë tri
pikët në takimin e Serisë A të lua-
jtur në fushën e Genoas, edhe pse

fitorja ka ardhur në minutën e
fundit falë një goli të sulmuesit
portugez Andre Silva. 

Milanin vvetëm mmrekullia ee sshpëton nnga eeliminimi

Veton ZZYMBERI 

PRISHTINË, 114 MARS -  Diferenca në
mes të skuadrës së parë dhe të
dytë në tabelën e klasifikimit në
Vala Superligë është vetëm dy
pikë. Në fakt, Drita e mposhti
Drenicën dhe në këtë mënyrë e
shfrytëzoi barazimin e Prishtinës
ndaj Trepçës '89 (0-0). Feronikeli e
fitoi në fund "dramën" ndaj
Besës, kurse Liria dhe Vëllaznimi
luajtën baras 1-1, në derbin e
Rrafshit të Dukagjinit. Sot (e
enjte) zhvillohet ndeshja e fundit
për këtë xhiro në mes të Gjilanit
dhe Flamurtarit nga Prishtina. 

Prishtina - TTrepça ''89 00-00

Kampionia aktuale në elitën e fut-
bollit të Kosovës, Trepça '89, është
treguar skuadër e fortë, duke mos
i lejuar Prishtinës t'i marrë edhe
tri pikë të reja, pasi luajti baras 1-1
në ndeshjen e zhvilluar në Pejë.
Kryeqytetasit kishin iniciativën,
por përjashtimi i Mankendas, në
minutën e 60, ia ka vështirësuar
punën për t'i marrë pikët maksi-
male. Pas kësaj xhiroje "bard-
hekaltrit" renditen në pozitën e
parë me dy pikë më shumë se
skuadra përcjellëse, Drita. Në

anën tjetër, '89-shi në pozitën e
gjashtë me 35 pikë. 

Drita - DDrenica  33-11

Barazimin e skuadrës së
Prishtinës e ka shfrytëzuar për
mrekulli Drita që me fitore
kundër Drenicës (3-1), e ka
zvogëluar epërsinë e pikëve në
vetëm dy. Vendësit e nisën më
mirë ndeshjen dhe pas katër min-
utave vjen goli i parë, Xhevdet
Shabani asistoi për Kastriot
Rexhën, i cili realizoi për 1-0.
Sulmuesi kryeqytetas me këtë gol
hyn seriozisht në garën për
golashënuesin më të mirë në
elitë. Dy golat e tjerë për gjilanasit
i shënuan Liridon Leci (12) dhe
Xhevdet Shabani (62), kurse golin
e nderit për Drenicën e shënoi
Armend Abazi (68). 

Llapi - VVllaznia 22-00

Skuadra e Llapit, pas një krize të
thellë rezultatesh në disa ndeshje,
është rikthyer te fitorja.
Djelmoshat e Tahir Batatinës e
mposhtën skuadrën e Vllaznisë
nga Pozharani me rezultat 2-0.
Pjesa e parë e ndeshjes u mbyll
me rezultat 0-0, kurse vendësit
është dashur të djersiten mirë për

të ardhur deri te goli i parë në
ndeshje, i cili është shënuar nga
Dardan Jashari (75). Ndërsa
fitoren e vendësve e vulosi Edon
Zeqiri që shënoi një minutë pa
përfunduar koha e rregull e
ndeshjes. Llapi vazhdon të besojë
se mund ta fitojë titullin e kampi-
ones, kurse Vllaznia mbetet larg
objektivit, që është mbijetesa. 

Feronikeli - BBesa  22-11

Feronikeli, pas fitores ndaj
Drenicës, e arriti edhe një fitore
shumë të rëndësishme në garën
për titull, pasi e mposhti Besën e
Pejës me rezultat 2-1. Kjo ndeshje
ishte ndër më interesantet në këtë

xhiro për faktin se fituesi është
vendosur në fund të ndeshjes.
Vendësit me anë të Albutrinit
Morinës shënuan dy minuta pa
përfunduar ndeshja për rezul-
tatin 1-0, por Besa e barazoi rezul-
tatin 1-1 në minutën e fundit të
kohës së rregullt. Ndërsa fitoren
në shtesë "Nikelit" ia siguroi
Haxhi Shala.

Liria - VVëllaznimi 11-11

Derbi i skuadrave nga Rrafshi i
Dukagjinit, Lirisë dhe Vëllaznimit,
ka përfunduar në paqe. Skuadra
prizrenase shënoi e para nëpërm-
jet sulmuesit Artur Magani (25),
por kuqezinjtë e Gjakovës nuk

janë dorëzuar për asnjë moment
dhe në fillim të pjesës së dytë e
barazuan rezultatin në 1-1. Autor
i golit ishte ish-sulmuesi i Lirisë,
Henry Chibueze. Pas kësaj ndesh-
je, Liria zë vendin e tretë me 38
pikë, kurse Vëllaznimi poziciono-
het i nënti me 31 pikë. 

Drita shfrytëzon barazimin e Prishtinës, 
Feronikeli fiton ‘dramën’ ndaj Besës

EVROPA LIGË

17:00 Lokomotiv M. - Atletico M. (0-3)
19:00 Athletic B. - Marseille (1-3)
19:00 Dynamo Kyiv - Lazio (2-2)
19:00 Viktoria P. - Sporting CP (0-2)
19:00 Zenit - Leipzig (1-2)
21:05 Arsenal - Milan (2-0)
21:05 Lyon - CSKA Moscow (0-3)
21:05 Salzburg - Borussia D. (2-1)

Vala SUPERLIGA

Drita - Drenica 3-1
Prishtina - Trepça '89 0-0
Liria - Vëllaznimi 1-1
Llapi - Vllaznia 2-0
Feronikeli - Besa 2-1
Të enjten takohen: 
Gjilani - Flamurtari
(Të gjitha ndeshjet do të zhvillohen nga ora 14:00)

TABELA 

1. Prishtina 43 pikë
2. Drita 41
3. Liria 38
4. Feronikeli 37 
5. Llapi 37 
6. Trepça '89 35 
7. Gjilani 35 
8. Drenica 33
9. Vëllaznimi 31
10. Flamurtari 14
11. Besa 14 
12. Vllaznia 12  
Në xhiron e radhës takohen: Llapi-Trepça '89,
Drenica-Prishtina, Vllaznia (P)-Feronikeli, Besa-
Gjilani, Flamurtari-Liria, Vëlaznimi-Drita. 

PRISHTINË, 114 MARS - Përzgjedhësi i
Përfaqësueses së Kosovës U21,
Rafet Prekazi, e ka bërë publike
listën e futbollistëve të ftuar për
dy ndeshjet e radhës në kuadër të
kualifikimeve për Kampionatin
Evropian. Kosova do të luajë
kundër Azerbajxhanit më 22
mars në orën 19:00 dhe kundër
Gjermanisë më  27 mars në orën
18:45. Të dyja ndeshjet zhvillo-
hen në Stadiumin Olimpik
"Adem Jashari" në Mitrovicë dhe
përkrahja e "Dardanëve" për
djelmoshat e Prekazit pritet të
jetë e madhe. Stërvitjen e parë në

kuadër të grumbullimit për këto
dy ndeshje të rëndësishme,
Përfaqësuesja U21 do ta mbajë
më 19 mars në kompleksin "Top
Football" në Mazgit.

JA LISTA E FUTBOLLISTËVE
Visar Bekaj (FC Prishtina),
Florjan Smakiqi (FC Feronikeli),
Mentor Boroci/Ardit Nika  (FC
Hajvalia/FC Ramiz sadiku),
Denis Haliti (FC Drita), Kamer
Krasniqi (Vfl Osnabruck), Ardian
Ismajli (HNK Hajduk Split), Lirim
Mema (FC Eintracht
Braunschëeig), Arbenit Xhemajli

(FC Xamax), Arian Kabashi  (FC
Sion), Besfort Kolgeci (FC
Eintracht Braunschweig), Albert
Dabiqaj (FC Feronikeli), Dren
Feka (FC Luzern), Kushtrim
Shabani (FC Llapi), Ylber Maloku
(FC Trepça '89), Florent Hasani
(FC Diosgyori VTK), Muharrem
Jashari (FC Trepça '89), Roni
Gashi  (FC Liria), Rron Broja (FC
Shkupi), Valmir Sulejmani
(Hannover '96), Mendurim Hoti
(FC Feronikeli), Arbër Hoxha  (FC
Prishtina), Mirlind Daku (FC
Llapi), Meriton Korenica (FC
Liria).

Prekazi bën publike listën për ndeshjet me Azerbajxhanin dhe Gjermaninë
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"Dështim 365 mln eurosh" për
Unitedin në Ligën e Kampionëve 
Sevilla "fundosi" Jose Mourinhon. Skuadra andaluziane
mposhti 2-1 Manchester Unitedin në "Old Trafford", duke e
eliminuar në fazën e 1/8-ave të finaleve të Ligës së
Kampionëve. Në Britani mediet nuk i kanë kursyer aspak
kritikat në drejtim të trajnerit portugez, që për më tepër u
bë viktimë edhe e një lufte verbale me De Boer, të cilin e
përkufizoi si trajnerin më të dobët në Premierë Ligë, me
holandezin që nuk ngurroi t'i kundërpërgjigjej, duke thënë
ka shpenzuar miliona euro për t'i bërë skuadrat e tij të lua-
jnë futboll të varfër. 
Sezonin e kaluar, "djajtë e kuq" fituan "Community
Shield", "FA Cup" dhe "Europa League", ndërsa këtë vit,
pas 365 milionë euro investimesh, pritej diçka më shumë
prej kësaj skuadre. "Djajtë e kuq" kanë paguar 120 milionë
euro për Pogbanë, 85 milionë për Lukakun, 45 për Matiç,
40 për Alexis Sanchez, 38 për Bailly, 35 për Lindelof dhe 42
për Mkhitaryan, me këtë të fundit që nuk është më pjesë e
kësaj skuadre. E të gjitha këto investime u shoqëruan me
ikjen në raundin e parë të përballjeve me eliminim të drejt-
përdrejtë të kompeticionit më të madh futbollistik në
Evropë për klube. Por, kjo është vetëm maja e ajsbergut. Në
kampionat, Manchester United është 16 pikë larg krye-
suesve të Manchester Cityt, me këtë të fundit që mund të
fitojë matematikisht titullin e Premierë Ligë saktësisht në
derbin me Unitedin.  Ndërsa në Kupën e Ligës, "Djajtë e
kuq" u turpëruan nga Bristol City, me këtë të fundit që i
eliminoi në çerekfinale. Mundësia e fundit për Manchester
Unitedin dhe Mourinhon për ta shpëtuar sezonin është "FA
Cup", ku përballë në çerekfinale do të jetë Brightoni.

Përfundoi sezoni për Abrashin 
Amir Abrashi e ka mbyllur sezonin pasi ka këputur liga-
mentin dhe dëmtimi i 27-vjeçarit kërkon një kohë të gjatë
për rikuperim. Mesfushorit shqiptar i kanë ardhur në
mbështetje futbollistët e kombëtares, të cilët i japin kurajë
Abrashit për t'ia dalë. Urimin e parë për "pitbullin" e ka
bërë Taulant Xhaka në "Instagram", i cili ka postuar një foto
me Abrashin.

VonnI e fitoi titullin e 82-të
Skiatorja amerikane Lindsey Vonn fitoi garën e zbritjes së
lirë të zhvilluar në pistën suedeze të Arus, garë e vlefshme
për Kupën e Botës për femra. Ky është suksesi i 82-të në
karrierë për skiatoren amerikane, një nga ikonat e këtij
sporti, që edhe sot tregoi se është një "mbretëreshë" në
pistë. Vonn dha kohën 55"65 në përfundim të garës, duke
lënë pas italianen Sofia Goggia, ndërsa në vendin e tretë u
rendit skiatorja tjetër amerikane, Alice McKennis. Vonn,
pavarësisht prej fitores, nuk arriti ta marrë kupën e kësaj
disipline (zbritja e lirë), e cila i shkoi italianes Goggia që,
falë vendit të dytë, sot ia mori amerikanes trofeun, për
vetëm tri pikë diferencë (dy skiatoret janë rivale dhe mike).
Për sa i përket renditjes së përgjithshme të Kupës së Botës
për Femra, titulli për këtë sezon (2017-2018) është vendo-
sur në fundjavën e kaluar dhe ai është fituar nga Mikaela
Shiffrin e Amerikës, e cila sot nuk garoi. 

Kane mungon deri në prill 
Sulmuesi anglez Harry Kane pësoi lëndim në pjesën e parë
në fitoren e Tottenhamit 4-1 ndaj Bournemouthit të dielën
dhe u zëvendësua nga Erik Lamela. "Vlerësimet e para kon-
firmojnë se Kane i ka dëmtuar ligamentet e anësore në
nyjën e djathtë. Sulmuesi anglez e pësoi këtë lëndim pas
një ndërhyrjeje në fitoren tonë 4-1 ndaj Bournemouthit të
dielën dhe pritet të kthehet në stërvitje me ekipin e parë
muajin e ardhshëm", thuhet në njoftimin e Tottenhamit. 

SHKURT 

PRISHTINË, 114 MARS -
Përfaqësuesja e Kosovës në fut-
boll do t'i zhvillojë dy ndeshje
miqësore gjatë këtij muaji në
Francë. Më 24 mars Kosova do
të luajë kundër Madagaskarit,

derisa më 27 mars do të bal-
lafaqohet me Burkina Fason. Të
dyja ndeshjet zhvillohen në
Francoville, 20 kilometra afër
Parisit, në stadiumin "Stade
Municipal Jean Rolland", që ka

kapacitet prej 3 000 ulëseve dhe
fillojnë në orën 19:00. Interesimi
për këto dy ndeshje nga
bashkatdhetarët tanë që jetojnë
në Francë dhe vendet e tjera
evropiane pritet të jetë i madh.

Organizatorët e kësaj ndeshje
tashmë kanë vendosur në shitje
biletat e këtyre dy ndeshjeve dhe
të gjithë të interesuarit ato
mund t'i blejnë online në
vjegëzën www.mybootika.com.

Dalin nnë sshitje bbiletat ppër nndeshjet ee KKosovës nndaj MMadagaskarit ddhe BBurkina FFason 

PRISHTINË, 114 MARS - Në kuadër të
përkrahjes së drejtpërdrejtë të tal-
entëve dhe shpresave të sportit në
Kosovë, ministri i Kulturës, Rinisë
dhe Sportit, Kujtim Gashi, ka nën-
shkruar vendimet për dhjetë për-
fituesit e bursave për Shpresat
Olimpike dhe Paraolimpike të
Kosovës. 
Vendimi për ndarjen e këtyre bur-
save është marrë pas propozimit
nga Komiteti Olimpik i Kosovës
dhe federatat respektive. Bursa në
vlerë monetare prej 150 � në muaj
në një periudhë njëvjeçare nga
janari 2018, do t'u ndahet
sportistëve: Shpat Zeka (xhudo),
Laura Fazliu (Xhudo), Drenis Mala
(Shigjetari), Kreshnik Mahmuti
(Ping-Pong), Leart Osmanaj
(Atletikë), Faton Shurdhaj (Skijim),
Erdonis Maliqi (Boks), Shpejtim
Bojku (Boks), Drilon Syla
(Mundje) dhe Yll Cenaj (Karate).
Ministri Gashi u shpreh se kjo
përkrahje financiare në baza
mujore për këta sportistë të rinj
është një dëshmi se Ministria
përkrah talentet e reja në sport
dhe e konsideron si një nxitje për

sportistët që ata të përgatiten
edhe më shumë në prezantim sa
më cilësor në gara dhe korrje të
rezultateve. "Me kënaqësinë më të
madhe nënshkrova vendimet të
cilat hapin rrugën e përfitimit të
bursës për dhjetë Shpresat
Olimpike dhe Paraolimpike të
propozuara nga KOK-u dhe feder-
atat përkatëse. Është kjo një
mbështetje direkte financiare nga
ana e ministrisë për sportistët në
fjalë në mënyrë që ata të për-
gatiten dhe të avancohen në
sportet me të cilët merren.

Konsideroj se me sigurimin e
këtyre bursave këta sportistë
fokusin do ta kenë tek prezantimi
sa më i mirë dhe korrja e rezultat-
eve gjatë pjesëmarrjes nëpër gara
qofshin ato brenda apo jashtë
Kosovës", ka thënë ministri Gashi. 
Kjo mbështetje e drejtpërdrejtë
për sportistë që kanë treguar
rezultate kulmore dhe kanë plotë-
suar standardet sipas Rregullores
nr. 03/2013 për Ndarjen e Bursave
për Shpresa Olimpike dhe
Paraolimpike do të realizohet në
baza mujore.

MKRS-ja, 18 mijë euro bursa për
shpresat olimpike

Toronto, 114 mmars - Toronto
Raptorsi nuk ndalet, pasi e siguroi
fitoren e 9 radhazi 102-116 ndaj
Brooklyn Netsit dhe blindon
vendin e parë në Konferencën e
Lindjes në NBA. Kanadezët rikupe-
ruan një disavantazh prej 10 pikësh

të krijuar në fund të pjesës së parë
dhe, falë 26 pikëve dhe 17 rikuper-
imeve të Valanciunas, e mbyllën
takimin me 14 pikë epërsi. LeBron
Jamesi realizoi "triple double" në
fitoren 107-129 të Cleveland
Cavaliersit në parketin e Phoenix

Sunsit. "Ylli" i Cavsit e mbylli
takimin me 28 pikë, 11 asiste dhe
13 rikuperime, duke kthyer te fitor-
ja finalistët e sezonit të kaluar.
Clevelandi tashmë kthehet favorit
për ta mbyllur sezonin e rregullt në
vendin e tretë. 29 pikë dhe 12 riku-
perime të Joel Embiid nuk i mjaftu-
an Philadelphia 76ers, që u mposht
me vetëm tri pikë diferencë në
shtëpi 98-101 nga Indiana Pacersi.
Në radhët e skuadrës nga
Indianapolis spikatën Myles
Turneri dhe Thaddeus Youngu,
respektivisht me 25 dhe 19 pikë.

Toronto e pandalshme, mposhti
edhe Brooklynin

"Me kënaqësinë më të madhe nënshkrova vendimet të cilat hapin rrugën e për-
fitimit të bursës për dhjetë Shpresat Olimpike dhe Paraolimpike të propozuara
nga KOK-u dhe federatat përkatëse", ka thënë ministri Kujtim Gashi

REZULTATET

Indiana P. - Philadelphia 76ers  101-98
Minnesota T. - Washington W. 116-111
Oklahoma City Th. - Atlanta H. 119-107
Toronto R. - Brooklyn N. 116-102
Dallas M. - New York Knicks  110-97
Los Angeles Clippers - Chicago B. 112-106
Charlotte Hornets - New Orleans P. 115-119
Orlando M. - San Antonio Spurs  72-108
Detroit P. - Utah Jazz  79-110
Cleveland C. - Phoenix S. 129-107
Denver N. - Los Angeles Lakers  103-112
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Prishtinë
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Fatos Krasniqi shpallë të pavlefshme dëftesat
e kl. Vl - lX shf " Mustafa Bakiu " Prizren. 

Shkelqim Krasniqi shpallë të pavlefshme
diplomën shmlt "11 Marsi" Prizren. 

Enis Krasniqi shpallë të pavlefshme diplomën
shmlt "11 Marsi" Prizren. 

Durim Krasniqi shpallë të pavlefshme
diplomën shmlt "11 Marsi" Prizren. 

Rexhep Kukaj shpallë të pavlefshme diplomën
shmlt "11 Marsi" Prizren.

Behare Hoxha shpallë të pavlefshme dëftesat
e kl l - Vlll shf " Leke Dukagjini" Prizren. 

Agron Perteshi shpallë të pavlefshme dëftesat
dhe diplomën shmlt "11 Marsi " Prizren.

"Pro Studio" SH.PK. shpallë të humbura doku-
mentet e biznesit me nr. biznesi 71316564 dhe nr
fi. 601681530.

Shes Truallin në Pejë, për ndërtim lagja
Dardania, trualli frekuenton në dy rrugë çmimi
sipas marrëveshjes numri kontaktues 044-278-417.

Agon Mehmeti nga Prishtina, shpallë të pavlef-
shme dëftesën e shkollës së mesme të ulët "Xhavit
Ahmeti" Prishtinë.

"Princesha Palace" SH.P.K. shpallë të pavlef-
shme  certifikatën e TVSH-së me nr. 330335895
Prishtinë.

Shes Truallin në Pejë, për ndërtim lagja
Dardania, trualli frekuenton në dy rrugë çmimi
sipas marrëveshjes numri kontaktues 044-278-417.

Ramush Zeka, i lindur me 10 shkurt 1963 në
Prishtinë, shpall të pavlefshme diplomën e për-
gatitjes superiore shkollore: inxhinier i
Elektroteknikes, lëshuar nga Universiteti i
Prishtinës, Fakulteti Elektroteknik, drejtimi
Elektronikë.

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

>> 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 


