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Për dhjetë vjet, mbi 400 vrasje në Kosovë

Zyrtarët e koalicionit qeverisës kanë 
shprehur optimizëm se të martën do t'i
kenë votat e mjaftueshme për ratifikimin e
demarkacionit me Malin e Zi.
Zëvendëskryeministri Enver Hoxhaj dhe

këshilltari i kryeministrit Avni Arifi kanë
lënë të kuptohet se dikush prej deputetëve
të Listës Serbe do ta votojë demarkacionin
me Malin e Zi, por nuk kanë treguar emrat
se kush mund të jenë këtë deputetë. Me

rikthimin e deputetes Donika Kadaj-
Bujupi në AAK, koalicioni qeverisës ka 
siguruar 79 vota për demarkacionin. Për
ratifikimin e marrëveshjes së 
demarkacionit nevojiten 80 vota 

Brenda dhjetë vjetësh në Kosovë, sipas
të dhënave të Policisë së Kosovës, kanë
ndodhur 419 vrasje, ndërsa vetëm
gjatë janarit dhe shkurtit të këtij viti

kanë ndodhur pesë raste të vrasjeve.
Zyrtarët e policisë kanë bërë me dije se
motivet e këtyre vrasjeve janë të
ndryshme

SPORT
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MINISTRI RIKALO MERR
PJESË NË PANAIRIN 
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HOTI MERR PREMTIME 
PËR ANËTARËSIMIN E
KOSOVËS NË ORGANIZATA 
NDËRKOMBËTARE TË KULTURËS
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FLET PËR "EPOKËN E RE", VALDRIN LLUKA

Ndërmarrjet 
publike janë të
mbipopulluara 
me punëtorë

FAQE 8-9

FAQE 5

Ministri i Zhvillimit Ekonomik, Valdrin Lluka, ka paralajmëruar reforma për zvogëlimin e
shpenzimeve të ndërmarrjeve publike. Në këtë intervistë dhënë për gazetën "Epoka e
re", ai ka bërë me dije se pasi ka ardhur në krye të kësaj ministrie ka ndalur
marrjen e bonuseve dhe të shpenzimeve të paarsyeshme në ndërmarrjet
publike. Lluka ka thënë se në ndërmarrjet publike ka keqmenaxhim, si
dhe janë të mbipopulluara me punëtorë. Ai ka përmendur humbjet në
Telekomin e Kosovës që, sipas tij, janë të paarsyeshme. Por ministri ka
bërë me dije se për këtë ndërmarrje janë parashikuar masa, zbatimi i
të cilave do të fillojë, pasi bordi i ri të jetë funksional në muajin prill.
Duke folur për mungesën e Bordit të "Trepçës", Lluka ka thënë se
pret që edhe bordi i kësaj ndërmarrje të krijohet në muajin prill

NESËR (E MARTË) DO TË MBAHET VAZHDIMI I
SEANCËS PËR RATIFIKIMIN E DEMARKACIONIT
ME MALIN E ZI FAQE 4-5
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Tiranë, 18 mars - Ambasadori i
Rusisë në Tiranë, Aleksandër
Karpushin, ka folur për herë të parë
për akuzat e ngritura ndaj Partisë
Demokratike, se është financuar
nga biznesmenë rusë për të lobuar
në ShBA. 
Në një prononcim për "News24",
Karpushi i ka quajtur këto akuza të
pabaza. Ai tha se për këtë çështje
është hetuar edhe në ShBA dhe

nuk është faktuar asgjë. "Akuzat
për financimin rus janë të pabaza.
Dhoma e Përfaqësuesve në ShBA
ka hetuar, por nga hetimet në ShBA
nuk u faktua asgjë", deklaroi
Karpushin.
Edi Rama i ka kërkuar kry-
demokratit Lulzim Basha të shkojë
në Prokurori për të sqaruar këtë
skemë të dyshimtë financimi të
aktiviteteve të partisë së tij, në një

kohë që PD-ja ishte zhvendosur në
"Çadrën e lirisë".
PS-ja ka argumentuar se për llogari
të PD-së janë paguar 150 mijë dol-
larë nga firma "Biniatta Trade LP",
aksionarët e së cilës janë shtetas
rusë, por Basha ka hedhur poshtë
akuzat, duke ia kujtuar kryemi-
nistrit Rama foton e famshme 80
mijë dollarëshe me presidentin e
ShBA-së, Barack Obama.

Karpushin: Akuzat për financime ruse në PD, të pabaza

TIRANË, 118 MARS - Një nga mar-
rëveshjet më të rëndësishme, për të
cilat po negociojnë muajt e fundit
Athina dhe Tirana në kuadrin e një
dialogu të gjerë për zgjidhjen e
mosmarrëveshjeve dypalëshe të
trashëguara prej historisë, është
delimitimi i zonave detare. Këtë e
tha, midis të tjerash, në intervistën
e tij për gazetën "To Vima" të së
dielës, presidenti Ilir Meta. I pyetur
se përse nuk i ka dhënë ministrit të
Jashtëm "dritën jeshile" për për-
fundimin e negociatave me
Greqinë, Meta përgjigjet se vendi-

mi i Gjykatës Kushtetuese i vitit
2010, përveçse konsideron mar-
rëveshjen e vjetër antikushtetuese,
përshkruan një hartë rruge që për-
cakton qartë hapat institucionalë të
procesit dhe metodologjinë që
mund të përdoret, e se ai në poz-
itën e presidentit nuk mund t'i
tejkalojë këto "vija të kuqe".
"Shqipëria dhe Greqia janë të
interesuara që marrëveshja për
detin të jetë ligjërisht e përkryer,
praktikisht e zbatueshme dhe për-
fundimisht e pakthyeshme", ka
thënë ai. Për sa i përket Ligjit të

Luftës, Meta thekson se ai përbën
një budallallëk politik dhe shfuqizi-
mi i tij do të duhej të ishte bërë prej
kohësh, pasi është paradoksal kur
dy vendet lidhen me një mar-
rëveshje të miqësisë dhe janë anë-
tarë të NATO-s.
Në lidhje me çështjen çame, ai
thotë se Shqipëria dhe Greqia
duhet haptazi të shkëmbejnë ide
me një qasje moderne, me gjithë
pikëpamjet e ndryshme, për ta
vazhduar dialogun e sinqertë dhe
për të arritur në një mirëkuptim të
përbashkët.

Meta: Marrëveshja e detit me Greqinë pa shkelur "vijat e kuqe"

SHKUP, 118 MARS - Njohësit e
çështjeve politike në Maqedoni
thonë se jetësimi në praktikë i
Ligjit për përdorimin e gjuhëve,
përmes të cilit gjuha shqipe
arrin një shtrirje më të gjerë në
të gjitha institucionet e shtetit,
do të varet nga vullneti i
bartësve të institucioneve si
dhe financave që do të ndajë
shteti për këtë çështje sa i për-
ket ekipimit të tyre me kuadër
profesional. Ndërsa
zëvendëskryeministri për
çështje të integrimeve, Bujar
Osmani, pas miratimit të ligjit
në fjalë, ka bërë me dije se pritet
miratimi edhe i dy ligjeve,
përmes të cilave do të themelo-
hen dy institucione, që do të
jenë përgjegjëse për zbatimin
në praktikë të Ligjit për gjuhët. 
Në këtë drejtim, Osmani ka
thënë se zbatimi në praktikë i
Ligjit për gjuhët do të jetë sfidë
edhe për vetë drejtuesit e insti-

tucioneve. Por, njohësit e çësht-
jeve politike thonë se në prak-
tikë zbatimi i ligjit do të hasë në
vështirësi për shkak të klimës
që është krijuar që në miratimin
e tij. "Në aspektin praktik, zbati-
mi i gjuhës shqipe si gjuhë
zyrtare do të hasë në shumë
vështirësi për shkak të penge-
save që pritet t'i bëjnë institu-
cionet e caktuara, të cilat
udhëhiqen nga drejtorë që kanë
paragjykime dhe të cilët nuk do
të jenë të gatshëm, përveç nëse
nuk do të jepet një direktivë e
fuqishme nga qendra, se ligji
duhet të zbatohet me përpikëri,
sepse sa i përket kulturës insti-
tucionale këtu në Maqedoni,
institucionet nuk zbatojnë 
ligjet, por urdhrat nga lart",
thotë për "Radion Evropa e
Lirë" Dervish Alimi, ligjërues në
Fakultetin e Filologjisë në
Universitetin e Tetovës.
Sulejman Rushiti, ish-ministër i

Arsimit, shpreh frikën, siç thotë
ai, të qenit "dëshmitarë të
mungesës së vullnetit të zba-
timit të këtij ligji". "Druaj se do
të vazhdojë odiseja, siç ka qenë
gjithmonë, kur duhet të realizo-
het një e drejtë për shqiptarët
edhe kundrejt ligjit. Bisedimet
për formimin e qeverive të
ardhshme do të kenë monedhë
për kusuritje pikërisht këtë
çështje", tha ai. "Mendoj se
është koha kur duhet të flitet
për hapje të mentaliteteve,

cilësi, ndryshim të konceptit të
funksionimit të politikëbërjes
dhe të mos mbetemi peng i një
koncepti të vjetër, që është
dikush që jep dhe dikush merr
nga një hise e këtillë. Duhet që
përfundimisht të mendohet se
çdo përmirësim, qoftë te një
grup etnik apo grup i margjinal-
izuar, është përmirësim i gjithë
shoqërisë", thotë Rushiti.
Ndryshe, në bazë të Ligjit për
përdorimin e gjuhëve, ku gjuha
shqipe është definuar si gjuhë

të cilën e flasin mbi 20 për qind
e popullatës së përgjithshme në
Maqedoni, parashihet që gjuha
shqipe të përdoret si gjuhë
zyrtare, si në të folur ashtu edhe
në të shkruar, në të gjitha 
institucionet e pushtetit 
qendror dhe atij vendor.
Zyrtarizmi i gjuhës shqipe
paraqet një nga shtyllat bazë të
Marrëveshjes së Ohrit, doku-
ment ky që i dha fund konfliktit
të armatosur në vitin 2001 në
Maqedoni.

Zbatimi i Ligjit për gjuhët, 
sfidë për Maqedoninë

Zëvendëskryeministri për çështje të
Integrimeve, Bujar Osmani, ka bërë me dije se
pas miratimit të këtij ligji, pritet miratimi edhe i
dy ligjeve, përmes të cilëve do të themelohen
dy institucione, që do të jenë përgjegjëse për
zbatimin në praktikë të Ligjit për gjuhët
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Shqipe HHETEMI

PRISHTINË, 118 MARS - Deputetet e
Lëvizjes Vetëvendosje, Albulena
Haxhiu dhe Fitore Pacolli, kanë
mbajtur të dielën konferencë për
media në lidhje me mungesën e
luftimit të korrupsionit dhe krimit
të organizuar dhe raportin e
ekspertëve të BE-së.
Deputetja Fitore Pacolli, duke
folur për raportin e ekspertëve
evropianë në lidhje me luftën që
Qeveria e Kosovës po bën ndaj
korrupsionit dhe krimit të orga-
nizuar, që është kusht kyç për lib-
eralizimin e vizave, ka thënë se sis-
temi i drejtësisë ka dështuar në
luftimin e korrupsionit dhe krimit
të organizuar. Ajo ka theksuar se
ky fakt është potencuar edhe në
raportin e tre ekspertëve evropi-
anë në lidhje me luftën që Qeveria
e Kosovës po bën ndaj korrup-
sionit dhe krimit të organizuar, që
është kusht kryesor për liberaliz-
imin e vizave.
Pacolli ka thënë se ky raport vjen
vetëm disa ditë para seancës për
ratifikimin e marrëveshjes së

demarkacionit që, sipas saj, do të
thotë se nuk do të mund të ketë
liberalizim të vizave edhe po të
ratifikohet demarkacioni.
"Raporti konstaton thjesht dhe
qartë se sistemi i drejtësisë ka
dështuar në luftimin e korrup-
sionit dhe krimit të organizuar.
Shqetësim kryesor mbetet
mungesa e pavarësisë së gjyqë-
sorit dhe autonomia e
prokurorëve, sidomos në luftimin
e korrupsionit dhe krimit në
nivelin e lartë. Gjyqësori kon-
siderohet të jetë joprofesional,
joefikas, pasiv, i ndikuar politikisht
dhe i korruptuar. Ky raport vjen
vetëm disa ditë para seancës për
ratifikimin e marrëveshjes së
demarkacionit, që do të thotë se
nuk do të mund të ketë liberalizim
të vizave edhe po të ndodhte një
ratifikim i tillë, pa luftim të krimit e
korrupsionit", ka deklaruar
Pacolli.
Sipas saj, Qeveria po bën presion
tek deputetët e Kuvendit të
Kosovës për ta votuar demarka-
cionin, kurse qytetarët po i
mashtron duke u thënë se nëse
nuk kalon demarkacioni, nuk ka

heqje të vizave. "Prandaj nuk
duhet të nxitohemi për ta rati-
fikuar demarkacionin me Malin e
Zi përderisa Qeveria e Kosovës
nuk ka përmbushur ende kushtin
kryesor për luftimin e korrupsion-
it dhe krimit të organizuar. Këtë
nuk po e themi vetëm ne, por po e
thonë edhe ekspertët e Bashkimit
Evropian. Gjasat që liberalizimi i
vizave të ndodhë këtë vit janë
pothuajse zero. Pra, kemi kohë që
t'i rishikojmë gabimet që janë
bërë me demarkacionin, t'i kor-
rigjojmë ato, njëkohësisht të fillo-
jmë t'i luftojmë krimin e orga-
nizuar dhe korrupsionin", është
shprehur Pacolli. 
Ndërsa deputetja Albulena
Haxhiu ka thënë se një prej prob-
lemeve kryesore vazhdon të
mbetet krimi i organizuar dhe

korrupsioni i cili është pengesë
edhe për zhvillimin ekonomik të
Kosovës. 
Sipas saj, deri më tani ka pasur
vetëm deklarime të zbrazëta të
qeverive për zero tolerancë ndaj
korrupsionit dhe nuk janë
ndëshkuar kriminelët. "Vetëm
muajt e fundit kemi qenë dëshmi-
tarë se si të korruptuarit mbeten të
paprekshëm. Pak ditë më parë u
lirua nga paraburgimi për rastin
'Toka', Azem Syla. Më tutje, kemi
hezitimin e hetimeve për
'Devollin' dhe 'Z-mobile' në dëm
të Telekomit të Kosovës, humbjen
dhe heshtjen e hetimeve dhe mos-
fillimin e procesit për aferën
'Pronto'. Po ashtu, rasti i Enver
Hasanit, që u dënua me kusht për
veprime korruptive, edhe shumë
raste të tjera të korrupsionit që 

qëllimshëm parashkruhen", ka
theksuar Haxhiu. 
Ajo ka paralajmëruar se grupi 
parlamentar i Lëvizjes Vetëvendosje
të hënën do ta procedojë për
Kuvend projektligjin për shqyr-
timin dhe vërtetimin e pasurisë së
pajustifikueshme. "Ky projektligj
do t'i forcojë kompetencat e
prokurorisë por, po ashtu, e vendos
barrën e provës tek personi i
dyshuar e jo tek prokurori siç është
aktualisht", ka theksuar Haxhiu.
Gjithashtu, Haxhiu ka bërë me dije
se Lëvizja Vetëvendosje të hënën
do të ftojë në interpelancë 
ministren e Integrimeve Evropiane
në lidhje me të gjeturat e raportit të
ekspertëve nga BE-ja. Sipas saj,
ministrja Dhurata Hoxha 
qëllimisht është duke e mbajtur të
fshehur këtë raport.

Vetëvendosja: S’ka liberalizim 
të vizave pa luftimin e krimit 

dhe korrupsionit 

Pacolli, Daçiqit: Mos më ndjek, betejën 
me Kosovën e keni të humbur

PRISHTINË, 118 MARS (ER) -
Zëvendëskryeministri i parë,
njëherësh ministër i Punëve të
Jashtme, Behgjet Pacolli, ka
deklaruar se dorëzimi i letrave
kredenciale nga ana e
ambasadorit të Kosovës tek
presidenti i Gambisë, Adama
Barrow, është përgjigjja më e
mirë dhe më e merituar ndaj
propagandës së Serbisë dhe
Ivica Daçiqit kundër subjek-
tivitetit ndërkombëtar të
Kosovës. "Akreditimi diplomatik
dhe dorëzimi i letrave kreden-
ciale i ambasadorit të Kosovës
tek presidenti i Gambisë,
Adama Barrow, ishte përgjigjja
më e merituar ndaj propa-
gandës dhe qëllimeve malinje të

Daçiqit dhe diplomacisë serbe
për minimin e kredibilitetit dhe
subjektivitetit ndërkombëtar të
Kosovës. Ministrit të Jashtëm
serb i thashë në sy në Sarajevë
mos më ndjek dhe mos shpenzo
energji të kota se betejën e keni
të humbur. Më habiste fakti se si
mediet tona raportonin lajme të
tilla të rreme dhe pa verifikim
faktesh se kinse 'Gambia do ta
tërhiqte njohjen'. E kam thënë
edhe më herët se e ashtuquajtu-
ra 'tërheqje e njohjes' nuk ekzis-
ton në të drejtën
Ndërkombëtare dhe kjo është
vetëm propagandë serbe për të
krijuar mjegull dhe huti", ka
shkruar Pacolli në llogarinë e vet
në "Facebook".

Lëvizja Vetëvendosje (LV) ka mbajtur konferencë për medie 

Deputetet e Lëvizjes Vetëvendosje, Albulena
Haxhiu dhe Fitore Pacolli, kanë thënë të dielën
se nuk do të mund të ketë liberalizim të vizave
edhe po të ratifikohet demarkacioni ndërmjet
Kosovës dhe Malit të Zi. Haxhiu e Pacolli kanë
theksuar se luftimi i krimit dhe korrupsionit
mbetet kushti kryesor për heqjen e vizave.
Sipas tyre, ky fakt është potencuar edhe në
raportin e fundit të tre ekspertëve evropianë
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Muhamet KKOCI

PRISHTINË, 118 MARS - Kuvendi i
Kosovës nesër (e martë) do ta
mbajë vazhdimin e seancës për
ratifikimin e marrëveshjes së
demarkacionit me Malin e Zi.
Sipas zyrtarëve të koalicionit
qeverisës, gjasat janë që ky pro-
jektligj të kalojë këtë herë. Ata
kanë shprehur optimizëm se
nëse në këtë seancë marrin
pjesë të gjithë deputetët, do të
arrijnë t'i kenë votat e
mjaftueshme për këtë çështje.
Deri më tani të sigurta janë votat
e PDK-së, të AAK-së, të Nismës,
të AKR-së dhe të LDK-së.
Këshilltari i kryeministrit

Ramush Haradinaj, Avni Arifi,
beson se për ratifikimin e kësaj
marrëveshje do të arrijnë t'i sig-
urojnë 80 votat e nevojshme.
"Ne po besojmë se kemi për t'i
mbërri 80 vota për ratifikimin e
demarkacionit me Malin e Zi,
pasi me ratifikimin e kësaj mar-
rëveshje Kosovës i hapet krejtë-
sisht një perspektivë tjetër. Janë
adresuar problemet të cilat ne i
kemi pasur si shoqëri në lidhje
me demarkacionin dhe besoj se
është një hap shumë i madh për
Kosovën dhe nuk ka asnjë arsye
pse të dështojë dikush", ka
deklaruar Arifi për gazetën
"Epoka e re". Kurse
zëvendëskryeministri i Kosovës,
Enver Hoxhaj, ka bërë me dije se

të gjithë deputetët e koalicionit
qeverisës do të votojnë për
demarkacionin me Malin e Zi.
Sipas tij, pro kësaj marrëveshje
do të votojnë edhe deputetë të
Listës Serbe. "Të gjithë
deputetët e partnerëve të koali-
cionit qeverisës do të votojnë
pro marrëveshjes dhe këtu nuk
ka asnjë dyshim, por do të ketë
edhe deputetë të opozitës dhe të
Listës Serbe që do ta japin
votën" , ka thënë Hoxhaj.
Edhe kryeministri i Kosovës,
Ramush Haradinaj, i ka ftuar
deputetët e të gjitha partive par-
lamentare të mos mungojnë në
seancën e së martës, në të cilën
pritet të votohet demarkacioni
me Malin e Zi. "U bëj thirrje

deputetëve të Kuvendit të
Kosovës, Lëvizjes Vetëvendosje
dhe Albin Kurtit, krahut tjetër,
Visar Ymerit, sepse e kemi
marrë premtimin e LDK-së dhe
grupeve të tjera, që të votojnë
për demarkacionin. Nuk ka
arsye që për një temë të tillë të
ndahemi, duke e ditur se edhe
pritjet e qytetarëve tanë janë që
ne të reflektojmë. Pra, është një
numër i madh i qytetarëve që
kanë vëmendjen se çfarë do të
bëjnë deputetët në këtë ditë", ka
thënë Haradinaj.
Ai ka bërë me dije se mungesa e
një deputeti të vetëm në atë
seancë mund të ndikojë në
vazhdimin e izolimit të qyte-
tarëve të Kosovës.
Madje ai i ka ftuar të reflektojnë
edhe deputetët e Lëvizjes
Vetëvendosje dhe grupin e
deputetëve që kanë dalë nga kjo
parti.  "Ne e kemi votën, por
duhet të jemi seriozë dhe vigji-
lentë që të mos ndodhë ndonjë
dështim. Nëse një deputet i
LDK-së nuk vjen në seancë,
mungon ajo votë, atëherë ai

deputet bëhet shkaktar për
dështim, apo ndonjë deputet i
AAK-së ose i PDK-së. U bëj
thirrje deputetëve të vijnë në
seancë. Edhe një herë po them
se mungesa e një deputeti në
seancë është porosi për ta mba-
jtur Kosovën në izolim", ka
deklaruar ai.
Në anën tjetër, nënkryetari i
LDK-së, Lutfi Haziri, ka rithek-
suar edhe të dielën se deputetët
e kësaj partie do të votojnë pro
demarkacionit. "Vota për
demarkacionin me Malin e Zi,
marrja e datës për liberalizimin
e vizave, integrimi i
minoriteteve etnike në nivel
komunal dhe të drejtat e tyre në
pushtetin lokal e deri në asocia-
cionin e komunave me shumicë
serbe, dialogu për normalizim
dhe rikthimi i komunave nga
Lindja e Kosovës brenda kufirit
të Kosovës, Ushtria e Kosovës në
Forcë të Armatosur dhe inte-
grimet euroatlantike, janë
detyra dhe amanete që LDK-ja
t'i shtyjë përpara për Kosovën",
ka thënë Haziri.

NESËR (E MARTË) DO TË MBAHET VAZHDIMI I SEANCËS PËR RATIFIKIMIN E DEMARKACIONIT ME MALIN E ZI

Partnerët e koalicionit, optimistë
se demarkacioni do të ratifikohet

Zyrtarët e koalicionit qeverisës kanë shprehur optimizëm se të martën do t'i kenë votat
e mjaftueshme për ratifikimin e demarkacionit me Malin e Zi. Zëvendëskryeministri
Enver Hoxhaj dhe këshilltari i kryeministrit Avni Arifi kanë lënë të kuptohet se dikush
prej deputetëve të Listës Serbe do ta votojë demarkacionin me Malin e Zi, por nuk
kanë treguar emrat se kush mund të jenë këtë deputetë. Me rikthimin e deputetes
Donika Kadaj-Bujupi në AAK, koalicioni qeverisës ka siguruar 79 vota për demarkacionin.
Për ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit nevojiten 80 vota 
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PRISHTINË, 118 MARS - Zëdhënësi i
Policisë së Kosovës, Bajram
Krasniqi, ka thënë për "Radion
Evropa e Lirë" se në vitet e fun-
dit numri i vrasjeve ka shënuar
rënie. "Derisa në vitin 2008
kanë qenë 45 raste të vrasjes, në
vitin 2010 numri i vrasjeve ka
qenë më i lartë, 59. Në vitin
2012 janë shënuar 50 vrasje dhe
që nga ky vit, numri i këtyre
rasteve ka shënuar rënie, ku në
vitin 2017 kemi pasur 27 vrasje.
Motivet janë të ndryshme, por
motivi përfundimtar i një vras-
jeje zbulohet kur të përfundojë
rasti në organet e drejtësisë. Ne
mund të dyshojmë se një vrasje
është kryer për motive të ulëta,
si hakmarrje apo të ndryshme,
por gjatë hetimeve mund të
ndërrojë kjo", ka thënë
Krasniqi. 
Armët në posedim të
paligjshëm nga qytetarët, që
qarkullojnë në Kosovë, sipas
ekspertëve të sigurisë, thuhet
se janë shkaktarët kryesorë për
pjesën dërrmuese të vrasjeve
dhe të një sërë krimesh që kanë
ndodhur. Në të kaluarën një
dukuri e tillë ishte ngritur si
shqetësim nga deputetët në
Kuvendin e Kosovës.  
Armët pa leje ishin potencuar si
rrezik i përhershëm për sigur-
inë e qytetarëve.
Eksperti i çështjeve të sigurisë,
Avni Islami, ka theksuar për
"Radion Evropa e Lirë" se
posedimi i armëve pa leje është

një kërcënim për sigurinë e
qytetarëve. "Si pasojë e këtyre
vrasjeve është numri i madh i
armëve ilegale. Në Kosovë pas
përfundimit të luftës kon-
siderohet se në duart e qyte-
tarëve janë rreth 350 mijë armë,
duke filluar nga armët e zjarrit
deri tek ato të gjuetisë. Është
një problem shqetësuese dhe
deri më tani institucionet e
Kosovës nuk kanë gjetur zgjid-
hje, që së paku armët luftarake
të largohen nga duart e qyte-
tarëve dhe t'u dorëzohen insti-
tucioneve kompetente. Pra, si
pasojë e këtyre armëve kemi
një numër të tillë të vrasjeve",
ka thënë Islami.
Vlerësimet flasin se në Kosovë
ekziston një numër i madh i
armëve ilegale, që kanë mbetur
kryesisht nga periudha e luftës
1998-1999. Madje, kjo shifër,
ishte thënë se është mbi 300
mijë armë të vogla.
Institucionet e Kosovës, shton
Islami, duhet të gjejnë mënyrë
që së paku armët luftarake të
largohen nga duart e qyte-
tarëve dhe në mënyrë të orga-
nizuar të dorëzohen tek
autoritetet. "Duhet gjetur një
mënyrë që qytetarët t'i dorëzo-
jnë armët të cilat i mbajnë në
mënyrë ilegale. Të bëhet një
formë që ata që dorëzojnë
armët dhe të marrin si shpër-
blim qoftë para të gatshme apo
ndonjë mënyrë tjetër që i
nxisin qytetarët t'i dorëzojnë

ato. Pastaj armët e tjera të
regjistrohen dhe të gjithë ata
që kanë armë të trajnohen dhe
të sigurohen se si duhet të
mbahet një armë. Në këtë
mënyrë besoj se do të zvogëlo-
het numri i vrasjeve në
Kosovë", ka deklaruar Islami. 
Që nga paslufta mekanizmat e
sigurisë, thotë zëdhënësi i
Policisë së Kosovës, Bajram
Krasniqi, kanë konfiskuar dhe
asgjësuar armë të ndryshme.
"Policia e Kosovës ndër vite ka
konfiskuar numër shumë të
madh të armëve të zjarrit që
ndodhen në mënyrë të
paligjshme në duart e qyte-
tarëve. Po ashtu, ndër vite ka
shkatërruar ato armë. Në vitin
2017 ka konfiskuar mbi 1 211
armë dhe 30 mijë copë muni-
cione të ndryshme. Përveç
konfiskimit, Policia ka bërë
fushata që armët të mos për-
doren as në ahengje festive, as
në konflikte të ndryshme që
mund të kenë mes vete qyte-
tarët", është shprehur
Krasniqi.
Nga hulumtimet e bëra, kon-
siderohet se pasojat e
pasluftës, pastaj frika, mosbes-
imi tek institucionet, si dhe tra-
dita janë disa nga arsyet pse
qytetarët e Kosovës mbajnë
armë në mënyrë të paligjshme. 
Ulja e numrit të mbajtjes së
armëve pa leje nga qytetarët
konsiderohet sfidë për
Kosovën.

Vetëvendosja kkundër
demarkacionit 

Deputeti i Lëvizjes
Vetëvendosje, njëherësh sekretar
organizativ i kësaj partie,
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. Ai ka deklaruar
javën e kaluar për gazetën
"Epoka e re" 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. "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", ka
thënë ai. Sipas Kurteshit, mar-
rëveshja nuk ka ndryshuar
asgjë, vetëm disa parti politike
kanë ndryshuar qëndrimin.
"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", ka thënë Kurteshi.
Edhe deputetët e pavarur, të
cilët së fundi janë ndarë nga
Lëvizja Vetëvendosje, kanë
bërë me dije se nuk do ta 
votojnë versionin aktual të
demarkacionit.  Deputeti
Dardan Sejdiu ka thënë se qën-
drimi i tyre nuk ka ndryshuar
nga ai që e kanë pasur sa kanë
qenë pjesë e Vetëvendosjes.
"Ne e kemi bërë të qartë 
pozicionin tonë për demarka-
cionin. Po të kishte ndryshim
qëndrimi, ai do të sillej
qyshkur në Kuvend", ka thënë
Sejdiu.
Pavarësisht prej paralajmërimeve
të ndryshme, pozicioni 
përfundimtar i Listës Serbe, e
cila është pjesë e koalicionit
qeverisës, ende nuk dihet. Ky
subjekt politik  fillimisht ka
thënë se nuk e voton këtë 
marrëveshje, derisa më pas
zyrtarët qeveritarë kanë
treguar se janë në biseda me
këtë parti për këtë çështje, por
ende nuk kanë ndonjë mar-
rëveshje. "Ne kemi negociuar me
Listën Serbe dhe nuk kemi gjetur
një gjuhë të përbashkët ende.
Pra, jemi në proces e sipër", ka
thënë të premten kryeministri
Haradinaj. 
Me rikthimin e deputetes Donika
Kadaj-Bujupi në AAK, koalicioni
qeverisës ka siguruar 79 vota për
demarkacionin. Për ratifikimin e
marrëveshjes së demarkacionit
nevojiten 80 vota.

Për dhjetë vjet, mbi
400 vrasje në Kosovë

Brenda dhjetë vjetësh në Kosovë, sipas të dhënave të Policisë së
Kosovës, kanë ndodhur 419 vrasje. Vetëm gjatë janarit dhe shkurtit
të këtij viti kanë ndodhur pesë raste të vrasjeve. Zyrtarët e policisë
kanë bërë me dije se motivet e këtyre vrasjeve janë të ndryshme
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BLED, 118 MARS (ER) - Kuvendi i
Republikës së Kosovës është
përfaqësuar në takimin e
Komisionit të Përhershëm
Qendror të Asamblesë
Parlamentare të Procesit të
Bashkëpunimit të Evropës
Juglindore (PBEJL/SEECP), i cili
është mbajtur në Bled të
Sllovenisë.
Takimi kishte për qëllim 
përgatitjen e dokumenteve për
seancën plenare të Asamblesë
Parlamentare të SEECP-së
(draft-tekstin e deklaratës së
përbashkët dhe agjendën e
sesionit plenar), që do të 
mbahet në prill të këtij viti në
Lubjanë, në të cilën do të
marrin pjesë edhe kryetarët e

parlamenteve nga të gjitha
vendet anëtare pjesëmarrëse
në AP të SEECP-së.
Në këtë takim delegacioni i
Kuvendit të Republikës së
Kosovës është përfaqësuar nga
deputeti Zenun Pajaziti, anëtar
i delegacionit të përhershëm të
Kuvendit të Republikës së
Kosovës në Asamblenë
Parlamentare të Procesit të
Bashkëpunimit për Evropën
Juglindore. 
Gjatë hartimit të tekstit të draft-
deklaratës dhe votimit të
amendamenteve, deputeti
Zenun Pajaziti arriti ta pengojë
votimin e disa amendamenteve
të propozuara nga Bukureshti
dhe të mbështetura nga

Beogradi. 
Deputetët përfaqësues disku-
tuan edhe për stagnimin e
vendimit në selinë e sekretari-
atit të AP të SEECP-së dhe

kërkuan mënyra për të dalë nga
kjo situatë, si dhe mësuan për
Platformën e Qeverisjes  SEED-
IG - Evropa digjitale, si një nga
prioritetet e presidencës

sllovene të PBEJL/SEECP.
Takimi është kryesuar nga
deputeti i Asamblesë
Kombëtare të Parlamentit të
Sllovenisë, njëherësh kryetar i
Komisionit të Përhershëm
Qendror në AP të SEECP,
Branko Zorman.
Nga 1 korriku 2017 deri më 30
qershor 2018, Sllovenia mban
Presidencën e Procesit të
Bashkëpunimit të Evropës
Juglindore. 
Asambleja Parlamentare e
SEECP ka një rol të rëndë-
sishëm pasi është një organizatë,
ambicia e së cilës është të bëhet
organizatë udhëheqëse 
parlamentare në rajonin e
Evropës Juglindore.

Deputeti Pajaziti, pjesë e takimit të SEECP-së

PRISHTINË, 118 MARS (ER) - Kolegji
"Mehmet Akif", me përkrahje të
Ministrisë së Arsimit, Shkencës
dhe Teknologjisë (MAShT), ka
organizuar garën "Macpro
Genius"  2018 në nivel të Kosovës. 
"Macpro", që për këtë vit është e
pesta me radhë, deri më tani
është organizuar vetëm në
kuadër të Kolegjeve "Mehmet
Akif", ndërsa këtë vit ka qenë i
hapur edhe për shkollat e tjera në
Kosovë (për klasat e VIII e XII).
Gara është zhvilluar në këto  kate-
gori:  art, mbrojtje e ambientit,
dizajn industrial, IT, robotikë dhe
dronë, film me metrazh të
shkurtër dhe artikull.
Nga 267 projekte të paraqitura
këtë vit në këtë garë fillimisht u
përzgjodhën 237 projekte, të cilat

nxënësit i kanë përgatitur në
bashkëpunim me mësimd-
hënësit.
Prezantimi i  projekteve është
bërë në sallën e ekspozitave të
Pallatit të Rinisë.
Vlerësimi është bërë në dy grupe. 
Në njërin grup janë vlerësuar pro-
jektet e nxënësve të Kolegjeve
"Mehmet Akif" të cilët prezan-
timet e tyre i kanë bërë në gjuhën
angleze, ndërsa në grupin tjetër
projektet e nxënësve të shkollave
pjesëmarrëse të cilët prezantimin
e kanë bërë në gjuhën shqipe.
Juria ka qenë e veçantë për secilin
grup.
Dy shpërblimet e para me pika
më të larta të "Macpro Genius" do
ta përfaqësojnë Kosovën  në
Olimpiadën Genius në ShBA.

Gjatë programit final në fjalën e tij
të rastit zëvendësdrejtori i
përgjithshëm i Kolegjeve
"Mehmet Akif", Yusuf Karabina,
ka thënë se deri më tani me këto
projekte kanë marrë pjesë në gara
të ndryshme ndërkombëtare të
mbajtura në  vende të ndryshme
si në ShBA, Holandë, Indonezi,
Keni, Rumani, Kazakistan në të
cilat nxënësit nga Kosova i kanë
sjellë 224 medalje.
Këtë vit 21 projekte janë shpërbly-
er me medalje të artë dhe me
çmimin 'Grand' me nga 100 euro.
Dy projektet me pika më të larta
që kanë fituar të drejtën e pjesë-
marrjes në Olimpiadën Genius në
Amerikë janë: Projekti i quajtur
"Stop Racism" në kategorinë
Environment Short Movie nga
nxënësit Kledi Zherka dhe Hamez
Zymberi, si dhe projekti
"Plantacioni i mandarinës" në
kategorinë Robotic nga nxënësit
Artin Ahmeti dhe Rion Recica.
Organizimi i "Macpro"-s ka për
qëllim motivimin e talentëve të
rinj dhe përzgjedhjen e projek-
teve me të cilat institucionet arsi-
more "Gulistan" e përfaqësojnë
Kosovën në gara të ndryshme
ndërkombëtare.

Kolegji ‘Mehmet Akif’ organizon 
garën ‘Macpro Genius’  2018

PRISHTINË, 118 MARS (ER) -
Zëvendëskryeministri dhe ministri
i Diasporës dhe Investimeve
Strategjike, Dardan Gashi, ka 
vizituar qytetin e Shtutgardit në
landin e Baden Vutenbergut, ku
jetojnë rreth 120 mijë shqiptarë.
Gjatë takimit me përfaqësues të
shoqatave nga qytete të
ndryshme mbajtur në
Konsullatën e Republikës së
Kosovës në Shtutgard, ai i ka
informuar për proceset nëpër të
cilat po kalon Ministria e
Diasporës në këtë moment, si

dhe për planet në të ardhmen e
afërt që pritet të jetësohen në
bashkëpunim edhe me
Ministrinë e Diasporës të
Shqipërisë sipas marrëveshjeve
të nënshkruara. "Shumë shpejt
ne do të emërojmë një person
përfaqësues të Ministrisë sonë në
Ambasadën e Kosovës në Berlin, i
cili do të merret ekskluzivisht me
kërkesat dhe shqetësimet tuaja,
pra do të jetë personi kontaktues
për ju. Kjo do ta bëjë shumë të
lehtë edhe bashkëpunimin dhe
komunikimin mes nesh", ka

thënë Gashi.
Ministri, po ashtu, në pyetjet
rreth kartonit të gjelbër, ka
treguar se pagesa online që do t'i
evitojë pritjet e gjata në kufi është
vetëm çështje javësh kur edhe do
të fillojë së funksionuari.
Diaspora gjermane është 
kontribuuesi më i madh në
Kosovë me anë të remitancave të
cilat arrijnë shumën e rreth 350
milionë euro në vit, ndërsa prin
edhe me shumën e investimeve
të bëra në Kosovë nga afaristët
shqiptaro-gjermanë.

Gashi: Së shpejti në Berlin, një përfaqësues
permanent i Ministrisë së Diasporës
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Arbisa SSHEFKIU

PRISHTINË, 118 MARS - Komisioni për
mbikëqyrjen e testit PISA 2018, i
emëruar me vendim të ministrit
të Arsimit, Shkencës dhe
Teknologjisë, Shyqiri Bytyqi, ka
mbajtur takimin e radhës, ku të
përfshirë janë edhe ekspertë ven-
dorë dhe ndërkombëtarë në
fushën e arsimit, të cilët po japin
kontributin e tyre maksimal në
përgatitjet për testin PISA 2018.
Në këtë takim pune i pranishëm
ishte edhe sekretari i
përgjithshëm i MAShT-it, Ekrem
Kastrati, i cili, në një fjalë hyrëse,
ka falënderuar të gjithë aktorët që

për disa muaj janë duke punuar
shumë në përgatitjet rreth testit
PISA 2018, ndërsa ka shprehur
gatishmërinë për ta mbështetur
komisionin dhe divizionin
përkatës brenda MAShT-it në
këto ditë që kanë mbetur deri në
mbajtjen e testit PISA. 
Gjatë këtij takimi, të udhëhequr
nga kryesuesi i komisionit për
mbikëqyrjen e testit PISA 2018,
Skender Susuri, u diskutua edhe
përvoja e Republikës së
Shqipërisë për administrimin e
këtij testi dhe specifikat e tjera.
Në lidhje me këtë, Rezana Vrapi,
drejtoreshë e Qendrës së
Shërbimeve Arsimore në kuadër

të Ministrisë së Arsimit, Sportit
dhe Rinisë së Shqipërisë, ka folur
në detaje rreth përvojave dhe
përgatitjeve që Shqipëria po bën
për mbajtjen e testit PISA 2018.
Gjithashtu, në këtë takim është
hartuar edhe plani i veprimit për
administrimin e mbajtjes së testit
final PISA 2018. 
Edhe ministri i Arsimit, i
Shkencës dhe i Teknologjisë
(MAShT), Shyqiri Bytyqi, ka bërë
me dije për gazetën "Epoka e re"
se MAShT-i është duke bërë për-
gatitje maksimale për testin PISA
2018, në mënyrë që të arrihen
rezultate të mira. "Që në fillim të
marrjes së përgjegjësisë si min-

istër i Arsimit kam marrë hapat e
duhur rreth përgatitjeve që ne
duhet të bëjmë për Programin
për Vlerësimin Ndërkombëtar të
Nxënësve (PISA). E kemi ngritur
një komision të ri për faktin se
komisioni i kaluar ka qenë tërë-
sisht jofunksional. Komisioni i ri
është tejet i angazhuar me për-
gatitjet që duhen bërë, madje ka
hartuar edhe një Udhëzim
Administrativ që ka të bëjë me
mbikëqyrjen e testit PISA 2018
dhe në bazë të të cilit kërkohet
përgjegjësi dhe llogaridhënie.
Gjithashtu, ky komision ka për-
gatitur edhe planin e punës me
aktivitetet që duhet të zhvillohen

deri në mbajtjen e testit. Deri më
tani kanë mbaruar takimet infor-
muese nëpër regjionet e vendit
dhe tani janë në fazën e takimeve
me koordinatorët e testit PISA të
zgjedhur nëpër komunat e
Kosovës. Sipas planit, gjatë këtij
muaji do të mbahen edhe dy
teste provuese me nxënësit 15-
vjeçarë. Pra, MAShT-i është duke
bërë përgatitjet maksimale që në
testin PISA 2018 të dalim shumë
më mirë se në testin e kaluar", ka
thënë ministri Bytyqi. 
Në testin PISA 2018 do të marrin
pjesë 211 shkolla me 5 370
nxënës dhe testi do të mbahet
nga 11 prilli deri më 5 maj.

MAShT-i po bën përgatitjet 
për testin PISA

Enver Peci premton dënime 
me burg për korrupsion

PRISHTINË, 118 MARS - Kryetari i
Gjykatës Supreme të Kosovës,
Enver Peci, ka shprehur pakë-
naqësinë e tij për dënimet e
ulëta për korrupsion. Për këtë
qëllim, sipas tij, Gjykata
Supreme e Kosovës ka nxjerrë
një udhëzues për politikën
ndëshkimore me të cilin syno-
het se dënimet për korrupsion
të jenë sipas ligjit e jo nën mini-
mumin ligjor. "Janë bërë disa
aktivitete sa i përket zgjidhjes së
rasteve, ka një progres pasi do
ta quaja jemi forcuar edhe me
dy gjyqtarë të rinj në lëmin
penale. Dhe rastet që i kemi në
punë faktikisht janë të vitit 2017
që kanë arritur në gjykatë. Në të
njëjtën kohë kemi bërë edhe një

analizë më konkrete për shkak
se, përveç lëndëve që i kemi ne
si gjykatë, kemi edhe mandat
edhe kompetencë për
unifikimin e praktikës gjyqë-
sore. Kemi një aktivitet rreth
pesë muajsh sa i përket poli-
tikës ndëshkimore në Kosovë.
Kemi bërë një analizë se si janë
dënimet në Kosovë", ka thënë
Peci në një intervistë për emi-
sionin "Drejtësia në Kosovë".
Ai ka deklaruar se bashkë me
Ambasadën Amerikane dhe
Departamentin e Drejtësisë
Amerikane, me ekspertë të tyre
dhe vendorë, kanë arritur të
nxjerrin si përfundim një
udhëzues për politikën
ndëshkimore. "Kemi ardhur në

përfundim se me të vërtetë ka
probleme serioze në kuptimin e
politikës ndëshkimore për
shkak se për raste edhe me
rrethana të ngjashme të kry-
erësve të veprave penale janë
shqiptuar dënime të ndryshme.
Dhe kjo në opinion ka krijuar
një mosbesim të qytetarëve në
sistemin gjyqësor në përgjithësi
dhe më 15 shkurt të këtij viti
është miratuar udhëzuesi për
politikë ndëshkimore, i cili në
ndërkohë do të vazhdojë në
kuptimin e trajnimit të gjyq-
tarëve. Pra, hap pas hapi, të
unifikohet kjo praktikë në
mënyrë që besimi i qytetarëve
të rritet", ka deklaruar kryetari i
Gjykatës Supreme, Enver Peci.

Ministri i Arsimit, i
Shkencës dhe i
Teknologjisë, Shyqiri
Bytyqi, ka bërë me dije
për gazetën "Epoka e
re", se MAShT-i është
duke bërë përgatitjet
maksimale për testin
PISA 2018, në mënyrë
që të arrihen rezultate të
mira. Ai ka thënë se
kanë ngritur një komision
të ri për faktin se komi-
sioni i kaluar ka qenë
tërësisht jofunksional.
"Komisioni i ri është tejet
i angazhuar me përgatit-
jet që duhen bërë, madje
kanë hartuar edhe një
Udhëzim Administrativ
që ka të bëjë me
mbikëqyrjen e testit PISA
2018 dhe në bazë të të
cilit kërkohet përgjegjësi
dhe llogaridhënie", është
shprehur Bytyqi
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PRISHTINË, 118 MARS - Ministri i
Zhvillimit Ekonomik, Valdrin
Lluka, ka bërë me dije se ndër-
marrjet publike janë të
mbipopulluara me punëtorë.
Në këtë intervistë dhënë për
gazetën "Epoka e re", ai ka
thënë se në ndërmarrjet pub-
like ka keqmenaxhim.
Ministri Lluka ka treguar se
pasi ka ardhur në krye të kësaj
ministrie ka ndalur marrjen e
bonuseve dhe të shpenzimeve
të paarsyeshme në ndërmarrjet
publike. "Që nga dita e parë si
shtet në ndërmarrjet publike ka
pasur keqmenaxhim, andaj
jemi në një situatë kur 11 nga
16 ndërmarrje shtetërore oper-
ojnë me humbje dhe duhet të
subvencionohen nga buxheti i
shtetit", është shprehur Lluka.
Ai në këtë intervistë ka për-
mendur humbjet në Telekomin
e Kosovës që, sipas tij, janë të
paarsyeshme.  Por, ministri ka
bërë me dije se për këtë ndër-
marrje janë parashikuar masa,
zbatimi i të cilave do të fillojë
pasi bordi i ri të jetë funksional
në muajin prill. "Shpresoj se
Bordi i Telekomit do të zgjedhet
në muajin prill dhe pres nga ai
bord profesionalizëm dhe rreg-
ullim të shpenzimeve opera-
tive", ka thënë ai.
Duke folur për mungesën e
Bordit të "Trepçës", ministri
Lluka ka thënë se pret që të kri-
johet edhe ky bord paralelisht
me atë të Telekomit kah mesi i
muajit prill. Ai ka treguar se
Ligji për Efiçiencë të Energjisë
është draftuar nga ekspertë të
Komisionit Evropian dhe çdo
gjë është bërë në përputhje me
kërkesat e BE-së.
Ky ligji, sipas ministrit Lluka, do
të shkojë në Qeveri brenda
dhjetë ditëve.
Ministri Lluka ka mohuar
lajmet në medie se Lista Serbe
t'i ketë vënë kushte në këmbim
të votës së deputetëve serbë
pro demarkacionit më tepër
hise në Bordin e ndërmarrjes
"Trepça". "Kur është fjala për
demarkacionin me Malin e Zi
është e rëndësishme të kemi
aprovim sa më të gjerë të kësaj
marrëveshje, duke përfshirë

edhe Lëvizjen Vetëvendosje. Sa
më shumë që ne ia kërkojmë
votën Listës Serbe i japim
hapësirë të kërkojë më shumë
në projekte të tjera. Unë nuk do
të thosha se është e përfshirë
'Trepça' në marrëveshje me
demarkacionin", ka thënë
Lluka.

"Epoka ee rre": Z. Lluka, çfarë e
ka karakterizuar punën tuaj
prej se keni ardhur në detyrën e
ministrit të Zhvillimit
Ekonomik?
Lluka: Secili dikaster i
Ministrisë së Zhvillimit
Ekonomik kishte sfida në vete.
Ne mbulojmë fushën e
energjetikës, minierave,
teknologjisë, si dhe rë ndër-
marrjeve publike. Të gjitha këto
kanë probleme, por me të
fokusuara problemet janë në
energjetikë dhe te ndërmarrjet
publike. Që nga dita e parë si
shtet në ndërmarrjet publike ka
pasur keqmenaxhim, andaj
jemi në një situatë kur 11 nga
16 ndërmarrje shtetërore oper-
ojnë me humbje dhe duhet të
subvencionohen nga buxheti i
shtetit. Nëse nuk e bëjmë një
ristrukturim të tyre atëherë kjo
do të shkaktonte problem
jashtëzakonisht të madh për
buxhetin e Kosovës. Si progres
do ta veçoja marrëveshjen për
Termocentralin "Kosova e re", e
cila është rinegociuar. Në këtë
marrëveshje janë përmirësuar
disa kushte, kështu që suksesi i
atribuohet kësaj qeverie. Po
ashtu, kemi rregulluar situatën
me gjenerimin e energjisë. Në
Shipitullë ka pasur keqpër-
dorime të vazhdueshme me
bllokadë totale dhe ishim para
kolapsit. Kemi arritur ta
zhbllokojmë një situatë të tillë
në të cilën humbjet nga impor-
ti i energjisë gjatë sezonit së
dimrit kanë qenë enorme.
Kosova ka importuar gjatë dim-
rit diku 1 milion euro në ditë
energji, sikurse të vazhdonte
kjo situatë do të kushtonte
dhjetëra milionë euro. Me
zgjidhjen e kësaj situate dhe
falë kushteve klimatike pothua-
jse e kemi kaluar me gjenerim
të brendshëm pa pasur nevojë
për importe të mëdha. Po
ashtu, kemi disa projekte në

kuadër të efiçiencës së
energjisë që janë duke u final-
izuar. Kurse, Ligjin për
efiçiencë do ta sjellim në
Qeveri brenda dhjetë ditëve.

"Epoka e re": Shefja e Zyrës së
BE-së në Kosovë, Nataliya
Apostolova, ka apeluar që ky
ligj të miratohet sa më parë
konform direktivave të BE-së. A
u përafrohet ky ligj direktivave
të BE-së?
Lluka: Ligji për Efiçiencë të
Energjisë është draftuar nga
ekspertë të Komisionit
Evropian dhe çdo gjë është
bërë në përputhje me kërkesat
e BE-së. Ky ligj i plotëson të
gjitha kushtet dhe nevojat.
Është me rëndësi që ky ligj të
kalojë në Kuvend sa më shpejt.
Qëllimi im është që deri në
muajin maj ta përfundojmë
këtë ligji i cili parasheh edhe
krijimin e Fondit për Efiçiencë
të Energjisë. Një fond i cili do
t'u mundësonte institucioneve
të marrin kredi për t'i financuar
ndryshimet në efiçiencë.

"Epoka ee rre": Po flisni për
Fondin për Garantimin e
Kredive apo keni ndonjë fond
tjetër? 
Lluka: Do të merret i njëjti
model, por garantimi i kredive
si model operues do të jetë
fond i veçantë.

"Epoka ee rre": Ministër, ndër-
marrjet publike vazhdimisht
rezultojnë me performancë
negative. Si do ta ndaloni këtë?
Lluka: Në momentin që kam
ardhur në krye të Ministrisë së
Zhvillimit Ekonomik kam parë
shpenzimet e bordeve pa
kritere. Kemi dërguar një
vendim te të gjitha bordet dhe
kemi ndaluar dhënien e
bonuesve dhe shpenzimeve të
paarsyeshme. Ky nuk është i
vetmi problem, pasi problem
tjetër te ndërmarrjet publike
është edhe menaxhimi i tërë-
sishëm. Të gjitha ndërmarrjet
publike janë të mbipopulluara
me punëtorë. Merreni me
mend, Telekomi ka 2 300 punë-
torë me një rrogë mesatare 1
000 euro, kurse IPKO-ja me 600
punëtorë dhe me rrogë mesa-
tare 650 euro. Është pothuajse i

njëjti qarkullim. Pra, kemi 
performancë të dobët të
menaxhimit. Pra, duhet të kemi
borde profesionale. Shpresoj se
Bordi i Telekomit do të zgjedhet
në muajin prill dhe pres nga ai
bord profesionalizëm dhe 
rregullim të shpenzimeve 
operative.

"Epoka ee rre": Ju po fajësoni
menaxhmentin e Telekomit?
Lluka: Nuk e fajësoj tërësisht
menaxhmentin, sepse në
mungesë të bordit as menaxh-
menti nuk ka pasur hapësirë
për ndryshime. Më 25 mars do
të mbahen intervistat për anë-
tarët e bordit dhe në fillim të
muajit prill do ta kemi një bord
aktiv, kurse më pas do të fillojë
rekrutimi i kryeshefit ekzekutiv.
Pastaj të bëhen reformat e
duhura.

"Epoka ee rre": Qeveria e Kosovës
dhe Ambasada e Britanisë kanë
nënshkruar memorandum
bashkëpunimi i cili synon ta
fuqizojë dhe sigurojë procesin
e përzgjedhjes së kandidatëve

për postet e larta e në borde,
por që në disa raste nuk u
respektua.
Lluka: Besoj se qëllimi i memo-
randumit është të zgjedhën
njerëz sa më profesionalë. Këtë
memorandum e përkrahi.
Rekomandimet tona, të
Qeverisë, për Bordin e Zyrës së
Rregullatorit të Energjisë, kanë
shkuar në bazë të reko-
mandimeve që kishim nga
kompania angleze. Ideja është
të mos lejojmë njerëz të
pakualifikuar, sepse pasojat po
shihen shumë më vonë.
Prandaj ky memorandum
duhet të respektohet. 

"Epoka ee rre": Mosekzistimi i
Ligjit për nivelizim të pagave,
mund t'ju pengojë që t'i ndalni
keqmenaxhimet në ndërmarrjet
publike?
Lluka: Siç po shihet për këtë ligj
nuk ka vullnet politik. Do të
ishte gjëja më e mirë për këtë
vend miratimi i Ligjit për pagat
sepse do të kishte kursim
jashtëzakonisht të madh të
buxhetit. Kemi rreth 10 200

Flet për "Epokën e re", Valdrin Lluka

Ndërmarrjet publike janë të 
Ministri i Zhvillimit Ekonomik, Valdrin Lluka, ka paralajmëruar reforma për zvogëlimin
e shpenzimeve të ndërmarrjeve publike. Në këtë intervistë dhënë për gazetën
"Epoka e re", ai ka bërë me dije se pasi ka ardhur në krye të kësaj ministrie, ka
ndalur marrjen e bonuseve dhe shpenzimeve të paarsyeshme në ndërmarrjet pub-
like. Lluka ka thënë se në ndërmarrjet publike ka keqmenaxhim, si dhe janë të
mbipopulluara me punëtorë. Ai ka përmendur humbjet në Telekomin e Kosovës që,
sipas tij, janë të paarsyeshme. Por ministri ka bërë me dije se për këtë ndërmarrje
janë parashikuar masa, zbatimi i të cilave do të fillojë, pasi bordi i ri të jetë funksional
në muajin prill. Duke folur për mungesën e Bordit të "Trepçës", Lluka ka thënë se
pret që edhe bordi i kësaj ndërmarrje të krijohet në muajin prill
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punëtorë në ndërmarrje pub-
like që janë të favorizuar me
paga dhe që janë gati aq punë-
torë në shërbimin civil.

Paramendojeni tash se çfarë
kursimesh do të kishim me këtë
ligj. Të gjitha ndërmarrjet pub-
like do të ishin fitimprurëse.

"Epoka ee rre": Mungesë të bor-
dit kemi dhe në "Trepçë". U bë
një vit e gjysmë nga miratimi i
Ligjit për "Trepçën", por ende

ka prolongim në zgjedhjen e
bordit.
Lluka: Me të vërtetë u bë një vit
e gjysmë nga miratimi i Ligjit
për "Trepçën" dhe as Qeveria e
kaluar s'ka arritur ta finalizojë.
"Trepça" ka një pjesë shumë
më rëndësi në veri dhe është
një minierë jashtëzakonisht e
rëndësishme për ne. Si Qeveri
dëshirojmë që njësitë biznesore
në Artanë, Stantërg dhe
Leposaviq t'i integrojmë nën
një kulm. Për ta bërë një gjë të
tillë normalisht duhet ta kemi
një pajtueshmëri me të gjitha
palët, duke përfshirë edhe 
përfaqësuesit serbë në atë pjesë.

"Epoka ee rre": Si do të jetë 
përbërja etnike e anëtarëve të
bordit në ndërmarrjen "Trepça"?
Lluka: Pala serbe do t'i ketë tre
anëtarë në bord nga nëntë anëtarë
sa janë gjithsej, kurse një anëtar
do të jetë përfaqësues i 
aksionarëve të "Trepçës", pasi
20 për qind janë aksionarë
punëtorët dhe 80 për qind
Qeveria. Po ashtu, dy anëtarë të
bordit do të jenë nga sindikata
e pjesës jugore të Stantërgut
dhe sindikata nga pjesa veriore.
Gjithashtu, do të kenë edhe dy
anëtarë shtesë. Kjo është 
korrekte dhe nuk pengon
afarizmin, pasi prapë shumica
është nga ana jonë. Pres që
Bordi i "Trepçës" të krijohet
paralelisht me atë të Telekomit
në mesin e muajit prill.

"Epoka ee rre": Ka zëra në
opinion se Lista Serbe ka
kushtëzuar me numrin e 
anëtarëve në borde në këmbim
të votës së demarkacionit?
Lluka: Kur është fjala për
demarkacionin me Malin e Zi
është e rëndësishme të kemi

aprovim sa më të gjerë të kësaj
marrëveshje, duke përfshirë
edhe Lëvizjen Vetëvendosje. Sa
më shumë që ne ia kërkojmë
votën Listës Serbe i japim
hapësirë të kërkojë më shumë
në projekte të tjera. Unë nuk do
të thosha se është e përfshirë
"Trepça" në marrëveshje me
demarkacionin. Keni parasysh
se pjesa e minierës që gjendet
në veri është e madhe dhe
vazhdimisht eksporton.

"Epoka ee rre": Kur prisni të kemi
dividendë nga "Trepça"?
Lluka: "Trepçën" e kemi 
subvencionuar me 1 milion
euro këtë vit. Para katër vjetësh
zinku e kishte çmimin 300 euro
për ton, kurse sot është 1 200
euro për ton, pra katër fish më
shumë. Prandaj "Trepça" duhet
të akumulojë kapital privat dhe
investime, në mënyrë që ta
fusim në berzat më të mëdha të
minierave që është në Londër
dhe Toronto. Vetëm kështu
mund të fitojmë dhe të marrim
dividendë.

"Epoka ee rre": Ministër, çfarë
mund të na thoni sa iu përket
ndëshkimeve në arbitrazhe?
Lluka: Për rastin e autostradës
nuk kam kompetencë të flas
dhe nuk kam asnjë informatë,
kurse te rasti i Telekomit 
përfaqësohemi nga kompania
"Paton Box". Kjo kompani
është mjaft e famshme dhe sa
iu përket informatave që kam
marrë, situata është në favorin
tonë. Pra, nuk pritet ta humbim
rastin. Kompania "Paton Box"
paguhet vetëm në rast të 
suksesit. Nëse dështon në këtë
rast, nuk do të paguhet.
Prandaj është interesi i 
kompanisë ta fitojë rastin.

PRISHTINË, 118 MARS (ER) - Ministri
i Bujqësisë, Pylltarisë dhe
Zhvillimit Rural, Nenad Rikalo,
po merr pjesë në Panairin
Ndërkombëtar të Verës
"ProWine 2018", i cili është duke
u mbajtur në Dusseldorf të
Gjermanisë. Në këtë panair pro-
duktet e tyre janë duke i pro-
movuar edhe bodrumet e
verërave kosovare, siç janë
"Stone Castle", "Kosova Wine",
"Bodrumi i Vjetër", "BioPak", si
dhe bodrumi "Theranda".
Pjesëmarrja e këtyre bodrumeve
në këtë panair është mundësuar
falë mbështetjes së  Ministrisë
së Bujqësisë, Pylltarisë dhe
Zhvillimit Rural, e cila gjatë tërë

kohës është e fokusuar në pro-
movimin e  prodhimeve bujqë-
sore edhe jashtë vendit.
Ndërkohë gjatë ditëve sa do të
zgjasë panairi, ministri Rikalo
do të ketë takime me homologët
e tij nga vende të ndryshme të
botës.
Ndryshe, pjesë e delegacionit të
MBPZhR-së gjatë kësaj vizite
është edhe sekretari i
përgjithshëm i kësaj ministrie,
Kapllan Halimi, si dhe drejtori i
Departamentit të Vreshtarisë
dhe Verëtarisë, Bekim Hoxha.
Panairi Ndërkombëtar
"ProWine2018" është hapur të
dielën dhe do të zgjasë deri më
20 mars 2018.

Ministri Rikalo merr pjesë në Panairin 
e Verës ‘ProWine 2018’ në Gjermani

mbipopulluara me punëtorë
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KLINË, 18 MARS (ER) - Mbi 300
nxënës të Komunës së Klinës
të nivelit fillor dhe të mesëm
kanë marrë pjesë në Garën
Ndërkombëtar të
Matematikës "Kangaroo". Këtë
garë, e cila është mbajtur në
ambientet e Shkollës së
Mesme Teknike "Fehmi Agani"

në Klinë, e ka përcjellë nga
afër drejtori i Arsimit, Arben
Limani. "Interesimi i
nxënësve për të marrë pjesë
ka qenë jashtëzakonisht i
madh. Organizimi është mjaft
i mirë dhe kjo garë është një
formë e mirë për nxënësit që
të ambientohen në testet e

ardhshme dhe që ta shpalosin
talentin e tyre në lëndën e
matematikës", ka thënë
Limani.  Ai ka thënë se
pushteti lokal është i përkush-
tuar për rritjen e cilësisë në
arsim, sidomos në lëndën që
janë prioritare, siç është
matematika. 

Mbi 300 nxënës nga Klina morën pjesë në garën ndërkombëtare të matematikës 

PRISHTINË, 118 MARS (ER) -
Instituti Hidrometeorologjik i
Kosovës (IHMK) ka njoftuar se
pranvera në vendin tonë
parashihet të fillojë me ulje të
temperaturave.
"Vendi ynë mbetet nën
ndikimin e masave të ajrit me
presion të ulët atmosferik. Në
këtë situatë meteorologjike do
të mbajë mot me vranësira dhe

fillimisht me reshje shiu të
intensitetit mesatar. Në ditët në
vijim parashihen që reshjet të
jenë në formë bore. Këto masa
me origjinë polare, të cilat kanë
përfshirë Evropën
Perëndimore, dalëngadalë do të
shtrihen edhe mbi vendin tonë,
duke krijuar kushte që fillimi i
stinës së pranverës të jetë me
reshje shiu dhe bore", është

thënë në njoftimin e IHMK-së.
Më tutje, bëhet me dije se
"temperaturat minimale do të
lëvizin ndërmjet -3 deri 2 gradë
celsius, kurse maksimalet e
ditës parashihet të lëvizin ndër-
mjet 4-11 gradë celsius. Do të
fryjë erë kryesisht nga verilindja
me shpejtësi mesatare deri
8m/s", është theksuar në njof-
timin e IHMK-së.

IHMK-ja: Pranvera parashihet të fillojë me ulje të temperaturave

PRISHTINË, 118 MARS - Kompania
Rajonale e Ujësjellësit (KRU)
"Prishtina" për dy muaj ka shkyçur
rreth 300 konsumatorë në shtatë
komunat e Kosova ku operon kjo
kompani. 
Bashkim Nishlija, banor i fshatit
Bardhosh, i cili i ka borxh ujësjel-
lësit 880 euro, ka thënë për
"Kosovapress" se borxhin nuk ka
arritur ta paguajë për shkak të
kushteve jo të mira ekonomike. Po
ashtu, edhe Eset Haxha nga fshati
Bardhosh ka thënë se me KRU
"Prishtina" kanë lidhur një 
kontratë për ta shlyer borxhin e
mbetur. Sipas tij, gjendja
ekonomike në vend ka ndikuar që
qytetarët të mos i paguajnë faturat
ndaj ujësjellësit.
Sipas Kompanisë Rajonale të
Ujësjellësit "Prishtina", rreth 644
shtëpi vetëm në fshatin Bardhosh i
kanë borxh ujësjellësit 173 mijë
euro. 
Në anën tjetër zëdhënësja e KRU
"Prishtina", Arjeta Mjeku, ka thënë
se për dy muaj janë shkyçur nga

ujësjellësi rreth 300 konsumatorë
në shtatë komunat e Kosovës të
përfshira në këtë aksion. Ajo ka
thënë për "Kosovapress" se me
shkyçje do të përballet secili kon-
sumator që ka dy e më shumë fatu-
ra të papaguara ndaj shërbimeve të
ujësjellësit dhe kanalizimit. 
Mjeku ka theksuar se KRU
"Prishtina" ua ofron konsuma-
torëve të vet mundësinë që përmes
kësteve mujore ta paguajnë 
borxhin e mbetur. Sipas saj, aksioni
i shkyçjes nga Ujësjellësi Rajonal
"Prishtina" është i shtrirë në
Prishtinë duke përfshirë edhe
qytetet Podujevë, Fushë-Kosovë,
Lipjan, Shtime dhe Graçanicë.
Kompania e Ujësjellësit Rajonal
"Prishtina" që nga janari ka nisur
aksionin për shkyçjen e konsuma-
torëve që kanë fatura të papaguara
dhe i gjithë ky aksion pritet të
zgjasë deri në fund të vitit 2018. 
Borxhi aktual që konsumatorët e
ujit kanë ndaj kompanisë së
Ujësjellësit Rajonal "Prishtina"
është 50 milionë euro.

Mbi 300 persona shkyçen nga 
ujësjellësi rajonal ‘Prishtina’

MALISHEVË, 118 MARS (ER) - Në
kuadër të detyrave dhe përgjegjë-
sive që ka inspektorati komunal i
Malishevës, ka ndërprerë të
dielën punimet e një ndërtimi në
zonën e qytetit, pasi pronari i
këtij ndërtimi nuk ishte i pajisur
me leje për ndërtim. 
Drejtori i Drejtorisë së
Inspektoratit, Dibran Kastrati, ka
thënë se në asnjë rast nuk do të
lejohen ndërtimet pa pajisje me
leje ndërtimi. Ai u ka bërë thirrje
qytetarëve që t'i respektojnë ligjet
dhe rregulloret në fuqi për 
ndërtim të objekteve. "Ne si
inspektorat nuk do të ndalemi së
inspektuari të gjitha fushat që i

kemi përgjegjësi. Punimet në
këtë vend pronari i ka filluar dhe
po i zhvillonte pa leje, edhe pse
paraprakisht inspektorët e kanë
paralajmëruar të mos ndërtonte
pa leje", ka thënë Kastrati. 
Ndërtimet pa leje, pronarët 
kryesisht i zhvillojnë në ditët e
fundjavës, duke u munduar të
jenë larg syve të inspektorëve.
Megjithatë, drejtori Kastrati ka
bërë apel te qytetarët që të mos
bëjnë investime në ndërtimet e
tyre pa u pajisur me leje ndërtimi
pasi, sipas tij, kjo është e
kundërligjshme dhe më së
shumti dëmtohen pronarët e
ndërtimeve.

Ndërpriten ndërtimet pa leje në Malishevë
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MITROVICË, 18 MARS (ER) -
Kryetari i Komunës së
Mitrovicës, Agim Bahtiri, ka
dënuar thyerjen dhe zjar-
rvënien në Qendrën e
Mjekësisë Familjare dhe në
paralelen e shkollës "Azis
Sylejmani" në lagjen "Kodra e

Minatorëve" në pjesën veriore
të Mitrovicës. Bahtiri ka
kërkuar nga qytetarët ta rua-
jnë qetësinë. "U bëj thirrje
organeve gjegjëse që sa më
shpejt t'i identifikojnë dhe
dënojnë kryesit e këtyre
veprave. Rastet e tilla janë të

papranueshme, pavarësisht
se cilit nacionalitet i takojnë,
andaj lus edhe kryetarin e
veriut të Mitrovicës, Goran
Rakiq, që ta dënojë këtë rast
sepse ngjarjet e tilla e rëndo-
jnë jetën e qytetarëve në veri",
ka thënë Bahtiri.

Pas sulmit në veri, Bahtiri kërkon nga qytetarët ta ruajnë qetësinë

LAJPZIG, 118 MARS (ER) -
Zëvendësministri i Kulturës,
Rinisë dhe Sportit (MKRS),
Rexhep Hoti, gjatë vizitës
zyrtare në Gjermani, me ftesë
të Ministrisë së Jashtme, në
margjinat e Panairit të Librit
në Lajpzig, ka zhvilluar disa
takime. Hoti është takuar me
ministren e Kulturës të
Republikës së Shqipërisë,
Mirela Kumbaro-Furxhi, pas-
taj me Aleksandër
Bogdanoviq, ministër i
Kulturës i Republikës së Malit
të Zi. Po ashtu, ai është takuar
me Gerhard Kowar, drejtor i
Austria KulturKontakt, qendër
që merret me edukimin kultur-
or për shkollat e Austrisë dhe
bashkëpunim edukativ me
vendet e Evropës Lindore dhe
asaj Juglindore. 
Sipas njoftimit të MKRS-së,
temë bosht e diskutimeve në
këto takime ishte politika e lib-
rit që institucionet hartojnë
dhe zbatojnë, duke përfshirë
edhe përkrahjen e botimit të
librit, të blerjes dhe të shpërn-
darjes së tij si dhe të përkthim-
it të tij në gjuhë të tjera. Hoti ka
kërkuar përkrahjen e të gjitha

palëve që Kosova të anëtarëso-
het në rrjetin Traduki, ku
Shqipëria, Mali i Zi e Austria
janë anëtare. Ai ka marrë
përkrahjen për anëtarësim, me
përjashtim të Serbisë.
Hoti ka informuar angazhimin
e Kosovës dhe përgatitjet që po
bëjnë institucionet e saj për t'u
anëtarësuar në UNESCO, me
ç'rast ai ka kërkuar që part-
nerët dhe aleatët e Kosovës të
lobojnë në çdo sferë ndikimi
që Kosova të anëtarësohet në
këtë organizatë jashtëzakon-
isht të rëndësishme të
Kombeve të Bashkuara. 
Zëvendësministri Hoti ka
marrë premtimin se palët do të
angazhohen për ta ndihmuar
Kosovën në këtë rrugë. Në
emër të MKRS-së dhe të
Qeverisë, Hoti ka falënderuar
përfaqësuesit e shteteve me të
cilët është takuar për përkrah-
jen dhe bashkëpunimin që
kanë treguar në raport me
Republikën e Kosovës jo vetëm
në fushën e kulturës, por edhe
në prizmat e tjerë, duke
ndikuar kësisoj drejtpërdrejt
në forcimin e shtetit të
Kosovës, thuhet në njoftim.

Fadil MMALOKU

(Paralajmërim i hershëm për 
qeverinë, mediet, OJQ-të, intelek-
tualët dhe institucionet e tjera)

1. Sipas një sondazhi të Gallup-it
për nevojat e OKB-së, Kosova
vazhdon të mbetet një ndër
vendet që më së shumti po 
kërcënohet nga korrupsioni. Ky

indikator është tejet kobzi për të
ardhmen e vendit tonë. Midis të
tjerash, është ndër sinjalet më
serioze që mund ta ngadalësojë
perspektivën e procesit të shtet-
ndërtimit, procesin e integrimeve
të synuara, si dhe procesin e 
ndërtimit të kapaciteteve dhe
institucioneve demokratike.
2. Sepse korrupsioni është sot për
sot një ndër indicet më të rënda të
paraqitjes së molisjes, ngecjes,
jogatishmërisë dhe joemancipimit
të shoqërive në tranzicion.
Korrupsioni, në fakt, është
keqpërdorimi më i sofistikuar i
monopolit apo fuqisë që rrjedhë
nga politika. Dhe që më pastaj
reflektohet edhe në sferat e tjera të
jetës: sociale, ekonomike, 
kulturore etj.

3. Për ta ilustruar taksativisht këtë
dukuri deviante, uroj ta kuptoni
këtë krahasim: Kosova dhe
Sllovenia me gjeografi (territor)
dhe demografi (popullsi) janë
identike, ndërkaq me adminis-
tratë dhe shërbyes civilë dallojnë
dukshëm. Bie fjala, Sllovenia ka
aktualisht 30-33 mijë administra-
torë, kurse Kosova ka 97 mijë.
Dmth.,  tri herë administratë civile
më të madhe ka Kosova (e cila në
ish-Jugosllavi ishte shtatë herë më
e pazhvilluar se Sllovenia, gjashtë
herë Kroacia, pesë herë Serbia…),
pra edhe tri herë më shumë gjasa
që të atakohet nga krimi e korrup-
sioni.
4. Shto kësaj shkallën meteorite të
varfërisë (që as në Bangladesh
nuk e gjen dot) dhe atë të papunë-

sisë (që në krejt gjeografinë dhe
demografinë evropiane nuk e
gjeni), dhe do t'i keni të qartë
indikatorët që e stimulojnë "gan-
grenën" korruptuese. Por, a ka ilaç
kjo dukuri dhe si mund të reduk-
tohet (por, jo edhe tërësisht të
shërohet) në shoqërinë tonë? Për
mendimin tim, ka "terapi" adeku-
ate por, paraprakisht, së pari
duhet një vullnet i fuqishëm (poli-
tik, që po mungon në Kosovë)
dhe, së dyti, një lloj "skanimi" apo
një lloj "diagnoze" sociale (gjend-
ja), politike (një tipologji e skan-
daleve dhe aferave), ligjore (një
monitorim "online" të gjyqtarëve
dhe prokurorëve), e morale (një
edukim dhe arsimim shumë më
cilësor) etj.
5. E themi kështu, edhe për arsye

se analizat tona në Shoqatën
Sociologjike kanë dëshmuar tash-
më edhe empirikisht që dukurinë
e korrupsionit në Kosovë po e
"ushqejnë" kryesisht: Mungesa e
ligjit adekuat, që nuk pret gjith-
monë sinjale nga oligarkia poli-
tike; moszbatimi ligjeve
ekzistuese, shkaku i interferimit të
interesave oligarkike të klaneve
(partiake) dhe grupeve të interesit;
mungesa e aftësisë profesionale
(me agjenda e ekspertiza
ekspertësh, e jo dallkaukësh) për
ta luftuar atë në të gjitha poret e
jetës, në mënyrë sistematike; si
edhe reforma në administratë
(duke e funksionalizuar atë, të
paktën në nivelin që e ka sot
Sllovenia) apo reduktim të duk-
shëm të shërbyesve civilë.

Hoti merr premtime për anëtarësimin e Kosovës 
në organizata ndërkombëtare të kulturës

Në Kosovë korrupsioni është 
gangrenoz dhe tejet serioz



RIAD, 118 MARS - Trashëgimtari i
fronit mbretëror i Arabisë
Saudite do të takohet me presi-
dentin amerikan, Donald
Trump në Uashington nesër (e
martë) dhe të dy pritet të bisedo-
jnë mbi strategjitë për të luftuar
ndikimin e Iranit në Lindjen e
Mesme dhe në Gjirin Persik.
Princi 32-vjeçar, Muhammad

bin Salman gjithashtu pritet të
flasë me Trumpin për
ndryshimet politike dhe kultur-
ore që ai po zbaton në Arabinë
Saudite.
Princi e kishte pritur me
nderimet më të larta Trumpin në
Riad, 10 muaj më parë. 
Irani dhe Arabia Saudite janë të
përfshira në luftën në Jemen, ku

Teherani mbështetë rebelët
Huthi në luftimet kundër for-
cave qeveritare të Jemenit që
mbështeten nga Arabia Saudite.
Irani ka mohuar pretendimet se
furnizon me armë rebelët.
Shtetet e Bashkuara dhe sauditët
kanë paraqitur fakte që, sipas
tyre, dëshmojnë se Irani furni-
zon me raketa rebelët.

Princi ssaudit ddo ttë ttakohet mme TTrumpin mmë 220 mmars 

12 E HËNË, 19 MARS 2018 GLOB    RAJON

MOSKË, 118 MARS - Rusët iu drej-
tuan të dielën kutive të votimit
për zgjedhjet presidenciale, të
cilat me siguri do t'i lejojnë
presidentit Vladimir Putin ta
forcojë pushtetin e tij.
Vëzhguesit e opozitës raportu-
an për parregullsi të shumta, të
cilat variojnë që nga organizimi
i votimit të përsëritur të të
njëjtëve persona në disa qendra
votimi, e deri te mbushje kutish
në disa rajone. 
Në garë me presidentin Putin
janë shtatë kandidatë të tjerë,
por asnjë prej tyre nuk paraqet
rrezik real. Ai pritet që në këto
zgjedhje të marrë mbi 50 % të
votave, ndërsa ekipi i tij elek-
toral shpreson që ai të marrë 70
%. Presidenti Putin ka mbajtur
poste drejtuese prej 18 vjetësh.
Në Moskë, votimet u hapën në
orët e para të mëngjesit. "Nuk
mund të them se për kë votova,
është private. Por, unë dua një
të ardhme më të mirë për vete
dhe për fëmijët e mi. Dua që

gjithçka të jetë e drejtë dhe e
ndershme dhe në përputhje me
ligjin", tha një votues nga
Moska.
"Votova për një kandidat të
fortë, për atë që është i
besueshëm", thotë një tjetër
votues, Alexei.
Vëzhguesit opozitarë të lëvizjes
së Alexei Navalny-t raportuan
probleme dhe përpjekje të
organizuara si, p. sh., transporti
i organizuar masiv drejt qen-
drave të votimit, madje edhe i të
njëjtëve persona për të votuar
në mënyrë të përsëritur në disa
qendra votimi. "Këto zgjedhje
do t'i quaja 'zgjedhjet e auto-
busëve', pasi shumica e shkel-
jeve të raportuara nga vëzhgue-
sit ka të bëjë me transportin
zinxhir të njerëzve nëpër qen-
drat e votimit. Transporti nuk
kryhet vetëm nëpërmjet sub-
jekteve private, por edhe nëpër-
mjet atyre shtetërore, duke
transportuar edhe vetë punon-
jësit e policisë", tha Ivan

Zhdanov, i grupit të vëzhguesve
të opozitës.
Vëzhguesit folën gjithashtu për
mbushje të kutive të votimit në
disa rajone, si në Rostov dhe
Kasnodar.
Ndërsa anketimet tregonin një
nivel mbështetje prej 70 % për
Putinin, pra 10 herë më shumë
se kandidati më i afërt, lëvizja
opozitare e Navalny ka udhëhe-
qur një fushatë për bojkotimin e

votimit, ndërsa organizatorët e
zgjedhjeve kanë punuar për ta
siguruar pjesëmarrjen në nivel
të lartë të votuesve, gjë që do t'u
jepte legjitimitet këtyre zgjed-
hjeve që shikohen si të paracak-
tuara.
Zgjedhjet janë zhvilluar edhe në
Krime, rajonin ukrainas të push-
tuar nga Rusia, ku kanë shkuar
si vëzhgues një numër i vogël
politikanësh evropianë të cilët

janë miq të Putinit. Udhëheqësi
opozitar Navalny i tha "Zërit të
Amerikës" se "ata mund të jenë
vëzhgues, aq sa ç'mund të jenë
kandidatët e tjerë 'rivalë' ndaj
Putinit", ndërsa foli për një pro-
ces krejtësisht fals dhe qesharak.
Bashkimi Evropian dhe OSBE-ja
nuk pranuan të dërgojnë
vëzhgues në Krime, për të mos i
dhënë legjitimitet pushtimit nga
Rusia të këtij rajoni. 

Rusia të dielën ka zgjedhur presidentin 

Putini pritet ta fitojë 
mandatin e katërt

UASHINGTON, 118 MARS - Presidenti
amerikan Donald Trump po sul-
mon Prokurorin e Posaçëm,
Robert Mueller, duke e akuzuar
për njëanshmëri politike në het-
imin e tij për lidhjet e zyrtarëve
të fushatës zgjedhore të Trumpit
me Rusinë në vitin 2016 dhe për
të përcaktuar nëse presidenti
pengoi drejtësinë kur u përpoq
të ndalte hetimin. "Pse ekipi i
Prokurorit Mueller ka 13
demokratë të betuar, disa
përkrahës së Hillarisë
mashtruese dhe asnjë repub-
likan? Së fundmi u shtua edhe
një demokrat tjetër, a mendon
njeri se kjo është e drejtë?
Megjithatë nuk ka pasur

bashkëpunim të fshehtë"! tha
Trumpi në njërin prej disa
komenteve të njëpasnjëshme
në Twitter gjatë fundjavës, duke

përmendur fitoren ndaj rivales
demokrate, Hillary Clinton dhe
pakënaqësinë e tij ndaj het-
imeve që po zhvillohen që nga

ajo kohë.
Presidenti Trump la mënjanë
faktin se të paktën gjatë një peri-
udhe të caktuar Mueller ishte i
regjistruar si votues republikan
dhe konsiderohet përgjithësisht
në Uashington si një prokuror i
paanshëm politikisht, hetimi i të
cilit për fushatën e Trumpit
është mbështetur si nga
demokratët ashtu edhe repub-
likanë me peshë, të cilët në
intervista të dielën shprehën
miratimin për mënyrën se si po
e kryen hetimin Mueller.
Presidenti Trump sulmoi
gjithashtu ish-drejtorin e FBI-së
James Comey, që u shkarkua
nga Trumpi në maj të vitit të

kaluar dhe ish-nëndrejtorin
Andrew McCabe, që u pushua
nga puna të premten në
mbrëmje nga Prokurori i
Përgjithshëm Jeff Sessions, me
nxitjen e Trumpit, 26 orë para
ditës kur McCabe do të dilte në
pension, në momentin kur i
plotësonte kushtet për të marrë
pension të plotë. Presidenti
Trump tha se shënimet person-
ale të Comey dhe McCabe lid-
hur me bisedat e tyre me të,
ishin të fabrikuara.
Presidenti Trump tha se kishte
shpenzuar shumë pak kohë me
Andrew McCabe, por ai nuk
kishte mbajtur kurrë shënimet
kur kishin qenë bashkë.

Trumpi akuzon prokurorin Mueller
për njëanshmëri politike 

Në zgjedhjet presidenciale të së dielës në Rusi, 
presidenti Putin pritet të marrë mbi 50 % të votave,
ndërsa ekipi i tij elektoral shpreson që ai të marrë 70 %
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Feride PPAPLEKA

Raza e kujton si tani. I hoqi rro-
bat, i fshehu në një ferrë, lau
fytyrën në një krua dhe nxitoi
që të mbërrinte sa më shpejt në
Pukë, në qendrën e rrethit. Atje
u paraqit në Komitetin e Rinisë
dhe u dorëzua si "heretike".
Kishte braktisur martesën! Ky
ishte një veprim i panjohur më
parë. Ajo u shndërrua në çast në
një grua që guxoi ta quante të
pavlefshme një kurorë, një lid-
hje që dinjitarët e fiseve e men-
donin si të patundur. Ishte një
përplasje e fortë me shekuj të
tërë nënshtrimi. Pa kuptuar ajo
po i jepte gruas malësore një liri
të mishëruar me veprën e vet.
Atë natë ajo fjeti në një hotel, e
ruajtur me policë, të cilët e
mbronin nga grushti i hakmar-
rjes. Raza u bë kështu person-
azh i gjallë i një mitologjie mod-
erne. 
Të nesërmen, në një nga zyrat e
Rinisë, përpara burrit që e
patën sjellë për ta ballafaquar
dhe një dëshmitari tjetër, ajo
tha me zë të vendosur 
shprehjen që u ishte ndaluar sa
e sa grave: "Nuk e dua". Tani
ishte përpara ligjit të shkruar
dhe jo para ligjit të pashkruar që
ia kishte hequr të drejtën të
zgjidhte. Veprimi i saj mori 
përmasa publike. Një grua që
nuk pranonte të nënshtrohej.
Pra, një grua heroike që filluan
ta shihnin me nderim. 

***

Raza nuk bëri traktate filozofike
si Simone De Beauvoir, por me
veprën e saj tregoi se edhe në
Shqipëri gruaja ishte e aftë të
kryente vepra që mund të
shndërroheshin menjëherë në
traktate filozofike. Me veprimin
e saj ajo shfaqi pothuajse të
njëjtin shqetësim filozofik, por
të kryer në një formë konkrete.

Ajo ëndërroi të bënte me botën
një hapësirë barazie, ku
drejtësia dhe respekti të
shkonin edhe te gruaja. 
Gjithsesi beteja sa kishte filluar.
Në shtëpinë e prindërve për të
nuk qe e lehtë edhe pse i ati nuk
ia kundërshtoi hapur vendimin.
Nuk ishte vetëm familja, ishin
edhe të afërmit, miqtë, opinioni
i jashtëm, fshati e krahina që e
dënonin. Fanatizmi dhe bota
patriarkale në raste të tilla gjal-
lëroheshin. Por ajo qëndroi e
paepur. Veprimi i saj vërtetoi në
jetë se një vajzë apo një grua,
duke u bërë zëri i së vërtetës,
mund të tronditë një opinion të
tërë. 
Mes kësaj atmosfere, në fshatin
e saj ndodhën ndryshime që
sollën një klimë më të butë për
jetën. Kooperativa bujqësore i
siguroi një kurs për sanitare. U
ngrit shkolla tetëvjeçare që do
të ndikonte pak a shumë në
përmirësimin e psikologjisë
shoqërore. Ajo ishte shtatzënë,
por askush nuk e dinte në atë
kohë. Ajo punoi si vullnetare
me Ndihmën e Shpejtë dhe pas
shtatë muajsh i lindi fëmija,
djalë. Në fillim, në shtëpi, kup-
tohet, i bënë shumë presion që
mos ta mbante, por ajo iu bind
zemrës së saj që i tha se fëmija
është një krijesë e pafajshme.
Raza mbase sakrifikoi së jasht-
mi, sepse familja do ta
kapërdinte më lehtë "turpin" po
të ishte pa fëmijë, por ajo ruajti
integritetin e saj, duke fituar
kështu ndjenjën e mëmësisë, që
është më e larta në hierarkinë e
ndjenjave. Lindja e fëmijës,
ndryshe nga ç'e pati menduar
ajo, ia forcoi pozitën. Skënderi,
kështu ia vuri emrin të birit, u
bë fëmija më i dashur në shtëpi
dhe në fshat. Ai i kishte dhënë
mamasë së re një pasaportë
dinjiteti, por edhe të drejtën që
ta vazhdonte më me guxim
veprën e nisur. Nga ana tjetër,
duke luftuar për identitetin e
saj, Raza, pa e kuptuar, u kishte
siguruar njëkohësisht vajzave
dhe grave të drejtën e lirisë dhe
të vlerësimit. Më së fundi edhe
gratë do të dëgjoheshin. 
Pasi mbaroi punën vullnetare,
ajo shkoi në qendrën e rrethit
dhe kërkoi punë. Vetëm në N.
Sh. N.-në e Fushë-Arrëzit, një
ndërmarrje ndërtimi ku punon-
in vetëm burra, i afruan një
vend pune. Ajo nuk ngurroi dhe
nën vështrimet e habitura dhe
disi ironike të punëdhënësve,
shënoi emrin. Të pranoje të
punoje me burra, në një kohë
kur për gruan në malësi kjo gjë
ishte e ndaluar, ishte një herezi
tjetër. Por zëri i brendshëm

gjithnjë e këshillonte Razën të
mos dorëzohej. Shembulli i saj
nuk vonoi e dha frytet e para.
Pas saj në N. Sh. N. erdhën edhe
shumë gra të tjera. Me punë të
palodhur ajo u zgjodh
brigadiere dhe për një kohë të
shkurtër brigada e saj u dallua.
Në një aksion një javor që u
zhvillua në kooperativën e
Gjegjanit, brigada e saj doli e
para. Raza shkoi të merrte fla-
murin, por në kokë mbante
ende shami. Me flamur në dorë,
ajo e kuptoi se i duhej ende
edhe shumë përpjekje për t'u
bërë vetvetja. Ajo kishte ca kohë
që ushqente një ëndërr të gux-
imshme që fitoi përmasat e një
jete: Do të bëhej shofere. 

***

Kështu një ditë të vitit 1970
Raza hoqi shaminë, shkurtoi
flokët dhe vendosi të regjistro-
hej në kursin e shoferëve. Këtu
fillon një tjetër betejë e saj. Në
fillim nuk donin ta regjistronin,
madje nuk pranonin as t'i
kthenin përgjigje. "Ku është
parë që një grua të guxojë kaq
shumë?! Gruaja nuk ka të drejtë
të zgjedhë si burrat". Opinioni
ishte i rëndë. U desh një
ndërhyrje nga mekanizmat par-
tiake të kohës që emri i saj të
figuronte në listë. Instruktori
mezi u bind. Askush nuk i ktheu
përgjigje kur ajo përshëndeti.
Askush nuk ia drejtoi fjalën.
Kursantët nuk donin të rrinin
me të në një klasë. Ditën e parë
kthenin kokën mënjanë apo
ulnin kryet kur ndodheshin
përballë saj. Përse ishte mbjellë
kaq armiqësi për gruan?
Pavarësisht se zemra e saj e re u
lëndua aq sa u përgjak, ajo nuk
u përkul. Sepse nuk po i bënte
keq askujt. Thjesht donte të
mësonte. Të mësuarit është akti
më sublim në botë.  

***

Ajo e kryente kursin me shumë
pengesa të dukshme e të
padukshme, por e lehtësuar në
shpirt, sepse ajo që mësonte,
ishte e ardhmja e saj e sendër-
tuar! Kur mendonte se do të
merrte timonin në dorë dhe do
t'u binte anë e mbanë pyjeve
me pisha, maleve, fshatrave e
qyteteve të vendit, i lulëzonte
shpirti. Në shtëpi tregoi vetëm
kur kishte katër apo pesë muaj
që ndiqte kursin. E dinte, se po
t'i kishte pyetur, mundet që
ëndrrës së saj t'i priteshin
krahët. Ajo thotë se ditën që i
tregoi të atit, fliste dhe qante.
Familjes, megjithatë i ra si

bombë. Të bëhej shofere!? Të
merrte rrugët!? Kjo s'ishte parë
dhe dëgjuar ndonjëherë!? Por
Raza nuk u përkul. Drita e
shpresës së saj buronte drejt e
nga zemra. Përgjigjja qe e
thjeshtë: Jeta ishte e saj dhe i
takonte asaj vetë që të merrej
me të.  

***

Përherë është një histori
romaneske me tone tragjike kur
e dëgjon Razën të tregojë për
jetën e saj. Kur mori timonin e
makinës në dorë, ajo e ndjeu se
kishte realizuar një ëndërr. Ishte
ëndërr heroike! Dhe mbi të
gjitha një triumf mbi egoizmin
patriarkal. Ideali e ushqente me
forcë dhe dashuri. Tani ajo nuk
ishte më e përbuzur, por një
grua me identitet të shquar. Në
aq pak vite kishte ndërtuar një
histori guximi. Kuptohet nuk e
kishte menduar se një ditë koha
do të kërkonte ta kishte një prej
shëmbëlltyrave të saj. Në atë
kohë Raza u njoh me një djalë të
vendit të atyre anëve, që e
deshi. Pra, ajo e ndjeu edhe
bukurinë e dashurisë. Duke
mos e braktisur punën, lindi
dhe rriti edhe pesë fëmijë të
tjerë, pa kërkuar lehtësime apo
fronte të zgjedhura. Për atë u
xhirua edhe dokumentari me
metrazh të gjatë: "Vajza puk-
jane" me regjizurë të Marianthi
Xhakos dhe skenar të Kiço

Blushit. E kësaj kohe është dhe
një këngë që u këndua me
çifteli, që edhe pse e gatuar në
kuzhinat e skematizmit ide-
ologjik të kohës, në vargjet
"Çikë e mirë që shndrit
kabinën" apo: "Udha e mbarë
shoferja e malit / Diellin paç në
sytë e ballit", dëshmonte për
një status të ri e madhështor, që
u jepej vetëm heronjve. Edhe
Raza ishte një heroinë.  
Sot heroizmi i Razës duket i
pabesueshëm. Është një mister
që nuk mund të shpjegohet, por
shoqëron përherë këta njerëz
që dalin në pararojë, që shndër-
rohen, si të thuash në prijës. Me
forcën dhe guximin e moshës
rinore, ajo vërtetoi në praktikë,
se ka mënyra të pafund për të
mbërritur te e vërteta jote dhe
te liria. Prandaj Raza është si një
libër i hapur. Kjo grua e fortë
dhe energjike, e përkundur nga
ëndrra më e natyrshme, por më
e vështirë për t'u bërë vetvetja, i
bën nder gruas shqiptare me
veprën e saj. Jo vetëm që ajo
ëndërroi, por e përjetoi ëndër-
rimin e vet, si lumturi që vjen
pas vuajtjesh dhe sakrificash të
panumërta. Gjesti i saj është një
nga stolitë e rralla të karakterit
njerëzor, i cili ndikon drejtpër-
drejt në procesin historik të
formimit identitar. Vepra e saj
do të frymëzojë gratë dhe brezat
shqiptarë në kohë. 
(Vijon)

Gruaja që u bë vetvetja (2)

Heroizmi i Razës duket 
i pabesueshëm



14 E HËNË, 19 MARS 2018 MEDIALE

PESHORJA
Duhet të
filloni ta
doni pak

më shumë
veten tuaj dhe të mos 

mendoni gjithmonë për të
tjerët. Dedikojani ditën e

sotme vetes dhe relaksit të
mendjes.

AKREPI
Mund të
qëndroni
më pranë

personave të
caktuar sot sesa të vini 

gjithmonë në diskutim sjelljet
e tyre. Nuk jeni ju epiqendra

e botës.

SHIGJETARI
Nëse 

gjeneroni
punë që

nuk mund t'i
bëni pa bashkëpunimin e të

tjerëve, mbase është më
mirë të mos hidheni në

veprim vetëm.

BRICJAPI
Edhe pse

po tregoheni
të matur
në një 

situatë të caktuar brenda
jush, nuk e miratoni fare

sjelljen e disa personave.
Nuk duhet të flisni.

UJORI
Po i

shmangni
disa

përgjegjësi
që ju takojnë ju dhe asnjë

tjetri. Nuk mund të vazhdoni
për shumë kohë kështu dhe
do të bëheni protagonist në

një moment.

PESHQIT
Keni një
opinion

tuajin për
gjëra të

caktuara dhe po e ndani me
ata persona që ju intereson
të diskutoni. Sot do të keni

një takim interesant.

DASHI
Nëse nuk i

keni 
konsideruar

deri më tani
këshillat që ju kanë dhënë
lidhur me çështje të caktu-
ara, do të vëreni që do të

detyroheni të ndryshoni disa
zgjedhje.

DEMI
Keni lejuar
që dikush
të hyjë në

jetën tuaj pa
vendosur më parë rregullat
mbi liritë e gjithsecilit. Do të

ndiheni të mbytur nga me
shumë vëmendje seç duhet.

BINJAKËT
Të jeni

altruiste
nuk është
diçka që

imponohet, por një ndjenjë
që ose e keni ose jo. Ju 

ndiheni mjaft mirë kur bëni
të tjerët të lumtur.

GAFORRJA
Keni më
shumë

kohë në
dispozicion

për të reflektuar mbi jetën
dhe mbi vendimet e marra.
Keni arritur në një pikë ku

duhet t'i ndani gjërat.

LUANI
Shumë
persona

pranë jush
po hiqen

për atë që nuk janë në të
vërtetë. Llafet e tepërta dhe

asnjë punë konkrete janë
gjërat që i karakterizojnë.

VIRGJËRESHA
Bilanci i

ditës suaj
në lidhje

me familjen
dhe biznesin del pozitiv dhe

kjo gjë do t'ju japë shtysë
për t'i mbyllur edhe disa
çështje të lëna pezull.

Kur është fjala për ta treguar besimin tek produktet
që prodhojnë, pak biznesmenë mund të krahaso-
hen me ukrainasin Vyacheslav Nalyvaiko,
drejtuesin e kompanisë së pajisjeve ushtarake
"Ukrainian Armor". Ai ka treguar vlerat e veshjes
antiplumb të kompanisë së tij duke marrë një
goditje nga një kallashnikov dhe duke e pritur atë
me një buzëqeshje.

E rrallë

Biznesmeni ii ddel 
përpara pplumbit

FOTO E DITES

Polici: Ku je nisur në këtë kohë? 
Vozitësi: Në ligjërata. 
Polici:  Po kush mban ligjërata në orën 3:00
pas mesnate?
Vozitësi: Gruaja ime.

Një fëmijë shihet duke fjetur në një valixhe në fshatin Beit
Sawa në Siri. /Reuters/

E jashtëzakonshme 

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

Njeriu mmerimangë
ngjitet 1185 mmetra
në llartësi
Alain Robert është i njohur për ngjitjen e më
shumë se 150 ndërtesave më të larta në botë,
ku në të kaluarën është ngjitur edhe në Burj
Khalifa dhe në kullën "Eiffel". Tashmë ai është
në moshën 55-vjeçare, por sërish vazhdon të

bëjë çmenduri. Këtë herë "njeriu merimangë"
është ngjitur në një qiellgërvishtës 185 metra
të lartë në Paris, pa asnjë element sigurie.

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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Asnjëherë nuk e ka mohuar
origjinën e saj shqiptare,
madje e ftuar në emisione

të ndryshme ajo gjithnjë ka folur
me krenari. Bëhet fjalë për
këngëtaren Dua Lipa, e cila këtë
herë në rrjetin social "Instagram"

ka publikuar librin e gjyshit të

saj "Kosova në periudhën e
rindërtimit". Ajo ka thënë se ndi-
het krenare që është shqiptare.
"Unë përpiqem t'u tregoj
njerëzve kudo që shkoj dhe në
intervista se jam nga Kosova", ka
thënë ajo. Këngëtarja më 10
gusht do të mbajë koncert mad-
hështor në Prishtinë.

Dua LLipa: JJam kkrenare 
që jjam sshqiptare

Reperi Big Sean e ka uruar të
dashurën e tij Jhene Aiko për
ditëlindje, pas mbylljes së

thashethemeve për tradhti. Në fillim
të javës, reperi 29-vjeçar ka shfry-
tëzuar rrjetin social "Instagram" për
t'i ndaluar spekulimet se ai po e 

tradhtonte Jhene. Sean ka ndarë disa
fotografi për ditëlindjen e të
dashurës, duke e quajtur atë 
partneren e tij në krim. "Partnerja
ime në krim. Dashuria ime. Ditëlindje
të lumtur. Unë të dua pa kushte", ka
shkruar Sean.

Pas thashethemeve 
për tradhti, Big Sean 

uron të dashurën

Supermodeluesja i jep fund
lidhjes dhjetëvjeçare

Kush ka nevojë 
për Justin Bieberin?

Ribashkimi me Justin Bieberin
nuk i bëri aspak mirë këngëtares
Seelena Gomez, e cila nisi të

kurohej për depresion. Për këtë arsye
çifti vendosi të ndahej sërish për të

kaluar pak kohë larg njëri-tjetrit. Nga
fotografitë e publikuara në rrjetet
sociale këngëtarja shfaqet e
buzëqeshur, që nënkupton se ndarja
me Justinin i ka bërë mjaft mirë.

Modeluesja e "Victoria
Secret"-it, Alessandra
Ambrosio, i ka dhënë fund

lidhjes dhjetëvjeçare me të fejuarin e
saj, Jamie Mazur. "Us Weekly" 
raporton se supermodeluesja dhe

biznesmeni i kanë dhënë fund
lidhjes, por ende nuk dihen shkaqet
që e çuan çiftin në këtë vendim
drastik. Alessandra Ambrosio dhe i
fejuari i saj kanë dy fëmijë, Anja, 9-
vjeçare dhe Noah, 5-vjeçar.
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Dashnori i Linda Lee
Ai la gotën e uiskit dhe vijoi

të vështronte lëvizjet e
vajzës që hynte e dilte në

banakun e atij lokali. Kishte
veshur një fustan të kuq me
pika, ndërsa flokët e verdhë i
shtriheshin poshtë qafë… Ajo u
buzëqeshte klientëve, dhe kur
kaloi pranë tij nuk e hodhi
vështrimin… Ishte viti 1976, dhe
portreti i Charles Bukowski-t
ishte i njohur për të gjitha femrat
amerikane… Të gjitha do të
donin të ishin një moment
pranë tij…
Proza e tij e shkurtër, poezitë
plot melankoli e erotizëm, i
bënin femrat të donin të gjenin
burrin që i kishte shkruar ato,
burrin që dukej se njihte aq mirë
çdo qelizë të trupit të një grua-
je…. Por ajo, Linda Lee Beighle,
nuk e ktheu vështrimin nga ai…
as kur mori xhaketën e varur bri
derës, dhe humbi tej në rrugë.
Portreti i heshtur i vajzës do ta
shoqëronte gjatë gjithë mbrëm-
jes poetin, i cili do të kthehej të
nesërmen në të njëjtën orë për
ta parë sërish atë… Vetëm fus-
tani i saj kishte ndryshuar, ndër-
sa historia ishte po ajo… Kur ai
iu afrua dhe i tha se donte të
dilte në mbrëmje me të, ajo me
mirësjellje i tha se “nuk kishte
kohë”.

Të njëjtën fjali ia përsëriti me
muaj me radhë, çdo ditë teksa ai
kalonte për të drekuar në
restorantin e saj, deri sa një ditë,
Linda Lee vendosi të ndryshonte
mendim. Tek e shihte të ulur në
tavolinën e tij të përditshme me
një tufë librash pranë tij, ajo iu
afrua dhe i tha se donte të dilte
me të atë mbrëmje. Ajo mbrëm-
je do të ndryshonte shumë gjëra
në jetën e Charles Bukowski-t.
Gruaja që ai kishte pranë nuk
ishte vetëm e bukur, por dhe një
adhuruese e fshehtë e vargjeve
të tij… Ajo kishte ditur gjithçka
për burrin që i lutej çdo ditë të
dilte me të… Ashtu si Bukowski,
ajo e dashuronte pijen, dhe orët
e gjata pas mesnate në lokal…
Tashmë ai nuk ishte vetëm në

dëshirën e tij për të jetuar
ndryshe. Bukowski do ta kthente
pasionin për këtë grua në një
muzë frymëzimi për një nga
romanët më të famshëm të tij që
do të shkruante më pas. Nata për
ta ishte ndjellëse drejt pijes dhe
seksit… Linda do të kthehej në
personazhin kryesor që
Bukowski do të kishte në mend-
je gjatë gjithë kohës, teksa hidhte
në letër një nga librat më të lexu-
ar të të gjitha kohërave.
Për të, “Femrat” nuk është vetëm
një roman erotik, por një roman
ku mund të gjesh dhe ndjenja që
atij, në moshën 56-vjeçare, ia
ringjalli sërish një grua. Pas 9
viteve bashkëjetesë, Bukowski
do të martohet me Linda Lee, e
cila tashmë do të marrë mbiem-
rin e tij, Bukowski, më 1985-n.
Për shumë kritikë të veprës së
shkrimtarit, kjo grua do të
ndikojë pozitivisht në jetën e tij
private e letrare. Ai i referohej
asaj “Sara” në romanin “Femrat”
dhe “Hollywood”.
Për mikun e tij Taylor Hackford,
Linda i shtoi edhe një dekadë
tjetër jetë shkrimtarit, pasi para
se ta njihte atë, ai i ishte
përkushtuar pijes. Linda do të
ishte gruaja që deri në
momentin e fundit të jetës, më 9
mars 1994, kur ai mbylli sytë

përgjithmonë nga leucemia në
San Pedro, do të ishte gjithnjë
pranë tij. Humbjen e tij ajo e
ktheu në përkushtim ndaj
veprave që ai la pas, duke qenë se
ishte trashëgimtarja e veprës së
tij letrare. Në vitin 2006, ajo i
dhuroi bibliotekën private të të
shoqit Bibliotekës Hungtington
në San Marino Kaliforni. Femrat
kanë qenë gjithnjë frymëzimi i
vetëm i Bukowski-t.
Para se të martohej me Lindën,
jeta e tij endej femrave dhe
alkoolit. Takimet dashurore ai i
kthente në materiale letrare. Në
novelën “I lindur kështu”,
Bukowski tregon si e humbi
virgjërinë në moshën 24-vjeçare
me një lavire, për të cilën kishte
paguar 300 paund, dhe gjatë

mbrëmjes me të kishte thyer të
gjitha këmbët e krevatit. Kjo për-
vojë e tmerrshme do të ndikonte
në jetën e mëvonshme seksuale
të shkrimtarit. Më 29 tetor të vitit
1955, ai u njoh me poeten dhe
shkrimtaren Barbara Frye, me të
cilën do të martohej më vonë në
Las Vegas. Frye ishte redaktore e
një reviste të përjavshme, në të
cilën Bukowski dërgoi një cikël
me poezi, të cilat do të tërhiqnin
vëmendjen e gruas që i pëlqente
letërsia. Në një letërkëmbim që
patën bashkë, ajo i tha që ishin
poezitë më të mira që kishte lex-
uar ndonjëherë.
Dashuria e tyre nisi përmes
letrave, dhe propozimin për
martesë Bukowski ia bëri në një
prej tyre. Ajo iu përgjigj duke i
thënë se ishte dakord të marto-
heshin që në atë moment, dhe
në cilin stacion treni do ta priste.
Kjo dashuri si në libra nuk do të
zgjaste shumë për djaloshin që i
pëlqente të ishte i lirë si era. Frye
dëshironte të kishte një fëmijë,

Bukowski nuk donte. Kur ajo
mbeti shtatzënë, nuk mundi ta
mbante fëmijën, për shkak të një
komplikacioni dhe dështoi.
Në mendjen e saj ajo mendonte
se shkak i dështimit ishte pija e
Bukowski-t. Më 18 mars të vitit
1958 ata divorcohen. Dhe pse
Frye mendonte se ndarja nuk do
të ndikonte në marrëdhëniet e
tyre letrare, Bukowski nuk do të
botonte më në revistën ku ajo
punonte. Pas ndarjes, ai iu
përkushtua më tepër alkoolit
dhe nisi të shkruante më shumë
poezi. Jane Cooney Baker ishte e
dashura e ardhshme e Bukowski-
t, një vajzë e alkoolizuar. Ata u
njohën në një nga baret ku
shkrimtari kalonte mbrëmjet
duke pirë. Ajo vdiq më 22 janar
1964 nga cirroza e shkaktuar prej
pijes. Vdekja e saj do ta çonte
Bukowski-n në një depresion të
gjatë. Ai vazhdoi të shkruante
poezi dhe të vuante nga kom-
pleksi i vetëvrasjes. Më 7 shtator
1964, Bukowski do të bëhej baba

krejt rastësisht. Marina Louise
Bukowski lindi nga e dashura e tij
Frances Smith.
Bukowski nuk kishte përdorur
prezervativ, pasi mendonte se e
dashura e tij 42-vjeçare ishte e
vjetër për të mbetur shtatzënë.
Kur mësoi për lindjen e vajzës, ai
mori mbi vete të gjitha
përgjithësitë dhe vendosi që të
jetonte për Francës për të rritur
fëmijën. Francës do të shprehej
më vonë se ai ishte një baba i
mrekullueshëm, vazhdimisht i
vëmendshëm. Nëse më parë ai
dyzohej mes mendimit të
vetëvrasjes, tashmë kishte dy
arsye të forta pse duhet të vazh-
donte të jetonte: vajza e tij dhe
shkrimet. Pak kohë më vonë, ai
nisi të dilte me skulptoren Linda
King për një kohë të gjatë. Ajo
ishte më e madhe se ai, por nuk
ishte ky problemi i lidhjes së tyre.
Si dy artistë, ata shpesh kishin
përplasje idesh, dhe shpesh
kundërshtonin njëri-tjetrin.
Linda realizoi një portret në
skulpturë të Bukovski-t, portret
ku gruaja ka derdhur gjithë
pasion e saj për të. Linda do të
kishte ndikim në letërsinë e
mëvonshme që Bukowski shkroi.
Ajo e inkurajoi atë të shkruante
mbi femrat e jetës së tij. Linda
ishte e bindur se nëse ai do të
hidhte në një libër përvojat e tij
seksuale, do të ishte mbreti i
shkrimtarëve, i adhuruari i fem-
rave… Dhe King kishte të drejtë,
libri i tij “Femrat”, të cilin e shkroi
gjatë kohës kur jetonte me një
tjetër Linda, do ta bënte atë bur-
rin që çdo grua do ta donte ta
kishte pranë…
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Audrey Hepburn, 
gruaja me fustan 

100 mijë euro
Ajo ngjante aq elegante

veshur me fustanin e zi.
Fustanet i kishin pëlqyer

gjithnjë aktores Audrey Hepburn,
aq sa në garderobën e saj është e
vështirë të gjesh një palë pan-
tallona. Por fustani I zi I veshur
me filmin “Mëngjes te Tiffany” do
të kthehej në ëndrrën e shumë
vajzave. 100 mijë euro të paguara
për një fustan shumë të thjeshtë,
pa vezullimin shkëlqyes të dia-
manteve e zbukurimeve, por fir-
mato “Givenchy” tregojnë se si
miti i elegancës nuk mund të ketë
çmim dhe më shumë akoma se
asnjë aktore tjetër nuk është bërë
ikonë e stilit dhe e klasit sa ajo.
Fustani i zi i Audrey Hepburn, i
veshur në filmin “Mëngjes te
Tiffany”, ka hyrë në librin Gines:
për asnjë fustan tjetër të krijuar
për një film nuk është paguar
kurrë më parë një shifër kaq e
lartë. Edhe sot, gjashtëmbëdhjetë
vjet pas vdekjes, miti i Audrey
Hepburn dhe i elegancës së saj, të
rinovuar nga publikimi i fundit i
librave “Audrey Hepburn,
fotografi dhe kujtime të një jete
pune dhe fame” dhe “Audrey
Hepburn”, jo vetëm nuk “shuhet”,
por është më aktuale dhe më
moderne se kurrë.
Ai fustan në veçanti ndryshoi
përgjithmonë idenë e shikut,
duke u futur në imazhin tonë si
perceptimi i stilit. Ishte viti 1961
dhe ai film shënoi “hyjnizimin” e
një miqësie të ngushtë: atë mes
Audrey Hepburn dhe Hubert de
Givenchy, miqësi e cila kishte fil-
luar që me filmin “Sabrina” në
vitin 1954, kur stilisti francez diza-
jnoi të gjitha veshjet e protago-
nistes, duke e shndërruar në sim-
bolin e elegancës dhe finesës.
Deri në atë kohë, ideja e të bërit
për vete publikun me elegancën
dhe bukurinë e pashterueshme i
ishte besuar Marilyn Monroe dhe
Jane Mansfield. Por më pas erdhi
ajo, Audrey Hepburn, me një
“dobësi” drithëruese, plot klas,
por mbi të gjitha një bukuri mod-
erne: sy të mëdhenj dhe
buzëqeshje të mrekullueshme.
Vetëm ta admiroje, kjo ishte
gjithçka që duhej të bëje.
Të gjithë u “dashuruan” men-
jëherë me të. Femrat e cilësuan si
modele që duhej imituar
(përveçse admiruar), ndërsa bur-
rat ngelën të habitur nga sjellja,
freskia dhe spontaniteti i saj.
Ndoshta nuk e kishte menduar
kurrë, por Audrey Hepburn
“prezantoi” epokën e re, ku gratë
duhej të ishin më pak të vuajtura,
më pak zonja dhe më shumë
vajza. Për të feminiliteti dhe luksi i
vërtetë ishte opsion i thjeshtësisë:
të kesh pak është më mirë. Ishte

viti 1954, kur mes saj dhe stilistit
parisien lindi “dashuria” me
shikim të parë.
Ai e quajti “një dhuratë e rënë nga
qielli”, ndërsa ajo i besonte me sy
mbyllur gjithçka djaloshit të ri,
por njëkohësisht stilist i madh që
nuk do t‘ia nxirrte kurrë në pah
dobësinë e theksuar dhe defektet.
Në çdo veshje të saj do të mundo-
hej të tregonte pak nga person-
aliteti. Kuptoheshin në gjithçka
që bënin. Ndoshta jo pa të drejtë
Audrey kishte filluar të shihej si
modelja ideale për t’u imituar nga
gratë. Pas filmit “Pushime
romane”, mijëra gra të reja kishin
filluar të mbushnin sallonet e
parukerive, duke kërkuar prerjen
e flokëve njëlloj si “Princesha
Ana”: të shkurtra pothuajse si
djalë.
Po ashtu thuhej me entuziazëm
se eleganca se si kombinonte
këpucët e sheshta ishte “mënyra
më seksi për të hequr takat”. Syzet
e saj super të mëdha u kopjuan
për vite me radhë dhe vazhdojnë
të kopjohen edhe sot, ndërsa
veshjet, sa të thjeshta aq edhe
moderne, pantallonat e ngushta,
fustani pas trupit me bel u bënë
me thjeshtësinë e tyre, modelet
më të kërkuara në botë.
Gjithashtu dhe pantallonat
treçerekëshe, këmishat e bardha,
palltot poshtë gjurit, bluzat e
marinarit, apo e ashtuquajtura
“veshja Sabrina” (pas filmit me të
njëjtin emër) e dizajnuar për të
lënë zbuluar shpatullat, por për të
mbuluar pjesët e dobëta të trupit.
Shumë nuse donin të stamponin
menynë e drekës së dasmës në
një shall mëndafshi të dekoruar
me motive lulesh, siç bëri Audrey
Hepburn, kur në vitin 1954, për-
para 25 të ftuarve, shkoi në Le
Ferrar, një kishë gotike në
Burgenstock, Zvicër. Vetëm një
muaj pas daljes së filmit
“Pushime romane” në shtator të
vitit 1953, revista prestigjioze
amerikane “Time” i kishte kush-
tuar foton kryesore të kopertinës,
ku shkruante me të mëdha se e
kishte zili “formulën” e suksesit të
saj: “Audrey Hepburn nuk përsh-
tatet me asnjë stereotip dhe asnjë
stereotip nuk i përshtatet asaj”,
pastaj erdhën me radhë të gjitha
kopertinat e tjera, e në veçanti ajo
e “Vogue”, që e hapte revistën me
shkrimin: “Stili i Audrey ka push-
tuar botën”. Që nga viti 1957, plot
katër vjet para “Mëngjes te
Tiffany”, Hepburn u përfshi në
listën e dhjetë grave më elegante
në botë të stiluar nga “New York
Dress Insitute” dhe që atëherë
nuk doli më nga klasifikimi.
Sigurisht artistja e madhe do të
ishte bërë një “ikonë e stilit” edhe

pa ndihmën dhe veshjet e bukura
të stilistit Givenchy. Kjo, sepse ajo
kishte diçka që nuk mund të bli-
hej: kishte klasin e lindur. Përkrah
saj, ose më mirë para saj, Marilyn
Monroe, që konsiderohej si grua-
ja më e bukur në botë, shkoi deri
aty sa tha: “Ndihem si një
hipopotam i veshur me rrecka”.
Dobësinë dhe trupin e saj e kishte
trashëguar që kur kishte qenë
fëmijë, ku shpesh i duhej të rrinte
pa ngrënë në zinë e bukës që
kishte pllakosur Holandën e
pushtuar nga nazistët. Kur stu-

dionte balet në Londër ëndër-
ronte të bëhej një balerinë e
famshme, sepse kishte një fizik
për t‘u admiruar, ishte e gjatë 1
metër e 70 cm dhe peshonte 40
kilogramë. Fakti që u bë një ikonë
e modës dhe e bukurisë (pa
ndjekur kurrë asnjë model), ishte
fare e rastësishme, sipas djalit
Shon, që tregon se tek ajo asgjë
nuk ishte e “studiuar”.
“Gjithçka varej nga fakti që ishte e
dobët dhe sportive. Njihte çdo gjë
të bukur e negative në trupin e saj.
Mësoi të vishej nga nevoja që kur

ishte e varfër”. Ajo dukej e bukur
edhe kur vishte pantallonat e
thjeshta lino. Në vitet e fundit të
jetës, kur u emërua ambasadore e
UNICEF-it dhe ku i dedikoi gjithë
vitet i kishin ngelur, duke ndih-
muar fëmijët në shtetet më të var-
fra dhe luftoi kundër urisë në
botë, sidomos në Somali. Që nga
interpretimi i saj i parë në rolin e
një stjuardese në vitin 1948 dhe
në 1989-n, në filmin e regjisorit
Spielberg, ka rrezatuar një
shkëlqim dhe elegancë, e cila i
buronte nga brenda shpirtit.
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PRISHTINË, 118 MARS - Boksieri i
KB "Prishtina", Dionis Gashi,
është shpallur boksieri më i
mirë në turneun "Thank You
USA& Diaspora". Ky turne
është organizuar sot (e diel) nga

Klubi i Prishtinës dhe kryetari i
saj, Aziz Salihu. Boksieri më
perspektiv i Kosovës deri te ky
sukses erdhi falë fitores ndaj
boksierit nga Maqedonia, Artan
Alia, në kategorinë deri në 64

kg. Çmimin e boksierit më të
mirë të huaj e fitoi Julian
Dimitrov i Bullgarisë, kurse
tekniku më i mirë u shpall
Bekim Vjerdha nga Shqipëria.
Çifti më luftarak është shpallur

Denis Muhamedovski nga
Maqedonia dhe Albin Sejdiu
nga Kosova. Meçet u drejtuan
nga gjyqtarët: Latif Demolli,
Agim Tahiraj, Fadil Bekteshi,
Visar Ibrahimi, Granit Qorri.

Gashi, bboksieri mmë ii mmirë nnë tturneun ""Thank YYou UUSA && DDiaspora"

Veton ZZYMBERI 

PRISHTINË, 118 MARS - Drita e Bekim
Isufit është rikthyer lidere në Vala
Superligën e Kosovë në futboll,
falë golit të shënuar nga Endrit
Krasniqit në ndeshjen ndaj
Vëllaznimit. Elita e futbollit vazh-
don të jetë interesante dhe e
paparashikueshme për titull,
kurse trofeun më të rëndësishëm
vazhdon ta ndjekë edhe Liria, e
cila në kryeqytet e mposhti
Flamurtarin, ndërsa Feronikeli
nuk arriti më shumë se një pikë
ndaj Vllaznisë së Pozharanit. 

Vëllaznimi - DDrita  00-11

Humbjen e Prishtinës e ka shfry-
tëzuar për mrekulli skuadra e
Dritës nga Gjilani, pasi me fitoren
ndaj Vëllaznimit është rikthyer në
krye të renditjes tabelore në Vala
Superligën e Kosovës në futboll.
Skuadra nga Gjilani e mposhti
Vëllaznimin në Gjakovë me rezul-
tat 0-1, kurse golin e vetëm e
shënoi në pjesën e dytë Endrit
Krasniqi. Tash djelmoshat e
Bekim Isufit kanë dy pikë më
shumë se Prishtina që poziciono-
het e dyta, kurse Vëllaznimi vazh-
don të jetë në pozitën e nëntë me
31 pikë. 

Flamurtari - LLiria 11-22

Liria vazhdon të marrë rezultate të
mira në sezonin pranveror dhe të

jetë në garë për titull të kampi-
ones. Kjo skuadër të dielën e
mposhti Flamurtarin e Prishtinës
me rezultat 1-2. Pas katërmbëd-
hjetë minutave lojë, Elvis Kaja e
solli në epërsi ekipin mysafir,
kurse vendësit e barazuan rezul-
tatin nëpërmjet Valdo Zeqaj (36).
Golin e fitores për prizrenasit e
shënoi topgolashënuesi Artur
Magani në minutën e 67. Pas kësaj
xhiroje, Liria ka 41 pikë dhe ngre-
het në pozitën e tretë, kurse
Flamurtari është në pozitën e
parafundit me 15 pikë. 

Vllaznia - FFeronikeli  00-00

Vllaznia e Pozharanit e ndali në
barazim Feronikelin e Ismet
Munishit, pasi rezultati final i kësaj
ndeshje ishte 0-0. Rastet për të
dyja skuadrat nuk munguan, por
gola nuk pati. Rastet më të mira
për vendësit i lëshuan Murati dhe
Terziu, kurse për "Nikelin" nuk u
treguan të saktë Hoti, Hoxha dhe
Kone. Në xhiron e radhës
Feronikeli e pret në derbi Llapin,
kurse Vllaznia i shkon Gjilanit. 

Besa - GGjilani  11-00

Skuadra e Besës së Pejës e ka rik-
thyer pozitën që e dërgon në
barazh për mbetjen në elitën e fut-
bollit të Kosovës. Skuadra pejane
shënoi fitore me rezultat minimal
ndaj skuadrës së Gjilanit (1-0).
Pjesa e parë e ndeshjes u mbyll me

rezultat 0-0, kurse dhjetë minuta
pasi filloi pjesa e dytë golin e parë
dhe të vetmin në këtë ndeshje e
realizoi Robert Gjeraj. Ky i fundit
nuk ishte i vlefshëm për skuadrën
e Lirisë nga Prizreni, por po rezul-
ton të jetë i vlefshëm për skuadrën
e Besës. Tash ekipi pejan ka dy më
shumë se Flamurtari, kurse Gjilani
është në pozitën e shtatë me 36
pikë. 

Llapi - TTrepça ''89 33-33 

Ndeshja e zhvilluar të shtunën në
stadiumin "Zahir Pajaziti" në
Besianë, në mes të Llapit dhe
Trepçës '89, ishte një dramë e
vërtetë ku rezultati final ishte i
pamundur të parashikohej.
Sulmuesi Otto John ishte në formë
fantastike, pasi shënoi tre golat për

skuadrën mysafire, kurse në anën
tjetër për Llapin realizuan dy gola
Hamdi Namani dhe një gol e
shënoi Mirlind Daku. Të dyja këto
skuadra mbesin në garë për titull
të kampiones edhe pas xhiros së
24-t. 

Drenica - PPrishtina  11-00

Drenica nga Skenderaj ka shkëlqy-
er në ndeshjen ndaj Prishtinës,
pasi ka arritur fitore me rezultat
minimal 1-0. Golin e vetëm për
fitoren e skuadrës kuqezi e ka real-
izuar Osman Mëziu (52), pas një
asistimi nga Taulant Dajaku. Kjo
humbje ua ka shkaktuar kryeqyte-
tasve edhe humbjen e pozitës së
parë në tabelë, kurse Drenica
është ngrehur në pozitën e shtatë
me 39 pikë. 

Krasniqi e rikthen Dritën lidere, 
Liria mban hapin për titull

PEJË, 118 MARS - Besa FamGas është
shkëputur në krye të tabelës në
Superligën A të Kosovës në hend-
boll për meshkuj, pasi të shtunën
mbrëma në palestrën "Karagaçi"
në Pejë e fitoi derbin ndaj
Prishtinës me rezultatin 23:17. Dy
skuadrat kishin nga 18 fitore e një
humbje para derbit, ndërsa hum-
bjet ia kishin shkaktuar njëra-
tjetrës. Tani Besa prinë me 38
pikë, kurse Prishtina mbetet e

dyta me 36 pikë. Derbin e përcol-
lën rreth 600 shikues, ndërsa ishte
një ndeshje e fortë fizike. Ekipi
pejan te fitorja erdhi pas paraqit-
jes më të mirë në pjesën e dytë. 
Arbër Curri bëri shumë pritje në
portë, kurse Kastriot Jupa dhe loj-
tarët e tjerë ishin efikas para
portës së Prishtinës. Kjo bëri që
Besa në fund të arrijë fitore me
gjashtë gola dallim, ndonëse
pjesa e parë ishte plotësisht e

barabartë. Rezultati i pjesës së
parë ishte 10:9 në të mirë të Besës.
Jupa ishte më efikasi te Besa me
tetë gola, kurse Tarik Megjiq reali-
zoi pesë herë. Ndërkohë te
Prishtina më efikasi ishte Deniz
Terziqi me shtatë gola. Ai në
pjesën e parë ishte thuajse i pan-
dalshëm. Ndërkohë në portën e
Prishtinës në pjesën e parë
shkëlqeu Krste Kosteski që ndali
shumë gjuajte të vendësve.

Derbi i Besës 

Vala SUPERLIGA 

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

TABELA
1. Drita 44 pikë
2. Prishtina 43 
3. Liria 41
4. Feronikeli 38 
5. Llapi 38 
6. Trepça '89 36 
7. Gjilani 36 
8. Drenica 36
9. Vëllaznimi 31
10. Besa 17 
11. Flamurtari 15 
12. Vllaznia 13  
Në xhiron e radhës takohen: Trepça '89-Drenica,
Prishtina-Vëllaznimi, Drita-Flamurtari, Liria-Besa,
Gjilani-Vllaznia, Feronikeli-Llapi. 

LIGA E PARË

Vushtrria - Bashkimi (K) 2-1
Ballkani - Hajvalia 5-0
Ferizaj - Fushë-Kosova 1-1
Dukagjini - Vitia 3-1
2 Korriku - Trepça 1-2
Rahoveci - KEK-u 1-1
Onix Banja - Ramiz Sadiku 2-1
Të hënën takohen: 
Kosova (P) - Kika

TABELA
1. KEK-u 46 pikë 
2. Ballkani 44
3. Vushtrria 42
4. Onix 37
5. Ferizaj 37
6. Fushë-Kosova 37
7. Ramiz Sadiku 28 
8. Dukagjini 26
9. Trepça 26
10. Bashkimi (K) 24
11. 2 Korriku 26
12. Vitia 25
13. Hajvalia 20
14. Rahoveci 19 
15. Kika 16
16. Kosova (P) 7 
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Nishevci, i pesti në Premierë
Ligën "Rotterdam 2018"
Herolind Nishevci ka përfunduar në vendin e pestë të
Premierë Ligës që po mbahet në Rotterdam të
Holandës. Sportisti më i mirë i vitit 2017 në Kosovë
pësoi humbje në luftën për medaljen e bronztë, në kat-
egorinë +84 kg. Nishevci ishte i pa fat, pasi u mund 3:2
nga francezi Mehdi Filali, edhe pse ishte në epërsi 2:0. 

Marcelo tregon se Ronaldo është
profesionist edhe në ping-pong
Në kanalin e tij në Youtube, mbrojtësi i Real Madridit,
Marcelo, ka zbuluar se superylli Cristiano Ronaldo nuk
është vetëm futbollist profesionist, por merret edhe me
një sport tjetër. Mbrojtësi i Realit të Madridit tha për
shokun e vet të skuadrës se CR7 është profesionist edhe
në ping-pong. "Cristiano ka qenë profesionist në 
ping-pong. Luante për Sportingun e Lisbonës. Nëpër
grumbullime stërvitej shumë në ping-pong, derisa u bë
profesionist. Luan shumë mirë", tha braziliani. 

Federeri dhe Del Potro në finalen
e Indian Wellsit
Roger Federeri dhe Juan Martin Del Potro do të luajnë
në finalen e turneut Masters të Indian Wellsit (në
Amerikë). Dy tenistët kanë fituar në sfidat gjysmëfinale,
duke prerë një biletë për më tej. Për zviceranin kjo është
një mundësi e mirë për ta mbrojtur titullin e fituar vjet,
edhe pse në gjysmëfinale vuajti shumë për të mundur
2-1 (5-7, 6-4, 6-4) kroatin Borna Coric. Një fitore me
përmbysje e numrit 1 në botë, që humbi setin e parë
dhe më pas bëri mrekullinë në dy setet e tjera, duke
shpenzuar shumë energji për ta eliminuar surprizën
Coric. Për Federerin ky është suksesi i 17 sezonal, reko-
rd, duke përmirësuar shifrën e 16 fitoreve radhazi të
arritur në vitin 2006, kur ishte 24 vjeç. Në gjysmëfinalen
tjetër, argjentinasi Del Potro mundi 2-1 (3-6, 6-3, 6-4)
gjermanin Philipp Kohlschreiber, një tjetër ndeshje
emocionuese dhe me rivalitet. Edhe argjentinasi fitoi
me përmbysje në këtë përballje, duke treguar gjithë
klasën e tij. Kjo është hera e 25-të që Federeri e Del
Potro do të duelojnë mes vete në karrierë, me
zviceranin që udhëheq 18-6 në sfidat e drejtërdrejta. Te
femrat, në finalen e turneut Masters të Indian Wellsit do
të luajnë Daria Kasatkina dhe Naomi Osaka. Rusja
Kasatkina mundi 2-1 amerikanen Venus Williams (4-6,
6-4, 7-5) në gjysmëfinale, ndërsa japonezja Naomi
Osaka eliminoi numrin 1 në botë, rumunen Simona
Halep, duke fituar 2-0 (6-3, 6-0), një rezultat surprizë. 

Salah: Nuk ia kemi frikën Cityt 
Liverpooli do të luajë në Ligën e Kampionëve ndaj
Manchester Cityt, kurse Mohamed Salah ka bërë me
dije se "Reds" nuk ua ka frikën kryesuesve të Premierë
Ligës.  "Nuk besoj se City ka qenë gjithmonë superior
ndaj klubeve të tjera këtë sezon në Premierë Ligë,
pavarësisht se çfarë thonë të tjerët. Liga e Kampionëve
gjithmonë varet nga shorti, por ne nuk ia kemi frikën
asnjë rivali, kushdo qofshin ata", ka thënë Salah.

Draxler larg PSG-së, afër
Liverpoolit 
Reprezentuesi i Gjermanisë, Julian Draxler, pritet të
largohet nga Paris Saint-Germain për t'u transferuar në
Premierë Ligë. Ish-lojtari i Wolfsburgut nuk është i 
lumtur te skuadra franceze, pasi nuk po ka hapësirën e
duhur, prandaj largimi është i mundur.
"Transfermarketweb" raporton se e ardhmja e tij pritet
të jetë skuadra e Liverpoolit, pasi trajneri Jurgen Klopp e
dëshiron atë në skuadër. 

SHKURT 

Prishtinë, 18 mars -
Reprezentuesi i Kosovës, Donis
Avdijaj, ka treguar cilësi të
dielën në kampionatin holan-
dez. Ai shënoi në minutën e 37

për t'ia dhënë fitoren klubit të tij
Roda JC Kerkrade ndaj NAC
Bredas. Ndeshja ka përfunduar
me rezultat 0-1. Këtë javë ka
shkëlqyer edhe sulmuesi tjetër i

Kosovës, Atdhe Nuhiu, i cili ka
realizuar dy gola në fitoren e
Sheffield Wednesday ndaj Leeds
Unitedit (1-2). Formë të lartë të
dielën ka treguar edhe sulmuesi

tjetër nga Kosova, Besart
Berisha, pasi ka shënuar tre gola
në fitoren e Melbourne Victoryt
ndaj Central Coast Marinersit
(5-2). 

Shënojnë AAvdijaj, NNuhiu ddhe BBerisha 

Madrid, 118 mmars - Ylli i Real
Madridit, Cristiano Ronaldo, 
mendon se askush nuk mund të
krahasohet me të, pasi nuk ka
shumë rivalë që kanë talentin e tij
dhe përkushtimin që ai ka për 
futbollin. Futbollisti portugez e ka
nisur karrierën me Sportingun, para
se të shkojë te Manchester Unitedi,
që asokohe drejtohej nga Alex
Fergusoni. Ronaldo fitoi në vitin
2008 për herë të parë Topin e Artë,
por vitet më të mira të karrierës së tij
i ka kaluar tek ekipi i Real Madridit,
ku ka fituar gjithçka. Dueli personal
ndër vite me argjentinasin Lionel
Messi ka qenë kryefjala e futbollit
botëror për një dekadë, sidomos kur
të dy lojtarët nisën rivalitetin në La
Liga. "Në fillimet e karrierës sime
ëndërroja të isha lojtari më i mirë në
botë. Miqtë më shihnin dhe më
pyesin: Për çfarë po flet? Fillimisht
kam luajtur për argëtim, por pasi
kalova te skuadra e Unitedit, në

mendjen time u ngulit ideja për të
qenë më i miri dhe nisa të besoja te
kjo gjë. Sot nuk shoh shumë njerëz
që kanë talentin tim, përkushtimin
tim, që bëjnë punën time, ta kenë

etikën time. Ndaj, askush nuk mund
të krahasohet me mua. Askush nuk
ka për t'u bërë në të ardhmen si
Cristiano Ronaldo", ka thënë
Ronaldo.

Ronaldo: Askush nuk mund
të krahasohet me mua 

HOUSTON, 118 MARS - Houstoni është
i pandalshëm në sezonin e rregullt
të kampionatit amerikan të basket-
bollit, NBA. Skuadra teksane kaloi
edhe pengesën New Orleans, të
cilën e mundi me rezultatin 107-
101. Një sfidë e ekuilibruar, kjo mes
këtyre dy ekipeve, ku diferencën
për "Rockets"-at e bëri i zakonsh-
mi James Hardeni, me 32 pikë e 11
topa në tabelë, ndërkohë që dha
kontributin e tij edhe Chris Pauli
me 21 pikë. Për New Orleansin,
Anthony Davisi shënoi 26 pikë e
rrëmbeu 13 topa në tabelë, por nuk
i ndihmuan "Pelicans"-ët. Si gjith-
monë, më të mirët e shfaqin veten
e tyre kur gjërat vështirësohen. Ky
është rasti i Clevelandit, që mundi
një natë më parë Chicagon 114-
109 falë LeBron Jamesit, që e mbyl-
li sfidën me 33 pikë, 13 topa në
tabelë dhe 12 asistime. Por
"Mbreti" nuk ishte i vetëm në këtë
përballje, pasi mjaft mirë u paraqit
edhe Greeni me 21 pikë. Për
Chicagon nuk mjaftuan 34 pikët e
Valentines dhe statistikat e mira të
dyshes Payne-Felicio për ta evituar
disfatën. Me këtë fitore, Clevelandi
e sheh veten ende në vendin e tretë
në Konferencën e Lindjes, pas
Torontos e Bostonit, raporton
"TopChannel". 
Ndërkohë, San Antonio duket se ka
rilindur. Skuadra teksane mposhti
Minnesotën 117-101, duke
regjistruar fitoren e tretë radhazi, e

tashmë e sheh veten sërish brenda
zonës së "play off"-eve teksa ren-
ditet në vendin e 7, pikërisht pas
Minnesotës. San Antonio iu fal
Lamarcus Aldridge në këtë ndesh-
je, i cili regjistroi një bilanc me 39
pikë e 10 topa në tabelë. Për
Minnesotën, Townsi shënoi 23
pikë, ndërsa Wiggins 21, por që
nuk e ndihmuan skuadrën e tyre.
Golden State e harroi humbjen e
rëndë të pësuar ndaj Sacramentos,
duke ia nxjerrë të gjithë inatin

Phoenixit. Kampionët në fuqi të
NBA-së luajtën një tjetër ndeshje
pa treshen Durant-Curry-
Thompson, por këtë radhë mungesa
e tyre nuk u ndje. Cook me 28 pikë,
Greeni me 25 dhe Young me 20
pikë, ishin ata që morën përsipër
t'i drejtojnë "Warriors"-at drejt
këtij suksesi. Për Phoenixin, 18
pikët e Danielsit dhe 36 të
Jacksonit në 36 minuta lojë nuk
mjaftuan për ta mposhtur
skuadrën kaliforniane. 

Golden State rigjen suksesin,
Houstoni nuk ndalet
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Revistën për kulturë, gjuhë, media, “Akademia”, mund ta gjeni në redaksinë e gazetës
"Epoka e re", në Sheshin “Edit Durham”, 100 metra larg "Grand Hotel"-it.

Për informata të tjera mund të thërrisni në këtë numër të telefonit: +377 44 127 434.
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Zekije Ramadani shpall te pavlefshme
diplomën SHMGJ "Gjon Buzuku" Prizren.

"Technical assistance for the Animal Health
departament of the KVFA and the Food and
Veterinary Laboratory", KAHL- shpall të pavlefshme
certifikatën e numrit fiskal: 601218755, Prishtinë.

"Technical Assistence to MEST (ESPF) Kosovo,
shpall të pavlefshme certifikatën e numrit fiskal:
601142441 dhe nr. Tvsh: 330240143, Prishtinë.

Zekije Krasniqi shpall te pavlefshme diplomën
SHMGJ "Gjon Buzuku" Prizren.

Ilir Badalli shpall te pavlefshme dëftesat e kl l -
Vlll SHF "Leke Dukagjini" Prizren.

Zamire Uka shpall te pavlefshme dëftesat e kl
l - Vlll SHF "Dëshmoret e Kabashit" Korish.

Aleksander Jovanovic shpall te pavlefshme
dëftesat dhe diplomën SHMLT "11 Marsi" Prizren. 
Dormira Brahimaj shpall te pavlefshme dëftesat
dhe diplomën SHME "Ymer Prizreni" Prizren.

Diellza Naim Hoxha me numër personal:
1171715845, shpall të pavlefshme diplomën e
Fakultetit Filologjik, të Universitetit të Prishtinës
"Hasan Prishtina"

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

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

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

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

Lëshoj banesë me qira në lagjen "Ulpiana" afër
AAK-së në Prishtinë. Për informata më të 
hollësishme lajmërohuni në këtë numër të 
telefonit: 044-162-783

Kimete Lanaj B.I. kërkon një punëkryes për
ndërtimin e serrës me sipërfaqe prej 40 ari, me
material të zinguar. Oferta zgjat 5 ditë nga dita
e shpalljes në gazetë. Kontakti: 
044-528-353.

Lëshoj banesën me qira ne lagjen Bregu i
Diellit 2 te banesat e bardha, afër Shkollës Iliria
banesa është dy dhomshe e mobiluar kom-
plet, për info lajmërohuni në tel: 044/262-940
dhe 049/ 737-867.

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

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

Lëshohet banesa me qira kati i parë , në rr.
Esat Mekuli, çmimi i volitshëm. Për info. 044/
477-107 Prishtinë. Çmimi shumë i volitshëm
dhe është e mobiluar komplet.

Lëshohet banesa me qira ne qendër të
Prishtinës afër Sheshit Zahir Pajaziti, banesa
është dy dhomshe e mobiluar, lëshohet me
qira prej 1 qershori deri me 1 gusht (dy muaj),
çmimi sipas marrëveshjes. Për informata në tel.
044/171-328.

Lëshoj banesën me qira në lagjen Bregu i
Diellit te Furra Qerimi2, i ka dy dhoma të 
fjetjes , sallon me kuzhinë, shpajz dhe dy 
ballkona. Për info 044/332-640.

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

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

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

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

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

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

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

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

>> SHPALLJE TË VOGLA <<

URGJENTISHT KKËRKOJ BBANESË
PËR ZZYRE MME QQIRA

Në qendër të Prishtinës, kërkoj
banesë me qira, për zyre. Hapësira
80-100m2.

Kati i -l- deri në katin -lll-. 
Tel: 044741155

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 QQIRA. 

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 SSHTËPINË NNË
MATIQAN, EE PPËRSHTATSHME

PËR ÇÇERDHE

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

Prishtinë
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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 


