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Kryetarja e Komisionit Parlamentar për
Integrime Evropiane, Blerta Deliu-
Kodra, ka bërë me dije se liberalizimi i
vizave për qytetarët e Kosovës do të
ndodhë këtë vit. Në këtë intervistë
dhënë për gazetën "Epoka e re", ajo ka

thënë se me miratimin e demarka-
cionit me Malin e Zi, Kosova i ka përm-
bushur të gjitha kushtet e kërkuara për
këtë proces. Deliu-Kodra ka vlerësuar
se luftimi i krimit dhe korrupsionit
është më shumë kriter monitorues, i

cili nënkupton se duhet të plotësohet
edhe pas liberalizimit të vizave. Sipas
saj, me ratifikimin e demarkacionit
Kosova ka treguar seriozitet për përm-
bushjen e kritereve dhe përkushtim për
avancimin e rrugës evropiane

FLET PËR "EPOKËN E RE", BLERTA DELIU-KODRA

Qytetarët do të
lëvizin pa viza
brenda këtij viti

Qytetarët do të
lëvizin pa viza
brenda këtij viti- Luftimi i krimit dhe korrupsionitmë shumë është kriter monitorues

FAQE 4-5

Limaj kërkon zgjidhje
kombëtare për 
depolitizimin e arsimit

BE-ja dhe ShBA-ja: Vëmendja tani të
përqendrohet në luftimin e korrupsionit 

Çështja e arsimit është temë kombëtare
dhe për ta vendosur në binarë të duhur
kërkohet përfshirja e pozitës, e opozitës
dhe e shoqërisë civile. Kështu është
thënë të enjten në takimin e parë të

nivelit të lartë dedikuar çështjes së
arsimit. Me këtë rast, zëvendëskryemi-
nistri Fatmir Limaj ka bërë me dije se
synim kryesor i tij dhe i Qeverisë mbetet
ngritja e cilësisë në arsim

Pas ratifikimit të demarkacionit me
Malin e Zi, Zyra e Bashkimit Evropian
(BE) në Kosovë dhe Ambasada e
ShBA-së u kanë bërë thirrje institu-

cioneve të vendit të fokusohen për
forcimin e rezultateve të luftës
kundër krimit të organizuar dhe kor-
rupsionit. Kurse përfaqësuesit e

Qeverisë së Kosovës janë zotuar se
do të angazhohen maksimalisht për
plotësimin e këtij kushti, i cili është i
fundit për liberalizim të vizave

FAQE 7

Emin Z. EMINI
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SHKUP, 222 MARS - Kaluan tetë ditë
nga miratimi i Ligjit për Gjuhët në
Kuvendin e Maqedonisë, por
presidenti Ivanov edhe më tej
refuzon ta nënshkruajë dekretin
për shpalljen e tij në Gazetën
Zyrtare. Ndërkaq nga Gazeta
Zyrtare mohojnë që në adresë të
tyre të ketë arritur ndonjë doku-
ment për shpalljen e Ligjit për
Gjuhët. Duke mos dashur të
komentojnë shumë, nga Gazeta
Zyrtare thanë se do të veprojnë në

bazë të asaj që parashihet me ligj.
Kreu i ligjvënësit, Talat Xhaferi,
kalkulon, por nuk bën të ditur se a
ka hapësira ligjore për shpalljen
eventuale të Ligjit në Gazetën
Zyrtare pa nënshkrimin e presi-
dentit. 
Një vendim i tillë u kritikua dhe u
dënua ashpër nga VMRO-
DPMNE-ja ende pa ndodhur.
Sipas tyre, në rast se Ligji do të
shpallet në Gazetën Zyrtare pa fir-
mën e presidentit Ivanov, do të

pasojnë padi penale për kryetarin
e Parlamentit, Talat Xhaferin dhe
drejtorin e Gazetës Zyrtare. "Talat
Xhaferi, edhe nëse e nënshkruan
ligjin në vend të presidentit, kjo
nuk do të jetë e ligjshme pasi ai
nuk mund ta zëvendësojë presi-
dentin Ivanov i cili denjësisht e
kryen funksionin e tij presidencial.
Për këtë arsye, drejtori i Gazetës
Zyrtare nuk mund të lejojë të
shpallet ky ligj. Kushtetuta duhet
të respektohet. Pa nënshkrimin e

dekretit nga presidenti i RM-së
nuk ka ligj, ndërsa nëse dikush
tenton që ta shkelë Kushtetutën,

do të mbajë përgjegjësi penale",
deklaroi Orca Georgievski nga
VMRO-DPMNE.

Ligji për gjuhët, ende pa epilog nga Presidenca

PRISHTINË, 222 MARS - Presidenti i
Kosovës, Hashim Thaçi, ka
deklaruar se aktualisht ndodhet
në Uashington me qëllim të
koordinimeve për vazhdimin e
dialogut me Serbinë. Ai ka thënë
se për fazën e re të bisedimeve,
ky koordinim është i domos-
doshëm. "Në kuadër të parapër-
gatitjeve për vazhdimin e dia-
logut me Serbinë, që do të ndod-
hë nesër (të premten), jam në
Uashington për t'i bashkëko-
ordinuar aktivitetet me Shtetet e
Bashkuara të Amerikës, pasi do
të hyjmë në një fazë të re, të
rëndësishme dhe i tërë përkush-
timi duhet të jetë i koordinuar
mirë dhe natyrisht i qartë për
sot, por edhe për të ardhmen.

Pra, do të jetë një proces që do ta
hapë periudhën e arritjes finale
të marrëveshjes për normaliz-
imin e plotë të marrëdhënieve
mes shtetit të Kosovës dhe
Serbisë. Natyrisht se kjo çështje
është e ndjeshme dhe kërkon
koordinim me të gjithë partnerët
dhe miqtë, por adresë kryesore
për Kosovën mbetet
Uashingtoni", ka thënë presi-
denti Thaçi në intervistë për
"Radio Evropa e Lirë". 
Ai ka bërë me dije se shteti i
Kosovës ka nevojë për t'u kon-
soliduar në rrafshin e brend-
shëm dhe atë ndërkombëtar. Ka
nevojë për më shumë njohje
por, në të njëjtën kohë, ajo që
neve na duhet, është fqinjësia e

mirë në mes të Kosovës dhe
Serbisë, një raport evropian që
do të rezultojë me njohje reci-
proke, me paqe e stabilitet në
rajon, natyrisht edhe një të
ardhme evropiane, që të jemi
pjesë e NATO-s dhe e Bashkimit

Evropian.
Presidenti Thaçi ka thënë se
Kosova vazhdimisht koordino-
het me Shtetet e Bashkuara të
Amerikës dhe partnerët e tjerë
dhe çdo përkushtim që ka ndod-
hur më herët apo që ndodh edhe
sot, është i koordinuar dhe har-
monizuar me qëndrimet që janë
në interes të përbashkët, sepse
çdo përparim i Kosovës ka qenë i
lidhur drejtpërdrejt me hapat e
ndërmarrë edhe nga bashkësia
ndërkombëtare. "Kosova është
tregim i suksesit të përbashkët, i
angazhimeve të institucioneve
të Kosovës, por edhe mbështet-
jes së pakursyer nga ShBA-ja dhe
vendet e BE-së dhe shtetet e
tjera. Kështu që kemi një qëllim,
një objektiv", ka shtuar Thaçi.
I pyetur nëse është takuar me
presidentin e Serbisë, i cili në të
njëjtën kohë ka qëndruar në
ShBA, Thaçi është përgjigjur se ka
qenë i rastësishëm ai takim. "Ne
kemi rrugën tonë, kemi
angazhimet tona, kemi agjendën
tonë, e cila është e ndarë nga ajo
e Vuçiqit apo e dikujt tjetër.
Kështu që i tërë përkushtimi ynë
është që si Kosovë të përgatitemi.
Natyrisht që edhe të tjerët kanë

arsye të jenë në OKB apo hapësirat
e tjera të Nju Jorkut, që t'i marrin
mendimet apo opinionet e të
tjerëve, por nga ajo që sot lexova,
presidenti Vuçiq shihet se 
qëndrimi i faktorëve relevantë
ndërkombëtarë është super i
qartë - në mbështetje të 
konsolidimit dhe të avancimit të
mëtutjeshëm të shtetit të Kosovës
dhe domosdoshmërisë për 
arritjen e marrëveshjes për 
normalizim të plotë të marrëd-
hënieve dhe pajtim mes vendeve
dhe popujve tanë", ka thënë
presidenti Thaçi. 
Sa i përket raundit të sotëm (e
premte) të bisedimeve në Bruksel,
Thaçi ka thënë se nuk pret ndonjë
mrekulli, por rritje të përgjegjësive
dhe angazhimeve nga Federica
Mogherini, që normalizimi i 
marrëdhënieve mes shteteve
tona, Kosovës dhe Serbisë, të hyjë
në një fazë të re, në fazën finale, të
arrihet një marrëveshje historike
që do ta nënkuptonte përmbylljen
e të gjithë kapitujve, "mund të
them të errësirës, konflikteve e
problemeve dhe hapjes së 
kapitujve të bashkëpunimit, të
mirëkuptimit, të fqinjësisë së
mirë dhe pajtimit".

Thaçi shkoi në ShBA për t’u 
koordinuar rreth dialogut me Serbinë

Presidenti Hashim Thaçi thotë se ka qëndruar në
Uashington për t'i bashkëkoordinuar aktivitetet
me ShBA-në për vazhdimin e dialogut me
Serbinë, pasi do të hyjmë në një fazë të re për
normalizimin e plotë të marrëdhënieve mes
shtetit të Kosovës dhe Serbisë

BEOGRAD, 222 MARS - Presidenti i
Serbisë, Aleksandar Vuçiq, është
shprehur i dëshpëruar me bise-
dat për zgjidhjen e çështjes së
Kosovës me përfaqësuesit
ndërkombëtarë në Nju Jork. Në
një intervistë për
Radiotelevizionin e Serbisë,
Vuçiqi ka vlerësuar se Serbia sot
po e paguan çmimin e
vendimeve të gabuara në të
kaluarën. 
Ai ka thënë se Beogradi është i
gatshëm për kompromise, por jo
edhe për poshtërime. "Më duket
se ndërkombëtarët qëndrojnë
fuqishëm në parimet e respek-
timit dhe mbrojtjes së pavarësisë
së Kosovës, që për ne është situ-
atë shumë e vështirë", ka thënë

Vuçiqi pas vizitës treditore në
Nju Jork.  Ai i ka vlerësuar
bisedimet në Nju Jork si të vështi-
ra dhe aspak të lehta, por nuk ka
dhënë shumë detaje, duke
pohuar se "është takuar me
njerëz që vendosin për shumë

gjëra". 
Në takimin me Antonio Guterres,
sekretarin e përgjithshëm të
Kombeve të Bashkuara, Vuçiq ka
thënë se "Serbia është e gatshme
për kompromis, por jo edhe për
sakrifikimin e interesave të veta". 

Vuçiq: Ndërkombëtarët po e
mbrojnë pavarësinë e Kosovës
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Shqipe HHETEMI

PRISHTINË, 222 MARS -
Zëvendëskryetari i Partisë
Demokratike të Kosovës (PDK),
njëherësh edhe zëvendëskryem-
inistër, Enver Hoxhaj, ka kërkuar
që partitë politike ta ruajnë 
konsensusin e arritur edhe për
formimin e ushtrisë së Kosovës.
"Vlerësojmë se vendi ka hyrë në
një fazë të re meqë miratimi i
marrëveshjes së demarkacionit
është një pikë kthesë e re e cila
duhet të përdoret edhe për tema
të tjera të rëndësishme për
Kosovën siç është formimi i

ushtrisë apo përmbyllja e 
transformimit të Forcës së
Sigurisë së Kosovës në Forca të
Armatosura, dialogu me Serbinë
dhe shumë tema kombëtare.
Jemi të interesuar të kemi 
konsensus politikë jo vetëm për
temat që janë të politikës së
jashtme, por edhe për tema të
politikës së brendshme. Dhe
këtë konsensus politik do të
duhej ta vazhdojmë edhe më
tutje", ka deklaruar Hoxhaj të
enjten në një konferencë për
medie pas mbledhjes së Kryesisë
së PDK-së. Ai ka theksuar se nuk
duhet të ketë veto të jashtme për
ta bllokuar procesin e trans-

formimit të FSK-së.
Pavarësisht prej qëndrimit të
Listës Serbe, Hoxhaj ka thënë se
askush nuk mund ta bllokojë
formimin e ushtrisë së Kosovës.
"Qëndrimi ynë ka qenë se nuk
duhet të ketë veto të jashtme për
ta bllokuar procesin e formimit
të ushtrisë së Kosovës. Mënyra
se si është sjellë Lista Serbe në
raport me këtë temë ka qenë një
veto e jashtme, të cilën ne
vazhdimisht e kemi kundërshtuar.
Gjatë këtij viti do të merremi
intensivisht se si ta përmbushim
pritjen tonë të parë, që përmes
ndryshimeve kushtetuese të
ndodhë formimi i ushtrisë, por
kjo gjë nuk mund të bllokohet në
pafundësi. Askush nuk mund ta
bllokojë formimin e ushtrisë së
Kosovës", ka deklaruar Hoxhaj.
Ai ka bërë me dije se ky vit do të
jetë vendimtar që Kosova ta ketë
një ushtri moderne sipas 
standardeve të NATO-s, e cila

nuk paraqet kërcënim për
askënd dhe që nuk tejkalon
ndonjë balancë rajonale në
aspektin e sigurisë. 
Në këtë konferencë Hoxhaj ka
folur edhe për rëndësinë e mira-
timit të demarkacionit me
Malin e Zi, duke thënë se gjatë
këtij viti qytetarët e Kosovës do
të lëvizin pa viza në Evropë. Po
ashtu, ai ka vlerësuar se miratimi
i kësaj marrëveshje është vitale
për Kosovën meqë kompleton
sovranitetin. "I falënderoj 80
deputetët e Kuvendit të
Kosovës, të cilët kanë votuar pro
kësaj marrëveshje dhe të cilët,
me votën e tyre, i thanë jo
izolimit të qytetarëve dhe
bllokimit të vendit. Miratimi i
kësaj marrëveshje është i 
rëndësishëm sepse kompleton
sovranitetin. Sikurse që vota pro
ratifikimit të kësaj marrëveshje
është përmbushje e kushtit
vendimtar që qytetarët e

Kosovës të udhëtojnë pa viza në
Evropë gjatë këtij viti", ka 
theksuar Hoxhaj, duke shtuar se
Kuvendi dhe Qeveria duhet të
komunikojnë sa më shpejt me
Brukselin në mënyrë që të 
shihet se kur do të përmbyllet ky
proces. "Viti 2018 kemi besim të
plotë se mund të jetë vit i 
lëvizjes së lirë pa viza nëse të
gjitha institucionet shtetërore
angazhohen për një temë të
tillë", ka thënë ai. 
Gjithashtu, Hoxhaj ka folur edhe
për funksionimin e koalicionit
qeverisës. Ai ka thënë se 
mandati i kësaj qeverie do të jetë
i plotë. "Mandati i këtyre 
institucioneve do të jetë i plotë,
katërvjeçar. Kuvendi, Qeveria dhe
opozita duhet të jenë unikë se si
kalendarin tonë të brendshëm, të
cilin e kemi përmbushur të
mërkurën, ta shndërrojmë në një
kalendar evropian për Kosovën",
ka deklaruar Hoxhaj.

Zëvendëskryetari i Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Enver Hoxhaj, ka mbajtur konferencë për medie

Hoxhaj: Pas demarkacionit duhet konsensus
edhe për formimin e ushtrisë

Pacolli: Zgjidhja e vetme, anëtarësimi i
Kosovës në OKB dhe njohja nga Serbia

PRISHTINË, 222 MARS (ER) -
Zëvendëskryeministri dhe
ministri i Punëve të Jashtme,
Behgjet Pacolli, ka reaguar
ndaj shkrimeve të disa
medieve serbe duke raportuar
për, kinse, propozime të reja
"të statusit të vëzhguesit të
Kosovës në OKB". 

Pacolli përmes një reagimi në
llogarinë e vet në "Facebook"
ka shkruar se serbët dhe të
gjithë të tjerët që kanë njohuri
procedurale të procesit të 
anëtarësimit në OKB e dinë
shumë mirë se Kosova, me
numrin e madh të njohjeve që
i ka siguruar, nuk ka vështirësi

ta sigurojë këtë status edhe
sikur të aplikojë për të brenda
këtij viti. "Po vërej se si mediet
serbe vazhdojnë propagandën
e oborrit qeveritar serb, 
fatkeqësisht edhe nëpërmjet
medieve të Kosovës, duke
raportuar për, kinse, propozime
të reja 'të statusit të vëzhguesit

të vendit tonë në OKB'. 
Andaj, e vetmja zgjidhje e 
qëndrueshme dhe afatgjatë
për Kosovën, rajonin, BE-në
dhe komunitetin ndërkombëtar
është anëtarësimi i saj i plotë
në Kombet e Bashkuara dhe
njohja e saj nga Serbia", ka
thënë Pacolli.

Zëvendëskryetari i Partisë Demokratike të Kosovës
(PDK), Enver Hoxhaj, ka  thënë të enjten se pas 
ratifikimit të demarkacionit me Malin e Zi konsensusi
politik duhet të ruhet edhe për formimin e ushtrisë. Ai
ka theksuar se nuk duhet të ketë veto të jashtme për
ta bllokuar procesin e transformimit të FSK-së 
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Muhamet KKOCI

PRISHTINË, 222 MARS - Kryetarja e
Komisionit Parlamentar për
Integrime Evropiane, Blerta
Deliu-Kodra, është shprehur e
bindur se qytetarët e
Republikës së Kosovës brenda
këtij viti do të lëvizin pa viza në
zonën Shengen. Ajo nuk ka
dashur të përmendë muaj të
caktuar se kur do të mund të
ndodhë një gjë e tillë për shkak
të procedurës vendimmarrëse
që ka BE-ja, por ka bërë me dije
se Kosova tashmë i ka kryer
obligimet e veta. 
Në këtë intervistë dhënë për
gazetën "Epoka e re", Deliu-
Kodra ka deklaruar se tani, pas
ratifikimit të demarkacionit me
Malin e Zi, BE-ja e ka radhën të

veprojë. "Si kryetare e
Komisionit për Integrime
Evropiane kam realizuar takime
të shumta bilaterale dhe kam
pasur diskutime të shumta 
lidhur me këtë proces. Por, duke
e ditur se ky proces ka procedura
vendimmarrëse, nuk mund të
flasim për datë të saktë se kur
do të ndodhë lëvizja e lirë për
qytetarët tanë. Jam optimiste se
pas përfundimit të procedurave
vendimmarrëse që i përmenda
më lart, qytetarët do të lëvizin
brenda vitit 2018", ka thënë
Deliu-Kodra. 
Ajo ka folur edhe për 
kriterin tjetër që ka të bëjë me
liberalizimin e vizave, luftimi i
korrupsionit.
Deliu-Kodra ka thënë Kosova ka
shënuar progres në luftimin e
krimit dhe të korrupsionit.

Sipas saj, ky kriter është 
monitorues dhe nënkupton se
duhet të plotësohet edhe pas
liberalizimit të vizave. "Lidhur
me kriterin që ka të bëjë me
luftimin e korrupsionit nga ana
e institucioneve vendore,
konsideroj se janë bërë hapa të
konsiderueshëm nga ana e
institucioneve tona, por duhet
të kemi parasysh se ky kriter
është më shumë monitorues,
që do të thotë se, edhe pas 
liberalizimit të vizave, do të
kërkohet të kemi luftim të krimit
të organizuar dhe korrupsionit",
ka thënë Deliu-Kodra.
Kryetarja e Komisionit
Parlamentar për Integrime
Evropiane ka vlerësuar se me
ratifikimin e demarkacionit me
Malin e Zi, Kosova ka treguar
seriozitet për përmbushjen e

kritereve, si dhe ka treguar
përkushtim për avancimin e
rrugës sonë evropiane. "Kemi
pasur një rrugë të gjatë dhe
shumë të mundimshme deri në
përmbushjen e të gjitha
kritereve, gjë që është parë edhe
gjatë ditëve e viteve të kaluara,
por tanimë shpresoj dhe besoj
se kemi përmbushur të gjitha
kërkesat lidhur me përfundimin
e këtij procesi. Qytetarët tanë
do ta gëzojnë të drejtën e 
lëvizjes së lirë, kaq gjatë të
mohuar", është shprehur ajo.

"Epoka ee rre": Znj. Deliu-Kodra,
Kuvendi i Kosovës ka ratifikuar
të mërkurën demarkacionin me
Malin e Zi. Cili është mesazhi që
Kosova ka dërguar te BE-ja me
këtë rast? 
Deliu-KKodra: Me ratifikimin e
demarkacionit me Malin e Zi,
Kosova ka treguar seriozitet në
përmbushjen e kritereve si dhe
ka treguar përkushtim për
avancimin e rrugës sonë
evropiane.

"Epoka ee rre": Meqenëse ratifiki-
mi i demarkacionit ka qenë
kushti kryesor për liberalizim të
vizave, sa i është ofruar Kosova
këtij procesi me këtë veprim? 
Deliu-KKodra: Kemi pasur një

rrugë të gjatë dhe shumë të
mundimshme deri në përm-
bushjen e të gjitha kritereve, gjë
që është parë edhe gjatë ditëve
e viteve të kaluara, por tani më
shpresoj dhe besoj se kemi
përmbushur të gjitha kërkesat
lidhur me përfundimin e këtij
procesi. Qytetarët tanë do ta
gëzojnë të drejtën e lëvizjes së
lirë, kaq gjatë të mohuar.

"Epoka ee rre": Kriter tjetër është
përmendur edhe luftimi i 
korrupsionit nga institucionet
vendore. A varemi tash nga ky
kusht për liberalizim të vizave? 
Deliu-KKodra: Lidhur me kriterin
që ka të bëjë me luftimin e 
korrupsionit nga ana e institucioneve
vendore, konsideroj se janë
bërë hapa të konsiderueshëm
nga ana e institucioneve tona,
po ashtu duhet të kemi
parasysh se ky kriter është më
shumë monitorues, që do të
thotë se, edhe pas liberalizimit
të vizave, do të kërkohet të kemi
luftim të krimit të organizuar
dhe korrupsionit.

"Epoka ee rre": Cila është, tash e
tutje, procedura e vendimmarrjes
nga ana e BE-së për liberalizim
të vizave?
Deliu-KKodra: Tashti institu-

Flet për "Epokën e re", Blerta Deliu-Kodra

QYTETARËT
DO TË LËVIZIN
PA VIZA
BRENDA
KËTIJ VITI
- Luftimi i krimit dhe
korrupsionit më shumë
është kriter monitorues

Kryetarja e Komisionit Parlamentar për Integrime Evropiane, Blerta Deliu-
Kodra, ka bërë me dije se liberalizimi i vizave për qytetarët e Kosovës do të
ndodhë këtë vit. Në këtë intervistë dhënë për gazetën "Epoka e re", ajo ka
thënë se me miratimin e demarkacionit me Malin e Zi, Kosova i ka përmbushur
të gjitha kushtet e kërkuara për këtë proces. Deliu-Kodra ka vlerësuar se luftimi
i krimit dhe korrupsionit është më shumë kriter monitorues, i cili nënkupton se
duhet të plotësohet edhe pas liberalizimit të vizave. Sipas saj, me ratifikimin e
demarkacionit Kosova ka treguar seriozitet për përmbushjen e kritereve dhe
përkushtim për avancimin e rrugës evropiane
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PRISHTINË, 222 MARS - Një ditë pas
ratifikimit të demarkacionit me
Malin e Zi, Bashkimi Evropian
dhe Shtetet e Bashkuara të
Amerikës (ShBA) kanë dhënë
porosi të qarta për institucionet e
Kosovës. BE-ja dhe ShBA-ja kanë
bërë thirrje që tash fokusimi të
jetë në plotësimin e kriterit të
fundit për liberalizimin e 
vizave, luftimin e krimit dhe të
korrupsionit.  
Shefja e Zyrës së BE-së në
Kosovë, Natalya Apostolova, dhe
shefat e misioneve të BE-së në
Kosovë, në një deklaratë për
media kanë vlerësuar se ratifikimi
i marrëveshjes së demarkacionit
me Malin e Zi nga ana e Kuvendit
të Kosovës paraqet një arritje të
rëndësishme për Kosovën dhe
popullin e saj. "Ratifikimi është
shembull konkret i përkushtimit
të Kosovës ndaj marrëdhënieve
të mira fqinjësore. Gjithashtu, kjo
nënkupton se u përmbush një
nga dy kriteret e mbetura për 
liberalizimin e vizave për
Kosovën. Dëshirojmë t'i shpre-
him urimet tona të përzemërta
për ligjvënësit e Kosovës që e
bënë të mundur këtë gjë. Procesi
ishte i gjatë dhe me raste i
mundimshëm, por në fund u
arrit rezultati i duhur për 
popullin e Kosovës", është thënë
në këtë deklaratë. 
Shefja e Zyrës së BE-së në Kosovë
dhe shefat e misioneve të BE-së
kanë komentuar edhe situatën
që ndodhi dje në Kuvend.
"Sidoqoftë, me keqardhje pamë
që diskutimi në Kuvend u 
pengua nga përpjekje të 
vazhdueshme për t'i ndërprerë
procedurat duke lëshuar gaz 
lotsjellës. Ne i dënojmë me forcë
të gjitha aktet e dhunës kundër
ligjvënësve të Kosovës. Praktika
të tilla nuk kanë vend në
diskursin politik", është theksuar
në deklaratë. Po ashtu, ata janë
shprehur se shpresojnë dhe
presin që bashkëpunimi 
ndërpartiak për ratifikimin e
marrëveshjes së demarkacionit
të jetë shenjë e lëvizjeve të
ardhshme në çështjet me rëndësi
të madhe për Kosovën. "Tash
vëmendja duhet të përqendrohet
në forcimin e rezultateve të luftës
kundër krimit të organizuar dhe
korrupsionit. Presim që të gjitha

palët ta vazhdojnë punën e
madhe dhe përpjekjet për përm-
bushjen e kriterit të mbetur për
liberalizimin e vizave dhe për
avancimin e perspektivës evropi-
ane të Kosovës", thuhet në
deklaratën e shefes së Zyrës së
BE-së në Kosovë dhe shefave të
misioneve të BE-së.
Edhe Ambasada e Shteteve të
Bashkuara të Amerikës (ShBA)
nëpërmjet një deklarate për
medie ka ftuar institucionet e
Kosovës që tani të fokusohen për
forcimin e rendit dhe zhvillimin
ekonomik. "Tani Kuvendi dhe
Qeveria e Kosovës duhet ta kthe-
jnë vëmendjen e tyre te çështjet e
tjera nga agjenda e prioriteteve
që do ta shtyjnë Kosovën përpara
drejt sundimit të ligjit, zhvillimit
ekonomik dhe aspiratave të saj
euroatlantike. Ambasada e
Shteteve të Bashkuara do të
vazhdojë t'i përkrahë përpjekjet e
qytetarëve të Kosovës për arritjen
e integrimit të plotë në familjen
evropiane të kombeve", është
thënë në këtë deklaratë.
ShBA-ja i ka përgëzuar qytetarët
e Kosovës për ratifikimin e
demarkacionit të kufirit me
Malin e Zi, duke shtuar se kjo
konfirmon vendin e Kosovës në
Evropë. "Urime popullit të
Kosovës për ratifikimin e mar-
rëveshjes për demarkimin e

kufirit me Malin e Zi! Ratifikimi
është një arritje e rëndësishme
që e konfirmon vendin e Kosovës
në Evropë. Çdo deputet i
Kuvendit që votoi për të rati-
fikuar këtë marrëveshje, mund të
jeni krenar që e dini se keni bërë
veprimin e duhur dhe të gux-
imshëm për të mirën e shtetit
tuaj", është në deklaratën për
medie të ShBA-së. 
Ndërsa ministrja e Integrimit
Evropian, Dhurata Hoxha, është
zotuar se Qeveria e Kosovës është
e përkushtuar edhe për
plotësimin e kushtit të fundit për
liberalizim të vizave. Në një kon-
ferencë për medie mbajtur të
enjten, ministrja Hoxha ka
deklaruar se në fushën e luftimit
të krimit të organizuar dhe kor-
rupsionit, Kosova ka shënuar
progres. "Sa i përket plotësimit të
kriterit të luftimit të korrupsionit,
në kuadër të ekipit të përbashkët
për luftimin e krimeve serioze,
respektivisht udhëheqjes së
Prokurorisë Speciale, janë shën-
juar 39 raste, janë ngritur 30
aktakuza, 23 raste janë në shkallë
të ndryshme të shqyrtimit gjyqë-
sor dhe 7 raste janë përmbyllur
në formë të vendimit të prerë.
Vlerësimi ynë është se për qël-
lime të liberalizimit kriteri
kundër luftës së korrupsionit ka
shënuar progres të mjaftueshëm,

por presim vlerësim final nga
institucionet e BE-së", ka thënë
Hoxha.
Më tej, ajo ka thënë se me 
ratifikimin e demarkacionit 
institucionet e Kosovës kanë për-
funduar detyrat për liberalizimin
e vizave dhe përgjegjësia, sipas
saj, tani është në anën e institu-
cioneve të Bashkimit Evropian.
Ajo ka shprehur optimizëm se
qytetarët e Kosovës brenda këtij
viti do të mund të udhëtojnë pa
viza në vendet e Bashkimit
Evropian. "Ne presim që të gjitha
këto procedura të mos marrin më
shumë se gjashtë muaj duke u
bazuar në praktika të vendeve të
tjera që kanë marrë pjesë në 
procesin e liberalizimit të vizave",
ka sqaruar Hoxha, duke treguar
edhe procedurën e vendimmarrjes.
"Hapat që tani priten nga institu-
cionet e Bashkimit Evropian janë:
fillimi i negociatave për
ndryshimin e rregullores 539/
2001 në mes të tri institucioneve
kryesore: Komisionit, Parlamentit
dhe Këshillit të Bashkimit
Evropian, pastaj miratimi i 
rregullores në seancën plenare të
Parlamentit Evropian, miratimi
nga Këshilli i Ministrave, 
ceremonia e Këshillit dhe, në
fund, publikimi në gazetën
zyrtare dhe hyrja në fuqi", ka
thënë ministrja Hoxha.

cionet tona përgjegjëse pritet
ta dërgojnë raportin me 
përmbushjen e kritereve, 
pastaj Komisioni Evropian e
dërgon rekomandimin në
Parlamentin Evropian dhe
Këshillin e Bashkimit Evropian
si organ vendimmarrëse të 
BE-së.

"Epoka ee rre": Si kryetare e
Komisionit për Integrime
Evropiane keni pasur takime
të shumta me zyrtarët e lartë të
BE-së. Me siguri ata ju kanë
dhënë ndonjë afat kohor se kur
kosovarët mund të lëvizin 
lirshëm nëse ratifikohet
demarkacioni?
Deliu-KKodra: Si kryetare e
Komisionit për Integrime
Evropiane kam realizuar
takime të shumta bilaterale
dhe kam pasur diskutime të
shumta lidhur me këtë proces
por, duke ditur se ky proces 
ka procedura vendimmarrëse,
nuk mund të flasim për 
datë të saktë se kur do të n
dodhë lëvizja e lirë për 
qytetarët tanë. Jam optimiste
që pas përfundimit të 
procedurave vendimmarrëse
që i përmenda më lart, 
qytetarët do të lëvizin pa viza
brenda vitit 2018.

Kanë vazhduar reagimet ndërkombëtare dhe vendore pas ratifikimit të demarkacionit me Malin e Zi

BE-ja dhe ShBA-ja: Vëmendja
tani të përqendrohet në
luftimin e korrupsionit

Pas ratifikimit të demarkacionit me Malin e Zi, Zyra e Bashkimit Evropian (BE) në Kosovë dhe Ambasada e
ShBA-së u kanë bërë thirrje institucioneve të vendit të fokusohen për forcimin e rezultateve të luftës kundër
krimit të organizuar dhe korrupsionit. Kurse përfaqësuesit e Qeverisë së Kosovës janë zotuar se do të
angazhohen maksimalisht për plotësimin e këtij kushti, i cili është i fundit për liberalizim të vizave
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PRISHTINË, 22 MARS (ER) -
Lëvizjes Vetëvendosje ka
kërkuar të enjten lirimin e
shtatë deputetëve të saj, të

arrestuar një ditë më parë për
gjuajtje të gazit lotsjellës në
Kuvendin e Kosovës. Sipas
Vetëvendosjes, deputetët që u

arrestuan dhe u larguan dhun-
shëm nga salla e Kuvendit ende
po vazhdojnë të mbahen në
paraburgim vetëm pse u vunë

në mbrojtje të republikës. "Ne
kërkojmë lirimin e menjëher-
shëm të deputetëve: Arbërie
Nagavci, Drita Millaku, Fitore

Pacolli, Liburn Aliu, Valon
Ramadani, Salih Zyba dhe
Xhelal Sveçla", është thënë në
komunikatën e Vetëvendosjes.

Lëvizja Vetëvendosje kërkon lirimin e deputetëve të arrestuar

PRISHTINË, 222 MARS (ER) - Ministria
e Arsimit, e Shkencës dhe e
Teknologjisë (MAShT), me
mbështetje të UNICEF-it (zyra në
Kosovë), ka prezantuar të enjten
kornizën e treguesve të arsimit në
Kosovë, raportin vjetor statistikor
me tregues kyçë për arsimin
parauniversitar dhe udhëzuesin
për llogaritjen e shpenzimeve në
arsimin parauniversitar.
Dokumentet e publikuara u vlerë-
suan jashtëzakonisht të rëndë-
sishme dhe me ndikim për har-
timin e politikave arsimore në të
ardhmen dhe rritjen e trans-
parencës. 
Korniza e treguesve të arsimit në
Kosovë përmban 39 tregues të
ndarë në: qasje dhe pjesëmarrje,
efikasitet të brendshëm, kushte të

mësimnxënies dhe burime finan-
ciare. Ministri i Arsimit, Shyqiri
Bytyqi, ka vlerësuar me këtë rast se
dokumentet të cilat po publiko-
hen ofrojnë një pasqyrë të qartë të

planifikimit dhe shërbejnë për
llogaritjen e shpenzimeve dhe të
hapave të cilët do të ndërmerren. 
Ministri Bytyqi edhe një herë ka
theksuar se angazhimet e vazh-

dueshme në zhvillimin e sistemit
arsimor tregojnë përkushtimin e
Qeverisë së Kosovës për zhvillimin
e këtij sektori të rëndësishëm për
vendin. "Ky dokument të cilin sot

po e shpalosim, është dokument
shumë i rëndësishëm për
Ministrinë e Arsimit, sepse ne do
të kemi informacione dhe para-
metra të ndryshëm të cilët do të
ndihmojnë për të krijuar politika
të qarta rreth zhvillimit të qën-
drueshëm të arsimit në Kosovë si
një sektor me rëndësi të veçantë",
ka thënë Bytyqi. 
Ndërsa shefi i UNICEF-it për
Kosovën, Brandao Co, ka deklaru-
ar se korniza e treguesve të arsim-
it në Kosovë dhe dokumentet e
tjera do të prodhojnë efekte pozi-
tive në të ardhmen pasi, sipas tij,
janë dokumente jashtëzakonisht
të rëndësishme të cilat do të
ndikojnë për hartimin e politikave
arsimore dhe për përmirësimin e
gjendjes në të ardhmen. 

MAShT-i prezanton kornizën e 
treguesve të arsimit në Kosovë

PRISHTINË, 222 MARS (ER) - Për herë
të parë Ministria e Shëndetësisë
do ta bëjë menaxhimin e 
kontratave për barna dhe 
material shpenzues përmes një
sistemi elektronik i cili është
aktiv që nga dita e enjte. 
Ministri i Shëndetësisë, Uran
Ismaili, ka thënë se ky sistem do
ta mundësojë monitorimin 
elektronik të të dhënave të 
detajuara të kontratës, në të
gjitha fazat e saj. 
Ismaili ka thënë se ky sistem do
t'i njoftojë zyrtarët e Fondit të
Sigurimeve Shëndetësore 120
ditë (4 muaj) para skadimit të
një kontrate, në mënyrë që të
ketë kohë të mjaftueshme për

përgatitjen e një kontrate të re
dhe të mos mbetet në mungesë
do të ndonjë bari. "Kur ka vullnet
dhe dëshirë për të punuar edhe
rezultatet nuk mungojnë. Sot
mora një lajm të rëndësishëm
nga drejtori i Fondit të
Sigurimeve Shëndetësore, Fatmir
Plakiqi. Për herë të parë Ministria e
Shëndetësisë do ta bëjë 
menaxhimin e kontratave për
barna dhe material shpenzues
përmes një sistemi elektronik, i
cili është aktiv që nga sot", ka
thënë Ismaili, duke shtuar  se ky
sistem do ta mundësojë 
monitorimin elektronik të të 
dhënave të detajuara të kontratës
në të gjitha fazat e saj. 

MSh-ja me sistem elektronik për 
menaxhimin e kontratave për barna

PRISHTINË, 222 MARS (ER) - Ministria
e Mjedisit dhe Planifikimit
Hapësinor, me aktivitete të
ndryshme, nën moton "Natyra
për ujin", ka shënuar 22 marsin -
Ditën Botërore të Ujit. Në kuadër
të shënimit të kësaj dite është
bërë shpërndarja e materialeve
promovuese në Sheshin
"Skënderbeu" në Prishtinë dhe në
sheshin qendror të Gjilanit. Po
ashtu, u zhvilluan edhe aktivitete
vetëdijësuese me nxënës të
shkollave fillore në Gjilan si dhe u

mbajt tryeza me temën "Natyra
për ujin" në kontekst të planeve
zhvillimore komunale, ku morën
pjesë zyrtarë të Komunës së
Gjilanit, të Kompanisë Rajonale të
Ujësjellësit "Hidromorava" si dhe
njohës të kësaj fushe. 
Në këtë tryezë, në emër të
MMPH-së, mori pjesë edhe
zëvendësministri i MMPH-së,
Bashkim Musliu, i cili ka folur për
rëndësinë e kësaj dite si dhe për
planet e ministrisë në lidhje me
ujin. "MMPH-ja, në kontekst të

zhvillimit të qëndrueshëm të
resurseve ujore, është në vazhdën
e hartimit dhe miratimit të poli-
tikave të reja të aspektit organiza-
tiv dhe zhvillimor. Si përfundim
kemi Strategjinë Shtetërore të
Ujërave dhe Rregullores së
Organizimit dhe Sistematizimit të
Vendeve të Punës në Ministri, e
cila ka për qëllim ta rrisë 
efikasitetin e zbatimit të këtyre
politikave në favor të ruajtjes dhe
kujdesit ndaj burimeve dhe 
rrjedhave ujore", ka thënë Musliu.

Me aktivitete vetëdijësuese 
shënohet Dita Botërore e Ujit
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PRISHTINË, 222 MARS - Qeveria e
Kosovës e ka vullnetin dhe
gatishmërinë për ta depolitizuar
arsimin në Kosovë. Kështu ka
deklaruar të enjten
zëvendëskryeministri Fatmir
Limaj në takimin e parë të
nivelit të lartë dedikuar çështjes
së arsimit në vend. Ai ka thek-
suar se çështja e arsimit është
temë kombëtare prandaj, për ta
vendosur në binarë të duhur,
kërkohet përfshirja e pozitës, e
opozitës dhe e shoqërisë civile.
"Qeveria e Kosovës e ka vull-
netin dhe gatishmërinë për ta
depolitizuar arsimin në Kosovë.
Shpreh vullnetin e kësaj qeverie
për t'ia dhënë drejtimin e duhur
arsimit në Kosovë. Përkushtimi
ynë është vendosja e sektorit të
arsimit në binarë të drejtë, sek-
tor ky shumë i rëndësishëm për
vendin. Çështjet e arsimit nuk
janë ekskluzivisht përgjegjësi e
një ministrie ose e një qeverie,
por është temë nacionale ku
duhet të përfshihen pozita,

opozita dhe shoqëria civile.
Synimi i kësaj qeverie është që
njerëzit e duhur të jenë në
vendin e duhur dhe vetëm në
këtë formë do ta ngrehim 
cilësinë në arsim", ka deklaruar
Limaj.  
Edhe kryeministri Ramush
Haradinaj ka bërë thirrje për
mobilizim të të gjithë aktorëve
të kësaj fushe për përmirësimin
e gjendjes në të gjitha nivelet.
Sipas tij, Kosova është para
sfidës së krijimit të një sistemi të
qëndrueshëm arsimor, i cili
është i lidhur drejtpërdrejt me
zhvillimin ekonomik. "Përgjigjja
në këtë sfidë bëhet përmes
punës dhe veprimeve të gux-
imshme me përballjen e proble-
meve reale në këtë fushë, e kjo
kërkon dije dhe energji. Arsimi
në vendin tonë është një temë
me rëndësi të veçantë dhe kjo
çështje nuk i përket vetëm 
ministrit të arsimit, por të
gjithëve. Andaj është tejet e
rëndësishme të kemi një energji
dhe potencial, që në të gjitha
nivelet e arsimit të punohet me
kapacitetin më të madh dhe

kështu të arrihen rezultate më të
mira", ka deklaruar Haradinaj. 
Kryeministri i ka siguruar të
pranishmit se asnjë veprim deri
tani nuk është bërë për inat të
dikujt, kur është shkarkuar
bordi i Agjencisë së Akreditimit.
"Nuk i kam shikuar emrat dhe
ka mundur të jetë ndonjëri nga
kjo tavolinë dhe epilogu ka
mundur të jetë i njëjtë, por ka
qenë një veprim i parë, një lëviz-
je e parë, për të ecur dikah", ka
thënë Haradinaj. 
Ndërsa ministri i Arsimit, i
Shkencës dhe i Teknologjisë,

Shyqiri Bytyqi, ka bërë një për-
shkrim të gjendjes në sistemin
arsimor, duke përmendur edhe
planin strategjik të arsimit në
Kosovë 2017-2021. Me këtë rast,
ministri Bytyqi ka thënë se
duhet një bashkërendim i
veprimeve nga të gjithë aktorët,
sepse çështja e arsimit është
tema më e rëndësishme
nacionale prandaj, sipas tij,
edhe zgjidhja duhet të jetë
nacionale. Në këtë takim, të
pranishëm kanë qenë edhe rek-
torët e universiteteve publike në
Kosovë, kryetari i Akademisë së

Shkencave dhe Arteve të
Kosovës, Nexhat Daci, drejtues
të arsimit në nivele komunale,
përfaqësues të SBAShK-ut,
drejtues institucionesh arsi-
more dhe ekspertë të ndryshëm
të kësaj fushe. Kryeministri
Haradinaj, duke parë rëndësinë
që çështjet e arsimit të kenë
adresim të veçantë, ka
propozuar që takime të kësaj
natyre të mbahen çdo muaj, në
mënyrë që të arrihet gjetja e
ngecjeve dhe zgjidhjet për 
problemet në sistemin arsimor
të vendit. 

Është mbajtur takimi i parë i nivelit të lartë dedikuar çështjes së arsimit në Kosovë 

Limaj kërkon zgjidhje kombëtare 
për depolitizimin e arsimit

Kërkohet angazhim më i madh për 
procedimin e projektligjeve

PRISHTINË, 222 MARS (ER) - Kryetari i
Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli,
ka mbajtur të enjten takim me
kryetarët e komisioneve 
parlamentare, nga të cilët ka
kërkuar angazhim më të madh
për procedimin e projektligjeve.
Veseli ua ka kujtuar kryetarëve të
komisioneve parlamentare se një
mori projektligjesh nuk iu kanë
nënshtruar ende leximit të parë
në Kuvend, ndërkaq numri i atyre
që do të kalojnë në dëgjimin e
dytë është edhe më i madh.
Kryeparlamentari Veseli ka 
theksuar se në procedurën e
shqyrtimit në komisione parla-
mentare janë 39 projektligje. Ai ka
qartësuar se shtatë projektligje
(prej tyre tri marrëveshje
ndërkombëtare) janë në proce-
durën e shqyrtimit në seancë
plenare, dy projektligje të gatshme
për shqyrtim të dytë në seancë
plenare, 29 projektligje janë të

miratuara në parim dhe gjenden
në procedurën e shqyrtimit në
komisione parlamentare, 10 
projektligje janë për mendim në
Qeveri, të cilat pritet të procedohen
nga Kryesia e Kuvendit. 
Duke kërkuar angazhim dhe 
iniciativë më të madhe nga
përgjegjësit e komisioneve, kreu i
Kuvendit ka bërë me dije se nëntë
projektligje të cilat i përkasin
agjendës së integrimeve evropiane
duhet të procedohen në seancë
plenare deri më 31 mars. Ndërkaq
kryetarët e komisioneve parlamentare,
pasi raportuan për gjendjen e 
projektligjeve në procedurat e
shqyrtimit të tyre, thanë se 
shumica nga projektligjet do të
procedohen në harmoni me afatin
e paraparë sipas Rregullores së
Kuvendit. Ata, po ashtu, u zotuan
për një efikasitet edhe më të shtuar
lidhur me projektligjet që kanë të
bëjnë me agjendën e integrimeve.

Çështja e arsimit është temë kombëtare dhe për
ta vendosur në binarë të duhur kërkohet përfshirja
e pozitës, e opozitës dhe e shoqërisë civile.
Kështu është thënë të enjten në takimin e parë të
nivelit të lartë dedikuar çështjes së arsimit. Me
këtë rast, zëvendëskryeministri Fatmir Limaj ka
bërë me dije se synim kryesor i tij dhe i Qeverisë
mbetet ngritja e cilësisë në arsim
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Albulena SS. MMAVRAJ

PRISHTINË, 222 MARS - Instituti
Demokratik i Kosovës (KDI) ka
organizuar të enjten një vizitë të
anëtarëve të Komisionit për
Zhvillim Ekonomik,
Infrastrukturë, Tregti, Industri
dhe Zhvillim Rajonal të Kuvendit
të Republikës së Kosovës, në
kompaninë publike KOSTT
(Operatori i Sistemit,
Transmisionit dhe Tregut të
Energjisë Elektrike të Kosovës). 
Në këtë vizitë morën pjesë
kryetarja e këtij komisioni, Sala
Berisha-Shala dhe anëtarja e
komisionit, Mimoza Kusari-Lila,
të cilat takuan kryeshefin
ekzekutiv të KOSTT-it, Ilir Shala
dhe përfaqësues të bordit.

Qëllimi i kësaj vizite ishte
informimi i anëtarëve të
Komisionit për Zhvillim
Ekonomik lidhur me zbatimin e
marrëveshjes për energji të 
arritur në mes të Kosovës dhe
Serbisë, në kuadër të dialogut të
Brukselit dhe çështjen e faturim-
it të energjisë së pjesës veriore të
Kosovës.  
Deputetët kërkuan nga përfaqë-
suesit e KOSTT-it informacione
lidhur me progresin për 
zbatimin e marrëveshjes së
Brukselit dhe humbjet e shtetit
të Kosovës nga moszbatimi i
kësaj marrëveshjeje. 
Nga ana tjetër, përfaqësuesit e
KOSTT-it i informuan deputetët
se deri më tani Kosova dhe
Serbia nuk janë pajtuar për zba-
timin e marrëveshjes për energji.

Ata kanë theksuar se arsyeja e
moszbatimit të marrëveshjes
është refuzimi i Serbisë që ta
regjistrojë kompaninë e re në
Kosovë "Elektro Server", sipas
ligjeve të Republikës së Kosovës.
Ata kanë njoftuar se janë rapor-

tuar vonesat tek përfaqësuesit e
BE-së, të cilëve u kanë kërkuar të
ushtrojnë më shumë presion
ndaj Serbisë për zbatimin e mar-
rëveshjes. 
Sipas përfaqësuesve të KOSTT-it,
moszbatimi i kësaj marrëveshje

po i shkakton humbje të mëdha
financiare Kosovës dhe KOSTT-it
në veçanti. Vetëm gjatë vitit 2017
KOSTT-i ka pasur humbje disa
milionëshe, kurse nga viti 2008
deri në vitin 2017 Serbia 
llogaritet që ka përfituar deri në
52 milionë euro nga shfrytëzimi i
linjave të interkoneksionit të
Kosovës.
Përfaqësuesit e KOSTT-it
kërkuan nga deputetët ta 
ngrehin këtë çështje në Kuvend
dhe të kërkojnë nga Qeveria të
gjejnë sa më shpejt një zgjidhje
të qëndrueshme. Deputetët u
zotuan se do ta adresojnë sa më
shpejt këtë çështje në seancat e
Kuvendit të Kosovës dhe do t'i
kërkojnë Qeverisë që këtë 
çështje ta trajtojë me prioritet
dhe seriozitet.

Moszbatimi i marrëveshjes së dialogut për energji
mund ta çojë Kosovën në krizë energjetike

Arbisa SSHEFKIU

PRISHTINË, 222  MARS - Ministri i
Inovacionit dhe Ndërmarrësisë,
Besim Beqaj, ka vizituar të enjten
Universitetin "Haxhi Zeka" në
Pejë, ku ka mbajtur një ligjëratë
para studentëve të këtij univer-
siteti dhe ka bashkëbiseduar me
studentët në lidhje me mundësitë
e zhvillimit ekonomik përmes
avancimit të inovacionit dhe
ndërmarrësisë. 
Ministri Beqaj u ka thënë 
studentëve se ndërmarrjet e vogla
dhe të mesme janë shtyllat më të
rëndësishme të çdo ekonomie të
madhe moderne në botë sot,
duke shtuar se bizneset e reja
digjitale po e bëjnë dallimin në
çdo ekonomi, duke përfshirë
superfuqinë më të madhe
ekonomike në botë, Shtetet e
Bashkuara të Amerikës. Duke
folur për rëndësinë e ideve të të
rinjve në fushën e biznesit, 
ministri Beqaj ka theksuar se

kompanitë si 'Microsoft',
'Facebook', 'Google' e të tjera
kanë filluar si ide nga studentët në
kolegje e universitete. 
Ndërsa duke folur për objektivat e
Ministrisë së Inovacionit dhe
Ndërmarrësisë, ministri Beqaj ka
thënë se synimi i ministrisë që ai
drejton është inkurajimi i të rinjve
për iniciativa private, realizim dhe
përmbushje të ideve të tyre në 
biznese të reja dhe të zhvilluara, të
cilat do të gjenerojnë zhvillim dhe
punësim. "Si Ministri e Inovacionit
dhe Ndërmarrësisë do të zbatojmë
aktivitete për mbështetje të
hulumtimit dhe zhvillimit nga 
sektori privat, skemave voucher
për NVM-të, konferencave, 
kthimit të trurit nga diaspora dhe
kampanjave për ngritjen e vetëdijes
së shoqërisë dhe komunitetit,
posaçërisht studentëve", ka thënë
Beqaj, duke shtuar se investimi i
drejtpërdrejtë në sektorin privat
do të arrijë të krijojë efekt pozitiv
për rritjen e konkurrueshmërisë
dhe produktivitetit.

Beqaj, studentëve: Bizneset e reja digjitale 
po e bëjnë dallimin në çdo ekonomi

Imeri: Ekonomia joformale e dëmton 
në shkallë të gjerë buxhetin

PRISHTINË, 222 MARS (ER) - Drejtori
i përgjithshëm i Administratës
Tatimore të Kosovës (ATK), Sakip
Imeri, ka marrë pjesë të enjten
në takimin e radhës të këshillit
drejtues të projektit të financuar
nga BE-ja: "Mbështetje e mëte-
jshme institucioneve të Kosovës
në luftën kundër krimit të orga-
nizuar, korrupsionit dhe
ekstremizmit të dhunshëm", me
qëllim të diskutimit të raportit
tremujor.
Imeri ka thënë se takimet e tilla
shërbejnë për vazhdimin e

punës së palodhur për ngritjen
dhe përforcimin e
bashkëpunimit në luftën kundër
ekonomisë joformale, pastrimit
të parave, financimit të terror-
izmit dhe krimeve financiare.
"Ekonomia joformale, pastrimi i
parave dhe krimet e tjera finan-
ciare në tërësi paraqesin një fak-
tor kompleks në natyrë, njëko-
hësisht të rëndësishëm që
shqetëson të gjitha vendet në
rajon dhe më gjerë, të cilat dëm-
tojnë seriozisht ekonominë dhe
shoqërinë si tërësi, të cilat nuk

kufizohen vetëm në sektorin
publik, por prekin edhe
aktivitetet e biznesit duke dëm-
tuar konkurrencën lojale", ka
thënë ai.
Imeri ka shtuar se ekonomia
joformale në shkallë të gjerë
dëmton buxhetin e Qeverisë
duke ndikuar në dobësimin e
infrastrukturës shtetërore. "Në
përgjithësi ndikon në uljen e
mirëqenies shoqërore dhe zhvil-
limin e qëndrueshëm
ekonomik", është shprehur
Imeri.
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PRISHTINË, 22 MARS (ER) -
Bordi i Bankës Qendrore të
Republikës së Kosovës me
shumicë votash ka zgjedhur
prof. dr. Flamur Mrasori
kryetar të Bordit të BQK-së.
Mrasori ka punuar në BQK
mbi 11 vjet, në të cilën ka
ushtruar funksione të

rëndësishme, përfshirë
funksionin e sekretarit të
Bordit Ekzekutiv të BQK-së
dhe të këshilltarit të guver-
natorit. 
Gjatë periudhës së shërbimit
të tij në BQK, ai ishte i përf-
shirë në të gjitha proceset e
rëndësishme për realizimin

e objektivave të BQK-së. Si
kryesues i Komisionit për
Integrime Evropiane të
BQK-së, Mrasori ishte pjesë-
marrës në procesin e
dialogimit të MSA-së ndër-
mjet Kosovës dhe Bashkimit
Evropian. Po ashtu, ishte
pjesëmarrës i rregullt i dele-

gacionit të BQK-së në
takimet vjetore të Fondit
Monetar Ndërkombëtar dhe
Bankës Botërore. Dy herë ka
qenë zëvendësguvernator i
përkohshëm i Republikës së
Kosovës në FMN gjatë
takimeve vjetore. 
Mrasori është profesor në

Fakultetin Juridik të
Universitetit të Prishtinës.

Flamur Mrasori zgjedhet kryetar i Bordit të BQK-së

Albulena SS. MMAVRAJ

PRISHTINË, 222 MARS - Zyra e
Bashkimit Evropian në Kosovë
dhe Ministria e Tregtisë dhe
Industrisë kanë mbajtur të enjten
konferencën për media lidhur me
projektin "Asistenca për zbatimin
e Marrëveshjes së Stabilizim
Asociimit, direktiva e shërbimeve
të BE-së". Me këtë rast, zëvendës-
ministri i Tregtisë dhe Industrisë,
Faton Thaçi, ka thënë para të
pranishmëve se Kosova është
duke kaluar në disa procese në
rrugëtimin e saj drejt integrimit
në Bashkimin Evropian. 
Ai ka theksuar se liria e lëvizjes së
themelimit dhe shërbimeve është
ndër katër liritë themelore në
Bashkimin Evropian (së bashku
me lirinë e lëvizjes së mallrave,
personave dhe kapitalit).
"Prandaj, zbatimi i lirisë së shër-
bimeve të direktivës së shër-
bimeve rrjedh si obligim për
Republikën e Kosovës nga
Marrëveshja e Stabilizim
Asociimi, ku në nenin 58 të kësaj
marrëveshje obligohet Kosova ta
trajtojë dhe ta rregullojë lëvizjen e
shërbimeve brenda pesë vjetëve.
Kam nderin t'ju adresohem sot
lidhur me përfundimin e projektit
të financuar nga BE-ja 'Asistenca

për implementimin e
Marrëveshjes së Stabilizim
Asocimit - direktiva e shërbimeve
të BE-së'. Siç mund ta dini, objek-
tiva e përgjithshme e këtij projek-
ti është lehtësimi i implementim-
it të MSA-së përmes mbështetjes
së harmonizimit dhe implemen-
timit të legjislacionit të Kosovës
me legjislacionin e BE-së në
fushën e shërbimeve. Kjo do të
thotë se projekti ka transponuar
në njërën nga pjesët më të
ndjeshme të legjislacionit të BE-
së - direktivën e shërbimeve në
sistemin ligjor nacional", ka thek-
suar Thaçi. Ai ka shtuar se objekti-
va e direktivës së shërbimeve
është të arrihet progresi drejt një
tregu të brendshëm të vërtetë të
shërbimeve ashtu që, në sektorin
më të gjerë të ekonomisë evropi-
ane, si bizneset ashtu edhe kon-
sumatorët t'i shfrytëzojnë maksi-
malisht mundësitë që ai ofron.
Sipas tij, pjesa më e rëndësishme
e projektit ishte aktiviteti i shqyr-
timit të legjislacionit sektorial, i
cili rregullon qasjen në shërbimet
individuale dhe ushtrimin e tyre.
"Përfitimet e këtij shqyrtimi janë
jashtëzakonisht të mëdha. Ajo
çfarë më bën veçanërisht krenar
është se të gjitha rezultatet kyçe të
realizuara që nga maji 2016 nuk
janë vetëm punë e një ministrie të

vetme MTI-së, por rezultate të një
koordinimi dhe bashkëpunimi
mes gati të gjitha ministrive të lin-
jës, një numri të lartë të agjencive
dhe organeve të tjera në nivel
qendror dhe lokal, përfshirë
shoqatat profesionale në sektorin
e shërbimeve", ka nënvizuar
Thaçi. 
Zëvendësministri ka theksuar se
administrata e Kosovës është e

aftë për punë të koordinuar dhe
dhënie të rezultateve, që priten
gjatë procesit të MSA-s. "Ky 
projekt ishte një test i vërtetë për
procesin e ardhshëm drejt 
anëtarësimit dhe ofron një
mësim shumë të çmuar të
mësuar nga administrata e
Kosovës. Kjo përvojë paraqet një
nga rezultatet më të rëndësishme
dhe më të qëndrueshme të 

projektit", ka thënë zëvendës-
ministri Thaçi.
Ndërsa Luigi Brusa, shef i sektorit
për bashkëpunim nga Zyra e
Bashkimit Evropian në Kosovë,
duke folur rreth këtij projekti, ka
thënë se legjislacioni i përgatitur
nga pala e Kosovës ka bërë që
operatorëve ekonomikë t'u
mundësohet zmadhimi i tregut
në Bashkimin Evropian.

Direktiva e BE-së do ta ndihmojë Kosovën 
për krijimin e vendeve të punës

Prishtinë, 22 mars (ER) -
"Bujqësia është një nga sektorët
me prioritet të lartë për institu-
cionet tona dhe kjo është dësh-
muar si nga konteksti strategjik,
pasi ky sektor është përfshirë në
të gjitha dokumentet strategjike
të vendit", ka thënë ministri i
Financave, Bedri Hamza, në cere-
moninë e lansimit të dritares
"Agro" të Fondit Kosovar për
Garantimin e Kredive. 
Hamza e ka vlerësuar lart lan-
simin e këtij produkti për faktin
se, siç ka thënë ai, është shumë
me rëndësi për tregun në Kosovë.
"Duke ditur rëndësinë e këtij sek-
tori për një numër të madh të
ekonomive familjare, lansimi i
dritares 'Agro' do t'i shtojë
mundësitë për këtë sektor, duke

bërë që qasja në financim për
projektet e tyre të lehtësohet 
dukshëm. Pavarësisht prej faktit
se shumica e bankave janë duke
kredituar këtë sektor përgjatë
viteve, kreditë e destinuara për
'Agro' vazhdojnë të mbeten të
ulëta. Besoj se një nga arsyet 
kryesore për këtë kreditim relativisht
të ulët ka qenë perceptimi i
rrezikut më të lartë për këtë sektor
dhe normat e interesit që kanë
reflektuar këtë rrezik", ka thënë
ministri Hamza. Ai ka theksuar se
lansimi i këtij produkti në masë të
konsiderueshme do ta ulë rrezikun
ndaj të cilit janë të ekspozuara
bankat dhe institucionet
jobankare. "Rrjedhimisht, kreditimi
për këtë sektor do të shtohet
ndjeshëm", ka thënë Hamza.

Ministri Hamza: Bujqësia është një nga 
sektorët me prioritet të Qeverisë
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PRISHTINË, 222 MARS (ER) - Kryetari i
Komunës së Prishtinës, Shpend
Ahmeti, ka përuruar të enjten
Qendrën e të Moshuarve, në
objektin e rinovuar, ku dikur ishte
Qendra nr. 1 e Mjekësisë
Familjare. Ai ka bërë me dije se
një qendër e tillë është bërë për

herë të parë në Prishtinë si pilot-
projekt dhe ka thënë se  nëse
funksionon si ide, do të hapen
edhe dy të tjera. 
Qendra e të moshuarve ka
kapacitet për 60-65 persona dhe
ka hapësira të ndryshme për
pushim e socializim. Brenda qen-

drës janë edhe këndet e leximit,
këndet e lojërave, këndet për punë
dorë, këndet e pushimit, si dhe
hapësirat e veçanta për përcjelljen
e kanaleve televizive. Që nga java e
ardhshme kjo qendër do të jetë e
hapur dhe do të mund të shfrytë-
zohet nga të moshuarit.

Përurohet qendra për të moshuarit në Prishtinë

PRIZREN, 222 MARS (ER) -
Prokuroria Themelore në
Prizren, në bashkëpunim me
Kryeprokurorin e Shtetit,
përmes një komunikate për
media kanë bërë me dije se
kanë filluar hetimet kundër
personave përgjegjës dhe sub-
jekteve juridike, të cilat kanë
importuar nga Belgjika sasi të
mishit me cilësi të dyshimtë.
"Prokuroria përmes urdhrit të
gjyqtarëve kompetentë të pro-
cedurës paraprake, në
bashkëpunim me Policinë e
Kosovës, Njësinë e Hetimeve të
Krimeve Ekonomike dhe

Korrupsionit në Prizren dhe
inspektorët e Agjencisë së
Ushqimit dhe Veterinarisë, ka
kryer bastisje dhe kontroll në
shtëpitë dhe lokalet e subjek-
teve juridike, njëra në territorin
e Rahovecit, tjetra të Suharekës
dhe ka sekuestruar provat e
nevojshme për procedurë
penale, si dhe sasi të mishit me
afat të skaduar", thuhet në
komunikatën për media të
Prokurorisë së Kosovës.
Prokurori i Shtetit kërkon nga
të gjithë ata që kanë informata
lidhur me këtë rast, t'i drejto-
hen Prokurorisë dhe të

bashkëpunojnë me organet e
ndjekjes për zbardhjen jo
vetëm të këtij rasti, por edhe të
rasteve të tjera për të cilat
mund të kenë njohuri. Javë më
parë në Belgjikë është trajtuar
si një lloj skandali çështja e
kualitetit të mishit, të cilin e
konsumojnë qytetarët, pasi
është zbuluar se firma 
"VEVIBA", e cila është një nga
furnizueset më të mëdha, ka
funksionuar në kushte të
papranueshme sanitare si dhe
ka manipuluar me përmbajtjen
e mishit dhe me etiketat për
afatin e përdorimit.

Prokuroria fillon hetimet për mishin 
e importuar nga Belgjika

PRISHTINË, 222 MARS (ER) -
Kryetari i Komunës së Gjakovës,
Ardian Gjini, ka mbajtur të
enjten një ligjëratë para studen-
tëve të Kolegjit AAB, me të cilët
ka bashkëbiseduar për tema të
ndryshme, kryesisht që kishin
të bënin me Komunën e
Gjakovës. Fillimisht kryetari
Gjini ka folur për organizmin e
pushtetit lokal, ndërsa më pas
ka folur edhe për idetë dhe 
projektet e tij në mandatin
katërvjeçar. Ai ka bërë me dije
se qysh prej fillimit është
angazhuar të punojë sipas kon-
ceptit të menaxhimit të ri publik. 
Në këtë drejtim, kryetari Gjini
ka thënë se investimet prior-
itare janë ai në parkun e madh
të qytetit, në lumen "Krena" si

dhe në rrugët që nxisin 
zhvillimin ekonomik dhe 
turizmin në Gjakovë. I pyetur
nga studentët, kryetari Gjini ka
folur edhe për gjendjen e pastër-
tisë në Komunën e Gjakovës. Ai
ka thënë se komuna po punon
në dy aspekte në këtë drejtim, në
aspektin afatshkurtër që
nënkupton pastrimin dhe 
aspektin afatgjatë që nënkupton
krijimin e mekanizmave për
menaxhimin e mbeturinave.
Megjithatë, që Gjakova të jetë më
e pastër, kryetari Gjini ka kërkuar
ndihmë edhe nga qytetarët, të
cilët i ka lutur që mbeturinat 
t'i hedhin vetëm në vendet e 
caktuara dhe t'i kryejnë
obligimet e veta ndaj ndërmarrjes
së pastrimit.

Gjini: Në Gjakovë po përpiqemi ta ndërtojmë
një koncept të ri të menaxhimit publik

Ahmeti nënshkruan marrëveshje për 
zhvillimin e sektorit të turizmit

PRISHTINË, 222 MARS (ER) - Kryetari
i Komunës së Prishtinës, Shpend
Ahmeti, ka nënshkruar të enjten
një marrëveshje mirëkuptimi
për zhvillimin e sektorit të tur-
izmit në rajonin e Prishtinës. Kjo
marrëveshje mirëkuptimi u nën-
shkrua me projektin e Agjencisë
Zvicerane për Zhvillim dhe
Bashkëpunim që implemento-
het nga "Swisscontact". 

Komuna e Prishtinës, përmes
Drejtorisë për Kulturë, Rini dhe
Sport, ka për synim zhvillimin e
turizmit krahas investimeve në
infrastrukturën kulturore në
qytet dhe ruajtjen e
trashëgimisë. Prandaj, do të
investohet në restaurimin e
trashëgimisë kulturore dhe do të
themelohen dy muze për pro-
movimin e artit bashkëkohor të

Kosovës. Përmes këtij projekti,
"Swisscontact" do të
bashkëpunojë me Komunën e
Prishtinës për zhvillimin e
strategjisë për turizëm, gjetjen e
modeleve të menaxhimit efikas
të monumenteve, trajnimin e
guidave dhe zhvillimin e pro-
dukteve turistike duke kon-
tribuar kështu në rritjen e të
hyrave dhe të punësimit.
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Ushtria Çlirimtare e Kosovës
(UÇK) si faktor ushtarak e politik
ka historinë e saj për të cilën është
folur e shkruar shumë. Ajo ka
zhvilluar edhe diplomacinë e saj,
në fillim në kushtet e ilegalitetit
nëpër Evropë, por duke filluar nga
pranvera e vonë e vitit 1998, edhe
kontaktet e para publike përmes
përfaqësuesve të saj në vende të
ndryshme dhe në Kosovë.
Për t'i dalë përpara çdo keqkuptimi,
termi diplomaci, i përdorur në
këtë rast, ka karakter relativ dhe
nënkupton kontakte me përfaqësues
të vendeve e qeverive të
ndryshme, jozyrtare, informuese
dhe sensibilizuese për gjendjen në
Kosovë, për lirinë e të drejtat e
shqiptarëve aty. Kjo është faza e
parë e diplomacisë së UÇK-së.
Faza e dytë e saj fillon pas muajit
maj-qershor 1998 kur, me inicia-
tivën amerikane, fillojnë kontaktet
e para për ta tërhequr UÇK-në në
procesin e një negociate politike
ndërshqiptare në Kosovë, për të
krijuar një grup të përbashkët
negociator, për t'i filluar bisedimet
me Beogradin. Kjo fazë ka zgjatur
deri në janar të vitit 1999. 
Faza e tretë e kësaj diplomacie, më
e strukturuar dhe e organizuar,
më intensive dhe me një platformë
të qartë negociuese, ishte
Konferenca e Rambujesë dhe
vijimi i saj në Paris në shkurt-mars
1999 dhe që shënoi një pikë sa
kulmore aq edhe kthese në fatin e
Kosovës e në luftën e UÇK-së për
liri e pavarësi të saj. 
Faza e katërt u zhvillua në kushtet
e luftës, mars-qershor 1999. Ajo u
zbatua e tëra jashtë Kosovës, në
Evropë e ShBA, me qeveri e në
institucione, konferenca e 
organizata ndërkombëtare. Ishte
një kohë e paharrueshme e një
shkollë e madhe për udhëheqësit
e UÇK-së e për përfaqësuesit e saj
që u përgatitën për të nesërmen e
çlirimit, për drejtimin e vendit e
për marrëdhëniet me jashtë të tij.
Qasja e diplomacisë së UÇK-së
ishte revolucionare si vetë lufta e
saj, shpesh edhe naive dhe e
ndrojtur nga mungesa e përvojës

por edhe të kulturës së saj. Në
Kosovë kishte edhe një diplomaci
tjetër, ajo e Lidhjes Demokratike
të Kosovës (LDK), e presidentit
Ibrahim Rugova dhe e qeverisë së
tij në emigracion. Ndonëse patën
të njëjtin objektiv strategjik,
pavarësinë e Kosovës, metoda e
tyre diplomatike e veprimit ishte e
ndryshme. LDK-ja e kërkonte
pavarësinë përmes metodës
tradicionale pacifiste, përmes

sensibilizimit të qeverive, 
organizmave ndërkombëtare dhe
konferencave javore të shtypit në
Prishtinë. LDK-ja kishte njerëz më
me përvojë, më shumë lidhje me
kancelaritë evropiane dhe
amerikane, instrumente e mjete
financiare.
UÇK-ja në fillim ishte e izoluar e
nuk pranohej si aktor në 
bisedime, por ajo iu imponua
tavolinave dhe kancelarive të
diplomacisë ndërkombëtare. Jo
me diplomatë të përgatitur dhe as
me taktika diplomatike të stërhol-
luara, por me diplomacinë e luftës
në terren, në Drenicë e Dukagjin,
në Llap, në Shalë e kudo tjetër që
vepronin njësitë e armatosura të
saj. Kjo metodë bëri që ajo të 
ftohej e të dëgjohej në tavolinat
diplomatike edhe atje ku më parë
nuk dëshironin dhe nga qeveri e
njerëz që nuk e pëlqenin.
Çfarë thashë deri tani është një
temë e një studim krahasues më
vete, që do të mund të trajtohej
më gjerë në një rast tjetër. Po 
kështu koha nuk na lejon që të
marrim në analizë të katër fazat e
diplomacisë të UÇK-së, por do të
përqendrohemi vetëm në fazën e
parë të saj, në pranverë të vitit
1998. Dhe këtu nuk do të flasim
për embrionet e diplomacisë së
UÇK-së, por për përfaqësimin në
një mënyrë ose një tjetër të saj nga
diplomacia e shtetit shqiptar që u
bë natyrshëm zëdhënës i saj sa e
lejuan koha e rrethanat.

***
UÇK-ja nuk doli as brenda një
muaji dhe as brenda një viti si një
strukturë e mirorganizuar
ushtarake dhe me një hierarki të
zgjedhur qendrore. Ndaj edhe
shfaqja e saj si një faktor ushtarak
në Kosovë erdhi në rritje nga disa
aksione lokale të shpërndara e të
kryera nga grupe atdhetare
kundër njësive policore dhe
ushtarake serbe deri në krijimin e
shtabit të përgjithshëm të saj. Këto
aksione nuk tërhoqën vëmendjen
e komunitetit ndërkombëtar,
madje nuk u bënë të njohura aq
shumë edhe në Shqipëri, ndonëse
edhe dëshmorët e parë të UÇK-së
si Zahir Pajaziti, Luan Haradinaj,
Ardian Krasniqi e të tjerë hynin e
dilnin në vend, qëndronin në
Tiranë, në Tropojë, Kukës e Has.
Shteti shqiptar në kohë e në
mënyra të ndryshme ka qenë 
strehë e mbështetje për luftëtarët
shqiptarë kundër sundimit serb
në Kosovë. Pa u zhytur thellë në
histori, disa nga udhëheqësit e
ardhshëm të UÇK-së e të 
strukturave aktuale të shtetit të
pavarur të Kosovës që në vitet 
'80-ta të shekullit të kaluar kanë
qenë në kontakt me përfaqësitë
diplomatike shqiptare nëpër
Evropë, por edhe me organe të
specializuara të shtetit shqiptar,
janë udhëzuar e kanë marrë
mbështetje. 

Në fund të vitit 1990, udhëheqësi
komunist Ramiz Alia ka pritur dhe
ka biseduar me drejtuesit e
Lëvizjes Popullore të Kosovës
(LPK), Fazlli Veliu, Xhavit Haliti,
Emrush Xhemajli etj., ndërsa më
24 shkurt 1991 edhe kryetarin e
LDK-së, Ibrahim Rugova.
Fillimi i shpërbërjes së Jugosllavisë
i shtoi kontaktet ndërshqiptare
mes dy anëve të kufirit dhe shumë
shqiptarë nga Kosova, veçanërisht
të rinj erdhën në Shqipëri. Në
gusht 1991, presidenti i
Shqipërisë, Ramiz Alia priti një
grup deputetësh të Kuvendit të
Kosovës. Në dokumentin arkivor
që reflekton këtë vizitë është
shënuar një deklaratë e tyre se "po
përpiqemi të tregohemi të matur
në këtë situatë shumë të vështirë
të krijuar, por jemi të përgatitur që
dhunës do t'i përgjigjemi me
dhunë".
Politika zyrtare njohu Republikën
e Kosovës, presidentin e saj
Ibrahim Rugova dhe qeverinë në
emigracion të Bujar Bukoshit. Po
në këtë kohë,  tetor-nëntor 1991,
me urdhër të Ramiz Alisë,
Ministria e Mbrojtjes dhe
Komanda e Akademisë Ushtarake
filluan stërvitjen luftarake të dy
grupeve shqiptarësh nga Kosova
në Surrel, njëri prej të cilëve kishte
në krye Adem Jasharin dhe tjetri
Zahir Pajazitin. Pas ardhjes në
pushtet të Partisë Demokratike në
prill 1992 e deri në vitin 1996 
marrëdhëniet e LDK-së me
Tiranën u intensifikuan dhe në
protokollin e shtetit shqiptar,
presidenti i Kosovës dhe qeveria
Bukoshi kishin një vend kryesor.
Atyre iu ofruan mbështetje dhe
ministria e mbrojtjes e qeverisë së
Kosovës zyrat qendrore të saj i
kishte në Tiranë. Po kështu edhe
forcat e armatosura të Republikës
së Kosovës krijuan në Shqipëri
baza logjistike e stërvitore.
Gjatë këtyre viteve në Shqipëri
gjetën strehë e mbështetje edhe
veprimtarë të tjerë shqiptarë nga
Kosova, studentë e të rinj që hynin
e dilnin ilegalisht prej saj ose me
banim të përkohshëm në Zvicër,
Gjermani, Austri, etj, por që nuk
kishin bindjet e LDK-së. Më tepër
ishin anëtarë të Lëvizjes Popullore
të Kosovës ose të bindjeve të majta
në përgjithësi. Mes tyre në vitin

1993 Adem Jashari ka ardhur
përsëri në Shqipëri.
Qëndrimi dhe veprimtaria e
këtyre grupeve ra ndesh me 
filozofinë dhe politikën pacifiste të
I. Rugovës e të LDK-së. Ato ishin
për luftë të armatosur për çlirimin
e Kosovës. Presidenti i Shqipërisë
Sali Berisha dhe qeveria shqiptare
në vitet 1993-1997 duke mbështetur
vetëm Ibrahim Rugovën dhe 
qasjen e tij të lëvizjes pacifiste në
Kosovë nuk i shihnin me sy të
mirë aktivitetin e këtyre grupeve.
Përmes shërbimeve sekrete të
drejtuara nga Bashkim Gazidede
u përndoqën dhe u vunë nën 
presion mjaft anëtarë të LPK-së
dhe disa si Zahir Pajaziti, Ardian
Krasniqi, Hashim Thaçi, etj, edhe
u burgosën përkohësisht.
Ngjarjet fatkeqe të pranverës 1997
dhe shpërthimi i depove të
armëve të ushtrisë shqiptare solli
ndër shumë e shumë të këqija
edhe një mundësi për grupet 
revolucionare të Kosovës për t'u
armatosur. Në kushtet e një rënie
thuajse të plotë të shtetit e të një
anarkie të pashembullt, shqiptarët
nga Kosova grumbulluan sasi të
mëdha armatimi dhe krijuan baza
logjistike në veri të vendit nga ku
pastaj futeshin armët në Kosovë.
Kështu u zgjeruan dhe u
armatosën grupe të reja luftarake
me emblemën e UÇK-së në
Kosovë.
Ardhja në pushtet e qeverisë së
koalicionit të majtë pas zgjedhjeve
të qershorit 1997 në Tiranë u prit
mirë nga grupet revolucionare të
armatosura të UÇK-së në Kosovë
dhe po kështu nga udhëheqja
politike e LPK-së dhe organizatave
të tjera të majta. Përfaqësues të
tyre tentuan në fund të nëntorit
1997 që të takoheshin me kryemi-
nistrin Fatos Nano por nuk iu arrit
qëllimit. Kjo tentativë përkoi edhe
me daljen e parë publike të 
përfaqësuesve të UÇK-së në Kosovë. 
Si përfundim mund të thuhet se
deri në fundin e vitit 1997 nuk ka
pasur asnjë kontakt zyrtar të
nivelit të lartë në Tiranë mes 
qeverisë shqiptare dhe struktu-
rave të veçanta ushtarake apo
politike që u shfaqën me
emblemën e UÇK-së. Por ka pasur
takime jozyrtare e bashkëpunim
të fshehtë mbi baza njohjeje 

personale me funksionarë të lartë
në Tiranë, në ministrinë e
Mbrojtjes e në atë të Rendit, e pa
dyshim me drejtues të shërbimeve
sekrete shqiptare. Përmes tyre u
garantuan në përgjithësi
furnizimet me armatim e 
municione për në Kosovë.

***
Shfaqja e UÇK-së dhe rritja e
aksioneve të saj luftarake në 
dhjetor 1997 e fillim i janarit 1998
rrezikuan prishjen e një lloj status
quo-je që ishte vendosur në
Kosovë midis kërkesave paqësore
të Rugovës dhe regjimit policor të
Millosheviqit. Por aktiviteti luftarak
i UÇK-së kërcënoi të nxirrte jashtë
loje e të bënte të pavlerë edhe
strategjinë e Grupit të Kontaktit
(Britania e Madhe, Franca,
Gjermania, Italia e Rusia) të 
miratuar në 24 shtator 1997 në Nju
Jork për të nxitur bisedimet mes
Rugovës e Millosheviqit qoftë edhe
me ndërmjetës ndërkombëtar, në
kërkim të përmirësimit të statusit
të Kosovës drejtë një autonomie në
fushën e lirive e të drejtave të 
njeriut, zhvillimit të arsimit e 
kulturës kombëtare. 
Shtetet e Bashkuara dhe pesë
vendet e tjera anëtare të Grupit të
Kontaktit  e kishin bërë të qartë dhe
këtë mesazh ia kishin përcjellë
edhe qeverisë shqiptare se statusi i
ardhshëm i Kosovës nuk do të ishte
as më shumë e as më pak veçse një
autonomi e zgjeruar në kufijtë e
asaj që kishte ekzistuar në
Kushtetutën e RFJ të vitit 1974.
Gjithashtu qeveritë e këtyre
vendeve njihnin e vlerësonin si
udhëheqës politik të shqiptarëve të
Kosovës vetëm Ibrahim Rugovën
dhe mbështesnin lëvizjen e tij 
pacifiste. Këtë qëndrim Sekretarja
amerikane e Shtetit, Madelene
Ollbrajt ia bëri të ditur Fatos Nanos
që në takimin e parë në Nju Jork në
shtator 1997 kur deklaroi se "ne
mendojmë se Rugova është një
udhëheqës i dobishëm dhe se
"Kosova duhet të ketë autonomi të
gjerë por jo pavarësi". Këto
vlerësime nga shtatori i vitit 1997 e
deri në mars të vitit 1998 iu përcol-
lën qeverisë shqiptare nga të gjithë
ministrat e jashtëm të qeverive të
vendeve të Grupit të Kontaktit.

(Botuar nnë ""Dita". VVijon)

Shqipëria dhe UÇK-ja, 
prapaskena të historisë



Moskë, 22 mars - Kremlini ka
thënë se marrëdhëniet Rusi -
Shtetet e Bashkuara janë ende
larg përmirësimit, pavarësisht
prej bisedimeve për një takim në
mes të presidentit amerikan
Donald Trump dhe homologut të
tij Vladimir Putin. "Nuk do të
flasim për ndonjë pikë kthese.
Fillimisht ne duhet të flasim për
një zhvillim eventual të dialogut.

Kemi shumë punë para atij pro-
cesi", ka thënë zëdhënësi i
Kremlinit, Dmitry Peskov, në një
konferencë telefonike me gaze-
tarë.
Më 20 mars, presidenti amerikan
Trump ka përshëndetur Putinin
për fitoren e një tjetër mandati
gjashtëvjeçar si presidenti i
Rusisë, duke thënë se të dy
"mund të bashkëpunojnë në një

të ardhme jo shumë të largët". 
Marrëdhëniet në mes të dy
shteteve janë në pikën më të ulët
prej Luftës së Ftohtë.
Disa nga shkaqet e rritjes së ten-
sioneve janë edhe vendimi i
Rusisë për aneksimin e Krimesë,
mbështetja për separatistët në
lindje të Ukrainës dhe supozimet
për ndërhyrje në zgjedhjet
amerikane të vitit 2016 në ShBA.

Peskov: MMarrëdhëniet RRusi - SShBA, llarg ppërmirësimit
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ShBA-ja së shpejti shpall 
sanksionet ndaj Kinës 
UASHINGTON, 222 MARS - Presidenti Donald Trump
pritet t'i bëjë të ditur të enjten sanksione kundër
Kinës për "vjedhje" të pasurisë intelektuale të
Shteteve të Bashkuara. Sanksionet krijojnë kushte
për një luftë të dytë të mundshme tregtare me
Pekinin.
Veprimet tregtare kundër Kinës janë pjesërisht në
përgjigje të vjedhjes dhe transferimit jo të
ligjshëm të teknologjisë amerikane te kompanitë
kineze. Sipas njoftimeve, presidenti Trump do të
vendosë tarifa me vlerë prej dhjetëra miliardë 
dollarësh mbi një numër produktesh kineze.
Pekini thotë se askush nuk i fiton luftërat tregtare,
por nuk po tërhiqet nga kjo sfidë.
"Kina nuk dëshiron luftë tregtare me askënd, por
nëse dikush na detyron të luftojmë, nuk do të
frikësohemi e as do të fshihemi. Nëse Shtetet e
Bashkuara ndërmarrin veprime që dëmtojnë
interesat kineze, atëherë Kina do të duhet të 
ndërmarrë hapa të domosdoshme dhe të 
nevojshme për t'u përgjigjur dhe mbrojtur 
interesat tona legjitime", tha Hua Chunying, 
zëdhënëse e Ministrisë së Jashtme kineze. 
Në janar presidenti Trump vendosi tarifa mbi
industrinë e paneleve diellore të dominuara nga
kompanitë kineze. 

Jep dorëheqje avokati i Trumpit
për çështjen ruse

UASHINGTON, 222 MARS - Mediet amerikane kanë
raportuar se avokati kryesor i presidentit
amerikan, Donald Trump, për hetimet e 
këshilltarit special në çështjen ruse, ka dhënë
dorëheqje nga pozita e tij, transmeton BBC.
Avokati John Dowd raportohet të ketë konkluduar
se presidenti Trump ka injoruar këshillat e tij. Në
raporte të tjera është thënë se Trumpi ka humbur
besimin në kapacitetin e avokatit Dowd për t'u
përballur me këshilltarin special, Robert Mueller.
Në një e-mail për gazetën "The Washington Post",
ai ka thënë se "e dua presidentin dhe i uroj të
gjitha të mirat". 
Këshilltari special Robert Mueller është duke 
hetuar ndonjë lidhje eventuale në mes të
bashkëpunëtorëve të Trumpit dhe Rusisë si dhe
ndonjë tentim të presidentit për t'i penguar
hetimet. Javën e kaluar Dowd i ka bërë thirrje
Departamentit të Drejtësisë për t'i ndaluar
hetimet e Muellerit, duke thënë se ai është duke
folur për presidentin.

UASHINGTON, 222 MARS - Shtetet e
Bashkuara kanë pasur bisedime 
"konstruktive" me Francën, Britaninë
dhe Gjermaninë, për krijimin e një
marrëveshje shtesë për marrëveshjen
bërthamore me Iranin, por janë duke
bërë edhe një plan tjetër nëse kjo 
përpjekje dështon, ka thënë kryenego-
ciatori i ShBA-së. "Kemi pasur
bisedime konstruktive me evropianët
për një marrëveshje shtesë, por unë
nuk mund të parashikoj nëse ne do të
arrijmë një marrëveshje apo jo", ka
thënë Brian Hook, drejtor politik i
Departamentit Amerikan të Shtetit,
njëherësh kryenegociator i ShBA-së në
këto bisedime. "Ne jemi të angazhuar
edhe në një plan të emergjencave", ka
thënë më tutje Hook, pa elaboruar se
për çfarë saktësisht bëhet fjalë.
Presidenti amerikan Donald Trump u
ka bërë thirrje fuqive evropiane t'i
rregullojnë ato që ai i quan "të meta të
tmerrshme" të marrëveshjes
bërthamore të nënshkruar më 2015.
Në të kundërtën, Trumpi ka thënë se
ShBA-ja nuk do t'i heqë sanksionet
ndaj Iranit, ashtu siç kërkohet në 
marrëveshje, në shkëmbim të kufizimit
të programit bërthamor të Teheranit.

Trumpi, po ashtu, ka vendosur një afat
deri më 12 maj që të arrihet një 
marrëveshje me fuqitë evropiane, të
cilat janë në mesin e gjashtë fuqive
botërore që kanë nënshkruar 
marrëveshjen me Iranin. 
Për fuqitë evropiane, diplomatët
thonë se ultimatumi i Trumpit paraqet
një dilemë, pasi negociatorët e 
ShBA-së nuk kanë qenë në gjendje të
garantojnë se, edhe nëse i përmbushin
të gjitha kërkesat e Trumpit, presidenti
amerikan nuk do të largohet nga 
marrëveshja bërthamore.
Trumpi po kërkon t'i përmirësojë ato
që ai i vlerëson si tri defektet në 
marrëveshjen: dështimin për ta
adresuar programin e raketave balis-
tike të Iranit, kufizimet për inspektorët
ndërkombëtarë që t'i vizitojnë vendet
e dyshuara bërthamore të Iranit dhe
konkluzionet të cilat mundësojnë
aktivitete të rëndësishme Iranit, pasi
pasurimi me uranium do të skadojë
pas 10 vjetësh. Ndihmësit kanë thënë
se Trumpi ka kërcënuar me tërheqjen
e ShBA-së nga marrëveshja, nëse 
kritikat e tij nuk adresohen.
Hook ka thënë se nëse nuk arrihet një
marrëveshje me aleatët evropianë deri

në maj, Trumpi do të tërhiqet nga 
marrëveshja. Nëse ka marrëveshje,
atëherë kjo do t'i prezantohet 
presidentit Trump. "Pastaj ai do ta
marrë vendimin nëse dëshiron të qën-
drojnë në marrëveshje", u ka thënë
Hook gazetarëve.
Diplomatët thonë se ultimatumi i
Trumpit i vendos në pozitë të 
palakmueshme disa prej aleatëve më
të ngushtë të ShBA-së.
Shtetet evropiane ranë dakord të
negociojnë një marrëveshje shtesë,
pasi u bë e qartë se kjo është mënyra e
vetme për ta shpëtuar marrëveshjen.
Irani ka kundërshtuar çdo ndryshim
në marrëveshjen bërthamore.
Hook ka pranuar se Irani teknikisht
është duke respektuar marrëveshjen
bërthamore. Sidoqoftë, ai ka përsëritur
qëndrimet e administratës Trump se
Irani po shkel preambulën e 
marrëveshjes, ku thuhet se "pritet" që
marrëveshja të "zbatohet plotësisht
me kontribut pozitiv në paqen dhe
sigurinë në rajon dhe botë".
Irani, ndërkaq, thotë se nuk i ka 
pranuar të gjitha përfitimet nga
lehtësimi i sanksioneve të garantuara
nga marrëveshja e arritur më 2015.

ShBA-ja dhe evropianët 
vazhdojnë bisedimet për
marrëveshjen bërthamore

Kryenegociatori i ShBA-së, Brian Hook, ka thënë se kemi pasur bisedime 
konstruktive me evropianët për një marrëveshje shtesë, por unë nuk mund të
parashikoj nëse ne do të arrijmë një marrëveshje apo jo
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Ndonëse teatri epik i Brehtit dhe
sistemi i tij studiohen nëpër
shumë shkolla botërore të artit
skenik-teatror, në të shumtën e
rasteve ndodhin keqkuptime dhe
interpretime të gabuara të kësaj
shkolle fare të veçantë të dijes
skenike-dramaturgjike. Kështu, jo
rrallëherë, Brehti akuzohet për
"linjën e kuqe", për ideologjinë
filozofike (politike) e estetike të
artit të tij, ndaj jo rrallë mbetet nën
hije gjeniu i tij krijues. Dija e tij për
dramën dhe artin e regjisurës, për
aktorin dhe punën me të, janë dije
mjeshtërore, por spikatet edhe
studimi dhe dija e tij për spekta-
torin, për atë linjën domethënëse
teatër-shikues. Bile, B. Breht këtë
linjë komunikimi e sheh si baza-
ment të artit skenik-teatror, ngaqë
është plotësisht i vetëdijshëm se
pa shikues nuk ka teatër. Por, si për
ironi, pikërisht në këtë linjë, në të
shumtën e herëve goditet teatri
epik brehtian duke aluduar në një
teatër që përdoret si mjet për
"vetëdijesimin-edukimin" e
masave-shikuesve, përderisa në
esencë teatri brehtian ka për
synim që shikuesin ta dërgojë deri
te liria e tij për ta gjetur mundës-
inë e gjykimit si proces. Gjykimi i
(anti)vlerave socio-kulturore, poli-
tike, religjioze, moralo-filozofike
etj. është proces që mbështetet në
lirinë e mendimit, përderisa teatri
epik ka për qëllim dhënien e
kënaqësisë duke i evaluar këto
(anti)vlera. Dhe evaluimi, jo rrallë
kërkon transformime. Prandaj,
transformimi i nxitur sipas V-efek-
tit brehtian nuk është trans-
formim ideologjik, siç i është
veshur jo rrallëherë teatrit epik,
por në radhë të parë është ima-
nencë për qëndrim kritik dhe rig-
jetje të vlerave. 
Teatri i Brehtit kërkon të pikëtako-
het me artet e tjera, por edhe me
dijet e fushave të ndryshme
shkencore, ndaj është quajtur
edhe teatër i epokës së shkencës.
Dhe, e rëndësishme është se vetë
Brehti bëri epokën e tij në dramë
dhe teatër, jehona e së cilës kum-
bon fuqishëm edhe për epokat e
ardhshme të komunitetit të artit e
kulturës veçanërisht, por edhe të
shoqërisë njerëzore përgjithë-
sisht.

Introduction
Bertolt Brehti i krijoi dhe i formu-
loi një mori postulatesh, të cilat si
tërësi formojnë një sistem. Ai ishte

"poet gjerman, dramaturg dhe
reformator i teatrit, një prej figu-
rave më të shquara të teatrit në
shekullin XX" (http://www.kirjas-
to.sci.fi/brecht.htm). Sipas tij,
"teatri është një riprodhim në
tablo të gjalla të disa ngjarjeve
reale ose të trilluara, në të cilat sht-
jellohen marrëdhëniet reciproke
të njerëzve, një riprodhim që ka
për qëllim zbavitjen… detyra më e
përgjithshme e institucionit të
quajtur teatër është dhënia e
kënaqësisë" (Brehti, 1973:45-
46).Kënaqësia, sipas Brehtit,
mund të jetë shpirtërore dhe tru-
pore dhe varësisht nga periudhat
e zhvillimit të teatrit, përkatësisht
nga epokat në të cilat gjendet
shoqëria, ndryshojnë kënaqësitë
dhe me ndryshimin e kënaqësive
ndryshon edhe teatri. Ky
ndryshim, sipas Brehtit, është
dialektik, sepse shoqëritë njerë-
zore, me zhvillimin e tyre nëpër
rrugën e historisë, pësojnë trans-
formime në të gjitha aspektet, qof-
shin ato civilizuese, filozofike a
morale. Një ndryshim i tillë deter-
minon domosdoshmërisht edhe
ndryshimet në teatër, sepse duhet
që në "teatër të ndodhë sikur në
jetë" (revista Theatri, nr. 2, 1997, f.
48), në mënyrë që teatri të realizo-
jë një prej funksioneve të tij: të
arrijë ta shkaktojë efektin e
kënaqësisë te recipienti. Në këtë
destinacion të teatrit kënaqësia e
teatrit brehtian takohet me
katarsën e "teatrit" aristotelian,
edhe pse katharsis është "pastrim
i pasioneve (pathemata) me anë
të mëshirës (eleos) dhe frikës
(fobos)". Mirëpo, ajo çka e ndan
kënaqësinë brehtiane me
katarsën aristoteliane, është
pikërisht "spastrimi", i cili, sipas
Brehtit, "nuk është në vetvete një
kënaqësi, porse ai lind një
kënaqësi" (Brehti, 1973:47).

Teatri ddhe kkënaqësia 
brehtiane
Nga ky përkufizim i Brehtit për
katarsën, që arrihet nëpërmjet
tragjedisë, në mënyrë të tërthortë
nxirret konkludimi se kënaqësia
brehtiane nuk është në vetvete një
kënaqësi e thjeshtë që arrihet
nëpërmjet teatrit, por është edhe
rrugë, rigjetje për vlera të reja të
shoqërisë njerëzore që e shkakton
kënaqësinë te spektatori.
Funksioni i kënaqësisë nuk duhet
të ketë qëllim didaktik, sepse
"teatrit nuk duhet t'i japim qëllim
didaktik" (Brehti, 1973:46), porse
kënaqësia duhet të shërbejë për të
rizbuluar vlera të reja, të cilat do të
perceptoheshin dhe do të funk-
sionalizoheshin në dobi të
shoqërisë si një mundësi më
shumë për të përvetësuar një
kënaqësi më shumë qoftë ajo tru-
pore a shpirtërore, qoftë ajo

kënaqësi e thjeshtë a e ndërlikuar
brehtiane, si dhe kënaqësia duhet
të kuptohet si një mendim, si një
vlerë e re që e cyt njeriun si qenie
sociale ta transformojë vetveten
dhe shoqërinë.

Kënaqësia ssi vvlerë ee
ndryshueshme
Në mënyrë që kënaqësia të bëhet
sa më e plotfuqishme, më e efekt-
shme, duhet që në teatër të ndod-
hë ngjashmëria me origjinalin
(realitetin jetësor) në paraqitjen e
bashkëveprimeve dhe raporteve
ndërmjet njerëzve. Kjo ngjash-
mëri, kjo lloj paraqitjeje, nuk kon-
siston në teatrin iluzionist, por
konsiston në qëndrimin tonë, në
qëndrimin e spektatorit, i cili
ndryshon vazhdimisht në epokat e
shoqërisë, dmth. për të njëjtin
"objekt" ne sot mbajmë një qën-
drim të caktuar, por nesër
shoqëria njerëzore mund të ketë
qëndrim tjetër. Pra, një vlerë e
djeshme, sot a nesër mund të mos
ketë përmasën e asaj vlere a edhe
më shumë, ajo vlerë e djeshme, sot
a nesër mund të transformohet
deri në antivlerë, prandaj kërkon
të trajtohet si e tillë, si antivlerë. Për
shembull, në një epokë të caktuar
të shoqërisë shqiptare Hajria, e cila
e vret pjellën e vet si hakmarrje
ndaj të shoqit që "në bukë të vet" ia
kishte prerë vëllezërit, është kon-
sideruar vlerë, ndërsa për
botëkuptimet e sotme personazhi
i Hajrisë mund të konsiderohet si
personazh destruktiv, madje
autodestruktiv.
Ky lloj qëndrimi determinon
ndryshim e qasjes, ndryshimin e
zhanrit të një vepre dramaturgjike.
Ndryshimi në qasje nuk ka të bëjë
asgjë me ndryshimin e fabulës. Si
për teorikun markant të dijës së
artit, Aristotelit, ashtu edhe për
Brehtin, fabula është shpirti i
dramës, e cila kërkon shtjellim ele-
gant me gjetjen e "disa detajeve që
ngjallin te ne disa përfytyrime krejt
të reja… këtu është fjala pikërisht
për ato mjete poetike e skenike të
cilat e fshehin mosngjashmërinë e
subjektit me objektin" (Brehti,
1973:49). Për të arritur këtë qëllim
teatri i Brehtit kërkon që të përfshi-
het aktivisht në realitetin jetësor,
sepse vetëm në këtë mënyrë ai
arrin ta përvetësojë mundësinë e
krijimit dhe të pasqyrimit sa më
real të realitetit dhe identifikimit të
tij. Shih për këtë, shpeshherë "disa
teorikë janë të prirë që edhe vetë
aktin e përjetimit artistik, përkatë-
sisht të njohjes artistike, ta inter-
pretojnë nëpërmjet një lloji speci-
fik të identifikimit" (Millosheviq,
1982:33).
Ky teatër kërkon që "drama t'i për-
shtatet botës" (B. Brehti), por edhe
kërkon të jetë në gjendje të krijojë
paraqitje vazhdimisht të reja të
jetës shoqërore të njerëzve. Falë

paraqitjeve të reja të të ashtuquaj-
turit "origjinalitet brehtian" ndodh
zhvillimi i teatrit dhe, me këtë,
rrjedhimisht ndodh edhe gjetja e
kënaqësive të reja sepse, sipas
Brehtit, "arti merret me burimet e
zbavitjes, gjersa shkenca me
burimet e ekzistencës së njeriut"
(Brehti, 1973:54). Teatri brehtian e
sheh shoqërinë njerëzore dhe kul-
turën e saj si një medium të shkrirë
e të veçantë, i cili ndodhet brenda
në një "hapësirë konfliktesh"
(Maigret, 2010:170), sepse teatri,
drama dhe "situata dramatike
është gjithmonë fushë e forcës"
(Zuppa, 1995:75).

Teatri ii BBrehtit nnuk ëështë
teatër iiluzionist, ppor eepik
Origjinali brehtian, siç u tha më
lart, nuk është formë shprehëse
iluzioniste, nuk është teatër i
iluzionit, nuk është teatër i
Stanislavskit. Edhe "Gordon Krejg
e kaloi tërë jetën duke përqeshur
teatrin e iluzioneve" (Hysaj,
2006:418). Teatri i Brehtit për më
tepër nuk është teatër aristotelian,
por është, siç e ka quajtur ai vetë,
teatër epik. Ky lloj teatri i "paraqet
ngjarjet si krejtësisht të kaluara,
kurse dramatiken si plotësisht të
pranishme" (Brehti, 1973:30).
Paraqitja e ngjarjeve si diçka të
kaluara e pamundësojnë paraqit-
jen e një duble të gjallë të njeriut si
qenie shoqërore nëpërmjet per-
sonazhit të një vepre dra-
maturgjike. Paraqitja e një ngjarje-
je, e një subjekti të një vepre dra-
matike a e personazheve dhe
raporteve të tyre në shfaqjen e
teatrit epik, duhet të realizohet në
parimet e zbërthimit ideor të
autorit-regjisorit, porse kjo për
këtë formë shprehëse teatrale nuk
është qëllim parësor i një vepre të
inskenuar. 

Qëllimi pprimar ii tteatrit
epik
Qëllimi i teatrit epik është paraqitja
e qenies shoqërore dhe "kënaqësia
që na jepet nga përsosja e paraqit-
jes… kënaqësi kjo që na jepet nga
zbulimi i ligjshmërive të qenies
shoqërore, nga konstatimi se ato
janë transitore, të përkohshme, të
papërkryera" (Brehti, 1973:90).
Meqenëse Brehti shoqërinë njerë-
zore në kuptimin filozofik e ka traj-
tuar në linjën e një transformimi
dialektik, në këtë linjë e ka trajtuar
edhe teatrin dhe kahet e zhvillimit
të tij. Sipas filozofisë dialektike,
qenia shoqërore ndodhet në lëvizje
dhe në kundërthënie permanente.
Lëvizja dhe lufta e të kundërtave
kërkon përsosmërinë e qenies
njerëzore, kërkon përkryerjen e
vetvetes. Prandaj, rrjedhimisht
edhe teatri brehtian kërkon që
duke u lëshuar në realitetin jetësor
në mënyrë aktive të bëhet pro-

movues i atyre lloj vlerave, që te
spektatori ta nxisë procesin 
e të menduarit për ndryshuesh-
mërinë e shoqërisë dhe 
transformimin e saj dialektik deri
në përsosje.
Koncepcioni filozofik brehtian për
teatrin nuk insiston në shndër-
rimin e teatrit në një mekanizëm
politik a ideologjik, por konsiston,
nëse mund ta quajmë, në "katarsisin
brehtian", tek pastaj, me realizimin
e këtij funksioni primar të teatrit,
spektatori të gjykojë për të
ardhmen dhe vlerat e veta si qenie
e një sociumi, si qenie integrale, e
pandarë e atij sociumi. "Katarsisi
brehtian" nuk është produkt i
tragjedisë si zhanër, sepse "njeriu i
njeh vuajtjet shpirtërore kryesisht
në kontekst me marrëdhëniet prej
nga ato fitohen, prandaj drama ka
nevojë për një veprim, nga i cili
dalin vuajtje të tilla...". (Frojd,
2005:57). Brehti është për dhënien
e kënaqësisë si produkt i vlerave
skenike-teatrore.

Brehti ddhe SStanislavski
Duke u nisur nga qëllimi parësor i
teatrit epik a i "teatrit të shekullit
të shkencës", përkatësisht "teatrit
dialektik" (Brehti për llojin e teatrit
të vet ka përdorur disa terma, disa
emërtime), në të cilin ka insistuar
Brehti, rrjedh edhe funksioni
tjetër i teatrit brehtian dhe këtë
funksion e ka stimuluar dhe e ka
kërkuar si domosdoshmëri për
spektatorin.
Në teatrin epik spektatori duhet të
ndihet plotësisht i lirë në
mendimet dhe gjykimet e tij, në
kuptimin e distancimit. Pra, liria e
spektatorit realizohet nëpërmjet
distancimit të tij me personazhin
a ngjarjen që zhvillohet në skenë.
Mirëpo, ky lloj i lirisë së spektatorit
kujtoj se spektatorit i servohet nga
qasja dhe qëllimiideor dhe tematik
i regjisorit, gjersa procesi i 
ndërtimit të rolit në teatrin brehtian
ka konsistuar në distancën e
aktorit me personazhin, pra me
paraqitjen e personazhit në skenë.
Sipas Brehtit, aktori "ka për detyrë
të na tregojë, të na ekspozojë 
personazhin e paraqitur e jo vetëm
të shkrihet në personazh" (Brehti,
1973:69). Po ashtu, Brehti mendon
se shkrirja e aktorit me vetë 
personazhin "ai ishte vetë Liri për
aktorin do të qe tonë asgjësuese"
(Brehti, 1973:69). Në këtë pikë,
Brehti dhe Stanislavski janë të
kundërt diametralisht sepse, sipas
Stanislavskit, aktori duhet ta 
përjetojë rolin e vet deri në atë
masë saqë aktori duhet të jetë vetë
personazhi, p. sh., X - aktori nuk
është aktori në shfaqje skenike,
por është vetë Hamleti.

(Vijon nnë nnumrin ee aardhshëm ttë
gazetës)

TEATRI EPIK 
I BREHTIT
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Rita Ora po bëhet gati për
diçka të re. Të paktën kështu
ka bërë me dije vetë këngë-

tarja përmes llogarisë së vet në
"Instagram". "Kam për të bërë një
gjë shumë emocionuese dhe pozi-
tivë këtë të shtunë. Nuk më pritet

për ta zbuluar së shpejti. Në

ndërkohë, ja ku jam unë duke
shkuar në Kosovë", ka shkruar ajo.
Rita, po ashtu, në këtë postim ka
bashkëngjitur edhe disa fotografi
nga udhëtimi i saj i fundit për në
Kosovë, gjë që na bën të dyshojmë
se mos kjo gjëja pozitive ka të bëjë
me vendlindjen e saj.

Çfarë ddo ttë bbëjë 
Rita ttë sshtunën?

Nëna e aktores Queen Latifah ka
ndërruar jetë pas një beteje të
gjatë dhe të rëndë me një

sëmundje të zemrës. Lajmin e ka konfir-
muar Latifah. "Me një rëndesë të madhe

po ju njoftoj se nëna ime, Rita Owens, ka
ndërruar jetë sot. Ajo ka luftuar me
sëmundje të zemrës për disa vjet me
radhë, dhe beteja e saj përfundoi", ka
thënë aktorja Latifah.

Ndërron jetë nëna 
e aktores Latifah

Charlotte Crosby, me
model të ri flokësh

Surpriza e Era Istrefit 
vjen më 30 mars

Pas suksesit të saj me këngën
"Bon Bon" duket se një tjetër hit
do të vijë më 30 mars nga këngë-

tarja kosovare, Era Istrefi. Lajmin e ka
bërë me dije vetë Era në rrjetin social

"Instagram". Këngëtarja ka zbuluar
edhe titullin e këngës "Origami".
Kënga e saj vjen disa muaj pasi Era
publikoi këngën "No I Love Yous" në
bashkëpunim me French Montanan. Ylli televiziv Charlotte Crosby ka

befasuar përsëri kur ka zbuluar
pamjen e saj të re me një stil të

ri flokësh. Crosby modelin e saj të ri
flokësh e ndau përmes një fotografie
për adhuruesit e saj në "Instagram".
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PESHORJA
Një 

atmosferë
tensioni

dhe ankthi
mbizotëron sot rreth jush.
Për shkakun tuaj ose të

dikujt tjetër, sot do të ketë
tone të larta në familje.

AKREPI
Shpejtësia

është
sinonimi i

ditës suaj
sot. Në çdo veprim ose

ngjarje do të mundoheni të
jeni të shpejtë për ta mbyllur

agjendën e ngarkuar.

SHIGJETARI
Sot të

gjithë kanë
objektivat

e tyre për të
ndjekur dhe nuk mund të

jenë pas jush në momentet
që do të keni më shumë

nevojë.

BRICJAPI
Nuk jeni

dhe aq në
humor sot

për të 
pranuar një shaka e cila do

t'jua bëjë një miku juaj.
Mbase nuk duhet ta merrni

aq seriozisht situatën.

UJORI
Keni 

harxhuar
aq shumë
energji

përgjatë gjithë ditës që të
mbaroni punë në kohë 

rekord dhe në mbrëmje do të
ndiheni të lodhur.

PESHQIT
Në fushën
sentimen-
tale do të

jeni shumë
të ëmbël dhe sot do t'i

përkushtoheni partnerit dhe
të gjithë kërkesave që ka.

DASHI
Edhe pse

një objektiv
duket i

paarritshëm
për të tjerët, falë energjisë
suaj dhe optimizmit do të
arrini ta zgjidhni, madje ta

superoni.

DEMI
Iniciativat
në kohët e
fundit kanë

rezultuar me
produktivitet për ju dhe kjo
ka bërë t'ju hapen dyer të

reja për karrierën tuaj.

BINJAKËT
Forma

fizike nuk
do të jetë

në nivelet
më të mira për ju sot. Mbase

duhet të bëni një kontroll
rutinë për t'i shuar dyshimet.

GAFORRJA
Nuk jeni

njeri i
ekstremeve.

Gjërat
duhet të ndjekin një rregull
të caktuar në ditën tuaj. Sot
do të debatoni me një koleg.

LUANI
Jeni të

ngarkuar
me emo-

cione sot
dhe dita do të jetë shumë e

lëkundshme sa i përket
çështjes së ndjenjave.

VIRGJËRESHA
Sot do të
keni lajme

të mira
nga të

gjitha fushat e jetës. Intuita
dhe racionaliteti do t'ju
shoqërojnë në çaste të

rëndësishme.

Eddie Woo është mësues i matematikës dhe
jeton në Australi. Ai ka fituar tifozë në mbarë
botën me mësimet e matematikës së tij, duke i
postuar shpjegimet në rrjetin "YouTube".
Nëpërmjet videove të tij në "YouTube", Woo ka
trajnuar mësues matematike, duke futur në
mes edhe argëtimin dhe dashurinë e miliona
edukatorëve matematikorë në mbarë botën.
Ai ka fituar çmimin "Hero" në Australi.

E rrallë

Mësuesi ii mmatematikës qqë ffiton 
miliona aadmirues

FOTO E DITES

Nxënësi: Profesor, a ka mundësi me mi kthy
paret e kursit?
Mësuesi: Pse?
Nxënësi: Se po du me ik prej këtij vendi pasi
tash u votua demarkacioni!

Pinguinët shihen duke u ngjitur në një mal në Danco
Island në Antarktidë. /Reuters/

E jashtëzakonshme 

B A R S O L E TA  E  D I T Ë S

Vetem gjatë vikendit në 
ora 14:30

“BLACK PANTHER”
3D (PG-13)

Aksion/Aventurë/Fantastiko-
Shkencor; 2 orë 15 min

Rolet: Chadwick Boseman, Angela Basset, Michael
B. Jordan, Lupita Nyong’o, Martin Freeman, Forest

Whitaker, Andy Serkis, etj.
Regjia: Ryan Coogler

Në ora 17:00
“PETER RABBIT”

I Animuar/Aventurë/Komedi; 1 orë 33 min

Rolet: James Corden, Rose Byrne,
Domhnall Gleeson, Sam Neill, Daisy

Ridley, Elizabeth Debicki, Margot Robbie,
etj.

Regjia: Will Gluck

Në ora19:00 
“PACIFIC RIM

UPRISING” (PG-13)
Aksion/Aventurë/Fantastiko-Shkencor; 1

orë 51 min

Rolet: John Boyega, Scott Eastwood, Jing
Tian, Cailee Spaeny, Rinko Kikuchi, Burn
Gorman, Adria Arjona, Charlie Day, etj.

Regjia: Steven S. DeKnight

Në ora21:00
“RED SPARROW”

(R) 
Mister/Triller; 2 orë 25 min

Rolet: Jenifer Lawrence, Joel Edgerton,
Matthias Shoenearts, Jeremy Irons, Mary-

Louise Parker, Charlotte Rampling, etj.
Regjia: Francis Lawrence

Programi i shfaqjes së filmave 
në Kino ABC

Po fformohet nnjë 
kontinent ii rri, sshenjat
janë ttë ddukshme
Katër vende në Bririn e Afrikës, Somali dhe gjys-
ma e Etiopisë, Kenia dhe Tanzani, pritet të nda-
hen nga Afrika për të formuar një kontinent të ri
të referuar si "Somali Plate". Gjeologët kanë bërë
me dije se kanë vënë re lëvizjen masive tokësore
të hënën në mëngjes. Lëvizjet më të thella janë në

Qarkun Narok. Çarja e tokës është rreth 20 metra
e gjerë dhe 15 metra e thellë. 

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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SKENDERAJ, 222 MARS (ER) - Ish-
futbollisti dhe trajneri i KF
Drenica, Hajdin Ajeti, ka ndër-
ruar jetë në moshën 71-vjeçare.
Ajeti ka dhënë kontribut të
madh për skuadrën kuqezi nga
Skenderaj. "Me pikëllim të thel-
lë morëm lajmin për vdekjen e
ish-lojtarit, ish-trajnerit dhe

veteranit të Klubit të Futbollit
Drenica, Hajdin Ajeti. I ndjeri
ishte kontribuues i klubit në
kohët më të vështira. Veprat e
tij përherë do të mbesin gjallë
për klubin dhe sportdashësit
në Skenderaj dhe gjithë
Kosovën", thuhet në telegram-
ngushëllimin e skuadrës së

Drenicës. 
Edhe kryetari i Federatës së
Futbollit të Kosovës (FFK),
Fadil Vokrri, nëpërmjet një
telegram ngushëllimi i ka
shprehur ngushëllime familjes
Ajeti. "Kontributi i Hajdinit ishte
jashtë zakonisht i madh në
zhvillimin e futbollit të Kosovës,

sidomos gjatë pavarësimit.
Ishte njeri i urtë e i respektuar,
ndaj gjithmonë do të kujtohet si
i tillë. Në këto çaste të vështira
të gjithë jemi pranë jush për ta
përballuar dhimbjen dhe 
humbjen e njeriut më të dashur
për ju", thuhet në telegramin e
kryetarit Vokrri.

Ndërroi jjetë HHajdin AAjeti

PRISHTINË, 222 MARS - Ambasadori i
Republikës së Kosovës në Francë,
Qëndrim Gashi, i shoqëruar nga kon-
sulli Kadri Dakaj dhe aktivisti Ismet
Mehmeti, vizituan të enjten
Përfaqësuesen e Kosovës, e cila ndod-
het në Francë, për ndeshjet miqësore
kundër Madagaskarit dhe Burkina
Fasos. 
Presidenti i Federatës së Futbollit të
Kosovës (FFK), Fadil Vokrri, mirëpriti
ambasadorin Gashi, me ç'rast shprehu
mirënjohjen e tij për mbështetjen e
ofruar nga Ambasada e Republikës së
Kosovës në Francë në të gjitha
angazhimet e FFK-së. Në një takim me
futbollistët, ambasadori Gashi shprehu
fjalët më të ngrohta për të gjithë lojtarët

dhe u uroi atyre suksese në dy ndeshjet
e radhës dhe në vazhdimësi. "Me 
përfaqësimin tuaj po na bëni çdo ditë

krenarë të gjithëve, ata që luajnë futboll
dhe ne të tjerëve që do të donim të
luanim dhe ta përfaqësonim Kosovën,
por nuk dimë ta bëjmë këtë. Kam qenë
edhe vetë një ish-kadet dhe bartjen e
fanellës së Kosovës në futboll do ta 
konsideroja nder jashtëzakonisht të
madh. Si ambasador i Republikës së
Kosovës në Francë ju siguroj se e keni
gjithë mbështetjen tonë. Ju uroj sukses
në përfaqësimin që po i bëni Kosovës
në këto dy ndeshje dhe në të gjitha
ndeshjet e tjera", ka thënë ambasadori Gashi. 
Në anën tjetër, futbollistët e nderuan
ambasadorin Gashi me fanellën e
Republikës së Kosovës të nënshkruar
nga i gjithë ekipi, të cilën ia dhuroi 
presidenti, Fadil Vokrri. 

Kryetari Latifi
përkrah financiarisht
KB Rahoveci
RAHOVEC, 222 MARS -
KB Rahoveci ka
arritur marrëvesh-
je bashkëpunimi
me Komunën e
Rahovecit. Kjo
marrëveshje është nënshkruar të enjten nga
kryetari i klubit, Bekim Hoxha dhe kryetari i
Komunës së Rahovecit, Smajl Latifi. "Kryetari
Latifi është një prej 
adhuruesve më të flaktë të klubit, pasi është i
rregullt në ndeshjet që i zhvillon ekipi. Tash e
ka demonstruar këtë edhe me përkrahje
konkrete financiare, e cila është e mirëseard-
hur në prag të 'play-off'-it të parë në histori të
sportit të Komunës së Rahovecit", thuhet në
njoftimin e KB Rahoveci.

Ambasadori Gashi, futbollistëve:
Po na bëni çdo ditë krenarë

Veton ZZYMBERI 

PRISHTINË, 222 MARS - Trajneri
zviceran i Kosovës, Bernard
Challandes, ka mbajtur katër
stërvitje me Përfaqësuesen e
Kosovës. Pas kësaj përvoje, ai ka
lavdëruar lojtarët, duke thënë se
janë të talentuar dhe luajnë me
zemër. "Përfaqësuesja ka lojtarë
të talentuar individualisht dhe
lojtarë që dinë të luajnë futboll.
Puna ime është që prej tyre të kri-
joj një ekip me mentalitet fituesi.
Lojtarët luajnë me zemër, për
fitore dhe luftojnë për Kosovën.
Ata janë një ekip që thonë 'unë
jam Kosova' dhe do të vrapoj e të
luftoj shumë për fitore. Dua të kri-
joj një ekip që funksionon si një

familje, që nuk dorëzohet dhe
nuk lejon të pranojë shumë gola",
ka thënë Challandes, i cili ka
treguar se i ka shikuar të gjitha
ndeshjet e përfaqësueses në kual-
ifikimet për Kupën e Botës "Rusi
2018". "I kam shikuar të gjitha
ndeshjet e Kombëtares së
Kosovës gjatë kualifikimeve për
Kupën e Botës. Ajo që kam parë
është se lojtarët gjatë kuali-
fikimeve e kanë bartur fanellën e
Kosovës, kanë luajtur futboll,
kanë luajtur korrekt dhe kaq,
asgjë më tepër. Por tani jemi një
nivel tjetër ku duhet të fillojmë ta
ndërtojmë katin e dytë", ka shtuar
ai. 
Trajneri zviceran debutimin si
trajner i Kosovës do ta bëjë më 24
mars në miqësoren ndaj

Madagaskarit. Challandes
kundërshtarin e së shtunës e ka
vlerësuar maksimalisht, duke
treguar edhe për rezultatet që ka
arritur në vazhdimësi. "Kjo nuk
do të jetë një ndeshje e lehtë. Ne as
nuk duhet e as nuk jemi në pozitë
për ta nënçmuar asnjë ekip. Secili
ekip që vihet përballë nesh është
një ekip që e meriton respektin
më të madh. Madagaskari të
mërkurën ka luajtur një lojë

shumë të mirë kundër Togos. Kam
qenë i befasuar me cilësinë e lojës.
Ne ndoshta mendojmë se ai është
një vend i vogël, por ka një ekip
shumë të mirë. Ka lojtarë që lua-
jnë në Francë, Belgjikë dhe nëpër
botë. Ai është një ekip që ka arrit-
ur deri në fazën finale të Kupës së
Afrikës dhe kjo nuk është e lehtë.
Ne duhet të bëjmë një lojë shumë
të mirë për të pasur sukses", ka
deklaruar Challandes.

Ujkani ee ZZhegrova, ooptimistë
për mmiqësoret ee mmarsit

Kapiteni i Përfaqësueses së
Kosovës, Samir Ujkani, ka deklaru-
ar se përvoja e deritashme gjatë
kualifikimeve e ka rritur dhe e ka
pjekur ekipin. Sipas tij, Kosova,
pavarësisht se do të luajë ndeshje
miqësore, do të jetë shumë e
kujdesshme dhe e vëmendshme
gjatë ndeshjes. "Ekipet kundër të
cilave do të luajmë i respektojmë.
Burkina Faso nuk është aspak ekip
i lehtë. Por, me përvojën e deri-
tashme, jam optimist se do të lua-
jmë një lojë të mirë dhe ekipi do ta
shfaqë fuqinë e vet. Duhet pasur
parasysh se fuqia e ekipit nuk janë
talentet si individë të veçantë.
Fuqia e ekipit vjen në shprehje kur
këta talentet individuale koordino-
hen në një mënyrë të atillë që të
funksionojnë si një trup i vetëm.
Kam besim se ekipi ka arritur një
nivel të lartë të koordinimit", ka
thënë Ujkani. 
Ndërsa Edon Zhegrova ka deklaru-
ar: "Nuk është se e njoh shumë
mirë lojën e dy ekipeve kundër të
cilëve do të luajmë, por duhet të
jemi shumë të vëmendshëm gjatë
gjithë ndeshjes. Jam optimist se do
të luajmë një lojë shumë të mirë".

Challandes: Lojtarët e Kosovës luajnë me zemër
Trajneri Bernard Challandes ka premtuar se do të
krijojë një ekip me mentalitet fitues, kurse për lojtarët
ka thënë se janë të talentuar dhe luajnë me zemër.
"Përfaqësuesja ka lojtarë të talentuar individualë dhe
lojtarë që dinë të luajnë futboll. Puna ime është që
prej tyre të krijoj një ekip me mentalitet fituesi.
Lojtarët luajnë me zemër, për fitore dhe luftojnë për
Kosovën", ka thënë Challandesi
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Aliji: Panucci më ka ndihmuar shumë
Mbrojtësi i Virtus Entellas në Serinë B, Naser Aliji, ka thënë se tra-
jneri Christian Panucci i ka ndihmuar shumë, duke i dhënë
mundësinë e angazhimit në Kombëtaren e Shqipërisë. "Më ka
ndihmuar shumë dhe dua ta falënderoj. Nuk është normale të
grumbulloj një lojtar pa ekip. Ka qenë një mundësi e mirë për ta
treguar veten dhe për ta gjetur ekipin e ri. Ai më ka kërkuar të jem i
gatshëm dhe të bëj stërvitje çdo ditë për të qenë mirë fizikisht. Nuk
doja të rrija pa ekip. Tani jam në Serinë B me Virtus Entellan dhe
duhet ta tregoj veten", ka thënë Aliji.

Chelsea ofron 60 milionë euro për Icardin
Chelsea ka bërë hapin e parë për transferimin e sulmuesit të
shumëkërkuar, Mauro Icardi. 25-vjeçari kërkohet nga një numër
klubesh evropiane, përfshirë Real Madridin, pasi në 26 paraqitje
për Interin ka realizuar 22 gola. "Blutë" e Londrës kanë tentuar t'i
befasojnë "Mbretërit" duke ofruar 60 milionë euro për argjenti-
nasin. Gazeta spanjolle "AS" ka raportuar se agjentja dhe
bashkëshortja e tij, Wanda Nara, ka marrë një ofertë për shërbimet
e Icardit. Klubi anglez kishte shpenzuar 65 milionë euro për trans-
ferimin e Alvaro Moratas nga Real Madridi, por pritet të bëjë inves-
tim përsëri në sulm, pasi spanjolli sivjet ka realizuar vetëm një gol.
Kontrata e Icardit skadon në vitin 2021 dhe ka një klauzolë prej 100
milionë eurove.

Higuain: Mendova të tërhiqem nga futbolli
Edhe pse sukseset, golat, duartrokitjet dhe paratë mund të duken
diçka që të kompletojnë, për Gonzalo Higuainin këto janë zero
kundrejt dashurisë për prindërit. "Kam kaluar një periudhë të frik-
shme, kur mamaja ime pati një problem. Çdo ditë mendoja vetëm
t'i qëndroja pranë, aq sa mendoja edhe tërheqjen nga futbolli.
Gjithsesi, ajo do të ishte e lumtur vetëm nëse unë do të vazhdoja të
luaja. I deklarova se do t'i qëndroja pranë në çdo sekondë, por
ishte vullneti dhe kërkesa e saj për të mos hequr dorë, që më bëri
ta rimendoja vendimin tim. Kur më sheh që luaj, është gjithmonë
e qeshur, por sëmundjen e saj e mësova vetëm pas turit të vitit
2016 që patëm në Shtetet e Bashkuara, por sinqerisht ende sot
nuk jam në dijeni se çfarë kaloi, por di që e keqja përfundoi aty…
Tani dua vetëm që të jetoj i lumtur dhe jam ende më i lumtur së
fundmi, pasi pres të bëhem baba", ka thënë Higuain.

City dhe Unitedi, në garë për
Boatengun 
Mbrojtësi i Bayern Munchenit, Jerome Boateng, mund të largohet
nga skuadra "bavareze" në afatin kalimtar të verës. Janë dy
skuadrat angleze: Manchester City dhe Manchester United që
kanë shfaqur interesim për reprezentuesin e Gjermanisë, i cili para
shtatë vjetësh ishte pjesë e skuadrës së Manchester Cityt. Boateng
ka punuar me trajnerin Pep Guardiola në Gjermani dhe trajneri
spanjoll tenton ta këtë sërish afër vetes, kurse në anën tjetër edhe
Jose Mourinho e sheh të nevojshëm për Unitedin. 

Iniesta: Nuk kam vendosur të qëndroj
apo të largohem
Kapiteni i Barcelonës, Andres Iniesta, e ka bërë të qartë se arsyeja
se pse po e mendon largimin nga klubi, fanellën e të cilit e barti
për më shumë se 20 vjet, është nga frika se nuk mund të japë atë
çfarë kërkohet për shkak se në maj mbush 34 vjet. "Nuk kam ven-
dosur ende 100 % nëse do të qëndroj apo të largohem. Nëse qën-
droj, do të jetë sepse mund të përformoj 200 %", ka thënë Iniesta.
"Nëse largohem, do të jetë sepse nuk mund të jap 200 % që klubi
kërkon dhe e meriton nga unë. Ky është dyshimi që kam", ka
deklaruar Iniesta, i cili paralajmëroi se mund të pensionohet nga
Kombëtarja e Spanjës pas Kupës së Botës në Rusi. Iniesta është
pjesë e Barcelonës që nga viti 1996. 

SHKURT 

PRISHTINË, 222 MARS - Bazuar në
strategjinë e Komitetit
Olimpik të Kosovës (KOK),
edhe viti 2018 do të vazhdo-
het me ngritjen e kapaciteteve
të administratorëve të sportit.
Federata e Tenisit të Kosovës
(FTK) është e para që do ta

vijojë këtë vit kursin bazik për
administratorë të sportit.
Kursi, i cili mbahet në Hotel
"Sirius" në Prishtinë, fillon sot
(e premte) nga ora 13:00 dhe
vijon për tri ditë radhazi.
Ligjërues do të jenë Besim
Hasani, drejtor i programit

për kurse/SO-KON, Ibër Alaj,
MEMOS 19, SO-KON/drejtor
programi dhe Elda Gjoka,
drejtoreshë e kursit kombëtar,
IOC-OS. I ftuar është edhe
Fitim Arifi, menaxher në
Departamentin e Sportit në
MKRS. Kurset bazike për

administratorë të sportit
mbështetën nga Solidariteti
Olimpik i Komitetit Olimpik
Ndërkombëtar, ndërsa falë
mbështetjes së tyre, KOK-u
vetëm vitin e kaluar organizoi
14 kurse të tilla për federata të
ndryshme. 

Sot ffillon kkursi ii FFederatës ssë TTenisit 

OHIO, 222 MARS - Fitorja e tretë rad-
hazi për Cleveland Cavaliersin në
NBA dhe sërish nën shenjën e
LeBron Jamesin. Skuadra nga
Ohio fluturon me mbretin e saj i
cili u shfaq në superformë duke
udhëhequr Cavaliersin drejt një
fitoreje me peshë ndaj kryesue-
seve të Konferencës së Lindjes.
Në "Quicken Loans Arena",
LeBron realizoi 35 pikë, 17 asis-
time dhe rikuperoi 7 topa poshtë
tabelës, ndërsa Clevelandi
mposhti Toronto Raports pas një
ndeshjeje spektakolare me rezul-
tatin 132-129, duke blinduar
vendin e tretë në Lindje. Paraqitje
e mirë edhe ajo e Kevin Loves të
vendësit, autor i 23 pikëve dhe 12
rikuperimeve. Ndërkohë te
Raportsi spikatën dy të përhersh-
mit, Kyle Lowry me 24 pikë e
DeMare DeRozan me 21 pikë. 
Janë pesë tashmë fitoret radhazi
të San Antonio Spursit me
skuadrën e Gregg Popovichit që
synon ta mbyllë sezonin e rregullt
në vendin e 4-t të Konferencës së
Perëndimit, edhe pse për
momentin pozicionohet e 6-ta,
raporton "Supersport". Në
"AT@T Center" të Texasit, San
Antonio kaloi me rezultatin 98-
90, Washington Wizardsin. Edhe
në sfidën ndaj kryeqytetasve për

Spursin, në mungesë të të dëm-
tuarit prej kohësh Kawhi
Leonard, shkëlqeu i përhershmi
LaMarcus Aldridge, autori i 27
pikëve, ndërsa i ndihmoi teksanët
edhe me 4 asistime dhe 9
rebounde.
Fitore e rëndësishme edhe për
New Orleans Pelicansin që duelon
me Oklahomën dhe San
Antonion për vendin e 4-t në
Perëndim. Në Louissiana
Anthony Davis mori sërish për
dore skuadrën e tij me yllin e

Pelicansit që realizoi 28 pikë dhe
13 rikuperime duke udhëhequr
New Orleansin drejt një fitore të
vështirë me rezultatin e ngushtë
96-92 ndaj Indiana Pacersit. Mban
gjallë shpresat për të kapur "play-
off"-in Denver Nuggetsi. Skuadra
nga Colorado "pushtoi" Ilionoisin
duke regjistruar një fitore të
madhe ndaj Chicago Bullsit me
rezultatin e thellë 135-102.
Gjithçka për meritë të treshes
Millsap-Jokiq-Chandler të cilët, të
tretë së bashku, realizuan 62 pikë.

MADRID, 222 MARS - Pas testeve të
zhvilluara në Montmelo, për
McLaren dhe Fernando Alonso
ka ardhur koha e së vërtetës, për
ta provuar forcën e makinës bri-
tanike në garë. Ky është momen-
ti për të verifikuar nëse prob-
lemet e vjetra janë kaluar apo jo.
Piloti spanjoll është optimist
edhe në një intervistë para
provave të lira që zhvillohen
ditën e premte. "Më në fund
erdhi momenti për të garuar. Nuk
është hera e parë që garoj këtë vit.
Kam qenë në 24 orët e Daytona,
por këtu është diçka ndryshe. Më
pret një sezon i vështirë dhe jam
entuziast që do të garojmë me
një makinë të re, motor të ri, ku
synojmë shumë", ka thënë
Alonso. 
Duke folur për njëvendëshen e
re, që këtë sezon do të përdorë
motor Renault dhe jo më atë
Honda, spanjolli ka deklaruar:
"Në teste makina jonë tregoi një
potencial të admirueshëm,
ndryshe nga vitet e fundit, por

dimë gjithashtu që kemi shumë
për të punuar. Kemi shumë infor-
macion dhe dimë se si funk-
sionojnë gjërat e reja, por tani
kemi një garë të vërtetë dhe kemi
mundësi të mbledhim shumë

informacion. E vështirë të bëj
parashikime. Është gara e parë
sezonale dhe Melburni është një
cirkuit fantastik. Pas një dimri të
gjatë, dua të shoh se çfarë kemi
mundësi të bëjmë".

Clevelandi mposhti Toronton 

Alonso: McLaren ka potencial
për ta fituar titullin
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Valon Loku shpall te pavlefshme diplomën e
SH.M.L "Dardania" Hani Elezit

Epet lokali me qira në rrugën "B" me sipërfaqe
prej 214 m2. Lokali është i përshtatshëm për çfarë
do lloj veprimtarie. Informatat në tel: 045-660-118.

Urgjentisht kërkoj banesë me qira ne Prishtine,
për një qift me një fëmijë. Banesa duhet te ketë 1
dhome gjumi dhomë dite me kuzhine. Po ashtu të
jetë e mobiluar si dhe të jetë afatgjatë. Çmimi 200
euro. Tel: 044-741-155

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.

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

>> 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.

Urgjentisht kërkoj një shtëpi
me qira në Prishtinë. 

Shtëpia duhet të jetë e
veçantë, duhet të ketë 5 ose

6 dhoma gjumi. 
Çmimi sipas marrëveshjes.

Tel 049-472-770
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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 


