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Kosova ka nevojë
për reformë
zgjedhore

Kuvendi i Kosovës nuk e ka miratuar të
premten mocionin e propozuar nga
Lëvizja Vetëvendosje për rastin e vdek-
jes së aktivistit të kësaj lëvizje, Astrit
Dehari. Në votim kanë marrë pjesë
vetëm 58 deputetë, gjë që e ka bërë të
pamundur kalimin e këtij mocioni. Kjo

seancë është përcjell me
akuza ndërmjet
deputetëve të
Vetëvendosjes dhe atyre
të PDK-së. Kryeministri
dhe kryeparlamentari kanë thënë se
institucionet e Kosovës do të bëjnë çdo

përpjekje që ta vendosin drejtësinë në
këtë rast, ashtu siç kërkon familja, edhe
me hetim ndërkombëtar

FAQE 4-5

FAQE 3

Njohësi i proceseve zgjedhore dhe ish-anëtar i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve (KQZ),
Florian Dushi, ka thënë se arsyeja kryesore për mosrealizimin e reformës zgjedhore

është mungesa e vullnetit të disa prej subjekteve politike. Në këtë intervistë
dhënë për gazetën "Epoka e re", ai ka vlerësuar se çështja e reformës
zgjedhore ka mbetur peng i temave të tjera me të cilat aktualisht po
merren institucionet e vendit. Sipas Dushit, nëse së shpejti nuk do të
ketë një iniciativë serioze rreth reformës, vendi mund të zihet në befasi
nga zgjedhje të reja, por me sistem të vjetër zgjedhor. Ai ka bërë me
dije se shteti i Kosovës ka nevojë për reformë zgjedhore e cila do të
ndikonte pozitivisht në avancimin e sistemit demokratik në vend, si
dhe në mbrojtjen e procesit zgjedhor nga manipulimet eventuale

Kryeministri i Kosovës, Ramush
Haradinaj, i ka ftuar deputetët e të
gjitha partive parlamentare të mos

mungojnë në seancën e së martës,
në të cilën pritet të votohet
demarkacioni me Malin e Zi
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TIRANË, 116 MARS - Kryetari i Partisë
Demokratike, Lulzim Basha, ka
zhvilluar në selinë blu një takim
me kryetarët e degëve në rrethe, ku
është diskutuar për organizimin e
PD-së, proces i nisur pas mbled-
hjes së Kryesisë pak ditë më parë. 
Në këtë mbledhje Basha ua komu-

nikoi kryetarëve të degëve
vendimet dhe atë që pritet të
ndodhë në vazhdim. Basha mëso-
het se u ka thënë drejtuesve të par-
tisë në rrethe se "Të gjithë të kenë
hapësirë të bëjnë propozime.
Procesi i riorganizimit mos ta
zhvendosë vëmendjen nga

takimet me elektoratin.
Rifreskojeni anëtarësinë në secilën
degë. Në mbledhjen e Kuvendit,
në datat 28 dhe 29 prill, të jenë të
pranishëm të gjithë që janë pjesë e
Kuvendit", tha Basha. 
Ndërkohë që kryetarët e degëve
kanë raportuar mbi rezultatin e

analizës së humbjes së thellë të
zgjedhjeve të 25 qershorit. Pak ditë
më parë Kryesia e PD-së vendosi
që në fund të prillit, në datat 28 dhe
29, të mblidhet Kuvendi Kombëtar
i partisë, ndërsa është ngritur një
grup pune për kritikat dhe
propozimet.

Basha: PD-ja ta rifreskojë anëtarësinë

SHKUP, 116 MARS - Ambasada e
Shteteve të Bashkuara të
Amerikës në Shkup ka reaguar
pas ngjarjeve të fundit në lidhje
me Ligjin për Gjuhët. Ambasada
vlerëson se e rëndësishme është
që Kuvendi të ecë para në
agjendën e tij dhe të fokusohet
në reformat e nevojshme, për të
cilat u zotuan se do t'i realizojnë
të gjitha partitë për arritjen e

eurointegrimeve të
Maqedonisë.  
Ambasada rikujton se kryemi-
nistri Zoran Zaev konfirmoi të
enjten se obligim dhe
përgjegjësi e qeverisë dhe
partive politike është t'i avanco-
jnë interesat e gjithë qytetarëve të
Maqedonisë. 
Nga Ambasada Amerikane rikuj-
tojnë deklaratën e

zëvendëskryeministrit Bujar
Osmani në Bruksel, të ketë thënë se
Ligji do të dërgohet në Komisionin
e Venecias për t'u siguruar se është
në përputhje me standardet
evropiane. "Vendi ka mundësi të
realizojë përparim drejt anë-
tarësimit në BE dhe NATO, gjë që
shumica e qytetarëve e mbësht-
esin", thuhet në reagimin e
Ambasadës së ShBA-së në Shkup.

Ambasada Amerikane, porosi Kuvendit të Maqedonisë

Meta: Turqia,
partnere kryesore
ekonomike e
Shqipërisë

TIRANË, 116 MARS - Presidenti i Shqipërisë,
Ilir Meta, zhvilloi të premten një takim me
kryeministrin e Republikës së Turqisë, Binali
Yildirim, i cili gjithashtu po merr pjesë në
Forumin Global në Baku. Presidenti Meta
vlerësoi marrëdhëniet tradicionalisht miqë-
sore e vëllazërore, si dhe të partneritetit
strategjik ndërmjet dy vendeve dhe shprehu
mirënjohjen për mbështetjen që Turqia u ka
dhënë shqiptarëve ndër vite.
Në mënyrë të veçantë presidenti Meta
vlerësoi rolin dhe kontributin e dhënë nga
Agjencia Shtetërore Turke për Bashkëpunim
dhe Koordinim, TIKA, e cila është e pran-
ishme dhe e ka shtrirë aktivitetin e saj
mbështetës në të gjithë vendin.
Presidenti Meta vlerësoi se Turqia është një
nga partnerët kryesorë ekonomikë e treg-
tarë për Shqipërinë dhe nënvizoi se
mundësitë e rritjes së këtij bashkëpunimi, si
në aspektin tregtar, po ashtu edhe atë të
investimeve të drejtpërdrejta turke, që po
rriten në mënyrë që qëndrueshme, janë të
mëdha. Duke u ndalur në çështjet e sig-
urisë, Meta theksoi se si dy vende aleate në
NATO dhe partnere prej vitesh, Shqipëria
dhe Turqia do ta vijojnë bashkëpunimin e
ngushtë në luftën kundër terrorizmit
ndërkombëtar, organizatave terroriste dhe
kërcënimeve të tjera të përbashkëta.

"Epoka ee rre"

SARAJEVË, 116 MARS - Zëvendëskryeministri
i parë, njëherësh ministër i Punëve të
Jashtme, Behgjet Pacolli, po merr pjesë
në takimin e përbashkët të ministrave të
jashtëm të Ballkanit Perëndimor me
drejtues të lartë të Komisionit Evropian
dhe Britanisë së Madhe në Sarajevë. Në
fillim të fjalës pati disa fjalë keqardhjeje
për përpjekjet e Bosnjës për ta përjashtu-
ar Kosovën nga ky aktivitet. Duke iu
përgjigjur ministrit të Jashtëm të Serbisë,
Ivica Daçiq, i cili vuri në diskutim pjesë-
marrjen e Kosovës në Sofje, në takimin e
ardhshëm organizuar nga Bullgaria,
Pacolli tha se çështja e pavarësisë së
Kosovës është punë e kryer. "Shtetësia e
Kosovës është diçka e kryer. Ne do të
jemi bashkë në Sofje, si gjithë shtetet e
tjera të Ballkanit dhe të Bashkimit
Evropian", është shprehur Pacolli. 
Më pas, ministri Pacolli ka folur për imp-
likimet e Strategjisë së Zgjerimit të
Bashkimit Evropian në veprimtarinë e
Qeverisë së Kosovës, brenda vendit dhe
në marrëdhëniet me rajonin dhe BE-në.
Pacolli ka vlerësuar faktin se Strategjia e
Zgjerimit të BE-së konfirmoi  anë-

tarësimin e sigurt në të ardhmen e afërt
të Kosovës si shtet i pavarur dhe sovran,
diçka që tashmë u bë e qartë edhe për
Serbinë. "Ne mbetemi të angazhuar
fuqimisht në procesin e integrimit
evropian, zbatimin e marrëveshjes së
Asociim Stabilizimit, ashtu si edhe në
dialogun e lehtësuar prej BE-së për nor-
malizimin e marrëdhënieve me Serbinë,
që duhet të përfundojë me një mar-
rëveshje ligjërisht detyruese për të dyja

palët", ka deklaruar ministri Pacolli,
duke shtuar se po rrisin bashkëpunimin
me të gjithë fqinjët, madje edhe me
Greqinë që e mbështet integrimin
evropian të Kosovës.
Ministri i Jashtëm i Shqipërisë, Ditmir
Bushati, ka bërë thirrje për më shumë
realizëm nga Bashkimit Evropian, duke i
kërkuar më shumë qartësi për afatet,
instrumentet, mjetet, në dispozicion të
zgjerimit të vendeve të Ballkanit.

Ministri i Jashtëm i Kosovës, Behgjet Pacolli, merr pjesë në takimin e përbashkët të
ministrave të jashtëm të Ballkanit Perëndimor në Sarajevë

Pacolli, Daçiqit: Shtetësia e
Kosovës është punë e kryer

Zëvendëskryeministri i parë, njëherësh ministër i Punëve të Jashtme, Behgjet Pacolli, duke iu
përgjigjur ministrit të Jashtëm të Serbisë, Ivica Daçiq, i cili vuri në diskutim pjesëmarrjen e Kosovës
në Sofje, në takimin e ardhshëm organizuar nga Bullgaria, Pacolli tha se çështja e pavarësisë së
Kosovës është punë e kryer. "Shtetësia e Kosovës është diçka e kryer. Ne do të jemi bashkë në
Sofje, si gjithë shtetet e tjera të Ballkanit dhe të Bashkimit Evropian", është shprehur Pacolli
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Muhamet KKOCI

PRISHTINË, 116 MARS - Kryeministri i
vendit, Ramush Haradinaj, u ka
bërë thirrje të premten të gjithë
deputetëve të Kuvendit të
Kosovës që të marrin pjesë në
seancën e së martës, në të cilën
pritet të votohet demarkacioni
me Malin e Zi. Ai ka bërë me dije
se mungesa e një deputeti të
vetëm në atë seancë mund të
ndikojë në vazhdimin e izolimit

të qytetarëve të Kosovës. "U bëj
thirrje deputetëve të Kuvendit të
Kosovës, Lëvizjes Vetëvendosje
dhe Albin Kurtit, krahut tjetër,
Visar Ymerit, sepse e kemi marrë
premtimin e LDK-së dhe grupeve
të tjera, që të votojnë për
demarkacionin. Nuk ka arsye që
për një temë të tillë të ndahemi,
duke e ditur se edhe pritjet e
qytetarëve tanë janë që ne të
reflektojmë. Pra, është një numër
i madh i qytetarëve që kanë
vëmendjen se çfarë do të bëjnë

deputetët në këtë ditë", ka thënë
Haradinaj në një konferencë për
medie.
Ai ka treguar se pas deklaratës së
përbashkët të dy presidentëve
dhe bashkëngjitjes së raportit të
komisionit shtetëror në kuadër të
projektligjit, askush prej
deputetëve shqiptarë nuk ka më
arsye të mos e votojë versionin
aktual të demarkacionit. "Po
dëgjoj plot deputetë të cilët po
thonë se çfarë duhet të bëjë
Qeveria nëse votohet apo nuk

votohet ligji. Tash edhe unë po
shtroj një pyetje: Çka duhet të
bëjnë ata deputetë të cilët bëhen
shkaktarë për moskalimin e këtij
ligji?! Këtu e kam fjalën për
deputetët shqiptarë", ka thënë
Haradinaj, duke shtuar se askush
prej deputetëve nuk mund ta
arsyetojë mungesën e tij në këtë
seancë. "Ne e kemi votën, por
duhet të jemi seriozë dhe vigjilen-
të që të mos ndodhë ndonjë
dështim. Nëse një deputet i LDK-
së nuk vjen në seancë, mungon

ajo votë, atëherë ai deputet bëhet
shkaktar për dështim, apo ndonjë
deputet i AAK-së ose i PDK-së. U
bëj thirrje deputetëve të vijnë në
seancë. Edhe një herë po them se
mungesa e një deputeti në seancë
është porosi për ta mbajtur
Kosovën në izolim", ka deklaruar
ai.
Kryeministri Haradinaj ka 
pranuar se për këtë çështje kanë
diskutuar me Listën Serbe, por
nuk kanë arritur ndonjë pajtuesh-
mëri. "Ne kemi negociuar me
Listën Serbe dhe nuk kemi gjetur
një gjuhë të përbashkët ende. Pra,
jemi në proces e sipër", është
shprehur Haradinaj.
Edhe nënkryetari i Lidhjes
Demokratike të Kosovës (LDK),
Lutfi Haziri, ka shprehur opti-
mizëm se demarkacioni do të
votohet ditën e martë. Gjatë një
ligjërate me studentët e Kolegjit
AAB, ai ka deklaruar se ky vendim
do të jetë i lehtë.  "Ligji me
malazezët është vendimi më i
lehtë që Kosova do ta ketë të
martën. Demarkacioni do të
votohet. Nëse ky ligj për tri vjet e
gjysmë nuk ka arritur të mirato-
het, imagjinojeni sa të rëndë e
kanë vendimin e dytë - miratimin
e statutit të komunave me shu-
micë serbe, që duhet ta miratojë
Qeveria, jo Kuvendi", ka thënë
Haziri. 
Kryesia e Kuvendit të Kosovës ka
vendosur që vazhdimi i seancës
për demarkacionin të vazhdojë
më 20 mars. Me rikthimin e
deputetes Donika Kadaj-Bujupi
në AAK, janë siguruar 79 vota për
demarkacionin.

Thirrja e Haradinajt për deputetët:
Mos mungoni të martën

SBAShK-u paralajmëron grevë 
të përgjithshme më 13 prill

PRISHTINË, 116 MARS (ER) -
Sindikata e Bashkuar e Arsimit,
e Shkencës dhe e Kulturës
(SBAShK) përmes një komu-
nikate për media u ka bërë
thirrje institucioneve të vendit
t'i plotësojnë kërkesat e tyre,
përndryshe do të ndërmarrin
masa për greva të radhës.
"SBAShK-u, duke parë se,
përveç deklaratave të minis-
trave gjegjës dhe të institucion-
eve, ende nuk as edhe një
veprim konkret, lëshon këtë
alarm me kohë drejtuar
Qeverisë, institucioneve dhe
opinionit të gjerë, që të
angazhohen që tani për realiz-
imin e kërkesave të anëtarësisë
sonë dhe të mos presin që 13
prilli të na gjejë në këtë situatë,
ngaqë koha po shkon. Le ta
dinë të gjithë se kur ka grevë

nuk ka mësim, por nuk ka as
test PISA", është thënë në
komunikatën e SBAShK-ut.
SBAShK-u ka paralajmëruar se
nëse nuk ka veprime konkrete
të institucioneve as pas grevës
njëditore, atëherë do të mbajnë
grevë të përgjithshme më 13
prill në kohë të pacaktuar.
"Greva do të vazhdojë deri në
plotësimin e kërkesave të 
anëtarësisë", është thënë në
komunikatën e SBAShK-ut. 
Mësimdhënësit përmes këtyre
veprimeve sindikale po kërkojnë
të zbatohet marrëveshja e nën-
shkruar në mes të SBAShK-ut
dhe koalicionit qeverisës më 5
qershor të vitit 2017, veçanërisht
po kërkojnë që në Kuvend të
procedohet projektligji për 
statusin e punëtorëve të 
arsimit për vitet 1990-1999.

Kryeministri i Kosovës, Ramush
Haradinaj, i ka ftuar deputetët e të
gjitha partive parlamentare, të mos
mungojnë në seancën e së martës,
në të cilën pritet të votohet
demarkacioni me Malin e Zi. Ai ka
bërë me dije se mungesa e një
deputeti të vetëm në atë seancë
mund të ndikojë në vazhdimin e
izolimit të qytetarëve të Kosovës

Kryeministri i Kosovës, Ramush
Haradinaj, i ka ftuar deputetët e të
gjitha partive parlamentare, të mos
mungojnë në seancën e së martës,
në të cilën pritet të votohet
demarkacioni me Malin e Zi. Ai ka
bërë me dije se mungesa e një
deputeti të vetëm në atë seancë
mund të ndikojë në vazhdimin e
izolimit të qytetarëve të Kosovës
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Shqipe HHETEMI

PRISHTINË, 116 MARS - Ish-anëtari i
Komisionit Qendror të
Zgjedhjeve (KQZ), Florian
Dushi, ka thënë të premten se
nëse së shpejti nuk do të ketë
një iniciativë serioze rreth
reformës zgjedhore, vendi ynë
sërish mund të zihet në befasi
nga një palë zgjedhje të reja e të
jashtëzakonshme, por me sis-
tem të vjetër zgjedhor.
Megjithatë, në këtë intervistë
dhënë për gazetën "Epoka e
re", ai ka theksuar se në këtë
periudhë nuk ka ndonjë inicia-

tivë konkrete nga askush rreth
reformës zgjedhore. "Prandaj,
nëse e kemi parasysh faktin se
Kosova tashmë ka humbur rit-
min e ciklit të paraparë
kushtetues të mbajtjes së
zgjedhjeve të rregullta, prob-
lemet me të cilat ballafaqohet
qeveria aktuale, e cila me
shumë vështirësi edhe ka sigu-
ruar mbështetje në Kuvendin e
Kosovës që në momentin e
formimit të saj, atëherë me
lehtësi mund të konkludojmë
se, nëse së shpejti nuk do të
kemi një iniciativë serioze rreth
reformës zgjedhore, vendi ynë
sërish mund të 'zihet' në befasi

nga zgjedhje të reja e të
jashtëzakonshme, por me sis-
tem të vjetër zgjedhor", është
shprehur Dushi. 
Ai ka thënë se çështja e refor-
mës zgjedhore ka mbetur peng
i temave të tjera me të cilat
aktualisht po merren institu-
cionet e vendit. Dushi ka vlerë-
suar se arsyeja kryesore për
mosrealizimin e reformës
zgjedhore është mungesa e
vullnetit të disa prej subjekteve
politike. "Arsyet për mosrealiz-
imin e reformës zgjedhore
mund të jenë të shumta, por
ndër arsyet kryesore është
mungesa e vullnetit të disa prej

subjekteve politike, të cilat në
asnjë fazë nuk i janë qasur me
seriozitetin e duhur kësaj teme
me kaq rëndësi për zhvillimin
dhe avancimin e sistemit
demokratik në vendin tonë", ka
deklaruar ai. Dushi ka bërë me
dije se shteti i Kosovës ka nevojë
për reformë zgjedhore, e cila do
të ndikonte pozitivisht në
avancimin e sistemit
demokratik në vend si dhe në
mbrojtjen e procesit zgjedhor
nga manipulimet eventuale.
Sipas tij, reforma zgjedhore do
të ndikojë edhe në reformimin
e subjekteve politike. 

"Epoka ee rre": Z. Dushi, edhe më
tutje vazhdon të mbetet në 
sirtar të institucioneve çështja e
reformës zgjedhore. Pse po
bëhen këto vonesa në këtë 
drejtim?
Dushi: Ju e dini se pas 
zgjedhjeve të përgjithshme të
vitit 2010 ka pasur shumë
deklarime e zotime publike,
madje edhe disa veprime lidhur
me reformën zgjedhore, por
deri më sot kjo çështje nuk
është përmbyllur asnjëherë
dhe pothuajse nuk është bërë
asnjë ndryshim konkret.

Zakonisht çështja e reformës
zgjedhore aktualizohet në prag
të zgjedhjeve, kur nuk ka asnjë
mundësi reale që reforma të
zhvillohet ose në një kohë të
shkurtër menjëherë pas 
zgjedhjeve, kryesisht për shkak
të disa pakënaqësive momentale
të ndonjërit nga subjektet poli-
tike, por më pas kjo temë
mbetet në harresë. Arsyet për
mosrealizimin e reformës
zgjedhore mund të jenë të
shumta, por ndër arsyet kryesore
është mungesa e vullnetit të
disa prej subjekteve politike, të
cilat në asnjë fazë nuk i janë
qasur me seriozitetin e duhur
kësaj teme me kaq rëndësi për
zhvillimin dhe avancimin e 
sistemit demokratik në vendin
tonë. 

"Epoka ee rre": Ka mbetur reforma
zgjedhore peng i proceseve të
mëdha siç janë demarkacioni
me Malin e Zi, dialogu me
Serbinë dhe formimi i ushtrisë
së Kosovës?
Dushi: Ka mundësi. Ne gjatë
këtyre viteve të fundit, shumica
e subjekteve politike dhe disa
nga institucionet tona, kemi
parë se janë fokusuar më

Flet për "Epokën e re", Florian Dushi

Kosova ka nevojë për reform

Njohësi i proceseve zgjedhore dhe ish-anëtar i Komisionit Qendror të
Zgjedhjeve (KQZ), Florian Dushi, ka thënë se arsyeja kryesore për mosrealizimin
e reformës zgjedhore është mungesa e vullnetit të disa prej subjekteve poli-
tike. Në këtë intervistë dhënë për gazetën "Epoka e re", ai ka vlerësuar se
çështja e reformës zgjedhore ka mbetur peng i temave të tjera me të cilat
aktualisht po merren institucionet e vendit. Sipas Dushit, nëse se shpejti nuk
do të ketë një iniciativë serioze rreth reformës, vendi mund të zihet në befasi
nga një palë zgjedhje të reja, por me sistem të vjetër zgjedhor. Ai ka bërë me
dije se shteti i Kosovës ka nevojë për reformë zgjedhore e cila do të ndikonte
pozitivisht në avancimin e sistemit demokratik në vend, si dhe në mbrojtjen e
procesit zgjedhor nga manipulimet eventuale
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PARIS, 116 MARS - Presidenti i
Kosovës, Hashim Thaçi, pas
Londrës, mori pjesë të enjten
në promovimin e librit "New
State, Modern Stateman", në
Paris, organizuar nga
Akademia Diplomatike
Ndërkombëtare në Francë. Në
promovimin e librit "New
State, Modern Stateman", të
autorëve britanikë Roger Boyes
dhe Suzy Jagger, morën pjesë
shumë përfaqësues të shtetit
francez, deputetë, diplomatë,
akademikë, filozofë, gazetarë
dhe përfaqësues të shumtë të
jetës kulturore në Paris.
Ish-ministri i Jashtëm francez,
dhe ish-shefi i parë i UNMIK-
ut në Kosovë, Bernard
Kouchner, në fjalën e tij ka kuj-
tuar kohën e bashkëpunimit që
kishte me presidentin Thaçi. 
Kouchneri ka thënë se mënyra
e transformimit të Thaçit nga
një lider i luftës në burrështe-
tas që sot promovon paqen
është mahnitëse. Sipas tij,
Thaçi nëntëmbëdhjetë vjet më
parë erdhi në Paris për ta nën-
shkruar marrëveshjen që do të
ndalte luftën në Kosovë, derisa
sot vjen si një burrështetas që

promovon paqen.
Ndërsa autorja e librit, Suzy
Jagger, ka rrëfyer para të pran-
ishmëve për rrugëtimin e gjatë
dhe të mundimshëm të Thaçit
nga malet e Kosovës drejt
Rambujesë. Ajo ka treguar se
Thaçi rezistencën kundër dik-
tatorit Sllobodan Millosheviq e
kishte filluar qysh në kohën e
studimeve në Universitetin e
Prishtinës. 
Duke treguar për rrugëtimin e
Thaçit nga një student në një
burrështetas, Jagger ka thënë
se Thaçi asnjëherë nuk u ndal
për t'i jetësuar tri qëllimet e tij
që, njëkohësisht, ishin edhe
aspiratat e popullit të Kosovës:
liria, pavarësia, tani edhe anë-
tarësimi në BE dhe NATO.
Ndërsa kryetari i Akademisë
Diplomatike Ndërkombëtare
të Francës, Michel Duclos, i cili
ka moderuar promovimin e
librit, ka theksuar se sonte ky
promovim u shndërrua në
festë të dhjetëvjetorit të
pavarësisë së Kosovës.
Në fjalën e tij, presidenti i
Kosovës, Hashim Thaçi, ka
thënë se i ka ardhur mirë që
botimi doli në vitin kur Kosova

po feston përvjetorin e dhjetë,
jubilar të pavarësisë. "Pra, më
falni nëse nuk reflektoj më
shumë për librin - atë e keni
para jush dhe mund ta lexoni -
por ndoshta do t'i them disa
fjalë të shkurtra për situatën
momentale në Kosovë dhe
vizionin tim për atë se çka po
na pret në muajt dhe vitet në
vijim", ka thënë Thaçi.
Para të pranishmëve, Thaçi ka
kujtuar bisedat që i pati dje me
presidentin francez Emmanuel
Makron në Elize. Vizioni dhe
dinamizmi i tij, sipas Thaçit,
janë kruciale për tërë Evropën,
në veçanti për vendet e
Ballkanit. "Kosova dhe Franca
kanë raporte të shkëlqyeshme
në të gjitha fushat. Ne i jemi
mirënjohës Francës për ndih-
mën që na ka dhënë në kohën
më kritike si dhe tash kur po e
forcojmë miqësinë tonë
përherë e më shumë", ka thënë
ai.
Presidenti ka folur edhe për
agjendën evropiane të
Kosovës, për dialogun me
Serbinë, synimet për krijimin e
ushtrisë dhe anëtarësimin e
Kosovës në BE, NATO dhe OKB.

Kouchneri: Transformimi
i Thaçit, nga lider i
luftës në burrështetas i
paqes, është mahnitës

Ish-ministri i Jashtëm francez, dhe ish-shefi i parë i UNMIK-ut në Kosovë,
Bernard Kouchner, në fjalën e tij ka kujtuar kohën e bashkëpunimit që kishte me
presidentin Thaçi. 
Kouchneri ka thënë se mënyra e transformimit të Thaçit nga një lider i luftës në
burrështetas që sot promovon paqen është mahnitëse. Sipas tij, Thaçi nëntëm-
bëdhjetë vjet më parë erdhi në Paris për ta nënshkruar marrëveshjen që do të
ndalte luftën në Kosovë, derisa sot vjen si një burrështetas që promovon paqen.

shumë në vetëm disa tema,
ndoshta edhe për shkak të
'atraktivitetit' që këto tema
bartin me vete, duke lënë kështu
me një anë tema të tjera po kaq
të rëndësishme për vendin 
tonë, sikurse është reforma
zgjedhore.

"Epoka ee rre": Nëse vazhdohet
me këtë ritëm, a rrezikon
Kosova që edhe zgjedhjet e
ardhshme parlamentare dhe
ato lokale t'i mbajë sipas 
legjislacionit aktual?
Dushi: Siç e dini edhe ju, në këtë
periudhë nuk ka ndonjë iniciativë
konkrete nga askush rreth 
reformës zgjedhore prandaj,
nëse e kemi parasysh faktin se
Kosova tashmë ka humbur ritmin
e ciklit të paraparë kushtetues të
mbajtjes së zgjedhjeve të 
rregullta (sepse tri palë zgjedhje
pas shpalljes së pavarësisë ishin
zgjedhje të jashtëzakonshme),
problemet me të cilat ballafaqohet
qeveria aktuale, e cila me shumë
vështirësi edhe ka siguruar
mbështetje në Kuvendin e
Kosovës që në momentin e
formimit të saj, atëherë me
lehtësi mund të konkludojmë
se, nëse së shpejti nuk do të

kemi një iniciativë serioze rreth
reformës zgjedhore, vendi ynë
sërish mund të 'zihet' në befasi
nga zgjedhje të reja e të
jashtëzakonshme, por me 
sistem të vjetër zgjedhor. 

"Epoka ee rre": Cilat do të ishin të
mirat e reformës zgjedhore?
Dushi: Gjatë gjithë këtyre viteve
subjektet politike, institucionet
e ndryshme, shoqëria civile,
edhe misionet e ndryshme të
vëzhguesve të BE-së, kanë 
evidentuar një numër të madh
të aspekteve të cilat duhet të
ndryshohen në procesin e 
organizimit të zgjedhjeve në
Republikën e Kosovës. Disa nga
këto ndërlidhen me disa aspekte
të vet sistemit zgjedhor e disa të
tjera me disa çështje teknike
/organizative të zgjedhjeve.
Personalisht mendoj se të gjitha
këto çështje të ngritura duhet të
trajtohen dhe analizohen me
shumë kujdes, duke i bërë edhe
ndryshimet e nevojshme,
ndryshime të cilat, përveç që
zgjedhjet do t'i bënin më të
mbrojtura prej tendencave
eventuale të manipulimit, në
përgjithësi do të ndikonin 
pozitivisht edhe në avancimin e
sistemit demokratik në vend. 

"Epoka ee rre": Reforma zgjedhor
mund të ketë efekt edhe në
reformimin e subjekteve politike?
Dushi: Reforma zgjedhore 
konform standardeve më të
avancuara ndërkombëtare, e cila
në fund do të siguronte zgjedhje
të rregullta dhe rezultat të saktë
zgjedhor, është shumë me
rëndësi për vendin tonë, në
radhë të parë sa i përket 
funksionimit më të mirë të insti-
tucioneve shtetërore të cilat, siç
kishim rastin të shohim në vitet e
fundit, kishin probleme të 
theksuara sa i përket funksionimit
dhe produktivitetit të tyre.
Reforma zgjedhore e cila si 
përfundim do të kishte 
përmirësimin e cilësisë së sistemit
zgjedhor, është e nevojshme
edhe për shkak se cilësia e 
sistemit zgjedhor ndikon në
masë të madhe edhe në cilësinë e
sistemit politik e demokratik që
do ta kemi në vendin tonë. Madje
ndikon edhe në cilësinë e ofertës
zgjedhore, programit qeverisës
apo kandidatëve që subjektet
politike garuese në zgjedhje do t'i
përzgjedhin. Pa dyshim se në
këtë mënyrë do të ndikojë edhe
në reformimin e subjekteve
politike deri në një masë. Ajo që
do të ndikonte jashtëzakonisht
shumë në reformimin e subjekteve
politike është nxjerrja e një ligji të
veçantë që do të rregullonte
shumë aspekte që ndërlidhen
me funksionimin e gjithëm-
barshëm të subjekteve politike
në vendin tonë.

më zgjedhore
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PRISHTINË, 16 MARS (ER) -
Shefi i grupit parlamentar i
Lidhjes Demokratike të
Kosovës (LDK), Avdullah
Hoti, në konferencën e rreg-
ullt javore të kësaj partie, ka
folur të premten për rapor-
timet shqetësuese në media
rreth shumave të mëdha të
parave publike të shpen-
zuara për, kinse, lobime.
"Janë shpenzuar shuma të
mëdha të buxhetit për
interesa personale. Letra e
Geoffrey Nice drejtuar qev-
erisë tregon qartë për terma

financiarë të dakorduar
jashtë rrugëve formale si
dhe përmend shërbimet që
ka kryer, përfshirë edhe
aranzhimin e ligjëratave për
z. Thaçi dhe z. Hoxhaj.
Gjithashtu, letra përmend
edhe kërkesën e z. Thaçi për
t'i ndihmuar autorët e
biografisë së tij", është
shprehur Hoti. Ai ka bërë me
dije se për këtë çështje duhet
të ketë hetim të plotë të
ligjshmërisë së shpenz-
imeve. Kjo, sipas tij, do të
bëhet përmes komisionit

hetimor parlamentar.
Në konferencë për medie
është përmendur edhe
çështja e dialogut me
Serbinë dhe shqetësimet që
ka grupi parlamentar i LDK-
së lidhur me këtë çështje.
Theks të veçantë Hoti i ka
kushtuar mënyrës se si
Qeveria është duke iu qasur
dialogut me një ekip krejtë-
sisht të papërvojë në këtë
çështje. Po ashtu, ai ka
ngritur si çështje edhe
mungesën e raportimit në
Kuvend për platformën dhe

për ecurinë e dialogut. "Ne
bëjmë thirrje që në Kuvend
të sillet platforma e dialogut
me Serbinë, e cila do t'i përf-
shijë çështjet për dialogim,

afatet kohore, ekipin 
negociator si dhe të caktohet
roli i Kuvendit si mbikëqyrës
i këtij procesi", është 
shprehur Hoti.

LDK-ja kërkon hetim për shpenzimet rreth lobimit

PRISHTINË, 16 MARS -
Nënkryetari i Lidhjes
Demokratike të Kosovës
(LDK), Lutfi Haziri, gjatë një
ligjërate që ka mbajtur të
premten me studentët e

Kolegjit AAB, ka parala-
jmëruar se do të jetë një
ndër kandidatët për kryetar
të partisë.
Haziri ka thënë se zgjedhjet
brenda LDK-së do të mbahen

në vitin 2019. "Duke e pasur
para sysh gjendjen e
kryetarit të LDK-së,
mungesën e tij për këtë
kohë, në qershorin e vitit të
ardhshëm do të jenë zgjed-

hjet e rregullta politike dhe
një ndër kandidatët mund të
jem edhe unë definitivisht,
por për momentin nuk e
kemi në agjendë", ka
deklaruar Haziri.

Haziri: Mund të jem një ndër kandidatët për kryetar të LDK-së

Faton DDERMAKU

PRISHTINË, 116 MARS - Besnik
Tahiri është emëruar të
premten nga Qeveria e Kosovës
në pozitën e koordinatorit
nacional për reforma
shtetërore. Tahiri do të koordi-
nojë, mbështesë, analizojë dhe
lehtësojë procesin e reformave
në bashkëpunim të plotë me
institucionet kompetente, ven-
dore dhe ndërkombëtare.
Gjithashtu, do të japë informa-
cione, këshilla dhe reko-
mandime dhe të promovojë
proceset reformuese, duke
monitoruar dinamikën e zba-
timit efikas të iniciativave për
reforma në administratën e
shtetit. Për punën e tij do t'i
raportojë kryeministrit, për
ecurinë e procesit dhe, sipas
nevojës, i raporton Qeverisë,
duke ofruar informacion dhe
analiza mbi dinamikat dhe pro-
gresin e proceseve reformuese. 
Pas emërimit në këtë pozitë, ai
ka thënë se pas dy dekadash të
angazhimit profesional në
fushën e qeverisjes lokale, tani
po nis një mision të ri të
angazhimit institucional në

mbështetje të reformave si
objektivë për vendin. "Ky
mision jo i lehtë, por jo i
pamundshëm", ka thënë ai.
Tahiri ka theksuar se ligjet e
politikat nuk janë aty për ta
penguar shërbimin e ndalur
dhe zhvillimin. "Na duhet një
sistem që promovon qeverisjen
e mirë, e që ofron efikasitet e
qëndrueshmëri. Përmirësimi i
vazhdueshëm i politikave dhe
proceseve duhet të jetë synim.
Kjo për neve quhet reformë. Ky
nuk duhet parë si obligim apo
kusht për integrim, por në
radhë të parë duhet ta bëjmë
për ta rritur zhvillimin e qën-
drueshëm e mirëqenien e qyte-
tarëve", ka thënë Tahiri.
Koordinatori nacional për
reforma shtetërore, Besnik
Tahiri, ka thënë se reformat
gjithnjë shërbejnë si kataliza-
tore për përmirësimin e proce-
seve. Ai ka shtuar se është
bazike që reformat të jenë pro-
gresive, në hapë me dinamikat
dhe në trend me proceset
demokratike bashkëkohore.
"Pra, një qeverisje demokratike
parasheh praktikat dhe proce-
set që sigurojnë se strukturat e
qeverisë nuk janë të shkëputura

nga qytetarët. Pra, kushti krye-
sor për të pasur procese të qën-
drueshme dhe demokratike për
reforma është aftësia për t'i
bërë qytetarët t'u besojnë poli-
tikëbërësve duke i përfshirë ata
në proceset vendimmarrëse. Sa
më e fortë të jetë lidhja mes dy
palëve, aq më shumë rritet bes-
imi që garanton zhvillim të suk-
sesshëm dhe demokratik", ka
thënë ai, duke shtuar se ky pro-
ces është shpresëdhënës. "Kjo,
duke pasur parasysh fillimisht
standardet synuese evropiane e
pastaj nismat pozitive të insti-
tucioneve kosovare në procesin
e reformës. Reforma si koncept

dhe proces kërkon kontinuitet
dhe energji. Megjithatë, janë
hedhur hapat e parë", është
shprehur ai.
Tahiri ka theksuar se për t'u
bërë më e qartë reforma, shtro-
het nevoja për një hartë të stan-
dardizuar të procedurave dhe
përgjegjësive të mekanizmave
institucionalë në të gjitha
nivelet. "Andaj reforma e Shtetit
është e nevojshme për ta rritur
performancën e tij. Ajo
përgjithësisht konsiston në
kalimin e shtetit prej një funk-
sionimi administrativ në një
funksionim menaxhues, nga një
sistem burokratik në një tërësi

mekanizmash të frymëzuara
nga menaxhimi i ri publik. Para
së gjithash, për mua kjo nuk
është thjesht detyrë, por synim i
përbashkët i institucioneve, i
shoqërisë civile, medieve dhe
qytetarëve, për ta shkurtuar
rrugën drejt integrimit evropian,
duke forcuar në themel strukturat,
frymën dhe proceset. Pra, hapat
janë të qartë: Një reformë e 
thellë dhe transformim duhet të
ndodhë, në funksion që shteti të
kthehet në gjenerator të 
zhvillimit dhe përshpejtues të
integrimit", ka thënë Besnik
Tahiri, koordinator nacional për
reforma shtetërore.

Besnik Tahiri emërohet 
koordinator nacional 

për reforma shtetërore
Qeveria e Kosovës ka emëruar të premten në pozitën
e koordinatorit nacional për reforma shtetërore, Besnik
Tahirin, i cili, përmes kësaj pozite, do të koordinojë,
mbështesë, analizojë dhe lehtësojë procesin e 
reformave në bashkëpunim të plotë me institucionet
kompetente, vendore dhe ndërkombëtare
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Albulena SS. MMAVRAJ

PRISHTINË, 116 MARS - Kuvendi i
Kosovës ka mbajtur të premten
interpelancën sipas kërkesës së
grupit parlamentar të Lëvizjes
Vetëvendosje lidhur me vdekjen
e aktivistit të kësaj lëvizjeje,
Astrit Dehari, i cili humbi jetën
në Qendrën e Paraburgimit në
Prizren. Kjo seancë është përcjell
me akuza ndërmjet deputetëve
të Vetëvendosjes dhe atyre të
pozitës, veçanërisht të PDK-së.
Mocioni me tri pika i Lëvizjes
Vetëvendosje lidhur me vdekjen
e aktivistit Astrit Dehari nuk ka
marrë votat e kërkuara, pasi
ishin vetëm 58 deputetë që votu-
an, nga 61 sa do të duhej.
Mocioni i paraqitur nga deputeti
i LV-së, Albin Kurti, kërkonte tri
veprime të Qeverisë: 1. Realizimi
pa vonesa i hetimit të pavarur
ndërkombëtar si dhe
bashkëpunimi pa pengesa nga
institucionet ligjzbatuese të

Republikës së Kosovës; 2.
Shkarkimi i menjëhershëm i zyr-
tarëve brenda Policisë së
Kosovës përgjegjës për rastin në
mënyrë që t'i hapet rrugë hetim-
it të plotë dhe pa pengesa; dhe 3.
Shkarkimi nga pozita e ministres
në kabinetin qeveritar Dhurata
Hoxhës, si ministre nën udhëhe-
qjen e së cilës dështoi përm-
bushja e detyrës zyrtare në lidhje
me mungesën mbarëvajtjes së
institucioneve korrektuese dhe
pengesën në hetime të pavarura.
Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje,
Albin Kurti, gjatë seancës ka
thënë se mbi Astrit Deharin
është kryer krimi prej ditës kur
është arrestuar e deri atëherë
kur vdiq më 5 nëntor. "Atë ditë,
pra më 5 nëntor 2016, Astriti
ngelet katër minuta e gjysmë në
qelinë A3 të Burgut të Prizrenit,
pasi ishte gjetur aty, për katër
minuta njeriu vdesë katër herë",
ka thënë Kurti.
Deputetët e Lëvizjes
Vetëvendosje dhe ata të PDK-së

kah fundi i seancës gati sa nuk
janë përleshur fizikisht për
rastin e Astrit Deharit. Ky bal-
lafaqim ka ndodhur kur
deputetët e Vetëvendosjes kanë
tentuar t'ia ndërprenë fjalimin
ministres së Integrimit
Evropian, Dhurata Hoxha. 
Ministrja Hoxha ka bërë me dije
se është angazhuar për ta zbard-
hur vrasjen e Astrit Deharit me
të gjitha kompetencat e saj.
Hoxha i ka thënë kreut të
Vetëvendosjes se është duke
kërkuar shkarkimin e saj për ta
pastruar ndërgjegjen e tij. Ajo ka
deklaruar se Albin Kurti po e
instrumentalizon çështjen e
Astrit Deharit dhe se ai mund të
jetë i ndikuar nga influenca ruse.
"Jeni djallëzorë ose keni urrejtje
patologjike kundër partisë që e
përfaqësoj", ka thënë Hoxha në
interpelancën e kryeministrit
Haradinaj për rastin e Astrit
Deharit.
Kryeministri i Kosovës, Ramush
Haradinaj, pas tensioneve në
Kuvendin e Kosovës dhe shtyrjes
që ndodhi në mes të deputetëve
të Lëvizjes Vetëvendosje dhe
atyre të PDK-së, ka thënë se
debati për vrasjen e Astrit
Deharit nuk meriton një epilog
të tillë. "Është vërtet një ngjarje e
rëndë e cila duhet trajtuar në
përmasën e vet dhe natyrisht
familja ka të drejtën e vet edhe
për të dyshuar dhe të kërkojë
rihetim. Qeveria i ka marrë për-
sipër shpenzimet e rihetimit.
Duhet të jemi pak të kujdesshëm

që të mos ndërhyjmë në kompe-
tencat e institucionit me
deklarata të ndryshme politike",
ka thënë Haradinaj.
Kryetari i Kuvendit, Kadri Veseli,
ka thënë se institucionet e
Kosovës do të bëjnë çdo përp-
jekje që ta vendosin drejtësinë
në këtë rast, ashtu siç kërkon
familja, edhe me hetim
ndërkombëtar. Ai ka thënë se
qytetarët dhe çdo familje ka të
drejtë dhe dëshiron ta dijë të
vërtetën. "Qytetarët e duan të
vërtetën, a ka ndodhur e çka ka
ndodhur, a ka dorë shteti këtu a
po ka diçka që mund të jetë
përgjegjësi politike. Kryesore
është të vijmë tek e vërteta",
është shprehur kryeparlamen-
tari Veseli, i cili, duke folur për
vdekjen e Astrit Deharit, ka
thënë se drejtuesit e Lëvizjes
Vetëvendosje janë duke për-
dorur politikë të poshtër për të
ardhur me çdo kusht në pushtet.
Sipas Veselit, politika e ka çuar
në vdekje Astrit Deharin.
Ai e ka akuzuar liderin e
Vetëvendosjes, Albin Kurtin, se
është duke promovuar politikë
të poshtër, e cila nuk i duhet
Kosovës. "Unë pajtohem me
Albinin për një çështje: Politika
gjithsesi e ka çuar në vdekje një
djalë i cili ka lindur në Zvicër, një
djalë që prindërit i ka veprimtarë
të lëvizjes. Pra, është e vërtetë se
politika e ka çuar në vdekje
Astritin. Politika e pafytyrë. Kjo
politikë veç pushtetin e do. Një
politikë që më së paku i duhet

Kosovës. Një politikë që je duke e
promovuar ti, Albin Kurti", ka
deklaruar Veseli.
Ndaj kësaj deklarate të Veselit ka
reaguar Kurti. Ai i ka thënë Veselit
se Vetëvendosja kurrë nuk bëhet
si partitë e tjera. Kurti ka thënë se
aktivistët e Vetëvendosjes janë të
pakorruptuar dhe shumë prej
tyre ende jetojnë me qira. Kurti i
ka thënë Veselit se e ka tradhtuar
kauzën kombëtare. "Ju e keni
tradhtuar kauzën kombëtare dhe
e keni shitur vendin", ka deklaru-
ar Kurti.
Ndërkaq deputeti i LDK-së,
Armend Zemaj, ka kërkuar nga
deputetët të përmbahen nga
komentet dhe mos të ndërhyjnë
në punën e gjyqësorit. Kurse
ministri i Drejtësisë, Abelard
Tahiri, ka theksuar se deri në një
vendim final nuk do të ndalet në
zbardhjen e rastit të Astrit
Deharit. "Jemi në një proces ku
prokuroria dhe prokurori i rastit
janë duke përkthyer materialin e
kërkuar nga instituti i Zvicrës
dhe çdo gjë që kërkohet nga ky
institucion do t'ju njoftoj. Në
kuadër të kompetencave të mia,
derisa të zbardhet e vërteta dhe
derisa të kemi vendim final, nuk
do të ndalem", ka thënë Tahiri.
Vazhdimi i interpelancës së
kryeministrit të Kosovës,
Ramush Haradinaj, sipas
kërkesës së grupi parlamentar të
Lëvizjes Vetëvendosje, lidhur me
vdekjen e aktivistit të kësaj 
lëvizjeje, Astrit Dehari, do të
vazhdojë më 21 mars. 

Debat i ‘nxehtë’ për 
zbardhjen e vdekjes 

së Astrit Deharit
Kuvendi i Kosovës nuk e ka miratuar të premten
mocionin e propozuar nga Lëvizja Vetëvendosja për
rastin e vdekjes së aktivistit të kësaj lëvizje, Astrit
Dehari. Në votim kanë marrë pjesë vetëm 58
deputetë, gjë që e ka bërë të pamundur kalimin e
këtij mocioni. Kjo seancë është përcjell me akuza
ndërmjet deputetëve të Vetëvendosjes dhe atyre të
PDK-së. Kryeministri dhe kryeparlamentari ka thënë
se institucionet e Kosovës do të bëjnë çdo përpjekje
që ta vendosin drejtësinë në këtë rast, ashtu siç
kërkon familja, edhe me hetim ndërkombëtar
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PARIS, 116 MARS - Presidenti i
Kosovës, Hashim Thaçi, të
premten ka marrë pjesë në
takimin e nivelit të lartë të Këshillit
të Biznesit Francë-Kosovë
"MEDEF International" në Paris,
ku ishin të pranishëm edhe minis-
trat Bedri Hamza, Valdrin Lluka
dhe Besim Beqaj.
Presidenti Thaçi ka thënë se si
shtet i ri, me popullatën më të re
në Evropë, Kosova është e etur për
dije, punë, zhvillim dhe pros-
peritet, duke paraqitur potencial të
madh për investime. Ai ka thënë se
në Kosovë janë bërë reforma në të
gjithë sektorët e jetës dhe konfir-
mimi më i mirë i këtyre të arritu-
rave është nënshkrimi i
Marrëveshjes së Stabilizimit dhe
Asocimit me Bashkimin Evropian,
por edhe marrja e statusit të vendit
kandidat për fondet e MCC-së të

Kongresit Amerikan. "Të dyja këto
janë dëshmi e suksesit tonë në
reforma të gjithanshme dhe në
konsolidimin e shtetit të Kosovës.
Jemi vend me rritje konstante
ekonomike, mesatarisht 4 për
qind në vit, që prej kur jemi shtet.
Kemi stabilitet të borxhit publik
dhe sistem bankar të suksesshëm
dhe të qëndrueshëm", ka thënë
presidenti Thaçi. 
Kreu i shtetit ka folur edhe për
ndërtimin e rrugëve dhe autostra-
dave që lidhin Kosovën me vendet
e rajonit dhe më gjerë, me konti-
nentin dhe me portet më të
mëdha, duke shtuar tutje se janë
rritur vazhdimisht edhe prodhimi
vendor dhe cilësia e prodhimeve.
"Kemi vazhduar të hapim shkolla
e universitete që të përgatisim fuqi
punëtore, që të jetë konkurrente
në Evropë. Sot shohim kompani
evropiane e botërore që kanë ard-
hur në Kosovë dhe po i shfrytëzo-
jnë këto kapacitete e këto poten-

ciale të Kosovës", është shprehur
Thaçi. 
Presidenti ka thënë se, mbi të
gjitha, sot Kosova është një vend
që ka mbyllur kapitullin e luftës
dhe është një shtet i fokusuar në
zhvillim, bashkëpunim dhe inte-
grim. "E kemi thënë qartë se veten
e shohim në NATO dhe në
Bashkim Evropian. E kemi
mirëpritur konfirmimin nga
NATO-ja dhe BE-ja që Kosova, si
dhe i tërë rajoni i Ballkanit
Perëndimor, e kanë vendin në këto
dy organizata", ka deklaruar Thaçi. 
I pari i shtetit ka theksuar se
Kosova nuk është më ajo e para 20
vjetëve, por është një vend që me
sukses ka tejkaluar shkatërrimet e
luftës dhe është kthyer kah paqja
dhe zhvillimi. "Në këtë sukses
tonin jemi falënderues për
përkrahjen e bashkësisë ndërkom-
bëtare. Bashkësia ndërkombëtare
kanë qenë bashkë me ne në ndër-
timin e sistemit tonë juridik, që

garanton drejtësi për të gjithë", ka
thënë presidenti. 
Thaçi është shprehur mirënjohës
për shtetin francez që ka
përkrahur Kosovën për ndërtimin
e paqes, për ndërtimin e shtetit
dhe tash për ndërtimin e një të
ardhme evropiane. "Jemi mirënjo-
hës që kompanitë nga Franca
kanë qenë ndër investitoret e para
në Kosovë. Por, dëshirojmë që këtë
bashkëpunim ta thellojmë edhe
më shumë, sidomos në ekonomi",
ka thënë presidenti Thaçi. Ai ka
ftuar kompanitë e Francës t'i
shikojnë mundësitë për të
bashkëpunuar sa më shumë në
fushën e ekonomisë, me interes të
ndërsjellë të dy shteteve, por edhe
të tërë kontinentit tonë.

Hamza: KKosova kka bbërë
reforma nnë eekonomi 

Ndërkaq ministri i Financave,
Bedri Hamza, i ka informuar

pjesëmarrësit me kushtet që ofron
Kosova për investitorët e huaj, me
këtë rast edhe ata francezë. Ai ka
folur për lidhjen e fortë që ka
Kosova me diasporën. Hamza ka
bërë me dije se Kosova ka bërë
shumë reforma dhe është duke
bërë në vazhdimësi. "Këtë e dësh-
mon edhe raporti i Bankës
Botërore. Në tre vjetët e ardhshëm
pritet që Kosova të ketë rritje
ekonomike mbi pesë për qind.
Kemi sistem tatimor të thjeshtë.
Tatojmë vetëm 10 për qind në kor-
porata. Kemi marrë masa për
reforma fiskale, kemi liruar nga
tatimi doganor lëndën e parë, gjys-
më produktet, linjat e prodhimit
dhe TI-së. Po ashtu, kemi liruar
nga tatimi i akcizës lëndët ndih-
mëse. Jemi të lumtur që tani kemi
parë rezultate pozitive në rritje të
prodhimit", ka thënë ministri
Hamza. Ai ka theksuar se Kosova
ka infrastrukturë rrugore të mirë.
"Po ashtu, kemi filluar për-

PRISHTINË, 116 MARS (ER) - Nën
drejtimin e zëvendësministrit të
Punës dhe Mirëqenies Sociale,
Çerkin Dukolli, të premten
Këshilli Nacional për Siguri dhe
Shëndet në Punë ka mbajtur
takimin e radhës. Në këtë takim
është raportuar për gjendjen e
instituteve të mjekësisë së punës
dhe rekomandimet e dala bazuar
në të gjeturat nga vizita e fundit e
këtyre institucioneve në Obiliq
dhe Gjakovë.
Anëtarët e Këshillit përmes një
raporti të shkruar, i cili është
aprovuar njëzëri nga të gjithë të
pranishmit, rekomandon që
Republikës së Kosovës aktualisht
i duhen dy institucione të mjekë-
sisë së punës. "Po ashtu, Qeveria
duhet të formojë një komision, i

cili do ta shqyrtojë gjendjen
aktuale të Institutit të Mjekësisë
së Punës në Obiliq dhe të dalë me
një vendim konkret. Këshilli ka
dalë me rekomandime edhe për
Institutin Kombëtar të Mjekësisë
së Punës në Gjakovë, për të cilin u
konstatua se ka nevojë për spe-
cializimin e kuadrove të reja në
fushën e mjekësisë së punës",
është thënë në komunikatën e
Ministrisë së Punës dhe
Mirëqenies Sociale. Gjithashtu,
në këtë takim është rekomand-
uar që Ministria e Shëndetësisë ta
hartojë listën e sëmundjeve pro-
fesionale bazuar në specifikat
ekonomike të Kosovës. Këshilli ka
miratuar edhe planin e punës
dhe të aktiviteteve konkrete për
vitin 2018.

Presidenti
Thaçi fton
kompanitë
franceze të
investojnë
në Kosovë

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, në takimin e
nivelit të lartë të Këshillit të Biznesit Francë - Kosovë
"MEDEF International" që po mbahet në Paris, ka ftuar
kompanitë e Francës t'i shikojnë mundësitë për të
bashkëpunuar sa më shumë në fushën e ekonomisë,
me interes të ndërsjellë të dy shteteve

Kosovës i duhen dy institucione të mjekësisë së punës
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PRISHTINË, 116 MARS - Telekomi i
Kosovës përmes një njoftimi për
medie ka njoftuar të premten se
ushtrues detyre i kryeshefit
ekzekutiv të këtij institucioni
është emëruar Nuredin Krasniqi,
pasi kryeshefit të deritanishëm i
kishte skaduar mandati. Deri eë
ky vendim ka ardhur pas një 
takimi të jashtëzakonshëm të
menaxhmentit ekzekutiv të 
TK-së që ka thirrur më 13 mars
sekretari dhe këshilltari i
përgjithshëm i Telekomit të
Kosovës, Arian Gashi, ku është
biseduar për emërimin e një
ushtruesi të detyrës në krye të
kësaj ndërmarrje.  "Ditët dhe
javët e fundit që lamë pas ishin
më të vështirat për Telekomin e
Kosovës në aspektin e operimeve
dhe të vendimmarrjes. Gjendja e
krijuar (tashmë e njohur për të
gjithë ne dhe opinionin) ishte
sfidë dhe përgjegjësi.
Shpresojmë të mos përsëritet
kurrë. Ndonëse kishte zëra se
Këshilli Ndërministror kishte
rekomanduar Qeverisë për
vazhdim të kontratës për z.
Mustafa, në mënyrë zyrtare apo
formale një gjë e tillë nuk kishte
ndodhur, pra Telekomi nuk ka
asnjë informatë. Gjendja e kri-
juar në Telekom është rast i
veçantë, i pandodhur më parë,
me qëllimin dhe vullnetin më të
mirë si dhe obligimet që dalin
nga detyrat dhe përgjegjësitë e

punës, ushtrimin e detyrës së
zëvendëskryeshefit ekzekutiv do
të vazhdojë ta ushtrojë sipas
vendimit të Bordit, z. Nuredin
Krasniqi, deri në një vendim
tjetër nga aksionari", është thënë
në njoftimin e Telekomit të
Kosovës.
Ushtruesi i detyrës së kryeshefit
të Telekomit të Kosovës, Nuredin

Krasniqi, së bashku me menaxh-
mentin ekzekutiv dhe sindikatat
e punëtorëve, ka falënderuar të
gjithë për vullnetin dhe gatish-
mërinë për punë për tejkalimin e
situatës së krijuar. Ai ka bërë
thirrje që bashkërisht të angazhohen
maksimalisht për kryerjen e
detyrave dhe përgjegjësive në të
mirën e Telekomit të Kosovës.

mirësimin e infrastrukturës heku-
rudhore. Jemi duke punuar për
thjeshtëzim të procedurave
doganore për kalim të kufirit në
mënyrë që këto rrugë të shfrytëzo-
hen sa më shumë nga ana e gjithë
biznesit, duke përfshirë edhe biz-
neset e shteteve të tjera gjatë
kalimit transit", është shprehur ai.
Ministri Hamza ka theksuar se sis-
temi bankar në Kosovë është
shumë stabil. "75 për qind bankat
në Kosovë janë në proces

ndërkombëtar, kreditë joperfor-
muese janë vetëm 3.5 për qind, që
është më e ulëta në rajon dhe në
Evropë. Gjithashtu, Kosova ka
borxhin më të ulët në rajon dhe
jemi të kujdesshëm me borxhin.
Ne gjithmonë do të marrim borxh
i cili do të na kthehet në zhvillim të
vendit", ka deklaruar ministri
Hamza. Ai ka thënë se populli i
Kosovës e çmon shumë lirinë dhe
e kupton se garanci e lirisë është
zhvillimi ekonomik.

Edhe ministri i Inovacionit dhe
Ndërmarrësisë, Besim Beqaj, në
takimin e lartë të Këshillit të
Biznesit Francë-Kosovë, ka folur
edhe për zhvillimet e reja dhe
inovative në ekonominë
botërore, me theks te ekonomia
digjitale, duke potencuar se
ekonomia botërore po lëviz
shumë shpejt nga ekonomia
reale drejt ekonomisë virtuale.
Në lidhje me punën e Ministrisë
së Inovacionit dhe
Ndërmarrësisë, ministri Beqaj
ka thënë se kjo ministri do t'u
mundësojë ideve inovative që të
zhvillohen dhe të përkrahen
financiarisht deri në momentin
kur ato bëhen të gatshme për t'u
financuar nga bankat. "Përmes
komunikimit me universitetin
po tentojmë ta lidhim ekonom-

inë me shkencën, me arsimin,
që njëra-tjetrës t'i përgjigjen në
kushtet e reja. Me rininë që e
kemi, Kosova do të bëhet qendër
rajonale për inovacion dhe ndër-
marrësi", ka theksuar Beqaj. 
Në fjalën e tij të mbajtur para
afaristëve të Kosovës dhe
francezë, ministri Beqaj ka thënë
se Kosova kapacitetet dhe poten-
cialin më të madh për zhvillim
ekonomik e ka rininë. "Krahas të
gjitha resurseve natyrore, resursi
më i rëndësishëm dhe potenciali
më i madh për zhvillimin
ekonomik të Kosovës është rinia.
Janë të rinjtë dhe të rejat tona, të
cilët po ecin shumë më shpejt se
institucionet dhe të cilët janë
burim i eksportit dhe që ne
dëshirojmë t'i favorizojmë",
është shprehur Beqaj.

Beqaj: Kosova 
do të bëhet qendër

rajonale për 
inovacion dhe 
ndërmarrësi

Nuredin Krasniqi
emërohet ushtrues
detyre i kryeshefit të
Telekomit të Kosovës

Telekomi i Kosovës ka njoftuar se Nuredin Krasniqi do ta ushtrojë
detyrën e kryeshefit të Telekomit të Kosovës pasi që kryeshefit të
deritanishëm, Agron Mustafës, i kishte skaduar mandati

Ministria e Zhvillimit
Ekonomik (MZhE) ka reaguar
pas emërimit të Nuredin
Krasniqit në pozitën e
ushtruesit të detyrës së
kryeshefit ekzekutiv të
Telekomit të Kosovës.
"Dëshirojmë ta sqarojmë
opinionin publik se lajmi për
emërimin e z. Nuredin
Krasniqi për u. d. i kryeshefit
ekzekutiv të ndërmarrjes pub-
like Telekomi i Kosovës Sh.A.
nga ana e Ministrisë së
Zhvillimit Ekonomik është i
pavërtetë. Gjithashtu, pre-
tendimet për 'njoftimin e dër-
guar nga ana e Njësisë për
Monitorimin e Ndërmarrjeve
Publike për ndërmarrjen e
hapave/veprimeve të nevo-
jshme në raport me gjendjen e
krijuar' nuk është i vërtetë.
Ministria e Zhvillimit

Ekonomik nuk ka dërguar ose
udhëzuar ndërmarrjen e asnjë
veprimi", është thënë në 
reagimin e MZhE-së. 
Më tej, thuhet se MZhE-ja me
kujdes është duke u
angazhuar të gjejë zgjidhje sa
më të shpejtë sa i përket
Telekomit të Kosovës Sh.A.
"Në këtë drejtim, brenda 
muajit mars pritet të emërohet
Bordi i Drejtorëve i cili, sipas
dispozitave ligjore në fuqi, do
ta procedojë tutje zgjedhjen e
kryeshefit ekzekutiv të ndër-
marrjes.  MZhE-ja në cilësinë e
pronares së ndërmarrjeve
publike, mbetet e përkushtuar
për zbatimin e ligjit në tërësinë
e tij. Rrjedhimisht, asnjë
vendim i njëanshëm nuk 
krijon efekt juridik dhe, si i
tillë, nuk njihet", është thënë
në reagimin e MZhE-së.

MZhE-ja: Nuredin
Krasniqi nuk është u. d. i
kryeshefit të Telekomit
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Drenas, 16 mars (ER) -
Kryetari i Komunës së
Drenasit, Ramiz Lladrovci, ka
vizituar të premten Qendrën
Kryesore të Mjekësisë
Familjare "Dr. Hafir Shala" në
Drenas dhe është takuar me
drejtorin e ri të kësaj qendre,
dr. Arbër Ismaili dhe menaxh-

mentin e QKMF-së. Gjatë qën-
drimit në QKMF, Lladrovci ka
vizituar të gjithë sektorët e
kësaj qendre dhe ka përgëzuar
punën dhe angazhimin e
gjithë stafit shëndetësor.
Lladrovci gjatë kësaj vizite ka
thënë se do ta përkrahë shër-
bimin shëndetësor në Drenas

duke përmirësuar të gjitha
shërbimet, në veçanti sektorin
e maternitetit. 
QKMF-ja në Drenas që nga
muaji mars i këtij viti ka
ndryshuar orarin e punës dhe
tani shërbimi në të gjithë sek-
torët kryhet deri në orën
21:00.

Lladrovci përkrah shërbimin shëndetësor në Drenas 

RAHOVEC, 116 MARS (ER) - Kryetari
i Komunës së Rahovecit, Smajl
Latifi, i shoqëruar nga drejtori i
Drejtorisë për Shëndetësi dhe
Përkujdesje Sociale, Samir
Mustafa, ka vizituar Qendrën
për Punë Sociale në Rahovec
(QPS).
Gjatë vizitës në Qendrën për
Punë Sociale në Rahovec, Latifi
është pritur nga drejtori i kësaj

qendre, Bilbil Oruqi dhe punë-
torët e kësaj qendre. 
Drejtori Oruqi gjatë takimit e ka
njoftuar Latifin për funksion-
imin dhe rritjen e efikasitetit të
këtij institucioni, për
shqetësimet që ka QPS-ja, për
skemat sociale si dhe punën e
cila është duke u bërë në
vazhdimësi për ofrimin e shër-
bimeve sa më të mira për qyte-

tarët e komunës. 
Ndërsa kryetari i Rahovecit,
Smajl Latifi, është shprehur i
gatshëm që në mënyrë institu-
cionale ta ofrojë mbështetjen e
duhur për personelin e këtij
institucioni, në mënyrë që
punët në këtë institucion të ecin
mirë dhe qytetarët t'i marrin
shërbimet e tyre pa ndonjë
vonesë të paarsyeshme.

Latifi informohet për skemat sociale

PRISHTINË, 116 MARS (ER) - Njëqind
(100) nxënës, të cilët kanë diplo-
muar në shkollat profesionale në
Komunën e Prishtinës, do të kenë
mundësi për punë praktike. Kjo
është bërë e mundur pasi drejtori
për Planifikim Strategjik dhe
Zhvillim të Qëndrueshëm në
Komunën e Prishtinës, Genc
Bashota, bashkë me udhëheqësin
e Qendrës për Këshillim në
Karrierë, Ridvan Islami, kanë nën-
shkruar një marrëveshje
bashkëpunimi me kompaninë
"Meridian Group" ("Meridian
Express", "Meridian Corporation"

dhe "Buka"), përfaqësuar nga 
drejtori i Burimeve Njerëzore dhe
Administratës, Abdylkerim
Ratkoceri.
Periudha kohore e marrëveshjes
është prej datës 15 mars 2018 deri
më 31 mars 2021. Qëllimi i kësaj
marrëveshjeje është që përmes
bashkëpunimit me sektorin privat
të krijohet mundësia për nxënësit e
shkollave të mesme profesionale
për aplikimin e njohurive të tyre
teorike në një ambient pune,
njëkohësisht t'u ofrohet mundësia
e fitimit të përvojës, e testimit dhe
rekrutimit të fuqisë së re punëtore.

Punë praktike me mundësi punësimi 
për 100 nxënës të diplomuar

PRIZREN, 116 MARS (ER) - Organizata
joqeveritare "EC Ma Ndryshe"
përmes një reagimi për media ka
vlerësuar se  kryetari i Komunës së
Prizrenit, Mytaher Haskuka, në
muajt e parë të qeverisjes ka dësh-
tuar në përmbushjen e prem-
timeve të dhëna gjatë fushatës
paraelektorale sa i përket
zvogëlimit të numrit të drejtorive
komunale, përfaqësimit të
barabartë gjinor në ekzekutiv si

dhe zbatimit të transparencës
radikale në qeverisje. "Në fillim të
mandatit të tij qeverisës Haskuka
ka mbajtur numrin e njëjtë të drej-
torive si në mandatin e kaluar të
qeverisë Muja, pra 13 gjithsejtë. Në
këtë mënyrë, Haskuka përbërjen e
Qeverisë lokale ua ka përshtatur
nevojave të koalicionit qeverisës, e
jo programit të tij, përkatësisht
zotimeve të prezantuara gjatë
fushatës paraelektorale", është

theksuar në reagimin e kësaj orga-
nizate. Më tej thuhet se, në të
njëjtën kohë, nga 13 drejtorët e
emëruar nga Haskuka, vetëm dy
drejtori udhëhiqen nga gratë. 
"EC Ma Ndryshe" ka theksuar në
reagim se ka parasysh faktin se
ende nuk janë bërë 100 ditë që
prej betimit të kryetarit Haskuka,
por ia ka bërë të qartë lidershipit
komunal t'i realizojë premtimet
elektorale. 

‘EC Ma Ndryshe’: Haskuka
nuk duhet t’i harrojë
premtimet elektorale

Qëllimi i kësaj marrëveshjeje është që përmes
bashkëpunimit me sektorin privat të krijohet
mundësia për nxënësit e shkollave të mesme
profesionale për aplikimin e njohurive të tyre
teorike në një ambient pune, njëkohësisht t'u
ofrohet mundësia e fitimit të përvojës, e testimit
dhe rekrutimit të fuqisë së re punëtore.
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Gjakovë, 16 mars (ER) - Është
vënë gurthemeli i Shtëpisë së
Kulturës në fshatin Rogovë të
Hasit, një projekt ky shumë i
pritur nga banorët e këtij
regjioni.
Në një ceremoni të mbajtur

me këtë rast, ka marrë pjesë
edhe kryetari i Komunës së
Gjakovës, Ardian Gjini, i
shoqëruar nga bashkëpunë-
torët dhe ministri për Kulturë,
Rini dhe Sport, Kujtim Gashi.
Duke folur para banorëve të

Rogovës, Gjini ka thënë se
është i gëzuar që ky projekt
kaq i rëndësishëm po nis në
Rogovë. 
Ndërsa ministri Kujtim Gashi
ka thënë se ky është projekti i
parë që Ministria për Kulturë,

Rini dhe Sport është duke
nisur në Komunën e Gjakovës.
Projekti për ndërtimin e
Shtëpisë së Kulturës është
financuar në tërësi nga
Ministria për Kulturë, Rini
dhe Sport, ndërsa lokacioni

është siguruar nga banorët e
fshatit Rogovë.

Rogova e Hasit së shpejti bëhet me shtëpi të kulturës

Shkruan: JJakup
KRASNIQI

Kur po flasim për raportet
shqiptare e serbe, sidomos për
politikat serbe ndaj Kosovës që
nga Garashanini e krejt deri në
ditët e sotme, jo pak herë po
bëjmë gabime kardinale.
Bëjmë gabime kur gjenocidin
serb që filloi të ushtrohet në

luftën e fundit në Likoshan e
Qirez e pastaj në Prekaz në
Lagjen e Jasharëve dhe gjithë
politikën serbe të Luftës Çlir-
imtare i quajmë: masakër/a
apo krim/e. 
Ato sulme ishin pjesë e një
plani të organizuar mirë. Plan
për zhdukje të pjesërishme ose
të tërësishme të shqiptarëve, i
cili nuk mund të quhet
ndryshe, veçse gjenocid. Ky
është standardi shpjegues i
fjalës gjenocid.
Pra, nuk duhet që politikat
serbe të gjenocidit t'i redukto-
jmë në shpërngulje, dëbime,
masakra e krime. Në fakt,
asnjëri nga termet e përmen-
dura, sa do të rënda që duken
në të dëgjuar, nuk e plotësojnë
atë që ishte qëllim i politikës

serbe. Politika serbe, jo vetëm
ajo e kohës së Millosheviqit,
kishte për qëllim zhdukjen e
pjesërishme ose të tërësishme
të popullit shqiptar në trojet e
pushtuara nga Serbia e
Jugosllavia. Dhe kjo politikë,
theksoj forcërisht, mund të
mbulohet vetëm me një term,
me termin e gjenocidit. Në
shërbim të kësaj politike ishte
edhe sintagma e njohur serbe:
"Kosova, djep dhe zemër
serbe"!
Prandaj, pasi Republika e
Kosovës ende nuk është në
gjendje ta bëjë padinë ndaj
Serbisë për gjenocidin e saj dhe
dëmet e luftës që Serbia i ka
bërë në Kosovë, duhet ta gje-
jmë rrugën për ta paditur në
Gjykatën Ndërkombëtare të

Drejtësisë. Kjo është e domos-
doshme, përndryshe politika
agresive serbe ndaj Kosovës
nuk do të ndalet. Serbia duhet
të dënohet për gjenocid, pastaj
të detyrohet t'i paguajë të gjitha
reparacionet e luftës.
Sikur institucionet e Kosovës
(qeveria e presidenti), pas
pavarësisë, të mendonin më
shumë për ta gjetur mënyrën
për padinë për gjenocidin e
ushtruar nga Serbia ose të
angazhoheshin për këtë çështje
sa janë angazhuar për kompani
lobuese për çështje krejt per-
sonale me paratë e buxhetit të
Kosovës, pozicioni i saj do të
ishte shumë, shumë më i mirë
sesa është. Kushdo që kërkon
votat e qytetarëve të Kosovës,
duhet të përgatitet për t'u shër-

byer atyre me përgjegjësi e
përkushtim.
Prandaj, është koha e fundit, që
krerët e institucioneve të
përqendrohen për çështjet që
kanë të bëjnë për interesin e
publikut dhe interesin e shtetit.
Serbia për gjenocidin e ushtru-
ar në Kosovë duhet të nxirret
para përgjegjësisë që e ka në
raport me shqiptarët e Kosovës.
Serbia nuk duhet të lejohet që
të kërkojë hise në Kosovë,
përkundrazi ajo duhet t'ia kthe-
jë borxhet e shumta që ia ka
Kosovës dhe qytetarëve të saj.
Drejtësia ndërkombëtare duhet
të sfidohet me të drejtë. I përket
drejtësisë ndërkombëtare që
ajo ta marrë vendimin meritor
mbi bazën e standardeve të
proklamuara.

Fadil MMALOKU

1. Nga gjysma e shek. XIX e kën-
dej koncepti i politikës si art i së
(pa)mundshmes hapëroi në drej-
tim të zgjerimit të autoritetit dhe
kompetencave të veta pothuajse
në të gjitha segmentet e jetës
shoqërore. Sociologjia e politikës
bashkëkohore shpjegon se ajo sot
i jep të drejtë vetes të gjykojë për
shumë gjësende, të cilat, edhe
ashtu, nuk i përkasin domenit të
kompetencave të saj morale, siç
janë të natyrës, shkencës,
religjionit, ekonomisë, etikës,
estetikës etj.
2. Kohët e fundit na rastis shpesh-
herë që në gojën e së tanishmes
politike, që po pretendon të
bëhet bartëse kryesore e idesë
madhore të realizimit të iden-
titetit shtetëror të Kosovës, e bile
edhe trumbetuese e diskursit, i

cili do ta kurorëzojë pa dilema të
mëdha procesin e bashkimit të
shqiptarëve të tërë Ballkanit (!), të
konsumohet djallëzisht koncepti
"popull", i cili, në ndërgjegjen
kolektive të shqiptarëve të
Kosovës, përkundër një niveli të
lakmuar të emancipimit, ende
frymon me një pietet të veçantë. 
3. Në kushtet dhe rrethanat e
luftës (sh)përdorimi dhe kon-
sumimi i këtij koncepti, për qël-
limet madhore të rimobilizimit,
arsyetohej dhe përpihej pa dile-
ma dhe kundërshti të mëdha, për
shkak se shërbente si injeksion
mobilizues për çlirimin e vendit
nga pushtuesi shekullor. Mirëpo,
në kushtet dhe rrethanat e një
klime më të favorshme për
shqiptarët etnikë të Kosovës,
(sh)përdorimi tejmase i këtij kon-
cepti jo vetëm se e irriton masën
e "popullit", po njëkohësisht
(sh)përdorimi i tij i mëtejmë
vetëm sa e zhvlerëson edhe
(sh)përdoruesin, edhe vetë
nocionin në të cilën thirret pa
frymë manipulanti i klasës poli-
tike të pasluftës.
4. E them këtë se ende pa filluar
fushata e njëmendët elektorale,
për ta pushtuar njëmendësisht
hapësirën e nevojave dhe të

fuqishme të asaj që shquhet si
"fuqi" politike, (sh)përdorimi i
këtij koncepti dhe kësaj fjale
prodhon konotime të një pap-
jekurie të konsiderueshme, për
t'u marrë me politikë. Çka fshihet
prapa (sh)përdorimit të këtij
nocioni? Së pari, paaftësia e asaj
kaste politike që pretendon të
merret me profesionin e poli-
tikës. Përse themi kështu? Dhe, a
është kështu? 
5. Përshtypja e revolucioneve
populliste ka dëshmuar se
(sh)përdorimi i kësaj fjale, në
kushtet dhe rrethanat e një rimo-
bilizimi të përgjithshëm kombë-
tar, pra një situate populliste,
futja e këtij koncepti në termi-
nologjinë e përditshme dhe
rrethanave të papërcaktuara dhe
të padefinuara të statusit të
përgjithshëm të një komuniteti,
jo vetëm se është i lejueshëm por,
në realitet, edhe një domosdosh-
mëri e kohës, pa të cilën as që
mund të paramendohen
ndryshimet e skicuara më parë
nga projektuesit e idesë së
ndryshimeve shoqërore. Së dyti,
në kushtet dhe rrethanat e një bal-
ancimi, do të thosha edhe sig-
urimit të një paradispozite ele-
mentare të emancipimit, sado-

kudo fizik, politik, ekonomik e
etnopsikologjik të shqiptarëve të
Kosovës, (sh)përdorimi i shpeshtë
i fjalës "popull" vetëm sa mund t'i
bëjë dëm atij politikani a asaj klase
politike. 
6. Pse dhe si shtrohet pyetja? Në
sistemet me traditë demokratike,
ky koncept në terminologjinë e
përditshme politike as që figuron.
Ai kaherë është zëvendësuar me
aplikativitet masiv me termin
"qytetar". Jo vetëm për hir të
ndonjë kurtuazie politike, a
thjesht identifikimi me vlerat dhe
standardet e shoqërisë perëndi-
more, por edhe për shkak se
"absorbuesit" a "popullistët" e
sotëm tek ne, përgjithësisht tek
vendet postkomuniste, e ndiejnë
veten më mirë dhe më shlirë.
7. Me koncepte neomarkiste dhe
neostaliniste nuk mund të animo-
het elektorati shqiptar i Kosovës.
(Sh)përdoruesi nga mosreflek-
siviteti i mjaftueshëm, për ta për-
ballur konsumimin me sukses të
këtij koncepti, shpeshherë në
"përpjekjet" e tij për ta dëshmuar
monopolin naiv ndaj patriotizmit
të rrejshëm, bie në pozita e situata
qesharake, edhe nga vetë fakti se
ai nuk është edhe gjithaq i vetëdi-
jshëm për mënyrën se si e bën

këtë punë. Tipat e këtillë, që me
çdo kusht mundohen ta përfito-
jnë disponimin e qytetarëve
përmes akteve të "sakrificës mad-
hore dhe heroike të popullit", har-
rojnë se me konceptet e tilla të
shquara si tipike neomarksiste
dhe leniniste, nuk mund të bëhet
më animimi i elektoratit shqiptar
për zgjedhjet e ardhshme në
Kosovë.  
8. Ata, në realitet, harrojnë se
komunizmi dhe leninizmi, përveç
Kinës dhe Kubës, askund nuk fig-
uron në hartat gjeopolitike të
botës. Shpjegimi dhe diagnosti-
fikimi sociologjik i diskursit "pop-
ullist" na shtynë të insistojmë se
nënkuptojmë masën jo identi-
fikuese dhe amorfe të një substrati
pasiv, thjesht kuantitativ, i cili ka
nevojë të udhëhiqet ashtu sikurse
edhe kopeja! Logjika e shëndoshë
na thotë se qytetarët e Kosovës
nuk i ngjasojnë as turmës, as sub-
stratit pasiv, madje as kopesë.
Përkundrazi, ata, edhe në kohët e
një okupimi, diskriminimi e
represioni sistematik nuk kishin
hequr dorë nga të quajturit e
vetvetes komb, dmth. një veçori
dalluese ndaj pushtuesit, por
edhe një niveli emancipues, që e
barazonte me të tjerët në Evropë.

Serbia duhet të akuzohet 
për gjenocid

Si po manipulohet ‘populli’
i izoluar i Kosovës?



ASTANA, 116 MARS - Në kryeqytetin
kazak, Astana, filloi raundi i
nëntë i negociatave për zgjid-
hjen e krizës në Siri, me pjesë-
marrjen e shefave të diplo-
macisë ruse, turke dhe iraniane.
Ministri i Jashtëm kazak, Kayrat
Abdrahmanov në fillim të takim-
it rikujtoi se tetë raundet e para
të bisedimeve kanë kontribuar
në mënyrë të konsiderueshme
në vendosjen e armëpushimit
në Siri. Ai gjithashtu tha se
bisedimet në Astana kanë kon-

tribuar edhe në negociatat e
Gjenevës dhe paralajmëroi për
rritjen e tensioneve në disa pjesë
të Sirisë. Ai i kërkoi Rusisë dhe
ShBA-së për të nisur një dialog
konstruktiv për këtë çështje.
Ministri i Jashtëm rus, Sergei
Lavrov gjithashtu vlerësoi kon-
tributin e madh të negociatave
në Astana, sa i përket zgjidhjes së
krizës në Siri.
Lavrov, ndër të tjera, theksoi se
"procesi në Astana si objektiv
themelor ka mbrojtjen e

integritetit territorial të Sirisë,
dhe se do të vazhdojmë të
veprojmë në përputhje me rezo-
lutën 2254 të Këshillit të
Sigurimit të OKB-së dhe
vendimeve të miratuara në
Kongresin e dialogut kombëtar
në Soçi.
Pas fjalimit të Lavrovit, takimi
mes tij, ministrit të Jashtëm turk,
Mevlut Çavusoglu dhe ministrit
iranian të Punëve të Jashtme,
Javad Zarif, vazhdoi me dyer të
mbyllura.

Rifillojnë bbisedimet ee ppaqes ppër SSirinë
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UASHINGTON, 116 MARS - Shtëpia e
Bardhë mohoi një njoftim të
gazetës "Washington Post", ku
thuhej se presidenti Trump ka
vendosur ta zëvendësojë këshill-
tarin e tij të sigurisë kombëtare,
gjeneralin H.R. McMaster.
Të enjten vonë, zëdhënësja e
Shtëpisë së Bardhë, Sarah
Huckabee Sanders, shkroi në
Twitter se njoftimet për largimin
e McMaster nuk janë të vërteta.
Gazeta "Washington Post" tha se
heqja e gjeneralit McMaster
është pjesë e një ndryshimi të

madh në nivelet më të larta 
të administratës, dhe kjo ka
shkaktuar frikë se nga Shtëpia e
Bardhë mund të ketë largime të
tjera.
Zëdhënësja e Shtëpisë së
Bardhë, Sanders, tha se 
presidenti Trump dhe gjenerali
McMaster kanë një marrëd-
hënie të mirë pune dhe se në
Këshillin e Sigurisë Kombëtare
nuk ka ndryshime.
Megjithatë, Sanders tha se
ndryshime mund të ndodhin në
çdo moment. "Me kalimin e

kohës në çdo administratë ka
ndryshime të përparësive, për
realizimin e të cilave duhet
përqendrim dhe njerëz të
ndryshëm. Prandaj, herë pas here
mund të ketë ndryshime.
Megjithatë, presidenti është i
angazhuar të sigurojë njerëzit e
duhur, në vendin e duhur në
kohën e duhur", tha ajo.
Njoftimi për largimin e mund-
shëm të Këshilltarit të Sigurisë
Kombëtare pason shkarkimin e
papritur të Sekretarit të Shtetit, Rex
Tillerson, disa ditë më parë.

Shtëpia ee BBardhë mmohon nnjoftimet ppër sshkarkimin ee kkëshilltarit MMcMaster 

MOSKË, 116 MARS - Rusët shkojnë
në kutitë e votimit nesër (e diel)
për ta zgjedhur presidentin e
tyre të ardhshëm dhe është
pothuajse plotësisht e sigurt që
Vladimir Putini do të fitojë një
mandat të ri gjashtëvjeçar.
Putini vazhdon të ketë pop-
ullaritet mes rusëve të cilëve u
pëlqen stili i tij prej udhëheqësi
me dorë të fortë. Tetë kandidatë
janë në garë, por ka akuza të
shumta se opozitës së vërtetë
politike i është mbyllur goja
mes pretendimeve për parreg-
ullsi në votim. Zgjedhjet mba-
hen në një kohë tensionesh të
larta me Perëndimin, pas
akuzave britanike, sipas të
cilave, Kremlini ishte pas
helmimit të një ish-agjenti të
dyfishtë në Britani. 
Një nga tubimet e fundit të
fushatës u mbajt këtë javë në
Sevastopol të Krimesë, rajoni që
Rusia e aneksoi me forcë nga
Ukraina në vitin 2014, një
veprim që u denoncua në
shkallë globale. Vladimir Putini
i tha turmës se ata kishin zgjed-
hur Rusinë. "Me vendimin tuaj,
ju i treguat gjithë botës kupti-
min e demokracisë së vërtetë",
tha ai.
Kuptimi i vërtetë i demokracisë

do të vihet në provë në zgjed-
hjet presidenciale të së dielës.
Mes përkrahësve të tij, presi-
denti Putin frymëzon një
besnikëri të patundur.
"Vladimir Putini është presi-
denti ynë. Ai është presidenti
ynë. I urojmë fitore në zgjed-
hje!", thotë Marianna Shanina.
Kundërshtarët thonë se zgjed-
hjet janë një parodi e
demokracisë, pasi opozitës së
vërtetë i është mbyllur goja.
"Nëse ai fiton, politika do të
devijojë nga realiteti.
Autoritetet do ta përforcojnë
kontrollin mbi opozitën. Dhe
ne thjesht do të kthehemi në një
shtet totalitar", thotë përkrahësi
i opozitës, Roman Shingarkin.
Kundërshtarit më të njohur të
Putinit, Alexei Navalny, i është
ndaluar të marrë pjesë për
shkak të një dënimi penal, që ai
thotë se ishte i fabrikuar. Ai ka
bërë thirrje për bojkot të zgjed-
hjeve. "Ka një iluzion të një pro-
cesi elektoral, por sa iu takon
zgjedhjeve të vërteta me kushte
të barabarta për të gjithë, kjo
nuk ekziston", thotë Renat
Rashitovich Kildeyev.
"Unë nuk dua të marr pjesë,
sepse janë aktorët që po i
komandojnë kukullat", thotë

Igor Yevgenyevich po nga
Moska.
Anketat, rezultatet e të cilave
nuk mund të verifikohen në
mënyrë të pavarur, lënë të kup-
tohet se Vladimir Putini do t'i
marrë dy të tretat e votave.
Rivali i tij më i afërt, Pavel
Grudinin, ka nën 10 për qind
mbështetje. Ai është nga shtatë
kandidatët që po sfidojnë
Putinin. "Nëse mesazhet e tyre
janë kritike dhe Kremlini nuk do
që ato të dëgjohen nga publiku
rus, atëherë publiku nuk do të

mund t'i dëgjojë. Në fillim të
fushatës, Grudinin po dilte
shumë mirë por pastaj papritur
nuk po shfaqej më në tele-
vizion", thotë profesor, Matthew
Wyman i Universitetit Keele. 
Valët televizive janë të pushtu-
ara nga Vladimir Putini, që
pritet të fitojë për një mandat të
katërt dhe ndoshta të fundit, si
president. "Pas gjashtë vjetësh,
teorikisht, presidenti Putin nuk
duhet të kandidojë më për pres-
ident. Prandaj të gjithë njerëzit e
brendshëm të Kremlinit do të

luftojnë ashpër me njëri-tjetrin
për të qenë në pozitën më të
favorshme për ta zëvendësuar
atë. Prandaj mendoj se progra-
mi do të jetë i mbizotëruar nga
mendimi se kush do të pasojë
Putinin", tha Wyman.
Nga Ukraina dhe Siria, te lufta
kibernetike, Putini ka ndryshuar
rregullat gjeopolitike. Dhe pritet
të shihet nëse ai do të vazhdojë
të luajë me zjarrin, apo do ta
tërheqë Rusinë nga ajo që
shumë e përshkruajnë si një
luftë e re e ftohtë. 

Rusia zgjedh presidentin
Në zgjedhjet presidenciale në Rusi që do të
mbahen nesër (e diel) është pothuajse
plotësisht e sigurt që Vladimir Putini do të
fitojë një mandat të ri gjashtëvjeçar, i cili
vazhdon të ketë popullaritet mes rusëve 
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Feride PPAPLEKA

Razë Syla është një nga gratë e
shquara shqiptare, flamurtare e
emancipimit në gjysmën e dytë
të shekullit XX. Ajo e ndërtoi
imazhin e vet si heroinë në një
mënyrë të re marrëdhëniesh
me botën, duke e vendosur
ekzistencën e saj në një hori-
zont që kërkoi sakrifica të
mëdha. Ajo fitoi lirinë e vet,
duke vënë në vend një
padrejtësi shekullore dhe hapi
rrugën për qindra gra e vajza të
tjera në Malësitë e Shqipërisë,
ku ligji për gruan ka qenë i rrep-
të. Sigurisht shoqëria jonë e
hutuar nga politikat dema-
gogjike, merret fare pak me
njerëzit, të cilët në rrjedhat e
përpjekjeve për të ecur për-
para, kanë ndikuar fuqimisht
për të shkruar historinë
shpirtërore dhe morale të kom-
bit. Këtë mospërfillje Raza e
mbulon me vështrimin e saj
melankolik që ruan përherë
mirësi. Lufta për të qenë vetvet-
ja i ka dhënë asaj siguri dhe
mister. Gjithçka te ajo: pamja,
fjala, zëri kanë një harmoni që
nuk është e rastësishme.
Përherë e qeshur, me sy plot
dritë që flasin për një të vërtetë
që shndërrohet në një lëvizje
dhe frymëzim për breza të tërë,
ajo pohon me thjeshtësi se nuk
ka bërë asgjë të veçantë. 

***
Por si ndodhi që një vajzë, e cila
i përkiste një shoqërie patri-
arkale, të shfaqte zjarrin
shekullor të gruas shqiptare për
dritë dhe përparim?  Si eci Raza
në rrugën e mundimshme mes
një opinioni që ia mohonte
gruas lirinë? Si ia doli ajo të afir-
mohej e të bëhej vetvetja?
Përgjigjja e këtyre pyetjeve nuk
është aq e lehtë. Duhet të bësh
një kërkim të gjatë e të nxjer-
rësh referencat e një paraleliz-
mi historik, duke filluar nga
Teuta, mbretëresha ilire që u
shqua si një personalitet i fortë
dhe i paepur ndaj qëllimeve

pushtuese të fqinjëve e deri te
Mamica Kastrioti që luftoi me
guxim në ushtrinë mbrojtëse
kundër hordhive pushtuese
osmane, në një kohë kur gratë
nuk ishin parë në formacionet
luftarake, për të vazhduar me
trimëreshën Shotë Galica që u
fut në çetë si luftëtare me Azem
Galicën dhe pas plagëve të
rënda që ia afruan vdekjen
Azemit, mori në duar drejtimin
e çetës; apo me vajzat partizane
që u rreshtuan në Brigadat tona
Çlirimtare gjatë Luftës së Dytë
Botërore, me ato që dhanë
jetën për triumfin e idealit të
lirisë si heroinat Margarita
Tutulani, Zonja Çurre, Bule
Naipi, Persefoni Kokëdhima e
të tjera, apo Marta dhe Prenda
Tarazhi që u martirizuan si
luftëtare të vendosura për
përhapjen e ideve të reja
kundër elementëve konseva-
torë dhe kanunit e shumë të
tjera që kanë mbetur heroina të
heshtura. 

*** 
Raza u lind më 1949, në Micoj,
një fshat malor në rrethin e
Pukës. Ajo ishte e katërta ndër
pesë vajzat e Sylë Hysenit.
Duke folur për fëmijërinë, Raza
tregon se mban mbi supe vite
të mbushura me druajtje në një
familje të madhe patriarkale që
si të gjitha vatrat shqiptare,
drejtohej në mënyrë autoritare
nga burrat. Për kureshtje, para
se të ndahej ajo familje e
madhe, kur Raza ishte ende
fëmijë, kishte rreth dyzet vetë.
Përfytyrimi i njeriut jugor për
atë vend është bora dhe pyjet,
por duhet të kujtojmë se në ato
vise të thella e të madhërishme
për t'u vizituar, mbaheshin
gjallë edhe ligjet e mbrapshta
që e konsideronin vajzën si
plaçkë të shtëpisë. Ajo shkonte
në shkollë me fëmijët e tjerë të
familjes, kishte gëzime të
pakta, të cilat përmblidheshin
në ëndrra të thjeshta: të vazh-
donte shkollën, të vishej si
mësuesja e fshatit që ishte
qytetare dhe të mos i mbulonte
flokët me shami. Por ëndrrat iu
prenë në mes pa mëshirë; sa
mbaroi filloren, asaj i lidhën
shaminë e zezë dhe nuk e lanë
të vazhdonte shkollën më tej. I
thanë se kishte ardhur koha të
mbyllej brenda e të përgatiste
pajën. "Fillimisht nuk ndjeva
mëri, por m'u duk një gjë fare
pa kuptim", thotë ajo. 

***
Kanë kaluar vite që atëherë. Ajo
ishte e mitur për të kundërsh-
tuar, por megjithatë në zemër
iu shfaq një mospajtim i hesh-
tur dhe një ditë prej ditësh mori
guximin dhe e pyeti të atin se

përse nuk e vazhdonte shkollën
si djemtë e familjes. Madje dy
nga ata i patën çuar në konvikt.
Por i ati iu shmang përgjigjes,
sepse ai e kishte fejuar atë që në
djep si shumë vajza të tjera në
malësi.  Ajo e mori vesh këtë gjë
nga një moshatare e lagjes, e
cila nuk kishte pasur fatin e zi
të fejohej si ajo. 
Fije të shumta mund ta mbanin
Razën të mbërthyer pas tra-
ditës së trashëguar. Mendjen e
saj mund ta paralizonte edhe
ndonjë ide fetare, e hedhur nga
ata që përpjekjen për të qenë
vetvetja, e mallkonin si fyerje
ndaj Zotit. Por vajza e re me sa
dukej ishte gatuar për një tjetër
kohë. Ajo nuk dëgjoi zëra të
mbinatyrshëm si Zhanë d'Arka,
por pikërisht duke qenë
bareshë si Zhana, vendosi hes-
hturazi të mos nënshtrohej.
Dhe kështu në shpirtin e saj
nisi të mugullonte një mos-
bindje. Ajo, sidoqoftë, për-
gatiste sendet e pajës që ishin
më shumë dhurata për të tjerët
dhe njëkohësisht shkonte
bareshë me dhi, duke menduar
e vrarë në shpirt, si do të shpë-
tonte nga ajo "burgosje".
Ndonjëherë edhe punonte në
arë, ngaqë familja nuk kishte
krahë pune. Shamia e ulur mbi
ballë, ia mbulonte flokët, por
edhe bukurinë e vashërisë. Kur
i thua kështu, ajo e mohon me
një buzëqeshje të përmbajtur
dhe shpjegon se ideja për
bukurinë nuk ekzistonte
atëherë, ngaqë edhe pasqyrë ku
ta shihte fytyrën nuk kishte. Por
e kuptonte se shamia e zezë
nuk ishte gjë e mirë, sidomos
kur ishte e detyruar ta mbante
edhe në mes të vapës. Pra, në
moshën e lojërave, atë e thër-
riste puna. Ishte si një ritual:
puna jashtë, dhitë që ruante
dhe puna brenda me shpinë të
kërrusur. Netëve ajo derdhte lot
nga lodhja e dëshpërimi. 

***
Kur mbaron së treguari për
fëmijërinë dhe fillimet e
adoleshencës, që natyrisht për
të dhe brezin e saj të Malësive
të thella janë vetëm terma, ajo
pushon një çast e menduar dhe
ndalet te ngjarja që një ditë ia
kthjelloi rrjedhën e jetës.  Ajo
ndeu sahatin e brendshëm që
t'i trokiste fort e ta mësonte se
nuk duhej t'i nënshtrohej fatit
të paracaktuar nga të tjerët. Po
si? E fshehta që i rritej në
zemër, ishte si një mal i lartë
për ta kapërcyer. Sa guxim, sa
vendosmëri, sa vullnet i është
dashur për të hapur rrugën e
saj të re! Ajo fitoi një qetësi të
jashtme të atillë, sa dukej e
shqetësuar vetëm për pajën që
përgatiste dhe për punët e

shtëpisë. Një vajzë që ëndër-
ronte fshehtas si të shpëtonte
shpirtin, doemos që do të har-
rohej në punë. Jeta kalonte pa u
ndier. Ajo nuk kish kohë të
ekzaltohej nga bukuria e
moshës rinore, nuk kishte kohë
ta kalonte ditën duke ëndërru-
ar. 

***
Atë ditë që pati marrë guximin
dhe e pati pyetur të atin përse
nuk e  vazhdonte shkollën, në
një çast në zemrën e saj kishte
ndier të çelte edhe një dëshirë e
beftë për t'u bërë mjeke. Ajo
nuk e kujton nga i kishte ardhur
kjo ide, janë shumë vite në mes.
Mbase një vizitë mjekësore,
mbase një imazh i regjistruar
në tru i bluzave të bardha në
spitalin e qytetit. Ku i dihet? Sot
njëra prej vajzave të saj, Alketa,
është mjeke. Raza e sheh të
realizuar te vajza dëshirën e saj
që u venit dikur. I ati nuk iu
përgjigj atëherë pyetjes së saj
dhe ajo nuk mund të ngulte
këmbë. Autoriteti i gjinisë
mashkullore ishte i fortë. Raza
për një gjë është e sigurt në atë
që thotë. Ajo s'arriti t'i kërkonte
dot të atit as arsyen përse e
kishin fejuar, por as që të
prishte fejesën. E donte të atin
dhe zemra e saj e re trembej se
mos futej në gjak. Nuk donte që
ta shihte atë të vdekur. E ven-
dosi, do ta braktiste burrin pas
martese. Donte që ta mbante
mbi vete tërë peshën e
përgjegjësisë. Tani kishte arrit-
ur moshën kur në gjykim mer-
rte pjesë arsyeja.  Megjithatë
ajo nuk i dinte pasojat që mund
të sjellë një martesë. Nuk kishte
informacion. Për burrin me të
cilin e kishin fejuar, ajo vetëm
kishte dëgjuar të flitej, nuk e
njihte. Mëria e saj ishte kundër
atij qëndrimi poshtërues që po
i rrëmbente lirinë. 

***
Pra, ajo u martua, shkoi nuse
me duvak të kuq. Me fytyrë të
mbuluar që mos ta shihte as
rrugën nga shkonte dhe as
njerëzit. Sa kishte mbushur
gjashtëmbëdhjetë pranvera.
Ishte bërë një vajzë e zgjuar dhe
e bukur, shtathedhur, me fytyrë
si hëna, me sy të mëdhenj e
plot shkëlqim, me flokë të gjatë.
Mban mend qarjet dhe ulëri-
mat. Me hidhërimin e saj për
çudi, ishte bashkuar gjithçka
rreth e qark. Dhitë blegërinin,
qentë lehnin. Ishte dhjetor i
vitit 1967. Atë e shoqëronin
disa burra sipas zakonit. Dhe
hyri në shtëpinë e burrit, si të
mbyllej në një kafaz pa dritë.
Nusja e re qysh në fillim u  për-
ball me një realitet të ashpër,
por kishte një besim të fshehtë

se do t'ia dilte mbanë. Në gjoks
vazhdonte të gatuhej një
mision shpëtimi. Sa kaluan
ditët e para, ajo i tha burrit se
zemra e saj ishte e ftohtë, nuk e
donte. Asgjë nuk i bashkonte.
"Në asgjë nuk kishte një fije
harmoni në atë lidhje, baza e
së cilës ishin thjesht ca para",
thotë Raza. Por ai nuk e kuptoi.
E si mund ta kuptonte? Ai e
kishte blerë. Me pronën të lidh
vetëm interesi. Që atë çast
mendja e saj punoi si të gjente
mënyrën për t'u arratisur.
Dëshirat e saj të dëlira qenë
zbukuruar në shpirtin e saj dhe
kishin marrë formën e një
herezie. Ajo po e shpikte jetën e
vet. Ishte gati të vdiste. 

***
Vetëm kur kaluan katër muaj
nga dita e martesës, Raza me
mundime të pallogaritshme u
arratis nga shtëpia. Ky veprim
nuk qe i lehtë, sepse atë nisën
ta ruanin kur e mësuan qën-
drimin e saj. Ishte një mesditë
maji e bukur dhe e frikshme.
Nusja e re përpiqej të tregohej e
qetë. U kthye në shtëpi, së
bashku me njerëzit e tjerë të
familjes që punonin në ca ara
të koopertivës aty rrotull dhe u
ndal në kasollen e bagëtive.
Nisi të pastronte që të
humbiste gjurmët dhe u
maskua me shpejtësi. Rrobat i
pati gjetur para disa ditësh në
një skutë të stallës : tuta,
xhaketë, bastun e kapele. Si të
ishin lënë enkas për arratisjen e
saj! I veshi sipër rrobave të saj
dhe vari në sup një trastë me
tall. Edhe fytyrën e ngjeu me
blozë, se pamja mund ta trad-
htonte. Dhe pas disa minutash
doli në rrugë si një lypës i
katundeve. Ky është vërtet një
nga skenarët më të çuditshëm
që mund të dëgjosh e që Razës
ia mësuan rrethanat. Ata që e
panë, e përshëndetën si një "të
panjohur". Ajo eci në këmbë
rreth dy orë e ca. Nuk kishte
frikë, por zemra i rrihte fort.
Kishte një besim të vogël se të
atin, megjithëse ishte ai që e
kishte shitur, do ta kishte me
vete. Pra dy-tri ditësh ai kishte
ardhur ta merrte për një festë
fetare, por "dhëndri" nuk
kishte pranuar. I ati që nuk e
merrte vesh arsyen, ishte
zemëruar. Ajo e pati dëgjuar
duke thënë: "Vajza ime është e
egër, ke për ta parë" dhe i qe
ngrohur zemra. E kishte përc-
jellë atë ditë të atin gjer në fund
të shtegut. Në sytë e tij pati vëre
re se ai ia kishte kuptuar mërz-
inë. Duke u ndarë ajo i pati
thënë: "Po vdiqa mos ecni
(ejani) të më varrosni, por po
qeshë gjallë do të vij së shpejti".
(Vijon)

Retrospektivë e një historie

Gruaja që u bë vetvetja
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PESHORJA
Dita sot do

të jetë e
mbushur

me ngjarje
dhe situata që në shumë

momente do t'ju nervozojnë.
Nuk po menaxhoni dot të

gjithë ngarkesën që keni në
familje dhe në punë.

AKREPI
Sot mes
fantazisë

dhe
realitetit ka

një ndryshim të madh. Duhet
ta gjeni ekuilibrin ndërmjet të

dyjave që të mund të
kënaqeni nga të gjitha

gjërat.

SHIGJETARI
Edhe pse

keni
shumë

mbështetje
nga miqtë tuaj sot, nuk do të

mund t'i bëni ballë një 
situate të ndërlikuar që do të
çojë në përplasje dhe debate

të ashpra.

BRICJAPI
Edhe pse

shumë
gjëra nuk

po shkojnë
siç shpresonit, do të mund të
vendosni rend në organizimin
e ditës suaj dhe, si rrjedhojë,
edhe të punëve të mbetura

përgjysmë.

UJORI
Kjo 

periudhë e
vitit do të

sjellë
ndryshime jo dhe aq të 

dukshme në pamje të parë,
por që do të jenë thelbësore
për ju. Nëse keni marrë një
vendim, mos u ktheni pas.

PESHQIT
Jeni në

sintoni të
plotë me

njerëzit tuaj
të dashur dhe dëshirat e

idetë e tyre janë edhe tuajat.
Kjo gjë do t'ju ndihmojë të
zgjidhni çdo problem që ju

del përpara.

DASHI
Sot ndiheni

disi të
izoluar nga

pjesa tjetër
e njerëzve që ju duan. Kjo

ndodh për shkak të
ngarkesës së madhe që keni

në ambientin e punës.

DEMI
Merrni

anën më të
mirë të

raportit tuaj
me partnerin për t'u motivuar

dhe për të bërë hapa për-
para në lidhjen tuaj. Diçka e
re pritet të ndodhë këto ditë.

BINJAKËT
Dita e

sotme në
sipërfaqe

duket e qetë
dhe rrjedh natyrshëm. E
pandërgjegjshmja brenda

jush ju ka futur në një
qerthull që vazhdon prej

kohësh.

GAFORRJA
Jeni të

ndjeshëm
sot dhe

prekeni
edhe nga gjëra të vogla, por

partneri është gjithmonë
pranë jush për t'jua rikthyer
humorin dhe pozitivitetin që

ju karakterizon.

LUANI
Mund të
veproni
kur e

shikoni se
situata po del jashtë 

kontrollit, por nëse ju nuk
jeni pjesë e saj, nuk keni

pse ekspozoheni për keq tek
njerëz të caktuar.

VIRGJËRESHA
Edhe pse

jeni në
mbyllje të

një projekti
të rëndësishëm, ju keni 

filluar projekte të reja që do
t'ju shoqërojnë gjatë kohës

së lirë. Jeni të entuziazmuar
për gjërat që priten.

Pllaka ari me vlerë miliona dollarë kanë rënë nga
një avion që u nis nga rajoni i Yakutisë në Rusi, i
njohur për depozitat e diamantit. Shkak është bërë
dëmtimi i avionit pas një incidenti. Fotografitë që
qarkullojnë në mediet sociale duket se tregojnë
shirita ari të mbështjella në pistën e Aeroportit
Yakutsk, në rajonin më të madh të prodhimit të
diamantit në vend.

E rrallë

Pllaka ffloriri 
bien nnga qqielli

FOTO E DITES

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

Nxënësit e shkollave fillore në Kinë mbajnë veshjet e
realitetit virtual (VR). /Reuters/

E jashtëzakonshme 

B A R S O L E TA  E  D I T Ë S

Vetëm gjatë vikendit në
ora 14:00

“FERDINAND”
3D

I Animuar/Aventurë/Komedi; 1 orë 46 min

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

Anderson, etj.
Regjia: Carlos Saldanha

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

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

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

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

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

Gay Harden, etj.
Regjia: James Foley

Në ora 22:00 (PG-13)
“THE 

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

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

Neill, etj.

Regjia: Jaume Collet-Serra

Programi i shfaqjes së filmave 
në Kino ABC

Restoranti nnënujor
hapet nnë 22019-nn
në NNorvegji
Restoranti i parë nënujor në Evropë do të
hapet në fillim të vitit 2019 në Lindesnes, në
jug të Norvegjisë. Struktura e betonit përmban
një dritare të gjerë panoramike 11 metra të

gjatë dhe është projektuar për t'u bërë pjesë e
mjedisit detar, me një meny që do të 
përqendrohet në prodhimet e detit.

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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Valës së denoncimeve sek-
suale i është shtuar edhe
Jennifer Lopezi. Aktorja

dhe kërcimtarja amerikane ka
treguar, në një intervistë për
'Harper's Bazaar', se i është

bashkuar lëvizjes #MeToo me

një denoncim të saj. "Bëhet fjalë
për një nga provat e para të mia
për të marrë pjesë në një film në
vitet '90. M'u kërkua nga regjisori
ta hiqja këmishën dhe t'i tregoja
gjoksin. Unë nuk e bëra", ka
thënë Lopezi.

Edhe JJennifer LLopezi
denoncon ppër nngacmime

seksuale 

Është rikthyer në vëmendje një
nga sherret më të ashpra midis
çifteve të famshme në vitin

2009. Bëhet fjalë për divën e muzikës
Rihanna dhe reperin Chris Brown,
sherri midis të cilëve është bërë objekt

i një reklame në rrjetin social
'Snapchat'. Reklama e publikuar nga
ky rrjet social, në të cilën shkruhej: 'Do
të doje të gjuaje me shpullë Rihannën
apo me grusht Chris Brownin?', ka
ngjallur debate të shumta.

Rrjeti social 'Snapchat' 
sulmon Rihannën

Djali i Trumpit, 
drejt divorcit

Rita Ora sjell pranverën

Komentohet shpesh jo vetëm për
sukseset në muzikë, por edhe
veshjet dhe stilin e veçantë.

Bëhet fjalë për këngëtaren shqiptare
Rita Ora, e cila ka publikuar një set

fotografish ku shfaqet me ngjyra pran-
verore. Në fotografitë e publikuara Rita
ka shkruar një mesazh për gratë: "Ne
kapim atë që duam dhe përgatitemi
për fundjavën".

Donald Trump Jr. dhe
bashkëshortja e tij, Vanesa, kanë
nisur procedurat e divorcit.

Vanessa Trump dhe Donald Trump Jr.
kanë qenë të martuar qysh në vitin

2005. Ata kanë pesë fëmijë. "Pas 12
vjetësh martesë, kemi vendosur të
shkojmë në rrugë të ndara", transmeto-
jnë mediet amerikane deklaratën e
çiftit.
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10 thëniet e Stephen Hawking 
që kanë frymëzuar botën

“Stephen Hawking është një yll i
kthyer në kozmos”. Ky është një
nga motot që rrjeti i ka vënë
fizikanit të famshëm që vdiq në
moshën 76-vjeçare. Por, nga
shkencëtari i jashtëzakonshëm
revolucionar padiskutim që do të
mbeten thëniet e tij, të cilin e
kanë bërë të famshëm në të
gjithë botën.

Duke filluar nga paralajmërimi
që ai kishte vënë në derën e stu-
dios së tij në Universitetin e
Kembrixhit: “Mos harroni të
shikoni lart te yjet, dhe jo poshtë
te këmbët”. Dhe jo vetëm kaq,
më poshtë mund të lexoni një
përzgjedhje të frazave të shpre-
hura nga Hawking dhe që kanë
frymëzuar të gjithë botën.

1 –– “Përpiquni të kuptoni atë që

shihni dhe pyesni veten se çfarë e
bën universin të jetojë. Jini 
kurioz”
2 –– “Pritjet e mia u reduktuan në
zero kur isha 21 vjeç. Gjithçka
tjetër, që atëherë, ka qenë një
‘bonus’”

3 –– “Unë jam i sigurt se paaftësia
ime ka të bëjë me famën time”.
Njerëzit janë të hipnotizuar nga
kontrasti mes aftësive të mia
fizike shumë të kufizuara dhe
natyrës jashtëzakonisht të gjerë
të universit që studioj”.

4 –– “Unë kam jetuar me 
perspektivën e një vdekjeje të
parakohshme në moshën 
49-vjeçare, nuk kam frikë nga
vdekja, por unë nuk nxitem të
vdes, kam kaq shumë gjëra për të
bërë …”

5 –– “Qëllimi im është i thjeshtë:
një kuptim i plotë i universit,
sepse është ashtu siç është për
arsyen se ekziston”

6 –– “Ne jemi thjesht një racë e
përparuar e majmunëve në një
planet më të vogël se një yll
mesatar. Por, ne mund ta kuptojmë

universin. Dhe kjo na bën shumë
të veçantë”.

7 –– “Unë besoj se shpjegimi më i
thjeshtë është se nuk ka Zot.
Askush nuk e ka krijuar universin
dhe askush nuk e drejton fatin
tone”.

8 –– “Format primitive të 
inteligjencës artificiale që 
tashmë i kemi, kanë qenë shumë
të dobishme, por besoj se 
zhvillimi i një inteligjence 
artificiale të plotë mund t’i japë
fund racës njerëzore”

9 –– “Jeta do të ishte tragjike nëse
nuk ishte argëtuese”

10 –– “Njerëzit që mburren për 
IQ-në e tyre janë humbës”
(gazeta-Shqip.com)

Ja arsyet pse kilet e tepërta 
shkaktojnë kancer

Një epidemi që nuk ngadalësohet,
por përkundrazi rritet në mënyrë
të fshehur. Sot më shumë se dy
miliardë individë në botë janë
mbipeshë ose të obezë. Pesha e
tepërt është një problem që prek
30% të popullsisë dhe shkakton 4
milionë vdekje çdo vit, 40% prej
tyre ishin “vetëm” mbipeshë dhe
jo obezë. Vdekjet ndodhin krye-
sisht për shkak të sëmundjeve kar-
diovaskulare, por edhe tumoreve.
Ja cilat janë pikat që gjithsecili prej
jush duhet t’i dijë. Ata që janë mbi
peshë rrezikohen nga tumoret më
agresive dhe më të vështira për t’i
trajtuar.
“Disa studime kanë treguar qartë
se pesha e tepërt jo vetëm që rrit
shanset për t’u sëmurë, por edhe
për të vdekur nga kanceri – thotë
Giordano Beretta, presidenti i
zgjedhur i Shoqatës Italiane
Mjekësore të Onkologjisë (Aiom) -.
Ata që janë obezë rrezikohen më
shumë të preken nga tumore më
agresive, si dhe ka shumë të ngjarë
që të kenë një përsëritje të një
tumori të mëparshëm ose të përje-
tojnë komplikime gjatë trajtimit.
Tek pacientët obezë, trajtimi ka të
ngjarë të reduktohet ose të jetë i
tepruar për shkak të shpërndarjes
së ndryshme të ilaçit në yndyrnat
trupore. Për fat të mire, ne
gjithashtu e dimë se humbja e
peshës kontribuon, konkretisht,
në përmirësimin e situatës”.
Fotografia e planetit që mbizotëro-
jnë njerëzit obezë: 30% e popull-
sisë së botës peshon më tepër seç
duhet. Për të dhënë një vlerësim të
fundit të epidemisë, na vjen në
ndihmë një studim i botuar në
revistën shkencore New England
Journal of Medicine, e cila analizoi
të dhënat e pothuajse 70 milionë
të rriturve dhe fëmijëve në 195

vende midis viteve 1980 dhe 2015.
Nga shtatë miliardë banorë që ka
planeti, më shumë se dy kalojnë
peshën e rekomanduar: ata kanë
një indeks masiv të trupit prej më
shumë se 25 (obeziteti fillon mbi
30). Në vitin 2015, pothuajse 108
milionë fëmijë dhe mbi 600 mil-
ionë të rritur ishin obezë. Dhe që
nga viti 1980, shkalla e obezitetit
është dyfishuar në 70 vende, ndër-
sa në të tjerat vetëm se është rritur
në mënyrë konstante. Në shumë
vende, fëmijët janë më së shumti
obezë në krahasim me të rriturit.
SOS për fëmijë: në vitin 2022, do të
ketë më shumë fëmijë të shën-
doshë se sa me peshë normale.
Një studim në tetor 2017, i kryer
nga Kolegji Imperial i Londrës dhe
Organizata Botërore e
Shëndetësisë, tregon se numri i
fëmijëve dhe adoleshentëve obezë
të moshës 5-19 vjeç në botë është
rritur 10 herë në 40 vitet e fundit.
Nëse trendi i vëzhguar do të vazh-
dojë deri në vitin 2022, në vendet
perëndimore, do të ketë më
shumë fëmijë dhe adoleshentë
obezë sesa me peshë mesatare ose
nën peshë. Në Itali, përqindja e
fëmijëve dhe adoleshentëve obezë
është rritur pothuajse 3 herë në
vitin 2016 krahasuar me vitin 1975.
Në vitin 2016, 10 , 4% e femrave
dhe 14.5% e meshkujve ishin
obezë.
Gjashtë lloje të tumoreve që lidhen
me kilet e tepërta Sipas
vlerësimeve më të fundit,
mbipesha është përgjegjëse në
Itali për rreth 3% të të gjitha
kancereve te meshkujt dhe 7% te
femrat. Ka shumë hulumtime
ende të hapura, por informacioni i
deritanishëm nuk lë hapësirë për
dyshim: obeziteti dhe mbipesha
janë ndër faktorët e njohur të

rrezikut për endometrium,
kolorektal, ezofag, veshkë,
pankreas dhe kancer të gjirit,
veçanërisht tek gratë pas
menopauzës. Shkencëtarët, në
vitet e fundit, kanë bërë shumë
përparim në shpjegimet e mund-
shme të mekanizmave të
ndryshëm që bazojnë lidhjen mes
peshës së tepërt dhe kancerit.
Për momentin ekzistojnë pesë
fusha në të cilat po hetohet për të
kuptuar marrëdhëniet shkak-
pasojë midis obezitetit dhe
tumoreve: insulinë, inflamacion
kronik, estrogjen, faktorë rritës të
tumoreve dhe adipokineve (sub-
stanca të prodhuara nga indet
dhjamore që kanë një inflama-
tore). Sepse mbipesha shkakton
kancer: insulina “Njerëzit obezë
shpesh kanë në gjak nivele më të
larta të insulinës – thotë Giordano
Beretta, kreu i Njësisë Operative
Humanitas Gavazzeni të
Onkologjisë -.
Kjo gjendje, e njohur si hyperinsu-
linemia ose rezistenca e insulinës,
rrit rrezikun e diabetit dhe mund
të nxisë fillimin e llojeve të caktu-
ara të kancerit, të tilla si zorrës së
trashë dhe veshkës”. Insulina është
hormon i prodhuar nga trupi në
përgjigje të një rritjeje në sasinë e
sheqerit në gjak (glukozës), por ajo
gjithashtu rregullon aspekte të

tjera të funksionimit të trupit tonë
dhe për këtë arsye është kon-
sideruar si një hormon i rëndë-
sishëm në marrëdhëniet midis
ushqimit dhe kancerit. Insulina e
shumtë në qarkullim, për shem-
bull, shkakton prodhimin e tepru-
ar të testosteronit, hormonit sek-
sual mashkullor, te gratë.
Përveç kësaj, insulina nxit prod-
himin e një faktori rritjeje të quaj-
tur IGF-I, i cili është një pleh i
vërtetë për qelizat në përgjithësi
dhe në veçanti për ato kancerog-
jene. Sepse mbipesha shkakton
kancer: inflamacion kronik “Tek
ato që janë shumë mbipeshë –
vazhdon Beretta – është mjaft e
zakonshme edhe një inflamacion
kronik i disa indeve (i lehtësuar
nga yndyra e grumbulluar në pikat
e caktuara të trupit), i cili njihet si
një nga faktorët që në afat të gjatë
predispozitojnë transformimin
kanceroz të qelizave.
Në të vërtetë, yndyra është një
depozitë e natyrshme e substan-
cave që nxisin inflamacionin dhe
gjithashtu prodhojnë hormone, si
estrogjene, që përfshihen në lloje
të ndryshme të tumoreve”. Një
shembull mbi të gjitha është ai i
inflamacionit kronik në ezofag, me
pasojë zbaticën gastroesophageal
dhe një patologji të njohur si
Ezofag i Barret, dhe sigurisht janë
më të shpeshta tek njerzit
mbipeshë si dhe lehtëson edhe
zhvillimin e kancerit ezofag.
Sepse mbipesha shkakton kancer:
estrogjenet Organizata Botërore e
Shëndetësisë prej vitesh ka dhënë
alarmin: obeziteti e ka kaluar fak-
torin duhan dhe ka arritur një për-
parësi të vogël për shkaktimin e
kancerit. Edhe estrogjenet, që
prodhohen nga sasia e madhe e
yndyrnave në inde (si edhe në

vezore gjatë viteve të pjellorisë tek
gratë), janë ndër krijuesit të njohur
të disa formave të kancerit të gjirit,
endometrial dhe ovarian.
“Estrogjeni prodhuar nga yndyra
në inde funksionon në të njëjtën
mënyrë si ai i prodhuar nga
vezoret gjatë fazës pjellore, duke
stimuluar rritjen e qelizave që janë
të lidhura me aktivitetin e estrog-
jenit, – sqaron Beretta -. Në
pacientët të cilët më parë kanë
pasur tumor në gji apo mitër,
estrogjen i tepërt mund të bëjë më
të lehtë rikthimin e kancerit”.
Kujdes ndaj këtyre 5 vlerave: sin-
droma metabolike Në përgjithësi,
për ta thjeshtuar, ne flasim për një
“marrëdhënie të rrezikshme”
midis kancerit dhe obezitetit, por
përgjegjësia e vërtetë është sindro-
mi metabolik, i cili ndërhyn në të
gjitha fazat e tumorit, nga trajnimi
në përparim, nga rezistenca deri
tek trajtimi deri në fillimin e recur-
rencës.
“Një patologji, – sqaron onkologu,
– karakterizohet nga një rritje në
perimetrin e barkut (më shumë se
88 centimetra te femrat dhe 96 te
meshkujt), hipertension arterial,
hypertriglyceridemia (mbi 150
miligramë trigliceridet për decil-
itër të gjakut), nivele të reduktuara
të kolesterolit të ‘mire’ HDL (më
pak se 50 te femrat dhe 45 te
meshkujt) dhe rritje të glicemisë
gjatë agjërimit (më i madh se 100).
Nëse keni vetëm tre nga pesë prej
këtyre karakteristikave, ju vuani
nga sindromi metabolik dhe
rrezikoni nga kanceri (përveç 
diabetit dhe sëmundjeve kardio-
vaskulare), sepse krijohet një
mikro-mjedis i favorshëm për
qelizat e kancerit për t’u zhvilluar
dhe përhapur”.
(gazeta-Shqip.com)
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Doni të vizitoni Tiranën? 
Revista italiane:

Ja ku duhet të shkoni!
Nga DDeborah FFARINON

Tirana, kryeqyteti i Shqipërisë,
ndër qytetet më të bukura
evropiane, është shpesh e nën-
vlerësuar. Por, është gjithashtu
një nga vendet më interesante
për t’u vizituar, e pasur me refer-
enca, monumente dhe vende
historike e kulturore. A e dini se
çfarë duhet të shihni në Tiranë?

Sheshi ““Gjergj KKastriot
Skënderbeu”

Sheshi “Gjergj Kastriot
Skënderbeu” për dekada ishte
qendra kryesore e regjimit

komunist, që mbretëronte në
Shqipëri. Veçanërisht i përshtat-
shëm për manifestime dhe para-
da ushtarake, për shkak të
dimensioneve të mëdha, ai ishte
vendi ku pushtetarët tregonin
fuqinë e madhe të qeverisë
komuniste shqiptare.
Skënderbeu, ishte emri i një prej
heronjve shqiptarë që luftuan
kundër Perandorisë Osmane në
shekullin XV, e që i rezistoi push-
timit për dy dekada.

Kulla ee SSahatit ddhe XXhamia
e EE’them BBeut

Kulla e Sahatit, është një nga
simbolet e qytetit. E vendosur në
sheshin qendror, pranë xhamisë

së Et’hem Beut, ajo daton në
vitin 1821. Kulla u ndërtua falë
granteve të një prej familjeve
myslimane të fuqishme që
banonin në kryeqytet.

Puna e bamirësisë e familjes
ishte e nevojshme sepse sipas
kulturës myslimane, familjet e
pasura ndajnë një të dhjetën e të
ardhurave të tyre vjetore, për të
subvencionuar veprat publike
ose më së shumti nevojtarët.
Sahati që mund të admirohet
sot, vjen nga Gjermania dhe u
instalua në vitin 1928, në të
njëjtën kohë, kulla është rritur
gjithashtu në 35 metra.
Megjithatë, gjatë Luftës së Dytë
Botërore, ajo u shkatërrua, por u

rindërtua menjëherë në fund të
luftës.

Pararendëse pranë Kullës së
Sahatit, është Xhamia e Et’hem
Beut. Kjo është quajtur xhamia
më e bukur në Tiranë dhe daton
që nga viti 1789. Vëmendje e
veçantë janë dekorimet e brend-
shme dhe të jashtme, përmes të
cilave përshkruhen elementët
natyrore: ujëvarat, pemët etj.

Parku KKombëtar ii 
Malit ttë DDajtit

Tirana nuk është vetëm monu-
mente, por edhe natyrë. Në fakt,
në zonën juglindore të qytetit
është një nga parqet më të

mëdha dhe më të rëndësishme
në Tiranë. Parku Kombëtar i
Malit të Dajtit, një nga zonat e
gjelbra më të frekuentuara nga
banorët dhe turistët, është pasu-
ruar me një liqen artificial dhe
teatro në natyrë. Parku njihet edhe
si ‘ballkoni natyror i Tiranës’ dhe
ofron strehim për turistët. Parku
mund të arrihet me teleferikun e
“Dajti Ekspres”, ose duke ndjekur
rrugën që ngjitet nga Linza, deri
në tarracën e malit, ku është sta-
cioni i kabllove.
Në Parkun Kombëtar të Malit të
Dajtit, mund të admironi një
bimësi të pasur: me pyje të den-
dura pishash, lisi, ahu, deri te pan-
jat e larta përgjatë lumit të Dajtit.
Ekziston edhe një shkurrishte e
dendur mesdhetare, e përbërë
nga shkurre si luleshtrydhe,
mimozë, fshesë, shqopë, mërsinë,
rozmarinë, mastikë. Në mënyrë të
ngjashme, parku është shtëpi për
një shumëllojshmëri të pasur të
faunës, të karakterizuar nga arinj
të murrmë, ujq, dhelpra, derra të
egër, lepuj, fazanë, shqiponja,
skifterë, si edhe zvarranikë dhe
amfibë. (gazeta-Shqip.com)
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MAN UTD - BRIGHTON 1-1 SWANSEA - TOTTENHAM GG3+

Nyon, 16 mars - Pas përcaktimit të
tetë skuadrave çerekfinaliste të
Ligës së Kampionëve, e gjithë
vëmendja shkoi te shorti që u hodh
në Nion të Zvicrës. Shorti ka rez-
ervuar një përballje të frikshme
italo-spanjolle, atë mes finalistëve
të sezonit të shkuar, Real Madridit
dhe Juventusit. Sfidë mjaft delikate

pritet të jetë edhe derbi anglez në
mes të Manchester Cityt dhe
Liverpoolit. Ndërsa shorti është
treguar bujar për skuadrën e
Barcelonës dhe Bayernit. Spanjollët
e Valverdes do të ndeshen me ital-
ianët e Romës, ndërsa Bajerni do ta
ketë përballë Sevillan e Montellës.
Takimet e para çerekfinale janë

përcaktuar të zhvillohen më 3 dhe 4
prill, ndërsa ato të kthimit m ë10
dhe 11 prill.

Shorti ppërsërit ffinalen ee ssezonit ttë kkaluar

Veton ZZYMBERI 

PRISHTINË, 116 MARS - "Ministria e
Sportit më ka përkrahur me 3 700
euro, por këto janë të pam-
jaftueshme për të mbajtur një
turnir të tillë e ku janë pjesëmar-
rës shtatë shtete. Për të mbajtur
këtë turnir nuk jam duke kursyer

as paratë e mia që i kam për ilaçe.
Do ta bëj të pamundurën që ky
turnir mos të dështojë. Nëse nuk
më përkrah Qeveria, do të kërkoj
ndihmë nga donatorë të
ndryshëm", kështu kishte
deklaruar ditë më parë për
"Epokën e re", Aziz Salihu, lidhur
me turnirin "Thank You USA &
Diaspora". 

Legjenda e boksit të Kosovës, Aziz
Salihu, nuk ka lejuar që ky turnir
të dështojë, ani pse përkrahja e
premtuar nga Qeveria nuk është
realizuar. Salihu të premten në
konferencë për medie bëri me
dije se turniri nuk do të mbahet
sot (e shtunë) nga ora 17:00 në
Pallatin e Rinisë dhe Sporteve,
kurse pjesëmarrëse do të janë

shtatë shtete dhe do të zhvillohen
dhjetë luftëra. "Që dy muaj nuk
po ndalem duke u mundur të
organizoj këtë turne. Jam përbal-
lur me presione dhe probleme të
ndryshme, por dëshira për të
nderuar Amerikën për kon-
tributin e madh që ka bërë për
shtetin e Kosovës, edhe diasporën
shqiptare, ka ndikuar që unë të

mos ndalëm. Përveç meçeve të
boksit, do të ketë edhe muzikë me
këngëtarë të njohur si Ismet Pejën
dhe Afrim Muqiqin. Kam menduar
të jetë ky turnir sa më madhështor,
por përkrahja nga shteti ka
munguar. E rëndësishme është se
turniri do të mbahet dhe ftoj sa
më shumë shikues të vijnë dhe t'i
përcjellin meçet e boksit", ka
thënë Salihu, i cili ka rikujtuar se
turniri ndërkombëtar "Adem
Jashari" është themeluar nga vetë
ai dhe ndihet i lumtur që ky turne
po shkon vetëm përpara. "Kam
mbajtur mbi 50 turne dhe jam
themelues i turneut 'Adem
Jashari', i cili po shkon gjithnjë
përpara", ka deklaruar ai. Shtetet
pjesëmarrëse në këtë turne,
përveç Kosovës, janë edhe
Shqipëria, Maqedonia, Bullgaria,
Sllovenia, Kroacia dhe
Gjermania.

Sot turniri ‘Thank You USA & Diaspora’

Drenica kërcënon Prishtinën me humbje

ÇIFTET E LIGËS SË KAMPIONËVE 

Barcelona - Roma 
Sevilla - Bayern
Juventus - Real Madrid 
Liverpool - Manchester City

Veton ZZYMBERI 

PRISHTINË, 116 MARS - KF Drenica,
pas humbjes në mesjavë nga
Drita, është mobilizuar për
ndeshjen e radhës ndaj Prishtinës,
e cila zhvillohet të shtunën në sta-
diumin "Bajram Aliu". Taulant
Dajaku për "Epokën e re" ka thënë
të premten se, pavarësisht se
kundërshtari është shumë i fortë,
synim i kuqezinjve është fitorja.
"Jemi në një pikë të vështirë, pasi
ia kemi vështirësuar vetes punët
me disa lëshime të pikëve gjatë
këtij fillimsezoni. Por, kemi besim

se do rikthehemi në ritmin tonë
dhe besoj shumë se në ndeshjen e
radhës, edhe pse ndaj një rivali të
fortë, do të marrim rezultat 
pozitiv. Shpresojmë të kemi një
stadium të mbushur me tifozë
dhe në fund të dalim triumfues",
ka thënë Dajaku. 
Rezultat jo të mirë në mesjavë
arriti edhe skuadra e Prishtinës, e
cila u ndal nga Trepça '89 në
barazim. Mesfushori Lorik
Boshnjaku ka paralajmëruar se në
Drenicë synohen tri pikët që i
mundojnë të mbesin liderë në
elitë. "Ndeshja ndaj Trepçës '89
është tashmë e harruar dhe tash të

gjithë jemi fokusuar për përballjen
me Drenicën e ku na pret duel i
vështirë, sidomos kur e dimë se e
kanë terrenin e rënduar.
Sidoqoftë, shkojmë vetëm për
fitore dhe me angazhim maksimal
të gjithsecilit do të arrijmë atë për
çfarë shkojmë atje", ka thënë
Boshnjaku, i cili ende nuk është i
kënaqur me formën personale që
prej rikthimit nga lëndimi. "Kisha

paraqitje mjaft të mirë ndaj
Trepçës '89. Ende nuk jam në
qindpërqindëshin tim, por po
mundohem ta jap maksimumin
për ekipin, pasi e di se i nevojitem
dhe ka nevojë për mua", ka
deklaruar Boshnjaku. 
Të shtunën, krahas ndeshjes
Drenica - Prishtina, zhvillohet
edhe derbi në "Zahir Pajaziti" mes
Llapit dhe Trepçës '89. 

Legjenda e boksit të Kosovës, Aziz Salihu, ka kon-
firmuar se, pavarësisht mungesës së përkrahjes
nga Qeveria e Kosovës, turneu "Thank You USA &
Diaspora" nuk do të dështoj, por do të mbahet sot
(e premte) në Prishtinë". "Që dy muaj nuk po
ndalem duke u mundur të organizoj këtë turne. Jam
përballur me presione dhe probleme të ndryshme,
por dëshira për të nderuar Amerikën për kontributin
e madh që ka bërë për shtetin e Kosovës, edhe
diasporën shqiptare, ka ndikuar që unë të mos
ndalëm", ka thënë Salihu

Vala SUPERLIGA 
Të shtunën takohen: 
Llapi-Trepça '89
Drenica-Prishtina

Të dielën takohen:
Vllaznia-Feronikeli
Besa-Gjilani
Flamurtari-Liria
Vëllaznimi-Drita

TABELA
1. Prishtina 43 pikë
2. Drita 41
3. Liria 38
4. Feronikeli 37 
5. Llapi 37 
6. Gjilani 36
7. Trepça '89 35 
8. Drenica 33
9. Vëllaznimi 31
10. Flamurtari 15
11. Besa 14 
12. Vllaznia 12  

LIGA E PARË
Të shtunën takohen: 
2 Korriku - Trepça
Rahoveci - KEK-u
Onix Banja - Ramiz Sadiku

Të dielën takohen: 
Vushtrria - Bashkimi (K)
Ballkani - Hajvalia
Ferizaj - Fushë-Kosova
Dukagjini - Vitia

Të hënën takohen: 
Kosova (P) - Kika

Drenica nuk e ndien veten inferiore ndaj Prishtinës që
është lidere e klasifikimit në Vala Superligë, prandaj edhe
kërkon pikët maksimale në ndeshjen që zhvillohet sot
(shtunë). "Jemi në një pikë të vështirë, pasi ia kemi
vështirësuar vetes punët me disa lëshime të pikëve gjatë
këtij fillimsezoni. Por, kemi besim se do të rikthehemi në
ritmin tonë dhe besoj shumë se në ndeshjen e radhës,
edhe pse ndaj një rivali të fortë, do të marrim rezultat
pozitiv. Shpresojmë të kemi një stadium të mbushur me
tifozë dhe në fund të dalim triumfues", ka thënë Dajaku 
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Kloppi: Mezi pres ndeshjen ndaj
Cityt 
Skuadra e Liverpoolit do të përballet në Ligën e
Kampionëve me Manchester Cityn, por kjo nuk e
shqetëson aspak trajnerin Jurgen Klopp. Gjermani ka
thënë se mezi e pret përballjen me kryesuesit e Premierë
Ligës. "Ne kemi humbur një dhe kemi fituar një tjetër
ndeshje në kampionat ndaj tyre dhe nuk mendoj se ata
besojnë se shorti më i mirë për ta është Liverpooli. Kjo
është shenjë për ne se sa të fortë mund të jemi. Ne kemi
edhe disa ndeshje deri atëherë, por mezi pres duelin
ndaj tyre", u shpreh Kloppi.

Di Francesco: Barça, më e forta në
botë 
Trajneri i Romës, Eusebio Di Francesco, pas shortit të
çerekfinaleve të Ligës së Kampionëve, ka thënë se ndaj
Barcelonës duhet të luajnë me kurajë, vendosmëri dhe
përkushtim. "Nga shorti u përcaktua se do të ndeshemi
me një prej ekipeve më të forta të planetit që ka futbol-
listin më të mirë në botë, Leo Messi. Kemi ardhur deri
këtu duke luajtur me kurajë, vendosmëri dhe përkushtim.
Do ta përjetojmë me entuziazëm dhe vetëdije. Forza
Roma!", ka thënë Di Francesco. 

Pochettino shihet si zëvendësues i
Heynckesit te Bayerni 
Jupp Heynckes në fund të sezonit do të largohet nga
skuadra e Bayern Munchenit, kurse pasardhës i tij pritet
të jetë Mauricio Pochettino. Trajneri gjerman Heynckes e
mori përkohësisht drejtimin e Bayernit në tetor, pas
shkarkimit të Carlo Ancelottit, por e ka përjashtuar
mundësinë të qëndrojë edhe për një sezon. Drejtuesit
"bavarezë" janë të interesuar që pasardhës i trajnerit vet-
eran të jetë Mauricio Pochettino, i cili me sukses e drej-
ton skuadrën e Tottenham Hotspurit.  

Harron të fitojë Clevelandi 
Skuadra e Clevelandit ka pësuar një tjetër humbje në kampi-
onat, duke u mundur 113-105 nga ekipi i Portlandit, humbja
e 30 sezonale për Cavaliersin, që këtë sezon po rrezikojnë
shumë. Një ndeshje e dominuar nga skuadra vendëse, e cila
triumfoi falë 29 pikëve të McCollumit dhe 24 të Lillardit, një
dyshe që fitoi duelin me LeBron Jamesin që, edhe pse realizoi
35 pikë e 14 rebaunde, nuk arriti ta evitojë humbjen. Fiton
ekipi i Houstonit, që mundi 101-96 Clippersin, duke ruajtur
kreun e renditjes në Konferencën e Perëndimit. Një lojë ku
herë udhëhiqte njëra skuadër e herë tjetra, por në fund tek-
sanët u shkëputën dhe fituan falë 24 pikëve të Hardenit dhe
23 të Gordonit. 
Rezultatet:  Indiana-Toronto (99-106), Atlanta-Charlotte (117-
129), New York-Philadelphia (110-118), Houston-Clippers
(101-96), Memphis-Chicago (110-111), San Antonio-New
Orleans (98-93), Denver-Detroit (120-113), Utah Jazz-Phoenix
(116-88), Portland-Cleveland (113-105). 

Allegri, optimist për sfidën ndaj
Realit 
Trajneri i Juventusit, Massimiliano Allegri, ka folur për
ndeshjen e Ligës së Kampionëve në mes të Juventusit dhe
Real Madridit. Ai ka thënë se nëse dëshironi të shpalleni
kampion, atëherë duhet ta mposhtni kampionin në fuqi.
"Real Madridi është kundërshtar i mirë. Jam i sigurt se
është favorit për ta fituar Ligën e Kampionëve andaj ta
mposhtim është edhe më e bukur. Por, tani mendojmë
për SPAL. Nëse dëshironi të shpalleni kampionë duhet ta
mposhtni atë që është në fuqi. Duke shfrytëzuar armët
tona do t'ia dalim", ka thënë Allegri.

SHKURT 

PRISHTINË, 116 MARS - Xhiroja e XXIII
e IP Superligës së Kosovës në bas-
ketboll do të fillojë sot (e shtunë)
me takimin që do të zhvillohet në
kryeqytet ndërmjet Sigal

Prishtinës dhe Pejës. Ndeshja do
të luhet duke filluar nga ora 13:00.
Po të njëjtën ditë Trepça e pret
Kerasan Prishtinën, takim ky që
do të zhvillohet me fillim nga ora

17:00. Ndërkaq të dielën në pro-
gram është ndeshja derbi e kësaj
xhiroje, ajo në mes të Rahovecit
dhe Golden Eagle Yllit që do të
luhet në palestrën e sporteve

"Shani Nushi" në Gjakovë, duke
filluar nga ora 19:30. Të hënën në
program është dueli i fundit i 
xhiros së XXIII, ai ndërmjet
Boreas dhe Bashkimit.

Rahoveci - YYlli, dderbi ii jjavës nnë bbasketboll 

Tiranë, 16 mars - Trajneri i
Kombëtares shqiptare të Futbollit,
Christian Panucci, bëri publike
këtë të premte listën me lojtarët që
do të grumbullohen për miqë-
soren e këtij muaji ndaj
Norvegjisë. Tekniku i kuqezinjve
ka preferuar të eksperimentojë
disi për ndeshjen ndaj nordikëve,
që do të zhvillohet më 26 mars në
"Elbasan Arena". Në listë bie në sy
grumbullimi i talentit të Luftëtarit,
Kristal Abazaj, që po lë mbresa me
skuadrën gjirokastrite, si dhe mes-
fushori teknik i Skënderbeut, Enis
Gavazaj. Panucci ka menduar t'i
japë një mundësi Herdi Prengës,
qendërmbrojtësit 23-vjeçar të
Inter Zapresiç në kampionatin
kroat, si dhe Bujar Likës, mes-
fushorit-mbrojtës të krahut të
djathtë që luan me
Grasshoppersin. Përjashtim i
bujshëm është kapiteni Ansi
Agolli, por edhe mesfushori
Ledian Memushaj. Ky takim do t'i
shërbejë trajnerit Christian
Panucci për t'i parë nga afër disa
lojtarë të rinj, që mund të jenë
pjesë e fushatës kualifikuese për
Evropianin 2020.

Befasi të mëdha në
listën e Panuccit

NYON, 116 MARS - Në Nion të
Zvicrës është hedhur shorti edhe
për fazën çerekfinale të Evropa
Ligës. Skuadrat pretendente për
të triumfuar në këtë kompeti-
cion, Arsenali dhe Atletico
Madridi, ishin 'të përkëdhelura'
në këtë short, pasi do të për-
ballen me kundërshtarë të
kalueshëm. Sfidë mjaft intere-
sante për Lazion, që do të përbal-
let me Salzburgun, me austriakët
që eliminuan Dortmundin në
fazën e 1/8-ave. Kjo përballje
është e rëndësishme edhe për
shqiptarët pasi përballen
Thomas Stakosha (Lazio) dhe
Valon Berisha (Salzburg).
Gjithashtu, një tjetër përballje

me interes është edhe ajo franko-
gjermane, mes Marseilles dhe
Leipzigut. Sfidat e para çerekfi-

nale do të luhen më 5 prill dhe
ato të kthimit, një javë më pas,
më 12 prill. 

Shorti i Evropa Ligës sjell
përballje shqiptarësh

LISTA EE FFUTBOLLISTËVE 

Etrit Berisha, Thomas Stakosha, Alban Hoxha, Elseid Hysaj,
Mërgim Mavraj, Arlind Ajeti, Berat Gjimshiti, Herdi Prenga,
Naser Aliji, Ermir Lenjani, Bujar Lika, Ylber Ramadani, Sabien
Lilaj, Taulant Xhaka, Kamer Qaka, Andi Lila, Eros Grezda,
Odise Roshi, Kristal Abazaj, Enis Gavazaj, Liridon Latifi, Bekim
Balaj, Sokol Cikalleshi, Armando Sadiku.

ÇIFTET NË 
EVROPA LIGË 

Leipzig - Olympique Marseille
Arsenal - CSKA Moscow
Atletico - Sporting
Lazio - Salzburg
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MM INAROLLIINAROLLI

PJESË
MUZIKORE

ME RITËM TË
SHPEJTË

(shq.)

ZANORE
NGJYRË,

BOJË

AKTORI
NË FOTO

GRADIM,
PËRPARIM

LLOJ
METALI

UGANDA,
TAJVANI

DHËNIE E
NJË ÇMIMI
TË LARTË

BANORI I
NJË SHTET
TË MADH

EVROPIAN
DËSHMORI

MITROVICAS
..... JASHARI..... JASHARI

DY BASHKË-
TINGËLLORE

TREGIM I
SHKURTËR

(shq.)
RAVENA

QËLLIMISHT,
NERGUT

NDËRTESA
KU BANOJNË

NJERËZIT

OLIVER
TUIST

I TURPËROJ

FILM I
REGJISORIT

JAMESJAMES
CAMERONCAMERON

IDRIZIDRIZ
BALAJBALAJ
EDVIN

MURATI

“ISREA”
MAJË PENE

PËR TË
SHKRUAR

(shq.)

INTERNATIONAL
LEADERSHIP
ASSOCIATION

SHFUQIZIM

“TIK ...” VEGËL
MUZIKORE

AGIM
XANI

AKTORJA
CAHANICAHANI

AUGSBURG

KËNGËTAR
AMERIKAN
KALIBRËR I
TYTËS SË

AMRËS
(shq.)

OKSIGJEN,
AZOT,

REOMIR
TUNDJE,

LËKUNDJE

PROVINCË
NË ITALI

QË FLET A QË
SHKRUAN
SHKURT E

PRERË

ZË I LARTË I
BURRIT NË TË

KËNDUAR
DYRRAHU

KËNGËTARJA
& MODELJA

KONTROVERSE
HILHILTTONON

RADHITUR
MATERIAL

NDËRTIMOR
ARTIFICIAL I
NGJASHËM

ME BETONIN

BASHKËT.
ANIJATË
(sh.shq.)

KASTRIOT
ISLAMI

AI QË I DO TË
KEQEN NJË

TJETRI
(pashq.)

ARIAN
MALIQI
JETË E

QETË DHE
E LUMTUR

EMËR FEMRE
GJERMANE

HIT NGA
GRUPI YNË
MUZIKOR

“NRG BAND”“NRG BAND”

AKTORJA
MUQOLLIMUQOLLI

FUTBOLLISTI
AUSTRALIAN

... CAHILL... CAHILL
(EVERT(EVERTON)ON)

AKTORJA
HOLLIVUDIANE

.... MERO.... MERO
NEON

BASHKËT.
KLUB

FUTBOLLI
PORTUGEZ

TËRKUZË
SHASTISUR

ZANORE

GRUAJA E
SKËNDER-SKËNDER-

BEUTBEUT
POPULLI

(krah.)

DY QË KANË
NDËRMJET

TYRE LIDHJE
TË DYANSHME

ALI
TEPELENA

VLORA
ISMAJLI
HUMAN

AWARENESS
INSTITUTE

I SHQUAR,
I DALLUAR

BANOR I
NJË SHTETI

AZIATIK
KRYEQYTETI

I ARABISË
SAUDITE

TAKOJ DIKË
A DIÇKA

RASTËSISHT
E PAPRITUR
PËRÇARJE

SMIRË,
RESË

ARTERIA MË
E MADHE E

ZEMRËS
SUPER

MODELJA
JESSICAJESSICA

MJET
SHPËRTHYES

(sh.shq.)
REFLECTIONS

NURSING
LEADERSHIP

HAPËSIRË
E CAKTUAR

TERRITORIALE
(shq.)

IRMA
LIBOHOVA

DY BASHKË-
TINGËLLORE

AKTORI I
FAMSHËM
STILLERSTILLER

NAIM
ISMAJLI

MIRË DE,
NË RREGULL

(bised.)

I HIRTË; I
PËRHIMËT
“A” në mes
të dy “M”

AKTORJA
AMERIKANE
CAMERONCAMERON

“U” pas
dy “I”

REFERI
ANGLEZ

HOWHOWARDARD
(shqip.)

TORI
APELTON

QYTET
NË ILIRI
OSMAN
ZENELI

TEFIK
OSMANI
ISLANDA

“TETOVA”
BASHKËT.

ELEKTRODA
E POLIT
POZITIV 
ZANORE

TRAJNERI
I EKIPIT
ROMAROMA

.... ENRIKE.... ENRIKE
(shq.)

IPSVICH

NANTES
BASHKËT.

ZVOGËLIMI
DERI NË

PIKËN MË
TË ULËT 

ISH
FUTBOLLISTI
PORTUGEZ
... COST... COSTAA

KAPËRDIJ

6 4 5 7

1 9 7

6 5 4 2

5 4

4 5 6 9 1

7 5

1 7 3

8 5 3

5 3 4 1 6
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Revistën për kulturë, gjuhë, media, “Akademia”, mund ta gjeni në redaksinë e gazetës
"Epoka e re", në Sheshin “Edit Durham”, 100 metra larg "Grand Hotel"-it.

Për informata të tjera mund të thërrisni në këtë numër të telefonit: +377 44 127 434.
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Shkodran Gashi shpallë të pavlefshme
dëftesën e shkollës fillore "Avni Rrustemi" Mramor
Prishtinë.

D.P.Z. "Bady" shpallë të pavlefshme 
certifikatën e biznesit me nr. 70889196.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

>> SHPALLJE TË VOGLA <<

URGJENTISHT KKËRKOJ BBANESË
PËR ZZYRE MME QQIRA

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

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

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

LËSHOJ LLOKALIN MME QQIRA. 

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

LËSHOJ MME QQIRA SSHTËPINË NNË
MATIQAN, EE PPËRSHTATSHME

PËR ÇÇERDHE

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


