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Saga për 
demarkacionin 
vazhdon

Pas tri seancave pa epilog, të martën
Kuvendi i Kosovës ka vazhduar seancën e
katërt në përpjekje për ta ratifikuar
demarkacionin me Malin e Zi. Por edhe kjo
seancë, e cila kishte filluar në orën 16:00, ka

vazhduar me fjalimet e deputetëve për dhe
kundër ratifikimit të kësaj marrëveshje.
Edhe pse ishte paralajmëruar se do të voto-
het këtë ditë demarkacioni, një gjë e tillë
nuk ka gjasa të ndodhë, pasi koalicioni nuk

i ka siguruar 80 vota. Madje edhe sëmurja e
deputetit të LDK-së, Ramiz Kelmendi, ia ka
prishur punën koalicionit qeveritar, i cili
deri më tashti ka 79 vota në favor të kësaj
marrëveshje të demarkacionit

ZËVENDËSKRYEMINISTRI DHE MINISTRI I PUNËVE TË JASHTME,
BEHGJET PACOLLI, PO QËNDRON PËR VIZITË NË BRUKSEL

Pacolli: Dialogu me Serbinë duhet të
përfundojë me marrëveshje detyruese

Procesi i dialogut në mes të Kosovës dhe Serbisë
duhet të përmbyllet me një marrëveshje
detyruese, njëlloj kontrate paqeje, përmes së
cilës Serbia do ta pranojë realitetin e Kosovës si
shtet sovran dhe i pavarur. Kështu ka deklaruar
të martën zëvendëskryeministri i parë,
njëherësh ministër i Punëve të Jashtme, Behgjet
Pacolli, në Bruksel, gjatë një adresimi para
Komitetit për Politikë të Jashtme të Parlamentit
Evropian

Deputetët 
duhet të 
penalizohen për 
mospjesëmarrje
në seanca 
dhe votim
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TIRANË, 220 MARS - Ministri i
Jashtëm i Shqipërisë, Ditmir
Bushati, mendon se autorizimi i
dhënë nga presidenti Ilir Meta
sjell një fazë të re të marrëd-
hënieve me Greqinë, teksa tha se
do të vijohet me plotfuqish-
mërinë sa më shpejt. "Jemi
shumë të vendosur për të shkuar
drejt një marrëveshje sa më të
drejtë, sa më të ndershme, për të
mos përsëritur asnjë nga
gabimet e 2009-s, dhe natyrisht
për t'i respektuar normat

ndërkombëtare, të aplikueshme
dhe detyrueshme për
Shqipërinë dhe Greqinë,
vendimmarrjen e Gjykatës
Kushtetuese, e cila ofron një
'blueprint' për atë se çfarë nuk
duhet të bëjmë duke pasur
parasysh praktikën e hidhur të
2009-s. Legjislacionin e brend-
shëm shqiptar, dhe ne besojmë
dhe jemi të motivuar për të
shkuar drejt një marrëveshje e
cila do të jetë një marrëveshje e
drejtë, e ndershme, më e mirë

nuk diskutohet se marrëveshja e
2009-s dhe në fund të ditës 
urojmë të kemi një marrëveshje
që do të jetë e zbatueshme sepse,
siç vërteton praktika, është e
rëndësishme që përmes një pro-
cesi të ndershëm të shkojmë
drejt një marrëveshje që është e
zbatueshme për të dyja palët,
dhe të dyja palët duhet të dalin
nga ky proces me ndjesinë që
kanë negociuar një marrëveshje
të drejtë për ta", është shprehur
ministri Bushati në Bruksel.

Bushati: Bisedimet me Greqinë nisin së shpejti

BRUKSEL, 220 MARS - Përfaqësuesja e
Lartë për Politikë të Jashtme dhe
Siguri e Bashkimit Evropian,
Federica Mogherini, foli për një
objektiv që i ka vendosur vetes për
3-4 muajt në vijim. "Objektivi im
është të kemi një rekomandim të
pakushtëzuar nga Komisioni
Evropian për Shqipërinë dhe, së
dyti, për të bërë përpjekje që
Komisioni Evropian të vendosë që
në qershor t'i çelë negociatat dhe
më pas të fillojmë", deklaroi
kryediplomatja e BE-së në takimin
"Miqtë e Shqipërisë" në
Parlamentin Evropian.
Anëtarësimin e Shqipërisë dhe të
gjithë vendeve të Ballkanit
Perëndimor, Mogherini e sheh si
çështje interesash të përbashkëta,
ndërsa thotë se Brukseli është i
vetmi që mund t'i "zbojë" lojtarët e
tjerë nga rajoni. "Integrimi është
çështje interesash edhe për vetë

BE-në. Në këto kohë flasim shumë
për konkurrencë gjeopolitike dhe
gjeostrategjike në Ballkan, por unë
them që nëse BE-ja është aty në
mënyrë të qëndrueshme, atëherë
nuk ka hapësirë për lojtarë të tjerë
në rajon. Është i vetmi vend në
botë ku BE-ja mund ta bëjë dallim-
in e mirëfilltë. A duam ta ushtro-
jmë këtë pushtet apo jo?", pyeti
ajo.
Sa i takon luftës kundër krimit të
organizuar, Mogherini thotë se ajo
është një proces i vazhdueshëm.
"Lufta ndaj krimit është një proces
i vazhdueshëm dhe qasja e duhur
nis me atë që ne duhet të prano-
jmë që ky krim ekziston", tha
Mogherini
Duke vlerësuar arritjet e
pabesueshme të Shqipërisë,
Mogherini tha se "kryeministri
Rama foli për reformën në sis-
temin e drejtësisë. Është e vërtetë.

Kemi punuar së bashku për këtë
dhe kemi arritur, ju keni arritur
rezultate besoj sepse kemi punuar
së bashku për këtë dhe për gjëra të
tjera". Sipas saj, reformat e bëra
janë të jashtëzakonshme, por do të
përqendrohesha te politika e sig-
urisë dhe e jashtme dhe puna që
keni bërë në reformën në drejtësi.
"Procesi i vettingut është në fazën
ku po prodhohen rezultate. Lufta
kundër krimit të organizuar është
një luftë që shumë vende e disa
prej vendeve anëtare po e bëjnë në
faza të ndryshme", tha Mogherini.
"A jemi gati të ecim përpara sepse
mendoj se është korrekte të themi
se rreziku i të mos lëvizurit përpara
është të mos rrëzohemi. Nëse rrë-
zohet Shqipëria apo Ballkani
Perëndimor nuk është aspak në
interes të rajonit e aspak në interes
të BE-së", deklaroi zyrtarja e lartë e
BE-së, Mogherini.

TIRANË, 220 MARS -
Kryeministri Edi Rama,
në Bruksel, ka kërkuar
hapjen e negociatave
për anëtarësim në BE,
duke theksuar se
Shqipëria nuk po kërkon
dhuratë apo ndonjë
favor të pamerituar, por
kërkon hapjen e negoci-
atave që, sipas tij, e meri-
ton.
Edhe pse e pranoi se
"Shqipëria nuk është
gati për anëtarësim",
duke përmendur prob-
lemet me korrupsionin,
krimin e organizuar,
trafikun e drogës, Rama
theksoi se Shqipëria po punon
për përmbushjen e kritereve
dhe prioriteteve kyçe. "E dimë
se nuk jemi gati për anëtarësim.
Kemi ende probleme me 
korrupsionin, krimin e organizuar,
trafikun e drogës, por ne po 
vijojmë të punojmë në këtë 
drejtim. Shqipëria nuk po
kërkon një dhuratë, as një lloj
favori që nuk e meritojmë. Po
kërkojmë thjesht çeljen e 
negociatave, pasi e meritojmë.
Çelja e negociatave me
Shqipërinë nuk është krijimi i
një problemi të ri potencial, por
çelja e një procesi që do ta bëjë
Evropën më të fortë, pasi
Ballkani ka nevojë për Evropën,
por edhe Evropa ka nevojë për
Ballkanin strategjikisht", u

shpreh Rama në Bruksel. 
Kreu i Qeverisë shqiptare dha
një mesazh të qartë për vendet e
BE-së, ndërsa theksoi se fantazmat
e së shkuarës nuk do të cenojnë
të ardhmen e vendit dhe atë të
rajonit. "Prej 2014-s kemi
bashkëpunuar për ta sjellë
rajonin në një nivel tjetër
bashkëpunimi. Është një rajon ku
jo për arsye që janë të thella, kemi
kaluar konflikte, luftëra dhe është
një rajon që ka besime fetare dhe
etnish. Ne dhe askush tjetër në
këtë ndërtesë tjetër apo në këtë
qytet, nuk duhet të harrojmë se
ajo që është arritur, është një
arritje e madhe dhe duhet të 
përforcohet që e ardhmja nuk do
të na kthejë fantazmat e së
shkuarës", tha Rama.

Mogherini: Negociata 
pa kushte për Shqipërinë

Shefja e diplomacisë evropiane, Federica Mogherini, tha se objektivi im
është të kemi një rekomandim të pakushtëzuar nga Komisioni Evropian
për Shqipërinë dhe, së dyti, për të bërë përpjekje që Komisioni Evropian
të vendosë që në qershor t'i çelë negociatat

Rama: Hapja 
e negociatave, 

e merituar
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Prishtinë, 20 mars - "Asociacioni
i komunave me shumicë serbe
është përgjegjësi e Prishtinës
dhe ne nuk guxojmë dhe nuk
mund të ikim nga ky obligim",
ka thënë Blerim Shala, këshilltar
i presidentit të Kosovës, Hashim
Thaçi. Ai i bëri këto komente në
një debat në Beograd me temën
"Dialogu diplomatik - gjendja
dhe perspektiva e dialogut të
Brukselit". "Shpresoj se shumë
shpejt do ta formojmë grupin
punues dhe ky grup me ekipin

menaxhues, që e përbëjnë katër
serbë, dhe me OSBE-në do të
nisë të punojë në Statutin e
Bashkësisë apo Asociacionit,
ndërsa fjala e fundit do të jepet
në nivelin më të lartë në Bruksel,
sepse kjo është një çështje poli-
tike. Ky Asociacion, kjo Bashkësi,
do të formohet", ka thënë Shala,
raporton Shërbimi i Ballkanit i
"Radios Evropa e Lirë". Po ashtu,
Shala ka thënë se është herët të
flitet për një marrëveshje ligjër-
isht të detyrueshme midis

Prishtinës dhe Beogradit për
normalizimin e marrëdhënieve,
por ka shtuar se vetë koncepti i
një marrëveshjeje të
detyrueshme ligjore sugjeron se
ajo do t'i detyrojë ligjërisht
Serbinë dhe Kosovën.
"Llogarisim se normalizimi
duhet të jetë vetëm faza e parë e
marrëdhënieve, e cila duhet të
rrumbullakohet me pajtimin
midis popujve, pajtimin në mes
të Kosovës dhe Serbisë", ka
thënë Shala.

Shala: Asociacioni do të formohet

Muhamet KKOCI

PRISHTINË, 220 MARS - Legjislatura
e gjashtë e Kuvendit të
Republikës së Kosovës në
gjashtë muajt e parë të punës
së vet nuk është treguar shumë
efikase. Kështu ka vlerësuar
Instituti Demokratik i Kosovës
(KDI) në vlerësimin rreth punës
së deritashme të kësaj legjislature.
Në një konferencë për medie,
Artan Murati nga KDI-ja ka
thënë se mungesa e deputetëve
në seanca plenare, por edhe në
mbledhje të komisioneve 

parlamentare, është një nga
problemet më të mëdha të 
evidentuara në punën e 
legjislaturës së gjashtë. Sipas tij,
në shumë raste ka dështuar
votimi për projektligje apo
çështje të tjera të parapara në
rendin e ditës në punimet e
Kuvendit për shkak të
mungesës së kuorumit.
Ai ka treguar se një mënyrë për
ta rregulluar këtë çështje është
përmes Rregullores së re të
Punës së Kuvendit, ku mund të
parashihet që deputeti i cili nuk
merr pjesë në votim, por që
është i pranishëm në seancë,

vota t'i llogaritet me automa-
tizëm si abstenim. "Përderisa
Rregullorja e re e Punës së
Kuvendit është e paraparë të
shqyrtohet në seancën e 
radhës, KDI-ja u bënë thirrje të
gjitha subjekteve politike 
parlamentare të trajtojnë dhe
rregullojnë këtë çështje përmes
Rregullores së Punës së
Kuvendit dhe deputetët që
mungojnë në seanca, sidomos
në votim, të penalizohen", ka
deklaruar Murati, duke shtuar
se për këto veprime deputetët
të marrin ndëshkime financiare.
"Mospjesëmarrja në votim

është shmangie nga
përgjegjësia dhe përfaqësimi i
qytetarëve. Deputetët mund të
abstenojnë, por jo ta bllokojnë
vendimmarrjen në Kuvend. Për
deputetët që nuk marrin pjesë
në votim duhet të parashihen
ndëshkime jo vetëm me votë,
por edhe ndëshkime financiare",
është shprehur ai.
Murati ka deklaruar se kjo 
periudhë është karakterizuar
me shumë pak ligje të miratuara,
seanca plenare të stërngarkuara
me pika të rendit të ditës e
vazhdime të shpeshta,
mungesë kuorumi, mospjesë-

marrje në votim, shpeshherë
edhe me gjuhë e veprime 
joparlamentare. 
Më tej, ai ka treguar në detaje
aktivitetin e kësaj legjislature.
"Nëntë ligje të miratuara, pesë
prej tyre në vitin 2017 dhe katër
ligje në 2018-n. Pesë nga nëntë
ligjet e miratuara kanë karakter
financiar, ndërsa 42 ligje janë në
procedurë të shqyrtimit 
aktualisht nga komisionet 
parlamentare. Janë mbajtur
gjithsej 24 seanca, prej të cilave
15 seanca plenare, 6 të jashtëza-
konshme dhe 3 seanca
solemne. Në 20 raste seancat
plenare janë vazhduar në ditë të
tjera, jashtë ditës kur kanë qenë
të parapara të mbahen. Kanë
qenë 139 pika të rendit të ditës
në përgjithësi, prej të cilave
vetëm 59 kanë trajtuar shqyr-
timin e projektligjeve (ose 42.4
për qind). Janë thirrur katër
interpelanca, të gjitha për
kryeministrin Ramush
Haradinaj, janë realizuar gjithsej
191 mbledhje të komisioneve
parlamentare, më së shumti në
muajin tetor 2017 (43 mbledhje)",
është shprehur ai, duke shtuar
se prej komisioneve me më së
shumti mbledhje të organizuara
ka Komisioni për Zhvillim
Ekonomik (20), Komisioni për
Legjislacion (18) dhe Komisioni
për Buxhet dhe Financa (17).
Kurse më së paku takime kanë
realizuar Komisioni për
Mbikëqyrjen e AKI-së (7),
Komisioni për Bujqësi (10) dhe
Komisioni për të Drejtat e
Komuniteteve dhe Kthim (11).
"Në 29 raste ka pasur raportim
nga kabineti qeveritar 
(ministrat) para komisioneve
parlamentare. Katër komisione
parlamentare nuk kanë pasur
në raportim asnjë ministër. Janë
realizuar 126 pyetje 
parlamentare, më së shumti nga
GP i VV-së (56), pastaj LDK-ja
(34), PDK-ja (19), AAK-ja (8),
Nisma (4) dhe Lista Serbe (1)",
ka theksuar Murati.

Instituti Demokratik i Kosovës (KDI) ka dhënë vlerësimin rreth punës së 
deritashme të legjislaturës së gjashtë të Kuvendit 

Deputetët duhet të penalizohen për 
mospjesëmarrje në seanca dhe votim

Instituti Demokratik i Kosovës (KDI) ka vlerësuar se legjislatura e gjashtë e Kuvendit të Kosovës nuk
është efikase. Artan Murati nga KDI-ja, teksa ka prezantuar raportin e vlerësimit për këtë legjislaturë,
ka theksuar se mungesa e deputetëve në seanca plenare, por edhe në mbledhje të komisioneve par-
lamentare, është një nga problemet më të mëdha të evidentuara në punën e legjislaturës së gjashtë.
Sipas tij, deputetët duhet të penalizohen për mospjesëmarrje në seanca dhe votim
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Albulena SS. MMAVRAJ

PRISHTINË, 220 MARS - Kuvendi i
Kosovës ka filluar të martën
vazhdimin e seancës së
jashtëzakonshme, me të 
vetmen pikë në rendin e ditës,
ratifikimin e marrëveshjes së
demarkacionit të kufirit ndërmjet
Kosovës dhe Malit të Zi. 
Në këtë seancë nuk kanë marrë
pjesë deputetët e Listës Serbe.
Arsyetimin për ratifikimin e
kësaj marrëveshje e ka bërë
kryeministri i Kosovës, Ramush
Haradinaj. Ai ka thënë se
Kosova ka kaluar një fazë jo të
lehtë por, pas shumë përpjekjesh,
bisedash e negociatash, më në
fund është arritur një version i
pranueshëm për të gjitha palët.
"Kemi arritur ta ruajmë të
drejtën për tokën tonë, ta 
ruajmë fqinjësinë me Malin e Zi
dhe partneritetin me aleatët
strategjikë të Kosovës. Jam i
bindur se marrëveshja ndërmjet
dy presidentëve dhe të gjeturat
e Komisionit Shtetëror e 
plotësojnë marrëveshjen e
nënshkruar në vitin 2015 dhe
krijojnë bazë të pakontestueshme
ligjore për korrektimin e
gabimeve të bëra në procesin
paraprak, posaçërisht në 
drejtim të Kullës dhe Çakorrit,
siç është specifikuar edhe në
aneks marrëveshjen e 
presidentëve", ka thënë ai. Si të
tillë, Haradinaj i ka ftuar
deputetët të votojnë për 
ratifikimin e marrëveshjes.
"Vota për këtë ligj është votë
për shtetin, për perspektivën
euroatlantike dhe lirinë e lëvizjes",
ka theksuar Haradinaj.
Ai ka shtuar se i siguron të
gjithë se me ratifikimin e
demarkacionit nuk cenohet
integriteti i Kosovës. Në debatet
e para parlamentare shefi i
grupit parlamentar i Lidhjes

Demokratike të Kosovës (LDK),
Avdullah Hoti, ka thënë se kjo
parti mbështet këtë marrëveshje.
Ai ka rikujtuar se kjo çështje ka
mundur të zgjidhet qysh para
dy vjet e gjysmë dhe se është
zvarritur pa ndonjë arsye. Hoti
e ka ftuar edhe partinë 
tjetër opozitare, Lëvizjen
Vetëvendosje, ta përkrahë 
marrëveshjen. Po ashtu, Hoti ia
ka rikujtuar edhe kryeministrit
Ramush Haradinaj për kundër-
shtimin e ashpër që dikur i
bënte kësaj marrëveshjeje. Ai
ka theksuar se pas ratifikimit të
demarkacionit, kryeministri
Haradinaj do të duhej të japë
dorëheqje.
Mbështetje ratifikimit të 
marrëveshjes për demarkacionin
i ka dhënë edhe Partia
Demokratike e Kosovës (PDK)
përmes deputetit Memli
Krasniqi. "Gati tre vjet pas 
nënshkrimit të marrëveshjes,
ne sot jemi mbledhur për t'i
dhënë drejtim. Unë besoj për
ratifikimin e saj dhe për t'i
çliruar edhe qytetarët nga kjo
temë, e cila është shndërruar
në traumë kolektive", ka thënë
Krasniqi.

Zëvendëskryeministri i
Kosovës, Fatmir Limaj, në fjalën
e tij para deputetëve, ka 
theksuar se marrëveshjen për
demarkacionin me Malin e Zi
duhet ta shohin si mundësi për
t'i evituar lëshimet që mund të

jenë bërë nga komisioni i 
drejtuar nga Murat Meha. Limaj
ka thënë se deklarata e dy presi-
dentëve, Hashim Thaçi dhe Filip
Vujanoviq, hapë mundësitë për
korrigjimin e demarkacionit me
Malin e Zi. "Kjo marrëveshje

është shumë më e mirë sesa për
të shkuar në arbitrazh", ka
thënë Limaj. Ai ka thënë se
deputetët duhet të debatojnë se
cili duhet të jetë roli i Kuvendit
në raport me korrigjimin e
demarkacionit. "Pas votimit të
këtij ligji është obligim ligjor
formimi i komisionit për 
korrigjimin e demarkacionit",
ka deklaruar Limaj.
Zëvendëskryeministri Limaj ka
thënë se të gjeturat e komisionit
të drejtuar nga Shpejtim Bulliqi
duhet të ballafaqohen me Malin
e Zi. Në këtë seancë, si të
pavarur janë paraqitur
deputetët nga Grupi i Pavarur, i
formuar si fraksion i dalë nga
Lëvizja Vetëvendosje. Deputeti
Visar Ymeri nga ky grup 
parlamentar ka theksuar se
marrëveshja mbetet e
papranueshme dhe, si e tillë, e
dëmshme dhe e gabuar. Ymeri
ka bërë me dije se vota e këtij
grupi parlamentar do të jetë
kundër kësaj marrëveshjeje.

Kuvendi i Kosovës ka vazhduar seancën e jashtëzakonshme për marrëveshjen e demarkacionit të kufirit ndërmjet Kosovës dhe

Saga për demarkacionin 
Pas tri seancave pa epilog, të martën
Kuvendi i Kosovës ka vazhduar seancën e
katërt në përpjekje për ta ratifikuar
demarkacionin me Malin e Zi. Por edhe kjo
seancë, e cila kishte filluar në orën 16:00,
ka vazhduar me fjalimet e deputetëve për
dhe kundër ratifikimit të kësaj marrëveshje.
Edhe pse ishte paralajmëruar se do të 
votohet këtë ditë demarkacioni, një gjë e
tillë nuk ka gjasa të ndodhë, pasi koalicioni
nuk i ka siguruar 80 vota. Madje edhe
sëmurja e deputetit të LDK-së, Ramiz
Kelmendi, ia ka prishur punën koalicionit
qeveritar, i cili deri më tashti ka 79 vota në
favor të kësaj marrëveshje të demarkacionit

Ambasadori amerikan në
Prishtinë, Greg Delawie, para
seancës u ka bërë thirrje të
gjithë deputetëve të Kuvendit
të Kosovës të votojnë për rati-
fikimin e demarkacionit të
kufirit me Malin e Zi. "Mos i
lini qytetarët në izolim.
Votojeni këtë marrëveshje",
është shprehur Delawie. Ai ka
theksuar se Kuvendi i
Kosovës ka mundësi të ecë

përtej këtij debati kokëfortë
për kufirin dhe të shënojë një
fitore për qytetarët. "Po aq sa
kjo çështje është e rëndë-
sishme për liberalizimin e
vizave, aq është e rëndë-
sishme edhe për zgjidhjen e
çështjes së kufirit me një
shtet aleat, miqësor, me një
shtet anëtar të NATO-s, me
Malin e Zi", ka deklaruar
Delawie.

Delawie, porosi për deputetët:
Mos i lini qytetarët në izolim
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PRISHTINË, 220 MARS - Në konfer-
encën e organizuar nga SIGMA,
institucion i BE-së për adminis-
tratën, kushtuar reformës së
administratës publike në
Kosovë, me titull "Reforma e
shërbimit civil, strukturat 
llogaridhënëse shtetërore dhe
kontrolli i financave publike",
ministrja e Integrimit Evropian,
Dhurata Hoxha, ka vlerësuar se
reforma ka ndikim të drejtpër-
drejtë në procesin e integrimit.
Ajo ka bërë me dije se në tre
muajt e ardhshëm përcaktohet
se si do të vlerësohet Kosova në
procesin e saj në kuadër të
reformave tashmë të zotuara në
kuadër të dialogut me BE-në si
dhe ndikimit që do të ketë për
qytetarët e saj. "Synimi
strategjik i Kosovës është 
integrimi në BE. Parakusht
themelor në drejtim të arritjes të
këtij synimi është sundimi i
ligjit, si hallkë kyçe në drejtim të
fillimit të demokracisë dhe
funksionimit të shtetit ligjor.
Sundimi i ligjit krijon besimin e
qytetarëve ndaj shtetit, 
funksionalizon shtetin dhe u jep
shpresë qytetarëve për të

ardhmen e tyre", ka theksuar
ministrja Hoxha.
Ajo ka thënë se është e domos-
doshme të modernizohet
administrata publike duke u
bërë më efektive dhe duke
mundësuar nivel më të lartë të
llogaridhënies ndaj qytetarit.
"Reformimi i administratës
publike është konsolidimi i
kornizës së politikave
strategjike. Kjo i mundëson një
vendi aspirant për integrim si
Kosova që të sigurojë mandate
të qarta ndërinstitucionale, të
kanalizojë në mënyrë më
efiçente burimet financiare dhe
njerëzore në zbatim të 
politikave si dhe t'i funksionalizojë
plotësisht mekanizmat 
monitorues të saj", ka deklaruar
ministrja Hoxha. 
Ajo ka pohuar se Qeveria, në
bashkëpunim me Komision
Evropian dhe SIGMA-n, ka
miratuar pakon strategjike për
reformën e administratës 
publike, ku përfshihen:
Strategjia për Modernizimin e
Administratës Publike, Strategjia
për Menaxhimin e Financave
Publike, Strategjia për Rregullim
më të Mirë si dhe Strategjia për
Koordinim të Politikave. "Kjo
pako përbën kornizën

strategjike e cila është vlerësuar
pozitivisht nga Komisioni
Evropian dhe është në përputhje
me parimet e SIGMA-s për
administratë publike", ka 
theksuar ministrja, duke shtuar
se kërkohet edhe konsolidimi i
kornizës ligjore. 
Hoxha ka thënë se në përputhje
me vlerësimet dhe parimet e
SIGMA-s dhe në përputhje me të
gjeturat e raportit të vendit,
Kosova ka iniciuar rishikimin e
kornizës ligjore, respektivisht
Ligjit për Shërbimin Civil, Ligjit
për Administratën Shtetërore si
dhe Ligjit për Paga.?"Prioriteti
ynë në këtë drejtim është që
brenda tre muajve të ardhshëm
ta kompletojmë kornizën ligjore
dhe të lëvizim nga një sistem 
relativisht i fragmentuar dhe me
paqartësi ligjore, në drejtim të
një sistemi racional, të barabartë
për të gjithë, me organizim më
efiçent të administratës dhe me
linja të qarta të llogaridhënies",
ka thënë ministrja Hoxha, duke
shtuar se është kryer një analizë
cilësore rreth racionalizimit të
agjencive të pavarura dhe agjencive
të pavarura rregullatore, prioritet
që reflektohet në të gjitha 
dokumentet kyçe të qeverisjes së
mirë dhe sundimit të ligjit.

Reforma e 
administratës, obligim 
i procesit integrues

Ministrja e Integrimit Evropian, Dhurata Hoxha, ka thënë se reforma në adminis-
tratë ka ndikim të drejtpërdrejtë në procesin e integrimit. Ajo ka thënë se është e
domosdoshme të modernizohet administrata publike duke u bërë më efektive
dhe duke mundësuar nivel më të lartë të llogaridhënies ndaj qytetarit

e Malit të Zi

vazhdon

Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje,
njëherësh kryetar i kësaj 
lëvizje, Albin Kurti, ka thënë se
me marrëveshjen për
demarkacionin nuk heqin
vizat, por i falet territor Malit të
Zi. "Kjo marrëveshje nuk është
për heqjen e vizave, por për
faljen e territorit", ka thënë
Kurti. Ai ka thënë se duke
refuzuar marrëveshjen për
demarkacionin, Kosovës i
shpëtohet territori. Kurti ka
thënë se aneks-marrëveshja e
dy presidentëve, Hashim Thaçi
dhe Filip Vujanoviq, është
mashtruese. Ai i ka thënë
Haradinajt të heqë dorë nga
marrëveshja e demarkacionit
në mënyrë që ta mbështesë atë

për të rënë nga pushteti. Po
ashtu, Kurti i ka thënë
Haradinajt mos ta legjitimojë
tradhtinë duke i falur territor
Serbisë. 
Në fillim të seancës deputetët e
Lëvizjes Vetëvendosje ia kanë
dorëzuar kryeministrit
Ramush Haradinaj peticionin
e mëhershëm kundër mar-
rëveshjes së demarkacionit me
Malin e Zi. Shefi i grupit 
parlamentar i Vetëvendosjes,
Glauk Konjufca, ka thënë se
këtë peticion me 250 mijë 
nënshkrime të qytetarëve, ia
kanë sjellë kryeministrit
Haradinaj për t'ia kujtuar se edhe
ai është angazhuar për mbledhjen
e këtyre nënshkrimeve. 

Kurti: Marrëveshja për
demarkacionin është
për faljen e territorit
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PRISHTINË, 20 MARS - Të
premten e kësaj jave, më 23
mars, do të merret vendimi
për ish-imamin e Xhamisë së
Madhe në Prishtinë, Shefqet
Krasniqi. Ai akuzohet për tri
vepra penale: shtytje për

kryerjen e veprave terror-
iste, nxitje e urrejtjes dhe
shmangie nga tatimi. 
Prokurori i rastit, Elez
Blakaj, ka kërkuar nga trupi
gjykues dënimin e Shefqet
Krasniqit, ndërsa avokati

mbrojtës Sevdali Zejnullahu
ka thënë se prokuroria nuk
ka ofruar argumente dhe se
aktakuza është ngritur me
hamendësime dhe nxjerrje të
fjalëve nga konteksti. 
Gjatë seancës së fjalës për-

fundimtare, Shefqet
Krasniqi ka deklaruar edhe
një herë se nuk pendohet
asnjëherë për veprimet e tij
dhe se beson se është i pastër
si loti.
Shefqet Krasniqi në shtatorin

e vitit 2014 ishte arrestuar
nga Policia e Kosovës.

Verdikti i gjykatës për Shefqet Krasniqin merret të premten

Arbisa SSHEFKIU

PRISHTINË, 220 MARS - Ministri i
Arsimit, i Shkencës dhe i
Teknologjisë, Shyqiri Bytyqi, ka
pritur të martën në takim për-
faqësuesit e Korpusit të Paqes
në Kosovë dhe përfaqësuesit e
drejtorive komunale të arsimit. 
Ministri Bytyqi i ka ftuar DKA-të
ta nxisin interesimin e komu-
nitetit për të bashkëpunuar me
vullnetarët e Korpusit të Paqes,
të cilët janë të angazhuar në
mësimdhënien e gjuhës
angleze. Ai ka thënë se qëllimi i
këtij takimi ishte sensibilizimi i
drejtorëve të shkollave, pasi ka
ende komuna të cilat nuk janë
përfshirë në këtë vullnetarizëm
të Korpusit të Paqes, në për-
fitimet që sjellë ky korpus,
diskutimi për mundësitë e reja

dhe zgjerimi i bashkëpunimit.
"Falënderova përfaqësuesit e
Korpusit të Paqes dhe vlerësova
punën e tyre vullnetare, në
ndihmën që po u ofrojnë
mësimdhënësve në dhënin e
mundësisë së përfitimit të
teknikave të reja të mësimd-
hënies. Korpusi i Paqes është një
program vullnetar i drejtuar nga
Qeveria e Shteteve të Bashkuara
të Amerikës, misioni i të cilit
përfshinë sigurimin e asistencës
teknike, duke ndihmuar njerëzit
jashtë ShBA-së që ta kuptojnë
kulturën amerikane dhe duke
ndihmuar qytetarët amerikanë
t'i kuptojnë kulturat e vendeve
të tjera", ka thënë Bytyqi. 
Ai ka pohuar se ky program ka
disa vite që në Kosovë është i
angazhuar për t'i ndihmuar
mësimdhënësit në mënyrë
praktike. "Përmes kësaj forme të

bashkëpunimit po bartet edhe
kultura amerikane për të cilën
jemi mirënjohës, për të gjitha
përpjekjet që kanë bërë për
popullin e Kosovës. Kërkova që
të njoftohen sa më shumë
shkollat, në mënyrë që të gjitha

shkollat të kenë mundësi të
aplikojnë dhe të përfitojnë nga
kjo mundësi e mirë që po ofro-
het nga Korpusi i Paqes", është
shprehur ministri Bytyqi. Ai ka
bërë me dije se grupi i parë prej
25 vullnetarëve ka ardhur për

herë të parë në Kosovë në 
qershor të vitit 2014 dhe 
vazhdon ta sjellë në Kosovë
ndihmën përmes vullnetarizmit
të tyre, në vazhdën e të cilave
pritet edhe nënshkrimi i një
marrëveshje bashkëpunimi.

Korpusi i Paqes ndihmon mësimdhënësit
Ministri i Arsimit, i Shkencës dhe i Teknologjisë,
Shyqiri Bytyqi, i ka ftuar përfaqësuesit e drej-
torive komunale të arsimit ta nxisin interesimin e
komunitetit për të bashkëpunuar me vullnetarët e
Korpusit të Paqes, të cilët janë të angazhuar në
mësimdhënien e gjuhës angleze

PRISHTINË, 220 MARS (ER) - Edicioni
i tretë me radhë i Konferencës
Ndërkombëtare Studentore të
Universitetit të Prishtinës
(University of Prishtina
International Student - UPISC)
ka hapur thirrjen për pranimin e
punimeve shkencore. Afati i fun-
dit për aplikim për pranimin e
punimeve shkencore është deri
më 15 prill. 
Temë e këtij edicioni do të jetë
"Edukimi në ndërmarrësi në
shekullin e 21". 
Punimet e konferencës do të
publikohen në librin e saj, i cili
përmban kodin ISBN. 
Po ashtu, konferenca ka Këshillin
Shkencor në të cilin bëjnë pjesë
profesorë vendorë dhe ndërkom-
bëtarë, të cilët janë kontribuuesit

kryesorë në cilësinë e lartë
shkencore të UPISC-it. 
Konferenca Ndërkombëtare
Studentore e Universitetit të
Prishtinës (University of
Prishtina International Student -
UPISC) në edicionin e fundit ka
sjellë studentë nga 35 shtete të
botës në kryeqytetin e Kosovës,
duke u bërë kështu një ndër kon-
ferencat ndërkombëtare më të
suksesshme, organizuar nga stu-
dentët e Universitetit të
Prishtinës. E para e llojit të tillë në
historinë e Universitetit të
Prishtinës "Hasan Prishtina" u ka
lënë përshtypje të mira edhe
pjesëmarrësve të vitit të kaluar, të
cilët e kanë vlerësuar mirë të
organizuar, profesionale, infor-
muese dhe shumë zbavitëse.

PRISHTINË, 220 MARS - Ministri i
Forcës së Sigurisë së Kosovës
(MFSK), Rrustem Berisha, ka 
pritur të martën në një takim
drejtorin e Qendrës Evropiane
për Studime të Sigurisë "George
C. Marshall", Keith W. Dayton.
Ministri Berisha, me këtë rast, ka
falënderuar drejtorin e Qendrës
"Marshall" për vizitën dhe
mbështetjen që i ka dhënë kjo
qendër FSK-së për një kohë të
gjatë, duke i trajnuar dhe 
përgatitur një numër të madh të
pjesëtarëve të saj në Qendrën
Marshall në Garmish të
Gjermanisë.
Gjatë takimit, ministri Berisha
dhe drejtori Dayton biseduan për
vazhdimin e bashkëpunimit në
mes të  FSK-së dhe Qendrës
"Marshall". Po ashtu, ministri
Berisha ka njoftuar Dayton edhe
me zhvillimet e përgjithshme të
FSK-së, në veçanti ka folur për
bashkëpunimin ndërkombëtar
dhe rajonal, bashkëpunimin me
NATO-n, Gardën Kombëtare të
Ajovës, NALT-in, (Ekipi Këshillues
dhe Ndërlidhës i NATO-s për

MFSK/FSK-në), memorandumet
e bashkëpunimit me shtetet
anëtare të NATO-s, plotësimin e
kapaciteteve operacionale, 
integrimin e pjesëtarëve të komu-
niteteve joshumicë në FSK, si dhe
për zhvillimet rreth procesit të
transformimit të FSK-së në Forca
të Armatosura të Kosovës, duke
vlerësuar kontributin e ekspertëve
amerikanë në këtë drejtim.
Ndërkaq drejtori i Qendrës
"Marshall", Keith Dayton, duke

falënderuar ministrin Berisha për
pritjen, ka shprehur edhe
kënaqësinë e tij për arritjet e 
FSK-së. Ai njëherazi ka lavdëruar
edhe pjesëtarët e FSK-së për 
sukseset e treguara gjatë shkollimit
të tyre në Qendrën "Marshall".
Gjithashtu, drejtori i Qendrës
"Marshall" ka premtuar se
mbështetja për mekanizmat e 
sigurisë do të vazhdojë dhe se
bashkëpunimi me FSK-në do të
thellohet edhe më tepër.

Qendra ‘George C. Marshall’
ofron përkrahje për FSK-në

UPISC hapi thirrjen
për aplikime
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PRISHTINË, 20 MARS (ER) - Dita
e dytë e "Javës së Gruas 2018"
është karakterizuar me lan-
simin e Fondacionit "Jahjaga",
një iniciativë e ish-presidentes
Atifete Jahjaga (2011-2016), e
cila qëllim ka të sjellë një qasje
të re në angazhimin dhe për-
faqësimin efikas dhe

domethënës të grupeve të
margjinalizuara, me theks të
veçantë të grave dhe të rinjve
në Kosovë. "Dua të vazhdoj ta
jap kontributin tim sado mod-
est qoftë. Fondacioni 'Jahjaga'
ka për synim vazhdimin dhe
kultivimin e kësaj
trashëgimie. Angazhimi im

për të drejtat e grave, për 
njohjen e meritave dhe 
kontributit të tyre, të sakrificave
dhe vetëmohimit të tyre, nuk
do të quhej i plotë sikurse unë
të mos angazhohesha edhe më
tej për kauzat e grave të
Kosovës", ka thënë ish-
presidentja Jahjaga.

Lansohet Fondacioni "Jahjaga"

Shqipe HHETEMI  

PRISHTINË, 220 MARS -
Zëvendëskryeministri i parë,
njëherësh ministër i Punëve të
Jashtme, Behgjet Pacolli, ka vlerë-
suar se dialogu me Serbinë duhet
të ketë një afat dhe të përmbyllet
me një marrëveshje detyruese
paqësore. "Kosova pret që ky dia-
log të ketë një afat dhe më në fund
një marrëveshje detyruese, njëlloj
kontrate paqeje, ku Serbia do ta
pranojë realitetin e Kosovës si
shtet sovran dhe të pavarur", ka
deklaruar të martën Pacolli në një
adresim para Komitetit për
Politikë të Jashtme të Parlamentit
Evropian, AFET. 
Ministri Pacolli ka thënë se
ekonomia mund të ofrojë
mundësi të mëdha pajtimi në
mes të Kosovës dhe Serbisë. Sipas
tij, në këtë drejtim do të mund të
kontribuonte themelimi i një
zone të lirë në mes dy vendeve.
"Ne mendojmë se ekonomia
mund të ofrojë mundësi të
mëdha pajtimi midis dy vendeve,
ndaj kam propozuar themelimin

e një zone të lirë midis dy
vendeve, Kosovës dhe komunës
kufitare të Serbisë, Rashkës, që do
të prodhojë mirëqenie, qetësi dhe
pajtim mes vendeve", ka theksuar
Pacolli. 
Zëvendëskryeministri Pacolli u
është kundërpërgjigjur edhe
deklaratave të zyrtarëve spanjollë
lidhur me shtetësinë e Kosovës,
duke thënë se rrota e historisë
nuk kthehet dot mbrapsht dhe se
Kosova është shtet i pavarur dhe i
njohur ndërkombëtarisht.
"Pavarësia e Kosovës është një
proces i mbështetur në zhvillimet
e brendshme të fundshekullit 20,
kur Kosova rrezikonte mbijetesën
e saj dhe OKB-ja e NATO-ja
mbikëqyrën pavarësinë dhe, më
në fun,d Gjykata Ndërkombëtare
e Drejtësisë e legjitimoi shpalljen
e pavarësisë. Rrota e historisë nuk
kthehet dot mbrapsht", ka
deklaruar Pacolli. 
Ai ka kërkuar liberalizimin e
vizave për qytetarët e Kosovës,
duke thënë se ka shënuar rënie
numri i kosovarëve që kërkojnë
azil. "Ka rënë dramatikisht numri
i kosovarëve që kërkojnë azil", ka

thënë Pacolli. Kurse duke iu refer-
uar Gjykatës Speciale, ai ka thënë
se nëse do të ketë shtyrje të punës
së saj, kjo gjykatë do ta humbte
besueshmërinë. "Dhomat spe-
ciale e humbin besueshmërinë
nëse fillimi i punës së tyre shtyhet
vazhdimisht", ka theksuar Pacolli. 
Ndërsa udhëheqësi i Komitetit për
Politikë të Jashtme të Parlamentit
Evropian AFET, David McAllister,
bashkë me eurodeputetët, kanë
theksuar qartë perspektivën
evropiane të Kosovës, duke iu
referuar votimit të Kuvendit të
Kosovës lidhur me ratifikimin e
marrëveshjes së demarkacionit
me Malin e Zi. Eurodeputetët
njëzëri kanë theksuar se votimi i
demarkacionit hap një dritare
mundësish të shumta për
Kosovën, duke filluar me liberaliz-
imin e vizave. Sipas tyre, Kosova
nuk duhet ta humbasë këtë rast. 
Udhëheqësi i Komitetit për
Politikë të Jashtme të Parlamentit
Evropian AFET, David McAllister,
ka thënë se strategjia e zgjerimit e
Bashkimit Evropian e sheh
Kosovën pjesë të zgjerimit.
Zëvendëskryeministri Behgjet
Pacolli do t'i vazhdojë takimet në
Bruksel, i cili në këtë vizitë po
shoqërohet nga zëvendësministr-
ja Rejhane Vuniqi dhe ambasadori
i Kosovës në Belgjikë, Bernard
Nikaj. 

Zëvendëskryeministri dhe ministri i Punëve të Jashtme, Behgjet Pacolli, po qëndron për vizitë në Bruksel

Pacolli: Dialogu me Serbinë duhet të 
përfundojë me marrëveshje detyruese 

Zëvendëskryeministri i parë,
njëherësh ministër i Punëve të
Jashtme, Behgjet Pacolli, gjatë
qëndrimit në Bruksel është
takuar me zëvendëskryetarin e
grupit të Partive Popullore në
Parlamentin Evropian, Andrej
Kovacev, nga i cili ka marrë
mbështetjen bullgare për
Kosovën. "Andrej Kovacev më
tha se Bullgaria do të vazhdojë ta
mbështesë Kosovën siç ka bërë
prej pavarësisë deri në ditët e
sotme, kur ajo udhëheq presi-
dencën e Bashkimit Evropian. E
falënderova nga thellësia e zem-

rës për mbështetjen bullgare,
me gjithë pozicionin delikat që
ka ky vend në rajon. Folëm për
marrëdhëniet dypalëshe,
votimin e demarkacionit në
Kuvend, marrëdhëniet e
Kosovës me fqinjët e tjerë dhe
trajtimin e pakicave në Kosovë",
ka shkruar Pacolli në llogarinë e
vet në "Facebook". Po të martën
zëvendëskryeministri Pacolli ka
takuar edhe eurodeputeten
Tanja Fajon. Pacolli dhe Fajon
kanë biseduar për demarka-
cionin, dialogun me Serbinë
dhe për zhvillimin ekonomik.

Pacolli merr përkrahje 
nga Bullgaria

Procesi i dialogut në mes të Kosovës dhe
Serbisë duhet të përmbyllet me një marrëveshje
detyruese, njëlloj kontrate paqeje, përmes së
cilës Serbia do ta pranojë realitetin e Kosovës si
shtet sovran dhe i pavarur. Kështu ka deklaruar
të martën zëvendëskryeministri i parë, njëherësh
ministër i Punëve të Jashtme, Behgjet Pacolli, në
Bruksel, gjatë një adresimi para Komitetit për
Politikë të Jashtme të Parlamentit Evropian 
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PRISHTINË, 220 MARS - Telekomi i
Kosovës ka njoftuar se në zbatim
të planit të migrimit të hartuar
nga Autoriteti Rregullativ i
Komunikimeve Elektronike dhe
Postare (ARKEP) për implemen-
timin e kodit shtetëror +383, nga
data 24 mars 2018 do ta largojë
nga përdorimi kodin e vjetër
+381.
Kodi +381 është përdorur nga
Telekomi i Kosovës për telefoninë
fikse që nga paslufta në mungesë
të kodit shtetëror të Kosovës. 

Nga muaji shkurt i vitit të kaluar,
Telekomi i Kosovës ka vënë në
përdorim kodin shtetëror +383,
paralelisht me kodin 381.
Marrëveshja e telekomunikcionit
e arritur në mes të Republikës së
Kosovës dhe Serbisë, me ndërm-
jetësimin e Bashkimit Evropian,
ka bërë të munduar që ITU t'i
caktojë dhe alokojë Kosovës
kodin telefonik 383, duke speci-
fikuar se ARKEP-ja do të jetë
administrues i vetëm i kodeve
dhe do të komunikojë dhe
koordinojë aktivitetet përkatëse
me ITU-në.
Sipas kësaj marrëveshje, kodi

telefonik +383 është kodi i vetëm
telefonik që do të përdoret në
Republikën e Kosovës pas periud-
hës kalimtare, respektivisht
migruese të paraparë nga ARKEP.
"Në zbatim të planit të migrimit
të hartuar nga ARKEP për imple-
mentimin e kodit +383, Telekomi i
Kosovës i ka marrë në vazhdimësi
të gjitha veprimet e duhura
teknike dhe operative për ta funk-
sionalizuar përdorimin e kodit të
ri dhe largimin përfundimtar të
kodit +381", ka thënë kryeshefi
ekzekutiv i Telekomit të Kosovës,
Nuredin Krasniqi. 
Ai ka vlerësuar se shumë pengesa

që kishte deri më tani Telekomi i
Kosovës janë eliminuar dhe në
këto rrethana të reja të krijuara,

tashmë me kodin e ri, përfitues do
të jenë qytetarët e Kosovës dhe
vetë shteti i Kosovës.

Nga 24 marsi hiqet kodi i vjetër telefonik +381

PRISHTINË, 220 MARS (ER) - Ministri i
Tregtisë dhe Industrisë (MTI),
Bajram Hasani, u ka bërë
thirrjeve bizneseve të aplikojnë
në Fondin e Bashkimit Evropian
(BE) për mbështetje të ndërmar-
rjeve të vogla dhe të mesme -
COSME.
Ai në punëtorinë e organizuar
nga MTI-ja, respektivisht nga
Agjencia për Investime dhe
Përkrahje të Ndërmarrjeve
(KIESA), e cila ka për qëllim
ofrimin e informatave relevante
përfituesve potencialë në lidhje
me programin e BE-së për
konkurrencën e ndërmarrjeve të

vogla dhe të mesme në fondin e
BE/COSME, ka thënë se Qeveria
e Kosovës ka obligime që dalin
nga anëtarësimi në këtë fond.
"Duhet të kemi shumë kujdes për 
shfrytëzimin e këtij fondi për
shkak se ka qenë shqetësim për
ta shfrytëzuar më së miri këtë 
program nga ndërmarrjet tona.
Shtetet fqinje që janë anëtare ka
ndodhur që nuk kanë mundur të
përfitojnë, për faktin se nuk kanë
qenë të përgatitura ndërmarrjet
për të dalë me një plan biznesi
dhe kanë dështuar duke mos
mundur të përfitojnë", ka thënë
ministri Hasani. 

Hasani ka shprehur optimizëm
se ndërmarrjet e Kosovës do të 
përfitojnë nga fondi COSME. 
COSME është program i BE-së, i
cili ka për qëllim përmirësimin e
konkurrueshmërisë së ndërmar-
rjeve të vogla dhe të mesme në
BE dhe NVM-ve në shtetet e treta
që marrin pjesë në këtë program. 
COSME me një buxhet prej 2.3
miliardë eurosh ka për qëllim 
përmirësimin e qasjes në 
financa, qasjen në tregje, për-
mirësimin e kushteve të kuadrit
ligjor dhe administrativ për
konkurrueshmërinë e NVM-ve
dhe ta promovojë sipërmarrjen.

Hasani fton bizneset të aplikojnë në fondin COSME

Prishtinë, 20 mars (ER) - Agjencia e
Statistikave të Kosovës (ASK) ka
publikuar të martën  "Statistikat
afatshkurtra të industrisë" për
tremujorin e katërt (TM4) 2017.
Kjo anketë me të dhënat që ofron
synon ta paraqesë ecurinë në
industri (B-nxjerrëse, C-për-

punuese, D-furnizim me rrymë,
gaz, avull dhe ajër të kondicionuar
dhe E-furnizim me ujë, veprimtari
të menaxhimit dhe trajtim të mbe-
turinave) në periudha tremujore,
nëpërmjet të cilave kuptohet zhvil-
limi i ciklit në industri. 
Sipas ASK-së, në tremujorin e

katërt të vitit 2017, krahasuar me
tremujorin e tretë të vitit 2017, ka
pasur një rritje të furnizimit me ujë,
veprimtaritë e menaxhimit dhe
trajtimit të mbeturinave (E) prej 8.2
përqindësh; industria nxjerrëse (B)
prej 31.9 përqindësh si dhe te
furnizimi me rrymë, gaz, avull dhe

ajër të kondicionuar (D) prej 49.6
përqindësh. "Ndërsa kishte rënie
te industria përpunuese (C) prej (-
7.7 përqindësh). Ndërkaq, kraha-
suar me tremujorin e njëjtë të vitit
paraprak (TM4 2016), ka pasur një
rritje te industria nxjerrëse (B) prej
31.3 përqindësh; furnizimi me

rrymë, gaz, avull dhe ajër të kondi-
cionuar (D) prej 7.8 përqindësh;
furnizimi me ujë, veprimtari të
menaxhimit dhe trajtimit të mbe-
turinave (E) prej 6.1 përqindësh; si
dhe industria përpunuese (C) prej
3.2 përqindësh", thuhet në pub-
likimin e ASK-së.

Industria përpunuese ka shënuar 
rënie për 7.7 për qind
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PRISHTINË 20 MARS - Kryeministri i
Kosovës, Ramush Haradinaj, ka
marrë pjesë të martën në foru-
min e tretë të nivelit të lartë për
energji "Investimet në infrastruk-
turën e energjisë", organizuar
nga Ministria e Zhvillimit
Ekonomik në bashkëpunim me
USAID-in. Para të pranishmëve
kryeministri Haradinaj ka thënë
se ngjarja e sotme është një për-
shkrim i gjendjes reale në Kosovë.
Sipas tij, të gjeturat e sotme
mund ta vërtetojnë ku është sek-
tori i energjisë dhe çfarë po
ndodh me energjinë në Kosovë. 

Haradinaj ka thënë se Qeveria të
cilën e udhëheq e ka prioritet
energjinë sepse furnizimi me
energji u dedikohet qytetarëve,
ekonomisë, edhe stabilitetit të
vendit dhe sigurisë. "Zotimeve
tona për adresimin e sfidave të
sektorit të energjisë mendoj se i
kemi dhënë një vulë tre muaj më
parë, më 20 dhjetor të vitit të
kaluar, kur e kemi nënshkruar
marrëveshjen komerciale për
ndërtimin e Termocentralit
'Kosova e Re'", ka thënë kryemi-
nistri Haradinaj, duke shtuar se
teknologjia e re e cila do të
instalohet, e përmirëson gjend-
jen nga ndotja e ambientit, për
faktin se vendi nuk do të varet

edhe më tutje nga një teknologji
shumë e vjetër, ajo e "Kosovës A". 
Duke ditur se qymyri nuk është
burim i energjisë më të pastër,
kryeministri Haradinaj ka thënë
se në rastin e Kosovës, e cila ka
një ekonomi në një stad të vonë
të zhvillimit, mungesës së
mundësisë së zhvillimit
ekonomik dhe mungesës së
energjisë elektrike, qymyri është
zgjidhje reale që i përgjigjet një
situate specifike si rasti i Kosovës.
Me këtë rast, Haradinaj ka
kërkuar përkrahje nga partnerët
ndërkombëtarë, Banka Botërore,
EBRD dhe institucionet e tjera
monetare.
Më tutje, kryeministri Haradinaj
e ka cilësuar shqetësues rregul-
limin e marrëdhënieve në tregun
e energjisë, duke theksuar se një
marrëdhënie e pakonfirmuar
ndërmjet KOSTT-it dhe transmi-
sionit të Serbisë po shkakton
pasoja jo vetëm për ne, për tre-
gun tonë, por për gjithë tregun
evropian. Haradinaj ka thënë se
askush nuk duhet të ketë dilemë
nëse Kosova është e qën-
drueshme ekonomikisht, duke
përmendur avantazhet që ka si
vend, popullsinë më të re, infra-

strukturën rrugore pothuajse të
përmbyllur dhe në hapa shumë
të avancuar edhe infrastrukturën
hekurudhore, pastaj resurset e
energjisë, minerale, industrinë
ushqimore dhe pozicionin
strategjik në ekonominë e
Ballkanit.
Ndërsa ministri i Zhvillimit
Ekonomik, Valdrin Lluka, ka
thënë se projekti "Kosova e Re"
përfundimisht do ta mundësojë
nxjerrjen nga funksioni të termo-
centralit të vjetruar "Kosova A"
dhe do t'i ofrojë gjeneratës së
ardhshme të Kosovës një furniz-
im të sigurt dhe të qëndrueshëm
të energjisë përmes gjeneratës së
re të teknologjisë së pastër nga
qymyri.  
Lluka ka garantuar investime në
infrastrukturën e energjisë. Ai u
shpreh i bindur se projekti i
Termocentralit "Kosova e Re" do
të realizohet sipas planit. Sipas tij,
vendit i duhet rritja e furnizimit
me burimet e ripërtërishme të
energjisë. "Jam i bindur se peri-
udha para nesh do të na sjellë
sfida jo vetëm në energji, por
edhe në rimëkëmbjen e
ekonomisë. Sektori i energjisë
mbetet sektori më sfidues në

ekonominë tonë. Procesi i zhven-
dosjes në Shipitullë ishte proces i
suksesshëm, i cili erdhi 
menjëherë pas mandatit tim.
Strategjia e Energjisë ka një qasje
gjithëpërfshirës në
Termocentralin 'Kosova e Re',
gjithashtu reflektohet nevoja për
ta rehabilituar Termocentralin
'Kosova B' që ta bëjmë edhe atë
plotësisht në përputhje me stan-
dardet evropiane", ka thënë ai.
Lluka ka garantuar se ministria që
drejton do t'i kushtojë rëndësi të
veçantë energjisë së ripërtër-
ishme. Ai ka theksuar se aktualisht
është duke u përgatitur rishikimi i
Ligjit të Efiçiencës për Energji nga
i cili do të përfitojnë një numër i
madh sektorësh. 
Të pranishëm në këtë forum ishin
ambasadori i ShBA-së në Kosovë,
Greg Delawie, ambasadori i
Gjermanisë në Kosovë, Christian
Heldt, kryesuesi i sektorit politik,
ekonomik dhe integrimeve
evropiane, Zyra e BE-së në
Kosovë, Riccardo Serri, menax-
heri i Bankës Botërore për
Kosovë, Marco Mantovanelli,
zëvendësdrejtori dhe këshilltari
ligjor i sekretariatit të komunitetit
të energjisë, Dirk Buschle.

Kosova e orientuar kah 
energjia e ripërtëritshme

Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj, ka
thënë se Qeveria që drejton i ka  dhënë për-
parësi energjisë alternative. "Jemi hapur si treg
edhe për energjinë me erë, edhe për energjinë
solare", ka thënë Haradinaj në forumin e tretë të
nivelit të lartë për energji "Investimet në infra-
strukturën e energjisë". Ndërkaq ministri i
Zhvillimit Ekonomik, Valdrin Lluka, ka bërë me
dije se aktualisht është duke u përgatitur rishikimi
i Ligjit të Efiçiencës për Energji, nga i cili do të
përfitojnë një numër i madh sektorësh

PRISHTINË, 220 MARS (ER) - Ministri
i Inovacionit dhe Ndërmarrësisë,
Besim Beqaj, ka marrë pjesë të
martën në punëtorinë e TAIX-it
për Programin COSME 2014-
2020. Në hapjen e kësaj punëto-
rie, ministri Beqaj ka deklaruar
se ekonomia e Kosovës si një
ekonomi me popullsi të re,
bilanc jo të favorshëm tregtar,
eksporte të ulëta dhe papunësi të
lartë, ka nevojë për orientim
strategjik. 
Duke folur për punën që po bën
Ministria e Inovacionit dhe

Ndërmarrësisë, ministri Beqaj ka
thënë se qëllimi i ministrisë që
drejton është ta rrisë konkur-
rencën dhe ta nxisë inovacionin,
si një mjet për ta rritur produk-
tivitetin vendor dhe për të sigu-
ruar një mjedis të qëndrueshëm
ekonomik. "Si Ministri e
Inovacionit ne po fokusohemi në
zbatimin e aktiviteteve për
mbështetje të hulumtimit dhe
zhvillimit nga sektori privat, ske-
mave voucher për NVM-të, kon-
ferencave, kthimit të trurit nga
diaspora dhe kampanjave për

ngritjen e vetëdijes të shoqërisë
dhe komunitetit. Besojmë se me
buxhet prej 10 milionë eurosh
për këtë vit, investim i drejtpër-
drejtë në sektorin privat, do të
arrijmë të krijojmë efekt pozitiv
për rritjen e konkurrueshmërisë
dhe produktivitetit", ka theksuar
ministri Beqaj. COSME është
programi i BE-së, qëllimi i të cilit
është përmirësimi i konkur-
rueshmërisë së ndërmarrjeve të
vogla dhe të mesme në BE dhe
NVM-ve në shtetet e treta që
marrin pjesë në këtë program.

Ministri Beqaj premton investime 
në sektorin privat
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PRISHTINË, 20 MARS (ER) -
Drejtori i Drejtorisë për
Bujqësi, Pylltari dhe
Zhvillim Rural në Komunën
e Malishevës, Murat Hoxha,
ka pritur në takim anëtarët e
Shoqatës së Bletarëve
"Mëma". Ai  ka thënë se
komuna do të jetë në
mbështetje të kësaj shoqate
me subvencionim për këtë

veprimtari bujqësore. "Edhe
këtë vit nuk do të mungojë
përkrahja institucionale e
komunës", ka thënë drejtori
Hoxha.
Kryetari i Shoqatës së
Bletarëve "Mëma", Salih
Bytyçi, ka thënë se kjo
veprimtari prodhuese në
territorin e Malishevës ka
shënuar zhvillim të hov-

shëm, e cila ka mbi 5 000
koshere bletësh. Ai ka bërë
me dije se me këtë degë
bujqësore merren mbi 200
anëtarë. Shoqata e Bletarëve
"Mëma" në Malishevë ka
mbajtur të martën fazën e
dytë të punëtorisë me temën
"Monitorimi i sëmundjes së
bletëve nga sëmundja
'Mortaja amerikane'".

Komuna e Malishevës do ta përkrahë Shoqatën "Mëma" 

SKENDERAJ, 220 MARS (ER) -
Kryetari i Komunës së
Skenderajt, Bekim Jashari, së
bashku me drejtorin për
Shëndetësi dhe Mirëqenie
Sociale,  Osman Veliu, drejtorin
e QKMF-së, Fazli Kadriu, morën
pjesë në ceremoninë e 

nënshkrimit të kontratave për
projektet përfituese që financo-
hen nga "Granti për projektet
bazike për siguri njerëzore dhe
kulturë" të miratuara nga
Qeveria e Japonisë. "Komuna e
Skenderajt është përfituese e
projektit për përmirësimin e

shëndetit publik në Komunën e
Skenderajt përmes furnizimit me
pajisje mjekësore në vlerë mbi
shtatëdhjetë mijë euro. Ky projekt
do të shërbejë për lehtësimin e
ofrimit të shërbimeve më të mira
shëndetësore për qytetarët e
Skenderajt", ka thënë Jashari.

Skenderaj, përfitues i një donacioni 
për pajisje mjekësore 

PRISHTINË, 220 MARS (ER) - Një delega-
cion i Komunës Selçuk-Konya, i
udhëhequr nga nënkryetari Ziya
Yalçinkaya, ka vizituar të martën
Komunën e Prishtinës. Qëllimi i
kësaj vizite ishte që, bashkë me
TIKA-n, ta konkretizojnë mar-
rëveshjen për ndërtimin e Qendrës
për Sindromën Down dhe Autizëm
në Prishtinë. 
Kryetari i Komunës së Prishtinës,
Shpend Ahmeti, ka thënë se javëve
të fundit me TIKA-n janë marrë
vesh ta bashkëfinancojnë ndër-
timin e kësaj qendre, ku gjysmën e
parave do t'i japë Komuna e
Prishtinës dhe shoqatat, gjysmën
tjetër Qeveria turke përmes TIKA-s.
"Lokacioni është ndarë afër
Stacionit të Autobusëve. Përveç
ndihmës financiare, kemi kërkuar
ndihmë edhe si duhet të duket kjo
qendër, edhe si duhet të menaxho-
het. Qendra jonë do t'i ketë disa nga
terapitë kryesore, e deri tek trajtimi

individual i secilit fëmijë", ka thënë
Ahmeti. 
Nënkryetari i Komunës Selçuk-
Konya, Ziya Yalçinkaya, ka treguar
për mënyrën e funksionimit të
Qendrës për Autizëm në komunën
e tij. "Është një qendër shumë e
madhe, ndër më të mëdhatë dhe
më të mirat në botë ku, përveç
arsimimit dhe edukimit, ofrohen
edhe të gjitha llojet e terapive që
janë të nevojshme për fëmijët me
autizëm. Falënderoj të gjithë
aktorët që i kanë ndërmarrë hapat
konkretë për ndërtimin e një qen-
dre të ngjashme në Prishtinë, e cila
besojmë se do të jetë shumë e suk-
sesshme", ka theksuar Yalçinkaya.
Pjesë e delegacionit nga Turqia
ishin edhe profesorë dhe ekspertë
të arsimimit special, të cilët do t'i
tregojnë përvojat e tyre të deri-
tashme, duke ndikuar kështu në
rritjen e cilësisë së menaxhimit të
qendrës që do të ndërtojnë.

Së shpejti do të ndërtohet në Prishtinë 
Qendra për Autizëm dhe Sindromën Down

KLINË, 220 MARS (ER) - Komuna
e Klinës dhe Caritas Kosova
do të realizojnë një projekt të
përbashkët për hapjen e
vendeve të reja të punës në
fushën e shëndetësisë që do
të ndikojë në rritjen e shër-
bimeve shëndetësore për
qytetarët dhe ofrimin e kujde-
sit shtëpiak. Kjo është bërë
me dije të martën në takimin që
ka zhvilluar kryetari i Komunës
së Klinës, Zenun Elezaj, me
udhëheqësin e sektorit social
dhe shëndetësor të Caritas
Kosova, Pal Baftijaj. 

Përfaqësuesi i Caritas Kosova,
Baftijaj, ka njoftuar se kanë pro-
jekt në sektorin shëndetësor
social që përfshin punësimin e
25 punëtorëve shëndetësorë,
mjekë dhe infermiere, të cilët do
të ofrojnë shërbime shtëpiake

për rastet në regjim shtrati,
gjenerimin e vendeve të 
reja të punës dhe funksional-
izimin e ambulancave 
shëndetësore në zonat rurale
të cilat në mungesë të stafit
janë të mbyllura.
Kryetari i Komunës së Klinës,
Zenun Elezaj, e ka mirëpritur
këtë projekt dhe ka shprehur

gatishmërinë për bashkëpunim.
Projekti planifikohet të nisë në
muajin maj dhe të zgjasë deri në
fund të vititm me mundësi
vazhdimi për rritjen e numrit të
të punësuarve.

RAHOVEC, 220 MARS (ER) -
Komuna e Rahovecit është
përfshirë nga reshjet e mëdha
të shiut të rënë gjatë ditës së
hënë, ku në disa vendbanime
ka pasur edhe vërshime. Pas
kërkesave që kanë ardhur nga
qytetarët, zyrtarët komunalë
kanë dalë të martën në terren.
Pasi kanë parë situatën e kri-
juar, është kërkuar nga opera-
tori i kontraktuar nga komuna
për intervenime emergjente, që
ta bëjë zhbllokimin e urave dhe
pastrimin e përroskave në
mënyrë që të mos ketë rrezik

nga vërshimet. 
Përparim Krasniqi, drejtor i
Shërbimeve Publike, ka thënë
se pas pranimit të kërkesave
nga ana e qytetarëve, kanë dalë
në terren dhe kanë intervenuar
në ato vende ku kanë kërkuar
qytetarët. 

Klina dhe Caritas Kosova ofrojnë projekt
për hapje të vendeve të reja të punës 

Komuna e Rahovecit intervenon
për evitimin e vërshimeve
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Çështja e të pagjeturve që nga
lufta e fundit pa dyshim se është
një plagë e hapur për shoqërinë e
Kosovës. Përderisa koha kalon,
gjurmët zhduken dhe dëshmi-
tarët janë të rrallë. Aq më tepër
kur Serbia neglizhon krimet e
fundshekullit, duke mos dashur
të hapë një kapitull të ri në
Ballkan. Kjo çështje dhe shumë të
tjera kanë mbetur peng nga e
kaluara jo e largët dhe kështu, në
mungesë bashkëpunimi nga
institucionet serbe, bëhet e
pamundur të zbardhet fati i vikti-
mave të cilët ranë pre e regjimit
fashist të Millosheviqit. 
Bazuar në kërkesat e prezantuar
nga ana e familjarëve të institu-
cionet kompetente vendore, si
Komisioni Qeveritar për Persona
të Zhdukur dhe organizatat
ndërkombëtare, si Komiteti
Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq,
kanë qenë të evidentuar si per-
sona të zhdukur, si pasojë e luftës,
6 057 persona. Aktualisht, janë
edhe 1 652 persona të zhdukur, si
pasojë e luftës së viteve 1998-'99,
nga të cilët 1 388 persona janë të
gjinisë mashkullore, ndërsa 264
persona të gjinisë femërore. Sa i
përket moshës, janë 135 persona
të zhdukur nën moshën 18-
vjeçare dhe 332 persona mbi
moshën 65-vjeçare, ndërsa të
moshës 19-64 vjeçare janë 1185
persona të zhdukur.
Pra, janë edhe shumë familje të
Kosovës që vazhdojnë të jetojnë
me dhimbjen, ankthin dhe prit-
jen për të mësuar për fatin dhe

vendndodhjen e më të dashurve
të tyre. E drejta për të ditur është e
drejtë e garantuar me legjisla-
cionin në fuqi, si dhe me të gjitha
konventat ndërkombëtare që tra-
jtojnë çështjen e personave të
zhdukur.
Ndaj kësaj çështje të ndjeshme
Qeveria vjen me një program
duke përshpejtuar procesin për
realizimin e të gjitha aktiviteteve
të mundshme që familjet e per-
sonave të zhdukur, të mësojnë sa
më parë për fatin dhe vendndod-
hjen e familjarëve të të tyre të
zhdukur gjatë luftës.
Programi i Qeverisë do t'i adreso-
jë problemet dhe sfidat me të cilat
përballen institucionet kompe-
tente shtetërore dhe në
përgjithësi aktorët që janë të
angazhuar në këtë proces, sfida
këto që, para së gjithash, ndërlid-
hen me mungesën e informa-
cioneve të besueshme dhe çësht-
jen e mbetjeve mortore të paiden-
tifikuara në morgun e Prishtinës,
si dhe do t'i adresojë përpjekjet
dhe angazhimet që familjet e per-
sonave të zhdukur të kenë një tra-
jtim më të mirë ligjor dhe institu-
cional dhe në këtë proces të kemi
një koordinim më mirë institu-
cional (në raport edhe me institu-
cionet e organizatat ndërkom-
bëtare).
Në vazhdën e angazhimeve
zyrtare dhe përpjekjeve mbarin-
stitucionale që çështja e person-
ave të zhdukur të trajtohet si
çështje me prioritet të veçantë,
gjatë kësaj periudhe kohore (nga
muaji shtator 2017) familjeve të
personave të zhdukur u janë
dorëzuar për rivarrim mbetjet
mortore të 48 personave, gjithnjë
në respektim të të drejtave të
familjeve për të ditur për fatin dhe
vendndodhjen e familjarëve të
tyre, të zhdukur dhunshëm. Nga
këto raste, përfshihen mbetjet
mortore të tetë rasteve të reja të
personave të zhdukur, të identi-

fikuar, e që ishin në listën e per-
sonave të zhdukur, ndërsa rastet e
tjera ndërlidhen me procesin e
ribashkimit të pjesëve kockore.
Janë edhe një numër i rasteve të
mbetjeve mortore të identi-
fikuara, kryesisht raste ribashkimi,
si dhe disa raste të reja, për të cilat
familjet janë njoftuar për identi-
fikim dhe jemi në pritje të caktim-
it të datave të rivarrimit. Dorëzimi
i mbetjeve mortore pas identi-
fikimit, si aktivitet zyrtar realizohet
nga Sektori për Komunikim me
Familjar në Institutin e Mjekësisë
Ligjore, me përkrahjen e
Komisionit Qeveritar për Persona
të Zhdukur dhe komunave
përkatëse. 
Komisioni Qeveritar për Persona
të Zhdukur, me përkrahje të
zyrave kompetente në kuadër të
Zyrës së Kryeministrit, mbulon
edhe shpenzimet e rivarrimit.
Po me iniciativë të Komisionit
Qeveritar për Persona të Zhdukur
dhe me përkrahjen e Mbajtësit të
Dosjes për çështjen e personave të
zhdukur, në përgjigje të kërkesave
të shoqatave familjare, në fund të
vitit të kaluar, me vendim të
Qeverisë, janë ndarë 30 000.00
(tridhjetë mijë) euro për përkrahje
të familjeve, në projektin e tyre për
'trajtim dhe rehabilitim në qen-
drat shëndetësore rehabilituese -
banja', si dhe janë ndarë 3 500.00
(tremijë e pesëqind) euro për
përkrahje të disa prej familjeve të
personave të zhdukur, të rasteve
specifike (dhe me gjendje më të
rëndë ekonomike).
Gjithashtu, në përgjigje të kërke-
save të shoqatave familjare dhe në
adresim të kërkesave të tyre,
çështja e plotësim-ndryshimit të
Ligjit për Persona të Zhdukur
është përfshirë në agjendën e
koncept-dokumenteve për vitin
2018.
Ndërsa gjatë kësaj periudhe
kohore, përmes mekanizmave
kompetentë institucionalë të

Republikës së Kosovës dhe në
bashkëpunim me aktorët e tjerë
vendorë dhe ndërkombëtarë, në
këtë rast në bashkëpunim me
ekspertët e EULEX-it, janë proce-
duar, në kuptimin e gërmimit
vlerësues, dhjetë lokacione, nga të
cilat pesë kanë rezultuar me gjetje
apo zhvarrosjen e mbetjeve mor-
tore të të paktën dhjetë personave.
Edhe pse, vetëm pasi të përfundo-
jnë procedurat e nevojshme
mjekoligjore, përfshirë edhe iden-
tifikimin përmes analizës së ADN-
së në Komisionin Ndërkombëtar
për Persona të Zhdukur, mund të
dihet numri i personave të zhvar-
rosur dhe identifikuar.
Krahas aktiviteteve brenda terri-
torit të Republikës së Kosovës,
institucionet kompetente kanë
vazhduar aktivitetet zyrtare edhe
në bashkëpunim me shtetet e
tjera në rajon që kanë kaluar
nëpër të njëjtat tragjedi si pasojë e
luftërave në ish-Jugosllavi,
bashkëpunim ky që, para së
gjithash, është një mundësi në
adresim të sfidave të përbashkëta
në procesin e ndriçimit të fatit të
personave të zhdukur. Nga 11
tetori 2017 edhe Republika e
Kosovës, në zbatim të Programit
Kombëtar për Zbatimin e MSA,
është bashkëngjitur dhe do të jetë
pjesë e nismës së Komisionit
Ndërkombëtar për Persona të
Zhdukur për hartimin e Listës
Rajonale të Personave të Zhdukur.
Në këtë rast, Komisioni Qeveritar
për Persona të Zhdukur ka
prezantuar edhe në takimin
rajonal të mbajtur më 7 dhjetor
2017 në Beograd.
Shqetësuese mbetet mosgatish-
mëria e Serbisë për të qenë më
bashkëpunuese në këtë proces.
Gjatë kësaj periudhe kohore nuk
është proceduar asnjë lokacion në
territorin e Serbisë, përkundër të
dhënave dhe kërkesave të prezan-
tuara nga delegacioni i Kosovës
dhe Komisioni Qeveritar për

Persona të Zhdukur. Kërkesa këto,
të përsëritura edhe gjatë takimit të
Grupit Punues për Persona të
Zhdukur, pra takimi mes delega-
cioneve të Kosovës dhe Serbisë, me
ndërmjetësimin e Komitetit
Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq, të
mbajtur më 27 shkurt 2018, në
Beograd, si dhe takimeve të
Nëngrupit Punues për Mjekësi
Ligjore dhe Ekipit për Analizë, të
mbajtura më 22 dhe 23 shkurt
2018, në Prishtinë.
Dhe sigurisht se institucionet e
Kosovës do ta vazhdojnë
angazhimin në koordinim me
partnerët ndërkombëtarë që të
shtohet trysnia ndaj Beogradit zyr-
tar për të qenë më bashkëpunuese,
në mënyrë të veçantë përmes hap-
jes së arkivave të ish-Ushtrisë
Jugosllave, meqë tashmë është
konfirmuar, edhe pse nuk ka pasur
asnjëherë gjatë këtij procesi ndon-
jë dyshim, se në këto arkiva gjen-
den të dhëna që do të mund të
kontribuonin në zgjidhjen e të
gjitha rasteve të personave të
zhdukur. Respektimi i të drejtave të
familjeve të personave të zhdukur,
nga mbarë Ballkani, mbi të gjitha të
drejtës për të ditur fatin e më të
dashurve të tyre dhe të drejtës për
drejtësi, duhet t'i vihen si kushtëz-
ime Serbisë edhe në proceset inte-
gruese.
Meqë përvojat e deritanishme, për
hapjen e katër lokacioneve të
vendvarrezave masive në territorin
e Serbisë, si në zonën ushtarake në
Batajnicë, pastaj lokacioni në
Petrovo Sello, lokacioni në afërsi të
liqenit të Peruqacit dhe lokacioni
në Rashkë, ku janë zhvarrosur
mbetjet mortore të më shumë se
900 personave, viktima të luftës në
Kosovë, konfirmojnë se Serbia
vetëm me një presion të shtuar
ndërkombëtar do të jetë
bashkëpunuese në këtë proces.

*Autori ëështë kkëshilltar ii 
kryeministrit ttë KKosovës, 

Ramush HHaradinaj

Të pagjeturit, plagë e hapur e shoqërisë

Shkruan: TTahir AAHMETI

Çështja e përmbytjeve apo e 
vërshimeve, sidomos atyre të
shpejta, është një dukuri e cila
çdo ditë e më shumë është duke i
goditur vendet e ndryshme të
botës dhe të rajonit, prandaj as

vendi ynë nuk mund të ketë për-
jashtim nga kjo. Mbrojtja nga
pe?rmbytjet dhe parandalimi i
tyre ke?rkojne? qasje serioze dhe
afatgjatë institucionale.
Vërshimet paraqesin gjendje të
jashtëzakonshme ku, mes të
tjerash, shkaktojnë dëme të
mëdha në tokat bujqësore, dëme
në ekonomitë familjare dhe biz-
nese, mund të përkeqësohet
cilësia e ujit të papërpunuar nga
të reshurat, dëmtohet sistemi i
kanalizimit, kontaminohen puset
që furnizojnë territoret rurale me
ujë të pijshëm dhe sistemi i për-
punimit dhe furnizimit me ujë të

pijshëm e, në raste më ekstreme,
mund edhe të rrezikohet jeta e
qytetarëve.
Institucionet e Kosovës, si ato
qendrore ashtu edhe ato lokale,
varësisht prej përgjegjësive, nuk
duhet ta presin përkeqësimin e
motit dhe të reshurat atmosferike
që shkaktojnë vërshime, tek pas-
taj të reagojnë.
Duhet të reagohet më herët dhe
atë para sezonit të reshjeve, të
merren masa parandaluese,
duhet të bëhet rregullimi i
shtretërve të lumenjve, kanaleve
kulluese apo përroskave, në
mënyrë që të pengohet dalja e ujit

nga shtretërit, e që pastaj mund të
shkaktojë vërshime, të ndalohet
eksploatimi i pakontrolluar i zha-
vorrit, mu në shtretërit e lumen-
jve, që ndikon në rrjedhën nor-
male të ujit i cili është i detyruar të
dalë nga shtrati dhe të shkaktojë
vërshime, të ndalohet nde?rtimi i
shte?pive, rruge?ve dhe urave ne?
vende qe? janë te? rrezikuara nga
vërshimet, të kontrollohen dhe
ndalohen prerjet e pakontrollu-
ara të pyjeve ne? afe?rsi te? zonave
ve?rshuese, gjithashtu edhe qyte-
tarët duhet të jenë të vetëdijshëm
që në lumenj të mos hedhin mbe-
turina, ka raste ku në disa lumenj
ka të hedhura edhe automjete (të
vjetra), si dhe të ketë fonde më të
mëdha për masat mbrojtëse.
Institucionet relevante, pas përm-
bytjeve kryesisht merren me
pasojat, pasi të stabilizohet moti
dhe të ndalen të reshurat, formo-
jnë komisione vlerësuese për për-
caktimin e dëmeve të shkaktuara,

në mënyrë që të kompensohen të
dëmtuarit nga përmbytjet.
Duhen masa të vazhdueshme
preventive dhe parandaluese, në
mënyrë që të reshurat mos të
shkaktojnë përmbytje në
vazhdimësi, sa herë që janë më të
theksuara, pasi po shihet se ka
probleme në këtë aspekt.
Gjithsesi, kur fillojnë problemet
me përmbytjet, në vise të
ndryshme të Kosovës, kryetarët e
komunave, në bashkëpunim me
agjencinë për menaxhimin e
emergjencave (AME), duhet t'i
vënë në dispozicion të gjitha
resurset dhe t'i aktivizojnë shta-
bet e krizave, në mënyrë që t'i
dilet në ndihmë popullatës së
rrezikuar nga këto vërshime.

*Autori ëështë nnjohës ii ççështjeve
të eemergjencave ddhe

bashkëthemelues ii QQendrës
Kërkimore ppër PPolitika ttë SSigurisë

(SPRC)

Vërshimet në Kosovë, masat parandaluese 
dhe qasja afatgjatë

Vërshimet paraqesin gjendje të jashtëzakonshme ku, mes të  tjerash, shkaktojnë
dëme të mëdha në tokat bujqësore, dëme në ekonomitë familjare dhe biznese,
mund të përkeqësohet cilësia e ujit të papërpunuar nga të reshurat, dëmtohet
sistemi i kanalizimit, kontaminohen puset që furnizojnë territoret rurale me ujë të
pijshëm dhe sistemi i përpunimit dhe furnizimit me ujë të pijshëm e, në raste më
ekstreme, mund edhe të rrezikohet jeta e qytetarëve



PARIS, 220 MARS - Ish-presidenti
francez, Nicolas Sarkozy, është
marrë në paraburgim për dona-
cione të paligjshme për
fushatën elektorale. Sarkozi u
mor në pyetje në Nanterre nga
hetuesit e njësisë antikorrup-
sion për një aferë lidhur me
donacione të paligjshme për

fushatën elektorale 2007,
njoftoi agjencia e lajmeve AFP
që u referohet qarqeve të organ-
eve hetimore. Kjo është hera e
parë që ish-kreu i shtetit merret
në pyetje në lidhje me akuzat.
Prokurorët dhe hetuesit po het-
ojnë për dyshime të lindura për
pesë vjet më parë, sipas të

cilave, fushata elektorale
presidenciale e politikanit 
konservator Sarkozy ishte
bashkëfinancuar në vitin 2007
nga sundimtari i atëhershëm 
libian Muamar Gadafi. Fjala
është për të paktën 50 milionë
euro. Kur ishte president, Sarkozy
i quajti këto akuza "groteske".

Ish-ppresidenti ffrancez, SSarkozy, nnë pparaburgim
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Trumpi: Dëshiroj të takohem me
Putinin

UASHINGTON, 220
MARS - Presidenti i
ShBA-së, Donald
Trump, thotë se
dëshiron të takohet
me presidentin e
Rusisë, Vladimir
Putin, në një të
ardhme jo shumë
të largët për të
diskutuar mbi
garën e armatimeve
midis Rusisë dhe ShBA-së. Ai tha se dëshiron të diskutojë me
udhëheqësin rus mbi Ukrainën, Korenë e Veriut dhe Sirinë.
Komentet e Trumpit në Zyrën Ovale vijnë pas asaj që ai e
cilësoi si një "bisedë shumë e mirë telefonike" me Putinin të
martën në mëngjes për ta përgëzuar për rizgjedhjen për një
mandat të katërt gjashtëvjeçar si kreu i Rusisë. Zgjedhjet u
karakterizuan nga njoftime për parregullsi në votime.

Peskov: Nuk mërzitemi pse Trumpi
nuk e uron Putinin 

MOSKË, 220 MARS - Kremlini tha se mungesa e mesazhit të
urimit të presidentit amerikan, Donald Trump, për rizgjed-
hjen e Vladimir Putinit president i Rusisë, nuk është hap
jomiqësor. 
Zëdhënësi Dmitry Peskov u tha gazetarëve të martën, dy ditë
pas zgjedhjeve në Rusi, se ai nuk e konsideron heshtjen e
Trumpit veprim jomiqësor. "Disa mund të mos bëjnë thirrje
telefonike për shkak të agjendës së ngjeshur, disa për arsye të
tjera", tha Peskovi.
Në kohën kur marrëdhëniet ShBA - Rusi janë në nivelin më
të ulët që nga Lufta e Ftohtë, Peskovi tha se "Putini mbetet i
hapur për normalizimin e marrëdhënieve me partnerët
amerikanë".
Shtëpia e Bardhë ka thënë të hënën se nuk është e befasuar
nga rezultati i zgjedhjeve në Rusi. 

Britania largon diplomatët rusë
LONDËR, 220 MARS - 23 diplomatë rusë dhe familjarë të tyre u
larguan të martën nga ambasada në Londër me urdhër të
autoriteteve britanike pas polemikave rreth një sulmi me
agjent nervor në tokën britanike. 
Rusia u hakmor duke dëbuar 23 diplomatë britanikë, të cilët
pritet të largohen nga Moska në ditët në vijim.
Kremlini mohon të jetë përfshirë në helmimin e ish-agjentit
rus Sergei Skripal dhe vajzës së tij Julia në qytetin britanik
Salisbury më parë gjatë këtij muaji. Gjendja e tyre vazhdon të
mbetet kritike. Britania akuzon Rusinë për helmimin, gjë të
cilën fuqitë perëndimore e shohin si shembull të ndërhyrjes
gjithnjë e më agresive të Rusisë jashtë vendit.

UASHINGTON, 220 MARS - Vëzhguesit
ndërkombëtarë thonë se presidenti
rus Vladimir Putin e fitoi mandatin e
dytë gjashtëvjeçar, duke refuzuar t'i
japë një mundësi zhvillimit të një
gare të drejtë elektorale. Organizata
për Sigurinë dhe Bashkëpunimin
Evropian, OSBE, tha se mbulimi i
gjerë nga mediet shtetërore ruse i
aktiviteteve të Putinit i dha atij avan-
tazh ndaj kandidatëve të tjerë.
Analistët thonë se ai duket se do ta
dominojë Kremlinin edhe pas për-
fundimit të mandatit presidencial. 
Vëzhguesit ndërkombëtarë thonë se
rezultatet e zgjedhjeve të 18-ta pres-
idenciale të Rusisë ishin të
parashikueshme, ngaqë votuesit
nuk patën mundësi për alternativa
reale. Një përfaqësues i OSBE-së tha
se mjedisi politik në Rusi karakteri-
zohet nga presioni i vazhdueshëm
ndaj zërave kritikë. "Ndërsa kandi-
datët mund të zhvillonin fushatë në
përgjithësi lirshëm, mbulimi gjerë-
sisht dhe pa kritika i presidentit në

post, rezultoi në mbulim të
pabarabartë në shumicën e
medieve. Në tërësi, dita e zgjedhjeve
u zhvillua në mënyrë të rregullt, me
gjithë mungesat që pati lidhur me
sekretin e votës dhe në trans-
parencën e numërimin e tyre",
thotë koordinatori i OSBE-së.
Edhe para votimeve, rivalët e Putinit
thanë se nuk kishin shpresë për
fitore. Një numër aktivistësh, të cilët
e vunë në pikëpyetje legjitimitetin e
zgjedhjeve, u ndaluan. Vëzhguesit
njoftuan për mbushje kutish në
masë dhe presion të paparë ndaj
rusëve për të shkuar në votime.
Analistët thonë se Putini donte një
pjesëmarrje të madhe në zgjedhje,
për t'i dhënë më tepër legjitimitet
mandatit të tij të katërt. "Ishin
votime, jo zgjedhje, sepse udhëhe-
qësi i ardhshëm nuk u zgjodh
përmes konkurrimit. Askush nuk u
përcaktua se do të fitonte, por pati
një lloj mbështetje publike të orga-
nizuar gjatë procedurës së votimit

dhe mbështetja për Putinin ishte
pak a shumë reale. Kjo i thotë
Perëndimit, që nëse duan të merren
me Rusinë dhe kjo është e pae-
vitueshme, duhet të merreni me
mua, Putinin", thotë analisti
Alexander Baunov.
Vladimir Putini, që e ka sunduar
Rusinë për rreth dy dekada, këtë
herë arriti rezultatin më të mirë në
zgjedhje, duke fituar 77 për qind të
votave. Megjithëse ai e hodhi poshtë
mundësinë për të qëndruar në
pushtet pafundësisht, disa analistë
thonë se mundësitë janë që ai ta
dominojë Kremlinin edhe për një
kohë të gjatë. "Tani mendoj se Putini
do të duhet të fillojë të përgatitet për
transferimin e pushtetit jo më nga
presidenti Putin te presidenti i
ardhshëm, por nga Putini-presi-
dent, te Putini në një tjetër
kapacitet", thotë një analist.
Vladimir Putini ka rreth dy dekada
që sundon Rusinë, herë si president,
herë si kryeministër.

Reagime për zgjedhjen
e Vladimir Putinit
president i Rusisë

Vëzhguesit ndërkombëtarë thonë se rezultatet e zgjedhjeve të 18-ta
presidenciale të Rusisë ishin të parashikueshme, ngaqë votuesit nuk
patën mundësi për alternativa reale
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PRISHTINË, 220 MARS (ER) - Nën
organizimin e Odës Ekonomike
Amerikane në Kosovë është mba-
jtur të martën tryeza e diskutimit
lidhur me aktet ligjore që kanë të
bëjnë me sponsorizimin dhe për-
fitimet që dalin nga këto politika
të reja të MKRS-së për palët për-
fituese si dhe për bizneset.
Në këtë tryezë mori pjesë edhe
ministri i Kulturës, Rinisë dhe
Sportit, Kujtim Gashi. Ministri
me këtë rast ka folur rreth Ligjit
për Sponsorizime, duke thënë se
ky Ligj rregullon përkrahjen dhe
mbështetjen financiare e materi-
ale të aktiviteteve kulturore,
rinore dhe sportive përmes spon-
sorizimeve dhe reklamave.
Ndër të tjera, ministri Gashi ka
theksuar se përmes sponsorizim-
it të aktiviteteve të ndryshme në

fushën e kulturës, rinisë dhe
sportit realizohet interesi i
përgjithshëm, i cili sjell për-
mirësimin e jetës individuale dhe
shoqërore të qytetarëve, organi-
zatave biznesore, fondacioneve,
personave fizikë dhe juridikë në
Republikën e Kosovës. "Qëllimi i
sponsorizimit është realizimi,
përkrahja, promovimi dhe
mbështetja e veprimtarive dhe
aktiviteteve në fushën e kulturës,
rinisë dhe sportit", ka thënë
Gashi, duke shtuar se kur është
proceduar ligji, ka qenë i para-
parë të jetë 20 për qind, por
deputetët kanë vendosur të jetë
30 për qind. "Është ligj që ashtu e
kemi gjetur. Ne kemi nxjerrë një
rregullore e cila e lehtëson zba-
timin e këtij ligji. Tani ka mbetur
koordinimi me Ministrinë e

Financave. Besoj se deri në qer-
shor t'i kemi të harmonizuara të
gjitha", ka thënë ministri Gashi.
Po ashtu, Gashi ka pohuar se
Ministria e Kulturës, Rinisë dhe

Sportit ka nxjerrë Rregulloren për
Përcaktimin e Kritereve,
Procedurave dhe Formës për
Vërtetimin e Sponsorizimit në
fushën e kulturës, rinisë dhe

sportit e cila është e nënshkruar
dhe është në fuqi ku gjatë har-
timit të kësaj rregullore pjesë të
ekipit punues kanë qenë edhe
përfaqësuesit e Administratës
Tatimore të Kosovës të cilët kanë
dhënë kontributin e tyre.  "Me fil-
limin e zbatimit të këtij ligji dhe
akteve të tjera nënligjore që lid-
hen me këtë ligj, do të kemi
avancim dhe ngritje të perfor-
mancës nga këto tri fusha, njëko-
hësisht Ministria e Kulturës do të
ketë mundësi që buxhetin e des-
tinuar për aktivitetet sportive,
kulturore dhe rinore ta zvogëlojë
dhe të njëjtin ta orientojë në
infrastrukturën kulturore, rinore
dhe sportive e cila do të shërbejë
në plotësimin e standardeve të
përcaktuara nga UEFA dhe FIFA",
ka thënë ministri Gashi.

Gashi: Me sponsorizim në kulturë, rini dhe trashëgimi 
do të kemi edhe ngritje të performancës

GJENEVË, 220 MARS (ER) - Në
lokalet e Konsullatës së
Përgjithshme të Republikës së
Kosovës në Gjenevë po qëndron
e hapur ekspozita e piktorit
Samedin - Sam Asllani, e cila po
zgjon kërshërinë e vizitorëve
shqiptarë dhe të artdashësve
zviceranë. 
Ekspozita do të qëndrojë e
hapur deri në fund të muajit
prill, në të cilën janë të
ekspozuara 20 piktura të cilat i
kanë hijeshuar ambientet e
selisë së Konsullatës së
Përgjithshme të Republikës së
Kosovës në Gjenevë.
Sam Asllani është piktor i lindur
më 1969 në Kosovë,  i cili nga viti
1993 jeton dhe punon në
Lozanë të Zvicrës.
Jeta artistike e Samedin Asllanit
fillon qysh në moshën e tij
shumë të re.  Gjatë kohës kur ai
vijonte mësimet në shkollën e tij
të fshatit i mbushte fletoret e
shkrimit me vizatime. Kështu
talenti i tij do të vërehet shumë
shpejt nga gazetat e përditshme
të njohura të asaj kohe, të cilat
edhe do t'i publikojnë rregull-
isht karikaturat dhe ilustrimet e
tij. 
Pasi regjistrohet në akademinë e
arteve, ai braktis karikaturën
për t'iu përkushtuar krejtësisht

pikturës. Vepra e Asllanit pasqy-
ron një zhvillim të vazh-
dueshëm në të menduarit artis-
tik dhe në të shprehurit e emo-
cioneve. 
Periudha e tij e parë e mësimit
dhe formimit, me vegime
ngjyruese, inspirohet shumë
nga surealizmi. Është karakter-
istikë për pikturën e tij përdori-

mi metodik i vijës harmonike
me ngjyrë të zezë. 
Me ndihmën e penës, ai përvi-
jon dhe luan me vijat e zeza, për
të vënë në dukje format dhe për
t'i nxjerrë në pah veçoritë e tyre.
Pastaj vjen një periudhë e zhvil-
limit të identitetit artistik nëpër-
mjet studimit të ngjyrave në
raportin e tyre me format. 
Sinteza e këtyre përvojave shpie
në një fazë të pjekurisë, ku për-
dorimi i vijës së zezë dhe
ngjyrave fisnikëron një vepër të
shquar për nga stili unik. 
Këtë zhvillim e karakterizojnë
piktura të mëdha akrilike me
ngjyra të shkëlqyeshme dhe të
pasuruara me shumë arabeska
të zeza. 
Peizazhet ndonjëherë të
trazuara, personazhet dhe
objektet të pikturuar në mënyrë
realiste ose alegorike, nxisin te
shikuesit emocione të forta
nëpërmjet larmisë së subjekteve
të paraqitura. 
I udhëhequr nga ndjenjat e tij,
periudhat e ndryshme të jetës së
tij janë paraqitur mbi pëlhurë.
Rrethanat e krijimit në rininë e
tij ndikojnë në paraqitjen e
hijeve të errëta dhe të ftohta në
pikturë. Ato kthjellohen gjatë
viteve në vijim, për të na dhënë
piktura më të lehta dhe më të

ndritshme, gjithnjë duke ruajtur
në filigran stilin tij tanimë kre-
jtësisht të njohur. Kjo veçanti
është emëruar nga kritika e artit
perëndimor "Stili Asllani".
Vepra e tij ka qenë e ekspozuar
nëpër shumë galeri të Zvicrës,
por edhe jashtë saj. Kohët e fun-

dit pikturat e Sam Asllanit janë
vlerësuar shumë edhe në
Shtetet e Bashkuara të
Amerikës, ku kanë filluar të
shpërndahen në formë të
fotografive, madje edhe përmes
rrjetit të fuqishëm të shpërndar-
jes "Amazon".

Kritikët e artit në perëndim e vlerësojnë 
pikturën e Sam Asllanit

PRISHTINË, 220 MARS (ER) -
Universiteti i Prizrenit "Ukshin
Hoti", në shenjë kujtimi dhe
respekti të 19-vjetorit të inter-
venimit të NATO-s në Kosovë,
më 24 mars do ta organizojë pro-
movimin e dy veprave të prof. dr.
Nusret Pllanës, librin "NATO
intervention in Kosova" dhe
filmin dokumentar "Dëshmitë e

heshtura" të producentit Nusret
Pllana dhe regjisorit Luan
Kryeziu.
Promovimi i librit dhe dokumen-
tarit do të bëhet në amfiteatrin e
madh në Universitetin e Prizrenit
"Ukshin Hoti" në orën 13:00.
Në këtë ngjarje promovuese do
të marrë pjesë edhe deputeti
shqiptar nga Brukseli, Amet

Gjanaj, me bashkëpunëtorin e tij
të ngushtë Nexhmedin Demiri, të
cilët pas suksesit të shpërndarjes
së librit "The Terrorr of Serbian
Occupier Over Albanians 1844 -
1999", 751 deputetëve të
Parlamentit Evropian në Bruksel,
do të marrin mirënjohje nga
Universiteti "Ukshin Hoti" i
Prizrenit.

Më 24 mars promovohet libri 
‘NATO intervention in Kosova’
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PESHORJA
Duhet të
keni pak
më tepër

kujdes sot
për të kuptuar situata të 

caktuara të cilat 
dashur-padashur do t'ju

bëjnë të mërziteni.

AKREPI
Jeta juaj

private ka
nevojë për
disa pika

fikse reference. Në këto
momente nuk keni pse 

tregoheni konfuze me atë që
ju përket më shumë.

SHIGJETARI
Nëse 

evitoni të
dëgjoni

biseda që
nuk kanë të bëjnë me thelbin

e gjërave sot, do t'i hiqni
vetes një barrë të

mërzitshme që nuk keni pse
ta kaloni.

BRICJAPI
Nëse flisni

pak dhe
dëgjoni më

shumë do të
arrini të dalloni ato çështje

dhe situata që janë vërtet të
rëndësishme 

për ju.

UJORI
Duhet të
filloni të
mendoni

në mënyrë
pozitive për çdo gjë që

ndodh rrotull jush. Vetëm
kështu do të arrini t'i shikoni

më qartë gjërat.

PESHQIT
Po 

fokusoheni
në gjëra

komplet të
parëndësishme kur ndërkohë
janë të tjera prioritetet tuaja

për ditën e sotme.

DASHI
Në të

shkuarën
keni 

kompromise,
kurse tani jeni duke u

treguar shumë të 
vëmendshëm. Punoni sa më

shumë për veten tuaj dhe
familjen.

DEMI
Mund t'i lini
të tjerët t'i
japin për-

shtypjet e
tyre për atë që po bëni, por
pa anashkaluar faktin se në
fund të ditës jeni ju ai që do

të vendosni.

BINJAKËT
Koha që
keni në

dispozicion
nuk ju

mjafton për t'u dhënë zgjid-
hje problemeve që ju lindin.

Do të kërkoni ndihmë tek
personat e afërt.

GAFORRJA
Keni qenë

pak
neglizhent

ditët e 
fundit dhe keni lejuar që

dikush ta keqkuptojë sjelljen
tuaj. Do të jetë vonë për të

rikuperuar sot.

LUANI
Një

vendim që
duhet ta
merrnit

bashkë me partnerin do t'ju
fusë në debate të mëdha. Ju

tashmë keni vendosur pa
pyetur gjysmën tuaj.

VIRGJËRESHA
Personat
të cilët

janë duke
ju vëzhguar

nga ana profesionale kanë
disa rezerva sa i përket 

përshtatjes suaj me 
ambientin e punës.

Gjatë një kontrolli rrugor në Angli, një burrë u ka
treguar policëve një dokument të falsifikuar me
fytyrën e verdhë të personazhit të famshëm viza-
timor Homer Simpson. Dokumenti ishte falsi-
fikuar në mënyrë shumë të dukshme, madje
edhe në fotografi ishte fytyra e verdhë e person-

azhit të famshëm të filmave të animuar. Patenta
false u publikua në llogarinë e "Twitter"-it të poli-
cisë së Milton Keynesit.

E rrallë

Drejtonte mmakinën
me ppatentën ee
Homer SSimpsonit

FOTO E DITES

Toni: A e kalove testin e vozitjes?
Beni: Nuk e di, se po e pres
inspektorin me dalë prej spitalit.

Një qen shihet mbi një shtëpi të mbuluar me akull në jug
të Kopenhagës në Danimarkë. /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

Ngordh rrinoqeronti
i ffundit ii 
bardhë nnë bbotë
Rinoqeronti i fundit në botë ka ngordhur duke
lënë kështu vetëm dy femra gjallë nga zhdukja e
kësaj specie të rrallë. Rinoqeronti 45-vjeçar i 
quajtur Sudan ka jetuar në kushte të varfra ditët e
fundit dhe ishte duke u trajtuar nga një infektim i
sëmundjeve të shumëfishta. Një skuadër 
veterinarësh vendosi t'i jap fund jetës së tij, pasi
ai vuante nga një sëmundje e vështirë. 

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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Këngëtarja e Kosovës me
famë botërore, Dua Lipa,
ka konfirmuar se më 10

gusht do të përformojë në
Kosovë. Detaje rreth këtij koncer-
ti ka dhënë në një intervistë në
emisionin "Nin" në "Klan

Kosova", Dukagjin Lipa, babai i

Duas, i cili ka thënë se në këtë
koncert pjesëmarrës do të jenë
edhe fytyra të tjera të njohura si
Action Bronson dhe Martin
Garrix. Ndërsa sa iu përket bile-
tave, Dua Lipa ka thënë se do të
dalin në shitje në fund të muajit
mars.

Babai ii DDua LLipës jjep 
detaje ppër kkoncertin nnë

Prishtinë

Pas largimit të Camilla Cabellos,
grupi "Fifth Harmony" nuk do
të ekzistojë më, pasi edhe

vajzat e tjera të grupit Ally Brooke,
Normani, Dinah Jane dhe Lauren
Jauregui, kanë njoftuar se do të

largohen nga muzika deri kur të 
rikthehen në industri solo. Vajzat u
bënë bashkë në vitin 2012 në "X
Factor", kur producenti Simon
Cowell dha idenë që të pesë vajzat të
formonin një grup.

Shpërbëhet grupi 
"Fifth Harmony"

Aktorja e famshme kandidon
për guvernatore të Nju Jorkut

Caitlyn Jenner arrin 
9 milionë ndjekës 

në "Instagram"

Ylli televiziv Caitlyn Jenner ka
arritur nëntë milionë ndjekës në
llogarinë e saj në "Instagram".

Pas këtij lajmi për të cilin u gëzua 
68-vjeçarja, së fundmi ajo është parë
rrugëve të Malibusit, Kaliforni.

Ka hequr dorë nga kinematografia
për t'iu përkushtuar një fushe
tjetër të rëndësishme siç është

politika.  Bëhet fjalë për aktoren pro-
tagoniste të serialit 'Sex and the City',
Cynthia Nixon, e cila ka deklaruar zyr-

tarisht se do të kandidohet për guver-
natore të Nju Jorkut. Lajmin e bëri me
dije vetë aktorja nëpërmjet rrjetit
social në "Twitter". "Unë e dua Nju
Jorkun dhe sot shpall kandidaturën
time për guvernatore", ka shkruar ajo.



QENDRA SPORTIVEQENDRA SPORTIVE
“BUJQËSIA”

TEL: 045/82 82 82TEL: 045/82 82 82

“BUJQËSIA”

PROGNOZA SPORTIVE BARROW - HARTLEPOOL GG3+

16 E MËRKURË, 21 MARS 2018

LIECHTENSTEIN - ANDORRA 1-1 WALSALL  - WIGAN 2

TIRANË, 220 MARS - Kombëtarja
shqiptare e futbollit po zhvillon
në këto momente seancën e
parë stërvitore në kompleksin
"Tropikal" në Durrës.  Stërvitja
ka nisur në orën 15:30. Në minu-
tat e para Christian Panucci ka
mbledhur skuadrën dhe ka folur
para grupit rreth 15 minuta.
Mësohet se Panucci ua ka komu-
nikuar futbollistëve objektivat e

skuadrës. I pranishëm në kom-
pleksin stërvitor është edhe
presidenti i federatës, Armand
Duka, i cili dëgjoi me vëmendje
trajnerin. 
Grupi në ditën e parë të stërvitjes
nuk ka qenë i plotë, pasi mungoi
Berisha, pas problemeve në kof-
shë. Gardiani ka kryer vizita të
specializuara. Vetëm ditën e
nesërme do të mësohet nëse do

të jetë i gatshëm për Norvegjinë.
Nuk ka qenë i pranishëm edhe
Hysaj që ka marrë leje nga stafi
teknik dhe do të bashkohet sot (e
mërkurë) me ekipin. Edhe Berat
Gjimshiti, për shkak të një fatke-
qësie familjare, është larguar nga
grumbullimi për të shkuar tek të
afërmit. Edhe ky i fundit do të
bashkohet nesër në seancat
stërvitore me grupin.

Stërvitja ee pparë ee SShqipërisë mme ttri mmungesa

PRISHTINË, 220 MARS - Nën organiz-
imin e Odës Ekonomike
Amerikane në Kosovë u mbajt
tryeza e diskutimit lidhur me
aktet ligjore që kanë të bëjnë me
sponsorizimin dhe përfitimet që
dalin nga këto politika të reja të
MKRS-së për palët përfituese si
dhe për bizneset. Në këtë tryezë
mori pjesë edhe ministri i
Kulturës, Rinisë dhe Sportit,
Kujtim Gashi. Ministri me këtë
rast foli rreth Ligjit për
Sponsorizime duke thënë se ky
Ligj rregullon përkrahjen dhe
mbështetjen financiare e materi-
ale të aktiviteteve kulturore,
rinore dhe sportive përmes
sponsorizimeve dhe reklamave.

Ndër të tjera, ministri Gashi
theksoi se përmes sponsorizimit
të aktiviteteve të ndryshme në
fushën e kulturës, rinisë dhe
sportit realizohet interesi i
përgjithshëm i cili sjell për-
mirësimin e jetës individuale
dhe shoqërore të qytetarëve,
organizatave biznesore, fonda-
cioneve, personave fizikë dhe
juridikë në Republikën e
Kosovës. "Qëllimi i sponsorizim-
it është realizimi, përkrahja, pro-
movimi dhe mbështetja e
veprimtarive dhe aktiviteteve në
fushën e kulturës, rinisë dhe
sportit", ka thënë ministri Gashi.
"Kur është proceduar ligji ka
qenë i paraparë të jetë 20 %, por

deputetët kanë vendosur të jetë
30 %. Është ligj që ashtu e kemi
gjetur. Ne kemi nxjerrë një rreg-
ullore e cila e lehtëson zbatimin e
këtij ligji. Tani ka mbetur koor-
dinimi me ministrinë e
Financave. Besoj se deri në qer-
shor t'i kemi të harmonizuara të
gjitha", ka deklaruar Gashi. 
Ministri tha se Ministria e
Kulturës, Rinisë dhe Sportit ka

nxjerrë Rregulloren për
Përcaktimin e Kritereve,
Procedurave dhe Formës për
Vërtetimin e Sponsorizimit në
fushën e Kulturës, Rinisë dhe
Sportit, e cila është e nënshkruar
dhe është në fuqi, ku gjatë har-
timit të kësaj rregullore pjesë të
ekipit punues kanë qenë edhe
përfaqësuesit e Administratës
Tatimore të Kosovës të cilët kanë

dhënë kontributin e tyre. "Me fil-
limin e zbatimit të këtij Ligji dhe
akteve të tjera nënligjore që lid-
hen me këtë ligj, do të kemi
avancim dhe ngritje të perfor-
mancës nga këto tri fusha, njëko-
hësisht Ministria e Kulturës do të
ketë mundësi që buxhetin e des-
tinuar për aktivitetet sportive,
kulturore dhe rinore ta zvogëlojë
dhe të njëjtin ta orientojë në
infrastrukturën kulturore, rinore
dhe sportive e cila do të shërbejë
për plotësimin e standardeve të
përcaktuara nga UEFA dhe
FIFA".

Gashi: Me sponsorizim do të kemi 
edhe ngritje të performancës

DRENAS, 220 MARS - Skuadra nga
Drenasi nga e hëna është pa tra-
jner, pasi Ismet Munishi ofroi
dorëheqjen të cilën ia pranoi
kryetari i klubit, Naser Rama.
Megjithatë, zyrtarët e lartë të klu-
bit nga Drenasi janë vënë shpejt
në lëvizje dhe tashmë kanë filluar
bisedimet me disa trajnerë që
mund ta zëvendësojnë
Munishin. "Radarët" e
Feronikelit janë drejtuar edhe
kah Shqipëria dhe mund të
ndodhë lehtë që Klodian Duro të
jetë trajneri i ri i ish-kampionëve
të Kosovës. 
Ish-lojtari i Kombëtares së
Shqipërisë, në një prononcim për
"Sport News", e pranoi se ka

pasur kontakte me zyrtarët e klu-
bit, edhe pse asgjë ende nuk ka
zyrtare. Klodian Duro ka pasur
një karrierë të jashtëzakonshme
si futbollist profesionist, duke
luajtur edhe te shumë skuadra
evropiane, derisa dhjetë vjet ka
qenë pjesë e Kombëtares së
Shqipërisë. 
Si trajner Klodian Duro debutoi
te Kukësi kur firmosi një kontratë
në nëntor të vitit 2015. Që në sti-
norin e tij të parë ai arriti ta
fitonte Kupën e Shqipërisë, duke
mundur Laçin me penallti në maj
të vitit 2016. Feronikeli në ndesh-
jen e fundit barazoi pa gola në
udhëtim te skuadra e fundit në
tabelë, Vllaznia e Pozharanit, dhe

ky ishte shkaku kryesor që
Munishi ofroi dorëheqjen.
Megjithatë, Feronikeli është ende
në garë për titull, pasi ka vetëm 6
pikë më pak se liderja, Drita.
Nëse Klodian Duro konfirmohet

si trajner i ri i Feronikelit, atëherë
ai do t'i bashkohej Mirel Josës,
Bledi Shkëmbit dhe Gugash
Maganit, të cilët, me mjaft sukses,
po punojnë në kampionatin e
futbollit të Kosovës.

Duro pritet të jetë pasardhës 
i Munishit te Feronikeli

Bashkimi
triumfoi
ndaj
Boreas
PEJË, 220 MARS - Në ndeshjen
e fundit të xhiros së XXIII të
IP Superligës së Kosovës të
zhvilluar në palestrën
"Karagaçi" në Pejë, ndërm-
jet Boreas dhe Bashkimit,
fitore ka shënuar skuadra
nga Prizreni me rezultat
119:101 (36:28, 27:19, 29:25,
27:29). Te Bashkimi më të
dalluarit ishin Mikaile
Tmusic me 35 pikë, 4
kërcime e 4 asistime, Altin
Morina me 20 pikë, 3
kërcime e 10 asistime dhe
Ergin Grosha me 13 pikë e 6
kërcime. Ndërsa te Borea
më efikasit ishin Blend
Matoshi me 26 pikë, 11
kërcime e 11 asistime, CJ
Carter me 18 pikë, 3
kërcime 10 asistime dhe
Sami Hajzeri me 16 pikë, 11
kërcime e 8 asistime.

"Qëllimi i sponsorizimit është realizimi, përkrahja,
promovimi dhe mbështetja e veprimtarive dhe
aktiviteteve në fushën e kulturës, rinisë dhe
sportit", ka thënë ministri Gashi 
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Prenga: Shqipëria shkon në evropian
"Janë emocione shumë të mëdha për mua. Kam punuar shumë
për këtë ftesë. Do të jap maksimumin për Kombëtaren e
Shqipërisë siç e kam dhënë për Shpresat kur kam luajtur". Këto
janë fjalët e para të Herdi Prengës, qendërmbrojtësit të Inter
Zapresicit, që nga U-21 e Shqipërisë u katapultua në Kombëtaren
A, pasi bindi trajnerin Panucci me formën e tij. Ekipi ka shumë loj-
tarë të rinj, që kanë luajtur edhe me Shpresën. Mendoj se ka cilësi
të lartë për t'u kualifikuar në Evropianin e ardhshëm. E pamë
Shqipërinë edhe në Evropian, u paraqitëm mirë. Me pak fat edhe
mund ta kishim kaluar grupin.

Pogba lavdëron Messin
Paul Pogba e konsideron Leo Messin talent të veçantë, i cili është
në gjendje të bëjë atë që askush tjetër nuk mund ta bëjë. Pogba ka
thënë për "TyC Sports": "Hera e parë që luajta kundër tij ishte
finalja e Ligës së Kampionëve [mes Juventusit dhe Barcelonës më
2015], ishte shumë i shkurtër. Messi dhe futbolli janë dy gjëra që
përshtaten. Më pëlqen ta shikoj duke luajtur, [sepse] ai bën gjëra
që askush tjetër s'i bën", ka thënë Pogba. "Ai gëzon respekt dhe ka
rëndësi si askush tjetër, diçka e veçantë për të. Çdo gjë është e
veçantë për të. Ai është lojtar që e ka futbollin në shpirt; ai e ndien
atë. Është gjë e jashtëzakonshme", ka deklaruar Pogba. 

Mourinho mund të largohet nga
Unitedi 
Jose Mourinho pritet të përballet me bordin e drejtorëve të
Manchester Unitedit për çështjen e transferimeve, duke hapur
mundësinë për kalim tek Paris Saint-Germain. Raportet thonë se
portugezi do më shumë para në mënyrë që të blejë lojtarë dhe të
jetë konkurrues me skuadrat e tjera, veçanërisht me rivalin lokal,
Manchester Cityn. Dhe "Djajtë e Kuq", që u eliminuan nga Sevilla
në Ligën e Kampionëve, kanë harxhuar mbi 300 milionë funte në
dy vjetët e fundit, prandaj  mund të mos jenë gati të ofrojnë më
para.

Unitedi dhe Reali, në garë për Neymarin 
Manchester Unitedi është i gatshëm të luftojë me Real Madridin
për ta siguruar nënshkrimin e asit të Paris Saint-Germainit,
Neymar. Braziliani iu bashkua skuadrës nga kryeqyteti francez
gjatë verës së shkuar për 222 milionë euro, por raportohet se
braziliani është i gatshëm të largohet sërish. Madridi ka kohë që e
përcjell sulmuesin e talentuar, por Unitedi është gati të bëjë ofertë,
ndërsa synon që Neymari ta bëjë lider të skuadrës.

Kante, PSG-së: Chelsea është shtëpia ime
N'Golo Kante ka treguar të gjithë përkushtimin e tij për Chelsean,
duke deklaruar se ndihet në shtëpi, pavarësisht se ka pranuar
interesimin e Paris Saint-Germainit. Kante shkoi nga Leicester te
Chelsea në vitin 2016 dhe që nga ajo ditë ka qenë pjesë e
pazëvendësueshme e ekipit londinez. Në sezonin e kaluar ai fitoi
titullin kampion, ndërsa sivjet ka pasur vështirësi, ashtu si e gjithë
skuadra e Contes. Emri i tij është lakuar për një kalim në Francë te
PSG-ja, por Kante ka përjashtuar kategorisht largimin nga
"Stamford Bridge". "Aktualisht po luaj në shtëpi. Është klubi im dhe
jam krenar që jam futbollist i Chelseas. Ky është viti im i dytë te
Chelsea dhe sezoni i parë ishte i shkëlqyer sepse fituam titullin
kampion. Në këtë sezon ishim të impenjuar në Ligën e
Kampionëve dhe unë luajta për herë të parë në karrierë në këtë
veprimtari. Tani kemi si synim për t'u renditur mes katër ekipeve të
para. Kam pasur oferta, sidomos nga PSG-ja, kur nuk jam menduar
për asnjë moment dhe do të qëndrojë te Chelsea", ka thënë Kante. 

SHKURT 

LIVERPOOL, 220 MARS - Rikthimi
në ishull ishte për t'u treguar
të treguar të gjithëve se ai
është një futbollist klasë. Në
moshën 25-vjeçare, Mohamed
Salah është pa dyshim sul-
muesi më i fortë për
momentin në Angli. Katër
golat ndaj Watffordit në fund-
javë kanë çuar në 37 realizimet

e tij në 43 ndeshjet e luajtura
në këtë sezon, të dhëna të kra-
hasueshme vetëm me Lionel
Messin. Mohamed Salah ka
bërë që tani të jetë në shën-
jestrën e klubeve më të rëndë-
sishme evropiane, Real
Madrid, PSG dhe Barcelona.
Vlera e sulmuesit egjiptian
llogaritet në 240 milionë euro

dhe kjo shifër e tundon shumë
trajnerin Klopp për ta lënë të
lirë sulmuesin. Klopp që insis-
toi këtë verë për ta blerë nga
Roma për 40 milionë euro tani
ndihet i plotësuar, mbi të
gjitha krenar që ka arritur të
marrë kaq shumë nga sulmue-
si. "Salah është një sulmues
profilik. Te Roma ai luante në

krah sepse qendërsulmuesin e
bënte Dzeko, por ne mësuam
ndeshje pas ndeshje se ai
është një sulmues i pastër.
Salah nuk është e nevojshme
ta stërvitësh gjithë javën, por
ditën e ndeshjes ai mund të
interpretojë shkëlqyeshëm atë
që t'i ke në mendje", ka thënë
Kloppi.

Salahi ppo ççmend ggjigantët ee EEvropës

BARCELONA, 220 MARS - Ylli i
Barcelonës, Leo Messi, ka zbuluar
se një ndryshim i vogël në dietën
e tij e ka ndihmuar t'i ndalë të
vjellat në fushën e lojës. Numri 10
i Argjentinës e ka bërë një gjë të
tillë në 2014-n, në një miqësore
kundër Rumanisë, duke zbuluar
më pas se nuk ishte hera e parë që
i ndodhte. 
Ish-trajneri i "Albiceleste",
Alejandro Sabella, ka bërë me dije
se lojtari ndihej nervoz pasi ai
është ndier keq në një ndeshje
eliminatore kundër Bolivisë në
2013-n, kur lartësia e madhe mbi
nivelin e detit e La Paz ka vënë në
vështirësi Messin. Tani Leo ka
vendosur ta zbulojë arsyen e të
vjellave, që duket se kanë ardhur
nga kequshqyerja në vitet e
mëparshme. "Nuk e di se çfarë
kam ngrënë, por jam ushqyer keq
për shumë vite", ka thënë Messi
për emisionin televiziv "La
Corinsa". "Në moshën 22, 23 kon-
sumoja çokollatë, alfajores
(biskota amerikanojugore), pije

me gaz. Tani ushqehem më mirë:
peshk, mish, perime, sallata.
Gjithçka është e organizuar dhe e
menduar mirë. Ndonjëherë, edhe
një gotë verë, por ky nuk është një
problem", ka thënë Messi. "E
ndjeva ndryshimin te të vjellat.
Më thanë se mund të kishte
shumë arsye. unë vendosa të

ndryshoja dhe nuk ndodhi më". 
Messi nuk është futbollisti i vetëm
që ka vjellë në fushë. David
Beckham, teksa luante me
Anglinë, Jan Vertonghen i
Belgjikës dhe Zinedine Zidane
janë disa nga lojtarët më të njo-
hur që janë ndier keq në fushën e
lojës.

OAKLAND, 220 MARS - Golden State
duket se nuk arrin dot ta përbal-
lojë siç duhet ndeshjen pa
Curryn, Thompsonin e Durantin.
Skuadra kampione e NBA-s e tre-
goi këtë edhe në sfidën me San
Antonio Spursin ndaj të cilit
humbi me rezultatin 75-89 duke
regjistruar disfatën e 3 në 5
ndeshjet e fundit. Cook ishte
shënuesi më i mirë për Golden
Staten me 20 pikë, por që ishin
shumë pak për Warriorsin që në
AT&T Center e mbylli sfidën me
vetëm 75 pikë të shënuara gjith-
sej. Për sa i përket San Antonios,
skuadra teksane shënoi fitoren e
katërt radhazi që ia dha mundës-
inë kësaj skuadre të ngjitet në
vendin e pesë të klasifikimit në
Konferencën e Perëndimit. Më i
miri për skuadrën e Popovichit
ishte LaMarcus Aldridge me 33
pikë e 12 topa në tabelë.
Clevelandi kalon Milwaukeen
Bucksin në një ditë të komplikuar
për të. 
Pak orë para kësaj sfide, trajneri i
Cavaliersit, Tyronn Lue, deklaroi
tërheqjen e përkohshme nga

detyra e tij për të kuruar një
sëmundje që i është shfaqur prej
javësh për t'ia lënë vendin asis-
tentit të tij Larry Drew që e nisi
detyrën e trajnerit të parë që në
sfidën me Milwaukee që
Clevelandi e fitoi 124-117. LeBron
Jamesi ishte ai që mori përsipër
skuadrën nga Ohio drejt suksesit
me 40 pikë, 12 topa në tabelë e 10
asistime. Sfida më spektakolare e
mbrëmjes në NBA ishte ajo në
mes të Denverit dhe Miami Heat
e fituar nga kjo e fundit 149-141.
Si Denveri ashtu edhe Miami janë
plotësisht në garë për një vend në

fazën e "play-off"-it dhe ishte e
lehtë të mendohej se kjo përballje
mes tyre do të ishte shumë e rival-
izuar dhe ashtu ndodhi. Në fakt,
për ta mësuar emrin e skuadrës
fituese të kësaj sfide emocionuese
u deshën dy kohë shtesë. Ai që i
dhuroi fitoren skuadrës nga
Florida ishte James Johnson që 13
nga 31 pikët e tij i shënoi në
kohën e dytë shtesë. Për Denverin
Chandler dhe Jokiqi ishin në një
ditë të mirë me basketbollistët që
shënuan 30 pikë secili, por kjo
nuk i mjaftoi Nuggetsit që ta
fitonte sfidën.

Messi: Volla për shkak
të ushqimit 

Tjetër humbje për
Golden State



Autor:Autor:
GAZGAZMMENDEND
MORINAMORINA

AKTORJA
AMERIKANE

NË FOTO
(shqip.)

SPECIALIST
PËR VERË
(SI PIJE)

TULLUMBACE
(sh.shq.)

ELIZABETH
TAYLOR

KËNGËTARE
E NJOHUR

SHQIPTARE

KËNGËTARI
ANGLEZ

..... WEBBE  ..... WEBBE  
ZANORE

SËPATË E
VOGËL
(shq.)

VINÇ
ISH TRAJNERI
YNË I BOKSIT

LAH ......LAH ......

SHKAK
(turq.)

ELEMENT
KIMIK

BASHKË,
TOK

DEGË E
MJEKËSISË

LETRARI
ASLLANIASLLANI

PARAARDHËS
I ITALIANËVE

DETYRË E
AKTORIT
NJËSI E

MATJES SË
NXEHTËSISË

SHASTISEM
KALORËS
MESJETAR

KRYEQYTETI
I KANADASË

SHTYTJE,
NXITJE

AKTORI I
FAMSHËM
.... DEPP.... DEPP
(shqip.)

SULFUR,
NATRIUM

I PËRZJEVA

NYJE
SHTET

FEDERAL
NË SHBASHBA

(shqip.)

E BËJ GATI

LËNGU
I SYRIT
LËNDË

KRISTALORE
SHUMË E
ËMBËL

SENEGALI

DISIPLINË
SPORTIVE

SUPER
MODELJA

KANADEZE
KAKATE ...TE ...

HAITI,
OSAKA

TEDI ALVES
SHALQI

MBATHËSE
SPORTIVE

DIÇKA QË
ËSHTË

JASHTË
RREGULLIT

TË CAKTUAR

MËNYRË E
SHQIPTIMIT

ME HUNDË TË
TINGUJVE

(ling.)

IVAN
DACOUR

SHTET NË
AFRIKË
(pashq.)

ISMET
MUNISHI

BAKËRPU-
NUESI

BASHKËT.

TMERR I
MADH

GRUP
KËNGËTA-

RËSH
TITAN

KËNGËTARJA
VIOLETËVIOLETË
TITULL I

SULLTANIT NË
PERANDORINË

OSMANE 

BASHKËT.
FUTBOLLISTI

..... NASRI..... NASRI
(shq.)

BREGDETAS

PJESË
PËLHURE E
THYER NË

DYSH
BASHKËT.

HEROI
... KUKA... KUKA

SHKENCËTARI
SKËNDERSKËNDER

TROPICAL
ORCHESTRA

ZONE

DJALË I
VAJZËS

KËNGËTARI
BERISHABERISHA

IRONIA
E HIDHUR

KËNGËTARI
ASLLANIASLLANI

ALEN NURI
SHUMË I
LODHUR,

I KËPUTUR

SIMBOL I FESË
MYSLIMANE,

BESIM
(shq.)

ANITA BITRI
BASHKËT. MBIZOTËRIMI

FORTESË

NUMËR
THEMELOR

SHUFRA
METALIKE TË
LIDHURA SI

SKELET (shq.)

ISMET
SYLEJMANI
ESTONIA,

NORVEGJIA

POLITIKANI
DOKLEDOKLE

AKTORJA
AMERIKANE
..... ..... MM ILANOILANO

(shqip.)

REPER
I YNI

MC .....MC .....

PERËNDESHË
E DASHURISË
(mit. romake)

EMBLEMA

UNITED
STATES

I THAJ
PËRKUFIZIM

ELEKTRON,
TON,

NATRIUM
ISH FUTBOLL-

ISTI KROAT
.... TUDOR.... TUDOR

BASHKËT.
TEATËR NË
PRISHTINË

LETRARI
ALI ....ALI ....

E FILLOVA

BASHKËT.

KËNGËTARJA
BABALIUBABALIU

FALJA FETARE
DITORE QË

BËJNË
MYSLIMANËT

BUJTINË
E MADHE
MODERNE

(shq.)
TRUP

QIELLOR

SIENA
EMËR YNI

FEMRE

INSTITUCION
FILLIM  I
AGIMIT
SULMI

DY BASHKË-
TINGËLLORE
SHKRONJA

XVIIIXVIII

ISH ““MM ISSISS
ALBANIA”ALBANIA”
...... KOLA...... KOLA

I AFROJ
(bised.)

NOTË
MUZIKORE

GRIMCË
MOLEKULARE

ISMET
TOTO

BASHKËT.
ELANI,
VRULLI

PREZANTUESE
E NJOHUR

SHQIPTARE
SHPEND UJI
SHTEGTAR

NEVOJË E
MADHE PËR
TË NGRËNË 

BASHKIM
QELIZASH
(sh.pashq.)

AXHAMI

HEALTH
ALERT

NETWORK 
ISH PORTIER

OLIVER ...OLIVER ...

SHTET I
LASHTË
NË AZI

ROBERT
IRVING AND

BURNS

MENDJEHOLLË

KËNGËTARJA
GJERMANE
SARASARA ..........

(shqip.)
NOTË

MUZIKORE

ALESANDRO
NESTA
TANTAL

ANNA VISI
“OSASUNA”

“IZMIR”

LLOJ
MINERALI

SHKRONJA
XVXV

PORTIER
I SHQUAR

(Liverpool)(Liverpool)
BASHKËT.

SHOKU PADITËS I
SOKRATIT

APARTAMENT
(sh.shq.)
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Duke u bazuar në Ligjin Nr. 03/L-214 për Vlerësimin e
Ndikimit në Mjedis, Neni 20, pika 2 dhe 4,  N.T. "Migjeni"
Obiliq, në bashkëpunim me Ministrin e Mjedisit dhe
Planifikimit Hapësinor, organizojnë:  

DEBAT PUBLIK

Për Raportin e Vlerësimit të  Ndikimit në Mjedis për qendrën
grumbulluese dhe çmontuese të automjeteve mbeturinë dhe
komponentët e tyre në Obiliq.

Njoftohet  publiku i interesuar se më datën 17. 04. 2018. në
ora 10:30 në hapësirat e objektit të administratës të kom-
panisë N.T. "Migjeni" afër rrugës Obiliq - Milloshevë, në
Obiliq do të organizohet  debat  publik nga kompania N.T.
"Migjeni" Obiliq, në bashkëpunim me Ministrinë e Mjedisit
dhe Planifikimit Hapësinor.

Debati publik do të organizohet për Raportin e Vlerësimit të
Ndikimit në Mjedis për qendrën  grumbulluese dhe
çmontuese të automjeteve mbeturinë dhe komponentët e tyre
në Obiliq.

Pjesëmarrja e juaj na ndihmon ne implementimin e projektit.

Duke u bazuar në Ligjin Nr. 03/L-214 për Vlerësimin e
Ndikimit në Mjedis, Neni 20, pika 2 dhe 4,  "Mendi-P"
Sh.p.k Kramovik, Rahovec, në bashkëpunim me Ministrin e
Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, organizojnë:  

DEBAT PUBLIK

Për Raportin e Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis për qendrën
për bazën e prodhimit të betonit në Kramovik, komuna e
Rahovecit.

Njoftohet  publiku i interesuar se më datën 16. 04. 2018. në
ora 11:00 në hapësirat e Restaurant "Blini" afër rrugës
Prishtinë-Gjakovë, në Kramovik, komuna e Rahovecit do të
organizohet  debat  publik nga kompania "Mendi-P" Sh.p.k
Kramovik, Rahovec, në bashkëpunim me Ministrinë e
Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor.

Debati publik do të organizohet për Raportin e Vlerësimit të
Ndikimit në Mjedis për bazën e prodhimit të betonit në
Kramovik, komuna e Rahovecit.

Pjesëmarrja e juaj na ndihmon ne implementimin e projektit.
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Epet lokali me qira në rrugën "B" me sipërfaqe
prej 214 m2. Lokali është i përshtatshëm për çfarë
do lloj veprimtarie. Informatat në tel: 045-660-118.

Mergim Fejzullahu shpall të pavlefshme
diplomën e shkollës së mesme teknike "Anton
Çetta" Skenderaj. 

Valon Qorraj shpall të pavlefshme dëftesat dhe
diplomën e shkollës së mesme teknike "Anton
Çetta" Skenderaj. 

Mentor Balaj shpall të pavlefshme dëftesat
dhe diplomën e shkollës së mesme teknike "Anton
Çetta" Skenderaj. 

Mursel (F) Fetau shpall të pavlefshme certi-
fikatën dhe dëftesat e shkollës së mesme teknike
"Anton Çetta" Skenderaj. 

Driton Paliqi shpall të pavlefshme dëftesën e
klasës së VIII të shkollës fillore "Vëllezërit Frashëri"
Qubrel - Skenderaj. 

Nexhmije Rexha shpall të pavlefshme dëftesën
e shkollës fillore tetëvjeçare "Azem Bejta" Prekaz i
Epërme - Skenderaj. 

Liridona Munishi shpall të pavlefshme dëftesat
e shkollës fillore "Azem Bejta" Prekaz i Epërm -
Skenderaj.

Selvije Avdyli shpall të pavlefshme dëftesat e
shkollës fillore "Fehmi Rama" Likovc - Skenderaj. 

Natyra Mustafa shpall te pavlefshme diplomën
SHME "Ymer Prizreni" Prizren.

Flurim Shala shpall te pavlefshme diplomën
SHMLT "11 Marsi" Prizren.

Muhamed Morina shpall te pavlefshme
diplomën SHMLT "11 Marsi" Prizren. 

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

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

Lëshoj me qira banesën tri dhomëshe në
Bregun e Diellit, mbrapa konvikteve të studentëve,
kati VI- lifti funksional, e rinovuar komplet me të
gjitha elementet, e mobiluar, ka nxehje qendrore.
Banesa lëshohet vetëm për familjar, për banesë
duhet të lehet  edhe depozitë prej një qeraje.
Çmimi 350 euro, tel: 049-400-958

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

>> SHPALLJE TË VOGLA <<

URGJENTISHT KKËRKOJ BBANESË
PËR ZZYRE MME QQIRA

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

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

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

LËSHOJ LLOKALIN MME QQIRA. 

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

Urgjentisht kërkoj një shtëpi
me qira në Prishtinë. 

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

6 dhoma gjumi. 
Çmimi sipas marrëveshjes.

Tel 049-472-770

Oferte për shitjen e patundshmërisë 
Megjit (Bajram) Berisha, me adresë banimi në rr: "Xhavit Berisha"
nr: 17, K.K. Prizren, i pajisur me letërnjoftim - me numër personal:
1002762907, të lëshuar nga MPB e Kosovës - Prishtine, është
bashkëpronar më pjesën prej 117/730 e pjesës ideale të patundsh-
mërisë me numër të Njësisë Kadastrale P.nr. 71813068-05699-20, në
vendin e quajtur "Atmejdan", me kulture bujqësore are e kl 2, në
sipërfaqe të përgjithshme prej 6222m2, Zona Kadastrale Prizren. 
Nga pjesa e vet ideale ofron për shitje sipërfaqen prej 350m2 të
patundshmërisë me të dhënat si me lart, në shumën e përgjithshme
prej 16.000 e (me shkronja: Gjashtëmbëdhjetë mije euro) 
Prizren: 20.03.2018 
Ofertuesi: Megjit Berisha
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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 


