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Me 80 vota për, 11 kundër dhe asnjë
abstenim, Kuvendi i Kosovës ka rati-
fikuar të mërkurën marrëveshjen e
demarkacionit të kufirit me Malin e
Zi. Kjo seancë e jashtëzakonshme

është zhvilluar nën tensione e masa
të shtuara të sigurisë, pasi deputetët
e Lëvizjes Vetëvendosje, nëpërmjet
hedhjes së gazit lotsjellës, kanë ten-
tuar ta pengojnë ratifikimin e

demarkacionit. Përfaqësuesit e BE-së,
pas ratifikimit të demarkacionit me
Malin e Zi, kanë thënë se ky është një
hap vendimtar për Kosovën drejt lib-
eralizimit të vizave

Admirali James Foggo: Transformimi i FSK-së,
përmes ndryshimeve kushtetuese
Admirali James Foggo: Transformimi i FSK-së,
përmes ndryshimeve kushtetuese

Ratifikim 
me gaz
Ratifikim 
me gaz

KUVENDI I KOSOVËS KA RATIFIKUAR
MARRËVESHJEN E DEMARKACIONIT TË
KUFIRIT ME MALIN E ZI

FLET PËR "EPOKËN E RE", BEKIM ÇOLLAKU

S'ka hapësirë ligjore për ta
kontestuar presidentin që
ta udhëheqë dialogun
Këshilltari i presidentit, Bekim Çollaku, ka
bërë me dije se gjetja e modaliteteve për arrit-
jen e marrëveshjes përfundimtare për pajtim
ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të jetë tema
e diskutimit në takimin e radhës në mes të
presidentëve Hashim Thaçi dhe Aleksandër

Vuçiq. Në këtë intervistë dhënë për gazetën
"Epoka e re", Çollaku ka folur edhe për kon-
testimin që po i bëhet presidentit Thaçi nga
opozita, duke thënë se legjitimiteti i presiden-
tit për ta udhëhequr këtë proces, bazën ligjore
e ka tek Kushtetuta dhe tek Kuvendi. 
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LAJME SHKURT

Rama: Serbia nuk hyn në BE
para Shqipërisë

TIRANË, 221 MARS - Anëtarësimin e Ballkanit
Perëndimor në Bashkimin Evropian, kryeministri
Edi Rama e sheh si një rrugë ku nuk ka diferenca
mes shteteve, duke qenë i bindur se Serbia nuk do
të bashkohet me BE-në përpara Shqipërisë. Për
Ramën periudha e krizave të brendshme të BE-së,
me emigracionin dhe vështirësitë ekonomike ka
përfunduar, ndaj Komisioni Evropian "në muajt e
fundit është deklaruar i hapur edhe njëherë për
mundësinë e marrjes së anëtarëve të rinj nga
Ballkani Perëndimor". 
Serbia dhe Mali i Zi janë shënjestruar si vendet
udhëheqëse në procesin e integrimit gjatë prezan-
timit të Strategjisë së Zgjerimit nga ana e
Brukselit. Por, sipas Ramës, pengesa e Serbisë për
anëtarësimin e plotë në BE është Kosova. "Serbia
nuk do të bëhet anëtare e BE-së përpara
Shqipërisë. Kjo është diçka që dimë me siguri.
Serbisë i duhet të kalojë përmes një procesi të
dhimbshëm për të njohur, ose të paktën t'i zgjidhë
problemet që ka me Kosovën. Unë besoj fuqimisht
se duhet të ndodhë një magji, e cila nuk do të
ndodhë, në mënyrë që ata të hyjnë në BE para
nesh", deklaroi Rama.
Veç kësaj, kryeministri shqiptar beson se në disa
drejtime Shqipëria është para Malit të Zi dhe
Serbisë dhe këtu përmend reformën në drejtësi.
"Kemi bërë saktësisht atë që na është kërkuar,
ndaj ky proces duhet të jetë i drejtë, i
parashikueshëm dhe i bazuar në meritë", tha
Rama, i cili u deklarua se njeh problematikën e
lidhjes së krimit të organizuar dhe korrupsionit në
të gjitha nivelet e qeverisjes, por kërkoi të mos kri-
johen stereotipa dhe si shembull për këtë solli
anëtarësimin e Bullgarisë dhe të Rumanisë.

Basha: Ekonomia shqiptare po
përkeqësohet

TIRANË, 221 MARS - Misioni i FMN-së ka bërë parala-
jmërime kritike dhe serioze për të ardhmen e vendit
duke dhënë një mesazh të qartë se gjendja
ekonomike e Shqipërisë do të përkeqësohet në të
ardhmen, tha lideri i PD-së, Lulzim Basha, në një
konferencë me gazetarë. Basha tha se mbarimi i
TAP-it dhe i Devollit, investim i qeverisë së
demokratëve do ta thajnë ekonominë nga
financimet e huaja që janë të domosdoshme për të
krijuar punësim, mirëqenie dhe për të rritur
ekonominë. 
Pyetjes se si e komentoni letrën e ministrit të
Brendshëm për prokurorinë për sa i përket drogës së
Maminasit, dhe a do të ishit të gatshëm të shkonin
në prokurori, Basha u shpreh se "kjo deklaratë, letër,
është një akt i dënueshëm i ministrit Fatmir Xhafa
sepse kjo është vendosja e prokurorisë nën urdhrat e
Qeverisë dhe të ministrit. Informacioni më i sigurt
që mund të jap unë për t'u gjetur rruga e kokainës
në Shqipëri është që prokuroria ta gjurmojë Xhafën",
tha Basha.

BRUKSEL, 221 MARS - Komisionari për
Punët e Brendshme i Bashkimit
Evropian, Dimitris Avramopoulos,
ka pritur të mërkurën në Bruksel
në një takim ministrin e Punëve të
Jashtme të Kosovës, Behgjet
Pacolli. Avramopoulos i ka thënë
Pacollit se është duke pritur lajme
të mira nga Prishtina. Ai ka thënë
se do të ishte njeriu më i lumtur
ditën kur do ta firmoste liberaliz-
imin e vizave për Kosovën. "Po
presim lajme të mira që t'i hapim
dyert për liberalizimin e vizave për
Kosovën. Do të isha njeriu më i
lumtur nëse do ta vendosja nën-
shkrimin e vendimit për liberaliz-
imin e vizave për Kosovën", ka
thënë Avramopoulos. Ndërsa
Pacolli ka thënë se pas tre vjetësh
bllokim, Kosova pritet ta votojë
demarkacionin me Malin e Zi.

Komisionari për Punët e Brendshme i Bashkimit Evropian, Dimitris
Avramopoulos, ka pritur ministrin e Punëve të Jashtme të Kosovës, Behgjet Pacolli

Avramopoulosi: Do të
jem i lumtur kur ta
firmos liberalizimin e
vizave për Kosovën

Komisionari për Punët e Brendshme i BE-së, Dimitris Avramopulos, i ka
thënë ministrit të Jashtëm, Behgjet Pacolli, se do të ishte njeriu më i lumtur
ditën kur do ta firmoste liberalizimin e vizave për Kosovën

TIRANË, 221 MARS -
Presidenti i Shqipërisë,
Ilir Meta, priti të
mërkurën në një takim
Komitetin e Çështjeve
Politike dhe të Sigurisë
së Këshillit të BE-së, të
përbërë nga
ambasadorë të vendeve
anëtare të Bashkimit
Evropian.
Presidenti Meta theksoi
se politika e jashtme
dhe e sigurisë së
Shqipërisë është plotë-
sisht e harmonizuar me
Bashkimin Evropian dhe se e kon-
sideron shumë të rëndësishëm
bashkëpunimin operacional dhe
strategjik ndërmjet BE-së dhe
Ballkanit Perëndimor në përballjen
me sfidat dhe rreziqet e sigurisë. Ai
vuri në dukje rolin konstruktiv të
Shqipërisë në kuadër të

bashkëpunimit rajonal dy dhe
shumëpalësh, duke çmuar se ky
është një kontribut i drejtpërdrejtë
për të ardhmen evropiane të vendit
dhe të të gjithë rajonit. 
Kreu i shtetit ripërsëriti kërkesën
unanime në emër të të gjithë
aktorëve institucionalë dhe politikë
në vend drejtuar vendeve anëtare të

Bashkimit Evropian për hap-
jen sa më parë të negoci-
atave të anëtarësimit, duke
siguruar për vazhdimin e
reformave në pesë prior-
itetet kyçe. 
Me anëtarët e këtij Komiteti
të BE-së, është takuar edhe
ministri për Evropën dhe
Punët e Jashtme, Ditmir
Bushati. Bushati informoi
dhe iu përgjigj pyetjeve dhe
komenteve të përfaqësuesve
të vendeve anëtare të BE-së
mbi aspektet kryesore të
politikës së jashtme të

Shqipërisë, bashkëpunimin dhe
kontributin e vendit në operacione
civile dhe ushtarake të Bashkimit
Evropian, por edhe në NATO, mbi
marrëdhëniet e Shqipërisë me
vendet e rajonit, bashkëpunimin
rajonal, çështje të sigurisë rajonale,
asaj evropiane e më gjerë.

Meta: Të hapen sa më parë negociatat
e anëtarësimit me BE-në
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Shqipe HHETEMI

PRISHTINË, 221 MARS - Këshilltari i
presidentit, Bekim Çollaku, ka
thënë të mërkurën se temë e
takimit të radhës në mes të
presidentëve Hashim Thaçi
dhe Aleksandër Vuçiq do të
jenë çështjet politike të cilat
ndërlidhen me gjetjen e
modaliteteve për arritjen e
marrëveshjes përfundimtare
për normalizim dhe pajtim
ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Në këtë intervistë dhënë për
gazetën "Epoka e re", ai ka
vlerësuar se kjo marrëveshje i
hap dyert për integrime
euroatlantike, normalizim dhe
pajtim në mes dy vendeve.
"Nuk jam matematikan të bëj
kalkulime se cili është 
probabiliteti i arritjes së 
marrëveshjes së tillë. Nuk
funksionojnë kështu negociatat.
Në çdo rrethanë jam 100 për
qind i bindur se dialogu dhe
normalizimi i marrëdhënieve
ndërmjet Kosovës dhe Serbisë
është rruga e vetme prosperuese
për të dy shtetet", ka deklaruar
Çollaku.  
Ai ka folur edhe për kontestimin
që po i bëhet presidentit Thaçi
nga opozita për udhëheqjen e

dialogut, duke thënë se
legjitimiteti i presidentit për ta
udhëhequr këtë proces, bazën
ligjore e ka fillimisht tek
Kushtetuta dhe tek legjitimiteti
i Kuvendit të Kosovës i cili e ka
zgjedhur atë si president. Në
këtë aspekt, Çollaku ka thënë
se nuk ka asnjë hapësirë ligjore
për ta kontestuar presidentin
në udhëheqjen e dialogut. "Në
anën tjetër, përfaqësimi i
Kosovës në këtë proces është
krejtësisht i harmonizuar me
kryetarin e Kuvendit të
Kosovës, kryeministrin dhe të
gjitha partitë parlamentare që
janë të interesuara për t'u 
përfshirë dhe për ta dhënë 
kontributin e tyre në të mirë të
shtetit tonë", është shprehur ai. 
Çollaku ka vlerësuar se dialogu
është procesi më i rëndësishëm
për të ardhmen, prandaj në
fazën e tij finale duhet të 
përfshihen të gjithë aktorët
kryesorë. Ai ka thënë se mosz-
batimi i disa prej marrëveshjeve
të arritura nuk mund ta vë në
pikëpyetje vazhdimin e procesit
të dialogut dhe arritjen e 
marrëveshjes obliguese për të
dyja vendet. "Prandaj, është
absurde të vihen në pikëpyetje
dialogu dhe marrëveshja 
eventuale kur dihet se kjo i

shërben paqes dhe stabilitetit
tonë shtetëror dhe rajonal", ka
deklaruar Çollaku.

"Epoka ee rre": Z. Çollaku, të
premten do të vazhdojë dia-
logu në nivel presidentësh.
Cilat do të jenë temat e takimit
në mes të presidentit të
Kosovës, Hashim Thaçi dhe
presidentit të Serbisë,
Aleksandër Vuçiq?
Çollaku: Takimi i radhës në
nivel të presidentëve nënkupton
takim në nivelin më të lartë
politik ndërshtetëror. Kjo 
rrjedhimisht nënkupton se
temë e takimit është diskutimi
për çështje politike të cilat
ndërlidhen me gjetjen e
modaliteteve për arritjen e
marrëveshjes përfundimtare
për normalizim dhe pajtim
ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
"Epoka e re": Përfaqësimi i
Kosovës në këtë dialog nga
presidenti Hashim Thaçi po
kontestohet nga opozita. Sipas
partive opozitare, Kuvendi ka
autorizuar Qeverinë dhe jo
presidentin që ta përfaqësojë
vendin në këtë dialog. Ka
legjitimitet apo jo Thaçi për ta
drejtuar këtë proces? Çollaku:
Kosova në kuadër të procesit të
normalizimit të marrëdhënieve

ndërshtetërore me Serbinë,
përfaqësohet në nivelin më të
lartë politik. Po në të njëjtin
nivel përfaqësohet edhe pala
tjetër. Legjitimiteti i presidentit
për ta udhëhequr këtë proces,
bazën ligjore e ka fillimisht tek
Kushtetuta jonë dhe, po ashtu,
tek legjitimiteti i Kuvendit të
Kosovës i cili e ka zgjedhur atë
si president. Në këtë aspekt,
nuk ka asnjë hapësirë ligjore për
ta kontestuar presidentin nga
askush. Në anën tjetër, për-
faqësimi i Kosovës në këtë proces
është krejtësisht i harmonizuar
me kryetarin e Kuvendit të
Kosovës, kryeministrin dhe të
gjitha partitë parlamentare që
janë të interesuara për t'u 
përfshirë dhe për ta dhënë 
kontributin e tyre në të mirë të
shtetit tonë. 

"Epoka ee rre": Tash në fazën
finale të dialogut Kosovë - Serbi,
a do të ketë gjithëpërfshirje ashtu
siç është premtuar? Si do ta 
bindni opozitën të bëhet pjesë e
këtij procesi?
Çollaku: Patjetër se po. Ky është
procesi më i rëndësishëm për të
ardhmen tonë euroatlantike dhe
për ta përmbyllur kapitullin e
luftës dhe të konflikteve me
Serbinë. Prandaj, natyrshëm se
kërkohet që të gjithë aktorët
kryesorë të shoqërisë sonë duhet
të jenë të përfshirë. Presidenti
nuk duhet ta bindë askënd për
t'u bërë pjesë e këtij procesi.
Rëndësia që paraqet ky proces
për interesin tonë nacional dhe
shtetëror është ajo çfarë duhet ta
bindë opozitën dhe gjithë
aktorët e tjerë që të jenë të 
përfshirë në këtë proces me 

qëllimin më të mirë.

"Epoka ee rre": Deri më tani një
pjesë e marrëveshjeve të arritura
në kuadër të dialogut nuk janë
zbatuar. Pse është i nevojshëm
vazhdimi i tij përderisa nuk 
zbatohen marrëveshjet? 
Çollaku: Ju po u referohuni 
marrëveshjeve të natyrës teknike
të cilat janë në faza të ndryshme
të zbatimit, ndërsa unë jam duke
folur për pjesën përfundimtare
të këtij procesi që nënkupton një
marrëveshje politike dhe ligjore
të obligueshme për të dy shtetet.
Tekefundit, nuk ka rrugë tjetër
përveç dialogut dhe arritjes së
marrëveshjes sepse bëhet fjalë
për mbylljen e një shekulli të
konflikteve ndërmjet dy
shteteve. Prandaj, është absurde
të vihet në pikëpyetje dialogu
dhe marrëveshja eventuale kur
dihet se kjo i shërben paqes dhe
stabilitetit tonë shtetëror dhe
rajonal.

"Epoka ee rre": Sa ka gjasa që dia-
logu me Serbinë të përfundojë
me një marrëveshje obliguese
me anë të së cilës Serbia do ta
njihte pavarësinë e Kosovës? 
Çollaku: Nuk jam matematikan
të bëj kalkulime se cili është
probabiliteti i arritjes së 
marrëveshjes të tillë. Nuk 
funksionojnë kështu negociatat.
Në çdo rrethanë, jam 100 për
qind i bindur se dialogu dhe 
normalizimi i marrëdhënieve
ndërmjet Kosovës dhe Serbisë
është rruga e vetme për të ecur
përpara të dy shtetet. Vetëm
marrëveshja hap dyert për 
integrime euroatlantike, për 
normalizim dhe për pajtim.

Flet për "Epokën e re", Bekim Çollaku

S'ka hapësirë ligjore për ta kontestuar
presidentin ta udhëheqë dialogun

Këshilltari i presidentit, Bekim Çollaku, ka bërë me dije se gjetja e modaliteteve për
arritjen e marrëveshjes përfundimtare për pajtim ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do
të jetë tema e diskutimit në takimin e radhës në mes të presidentëve Hashim
Thaçi dhe Aleksandër Vuçiq. Në këtë intervistë dhënë për gazetën "Epoka e re",
Çollaku ka folur edhe për kontestimin që po i bëhet presidentit Thaçi nga opozita,
duke thënë se legjitimiteti i presidentit për të udhëhequr këtë proces, bazën ligjore
e ka tek Kushtetuta dhe tek Kuvendi. Në këtë aspekt, ai ka thënë se nuk ka asnjë
hapësirë ligjore për ta kontestuar presidentin në udhëheqjen e dialogut
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Albulena SS. MMAVRAJ

PRISHTINË, 221 MARS - Me 80 vota
për, 11 kundër dhe asnjë 
abstenim, Kuvendi i Kosovës ka
ratifikuar të mërkurën
Projektligjin e Marrëveshjes për
Kufirin Shtetëror në mes të
Republikës së Kosovës dhe Malit
të Zi. Votimi për demarkacionin
pason pas debatit prej rreth nëntë

orëve që është zhvilluar të martën
në seancën e jashtëzakonshme, e
cila ka përfunduar në orët e 
hershme të mëngjesit të ditës së
mërkurë. 
Seanca e jashtëzakonshme e
Kuvendit të Kosovës për 
ratifikimin e marrëveshjes së
demarkacionit me Malin e Zi
është zhvilluar nën tensione e
masa të shtuara të sigurisë.
Hedhja e gazit lotsjellës dhe 

ndërprerja e seancës në katër
rastet kur është provuar të 
votohet për ratifikimin e
demarkacionit, ka sjellë largimin
e deputetëve të Lëvizjes
Vetëvendosje nga salla e Kuvendit
nga Policia e Kosovës. Gjatë 
procedimit të votimit nga
Vetëvendosje ka mbetur vetëm
shefi i grupit parlamentar, Glauk
Konjufca.
Kryesia e Kuvendit të Kosovës në
mbledhjen e saj ka marrë vendim
që t'u shqiptohet masa disi-
plinore, ndalimi i pjesëmarrjes në
vazhdimin e seancës deputetëve:
Ali Lajçi, Fatmire Kollçaku, Sami
Kurteshi, Shemsi Syla, Arbër
Rexhaj, Valon Ramadani dhe
Ismajl Kurteshi për hedhje të gazit
lotsjellës. Ndërsa shtatë deputetë
të tjerë LV-së janë shoqëruar në
polici për shkak të hedhjes së
gazit lotsjellës: Fitore Pacolli,
Drita Millaku, Liburn Aliu, Salih
Zyba, Xhelal Sveçla, Arbërie
Nagavci dhe Valon Ramadani. 
Me qëndrim të ashpër kundër
vendimit të Kuvendit të Kosovës

për ratifikimin e demarkacionit
me Malin e Zi është paraqitur
kryetari i Vetëvendosjes, Albin
Kurti. "Sot deputetët e Kuvendit të
Kosovës iu bashkuan tradhtisë së
presidentit Thaçi dhe shkeljes së
Kushtetutës dhe integritetit 
territorial të Kosovës dhe dhunës
policore mbi deputetët e
Kuvendit", ka thënë Kurti.

Vendorët ddhe 
ndërkombëtarët ii 

gëzohen rratifikimit ttë
demarkacionit 

Presidenti i vendit, Hashim
Thaçi, ka përshëndetur rati-
fikimin e demarkacionit në mes
të Kosovës dhe Malit të Zi. Ai ka
thënë se Kuvendi i Kosovës i dha
fund paqartësisë së panevojshme
politike rreth vijës kufitare me
Malin e Zi. "Ratifikimi i sotëm i
marrëveshjes ndërshtetërore, që
mbajti peng përplot tre vjet liber-
alizimin e vizave për qytetarët
tanë, ishte veprim i drejtë i shu-

micës parlamentare. Ishte një
veprim që garanton dhe forcon të
ardhmen euroatlantike, duke u
hapur rrugë shumë proceseve të
rëndësishme për shtetin tonë",
ka thënë Thaçi. Ai ka shtuar se
Kosova ka humbur mjaft 
kohë me këtë çështje, e cila
padrejtësisht ngadalësoi hapin
shtetëror përpara, duke krijuar
ndarje politike e shoqërore që,
mbase, është vështirë të kom-
pensohen për një kohë të
shkurtër. "Megjithatë, votat e
sotme të deputetëve në Kuvendin
e Kosovës janë shpresëdhënëse se
ata më s'do të ndikohen nga
interesat ditore politike, por nga
interesi strategjik i Kosovës", ka
thënë presidenti. 
Thaçi ka shtuar se konsensusi i
gjerë i arritur në Kuvendin e
Kosovës duhet të shërbejë si plat-
formë afatgjatë e bashkëpunimit
ndërmjet subjekteve politike,
sidomos kur në pyetje është
interesi shtetëror. "E pikërisht
dialogu për normalizimin e mar-
rëdhënieve ndërmjet Kosovës

Kuvendi i Kosovës ka ratifikuar marrëveshjen e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi

Ratifikim me 

Me 80 vota për, 11 kundër dhe asnjë abstenim,
Kuvendi i Kosovës ka ratifikuar të mërkurën 
marrëveshjen e demarkacionit të kufirit me Malin
e Zi. Kjo seancë e jashtëzakonshme është 
zhvilluar nën tensione e masa të shtuara të 
sigurisë, pasi deputetët e Lëvizjes Vetëvendosje,
nëpërmjet hedhjes së gazit lotsjellës, kanë 
tentuar ta pengojnë ratifikimin e demarkacionit.
Përfaqësuesit e BE-së, pas ratifikimit të 
demarkacionit me Malin e Zi, kanë thënë se ky
është një hap vendimtar për Kosovën drejt 
liberalizimit të vizave
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dhe Serbisë është një çështje e
tillë e interesit shtetëror, në të
cilën ne duhet të jemi të
bashkuar. Ne i përmbushëm
detyrimet tona, prandaj shumë
shpejt edhe qytetarët tanë do të
lëvizin lirshëm në zonën
Shengen, sepse jam i sigurt se
edhe BE-ja do t'i bëjë detyrat e saj
pa humbur kohë. Tani duhet që
me hapa të përshpejtuar, duke
zbatuar pakon e reformave, të 
krijojmë një dinamikë të re në
procesin e anëtarësimit të vendit
tonë në BE dhe NATO", ka thënë
presidenti Thaçi.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës,
Kadri Veseli, pas votimit të
demarkacionit, ka thënë se ka
marrë fund dimri i gjatë politik
për qytetarët e Kosovës. Ai ka
deklaruar se nga sot ka filluar
pranvera e lirisë së lëvizjes për
qytetarët e Kosovës. "Sot është
dita e parë e pranverës. Sot mori
fund dimri i gjatë politik për 
qytetarët e Kosovës. Sot fillon
pranvera e lirisë së lëvizjes për
qytetarët e Kosovës. Urime të
gjithëve!", ka thënë Veseli.
Ndërkaq kryeministri Ramush
Haradinaj është shprehur 
mirënjohës për të gjithë
deputetët që votuan për ratifikimin
e demarkacionit. "E përkushtuar
për krijimin e një shoqërie
demokratike, të bazuar në rend e
ligj, Kosova tani pret që Bashkimi
Evropian ta bëjë pjesën e vet,
ashtu siç u premtua, që më në
fund qytetarëve të Kosovës t'u
mundësohet lëvizja e lirë në BE,
si të gjithë evropianëve të tjerë",
ka deklaruar Haradinaj.

Zëvendëskryeministri i Kosovës,
Fatmir Limaj, pas ratifikimit të
demarkacionit, ka thënë se pret
që edhe Bashkimi Evropian ta
përmbushë premtimin e dhënë
dhe përfundimisht t'ua heqë
izolimin e padrejtë qytetarëve të
Kosovës.
Kryetari i LDK-së, Isa Mustafa, ka
thënë se ratifikimi i demarka-
cionit me Malin e Zi, u hap
rrugën shumë proceseve për
Kosovën. "LDK-ja, duke e bërë të
mundshëm këtë hap të madh
përpara, dëshmoi se është parti
që i mbron vetëm interesat e
Republikës së Kosovës dhe të
qytetarëve të saj. Urime!", ka
shkruar Mustafa në llogarinë e
vet në "Facebook". 
Ambasadori amerikan në
Kosovë, Greg Delawie, është
shprehur i kënaqur me ratifikimin
e demarkacionit në mes të
Kosovës dhe Malit të Zi. Ai ka
thënë se votimi i demarkacionit
është lajm i mrekullueshëm për
Kosovën dhe qytetarët e saj. 
Ratifikimin e demarkacionit me
Malin e Zi e ka përshëndetur
edhe shefja për Politikë të
Jashtme dhe Siguri e Bashkimit
Evropian, Federica Mogherini.
Ajo ka shkruar në llogarinë e vet
në "Twitter", se tani Kosova është
drejt liberalizimit të vizave. Po
ashtu, edhe komisionari i
Bashkimit Evropian për çështje të
brendshme, Dimitris Avramopoulos,
ka përshëndetur ratifikimin e
marrëveshjes së demarkacionit
me Malin e Zi. Ai ka thënë se ky
është hap i madh në rrugën drejt
liberalizimit të vizave për Kosovën.

Marrëveshja e demarkacionit të
kufirit me Malin e Zi është 
nënshkruar në gusht të vitit 2015 në
Vjenë. Pas ratifikimit të demarka-

cionit, Kosova pret që Komisioni
Evropian, qysh në muajin qershor,
ta konfirmojnë gatishmërinë e 
BE-së për lëvizjen e lirë, pa viza.

gaz Seanca e jashtëzakonshme e
Kuvendit të Kosovës për 
ratifikimin e marrëveshjes së
demarkacionit me Malin e Zi u
zhvillua nën tensione e masa të
shtuara të sigurisë. Katër herë
deputetët e Lëvizjes
Vetëvendosje hodhën gaz lot-
sjellës duke tentuar ta pengojnë
ratifikimin e demarkacionit me
Malin e Zi. Për këtë situatë të
krijuar në Kuvendit reagoi tri
herë radhazi ambasadori
amerikan në Kosovë, Greg
Delawie. 
Në një adresim për medie në
hollin e Kuvendit të Kosovës,
Delawie ka thënë se është
ndjerë i zhgënjyer kur ka parë
se sërish në këtë institucion
është kthyer gazi lotsjellës. Ai ka
thënë se një gjë e tillë nuk do të
duhej të ndodhte në Kosovë.
"Kosova është më mirë se kaq.
Kjo nuk do duhej të ndodhte në
një shtet evropian. Hedhja e
gazit nuk është diçka evropi-
ane", ka thënë ambasadori
Delawie. 
Për hedhjen e gazit lotsjellës në
Kuvendin e Kosovës nga
deputetët e Lëvizjes
Vetëvendosje, ka reaguar edhe
komisionari evropian për 
zgjerim, Johannes Hahn. Ai ka
dënuar përdorimin e gazit 
lotsjellës. "E dënoj fuqishëm
përdorimin e gazit lotsjellës. Një
sjellje e tillë nuk ka vend në
demokraci", ka deklaruar Hahn.
Edhe ambasadori i Gjermanisë
në Kosovë, Christian Heldt, ka

reaguar kundër hedhjes së gazit
lotsjellës në Kuvendin e Kosovës
nga deputetët e Vetëvendosjes.
Heldti ka thënë se gazi lotsjellës
nuk është një instrument i
diskutimit politik. "Kjo nuk
mund të shërbejë si një shem-
bull i mënyrës për të luftuar për
ide dhe politikë për forumin më
të lartë politik në vend", ka
thënë Heldt. 
Hedhjen e gazit lotsjellës në
Kuvend e ka dënuar edhe presi-
denti i vendit, Hashim Thaçi. Ai
ka thënë se pamjet e gazit lot-
sjellës janë të tmerrshme për
Kosovën. "Dhuna në Kuvend
është e patolerueshme dhe
pamje e tmerrshme për
Kosovën në botë", ka thënë
Thaçi. 
Policia e Kosovës ka njoftuar se
janë duke hetuar se si deputetët
kanë futur në sallën e Kuvendit
gazin lotsjellës. "Në kompeten-
cat dhe autorizimet ligjore që
ka, Policia e Kosovës është duke
ndërmarrë veprimet e saj heti-
more drejt zbulimit se si është
futur mjeti i dyshuar në sallën e
Kuvendit të Kosovës, si dhe çdo
gjë tjetër rreth hedhjes së gazit
lotsjellës. Policia e Kosovës në
vazhdimësi është duke
bashkëpunuar dhe koordinuar
me Prokurorinë e Shtetit, për t'i
ndërmarrë të gjitha masat e
nevojshme pasuese në raport
me deputetët të cilët kanë hed-
hur gazin lotsjellës", është
thënë në komunikatën e
Policisë së Kosovës.

Dënohet përdorimi
i gazit lotsjellës 
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PRISHTINË, 21 MARS (ER) -
Ministri i Punëve të
Brendshme, Flamur Sefaj, ka
pritur të mërkurën në takim
drejtoreshën e Zyrës për
Evropë dhe Azi pranë Byrosë
për Çështje Ndërkombëtare
të Narkotikëve dhe Zbatimit
të Ligjit të Departamentit të
Shtetit,  Erin Sawyer. Në këtë
takim është diskutua për të

arriturat e Ministrisë së
Punëve të Brendshme të
Kosovës në luftimin e krimit
të organizuar në përgjithësi
dhe në luftën kundër
narkotikëve në veçanti.
Ministri Sefaj ka falënderuar
Erin Sawyer për mbështetjen
e vazhdueshme që ShBA-ja
ua ka dhënë institucioneve të
zbatimit të ligjit të Kosovës

në luftimin e dukurive nega-
tive. Drejtoresha Erin
Sawyer ka përgëzuar min-
istrin Sefaj për të arriturat e
institucioneve të sigurisë së
Kosovës në luftën kundër
narkotikëve dhe ka shprehur
gatishmërinë e Departamenti
të Shtetit për ta përkrahur
edhe më tej Republikën e
Kosovës në këtë aspekt.

ShBA-ja përgëzon Kosovën për luftën kundër narkotikëve

PRISHTINË, 221 MARS (ER) -
Ministria e Arsimit, e Shkencës
dhe e Teknologjisë, në
bashkëpunim me Deutsche
Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH,
ka organizuar të mërkurën kon-
ferencë për media, në të cilën
kanë folur për përgatitjet rreth
pjesëmarrjes së Kosovës në PISA
2018.
Qëllimi i kësaj konference ishte
të njoftohet publiku për procesin
e vlerësimit PISA 2018, të ndahen
informacione të detajuara lidhur
me PISA-n dhe të lansohen
aktivitetet vetëdijesuese për
nxënësit lidhur me vlerësimin
PISA 2018.
Ministri i Arsimit, i Shkencës dhe
i Teknologjisë, Shyqiri Bytyqi, me
këtë rast ka thënë se Kosova ka
nevojë të bëjë më shumë për sis-
temin arsimor, duke përfshirë
edhe një buxhet më të madh, i
cili do të ndahej për këtë sektor.
Ministri Bytyqi ka theksuar se

pjesëmarrja në PISA mundësoi
një këndvështrim tjetër të arsim-
it në Kosovë, duke shtuar nevo-
jën për modele dhe përgjegjësi të
reja. "MAShT-i ka shtuar
aktivitetet për PISA 2018 dhe kjo
na bën optimistë, sepse anëtarët
e komisionit janë duke bërë një
punë të jashtëzakonshme", u
shpreh ministri Bytyqi. 
Ndër të tjera, ministri Bytyqi
vlerësoi se në vetëm pak muaj
Ministria e Arsimit ka marrë një
përgjegjësi të madhe dhe se tani
në secilën shkollë të Kosovës
flitet për pjesëmarrjen e Kosovës
në PISA 2018 dhe për këtë kemi
përkrahjen e madhe edhe të
Qeverisë së Kosovës, partnerëve
ndërkombëtarë dhe të atyre ven-
dorë.
Ndërsa Ruben Faller, përfaqë-
sues i GIZ-it në Kosovë, ka
përgëzuar MAShT-in dhe min-
istrin Bytyqi që të vazhdojnë
angazhimet për pjesëmarrjen në
PISA 2018, ndërkaq ka shtuar se

përmirësimi i rezultateve të
PISA-s do të jetë i mundshëm
vetëm nëse monitorimi i arsimit
bëhet për një kohë të gjatë. 

Testi PISA 2018 fillon nga data 12
prill dhe zgjatë deri më 5 maj në
211 shkolla të Kosovës, në të cilin
do të jenë të përfshirë 5370

nxënës. Ndërkohë, ministri
Bytyqi ka vizituar një grup të
administratorëve të testit PISA
gjatë procesit të trajnimit.

MAShT-i lanson fushatë sensibilizuese 
për testin PISA 2018

PRIZREN, 221 MARS (ER) - Në
Universitetin "Ukshin Hoti" në
Prizren, në shenjë kujtimi të 19-
vjetorit të intervenimit të NATO-s
në Kosovë, të mërkurën është
bërë promovimi i librit të prof. dr.
Nusret Pllanës, libri "NATO 
intervention in Kosova" dhe
filmit dokumentar "Dëshmitë e
heshtura" të producentit Nusret
Pllana dhe regjisorit Luan
Kryeziu. Në këtë ngjarje të 
rëndësishme ka marrë pjesë edhe
deputeti shqiptar nga Brukseli,

Amet Gjanaj, me bashkëpunëtorin
e tij Nexhmedin Demiri, të cilët
kanë bërë shpërndarjen e librit
"The Terrorr of Serbian Occupier
Over Albanians 1844-1999", te 751
deputetët e Parlamentit Evropian
në Bruksel. 
Me këtë rast rektor i UPZ-së, prof.
dr. Ramë Vataj, ka ndarë mirënjohje
për Gjanajn dhe Demirin në
shenjë mirënjohje dhe respekti
për kontributin e tyre për vetëdi-
jesimin e opinionit ndërkombëtar
për terrorin serb mbi shqiptarët. 

Për librin e profesorit Pllana folën
recensentët e librit, prof. dr.
Sabahajdin Cena dhe prof. dr.
Fahredin Shabani, të cilët e 
vlerësuan lart punën e autorit. 
Ndërsa rektori Vataj ka theksuar
se është nder i veçantë promovimi
i këtyre librave në UPZ. Ai ka
falënderuar autorin për 
kontributin e dhënë për zbardhjen
e të bëmave të regjimit serb mbi
shqiptarët, por edhe informimin
e opinionit ndërkombëtar për
këtë çështje.

PRISHTINË, 221 MARS - Transformimi
i Forcës së Sigurisë së Kosovës
(FSK) në Forca të Armatosura të
Kosovës mund të bëhet vetëm
me ndryshime kushtetuese,
ndërsa ura e Ibrit mund të hapet
vetëm nga Qeveria e Kosovës.
Kështu ka deklaruar komandanti
i NATO-s me bazë në Napoli,
admirali James Foggo, në një
ligjëratë para studentëve të
Kolegjit AAB.
Komandanti Foggo ka thënë se

transformimin e FSK-së në ushtri
nuk mund ta bëjë NATO, por
duhet të bëhet përmes refor-
mave kushtetuese që kërkojnë dy
të tretat e shumicës në Kuvend të
Kosovës. Duke u shprehur i
impresionuar me rininë e
Kosovës, admirali  i NATO-s ka
thënë se  zhvillimi ekonomik,
respektimi i të drejtave të
barabarta për të gjithë qytetarët
është rruga më e sigurt drejt
vendeve euroatlantike.

Admirali James Foggo:
Transformimi i FSK-së përmes
ndryshimeve kushtetuese

Promovohen dy vepra të Nusret Pllanës
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PRISHTINË, 221 MARS - Xheladin
Ujkani, udhëheqës i projektit
"Dhëmbë të shëndoshë, fëmi-
jë të lumtur", ka thënë se tash
e disa vjet ka hyrë në fuqi pro-
jekti për kontrollime sistem-
atike te fëmijët për shëndetin
oral. "Fëmijëve të cilëve ua
kemi kontrolluar dhëmbët, e
që janë fëmijë të moshës 2
deri në 8 vjet, tek të cilët janë
ende të pranishëm shumica e
dhëmbëve të qumështit, në
mesatare kanë mbi 7 dhëmbë
të prishur të qumështit. Prej
tyre, nëntë fëmijë kanë dhëm-
bë të shëndoshë, 56 fëmijë
kanë nga 1-5 dhëmbë të
prishur, 58 fëmijë kanë nga 6-
10 dhëmbë të prishur, 33 fëmi-
jë kanë nga 6-10 dhëmbë të
prishur, 33 fëmijë kanë nga
16-20 dhëmbë të prishur,
ndërsa dy fëmijë kanë nga 20
dhëmbë të prishur", ka thënë
Ujkani. 
Me rastin e Ditës
Ndërkombëtare të Shëndetit
Oral, që është shënuar të
martën, kanë folur edhe vetë
fëmijët se sa ata dinë të kujde-
sen për dhëmbët e tyre. Tuana

Krasniqi, tetëvjeçare, thotë se
di mjaft se si duhen mbrojtur
dhëmbët nga dëmtimet. "Unë
kujdesem për shëndetin oral
shumë mirë. Dy herë në ditë i
pastroj dhëmbët. Një herë në
mëngjes, një herë në mbrëm-
je. Por, nganjëherë edhe tri
herë në ditë, varësisht prej
nevojës", ka thënë ajo.
Edhe Arona e cila vijon
mësimin në klasën e parë, ka
mësuar se dhëmbët mbrohen
edhe përmes ushqimit. Ajo ka
treguar çfarë duhet të hanë
fëmijët që të kenë dhëmbë të
shëndoshë. "Duhet të hamë
ushqime të shëndetshme, siç
janë uji, qumështi, çaji
kamomil, pemët e perimet e
freskëta. Por, nuk duhet t'i
hamë ëmbëlsirat, farat me
krip dhe biber, bonbonet, çip-
sat, pasi që dëmtojnë dhëm-
bët", ka theksuar ajo. 
Stomatologët thonë se duhet
vetëdijesim më i madh i
prindërve për t'u kujdesur për
shëndetin oral të fëmijëve të
tyre. Shpresa Beka-Zakuti,
stomatologe, ka thënë për
"Radion Evropa e Lirë" se në

bazë të frekuencës së
prindërve me fëmijët e tyre në
ordinancën e saj, shihet se
është një kategori e prindërve
që kanë kulturën e shëndetit
oral. "Lidhur me higjienën
gojore, mendoj se ka prindër
që kujdesen për fëmijët e tyre.
Vërehet se ka interesim në
bazë të frekuencës që kam.
Bëjnë vulosje të dhëmbëve
dhe e parandalojnë kariesin, e
që është shumë e rëndë-
sishme. Fëmijët, sidomos ata
shtatëvjeçarë, e kanë kohën
kur u prishen dhëmbët. Vizitat

dhe trajtimet i mbrojnë
shumë. U preferoj të gjithëve
që tri herë në ditë t'i pastrojnë
dhëmbët, sidomos fëmijët,
pasi u ndihmon shumë për
ruajtjen e tyre", ka thënë Beka-
Zakuti.
Për shëndetin oral flasin edhe
vetë nënat e fëmijëve, të cilat
thonë se aq sa kanë mundësi,
u kushtojnë kohë dhe kujdes
dhëmbëve të fëmijëve të tyre,
duke e marrë parasysh rëndës-
inë e shëndetit oral. Kështu
thotë Valbona Mazreku, nënë e
dy fëmijëve. "Personalisht si

fëmijë u kam kushtuar shumë
rëndësi dhëmbëve. Kjo tregon
se kam qenë fanatike e dhëm-
bëve të pastër dhe këtë kujdes
jam munduar t'ua lë në
trashëgimi edhe fëmijëve të mi
të cilët kanë stomatologët e vet
dhe i vizitojmë shpesh", ka
thënë Mazreku. 
Për një higjienë të rregullt
gojore dhe dhëmbë të shën-
doshë, stomatologët prefero-
jnë që dhëmbët të pastrohen
në mëngjes, gjatë ditë sipas
nevojës dhe në mbrëmje para
gjumit.

Shëndeti oral 
i fëmijëve, nën nivel

Qendresa RRAMA

PRISHTINË, 221 MARS - Policia e
Kosovës ka njoftuar të
mërkurën se është realizuar një
operacion i gjerë policor me
bashkëpunim ndërkombëtar, i
cili ka rezultuar me arrestimin e
tetë personave të dyshuar për
përfshirje në raste të 
kontrabandës me emigrantë.
Operacioni policor, i bazuar në
urdhëresën e Gjykatës
Themelore të Mitrovicës, është
realizuar nga sektori i hetimeve
të Departamentit të Policisë
Kufitare, i asistuar edhe nga
njësitet e tjera relevante të
Policisë së Kosovës.
Policia ka njoftuar se janë kryer
shtatë kontrolle në disa 
lokacione që shtrihen në rajone
të ndryshme të Republikës së
Kosovës si në Prishtinë, Pejë,
Gjakovë dhe Ferizaj, ku në cilësi
të provave materiale janë

sekuestruar dy pasaporta të
shteteve të ndryshme, dy
letërnjoftime të shteteve të
ndryshme, një patentëshofer,
dymbëdhjetë telefona të llojeve
të ndryshme, katër armë të
shkurtra të llojeve të ndryshme,
dy karikatorë, dyzetë fishekë,
një Ipad me një USB dhe disa
dokumentacione të ndryshme
relevante me rastin. 
Në njoftimin e policisë bëhet
me dije se këtij operacioni i ka
paraprirë edhe një
bashkëpunim i vazhdueshëm
ndërkombëtar me autoritetet
policore të shteteve të
ndryshme të rajonit, duke 
përfshirë edhe Slloveninë, nën
asistimin dhe koordinimin e
EUROPOL-it, në të cilat janë
realizuar operacione policore
me karakter të njëjtë.
Me vendim të prokurorit kom-
petent të gjithë personave të
dyshuar u është caktuar masa e
ndalimit policor prej 48 orësh.

Policia arreston tetë persona të dyshuar
për kontrabandë të emigrantëve

Shëndeti oral tek fëmijët në Kosovë nuk
është në nivelin e kënaqshëm. Në hulumtimin
e bërë këtë vit nga projekti "Dhëmbë të 
shëndoshë, fëmijë të lumtur", mbi gjendjen e
shëndetit oral tek grupmoshat dy deri në tetë
vjet, rezultatet thuhet se janë shqetësuese
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UASHINGTON, 221 MARS (ER) -
Ministrja e Mjedisit dhe
Planifikimit Hapësinor,
Albena Reshitaj, në kuadër të
vizitës së saj në Uashington,
ka vazhduar takimet me
udhëheqës të Bankës
Botërore. Ministrja Reshitaj ka
zhvilluar një takim me drej-
toreshën e operacioneve
strategjike në Bankën
Botërore, Anna Wellenstein
dhe menaxherin e projekteve,
Jorge Munoz. Në këtë takim
ministrja Reshitaj i ka falën-
deruar ata për përkrahjen që
Banka Botërore po u jep pro-
jekteve të ndryshme në
Kosovë, në veçanti atyre që
kanë të bëjnë me mjedisin dhe
planifikimin hapësinor. 
Reshitaj ka vlerësuar edhe
investimet që Banka Botërore
ka bërë dhe po bën në

Agjencinë Kadastrale të
Kosovës, duke përfshirë
rindërtimin e informacioneve
kadastrale, renovimin e zyrave
kadastrale në komuna,
regjistrimin e ndërtesave
kolektive dhe krijimin e sis-
temit referent të GPS-it. 
Në këtë takim Reshitaj ka
paraqitur edhe prioritetet e saj
si ministre e mjedisit, përf-
shirë trajtimin e ujërave dhe
menaxhimin e mbeturinave
duke kërkuar mbështetje të
Bankës Botërore në këtë drej-
tim. "Kërkoj nga ju mbështet-
je. Jam e informuar për një
pajisje për pastrimin e mbe-
turinave nëpër lumenj dhe
jam e interesuar të kemi rezul-
tate konkrete që qytetarët e
Kosovës të mund t'i shohin
ato", është shprehur Reshitaj.
Ndërkaq drejtoresha e opera-

cioneve strategjike në Bankën
Botërore, Anna Wellenstein, ka
përgëzuar ministren Reshitaj
për angazhimin dhe përkush-

timin e saj për përmirësimin
dhe mbrojtjen e mjedisit në
Kosovë. Ajo ka përmendur
edhe përkrahjen që Banka

Botërore po i jep Agjencisë
Kadastrale të Kosovës për
instalimin e teknologjive të
reja në këtë agjenci.

Reshitaj në Uashington, merr 
mbështetje nga Banka Botërore

A. MMAVRAJ

GJAKOVË, 221 MARS - Ministri i
Zhvillimit Ekonomik, Valdrin
Lluka, ka deklaruar aeroporti i
Gjakovës është një aset
jashtëzakonisht i madh për
vendin dhe nuk duhet të lihet të
shkatërrohet, por të funksional-
izohet në funksion të zhvillimit
ekonomik. Këto komente min-
istri Lluka i bëri të mërkurën
gjatë vizitës në Komunën e
Gjakovës, ku është takuar me
kryetarin e komunës, Ardian
Gjini, ndërsa ka vizituar edhe
Kompaninë Rajonale të Ujit

"Gjakova". 
Ministri Lluka ka thënë pas
takimit se tema kryesore që
është biseduar me kryetarin e
Gjakovës ishte aeroporti, duke
shtuar se MZhE-ja dhe komuna
kanë rol të rëndësishëm në
aktivizimin e tij. "E kemi për-
sipër një punë jashtëzakonisht
të rëndë sepse MZhE-ja duhet
t'i koordinojë punët me min-
istritë përkatëse për aktivizimin
e aeroportit përmes Komisionit
Ndërministror për Partneritet
Publiko-Privat", ka thënë Lluka.
Sipas tij, aktivizimi i aeroportit
të Gjakovës do të bëhet si pjesë
e aeroportit të Prishtinës dhe

për këtë janë duke u shqyrtuar
të gjitha format ligjore, pasi nuk
mund të krijohet një aeroport
dytësor në Kosovë. "Nëse ne
bashkëpunojmë me aeroportin
e Prishtinës ata kanë interesim
ta marrin përsipër dhe ta aktivi-
zojnë aeroportin e Gjakovës,
duke gjeneruar një punësim të
konsiderueshëm 60-100 per-
sona", ka thënë kreu i MZhE-së,
duke sqaruar se ky aeroport do

të jetë komercial dhe nuk do të
jetë vetëm për një qëllim.
Ndër çështjet e tjera që u disku-
tuan në këtë takimin ishin edhe
terminali doganor, parku i biz-
nesit në Gjakovë dhe subven-
cionimi i bizneseve.
Ndërsa kryetari i Komunës së
Gjakovës, Ardian Gjini, ka thënë
se me ministrin e Zhvillimit
Ekonomik kanë biseduar për
tema të cilat kanë të bëjnë me

zhvillimin në Gjakovë.
"Biseduam për projekte të
mundshme, për nevojat që
kemi dhe bashkëpunimin me
ministrinë si Komunë e
Gjakovës. Jemi ndalur edhe në
disa çështje që janë jetike dhe
strategjike. Kemi provuar të
koordinohemi për këto projekte
dhe një prej tyre është edhe
aeroporti, edhe zona industri-
ale", ka deklaruar Gjini. 
Më pas, ministri Lluka, i
shoqëruar nga kryetari Gjini, ka
vizituar KRU "Gjakova", ku
është shënuar Dita
Ndërkombëtare e Ujit. Me këtë
rast, Lluka ka pohuar se KRU
"Gjakova" është kompania me
performancën më të mirë në
Kosovë dhe kjo është dëshmuar
edhe nga rregullatori i ujërave.
Ai ka thënë se janë duke bërë
përpjekje që 100 për qind e
qytetarëve të jenë pjesë e kyçjes
së ujit të pijshëm, duke shtuar
se për përmirësimin e këtyre
shërbimeve do të realizohen
investime të konsiderueshme.

Lluka premton hapa konkretë për 
aktivizimin e aeroportit të Gjakovës

Lekaj e informon Apostolovën për projektet 
e Ministrisë së Infrastrukturës

Ministri i Zhvillimit Ekonomik, Valdrin Lluka,
pas takimit me kryetarin e Komunës së
Gjakovës, Ardian Gjini, ka paralajmëruar se
aeroporti i Gjakovës shumë shpejt do të funk-
sionalizohet. Ai ka thënë se do t'i koordinojnë
punët me ministritë përkatëse për aktivizimin
e këtij aeroporti përmes Komisionit
Ndërministror për Partneritet Publiko-Privat

PRISHTINË, 221 MARS (ER) - Ministri
i Infrastrukturës, Pal Lekaj, ka
pritur të mërkurën në takim
shefen e Zyrës së BE-së në
Kosovë,  Nataliya Apostolova, të
cilën e ka informuar për projek-
tet aktuale të ndërtimit të infra-
strukturës rrugore dhe heku-
rudhore të Republikës së
Kosovës dhe për ato në të

ardhmen lidhur me agjendën e
konektivitetit për projektet
ndërkufitare. 
Gjatë këtij takimi është biseduar
edhe për zhvillimet aktuale e
politike në vend, për procesin e
liberalizimit të vizave, si një
çështje e rëndësishme dhe që i
bënë qytetarët e Kosovës të
barabartë me të gjithë qytetarët

e rajonit dhe më gjerë.
Apostolova ka konfirmuar se
Bashkimi Evropian është shumë
i angazhuar në agjendën e
konektivitetit në mënyrë që të
krijohen lidhje dhe korridore
ndërkufitare në mes vendeve
dhe për të cilat ka mundësi
financimi përmes instru-
menteve financiare të BE-së.
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Arbisa SSHEFKIU

BERN, 221 MARS - Qeveria Federale e
Zvicrës, në mbledhjen e së
mërkurës, ka aprovuar mar-
rëveshje të re për sigurimet
shoqërore me Kosovën. Me këtë
vendim merr fund diskriminimi
tetëvjeçar i shtetasve të Kosovës, të
cilët në mënyrë të rregullt kanë
paguar kontributet e tyre në sig-
urimet shoqërore të Zvicrës. Lajmi
është bërë me dije nga sindikata
"Unia", e cila është me seli në
Bern.
Sindikata "Unia" ka kërkuar nga
qeveria federale e Zvicrës t'i zbato-
jë masat e përshtatshme për t'i
baraspeshuar humbjet e shkaktu-
ara për kohën e mungesës së zba-
timit të marrëveshjes. "Me adopti-
min e sotëm dhe nënshkrimin e
planifikuar në qershor me
Qeverinë e Kosovës, Qeveria
Federale e Zvicrës hap rrugë ta

përparojë ratifikimin në parla-
ment. 'Unia' kërkon nga parla-
menti zviceran ta përshpejtojë rat-
ifikimin. Pasi vetëm kështu mund
të përfundojë ky diskriminim i
papërballueshëm", është thënë në
njoftimin e sindikatës "Unia". 
"Unia" ka vlerësuar se përfituesit e
pensioneve të sigurimeve
shoqërore zvicerane nga Kosova
kanë paguar çmim të lartë.
"Çmimi i këtij diskriminimi ishte i
lartë. Shumë përfituesve u është
refuzuar pagesa e pensioneve të
sigurimeve shoqërore në Kosovë.
Edhe me marrëveshjen e re nuk
është bërë përfundimisht e qartë
se si mund të fitohet e drejta
retroaktive. 'Unia' kërkon nga
Qeveria Federale të zbatojë masa
të përshtatshme për t'i
baraspeshuar humbjet e shkaktu-
ara në periudhën e kaluar shkaku i
mungesës së zbatimit të mar-
rëveshjes. Është e papranueshme
që njerëzve t'u mohohet e drejta e

përfitimit në pension dhe që atyre
t'u shkaktohet krizë ekzistenciale",
është thënë në njoftimin e
sindikatës "Unia".  
Shkaku i presionit të shumicës së

djathtë politike në parlamentin
zviceran, Qeveria Federale në prill
të vitit 2010 pati anuluar mar-
rëveshjen për sigurimet shoqërore
me Zvicrën. Ky vendim pati kri-

juar pasiguri shkatërruese për
mijëra pensionistë nga Kosova,
edhe përkundër së drejtës së tyre
legjitime për të marrë pension nga
Zvicra.

Qeveria e Zvicrës aprovon marrëveshjen 
e re për kontributet e kosovarëve 

BRUSKEL, 221 MARS (ER) -
Zëvendëskryeministri dhe min-
istri i Punëve të Jashtme, Behgjet
Pacolli, në ditën e dytë të vizitës
së tij në Bruksel, ka pasur një
takim miqësor në Pallatin
Egmont me homologun e tij,
ministër i Jashtëm dhe
zëvendëskryeministër i
Belgjikës, Didier Reynders.
"Shtimi i marrëdhënieve
dypalëshe, veçanërisht në planin
e shkëmbimeve tregtare, 
zhvillimet rajonale dhe
bashkëpunimi për anëtarësimin
e Kosovës në organizatat
ndërkombëtare, ishin disa prej
temave të diskutimit mes dy

ministrave", është thënë në 
njoftimin e MPJ-së. 
Ministri Pacolli e ka njohur
bashkëbiseduesin e tij me 
zhvillimet ekonomike në vend,
me trajtimin e pakicave në
Kosovë, ecurinë e dialogut me
Serbinë etj.
Shefi i diplomacisë belge u intere-
sua për aspekte të veçanta të këtij
dialogu, për marrëdhëniet me
EULEX-in dhe për rrugët e trans-
formimit të Forcës së Sigurisë së
Kosovës. Dy bashkëbiseduesit
shprehën vullnetin për ta rritur
bashkëpunimin në fushën e
shkëmbimeve tregtare që sot janë
në nivel të ulët.

Pacolli kërkon të rritet bashkëpunimi në
shkëmbimet tregtare me Belgjikën

PRISHTINË, 221 MARS (ER) - Agjencia e
Statistikave të Kosovës (ASK) ka
publikuar "Statistikat afatshkurtra të
tregtisë me pakicë" për periudhën
tremujore (TM4) 2017. Në bazë të
dhënave të publikuara në tremu-
jorin e katërt të vitit 2017, krahasuar
me tremujorin paraprak (TM3
2017) ka pasur rritje të tregtia me
pakicë e pajisjeve informatike dhe
të komunikimit, në dyqane të spe-
cializuara (8.9 për qind), tregtia me
pakicë e karburantit për automjete,
në dyqane të specializuara (8.7 për
qind), tregtia me pakicë e mallrave
të tjerë, në dyqane të specializuara
(7.4 për qind), tregtia me pakicë e
produkteve ushqimore, pijeve dhe
duhanit, në dyqane të specializuara
(5.5 për qind), tregtia me pakicë e
pajisjeve të tjera shtëpiake, në
dyqane të specializuara (4.0 për
qind), tregtia me pakicë në dyqane
jo të specializuara (3.5 për qind),

tregtia me pakicë, jo në dyqane,
tezga ose tregje (0.8 për qind), si dhe
tregtia me pakicë e mallrave kultur-
ore dhe të argëtimit, në dyqane të
specializuara, nuk ka ndonjë
ndryshim.
Në tremujorin e katërt të vitit 2017,
krahasuar me tremujorin e katërt të
vitit 2016, kanë pasur rritje: tregtia
me pakicë e produkteve ushqimore,
pijeve dhe duhanit, në dyqane të
specializuara (23.0%); tregtia me
pakicë, jo në dyqane, tezga ose 
tregje (22.5 për qind); tregtia me
pakicë e karburantit për automjete,
në dyqane të specializuara (8.8 për
qind); tregtia me pakicë, në dyqane
jo të specializuara (6.8 për qind);
tregtia me pakicë e pajisjeve të tjera
shtëpiake, në dyqane të special-
izuara (6.0 për qind), dhe tregtia me
pakicë e mallrave kulturore dhe të
argëtimit, në dyqane të 
specializuara (4.2 për qind).

Shënon rritje tregtia me pakicë
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MITROVICË, 21 MARS (ER) -
Këshilli Komunal për Siguri
në Bashkësi (KKSB) në
Mitrovicë ka mbajtur të
mërkurën mbledhjen e parë
të këtij viti. Gjatë këtij taki-
mi është biseduar për kon-
stituimin e Këshillit
Komunal për Siguri dhe
rreth gjendjes së sigurisë në
këtë komunë e cila është
vlerësuar e qetë. Gjithashtu,

është diskutuar edhe për
planin e punës së Këshillit
Komunal për Siguri në
Bashkësi për vitin 2018.
Komandanti i Stacionit të
Policisë në jug të Mitrovicës,
Ahmet Xhosha, gjatë këtij
takimi ka folur për gjendjen e
sigurisë në këtë komunë. Ai
ka thënë se gjendja e sigurisë
në Komunën e Mitrovicës ka
qenë stabile gjatë vitit të

shkuar dhe për këtë ka falën-
deruar qytetarët për
bashkëpunimin e mirë me
Policinë e Kosovës. Kurse
nënkryetari i Komunës së
Mitrovicës, Faruk Mujka, ka
bërë me dije se Komuna e
Mitrovicës mbetet e gatshme
ta vazhdojë bashkëpunimin
edhe me anëtarët e rinj të
këtij këshilli, por edhe me të
gjithë mekanizmat e tjerë.

KKSB-ja: Gjendja e sigurisë në Mitrovicë është stabile 

FERIZAJ, 221 MARS (ER) - Kryetari i
Komunës së Ferizajt, Agim Aliu, i
shoqëruar edhe nga nënkryetari
Naim Ferati, kryesuesja e
Kuvendit të Komunës, Kristina
Gashi-Bytyçi, si dhe nga drejtorët
e drejtorive komunale, kanë
mbjellë të mërkurën lule dhe
drunj dekorativë në sheshin e
kësaj komune me rastin e 21
marsit - Ditës së pranverës. Me
këtë rast, Aliu ka thënë se 21
marsi simbolizon ardhjen e
pranverës. "Këtë ditë dëshiruam

ta manifestojmë me lulet që janë
simbolika më e mirë e ngjalljes së
shpresës. Mbi të gjitha, dita e 21
marsit të vitit 2018 për qytetarin
e Ferizajt është një shpresë më e
madhe sesa vetë simbolika e
kësaj dite, sepse qytetarët e
Ferizajt kanë vendosur të kenë
një pranverë tjetër, qytetarët e
Ferizajt kanë vendosur të kenë
pranverë të qeverisjes. Dhe unë
dua t'i falënderoj qytetarët e
Ferizajt, pasi ata janë qytetarët e
pranverës, janë qytetarë të

dinamikës dhe pikërisht kjo ditë
do të ketë dinamikë në qytetin e
Ferizajt", ka thënë ai. 
Kryetari Aliu është zotuar para
qytetarëve të Ferizajt se çdo ditë
të punës do të sjellë gjallëri. "Ne
do t'i japim pranverë secilës nga
çështjet, sepse për këtë na ka
besuar qytetari i Ferizajt", ka
thënë Aliu. Gjatë ditës së
mërkurë ndërmarrja "Ambienti"
ka bërë edhe mbjelljen e disa
luleve nëpër pjesë të tjera të
qytetit.

Dita e pranverës në Ferizaj shënohet me mbjelljen e luleve

PRISHTINË, 221 MARS (ER) -
Ambasadori i Japonisë në Austri,
përgjegjës për Kosovën, Kiyoshi
Koinuma, ka thënë se do t'i
mbjellin 30 drunj të llojit "Cherry
Blossom" në Prishtinë. Këtë

zotim ambasadori japonez e dha
gjatë një takimi që ka pasur të
mërkurën me kryetarin e
Komunës së Prishtinës, Shpend
Ahmeti, me të cilin ka diskutuar
për zhvillimet politike në Kosovë,

si dhe për projektet e mandatit të
dytë qeverisës në Prishtinë. Po
gjatë këtij takimi u fol për thellim-
in e bashkëpunimit, me qëllim
realizimin e projekteve të mira
për qytetarët.

PRISHTINË, 221 MARS (ER) - Të
mërkurën kanë filluar punimet
për rregullimin e shkallëve të
lagjes "Arbëria" në Prishtinë.
Sipas njoftimit të Komunës së
Prishtinës, projekti për këtë
hapësirë parasheh punimet në
rreth 300 metra gjatësi, me
shkallë të gjera 2.5 metra, të
shtruara me gurë natyrorë, me
trashësi prej 10 centimetrash.

"Do të rregullohet kanalizimi
atmosferik, ndriçimi si dhe
hapësirat përcjellëse për
pushim. Po ashtu, do të ndahen
këndet e lojërave për fëmijë, si
dhe do të shtohen hapësirat e
gjelbra rreth shkallëve", është
thënë në njoftimin e Komunës
së Prishtinës. I gjithë ky projekt
pritet të përfundohet brenda
120 ditëve.

Nis rregullimi i shkallëve
në lagjen ‘Arbëria’

Japonia do t’i mbjellë 30 drunj të
llojit ‘Cherry Blossom’ në Prishtinë

Largohet deponia ilegale
te banesat në Hajvali
PRISHTINË, 221 MARS (ER) -
Hapësira rreth banesave të
Komunës së Prishtinës në
Hajvali për një kohë ishte
shndërruar në deponi ilegale të
mbeturinave. Tashmë, përmes
kompanisë së kontraktuar nga
Komuna e Prishtinës, kjo deponi

është larguar. "Po punojmë në
vazhdimësi që ta përmirësojmë
shërbimin e menaxhimit të 
mbeturinave. Po angazhohemi
për një Prishtinë sa më të pastër,
me sa më shumë hapësira të 
gjelbra", është thënë në njoftimin
e Komunës së Prishtinës.
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Historia e njerëzimit, në të gjitha
epokat e civilizimit, nuk e ka të
njohur ecjen e barabartë të gruas
me burrin në shoqëri. Edhe sot,
në kohën e zhvillimeve moderne,
flitet se "gruaja po ngecën 
mbrapa proceseve", sidomos në
fushën e politikës, për çka faji i
vihet kryesisht arsimimit të saj të
vonuar. Parë nga ky 
këndvështrim, kjo edhe qëndron,
kur kemi parasysh se shumica e
grave të drejtën e shkollimit e
kanë fituar pas Luftës së Dytë
Botërore, madje deri vonë arsimimi
i grave është parë si "prishje dhe
rënie në gabime të femrës".
Që nga lashtësia e deri në
shekullin e 18, gratë, në të gjitha
drejtimet, nuk e kishin asnjë të
drejtë. Madje më1586 "këshilli i të
shkathëtëve" e kishte shpallur
gruan si qenie që nuk i takon
njerëzores. Por shekujt më vonë
na e dhanë përgjigjen se "njerëzit
në gjendjen e natyrshme
biologjike janë të njëjtë". Është
pikërisht shekulli i 18 që shënon
lëvizjet e para për të drejta civile
dhe politike, të drejta këto që u
proklamuan në Revolucionin
Francez, e që kishin të bënin
vetëm me burrat. Por për këtë, me
guximin e saj intelektual, reagoi
dramaturgia franceze Olympe de
Gouges, e cila për herë të parë në
historinë e njerëzimit hartoi
"Deklaratën për të Drejtën e
Gruas", ku thuhet: "Gruaja lind e
lirë dhe gëzon të drejta të
barabarta me mashkullin në çdo
aspekt".
Pas shumë vitesh, më 1948, me
insistimin e Anna Eleanor
Roosevelt që drejtonte
Komisionin për të Drejtat e
Njeriut në OKB, të drejtat e grave
në mënyrë të posaçme u artikuluan
në Deklaratën Universale për të
Drejtat e Njeriut. E të drejtat që
kanë mbrojtje kushtetuese apo
ndërkombëtare janë të drejtat
themelore të njeriut, si e drejta
për dinjitet dhe personalitet
njerëzor. Është i rëndësishëm
sanksionimi me ligj i këtyre të
drejtave, të cilat krijojnë mundësi
për një shoqëri të përgjegjshme,
demokratike dhe jodiskrimin-
uese. Me një fjalë, mbrojtja e të
drejtave dhe lirive të njeriut është
kërkesë minimale për një jetë të
dinjitetshme dhe pa abuzim nga
më të fortit. E "të poshtërosh ata
që janë më me pak forcë, përbën
një kënaqësi të madhe perverse",
thotë Hanah Arendi.
Fjala diskriminim vjen nga 
latinishtja, discriminare dhe ka
kuptimin e dallimit, veçimit, 
përjashtimit apo kufizimit të të
drejtave të një personi ose grupi
në raport me të tjerët për shkak të
gjinisë, racës, gjuhës, bindjes etj.
Meqë bazohet në doktrina të
rrezikshme superioriteti, diskrim-
inimi është formë e shëmtuar e

mohimit të të drejtave, që 
zakonisht rezulton me pakënaqësi,
destabilitet dhe pengon 
prosperitetin e emancipimin e
shoqërisë
Thuhet se "barazia e vërtetë 
arrihet vetëm në kushte lirie",
përderisa sjellja me përgjegjësi, si
respektimi i lirisë dhe të drejtave
të njeriut, mund të realizohet
vetëm në demokraci. Por, vlerat e
demokracisë, siç është parimi i
barazisë, si pasojë e ndërhyrjeve
mashkulloriste asnjëherë nuk
vlejtën edhe për gratë. Se kjo 
qëndron, mjafton ta vështrojmë
historikun e përpjekjeve të grave
për të votuar, që në Evropë e ShBA
janë njohur pas Luftës së Dytë
Botërore. Madje në disa vende të
Evropës përpjekjet kanë vazhd-
uar deri në pjesën e dytë të
shekullit XX. Në Britani kërkesat e
grave për të votuar kishin filluar
më 1830, por ishte dashur të
kalonin gati 90 vjet që kjo e drejtë
të jetësohej më 1918. Në Finlandë
e drejta e grave për të votuar ishte
miratuar më 1906. Përderisa në
disa kantone të Zvicrës, si në
Appenzell Innerrhoden këtë të
drejtë gratë e kanë fituar më 1984.
Gratë në Ballkan të drejtën e votës
e kanë fituar pas Luftës së Dytë
Botërore. Gratë shqiptare për
herë të parë votuan më 1945, në
zgjedhjet për Asamblenë
Kushtetuese. Sot në demokraci e
drejta e grave për të votuar nuk
është e diskutueshme, por pjesë-
marrja e saj në politikë dhe
vendimmarrje, si kusht për
drejtësi dhe barazi shoqërore, lë
shumë për të dëshiruar.
Dekadave të fundit udhëheqës të
shteteve dhe organizatave
ndërkombëtare kanë ndërmarrë
një varg aksionesh dhe kanë
miratuar strategji për ta pro-
movuar përfaqësimin e grave në
të gjitha sferat e vendimmarrjes. 
Më 1988 Këshilli i Evropës për
herë të parë në "Deklaratën për
Barazinë dhe Gratë", përcakton
se "barazia gjinore është pjesë e
pandarë e të drejtave të njeriut,
dhe se pa u arritur kjo nuk mund
të ketë as drejtësi shoqërore dhe
as demokraci të vërtetë". Edhe
Deklarata e Pekinit më 1995, që
është një ndër deklaratat më të
fuqishme ndërkombëtare, 
konstaton se "fuqizimi i gruas dhe
pjesëmarrja e plotë e saj në të
gjitha sferat e shoqërisë, përfshirë
edhe marrjen e vendimeve, është
kusht themelor për arritjen e
barazisë, zhvillimit dhe paqes".
Më 2006 u krijua Instituti
Evropian për Barazi Gjinore, i cili
nëpërmjet rekomandimeve të
posaçme u bënte thirrje shteteve
anëtare t'i ndryshojnë sistemet e
tyre zgjedhor edhe të aplikojnë
sistemin e kuotës dhe mekanizmat
e tjerë ndihmës për arritjen e 
balancës gjinore në politikë dhe
vendimmarrje.
Sistemi zgjedhor është ndër
faktorët e rëndësishëm që ndikon

në numrin e përfaqësuesve gra në
parlament. Në pluralizëm janë
disa sisteme zgjedhore, por nga tri
sistemet kryesore: mazhoritar,
proporcional dhe ai i përzier,
është dëshmuar se aplikimi i 
kuotave me sistemin zgjedhor
proporcional është gjetja më e
mirë për të arritur përfaqësimin e
grave në parlament. 
Pa dyshim këtu pastaj luan rol
edhe përdorimi i listave të hapura
apo të mbyllura të kandidatëve, si
dhe renditja e tyre në lista.
Faktor tjetër janë edhe partitë
politike që duhen parë siorganizata,
të cilat luajnë rol të rëndësishëm
për përfshirjen e femrave në 
pozitat vendimmarrëse dhe
pjesëmarrjen e barabartë të tyre
në listat e kandidatëve në zgjedhje,
duke promovuar kështu barazinë
gjinore. Pos Belgjikës, në asnjë
vend tjetër partitë politike nuk
ofrojnë për gratë vende të
barabarta me burrat në këto lista.
Por, ajo që viteve të fundit 
predominon në tematikat e
diskutimeve rreth rritjes së 
pjesëmarrjes së gruas në politikë
dhe në vendimmarrje, pa dyshim
është edhe rëndësia që ka 
aplikimi i sistemit të kuotave që
ka efekt, "vetëm në përshtatje me
sistemin zgjedhor".
Pavarësisht se gratë përbëjnë 50
për qind të popullsisë, ato janë
grupi më i nënpërfaqësuar në
politikë, prandaj vendosja e
kuotës gjinore prej 30 % (që nuk
ka ndryshe si të quhet pos "kuotë
për gratë"), është parë si e
domosdoshme për fuqizimin e
grave në politikë dhe në organet
vendimmarrëse. Konsiderohet si
"masë e përkohshme" që ligjërisht
garanton pjesëmarrjen e grave në
politikë. Kuota ndahet në katër
kategori: kuotat gjinore ligjore,
kuotat vullnetare (politike), 
kuotat e dyfishta dhe kuotat e
buta. Daton që nga viti 1937, kur
përfaqësuese të organizatave të
grave, i kërkuan Komisionit të
Ekspertëve për Statusin Ligjor të
Grave në Lidhjen e Kombeve,
vendosjen e kuotës ligjore, për ta
ruajtur balancën gjinore në jetën
publike dhe politike, si kusht për
respektimin e të drejtave të njeri-
ut. Megjithatë, kaluan shumë
dekada deri në vitin 1979, që këto
të drejta të kenë mbrojtje ligjore
nëpërmjet Konventës për
Eliminimin e të Gjitha Formave të
Diskriminimit ndaj Grave
(CEDAW). Kështu, edhe pse
Suedia kuotën politike e kishte
përdorur qysh më 1928,
Argjentina u bë vend i parë në
botë, që më 1991 përdori kuotën
ligjore. Përkundër faktit se kuota
kishte një përvojë të keqe gjatë
komunizmit, aplikimi i saj gjeti
shtrirje të shpejtë në shumë
vende të botës, si në Belgjikë më
1994, në Bosnje-Hercegovinë
(1989-2001), në Francë (1999-
2000), në Kosovë (2000), në
Maqedoni (2002), në Slloveni

(2006), në Spanjë (2007), në
Shqipëri (2008), etj.

Kuotat ddhe kkrijimi ii nnjë
klase pparazite nnë ppolitikën

e KKosovës

Në Kosovën e pasluftës, që në
zgjedhjet e para parlamentare të
mbajtura më 2001, bashkësia
ndërkombëtare, për ta fuqizuar
pjesëmarrjen e gruas në politikë,
vendosi kuotën gjinore (kuotat e
dyfishta), që rezultoi me sukses
pasi u arrit shifra 33 % e për-
faqësimit të grave në parlament.
Në zgjedhjet e dyta më 2004,
Kosova tanimë kishte Ligjin e parë
për Barazi Gjinore i cili sanksionoi
kuotën gjinore për 40 % të 
përfaqësimit të grave në të gjitha
nivelet e pushtetit, por që binte
ndesh me kodin zgjedhor të
miratuar më 2008, i cili kishte
sanksionuar kuotën 30 % të 
përfaqësimit të grave në Parlament. 
Në këto zgjedhje (2004) numri i
grave deputete kishte zbritur në
30.8 %. Edhe në zgjedhjet e treta
më 2007, numri i grave deputete
ishte 30.8 %, më 2010, 31.6 %, më
2014, 32.5%. Por, përkundër 
ngritjes së numrit të grave në 
parlament, në nivelin qendror
dhe lokal, përfaqësimi i tyre në
vendimmarrje ishte shumë i ulët. 
Kohë të gjatë asnjë grua nuk ka
qenë e përfaqësuar në nivel të
kryesisë së Kuvendit. 
Kosova vërtet pati presidente
grua, por në zgjedhjet lokale të
2013-s, nga 38 komuna sa ka
Kosova, pati vetëm një kryetare
komune. Më 2015, numri i
përgjithshëm i grave të punë-
suara nëpër komuna ishte 28 %,
dhe vetëm 5.2 % në pozitat
drejtuese qeveritare. Në
Presidencë, nga 32 pozita të larta
drejtuese, 14 udhëhiqeshin nga
gratë, në Kuvend, nga 52 pozita të
larta drejtuese, vetëm 19
udhëhiqeshin nga gratë. Sot në
Kuvendin e Kosovës 70 % e
deputetëve janë burra.
Nga 38 komuna sa ka Kosova,
asnjë nuk udhëhiqet nga gratë,
dhe nga 21 ministri, vetëm dy gra
mbajnë poste ministrore. Thënë
ndryshe, në të gjitha qeveritë e
pasluftës, vetëm 10-15 % e grave
kanë përfaqësuar poste 
ministrore. 
Me një fjalë, në sektorin publik
vetëm 12 % e të punësuarve janë
gra.
Janë këto të dhëna që mjaftojnë
për të dëshmuar se aty ku
përqindja e përfaqësimit të grave
është e përcaktuar me ligj (kuota
gjinore ligjore) femrat deri në një
masë janë të përfaqësuara,
përderisa në sektorin e
vendimeve politike, gratë thuaja
se tërësisht janë të përjashtuara.
Kështu, përkundër nenit 22 të
Kushtetutës së Kosovës që 
sanksionon Konventën për 
eliminimin e të gjitha formave të

diskriminimit ndaj grave
(CEDAW), si dhe miratimit të
Ligjit për Barazi Gjinore më 2015,
ku parashihet pjesëmarrja e
barabartë (50:50), e gruas në
vendimmarrje politike e publike,
ato vazhdojnë të mbeten të
diskriminuara.
Aspirata e femrës për të luajtur rol
në politikë është e hershme, por
ky synim ende mbetet sfidues. Me
aplikimin e sistemit të kuotave
pjesëmarrja e gruas në politikë
është rritur, megjithatë qasja e saj
në vendimmarrje mbetet e izoluar.
E nëse kuotat janë forma më
aktive për promovimin e grave në
politikë, atëherë pse nuk janë
vendosur në raport me pop-
ullsinë, dhe të jenë obligative në
të gjitha nivelet? Apo mos vallë ky
është vetëm një keqpërdorim
politik i emrit "grua"? "Nuk ka
anëtarësim pa mundësi të
barabarta për gratë dhe burrat",
thuhet në njërin nga 31 kapitujt
që duhen plotësuar nga secili
shtet aspirant në BE, ku synon
edhe Kosova. Megjithëse
angazhimi i gruas në politikë nuk
duhet parë si kusht për integrim
në BE por, siç thuhet edhe në
fjalorin evropian, si e drejtë njerëzore
dhe mundësi e barabartë për të
gjithë.
Gjithsesi, kuota nuk mund të jetë
e vetmja zgjidhje për përmirësimin
e disbalancës gjinore në politikë.
Para së gjithash, kuotat shkelin
parimin e meritokracisë dhe 
kultivojnë modele të parazitizmit
helmatisës për shoqërinë. Bazuar
në opinionin publik, kuotat
zakonisht bëjnë përzgjedhjen e
grave me më pak meritë, të cilat
nuk kanë kapacitet të
mjaftueshëm për ta udhëhequr
në politikë, prandaj edhe aplikimi
i sistemit të kuotave me të drejtë
quhet "shikim jo i lirë në
demokraci", që krijon imazhin e
grave "kukulla" apo "vegla të
kryetarit". Gruaja në asnjë
mënyrë nuk duhet ta pranojë
përuljen apo nënshtrimin, dhe të
vetëkënaqet në postet e dhuruara
pa meritë. Me çdo kusht pjesëmarrja
e gruas në politikë dhe në vendim-
marrje duhet realizuar përmes
konkurrencës dhe zotësisë, sepse
vetëm në këtë mënyrë krijohet një
klimënxitëse për pjesëmarrjen
aktive të grave në politikë. Në asnjë
mënyrë nuk duhet lejuar që kuotat
të jenë vendimtare për ngritjen
(numër), të gruas në politikë. Kjo
përqindje as që duhet të ekzistojë
në demokraci. Fuqizimi i gruas në
politikë dhe vendimmarrje nuk
duhet parë thjesht si një 
përmbushje obligimi, por si 
potencial intelektual për një 
qeverisje të mirë dhe stabile në
shoqëri. Vetëm kështu mund të 
krijohet një klasë politikanesh të
dinjitetshme, të pakorruptuara
dhe të ndërgjegjshme për veprimet
e rëndësishme që duhet të 
ndërmarrin në dobi të shtetit dhe
shoqërisë në përgjithësi.

KUOTAT DHE FUQIZIMI 
I GRAVE NË POLITIKË 



AUSTIN, 221 MARS - I dyshuari për
një seri sulmesh vdekjeprurëse
me bomba në dhe përreth
Austinit, kryeqytetit të shtetit
amerikan të Teksasit, është
vrarë pas një operacioni të

madh të policisë, raportojnë
mediat amerikane.
I dyshuari duket se është vrarë
pasi ka aktivizuar një pajisje
pranë një autostrade ndër-
shtetërore në lagjen Raund Rok

në Austin, raportoi Televizioni
CBS.
Sipas njoftimeve, agjentët e
FBI-së janë duke hetuar vendin
e ngjarjes.
Katër bomba kanë shpërthyer

në Austin qysh më 2 mars, duke
vrarë dy njerëz dhe plagosur
katër të tjerë. Bomba e pestë ka
shpërthyer në një qendër të
shpërndarjes FedEx pranë San
Antonios, të martën.

Vritet ii ddyshuari ppër ssulmet mme bbomba nnë AAustin ttë TTeksasit 
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Merkeli kritikon Turqinë për 
ofensivën në Afrin 

BERLIN, 221 MARS - Kancelarja gjermane Angela
Merkel ka kritikuar ofensivën e Ushtrisë turke ndaj
militantëve kurdë në qytetin sirian, Afrin.
"Pavarësisht prej interesave legjitime që ka Turqia
mbi sigurinë, është e papranueshme ajo çfarë po
ndodh në Afrin, ku mijëra civilë po përndiqen, po
vdesin ose po detyrohen të largohen", ka thënë
Merkeli gjatë fjalimit në Parlament. "Ne dënojmë
fuqishëm këto veprime", ka shtuar ajo.
Turqia ka nisur ofensivë ushtarake në Afrin,
kundër militantëve kurdë të Sirisë, të cilët i kon-
siderohen terroristë. Ankaraja thotë se ata kanë
lidhje me kryengritësit kurdë brenda Turqisë. 
Ankaraja ka deklaruar se ka marrë nën kontroll
qytetin Afrin të Sirisë.

Izraeli pranon përgjegjësinë për
një sulm ajror në Siri 
TEL-AAVIV, 221 MARS - Ushtria izraelite pranoi të
mërkurën përgjegjësinë për një sulm ajror të vitit
2007, që shkatërroi një objekt në Siri, i cili mendo-
het se ishte reaktor bërthamor. 
Izraeli publikoi video të sulmit në objektin që
ndodhet në rajonin Deir al-Zour, për të cilin Tel-
Avivi tha se do të ishte së shpejti aktiv.
Siria ka mohuar se po ndërtonte një reaktor
bërthamor në atë zonë.
Shefi i Shtabit të Forcave Mbrojtëse të Izraelit tha
se sulmi ajror shërben si paralajmërim se Izraeli
nuk ka për të lënë që disa aktivitete të ndikojnë te
siguria e vendit. 
Izraeli ka kryer një numër sulmesh ajrore në Siri,
që mendohet gjerësisht se synojnë të mos lejojnë
kalimin e furnizimeve te grupi Hezbollah në
Liban.

UASHINGTON, 221 MARS - Shtëpia e
Bardhë i ka dalë në mbrojtje bisedës
telefonike që presidenti amerikan
Donald Trump zhvilloi të martën me
presidentit rus Vladimir Putin për ta
përgëzuar për fitoren e tij në zgjed-
hje. Ndërkohë në një shkrim të
gazetës "Washington Post" thuhej se
ekipi i këshilltarëve të sigurisë e pati
paralajmëruar Trumpin që gjatë
telefonatës të mos e uronte Putinin
për fitoren. Telefonata e së martës
mes dy presidentëve përkoi me pub-
likimin e gjetjeve të hetimit të kryer
nga një komision i Senatit, sipas të
cilit, Rusia ka ndërhyrë në zgjedhjet
presidenciale amerikane të 2016-s.
Të martën Trumpi nuk i përmendi
gjetjet e komisionit, por foli mbi
nevojën për t'u takuar me zotin
Putin për të diskutuar çështje me
rëndësi globale.
Duke folur për gazetarët gjatë një
takimi me një delegacion të Arabisë
Saudite, presidenti Trump e vlerësoi
bisedën e tij me Putinin si shumë të
mirë. "Patëm një bisedë shumë të
mirë dhe mendoj se ndoshta do të
takohemi në një të ardhme jo shumë
të largët për të diskutuar mbi garën e

armatimeve, e cila po del jashtë kon-
trollit. Ne kurrë nuk do të lejojmë
askënd të disponojë diçka, qoftë
edhe pranë asaj që kemi ne. Do të
diskutojmë edhe për Ukrainën,
Sirinë, Korenë e Veriut dhe çështje të
ndryshme", tha Trumpi.
Ndërkohë, komisioni i Zbulimit në
Senat njoftoi se një hetim i
kujdesshëm në çdo shtet provoi
padyshim se Rusia është përpjekur
të ndikojë në rezultatin e zgjedhjeve
presidenciale amerikane të vitit
2016. "Rusia u përpoq të depërtojë
në 21 shtete dhe ne dimë se ata ishin
të suksesshëm të depërtonin në të
paktën një bazë të dhënash të
votuesve", tha senatori republikan
Richard Burr.
Anëtarët e komisionit thanë se nuk
gjetën prova për ndryshim të votave,
qoftë dhe një të vetme, por sipas gjet-
jeve të hetimit shumica e shteteve
kanë sisteme të vjetruara votimi. "Ka
ende 40 shtete që veprojnë me pajis-
je zgjedhore më shumë se 10 vjet të
vjetra dhe shumë prej pajisjeve kanë
programe të vjetruara, që nuk mund
të përmirësohen edhe nëse do të
vendosej të bëhej një gjë e tillë", tha

senatori demokrat Mark Warner.
Komisioni dypalësh bëri thirrje për
modernizimin urgjent të sistemit
dhe marrjen e masave të sigurisë për
të parandaluar ndërhyrjen në zgjed-
hjet për Kongresin që mbahen më
vonë gjatë këtij viti. Sipas tyre shtetet
duhet të mbështesin votimin elek-
tronik dhe me të dhëna në letër. "Nuk
kemi dyshim se Rusia dhe kundër-
shtarë të tjerë të huaj apo aktorë keq-
dashës do të vazhdojnë të vënë në
shënjestër zgjedhjet tona në një për-
pjekje për të minuar demokracinë
tonë", tha senatori demokrat Martin
Heinrich.
Të martën Shtëpia e Bardhë tha se
biseda miqësore e presidentit Trump
me homologun e tij Putin nuk do të
thotë se administrata do të jetë e butë
përballë sjelljes së keqe të Rusisë. "Ne
kemi vendosur sanksione të ashpra
ndaj Rusisë dhe një numër gjërash të
tjera, duke treguar qartësisht se cili
është pozicioni ynë", tha Sarah
Huckabee sekretare e shtypit në
Shtëpinë e Bardhë. Por, ajo tha se
presidenti beson në rëndësinë e rua-
jtjes së dialogut me Rusinë për çësht-
je me rëndësi globale.

Shtëpia e Bardhë mbron
telefonatën e Trumpit me
homologun e tij Putin

Telefonata e së martës mes dy presidentëve përkoi me publikimin e gjetjeve të
hetimit të kryer nga një komision i Senatit, sipas të cilit, Rusia ka ndërhyrë në
zgjedhjet presidenciale amerikane të 2016-s
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Qendresa RRAMA

PRISHTINË, 221 MARS - Në kuadër të
aktiviteteve që janë organizuar
në Kosovë për Ditën Botërore të
Poezisë, nën përkujdesjen e
Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe
Sportit, është organizuar të
mërkurën manifestim kulturor
në përkujtim të jetës dhe veprës
së shkrimtarit Gani Xhafolli. Me
këtë rast është përuruar edhe
libri i autorëve Reshat Sehitaj dhe
Asllan Qyqalla, "Gani Xhafolli,
princ i letërsisë për fëmijë".
Në aktivitetin e organizuar në
Bibliotekën Kombëtare të
Kosovës "Pjetër Bogdani" ka
marrë pjesë edhe ministri i
Kulturës, Rinisë dhe Sportit,
Kujtim Gashi, i cili aktivitetin në
fjalë e ka konsideruar si
aktivitetin më të mirë e më
adekuat për ta shënuar Ditën
Botërore të Poezisë. "Jam shumë i

nderuar që sot bashkë me ju po
shënojmë Ditën Botërore të
Poezisë, me një aktivitet të
veçantë për një njeri të veçantë të
letërsisë sonë për fëmijë, siç
është princi i letërsisë për fëmijë,
shkrimtari i mirënjohur dhe i
dashur për të gjithë ne, Gani
Xhafolli", është shprehur ministri
Gashi, duke e uruar edhe komu-
nitetin e shkrimtarëve për këtë
ditë të shënuar. 
Ministri Gashi, duke folur për
veprimtarinë e shkrimtarit të
ndjerë, Gani Xhafolli, solli në
vëmendje se ai është përkthyer
në gjuhë të huaja, duke depërtu-
ar kështu tek lexuesit anglezë,
francezë e spanjollë. "Për vlerën
dhe rëndësinë e veprës dhe kri-
jimtarisë së Gani Xhafollit flasin
edhe vështrimet e kritikëve
letrarë të cilët e pasqyrojnë
mendimin e thellë e botën e
pastër shpirtërore të poetit që
depërton përmes vargut në

botën e fëmijëve shqiptarë që
janë edhe këta fëmijë si të gjithë
fëmijët e botës dhe poezia jonë
po depërton edhe jashtë kufijve,
po përkthehet, po lexohet e po
pasurohet me poezinë e shkrimin
shqip", ka thënë ministri.
Ai ka theksuar se MKRS-ja i
përkrah shkrimtarët dhe botuesit

nëpërmjet politikave që janë në
dobi të kultivimit dhe nxitjes së
kreativitetit në artin letrar. "Ne,
Ministria e Kulturës, aktivitetet që
kanë peshë e rëndësi të veçantë
për krijuesit letrar, artistët,
sportistët dhe rininë, gjejmë
forma, mundësi e kushte për t'i
përkrahur, mbështetur e për t'i

avancuar vlerat e mirëfillta letrare
e artistike. Një prej këtyre eveni-
menteve të rëndësishme për kul-
turën, letërsinë e krijimtarinë
shqipe është edhe ky eveniment i
sotëm në Ditën Botërore të
Poezisë, për poetin tonë të shquar
të letërsisë për fëmijë, Gani
Xhafolli", ka thënë ministri Gashi.

Në Ditën Botërore të Poezisë 
përurohet libri për Gani Xhafollin

Në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës "Pjetër
Bogdani" është organizuar të mërkurën manifestimi
kulturor në përkujtim të jetës dhe veprës së 
shkrimtarit Gani Xhafolli. Me këtë rast është përuruar
edhe libri i autorëve Reshat Sehitaj dhe Asllan
Qyqalla, "Gani Xhafolli, princ i letërsisë për fëmijë"

Nga IIsuf SSHERIFI

Flumsi ishte qyteti i radhës pas
gjashtë qendrave të tjera, ku u
prezantua libri "Gjergjat në drita
përkrenaresh" i autorit Avni
Dehari.  
Salla e shkollës së qytetit ishte
mbushur me dashamirë të librit,
nxënës e prindër të shumtë, që
me programin e përgatitur nga
LAPSH-i dhe në bashkorganizim
me shoqatën e "Atdheu" në Bad
Ragaz, Bashkësinë e

Mërgimtarëve të Flumsit, si dhe
Bashkësinë Islame të Flumsit, iu
bë pritje madhështore autorit
Avni Dehari.
Me nga një fjalë përshëndetëse i
uruan mirëseardhje autorit
Adnan Fazliu nga Bashkësia e
Mërgimtarëve, Irfan Musliu nga
Shoqata "Atdheu" si dhe imami
Shkëlzen Avdiu nga Bashkësia
Islame.
Për aq sa zgjati përurimi i librit, i
cili u hap me korrin e nxënësve
që kënduan himnin kombëtar
dhe me një minutë heshtje për

të rënët e kombit, ai u udhëhoq
mjaft mirë nga mësuesi, prof. dr.
Vaxhid Sejdiu.  
Prezantimet e nxënësve me
këngë për vendlindjen dhe
lexime fragmentesh nga libri i
dhanë frymë edhe më shumë
kësaj ore letrare. Për librin folën
Destan Hajdini dhe prof. dr.
Vaxhid Sejdiu, të cilët e 
vlerësuan me nota mjaft të larta. 
Në fjalën e tij prezantuese dhe
falënderuese, shkrimtari Avni
Dehari ka treguar për punën e
gjatë si shkrimtar për ta 
rrumbullakuar këtë  trilogji, për
pritjen që po i bëhet nga
mërgimtarët në Zvicër, si dhe ka

folur edhe për idetë mbi
dorëshkrimet e radhës. Ai ka
falënderuar të gjithë të pranish-
mit, duke ua përcjell nxënësve
mesazhin që të mësojnë sa më
shumë.
Dehari ka thënë se prindërit
duhet t'i dërgojnë fëmijët në
shkollën shqipe dhe të jenë të
sjellshëm aty ku jetojnë, në
mënyrë që të kontribuojnë  edhe
për mëmëdheun e tyre. 
Në fund, nxënësit, ashtu sikurse
prindërit, dhe të tjerë të 
pranishëm, patën mundësinë të
pajisen me libra me dedikime
nga autori, si dhe të 
fotografohen me të. 

Atmosfera e ngrohtë letrare me
autorin Avni Dehari, pa dyshim
se i atribuohet organizatorëve të
cilët, si çdo herë, çdo detaj e
organizojnë deri në përkryerje.
Prezenca e nxënësve ia shtoi
madhështinë edhe më shumë
këtij përurimi, dhe përurime të
tilla të lënë gjithmonë me kokën
prapa, dhe sikur gjithmonë të
grishin për orë të tjera të
shkëlqyera letrare. 
Natyra impozante e bjeshkëve
alpike zvicerane, mbuluar nga
borë e këtij dimri, sikur t'i 
kujtonin përkrenaret e gjergjave
të trilogjisë së përuruar të
shkrimtarit Avni Dehari.

‘Gjergjat’ në kreshtat e alpeve zvicerane
Atmosfera e ngrohtë letrare në qytetin Flumsi me
autorin Avni Dehari, pa dyshim se u atribuohet 
organizatorëve të cilët, si çdoherë, çdo detaj e 
organizojnë deri në përkryerje. Përurime të tilla të
lënë me kokën prapa dhe, sikur gjithmonë, të grishin
për orë të tjera të shkëlqyera letrare. Natyra impozante
e bjeshkëve alpike zvicerane, mbuluar nga borë e këtij
dimri, sikur t'i kujtonin përkrenaret e gjergjave të
trilogjisë së përuruar të shkrimtarit Avni Dehari
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10 plazhe të Mesdheut 
për nxirjen e parë 

Dedikuar atyre që nuk po ja dalin
me dimrin dhe mezi po presin të
shijojnë diellin përpara një deti
të parajsës. Këtu është një kolek-
sion i dhjetë gjireve të bukura ku
mund të shijoni diellin e parë të
sezonit. Ata nuk janë shumë larg
dhe nuk na detyrojnë të kalojmë
oqeanin, prandaj mund t’i shijo-
jmë në një fundjavë të gjatë, për
një pushim rigjenerues dhe për
të marrë ngjyrë pa të nxehtin
përvëlues të verës.

PORQUEROLLES –– FFRANCË ––
Është ishulli më i madh dhe më
perëndimor i arkipelagut të vogël
të Hyères, në Provence. Bregdeti
verior i ishullit është shtëpia e
plazheve të shumta të bukura ku
pishat dhe shqopat arrijnë në
det.

BEACH RRELIABLE –– ZZAKINTOS ––
GREQI- Ai është i vendosur në
Detin Jon dhe është një nga
plazhet më të njohura dhe më të
fotografuara në Mesdhe, simboli
i Greqisë. Është bërë me rërë të
bardhë dhe zhavorr të hollë: kon-
formiteti gjeologjik i veçantë i
shkëmbinjve të bardhë-rozë
gëlqerorë imponon akoma më

shumë ujërat intensive të bruzës.

BEACH OOF TTHE PPRINCE ––
COSTA SSMERALDA –– SSARDEN-
JA- Është një nga plazhet më të
bukura dhe më të famshme të
këtij rrafshi të famshëm të
bregdetit Sardenjë, i frekuentuar
nga VIP-a dhe të famshëm të të
gjitha llojeve. Plazhi është me
rërë të bardhë dhe deti ka trans-
parencën e jashtëzakonshme të
Sardenjës veriore.

CHAIA MMOON –– PPONZA –– Është
plazhi më i madh dhe më i bukur

në ishull, tani i arritshëm vetëm
në vijë detare për shkak të
paqëndrueshmërisë së kreshtës
shkëmbore që e dominon atë.
Ngjyrat e arta dhe kontrasti me
blunë e thellë të detit e bëjnë atë
një vend me bukuri të jashtëza-
konshme, sidomos në pranverë,
kur bregdeti është i mbuluar me
lule.

RABBIT BBEACH –– LLAMPEDUZA
– I dashur nga udhëtarët nga e
gjithë bota, konsiderohet si një
nga plazhet më të bukura në
botë. Emri i tij ndoshta rrjedh

nga një transkriptimi i pasaktë i
një dokumenti 1824, në të cilën
është përcaktuar “Rabit Island”,
transkriptuar si Rabbit Island.
Rabit do të thotë edhe lidhje,
duke iu referuar rërës që ndon-
jëherë lidh ullishten me konti-
nentin.

VAI BBEACH –– KKRETË –– një gji i
mrekullueshëm, në sajë të
klimës së saj pothuajse tropikale,
pyll i madh i palmave të
Mesdheut. Është i vendosur
përgjatë bregut lindor të ishullit,
6 kilometra nga fshati Palekastro
dhe 24 nga qyteti Sitia. Peizazhi
është bërë edhe më sugjerues
nga ishujt e vegjël që shfaqen
vetëm mes valëve.

CALA MMAQUARELLETA ––
MINORKË –– Ky plazh i vogël dhe
i egër ndodhet në anën perëndi-
more të ishullit dhe forma e saj
ngjan me atë të një predhe. Gjiri
është shumë i mbushur me
njerëz dhe nganjëherë frekuen-
tohet nga nudistë. Mund të arri-
het në pak minuta në këmbë me
një shteg që fillon nga Cala
Maquarella aty pranë, një tjetër
plazh i bukur, më i madh dhe më

i pajisur për turistët.

OLUDENIZ –– TTURQI –– Ky plazh
mbikëqyret nga një lagunë e kënd-
shme blu ku uji është gjithmonë i
qartë dhe i qetë. E vendosur për-
ballë ishujve grekë të Dodekanes,
zona është e vendosur në një rez-
ervë natyrore: shumë i mbushur
me njerëz në muajt e verës, është
një destinacion me të vërtetë ideal
i pranverës.

LINDOS –– RRODI –– Plazhi ndodhet
në gjirin e vogël të Agios Pavlos,
rreth pesëdhjetë kilometra nga
qyteti i Rodos, duke shkuar në jug
dhe është e dominuar nga
akropoli. Një legjendë tregon se
këtu u ul apostulli Pavël, të cilit i
dedikohet një kapelë mjaft e bard-
hë dhe që jep emrin e hyrjes.

CALA SSAONA –– FFORMENTERA ––
Një plazh i bukur i strehuar, ideal
për familjet, në sajë të ujërave të tij
të cekët dhe detit kristal të qartë.
Është i vendosur në pjesën
perëndimore të ishullit, ka të vogla
dhe të mbledhura, dhe është e
rrethuar nga një zonë e pyllëzuar
dhe e gjelbër, ideale për të ecur.
(gazeta-Shqup.com)

Një banjë dielli në limane veçanërisht gjatë sezonit të pranverës 
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Reperi Logic ka konfirmuar
ndarjen nga gruaja Jessica
Andrea, pas dy vjetësh

martesë. "Pas dy vjetësh martesë,
ne kemi ardhur në përfundim se
do të jemi shumë më mirë si miq.
Ne kemi bërë çdo gjë publike, por

ne do ta vlerësonim respektin dhe
privatësinë tuaj për këtë çështje",
ka shkruar Logic në rrjetet sociale.
Ai ka thënë se me këtë u kanë
dhënë fund spekulimeve sa i për-
ket pyetjes "pse" apo "si erdhi deri
te ndarja".

Logic kkonfirmon 
ndarjen nnga ggruaja

Selena Gomez duket se nuk e ka
vuajtur ndarjen nga Justin Bieberi
pasi që shihet duke shijuar plotë-

sisht detin në një jaht luksoz. Këngëtarja

dhe aktorja ka zgjedhur Sydneyn për të
pushuar. 25-vjeçarja shihet në një jaht e
veshur me bikini duke qeshur me miqtë
e saj dhe duke flirtuar me një djalë.

Selena Gomezi, pushime në
jaht luksoz, pa Justin Bieberin

Demi Lovato donte të
vetëvritej

Ariana Grande 
shtatzënë?

Këngëtarja e famshme Ariana
Grande raportohet se është
shtatzënë. Ylli i muzikës pop

është takuar me të dashurin Mac

Miller për rreth 18 muaj dhe të dy janë
të lumtur për fëmijën që do të vijë në
jetë. Grande është në muajin e dytë të
shtatzënësisë.

Demi Lovato ka folur për
vetëvrasjen dhe mendimet
vetëvrasëse në episodin e saj

të ri në Dr. Phil. "Herën e parë kur
kisha mendime vetëvrasëse isha

shtatë vjeç. Kam pasur një fiksim me
vdekjen. E dija se nëse do ta merrja
jetim time, dhimbja do të 
përfundonte", ka thënë këngëtarja
25-vjeçare.
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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

LIRIDONI
(perkdh.)

BASHKËT.

SHOKU PADITËS I
SOKRATIT

APARTAMENT
(sh.shq.)
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PESHORJA
Diplomat
dhe mjaft

të matur në
sjellje sot do

ta zgjoni respektin e dikujt
që deri dje nuk ju ka kon-

sideruar të aftë për këtë lloj
komunikimi.

AKREPI
Në familje
do të keni
mjaft har-
moni me

njëri-tjetrin dhe kjo gjë do të
përkthehet edhe në projekte
shumë të këndshme me të

gjithë bashkë.

SHIGJETARI
Keni një

akumulim
stresi sot

për shkak të
rrëmujës së ditëve të fundit

në punën tuaj dhe në familje.

BRICJAPI
Nëse i

keni idetë
e qarta

tregoni
kujdes në ato që thoni që

mund të bien në kundërshtim
me idetë tuaja. Nuk jeni

shumë orator të mirë.

UJORI
Miqtë janë
mbështet-
ja më e

mirë dhe
ata që ju japin këshilla të
sakta se si të kaloni një

çështje zemre apo telashet
që keni me paratë.

PESHQIT
Sot nuk
ndiheni
mirë si

nga gjendja
shëndetësore dhe kjo do të

ndikojë edhe në anën 
emocionale. Do të nervozoheni

për gjërat me të vogla.

DASHI
Ndiheni

pjesë e një
grupi të

madh që po
lufton për një kauzë të cak-
tuar. Ky rol ju pëlqen dhe do
të tentoni ta zhvilloni në të

ardhmen.

DEMI
Dashuria

është kryef-
jala e ditës
së sotme.

Edhe pse ka shumë njerëz
kundër ndjenjës suaj, ju do
të vazhdoni i vendosur në

rrugën e zgjedhur.

BINJAKËT
Po fajësoni

të tjerët
për prob-

lemet tuaja
kur, në fakt, duhet të shikoni

nga vetja. Gjërat mund t'i
shihni në mënyrë me

racionale.

GAFORRJA
Jeni të

favorizuar
për mar-

rëveshje
apo udhëtime pune sot dhe
do të dini ta shfrytëzoni në
maksimum këtë mundësi që

ju jepet.

LUANI
Gjendja

financiare
nuk është
ajo që do

të dëshironit, por këtë peri-
udhë nuk doni të mendoni

për gjëra negative. Qëndroni
pozitive.

VIRGJËRESHA
Ditë e
komp-

likuar sa
iu përket

ndjenjave dhe detyrimeve.
Në shoqëri do të keni një

mik që ju mbështet në idetë
tuaja.

Një djalë është aq i apasionuar pas tatuazheve
sa ka 90 për qind të trupit të mbuluar me
shkrime dhe shenja të ndryshme, disa prej të
cilave gjenden dhe brenda syve të tij. Pamja e
Adam Curlykale nuk është aspak e zakontë
dhe e njëjtë me atë të tjerëve, por 32-vjeçari ka
bërë me dije se nuk do të ndalet me kaq.

E jashtëzakonshme 

90 ppër qqind ttë 
trupit ee mmbulon 
me ttatuazhe

FOTO E DITES

Njerëzit e shkurtër e kanë një 
përparësi. Nëse u bie telefoni prej
dorës, nuk u thyhet.

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

E rrallë

B A R S O L E TA  E  D I T Ë S

Vetem gjatë vikendit në 
ora 14:30

“BLACK PANTHER”
3D (PG-13)

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

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

Whitaker, Andy Serkis, etj.
Regjia: Ryan Coogler

Në ora 17:00
“PETER RABBIT”

I Animuar/Aventurë/Komedi; 1 orë 33 min

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

Ridley, Elizabeth Debicki, Margot Robbie,
etj.

Regjia: Will Gluck

Në ora19:00 
“PACIFIC RIM

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

orë 51 min

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

Regjia: Steven S. DeKnight

Në ora21:00
“RED SPARROW”

(R) 
Mister/Triller; 2 orë 25 min

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

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

Programi i shfaqjes së filmave 
në Kino ABC

Materialet pplastike
në ooqean mmund 
të ttrefishohen 
në nnjë ddekadë
Materialet plastike janë një problem me të cilin
po përballet bota ujore, përveç rritjes së nivelit të
detit, ngrohjes së oqeaneve dhe ndotjes. Por, 
largpamësia e "Raportit Detar" për qeverinë 
britanike thuhet se ka edhe mundësi fitimin në

"ekonominë oqeanike". Fitimi parashihet të 
arrijë në tre triliardë dollarë në vitin 2030.

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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MALTA - LUXEMBOURG GG FAROE ISLANDS - LATVIA 1

MADRID, 221 MARS - Ish-futbollisti i
Real Madridit, Bayern Munchen
dhe Liverpoolit, Xabi Alonso,
mund të futet në burg pasi është
akuzuar për mashtrim taksash.
Prokuroria spanjolle ka deklaru-

ar se ai rrezikon një dënim
pesëvjeçar dhe një gjobë katër
milionë euro, sipas raporteve të
"Reuters"-it. Alonso duket se ka
mashtruar për dy milionë euro
shtetin spanjoll midis viteve

2010 dhe 2012. Nuk është një
çështje e panjohur që lojtarët do
të akuzohen për mashtrime tak-
sash në Spanjë. Ish-trajneri i
Real Madridit, Jose Mourinho,
Cristiano Ronaldo dhe Lionel

Messi, janë vetëm disa nga
emrat e personazheve të futbol-
lit që janë akuzuar nga
autoritetet spanjolle. Sipas "Sky
Sports", Alonso ka mohuar
mashtrimin.

Alonso rrrezikon ttë ddënohet mme ppesë vvjet bburg

VETON ZYMBERI 

PRISHTINË, 221 MARS -
Përfaqësuesja e Kosovës U21 në
futboll synon të fitojë ndeshje
ndaj Azerbajxhanit, e vlefshme
për kualifikimet e Evropianit
2019. Kjo ndeshje zhvillohet nga
ora 19:00 në Stadiumin Olimpik
"Adem Jashari" në Mitrovicë.
Përzgjedhësi Rafet Prekazi ka
thënë se të gjithë do ta japin
maksimumin për ta marrë rezul-
tatin maksimal. "Pavarësisht
prej kundërshtarit, jemi përgati-
tur mirë, kurse disponimi është
mirë dhe kemi ngritje nga
ndeshja në ndeshje. E kemi
obligim të gjithë, përfshirë edhe
'Dardanët', që ta japim maksi-
mumin për Kosovën", ka thënë
Prekazi, duke bërë me dije se i
vetmi problem për këtë ndeshje
mund të jetë fusha jo e përshtat-
shme pas kushteve të fundit
atmosferike. 
Për ndeshjen ndaj Azerbajxhanit
ka folur edhe kapiteni i Kosovës,
Ardian Ismajli. Ai ka thënë se
ndryshe nga ndeshja e parë,

Kosova do t'i gëzohet fitores. "Në
ndeshjen e parë kemi pas
paraqitje të mirë, por nuk
arritëm të shënojmë gol. Jam
optimist se tash do të marrim
fitore", ka thënë Ismajli. 
Në listën e trajnerit Rafet Prekazi
për ndeshjen e radhës është
edhe sulmuesi Mirlind Daku, i
cili ka shkëlqyer në këtë edicion

në fanellën e skuadrës së Llapit,
duke qenë ndër sulmuesit më të
mirë në futbollin vendor. Ai pret
që ndeshja ndaj Azerbajxhanit të
jetë më e lehtë se ndeshja e parë.
"Për dallim nga ndeshja e parë,
tani do të jetë më e lehtë për ne,
ngaqë e njohim kundërshtarin
dhe e dimë me kënd kemi të
bëjmë. Në ndeshjen e fundit

kundër tyre kemi pasur paraqitje
shumë të mirë dhe kemi krijuar
shumë raste, por tash pres që
rastet që do t'i krijojmë edhe do
t'i finalizojmë me gol", ka thënë
Daku, duke shtuar: "Moti na ka
pamundësuar ta zhvillojmë në
tërësi stërvitjen ashtu siç e kishin
planifikuar trajnerët, por men-
doj se jemi plotësisht të gatshëm

dhe do t'ia arrijmë synimit për t'i
fituar tri pikë të reja në këto
kualifikime". 
Stërvitjen e fundit Kosova para
ndeshjes ndaj Azerbajxhanit e
zhvilloi në fushën me bari sin-
tetik "Top Football" në Mazgit. 

Kosova AA zzhvilloi 
stërvitjet nnë PParis

Përfaqësuesja e Kosovës A ka
mbajtur të mërkurën dy seanca
stërvitore nën drejtimin e 
përzgjedhësit të ri, Bernard
Challandes, në Paris. Kosova do
të zhvillojë dy ndeshje miqësore
kundër Madagaskarit më 24
mars dhe Burkina Fasos më 27
mars. Seancat stërvitore të 
përfaqësueses nga afër i kanë
ndjekur edhe presidenti i 
FFK-së, Fadil Vokrri.

U21-shat, për fitore ndaj Azerbajxhanit
GRUPI 5 

19:00 Gjermania U21-Izraeli U21
19:00 Kosova U21-Azerbajxhani U21

Tabela 
PIKË

1. Gjermania U21 12  
2. Irlanda U21 10
3. Norvegjia U21 18
4. Izraeli U21 7
5. Kosova U21 7
6. Azerbajxhani U2 1  

NYON, 221 MARS - Është zhvilluar
seanca dëgjimore në
Komisionin e Kontrollit, Etikës
dhe Disiplinës të UEFA-s, lidhur
me procedimin disiplinor ndaj
Klubit të Futbollit Skënderbeu.
Në këtë seancë kanë qenë të
pranishëm përfaqësuesit ligjorë
të Skënderbeut, të cilët kanë
argumentuar mospërfshirjen
dhe pafajësinë e plotë të klubit
në veprimtaritë e pretenduara
nga Inspektorët e Disiplinës së
UEFA-s.
Duke marrë në konsideratë
natyrën e konfliktit, specifikën

që paraqet gjykimi disiplinor në
organet juridike të UEFA-s,
veçanërisht ekzistencën e një
marrëdhënie institucionale
ndërmjet organit të akuzës dhe

të gjykimit, Klubi i Futbollit
Skënderbeu ka bindjen e plotë
se strategjia e ndjekur nga
bashkëpunëtorët ligjorë do të
japë rezultate të kënaqshme në
Gjykatën e Arbitrazhit Sportiv.
Klubi i Skënderbeut sqaron
sportdashësit dhe opinionin
publik se procesi gjyqësor për
çështjen në fjalë është në fazën
fillestare të tij dhe se Klubi i
Futbollit Skënderbeu është i gat-
shëm t'i mbrojë investimet dhe
punën disavjeçare në të gjitha
shkallët e gjykimit, qofshin ato
sportive apo civile.

PEJË, 221 MARS - Federata e
Xhudos e Kosovës (FXHK)
ka nënshkruar marrëveshje
me Ambasadën e Japonisë
në Kosovës për pranimin e
donacionit në vlerë prej 50
mijë eurove. Lajmin e ka
konfirmuar trajneri i për-
faqësueses së Kosovës,
Driton Kuka. "Federata e
Xhudos së Kosovës do të përfito-
jë saktësisht 784 metra katrorë
tatami dhe një numër të kon-

siderueshëm të kimonëve të
xhudos për të rinj dhe të rritur",
ka thënë Kuka.

Skënderbeu: Do ta provojmë
pafajësinë tonë

Trajneri i Kosovës U21 në futboll, Rafet Prekazi dhe futbollistët Ardian Ismajli dhe Mirlind Daku kanë
paralajmëruar fitore për ndeshjen e radhës në kualifikimet për Kampionatin Evropian 2019. Ndeshja
Kosova - Azerbajxhani zhvillohet nga ora 19:00 në Stadiumin Olimpik "Adem Jashari" në Mitrovicë

Japonia mbështet
fuqishëm xhudon e
Kosovës
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Boksierë nga Zvicra, Italia 
e Shqipëria nderojnë turneun 
"Epopeja e Dukagjinit"
Klubi i Boksit "Peja" organizon turneun e katërt tradicional
ndërkombëtar në boks "Epopeja e Dukagjinit', turne ky që është
në kalendarin e garave zyrtare të Federatës së Boksit të Kosovës
(FboxK). Sipas njoftimit të FBoxK-së, në këtë turne marrin pjesë
boksierët nga Zvicra, Italia, Shqipëria dhe Kosova. Turneu mbahet
më 24 mars, me fillim nga ora 17:00, dhe në këtë turne priten
duele interesante. Meçet i drejtojnë Latif Demolli, Rrustem
Konjuhi, Rasim Rrustemi, Agim Shala, Aliriza Rexhepi, kurse 
delegat është Sylejman Voca.

Gjyqtarët e Kosovës në ndeshjen
Portugali - Lihtenshtajn
Gjyqtarët e Kosovës përsëri do të referojnë në arenën 
ndërkombëtare.
Kryesori Genc Nuza, asistentët Fatlum Berisha e Bujar Selimaj dhe
Visar Kastrati si gjyqtar i katërt, do ta gjykojnë sfidën në mes të
Portugalisë dhe Lihtenshtajnit në grupmoshën U-21. Sfida do të
zhvillohet në Portugali të premten prej orës 18:45. Katërshja e 
gjyqtarëve nga Kosova do të monitorohet nga UEFA në këtë duel.

Ronaldinho i hynë politikës
Ditë të rëndësishme për ish-yllin e futbollit botëror, Ronaldinho, i
cili, në prag të ditëlindjes së tij të tridhjetë e tetë, që bie sot, festoi
zyrtarisht hyrjen në politikë. Ronaldinho, në fakt, është bërë anëtar
i Partisë Republikane të Brazilit, siç është njoftuar gjatë një 
ngjarjeje të mbajtur në Drejtorinë Kombëtare në Brasilia. "Unë
jam i lumtur që marr pjesë në një projekt për ta përmirësuar
vendin tonë dhe për të sjellë modernitet, gëzim dhe shëndet për
popullin", ka thënë Ronaldinho, për të cilin erdhi edhe një mesazh
i mirëpritur, i regjistruar drejtpërdrejt nga kryetari i partisë:
"Anëtarësimi juaj na bën të lumtur dhe të nderuar". Nuk është
ende e qartë se cili do të jetë roli i Ronaldinhos por, sipas
"Estadao", ish-lojtari i Barcelonës dhe Milanit mund të aplikojë
për Senatin e Qarkut Federal. Ronaldinho duket se është në prag
të ndjekjes së gjurmëve të Romarios, i cili ishte deputet federal në
Rio de Janeiro nga viti 2011 deri në vitin 2015 dhe aktualisht është
në Senat. 

Balotelli: Cavani nuk mund të 
krahasohet me Ibrahimoviqin 
Sulmuesi Mario Balotelli e ka lavdëruar Edinson Cavanin duke e
vlerësuar si futbollistin më të mirë në Ligën 1. Por, ai ka thënë se
sulmuesi i Paris Saint-Germainit prapë nuk mund të krahasohet
me ish-yllin e ekipit, Zlatan Ibrahimoviq. "Cavani? Është lojtari më
i mirë i Ligës 1, ka shënuar shumë në dy vjetët e fundit, kam
shumë respekt për të, por nuk mund të krahasohet me
Ibrahimoviqin. Zlatani është në një dimension tjetër", ka deklaruar
Balotelli.

Zidane jep dritën e gjelbër për 
transferimin e Lewandowskit
Robert Lewandowski është i zgjedhur i Real Madridit për ta
udhëhequr vijën e sulmit sezonin e ardhshëm, me trajnerin
Zinedine Zidane që tashmë e ka dhënë dritën e gjelbër për trans-
ferimin e tij. Reali ka arritur marrëveshje në parim me agjentin e
sulmuesit polak, izraelitit Pini Zahavi, raporton e përditshmja
spanjolle "AS". Reali ende nuk e ka kontaktuar klubin gjerman, i
cili nuk dëshiron ta lejojë top golashënuesin e vet të largohet, edhe
pse besohet se një çmim prej 100 milionë eurosh mund ta bindë
gjigantin gjerman.

SHKURT 

BERLIN, 221 MARS - Vetëm pak
ditë nga fillimi i sezonit 2018
në Formula 1, Sebastian
Vetteli shprehet se ka besim
te makina Ferrari dhe se këtë
vit do të arrijë ta bëjë realitet
ëndrrën për ta fituar titullin

kampion me "kokëkuqen".
"Mendoj se makina jonë ka
bazat për të qenë e suk-
sesshme këtë sezon. Kemi
punuar edhe për zhvillimin e
motorit, për ta zbuluar
mundësinë e përmirësimit të

mëtejshëm. Ndaj kam shumë
besim te skuadra, pasi i di
aftësitë e inxhinierëve dhe se
kanë punuar fort për të tri-
umfuar këtë sezon", ka thënë
Vetteli, duke shtuar: "Rivalët
tanë do të jenë Mercedesi

dhe Red Bulli, që edhe në
testet dimërore treguan se
janë të shpejtë. Ata përdorën
vetëm një tip gomash gjatë
testeve, por kjo gjë nuk
mund të ndodhë gjatë
garës".

Vettel: FFerrari ssynon ttitullin

TIRANË, 221 MARS - Pas 11 ndesh-
jesh me U-21 dhe një goli të
shënuar në fitoren 1-3 me
Austrinë, Enis Gavazaj bën
hapin e madh në karrierë, i
bashkohet Kombëtares A. 23-
vjeçari e konsideroi një dhuratë
të çmuar ftesën nga Christian
Panucci. "Kishim emocione,
sepse ishte grumbullimi i parë
në Kombëtaren A. Një ndjenjë e
papërshkrueshme. Ishte një
dhuratë e bukur, është arritja
ime më e madhe. Duhet ta
japim maksimumin dhe të jemi
sa më afër ekipit. Duhet ta
bëjmë punën tonë. Trajneri
vendos nëse do të luajmë.
Atmosfera është shumë e mirë.
Kam disa shokë nga e kaluara",
ka deklaruar Gavazaj, raporton
"Supersport". "Ne duhet të 
tregojmë veten në kombëtare,
pastaj të shohim nëse do të
transferohemi në ndonjë 

kampionat më të rëndësishëm.
Edhe te Skënderbeu do të jemi
mirë", ka shtuar ai. Në fund ish-
lojtari i Prishtinës tregoi edhe
arsyen pse e zgjodhi Shqipërinë
para Kosovës. "Kam pasur 2-3

herë ftesë nga Kosova, por unë
kisha vendosur për të luajtur
me Shqipërinë. Kam zgjedhur
ngjyrat kuqezi dhe këtë e kam
bërë me dëshirën time të
plotë", ka thënë Gavazaj.

Gavazaj: Ja pse zgjodha
Shqipërinë para Kosovës

TORONTO, 221 MARS - Toronto vazh-
don të dominojë në renditjen në
Konferencën e Lindjes, duke
regjistruar fitoren e 54-t sezonale
në NBA. Ekipi kanadez mundi
93-86 Orlandon, ndeshje e zhvil-
luar në fushën e këtij të fundit,
ndeshje me rivalitet dhe emo-
cione, me Lowryn që bëri difer-
encën në parket, autor i 25
pikëve. Të njëjtin ritëm ruan
edhe ekipi i Bostonit, që mundi
100-99 Oklahomën, ndeshje
spektakolare dhe me emocione
deri në sekondat e fundit. Tatum
me 23 pikë e 11 rebaunde e
Morrisi me 21 pikë ishin dy lid-
erët në fushë për ekipin e
Celticsit, ndërsa për Oklahomën
nuk mjaftuan 27 pikët e
Westbrookut dhe 24 të Georges
për ta evituar humbjen. Fiton
edhe New Orleansi, që mundi

115-105 Dallasin, sfidë ku u dal-
lua Davisi me 37 pikë. Skuadra e
Houstonit mbetet lidere në
Konferencën e Perëndimit, duke
regjistruar sot fitoren e 57
sezonale. Teksanët mundën 115-
111 Portlandin, ndeshje me
luhatjen në lojën e të dyja
skuadrave, por në fund miqtë tri-
umfuan falë 42 pikëve të
Hardenit dhe 22 të Paulit. Fiton
dhe shpreson ende për një vend
në "play-off" ekipi i Detroitit, që
mundi 115-88 Phoenixin, ndesh-

je e dominuar nga vendësit, me
Griffin që po kryen më së miri
rolin e liderit, autor i 26 pikëve
dhe 10 asisteve. Atlanta, falë 41
pikëve të Schroderit, mposhti
99-94 Utah Jazzin në fushën e
këtij të fundit, ndërsa Minnesota
triumfoi 123-109 ndaj Clippersit,
ndeshje ku katër lojtarë të ekipit
vendës realizuan mbi 20 pikë.
Më i miri ishte Townsi me 30 pikë
e 10 rebaunde, mbështetur nga
Wigginsi me 27, Teague e
Jemmali me nga 20 pikë secili.

Toronto dhe Bostoni, duel
për kreun në Lindje

REZULTATET

Orlando - Toronto 86-93
Boston - Oklahoma 100-99
Minnesota - Clippers 123-109
New Orleans - Dallas 115-105
Utah Jazz - Atlanta 94-99
Phoenix - Detroit 88-115
Portland - Houston 111-115
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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.

Faton Selimi shpall te pavlefshme dëftesat e  kl
VI -VII- VIII-IX te Shkollës Fillore "Ibrahim
Femiu"Arbane.

Beslim Zyrapi shpall te pavlefshme certifikatën
e numrit fiskal: 60045685

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

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

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

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

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

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

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

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.

>> 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

Pesëmbëdhjetë vite pa më të dashurin tonë

RRAHMAN M. DINI
Komandant BALI

(20.06.1965-22.03.2003)
Jeta qenka e rëndë pa Ty, por prapë krenohemi me virtytet e tua që
jetën ia kushtove më se 20 vjet atdhedashurisë.
Me veprimet tua prej rinisë e deri në fund, që pasoja e burgjeve
serbo-sllave si dhe plagët e luftës çlirimtare ta morën jetën, shkove
me dëshirën që të përfundojnë të gjitha vuajtjet e kombit shqiptar.

Me mall të kujtojnë: prindërit, vëllezërit, motrat, bashkëshortja me 4
fëmijët që aq shumë të deshën dhe mbeti veç kujtimi për ta. I lehtë të
qoftë dheu i Kosovës. LAVDI!

HOMAZHET MBAHEN NË ORA 11:00 h, NË VARREZAT E
DËSHMORËVE TË KOMBIT NË PRISHTINË.

Tasim Nerguti i lindur me
02.03.1973, shpall të
pavlëfshme diplomen e
fakultetit juridik të kolegjit
Biznesi  në Prishtinë.



24 E ENJTE, 22 MARS 2018 PUBLICITET

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 


