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Haradinaj në Krushë: Jemi
me dhimbjen tuaj çdo ditë
"Ne kemi ardhur sot në përvjetor të flijimit, të qytetarëve të Krushës së
Madhe, por edhe të shumë vendeve nëpër Kosovë. Është një numër i
madh i vendeve që ka shumë dhimbje. Por, Krusha dhe dhimbja këtu
është e veçantë", ka thënë Haradinaj me rastin e 19-vjetorit të
masakrës së popullatës shqiptare të Krushës

Dr. Zejnepe Alili REXHEPI

FLET PËR "EPOKËN E RE", PAL LEKAJ

Taksa për Rrugën e Kombit, e papërballueshme
Ministri i Infrastrukturës, Pal
Lekaj, ka reaguar ndaj
vendimit të institucioneve të

Shqipërisë për vënien e
taksës për Rrugën e

Kombit. Në këtë 

intervistë dhënë për gazetën
"Epoka e re", Lekaj ka thënë se kjo
taksë është e papërballueshme.
"Personat fizikë dhe juridikë të
Kosovës, të cilët qarkullojnë
përditë, nuk besoj se mund ta

përballojnë këtë çmim për kohë
të gjatë sepse, sipas vlerësimeve
tona, është çmim i lartë", është
shprehur Lekaj, duke bërë me dije
se së shpejti do të takohet me
homologun Damian Gjiknuri. 

POLICIA E KOSOVËS KA ARRESTUAR DHE MË PAS E KA DËBUAR 
ZYRTARIN E LARTË SERB MARKO GJURIQ

SHTETI
DËBON
GJURIQIN

SHTETI
DËBON
GJURIQIN

Shefi i ashtuquajtur i Zyrës për
Kosovën në Qeverinë e Serbisë,
Marko Gjuriq, është arrestuar të
hënën në veri nga forcat speciale të
Policisë së Kosovës për hyrje ilegale
në territorin e Republikës së
Kosovës. Gjuriqi nuk ka respektuar

vendimin e autoriteteve të shtetit të
Kosovës të cilat ia kanë refuzuar atij
lejen për të hyrë në Kosovë për
shkak të deklaratave nxitëse dhe
propaganduese. Pas procedurave të
nevojshme mbrëmjen e së hënës,
Gjuriqi është depërtuar për në Serbi.

Liderët shtetërorë u kanë bërë
thirrje qytetarëve për qetësi, duke
theksuar se Policia e Kosovës 
ka vepruar në përputhje me 
kompetencat e veta dhe me 
profesionalizëm në mbrojtje të rendit
dhe ligjit në Republikën e Kosovës

FAQE 8
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SHKUP, 226 MARS - Kryeministri
maqedonas Zoran Zaev ka folur
qartë mbi kushtetutshmërinë e
ligjit të gjuhëve që u miratua në
parlament dy ditë më parë. Ai u
shpreh se askush nuk është dhe
nuk mund të jetë mbi
Kushtetutën, duke iu përgjigjur
kështu të gjithë zërave kundër që
shkaktuan edhe përplasje e ten-

sione në kuvend. "Ne kemi vendo-
sur për politikat që po ndërtojnë
Republikën e Maqedonisë si një
shtet civil për të gjithë ata që jetojnë
në të: maqedonasit, shqiptarët,
turqit, serbët, vllahët, romët, bosh-
njakët dhe të gjitha komunitetet e
tjera. Ky ligj është plotësisht në për-
puthje me Kushtetutën dhe
amendamentin 5, të miratuar 17

vjet më parë. Duke promovuar të
drejtat për përdorimin e gjuhëve,
askush nuk humbet, por ofron
kushte për komunikim më të mirë
ndërmjet qytetarëve dhe institu-
cioneve. Tani është koha t'i 
hedhim poshtë politikat e ndar-
jeve, grindjeve dhe konflikteve që
janë në kundërshtim me vlerat
tona evropiane", tha Zaevi.

Zaev: Ligji i gjuhëve, kushtetues

LAJME SHKURT

Shqipëria dëbon dy 
diplomatë rusë 

TIRANË, 226 MARS -
Ministria e
Jashtme e
Shqipërisë ka
njoftuar të hënën
për  dëbimin e dy
diplomatëve rusë.
Në një njoftim të
shkurtër shpjegohet se kjo masë iu bë e ditur
ambasadorit të Federatës Ruse në Tiranë,
Aleksander Karpushin, të cilit iu komunikua
nota verbale për shpalljen si persona të
padëshirueshëm të dy diplomatëve rusë,
veprimtaria e të cilëve nuk përputhet me sta-
tusin e tyre diplomatik.
Vendimi i Tiranës pason masat e ngjashme të
marra të hënën ndaj diplomatëve rusë nga
Shtetet e Bashkuara dhe disa prej vendeve krye-
sore të Bashkimit Evropian në përgjigje të një
sulmi me agjent nervor ndaj një ish-spiuni rus
në qytetin anglez Salisbury.

Basha: Opozita do hapjen e
negociatave

TIRANË, 226 MARS -
Partia
Demokratike dhe
Lëvizja Socialiste
për Integrim kanë
zhvilluar një
mbledhje të për-
bashkët të dy grupeve 
parlamentare. Kjo mbledhje tregon se PD-LSI
tashmë po forcojnë bashkëpunimin e tyre,
ndërsa në tryezën e rrumbullakët ndodhen
edhe aleatët e tjerë opozitarë. 
Kryedemokrati Lulzim Basha u shpreh se ajo do
të ripërsëritet në mënyrë periodike dhe qëllimi i
sotëm i saj ishte kërkesa për hapjen e negoci-
atave. Basha tha se pesë kushtet janë larg përm-
bushjes, por negociatat të çelen për t'i ndih-
muar shqiptarët të dalin nga udhëkryqi i rrezik-
shëm. "Fatmirësisht, edhe ne sot jemi mbledhur
për të njëjtën temë, çështjen madhore dhe
kombëtare dhe shqetësimin numër një të 
opozitës, kushte që nuk po përmbushen. Më
lejoni të rikonfirmoj në emër të PD-së, 
koalicionit opozitar, gjithë opozitës së bashkuar,
qëndrimin tonë të qartë dhe pa ekuivokë të cilin
ua kemi komunikuar në vazhdimësi institucioneve
evropiane, për të cilin kemi lobuar e vazhdojmë
të lobojmë pranë partive tona simotra. Ne
kërkojmë hapjen e negociatave. I kemi kërkuar
dhe u kërkojmë miqve tanë ta kërkojnë hapjen e
negociatave. Është një akt që do t'i ndihmojë
shqiptarët të dalin nga udhëkryqi i rrezikshëm
që ndodhen sot", tha Basha.

TIRANË, 226 MARS - Me ftesë të homologes
së tij Marie-Louise Coleiro Preca, presi-
denti i Shqipërisë, Ilir Meta, po zhvillon
një vizitë dyditore në Maltë. Vizita e
presidentit Meta përkon me shënimin e
45-vjetorit të vendosjes së marrëd-
hënieve diplomatike në mes të
Shqipërisë dhe Maltës.
Presidenti Meta i kërkoi homologes së tij
mbështetjen ndaj një rekomandimi
pozitiv të pritshëm të Komisionit
Evropian për hapjen e negociatave të
anëtarësimit, ndërsa vlerësoi mbështet-
jen e pakursyer që Malta i ka dhënë
Shqipërisë në procesin e saj të integrim-
it evropian. 
Të dy presidentët konfirmuan
angazhimin e ndërsjellë për t'i nxitur
qeveritë, institucionet e të dy vendeve
dhe komunitetet respektive të biznesit,
që t'i hulumtojnë dhe shfrytëzojnë të
gjitha mundësitë dhe hapësirat e inves-
timeve në sektorë strategjikë, si turizmi,
energjetika, infrastruktura, sektori
financiar dhe teknologjia e informa-
cionit.
Në njoftimin e Presidencës thuhet se
Meta veçoi teknologjinë e informa-
cionit, një fushë ku Malta ka arritur ta

tërheqë praninë e kompanive globale si
Microsoft, si një tjetër mundësi
bashkëpunimi konkret. 
Duke u ndalur në zhvillimet në
Ballkanin Perëndimor, Meta përcolli
mirënjohjen për mbështetjen e Maltës
ndaj shtetit të Kosovës dhe nënvizoi
rëndësinë që ka liberalizimi i shpejtë
vizave për qytetarët e saj, të vetmit në
Ballkan që nuk përfitojnë ende nga regji-
mi i liberalizuar i vizave drejt hapësirës
Shengen. 
Ai ka thënë se "ndihem tepër i lumtur që
jam këtu sot, duke vizituar vendin tuaj të
vogël, por tepër të bukur, me të vërtetë. E
kuptoj tashmë shumë mirë se nga rrjedh
krenaria dhe besimi juaj. Presidente
Preca (Preka), ju folët dhe i mbuluat
tashmë temat më të rëndësishme të
diskutuara gjatë takimit tonë. Dëshiroj
vetëm të theksoj disa pika prej syresh:
Në këtë 45-vjetor të vendosjes së 
marrëdhënieve diplomatike midis
Shqipërisë dhe Maltës mund të 
pohojmë se kemi krijuar shtylla të 
konsoliduara mirëkuptimi dhe
bashkëpunimi të ndërsjellë. Ne ndajmë
të njëjtin vizion politik për një të ardhme
të përbashkët evropiane, i cili ushqehet

nga një simpati e vërtetë midis popujve
tanë", tha Meta. "Një nga pasuritë më të
mëdha të Shqipërisë është popullsia e
saj e re në moshë dhe, për më tepër, e
kualifikuar, gjë që e shndërron atë në një
treg mjaft tërheqës për sa i përket 
industrisë së teknologjisë informatike. 
Ai ka informuar presidenten maltez mbi
zhvillimet në Ballkanin Perëndimor si
dhe për rolin që luan Shqipëria si një
partnere konstruktive në marrëdhëniet
dypalëshe dhe shumëpalëshe.  "Ramë
plotësisht dakord se rajoni duhet të 
përparojë me vendosmëri drejt 
anëtarësimit të plotë në Bashkimin
Evropian. BE-ja mbetet forca shtytëse
për kryerjen e reformave themelore, por
edhe për ta ruajtur paqen dhe 
qëndrueshmërinë në rajon.
Në këtë drejtim, theksova rëndësinë e
miratimit të liberalizimit të vizave për
Kosovën sa më shpejt që të jetë e
mundur. Ne kemi çmuar mbështetjen e
Maltës në rrugëtimin e Kosovës për sa i
përket ndërtimit të shtetit dhe kemi
pranuar se është me rëndësi jetike, të
vazhdohet në të njëjtën mënyrë
mbështetja për të ardhmen evropiane të
Kosovës", ka thënë Meta.

Meta: Kosovës t'i shpejtohet
liberalizimi i vizave

Në takim me presidenten e Maltës Marie-Louise Coleiro Preca, presidenti Ilir
Meta ka çmuar mbështetjen e Maltës në rrugëtimin e Kosovës për sa i përket
ndërtimit të shtetit dhe ka kërkuar të vazhdohet mbështetja për të ardhmen
evropiane të Kosovës me miratimin e liberalizimit të vizave
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Muhamet KKOCI

PRISHTINË, 226 MARS - Ministrja
për Evropë, Integrim dhe
Çështje të Jashtme e Austrisë,
Karin Kneissl, ka inkurajuar
institucionet e Kosovës që të
shënojnë rezultate të dukshme
në luftimin e korrupsionit për ta
marrë liberalizimin e vizave. Në
një konferencë për medie në
Prishtinë pas takimit me 
ministrin e Punëve të Jashtme,
Behgjet Pacolli, ajo ka thënë se
pas ratifikimit të demarkacionit
me Malin e Zi, Kosova duhet ta
përmbushë edhe këtë kriter.
"Progresi të cilin Kosova e ka
arritur, posaçërisht nëse shikojmë
ratifikimin e marrëveshjes së
demarkacionit me Malin e Zi,
është një hap i qëndrueshëm në
aspektin e liberalizimit të
vizave. E kam të qartë që në
popull pritjet janë të mëdha në
aspektin e liberalizimit të
vizave, por në këtë drejtim, 
përpos demarkacionit me Malin
e Zi, duhet të ketë rezultate të
dukshme edhe në luftimin e
krimit të organizuar dhe 
korrupsionit", ka thënë Kneissl. 
Ajo ka përmendur edhe të 
arriturat në këtë drejtim, por ka
shtuar se ka ende punë. "Ka
ende gjëra që duhen bërë për të
treguar se Kosova po vepron
arsyeshëm. Po ashtu, jam e
njoftuar për angazhimin tuaj që
bëni në parlament që t'i plotë-
soni kërkesat ndërkombëtare",
ka thënë ajo.  
Shefja e diplomacisë austriake
ka thënë se shteti i saj do ta
mbështesë Kosovën në rrugën e
saj drejt BE-së mirëpo, sipas saj,
kjo gjë varet nga progresi i 
arritur i secilit vend. "Austria ju
përkrah, po ashtu edhe KE-ja
përkrah shtetet e rajonit që të
afrohen me shtetet e BE-së.
Mirëpo, secili shtet do të 
vlerësohet sipas meritave të
veta dhe progresit që ka arritur.
Ne do të angazhohemi aty ku
mundemi. Mirëpo, këto varen

nga përgjegjësitë në shtetet
përkatëse. Pra, gjithçka varet
nga zbatimi i rekomandimeve
që janë dhënë nga KE-ja dhe
nga dinamika për zbatimin e
këtyre rekomandimeve", ka
thënë Kneissl. 
Ajo ka përmendur edhe 
problemin që ka Kosova me
mosnjohjen e pesë shteteve
anëtare të BE-së. "Në kemi disa
shtete që Kosovën ende nuk e
kanë njohur dhe kjo është një
prej temave në BE e cila shfaqet
çdoherë. Unë ende nuk kam
pasur raste të dëgjoj 

ndonjëherë këtë në Komisionin
Evropian, mirëpo mund të
themi se kompleksiteti i temës
ekziston dhe nuk duhet ta 
harrojmë edhe këtë gjë. Pra, ne
edhe gjatë kryesimit të BE-së do
të përpiqemi të japim sqarime
për ta shtyrë këtë temë 
përpara", është shprehur Kneissl.
Diplomatja austriake ka folur
edhe për transformimin e 
FSK-së në Forca të Armatosura.
Madje ajo është ngatërruar
duke uruar Kosovën për
formimin e ushtrisë, mirëpo
shumë shpejt ka hetuar
gabimin e saj dhe ka kërkuar
falje. "Unë mund t'ju uroj për
shndërrimin e FSK-së në ushtri.
Më falni, kjo ende nuk qenka
bërë! Kërkoj ndjesë. Ka qenë
gabim imi. Ndoshta unë fillova
të flas më shumë sesa që është
bërë. Edhe në atë aspekt e di që
janë bërë arritje të ndryshme. E
kam të qartë se është një temë
shumë e ndjeshme politike e
cila duhet të bëhet me
fqinjët tuaj dhe partnerët
ndërkombëtarë", ka thënë ajo.

Ndërkaq zëvendëskryeministri i
Kosovës, njëherësh ministër i
Punëve të Jashtme, Behgjet
Pacolli, ka falënderuar Austrinë
për mbështetjen e dhënë për
Kosovën. Ai ka thënë se
mbështetja e fuqishme 
austriake për Kosovën është
dëshmuar gjatë gjithë historisë
dhe, si e tillë, do të vazhdojë
edhe në të ardhmen. "Kisha një
takim shumë të rëndësishëm
me ministren e Austrisë për
Evropë, Integrim dhe Çështje të
Jashtme, dr. Karin Kneissl.
Theksuam historinë e 
marrëdhënieve historikisht të
shkëlqyeshme dhe të veçanta
në mes dy vendeve dhe dy pop-
ujve. Rikonfirmuam se
mbështetja austriake për
Kosovën do të jetë e vazhdueshme
dhe gjithëpërfshirëse, nga
liberalizimi i shpejtë i vizave,
anëtarësimi në organizatat
ndërkombëtare, integrimi në
strukturat euroatlanike, lobimi
tek pesë vendet anëtare të 
BE-së që nuk e njohin Kosovën,
si dhe mbi dialogun në mes të

Kosovës dhe Serbisë", ka thënë
Pacolli.
Duke marrë parasysh faktin se
Austria do ta marrë kryesimin e
Presidencës së BE-së nga 
qershori i këtij viti, Pacolli i ka
kërkuar kryediplomates austri-
ake t'i rrisin edhe më shumë 
përpjekjet e mbështetjes për
integrimin e vendeve të
Evropës Juglindore në BE, në
veçanti ndaj Kosovës, gjë e cila
është mirëpritur edhe nga
Kneissl. Ai ka treguar se me
homologen e tij kanë diskutuar
edhe rreth thellimit dhe
zgjerimit të bashkëpunimit
ekonomik. "Austria duhet të
jetë një nga investitorët më të
mëdhenj në Kosovë, ashtu siç
tashmë ajo është në disa 
vende të Evropës Juglindore",
është shprehur Pacolli.
Kryedimplomatja e Austrisë
është takuar edhe me 
presidentin e Kosovës, Hashim
Thaçi, kryeministrin Ramush
Haradinaj dhe ministren e
Integrimit Evropian, Dhurata
Hoxha.

Ministrja për Evropë, Integrim dhe Çështje të Jashtme e Austrisë, Karin Kneissl, ka vizituar Kosovën

Kneissl: Për liberalizim 
të vizave duhen rezultate 
në luftimin e korrupsionit

Ministrja e Austrisë për Evropë, Integrim dhe
Çështje të Jashtme, Karin Kneissl, ka thënë të
hënën në Prishtinë se, pas ratifikimit të
demarkacionit me Malin e Zi, Kosova duhet të
arrijë progres të dukshëm në luftimin e krimit të
organizuar dhe  korrupsionit për ta marrë 
liberalizimin e vizave. Pas takimit me ministrin e
Punëve të Jashtme, Behgjet Pacolli, ajo ka
ofruar përkrahjen e shtetit të saj për 
anëtarësimin e Kosovës në organizatat
ndërkombëtare
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Shqipe HHETEMI

PRISHTINË, 226 MARS - Policia e
Kosovës pasditen e së hënës ka
arrestuar shefin e së ashtuquaj-
turës Zyre për Kosovën në
Qeverinë e Serbisë, Marko
Gjuriq, i cili ka hyrë ilegalisht në
veri të vendit, duke mos respek-
tuar vendimin e Qeverisë së
Kosovës. Ndërhyrja e forcave spe-
ciale të Policisë së Kosovës për ta
arrestuar Gjuriqin është bërë
gjatë një tryeze në veri të
Mitrovicës kur Gjuriqi dhe zyr-
tarët e tjerë serbë po diskutonin

për çështjen e Kosovës dhe
themelimin e asociacionit të
komunave me shumicë serbe. Të
pranishëm në këtë takim ishin
edhe ministrat serbë që janë
pjesë e Qeverisë së Republikës së
Kosovës.
Njësitet policore kanë lëshuar
alarmin si dhe kanë përdorur gaz
gjatë kësaj ndërhyrje. Ndonëse ka
pasur një ballafaqim të forcave të
rendit dhe qytetarëve serbë,
megjithatë situata është mbajtur
në kontroll. Më pas zyrtari serb
Marko Gjuriq i prangosur është
sjellë në stacionin policor në
Prishtinë nën masa të rrepta të

sigurisë. 
Pas procedurave të nevojshme
mbrëmjen e së hënës, Gjuriqi
është depërtuar për në Serbi. Me
këtë rast, ministri i Punëve të
Brendshme, Flamur Sefaj, ka
thënë se Njësitet Speciale të
Policisë së Kosovës e kanë përm-
byllur në mënyrë profesionale
planin operacional për ndalimin
e hyrjes së zyrtarëve serbë në
Republikën e Kosovës, të cilëve
nga Prishtina zyrtare nuk u është
dhënë leja për të hyrë në shtetin
tonë.  
Ai ka deklaruar se policia mbetet
e përkushtuar për t'i kryer me
përgjegjësi obligimet ligjore dhe
për të krijuar një ambient të sig-
urt për të gjithë qytetarët.

"Njësitet Speciale të Policisë së
Kosovës kanë përmbyllur në
mënyrë profesionale planin
operacional për ndalimin e hyr-
jes së zyrtarëve serbë në
Republikën e Kosovës, të cilëve
nga Prishtina zyrtare nuk u është
dhënë leja për të hyrë në shtetin
tonë. Policia e Kosovës është e
përkushtuar për t'i kryer me
përgjegjësi obligimet ligjore të saj
dhe për të krijuar një ambient të
sigurt për të gjithë qytetarët e
Republikës së Kosovës", ka thënë
Sefaj.  
Paraprakisht autoritetet e shtetit
të Kosovës kanë paralajmëruar
arrestimin e zyrtarëve serbë në
rast se ata do të tentojnë të futen
ilegalisht në territorin e Kosovës. 
Së bashku me Marko Gjuriqin ka
qenë edhe sekretari i
përgjithshëm i presidentit serb,
Nikolla Sellakoviq, të cilëve u
është refuzuar leja për të hyrë në
Kosovë. Zëvendëskryeministri i
parë, njëherësh ministër i Punëve
të Jashtme, Behgjet Pacolli, ka
bërë me dije se ndalesa që u
është vënë zyrtarëve serbë ndër-
lidhet me deklaratat e tyre nxitëse
dhe mospërfilljen e marrëveshjes
për vizitat reciproke. "Për të hyrë
në Kosovë nuk kanë leje asnjëri
prej tyre, as Gjuriqi e as Vulini.
Kushdo që futet ilegalisht në
Kosovë do të arrestohet", pati
paralajmëruar Pacolli. 
Pas arrestimit të Gjuriqit, Pacolli
ka thënë se Gjuriqit i është tërhe-
qur vërejtja disa herë për t'i
respektuar ligjet e Kosovës.
"Policia e Kosovës ka vepruar

sipas ligjit të vendit tonë. Në veri
të Mitrovicës ka arrestuar z.
Gjuriq. Tani, pas kalimit të të
gjitha procedurave, është bërë
depërtimi i tij jashtë Republikës
së Kosovës. Atij i është tërhequr
vërejtja disa herë që t'i respektojë
ligjet e Kosovës, siç duhet t'i
respektojë ligjet e nikoqirit çdo
qytetar kudo që shkon", ka
deklaruar Pacolli. Ai ka rikujtuar
se zyrtarët serbë duhet të bëjnë
kërkesë për vizitë në Kosovë, 72
orë përpara se ajo të ndodhë, në
mënyrë që t'u shqyrtohet ajo dhe
më pas të merret vendim për
lejim ose refuzim të vizitës.
Autoritetet e rendit ia kanë ndalur
hyrjen ilegale edhe ministrit serb
të mbrojtjes Aleksandar Vulinit.
Kurse ministri i Kulturës, Vlladan
Vukosavleviq, ishte kthyer vullne-
tarisht nga kalimi kufitar Jarinë,
edhe pse ka pasur leje për vizitë
në Kosovë.

Thaçi: PPolicia vveproi mme 
profesionalizëm nnë 

mbrojtje ttë rrendit ddhe lligjit 

Presidenti i Kosovës, Hashim
Thaçi, ka bërë thirrje për qetësi,
derisa ka thënë se Policia e
Kosovës ka vepruar në përputhje
me ligjet dhe kompetencat e veta
në arrestimin e Marko Gjuriqit.
"Marko Gjuriqi ka hyrë në Kosovë
në mënyrë të paligjshme. Policia e
Kosovës ka vepruar në përputhje
me kompetencat e veta, me pro-
fesionalizëm dhe në mbrojtje të
rendit dhe ligjit në Kosovë", është

Policia e Kosovës ka arrestuar dhe më pas e ka
dëbuar zyrtarin e lartë serb Marko Gjuriq

SHTETI 
DËBON 
GJURIQIN

Shefi i ashtuquajtur i Zyrës për Kosovën në Qeverinë
e Serbisë, Marko Gjuriq, është arrestuar të hënën në
veri nga forcat speciale të Policisë së Kosovës për
hyrje ilegale në territorin e Republikës së Kosovës.
Gjuriqi nuk ka respektuar vendimin e autoriteteve të
shtetit të Kosovës të cilat ia kanë refuzuar atij lejen
për të hyrë në Kosovë për shkak të deklaratave
nxitëse dhe propaganduese. Pas procedurave të
nevojshme mbrëmjen e së hënës, Gjuriqi është
depërtuar për në Serbi. Liderët shtetërorë u kanë bërë
thirrje qytetarëve për qetësi, duke theksuar se Policia
e Kosovës ka vepruar në përputhje me kompetencat
e veta dhe me profesionalizëm në mbrojtje të rendit
dhe ligjit në Republikën e Kosovës
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shprehur presidenti Thaçi. Ai ka
thënë se sapo është njoftuar nga
organet kompetente dhe Marko
Gjuriq ka kaluar nëpër proce-
durën e rregullt të Prokurorisë
dhe Gjyqësisë, si dhe tani është
duke u përcjellë nga Policia e
Kosovës në pikën kufitare në mes
të Kosovës dhe Serbisë. "Ky rast
nuk duhet ta cenojë komu-
nikimin që është vënë në mes të
Kosovës dhe Serbisë, dialogun në
mes dy vendeve dhe përpjekjet

për normalizim, për marrëdhënie
të mira ndërfqinjësore dhe pajtim
në mes të Kosovës dhe Serbisë",
ka deklaruar Thaçi. 

Veseli: SSerbia dduhet ttë 
kuptojë sse KKosova kka zzot

shtëpie

Pas arrestimit të Marko Gjuriqit
është deklaruar edhe kryetari i
Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli,

i cili ka theksuar se Kosova nuk
lejon asnjë provokim dhe Serbia
duhet të kuptojë se ky vend ka zot
shtëpie. Veseli ka theksuar se zyr-
tarët serbë duhet ta kuptojnë se
në Kosovë mund të futen vetëm
me lejen e autoriteteve shtetërore
të Kosovës. 
Kryeparlamentari Veseli ka bërë
me dije se Kosova mbetet e
përkushtuar për normalizim të
marrëdhënieve me Serbinë, por
vullneti duhet të jetë i dyanshëm.
"Shteti i Kosovës ka zbatuar sot
ligjet e veta dhe ka ushtruar
sovranitetin e plotë. Republika e
Kosovës nuk lejon asnjë pro-
vokim dhe Serbia duhet të kupto-
jë se ky vend ka zot shtëpie. Ne
nuk jemi duke shkuar në Serbi të
provokojmë. Presim që ata të jenë
më të vëmendshëm për respek-
timin e sovranitetit të kufijve tanë
territorialë. Për aq sa ata janë kor-
rektë, ne do të jemi korrektë. Nuk
na është dashtë dita e sotme, por
zyrtarët serbë duhet ta kuptojnë
se në Kosovë mund të futen
vetëm me lejen e autoriteteve
shtetërore të Kosovës. Kosova
është e përkushtuar për normal-
izim të marrëdhënieve me
Serbinë, por vullneti duhet të jetë
i dyanshëm. Ftoj të gjithë qyte-
tarët e Kosovës pa dallim etnie të
jenë të qetë dhe të mos nxiten nga
asnjë lloj provokimi", ka thënë
Veseli.

PRISHTINË, 226 MARS (ER) - Ministria
e Drejtësisë, në bashkëpunim me
projektin e BE-së "Mbështetje
profesioneve të lira ligjore dhe
Odës së Avokatëve", ka hapur të
hënën fushatën e titulluar
"Zgjidhe çështjen tënde", që
synon informimin dhe rritjen e
vetëdijesimit për profesionet e lira
ligjore, konkretisht për avokatët,
noterët, përmbaruesit privatë,
ndërmjetësuesit dhe administra-
torët falimentues. Me këtë rast,
ministri i Drejtësisë, Abelard
Tahiri, ka potencuar se këto profe-
sione që nga krijimi kanë ndih-
muar në përmirësimin e qasjes në
drejtësi, si dhe në zhvillimin e
gjithëmbarshëm ekonomik të
Kosovës, duke ofruar shërbime

për qytetarët në mënyrë më
efikase, më të shpejtë, më cilësore
dhe me kosto më të ulët. "Kjo
fushatë vetëdijesimi ka për qëllim
t'i forcojë bindjet e qytetarëve për
punën që këto profesione ofrojnë,
të nxisë një të kuptuar më të mirë
për mundësitë që qytetarët kanë
përmes këtyre profesioneve dhe
të krijojë një sens të ri, mbi atë se
për çfarë këto profesione mund të
shërbejnë si adresë për ta për 
marrjen e shërbimeve përkatëse
ligjore", ka thënë ministri Tahiri. 
Për ta rritur edhe më shumë 
profesionalizimin e tyre, sipas
ministrit Tahiri, është me rëndësi
mbikëqyrja e profesioneve të lira
ligjore nga një strukturë e 
përhershme, që do ta mundësojë

llogaridhënien, përgjegjësinë dhe
transparencën, e cila deri më tani
ka munguar. "Mbi këtë bazë,
shumë shpejt do themelohet një
mekanizëm brenda Ministrisë së
Drejtësisë, i cili në mënyrë 
permanente do të ushtrojë
mbikëqyrje, për t'i siguruar 
qytetarët, se profesionet e lira
ligjore janë adresë e besueshme,
transparente dhe llogaridhënëse,
rrjedhimisht, janë adresë e sigurt
për kryerjen e shërbimeve të tyre",
ka thënë ministri Tahiri. 
Shefja e Zyrës së BE-së në Kosovë,
Nataliya Apostolova, ka potencuar
se me këtë kampanjë synohet të
vetëdijesohen edhe aktorët e tjerë
të përfshirë në drejtësi, si
gjykatësit e prokurorët, por synimi

kryesor mbesin qytetarët.  
Përfaqësuesit e Odës së
Avokatëve, Odës së Noterëve,
Përmbaruesve Privatë,
Administratorëve Falimentues

dhe Ndërmjetësuesit kanë 
shprehur gatishmërinë e tyre që të
profesionalizohen edhe më shumë
dhe ta rrisin cilësinë e shërbimeve
që ofrojnë për qytetarët.

Hapet fushata ‘Zgjidhe çështjen tënde’ 
për profesionet e lira ligjore

Pas zhvillimeve të fundit në
Kosovë dhe pas arrestimit të zyr-
tarit serb Marko Gjuriq ka reaguar
edhe Bashkimi Evropian.
Zëdhënësja e BE-së, Maja
Kocijançiq, ka thënë se të dyja
palët, Kosova dhe Serbia, duhet ta
tregojnë përmbajtjen dhe matur-
inë e nevojshme në mënyrë që
situata të mos eskalojë më
shumë. "Të gjitha çështjet e
shqetësimit të dyanshëm duhet
të adresohen brenda kornizës së
dialogut të lehtësuar nga BE-ja, i
cili është synimi përfundimtar në
normalizimin e marrëdhënieve

ndërmjet Kosovës dhe Serbisë",
ka thënë Kocijançiq. Ajo ka shtuar
se BE-ja shpreh keqardhje për
ngjarjet e së hënës në Kosovë dhe,
sipas saj, këto ngjarje shkojnë në
të kundërtën e normalizimit të
marrëdhënieve. "Ne presim që
edhe Serbia, e cila është në
bisedimet për anëtarësim në BE,
edhe Kosova e cila është në pro-
ces të zbatimit të Marrëveshjes
për Stabilizim Asocim, t'i respek-
tojnë në tërësi, në letër dhe frymë,
marrëveshjet e arritura ndërmjet
vete në dialog", ka thënë
Kocijançiq për BIRN.

BE-ja kërkon përmbajtje dhe
maturi nga Kosova dhe Serbia 

Ministria e Punëve të Jashtme e
Kosovës (MPJ) ka reaguar pas
arrestimit të shefit të të ashtuqua-
jturës Zyrë për Kosovën në
Qeverinë e Serbisë, Marko Gjuriq,
në veri të Mitrovicës. MPJ-ja e ka
vlerësuar si provokim hyrjen e
Gjuriqit pa leje në Kosovë, në
kohën kur Republika e Kosovës
dhe Republika e Serbisë kanë hyrë
në një fazë përfundimtare të 
dialogut për arritjen e një mar-
rëveshjeve të detyrueshme
ligjore/traktat paqeje ndërmjet dy

vendeve. "Hyrja ilegale e zyrtarëve
të lartë shtetërorë serbë në 
territorin e Republikës së Kosovës
është një provokim, tentim 
eskalimi i situatës në terren për ta
forcuar pozicionin në bisedime
dhe nxitje e pastër e 
marrëdhënieve ndëretnike",
është thënë në reagimin e MPJ-së. 
Kjo ministri ka vlerësuar se
Republika e Kosovës dhe
Republika e Serbisë, në kuadër të
dialogut të ndërmjetësuar nga
BE-ja, kanë arritur marrëveshje, e

cila specifikon në mënyrë të qartë
rregullat dhe procedurat e vizitave
të zyrtarëve të lartë nga të dyja
shtetet respektive. "Ministria e
Punëve të Jashtme thërret Shtetet
e Kuintit, Bashkimin Evropian
dhe komunitetin ndërkombëtar
në përgjithësi që t'i bëjnë 
thirrje urgjente shtetit serb të 
distancohet nga politikat dhe
veprimet provokuese, që kanë
synim përkeqësimin dhe destabi-
lizimin e situatës", është theksuar
në reagimin e MPJ-së.

MPJ-ja: Ndërkombëtarët t'i bëjnë thirrje
urgjente Serbisë të distancohet nga provokimet
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Arbisa SSHEFKIU

FERIZAJ, 226 MARS - Instituti
Demokratik i Kosovës (KDI) ka
organizuar të hënën tryezën në
Ferizaj me temë "Dialogu
Kosovë - Serbi: këndvështrimi i
qytetarëve të rajonit të Ferizajt".
Pjesë e këtij diskutimi ishte
deputeti i Kuvendit të Kosovës,
Sami Kurteshi, Medain Hashani,
përfaqësues nga PDK-ja,
Albulena Nrecaj nga organizata
INPO si dhe gazetari Afrim
Demiri dhe qytetarë të këtij
rajoni, të cilët debatuan mbi
ndikimin që dialogu Kosovë -
Serbi ka pasur në jetën e qyte-
tarëve të këtij rajoni si dhe prit-
shmëritë e tyre nga faza e re e
dialogut. 
Me këtë rast Jeta Krasniqi nga
KDI-ja ka theksuar se qëllimi i
këtij institucioni është rritja e
transparencës së procesit të dia-
logut. "Me qëllim të rritjes së
transparencës dhe përfshirjes së
qytetarëve në proces, KDI-ja ka
organizuar takime të vazh-
dueshme me deputetë, qytetarë,
medie, shoqërinë civile dhe

akademinë në të gjitha rajonet e
Kosovës. Këto takime kanë
synuar gjithashtu informimin e
qytetarëve rreth marrëveshjeve
të arritura të cilat e prekin jetën
e qytetarëve. Në këtë mënyrë
KDI-ja ka kërkuar të dëgjohet
zëri i qytetarëve në mënyrë që
kërkesat e tyre të integrohen të
fazën e ardhshme të dialogut",
ka thënë ajo.
Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje,
Sami Kurteshi, ka theksuar se
dialogu ka qenë një proces
jotransparent jo vetëm ndaj
qytetarëve, por edhe ndaj
Kuvendit të Kosovës. Qeveria,
sipas tij, në vazhdimësi e ka
shpërfillur Kuvendin dhe ka
shmangur diskutimet e brend-
shëm rreth këtij procesi. Ai ka
shtuar se është e rëndësishme
që të ketë një dialog nga poshtë-
lart si dhe të specifikohen
parimet bazë të diskutimit.
Kurse Medain Hashani nga
PDK-ja ka thënë se dialogu me
Serbinë është një kusht i
bashkësisë ndërkombëtare të
cilin Kosova duhet ta plotësojë.
Ai ka theksuar se përkundër disa
aspekteve negative që mund t'i

ketë sjellë dialogu, ka sjellë edhe
shumë të mira si funksionalizmi
i gjyqësorit dhe veprimi i poli-
cisë në të gjithë Kosovën, si dhe
vendosja e doganierëve në pikat
kufitare në Jarinje dhe Bërnjak. 
Hashani ka shtuar se në fazën e
ardhshme të dialogut do të
kërkojnë që të diskutohen temat
e përballjes me të kaluarën,
dëmet e luftës, si dhe do të
kërkojnë nga BE-ja ta detyrojnë
Serbinë t'i paguajë dëmet e
luftës.  Po ashtu, ai ka theksuar
se PDK-ja është kundër ideve
për ndarje, shkëmbim territore-
sh apo autonomi të serbëve në
Kosovë.
Ndërkaq Albulena Nrecaj, drej-
toreshë ekzekutive e INPO-s, ka
thënë se është e rëndësishme që

fillimisht të sqarohet statusi i
marrëveshjeve të arritura deri
më tani, para se të shkohet në
fazën e re të dialogut. Ajo ka
potencuar se mungesa e 
transparencës dhe llogarid-
hënies kanë qenë dhe mbeten
shqetësimet më të mëdha të
shoqërisë civile lidhur me 
dialogun. 
Afrim Demiri, gazetar dhe 
njohës i zhvillimeve politike, ka
theksuar se dialogu i Brukselit
është një vazhdimësi e 
bisedimeve të vazhdueshme
ndërmjet Kosovës dhe Serbisë
që nga vitet e '90-ta. Ai ka 
theksuar se është e nevojshme të
ketë konsensus ndërmjet 
spektrit politik në mënyrë që në
dialog të paraqitemi të unifikuar.

Ndërkaq qytetarët e rajonit të
Ferizajt u shprehën të pakënaqur
me mungesën e transparencës
dhe të indinjuar me sjelljet e
partive politike dhe lidershipit
politik. Ata kërkuan të ketë 
konsensus të skenës politike në
mënyrë që të shkohet në dialog të
bashkuar dhe të përgatitur.
Gjithashtu, ata kërkuan që 
dialogu të mos shfrytëzohet si
mjet për të ardhur në pushtet, por
të trajtohen si çështje jetike rreth
së cilës duhet të jemi të bashkuar.
Ky diskutim u organizua në
kuadër të memorandumit të
bashkëpunimit të nënshkruar në
mes të KDI-së dhe Kuvendit që
synon rritjen e pjesëmarrjes së
qytetarëve në kuadër të dialogut
Kosovë - Serbi.

Kërkohet konsensus politik 
rreth dialogut me Serbinë

MSh-ja bën përgatitjet për parandalimin 
e etheve hemorragjike

Faton DDERMAKU

PRISHTINË, 226 MARS - Që nga viti
2014 në Kosovë nuk është
shënuar asnjë rast i vdekjeve nga
ethet hemorragjike krime kongo,
ndërkohë që Ministria e
Shëndetësisë, Instituti Kombëtar
i Shëndetësisë Publike të Kosovës
(IKShP) dhe institucionet e tjera
që përfaqësohen në Këshillin
Ndërministror për luftimin dhe
parandalimin e Etheve
Hemorragjike Krime Kongo kanë
nisur përgatitjet në këtë aspekt.
Kështu është thënë në takimin e
këtij Këshilli të hënën, të cilin e
ka udhëhequr ministri Uran
Ismaili, ku është shqyrtuar situa-
ta epidemiologjike me EHCC si
dhe përditësimi i planit  opera-
cional për trajtimin e kësaj çësht-
je.
Ministri i Shëndetësisë, Uran
Ismaili, ka thënë se takimi i
këshillit mbahet me qëllim të

zvogëlimit të sëmundjes dhe
vdekshmërisë nga ethet hemor-
ragjike si pasojë e pickimit dhe
infektimit nga rriqrat, bazuar në

planin operacional për parandal-
imin dhe luftimin e etheve
hemorragjike krime kongo në
Kosovë  2014-2018.

Ismaili ka theksuar se qëllimi i
aktiviteteve të këshillit dhe insti-
tucioneve së bashku do të jetë
përgatitja për sezonin e rrezikut

nga ethet hemorragjike krime
kongo. "Të jemi të gatshëm të
reagojmë, sidomos në zonat epi-
demike që njihen si më të
ekspozuara, më të prekura nga
kjo sëmundje si zona e
Malishevës, e Rahovecit, por
edhe kudo tjetër që paraqitet
nevoja", ka thënë ministri
Ismaili. Ai ka shtuar se si trup
operativ duhet të përgatiten që të
mos lejojnë që virusi ARN, i cili
shkakton ethet hemorragjike
krime kongo, të jetë vdekjeprurës
ashtu si në vitin 2013, kur kishim
11 (njëmbëdhjetë) viktima.
Ministri Ismaili ka thënë se ndër-
marrja e masave kundër-epi-
demike sipas nevojës është peri-
udha kohore nga prill deri në
shtator. Drejtori i IKSHP-së,
Naser Ramadani, ka bërë me dije
se në bashkëpunim edhe me
institucionet e tjera do të zbato-
hen aktivitetet e planit opera-
cional me qëllim të parandalimit
dhe luftimit të EHCC-së.

Në tryezën me temën "Dialogu Kosovë - Serbi:
këndvështrimi i qytetarëve të rajonit të Ferizajt" të
organizuar nga Instituti Demokratik i Kosovës (KDI),
është theksuar se para se të shkohet në fazën e re
të dialogut do të duhej që fillimisht të sqarohet 
statusi i marrëveshjeve të arritura deri më tani. Po
ashtu, është vlerësuar se është e nevojshme të ketë
konsensus ndërmjet spektrit politik në mënyrë që në
këtë proces Kosova të jetë e unifikuar 
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PRISHTINË, 26 MARS (ER) -
Presidenti i Kosovës, Hashim
Thaçi, ka pritur të hënën në
takim kryetarin e Kuvendit të
Kosovës, Kadri Veselin dhe
kryeministrin e Kosovës,
Ramush Haradinajn. Në këtë
takim të përbashkët kanë bised-
uar për zhvillimet aktuale në
dialogun për normalizimin e
marrëdhënieve në mes të

Kosovës dhe Serbisë, i cili do të
përfundojë me marrëveshje
ligjërisht obligative në mes të dy
shteteve. 
Presidenti Thaçi, kryeparla-
mentari Veseli dhe kryeministri
Haradinaj u pajtuan që dialogu i
Kosovës me Serbinë është
interes nacional i Kosovës, që
duhet ta bashkojë të gjithë spek-
trin politik të Kosovës. Në takim

u konkludua për ta krijuar një
grup punues të gjerë institu-
cional, i cili do të bashkëpunojë
me ekipin menaxhues dhe me
misionin e OSBE-së në Kosovë
për draftimin e statutit të aso-
ciacionit të komunave me shu-
micë serbe, në përputhje me
Kushtetutën e Kosovës dhe
vendimet e Gjykatës
Kushtetuese të Kosovës.

Thaçi koordinohet me Veselin e
Hardinajn për themelimin e asociacionit

"Epoka ee rre"

RAHOVEC, 226 MARS - Kryeministri
i Kosovës, Ramush Haradinaj,
ka marrë pjesë të hënën në
tubimin përkujtimor në nderim
të 241 viktimave të Krushës së
Madhe. Duke kujtuar edhe 64
qytetarë që ende figurojnë të
zhdukur, kryeministri
Haradinaj para të pranishmëve
të shumtë ka thënë se edhe pas
gati dy dekadave, kjo dhimbje
është në zemër, në mendje dhe
në jetët tona. "Ne kemi ardhur
sot në përvjetor të flijimit, të
qytetarëve të Krushës së
Madhe, por edhe të shumë
vendeve nëpër Kosovë. Është
një numër i madh i vendeve që
ka shumë dhimbje. Por, Krusha
dhe dhimbja këtu është e
veçantë. Nuk mundemi pa e
kujtuar edhe Reçakun,
Prekazin, Izbicën, Obrinë,
Celinën, Fortesën, Mejën,
Suharekën, Kotlinën,
Podujevën, Pastaselin,
Samadraxhën, Leshanin,
Makovcin, Kishnicën,
Mitrovicën, Gjakovën, Rezallën,
Qikatovën, Likoshanin, Qirezin,

Lybeniqin, e kështu me radhë.
Pra, mos harroni, në tokën e
Kosovës, ashtu sikur kjo dhimb-
je që e ndiejmë sot, janë plot
vende që kanë dhimbje e janë
plot familje që e ndiejnë këtë
dhimbje", ka thënë Haradinaj,
duke shtuar se e drejta e popul-
lit të Kosovës për liri u arrit. "U
arrit edhe me ndihmën e
NATO-s, të prirë nga Amerika,
por deri në ditën e intervenimit
të NATO-s, shumë prej nesh u
flijuam. Flijimet nuk u ndalën
edhe më tutje. E sot, në emrin
tuaj, nëse jo në emrin tim, pres-
identit të Amerikës, Trump, i
themi, a mundet ta përfundojë
çështjen e Kosovës, që Kosova
të ecë edhe më tutje, sepse ka
mbetur puna e pakryer. Kështu
i themi edhe kryeministres së
Anglisë, Theresa May, edhe
kancerales së Gjermanisë,
Angela Merkel, ndërsa presi-
dentit të Serbisë, Vuçiq, që po
thotë se duhet dhënë diçka për
ta njohur Kosovën, do t'i themi,
çliroje popullin tënd dhe mos e
mbaj me frikë të së kaluarës;
kujtoje tragjedinë e popullit të
Kosovës, dhimbjen e tij; kuptoji
këto varre e këta njerëz që janë

me dhimbje; njihe këtë dhimb-
je; nderoje këtë dhimbje, sepse i
bën mirë popullit tënd!", ka
thënë Haradinaj. 
Ai ka shtuar se paqja arrihet
duke respektuar dhimbjen e
tjetrit, duke respektuar të
drejtën e tjetrit. "Është e
padrejtë për t'i kërkuar Kosovës
në fazën finale për njohje, edhe
diçka. S'ka ku të shkojë më
Kosova. Kosova e ka respektuar
angazhimin e bashkësisë
ndërkombëtare në maksimum.
Kosova vërtet është e interesuar
për jetë të qetë, stabilitet, për
paqe", ka deklaruar Haradinaj.

Thaçi: MMuaji mmars 
gjithmonë nna kkujton 

lavdinë ee lluftës ssë ddrejtë

Presidenti i Kosovës, Hashim
Thaçi, ka përkujtuar të rënët në
Krushë. Ai ka thënë se ky fshat
është simbol i mbijetesës dhe i
rilindur mbi sakrificën. "Muaji
mars gjithmonë na kujton lavdinë
e luftës së drejtë, por edhe ditët e
rënda nëpër të cilat kemi kaluar
dhe humbjet e më të dashurve
tanë. Këto ditë kujtojmë masakrat
që janë kryer gjithandej Kosovës,
në Anadrini, Dukagjin, Drenicë e

Gollak. Sot e tërë Kosova bashkën-
dien me dhimbjen e familjarëve
për jetët e humbura. Ky fshat është
simbol i mbijetesës dhe do të
mbetet gjithmonë fshat i rilindur
mbi sakrificën e atyre që ranë dhe
u flijuan vetëm pse ishin në vendin
dhe në shtëpitë e tyre. Qoftë i 
përjetshëm kujtimi për të rënët
dhe për veprën e tyre në shërbim
të atdheut!", ka thënë Thaçi

Veseli: KKrusha nna kkujton
vendosmërinë ee 

qytetarëve ttanë ppër llirinë

Kryetari i Kuvendit të Kosovës,
Kadri Veseli, me rastin 19-vjetorit
të masakrës së Krushës, ka thënë
se kjo masakër na kujton vendos-
mërinë e qytetarëve tanë për lirinë.
"Është kjo Krusha e punës dhe e
fjalës, e përkushtimit atdhetar të
filozofit të lirisë sonë, Ukshin Hotit,
si dhe qindra bashkëfshatarëve të
tij që i mbeten besnikë kauzës së
atdheut, të çlirimit, që para 19
vjetësh kishte marrë hov të pan-
dalshëm. Këtu shihet përkushtimi
atdhetar si shembull për vlerën më
të shenjtë të njeriut - lirinë. Lavdi e
përjetshme heronjve, dëshmorëve
dhe martirëve të lirisë!", është
shprehur Veseli.

Haradinaj në Krushë: Jemi me 
dhimbjen tuaj çdo ditë

"Ne kemi ardhur sot në përvjetor të flijimit, të
qytetarëve të Krushës së Madhe, por edhe të
shumë vendeve nëpër Kosovë. Është një
numër i madh i vendeve që ka shumë dhimbje.
Por, Krusha dhe dhimbja këtu është e veçantë",
ka thënë Haradinaj me rastin 19-vjetorit të
masakrës së popullatës shqiptare të Krushës
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PRISHTINË, 226 MARS - Ministri i
Infrastrukturës, Pal Lekaj, ka
reaguar ndaj vendimit të insti-
tucioneve të Shqipërisë për
vënien e taksës për Rrugën e
Kombit. Sipas vendimit të insti-
tucioneve të Shqipërisë, nga 15
prilli kushdo që kalon Rrugën e
Kombit është i obliguar të
paguajë pesë euro një drejtim
me veturë, ndërsa 10 euro për
automjete të rënda. 
Ministri Lekaj në këtë intervistë
dhënë për gazetën "Epoka e re"
ka thënë se institucionet e
Kosovës nuk kanë pasur asnjë
njoftim në lidhje me këtë
vendim. Lekaj ka bërë me dije
se pas këtij vendimi ka kërkuar
një takim me ministrin e
Infrastrukturës dhe Energjisë
së Shqipërisë, Damian
Gjiknuri. "Procesi i vendosjes

së taksës për Rrugën e Kombit
është një temë që ka disa kohë
që është diskutuar në publik,
por njoftim apo diskutim të
veçantë ndërmjet dy ministrive
apo edhe ndërmjet meje dhe
ministrit Gjiknuri nuk ka
pasur", ka thënë Lekaj.
Ministri Lekaj ka theksuar se
kjo taksë është e papërbal-
lueshme. "Personat fizikë dhe
juridikë të Kosovës, të cilët
qarkullojnë përditë, nuk besoj
se mund ta përballojnë këtë
çmim për kohë të gjatë sepse,
sipas vlerësimeve tona, është
çmim i lartë", është shprehur
Lekaj, duke shtuar se paraprak-
isht është dashur të bëhet një
konsultim ndërmjet dy
shteteve. "Rrugët janë për të
lidhur qytete, shtete e popuj
prandaj, edhe kur marrim
vendime për të tilla gjëra, siç
tani e kemi rastin me tarifën
rrugore, duhet të konsultohemi

me njëri-tjetrin sepse, në fund
të fundit, nëse për asgjë tjetër,
jemi dy shtete me shumicë
absolute të të njëjtit popull",
është shprehur Lekaj.

"Epoka ee rre": Z. Lekaj, tashmë
jeni në dijeni për taksën që ka
vendosur shteti shqiptar për
Rrugën e Kombit. Si e keni parë
këtë vendim dhe a keni qenë
paraprakisht të njoftuar ju si
ministër?
Lekaj: Procesi i vendosjes së
taksës për Rrugën e Kombit
është një temë që ka disa kohë
që është diskutuar në diskursin
publik, por njoftim apo disku-
tim të veçantë ndërmjet dy
ministrive apo edhe ndërmjet
meje dhe ministrit Gjiknuri nuk
ka pasur. Është një vendim që i
takon ta komentojë qeveria
shqiptare. Ne s'mundem dhe as
nuk dëshirojmë të ndërhyjmë
në këtë çështje.

"Epoka ee rre": A mendoni se
është një taksë e lartë për 
qytetarët e të dy vendeve dhe
vendim i ngutshëm nga ana e
Shqipërisë?
Lekaj: Personat fizikë dhe
juridikë të Kosovës, të cilët
qarkullojnë përditë, nuk besoj
se mund ta përballojnë këtë
çmim për kohë të gjatë sepse,
sipas vlerësimeve tona, është
çmim i lartë. 

"Epoka ee rre": Cili ka qenë 
kontakti juaj si ministër me
institucionet e shtetit shqiptar?
Lekaj: Ne i jemi drejtuar me një
letër ministrit të Ministrisë së
Infrastrukturës dhe
Energjetikës së Shqipërisë,
Damian Gjiknuri, ku kemi
kërkuar një takim në kohën sa
më të shkurtër të mundshme,
ku do të diskutojmë edhe për
këtë çështje (për tarifën rru-

gore), por edhe për tema të
tjera që janë me interes për dy
vendet tona.

"Epoka ee rre": A do të duhej që
ky vendim paraprakisht të
diskutohej në dy mbledhjet e
dy qeverive, pasi këto mbledhje
është thënë se po mbahen për
t'i hequr barrierat mes dy
shteteve dhe për të pasur
lehtësira ndërmjet dy anëve?
Lekaj: Besoj se ata i kanë men-
duar mirë këto gjëra dhe është
në dorën e tyre të veprojnë
ashtu siç ata e vlerësojnë se
është më  se miri. Rrugët janë
për të lidhur qytete, shtete e
popuj prandaj, edhe kur marrim
vendime për të tilla gjëra, siç
tani e kemi rastin me tarifën
rrugore, për të konsultohemi
me njëri-tjetrin sepse, në fund
të fundit, nëse për asgjë tjetër,
jemi dy shtete me shumicë
absolute të të njëjtit popull.

Flet për "Epokën e re", Pal Lekaj

Taksa për Rrugën e Kombit, 
e papërballueshme

Ministri i Infrastrukturës, Pal
Lekaj, ka reaguar ndaj vendimit
të institucioneve të Shqipërisë
për vënien e taksës për Rrugën
e Kombit. Në këtë intervistë
dhënë për gazetën "Epoka e
re", Lekaj ka thënë se kjo taksë
është e papërballueshme.
"Personat fizikë dhe juridikë të
Kosovës, të cilët qarkullojnë
përditë, nuk besoj se mund ta
përballojnë këtë çmim për kohë
të gjatë sepse, sipas
vlerësimeve tona, është çmim i
lartë", është shprehur Lekaj,
duke bërë me dije se së shpejti
do të takohet me homologun
Damian Gjiknuri. Lekaj ka 
theksuar se paraprakisht është
dashur të bëhet një konsultim i
përbashkët kur janë në pyetje
dy shtete me shumicë absolute
të të njëjtit popull
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PRISHTINË, 26 MARS (ER) - Nga
data 26 deri më 28 mars drej-
tori i përgjithshëm i
Administratës Tatimore të
Kosovës (ATK), Sakip Imeri, së
bashku me menaxhmentin e
lartë, janë duke marrë pjesë në
konferencën me temë
"Udhëheqja e ndryshimeve në
një administratë tatimore mod-
erne", e cila po mbahet në
Podgoricë. Në këtë ngjarje do të

trajtohen tema nga
ndryshimet më të
fundit në drejtim të
menaxhimit të
ndryshimeve dhe sfi-
dave që ballafaqohen
shtetet në rajon. Po
ashtu, si temë e
veçantë do të trajtohet
edhe menaxhimi i
performancës në organizatë, në
mënyrën më të mirë të mund-

shme.
Pjesëmarrës janë edhe përfaqë-

sues nga Administrata
Tatimore e Malit të Zi,
e Maqedonisë, e
Shqipërisë, e
Armenisë, e Bosnja
dhe Hercegovinës, e
Bullgarisë, e Kroacisë,
e Gjeorgjisë, e
Moldavisë, e
Mongolisë, e

Ukrainës, e Rumanisë.
Gjithashtu, pjesëmarrës janë

edhe përfaqësuesit nga Fondi
Monetar Ndërkombëtar, CEF,
Administrata Tatimore e
Holandës. 
Qëllimi është që të shkëmbe-
hen përvojat dhe sfidat që janë
duke kaluar administratat 
tatimore drejt zbatimit të
ndryshimit në organizatë, e
cila është një ndër kushtet
kryesore për të qenë 
organizatë moderne.

ATK-ja, pjesë e konferencës së administratës tatimore moderne

PRISHTINË, 226 MARS (ER) - Klubi i
Prodhuesve të Kosovës (KPK) ka
shprehur pakënaqësinë dhe
është kundër vendimit të
Qeverisë së Shqipërisë për ven-
dosjen e taksës në Rrugën e
Kombit. "Sipas këtij vendimi, të
gjitha automjetet që do të kalo-
jnë në Rrugën e Kombit do të
jenë të detyruara ta paguajnë
taksën e cila varion nga 2.5 euro
për motorët, 5 euro për veturat e
deri në 22.5 euro për kamionët e
tonazhit të rëndë. Por kjo vlerë
shumëzohet për dy, pasi
paguhet edhe në dalje edhe në
hyrje të Shqipërisë", është thënë
në reagimin e Klubit të
Prodhuesve të Kosovës.
KPK-ja ka vlerësuar se kjo taksë
është e lartë, joproporcionale
dhe prodhon kosto shtesë dhe të
panevojshme, sidomos për
prodhuesit kosovarë të cilët
eksportojnë në Shqipëri. "Kjo
vetëm sa rrit koston e eksportit
për prodhuesit kosovarë dhe
është edhe një barrierë shtesë në

marrëdhëniet tregtare Kosovë -
Shqipëri. Vënia e kësaj takse në
Rrugën e Kombit është edhe një
pengesë për prodhuesit e
Kosovës, pengesë kjo që u shto-
het pengesave si pagesa për
skaner, mospranimi i certi-

fikatave fitosanitare, kontrollet e
gjata dhe të panevojshme të pro-
dukteve, të cilat shkaktojnë
vetëm vonesa dhe rrjedhimisht
rritje të kostos", është thënë në
këtë reagim.   
Klubi i Prodhuesve të Kosovës ka

theksuar se kjo taksë është
shumë e lartë kur merret
parasysh fakti se mungon sig-
uria në rrugë dhe shpeshherë
mungon sinjalistika e nevo-
jshme dhe nuk i plotëson të
gjitha standardet, pasi një pjesë

e autostradës është ende e
papërfunduar. "Po ashtu, kraha-
suar me çmimet mesatare për
kategorinë e kamionëve, kjo
taksë është shumë më e lartë.
Nëse marrim si shembull kraha-
sues çmimin mesatar të
autostradës në Maqedoni ku
është rreth 16.5 centë për km,
çmimi mesatar i autostradës në
Serbi është rreth 14.2 centë për
km, kurse në Shqipëri është
rreth 20.3 centë për km. Kjo i bie
që çmimi për km në autostradën
e Shqipërisë të jetë 22.7 % më i
shtrenjtë se në Maqedoni dhe
42.75 % më i shtrenjtë se në
Serbi. Distanca e autostradës
është marrë për sektorin
Morinë-Milot e cila është e gjatë
111 km", është thënë në këtë
reagim.
Klubi i Prodhuesve të Kosovës ka
kërkuar nga Ministria e
Infrastrukturës që të vendosë
kontakte dhe të zhvillojë negoci-
ata me Qeverinë e Shqipërisë në
lidhje me këtë vendim.

Klubi i Prodhuesve: Taksa për Rrugën e Kombit, 
një barrierë shtesë për prodhuesit kosovarë

PRISHTINË, 226 MARS (ER) - Ministri
i Inovacionit dhe
Ndërmarrësisë, Besim Beqaj, po
merr pjesë në edicionin e parë të
konferencës "IT Hub Connect
2018 - Innovations, Regulations
and Investments", që po mbahet
në Sofje të Bullgarisë.
Në fjalën e tij të mbajtur në këtë
konferencë ministri Beqaj ka
theksuar se kapacitetet e
Kosovës për zhvillimin e inova-
cionit dhe ndërmarrësisë në
shërbim të zhvillimit ekonomik
janë të mëdha, pasi Kosova ka
rini të shkathtë dhe të gatshme
për të ecur me hapin e vendeve
të zhvilluara. "Kosova ka
kapacitete për t'u bërë qendër
rajonale për inovacion, pasi
potenciali i të rinjve të saj është i
jashtëzakonshëm. Kosova ka
popullatë të re me shkathtësi në
fushën e teknologjisë, e cila
ekonominë e Kosovës do ta
shndërrojë në ekonomi të dijes

që është garanci për zhvillim të
qëndrueshëm ekonomik", ka
thënë ministri Beqaj në këtë
konferencë. 
Ministri Beqaj në fjalën e tij ka
përmendur edhe rastet specifike
të të rinjve të Kosovës që kanë
shënuar rezultate në fushën e
teknologjisë dhe inovacionit,
duke potencuar se Kosova njihet
si vend, popullsia e të cilit ka
qasje të madhe në internet.
Ministri Besim Beqaj ka folur
edhe për rëndësinë e
bashkëpunimit dhe marrjes së
përvojave të Ministrisë së
Inovacionit dhe Ndërmarrësisë
nga vendet e BE-së që kanë për-
vojë më të gjatë në fushën e ino-
vacionit dhe ndërmarrësisë,
duke ftuar edhe donatorët të
investojnë në Kosovë në
përkrahje të inovacionit dhe
ndërmarrësisë. Konferenca "IT
Hub Connect 2018 -
Innovations, Regulations and

Investments", mbahet nën
përkujdesjen e Presidencës

Bullgare të Këshillit të BE-së,
ndërsa në të po marrin pjesë

ministrat e inovacionit të
vendeve të rajonit.

Beqaj në Sofje: Kosova ka potencial për t’u bërë
qendër rajonale për inovacion



10 E MARTË, 27 MARS 2018 KOSOVË

HANI I ELEZIT, 26 MARS (ER)
- Zyra për Barazi Gjinore e
Komunës së Hanit të
Elezit, në bashkëpunim me
stacionin policor në këtë
komunë dhe Drejtorinë
Regjionale të Policisë së
Kosovës (PK) në Ferizaj,
kanë organizuar të hënën

takimin informues me qël-
lim të inkurajimit të gjin-
isë femërore që të bëhen
pjesë e konkurrimit për
pjesëtare të Policisë së
Kosovës. 
Komandanti i Stacionit
Policor në Han të Elezit,
Nuhi Dema, i ka bërë ftesë

gjinisë femërore të moshës
nga 18 vjeç deri në 30 vjeç
që të marrë pjesë në 
procesin e rekrutimit për
kandidate potenciale të
cilat i plotësojnë kriteret
për të qenë pjesëtare të
ardhshme të Policisë së
Kosovës.

Inkurajohet gjinia femërore për kandidim në Policinë e Kosovës

KLINË, 226 MARS (ER) - Në takimin
e rregullt javor të Këshillit të
Drejtorëve Komunalë të Klinës
është debatuar rreth realizimit
të disa projekteve në infra-
strukturë rrugore, për asfal-
timin e rrugëve Sferkë-
Perqevë, në Krushevë të

Madhe dhe Poterq të Epërm.
Ndërkohë është bërë thirrje që
të vazhdohet edhe me projek-
tet infrastrukturore që janë në
vazhdimësi të vitit të kaluar,
rruga nga Ujmiri deri tek aksi
rrugor Klinë - Skenderaj, pastaj
Stupë-Videjë-Zajm dhe rregul-

limi i shtratit të Lumit. 
Kryetari i Komunës së Klinës,
Zenun Elezaj, ka treguar se
këto projekte janë të 
nevojshme për qytetarët dhe
ka kërkuar që porsa të 
përfundojnë procedurat do të
nisin punimet.

Këshilli i Drejtorëve në Klinë diskuton për projektet e infrastrukturës

MALISHEVË, 226 MARS (ER) - Këshilli
i Drejtorëve në Komunën e
Malishevës ka mbajtur mbled-
hjen e radhës në të cilën ka
raportuar për punët dhe
aktivitetet për javën e kaluar dhe
planifikimet për këtë javë. 
Nënkryetari i Komunës së
Malishevës, Hajdin Berisha, ka
kërkuar që mos të ketë asnjë
vonesë të paarsyeshme gjatë
realizimit të planifikimeve
komunale. 
Gjatë raportimit të drejtorëve
është bërë me dije se është duke

vazhduar aplikimi i bujqve të
Komunës së Malishevës për
grantet dhe subvencionet në
Ministrinë e Bujqësisë, sikur
edhe aplikimi për subvencionet
komunale në bujqësi, 
përkatësisht në ndërtimin e 
serrave. Po në këtë takim është
bërë me dije se po merren masat
e nevojshme nga ana e nivelit
komunal, në kuadër të zbatimit
të strategjisë nacionale për
luftimin dhe parandalimin e
etheve hemorragjike krime
kongo. 

Vazhdojnë aplikimet
për subvencione 
në bujqësi

PRIZREN 26 MARS (ER) - Kryetari i
Komunës së Prizrenit, Mytaher
Haskuka, ka bërë me dije të
hënën se janë konfiskuar 720
kilogramë mish me afat të
skaduar. Haskuka ka thënë se
gjatë një aksioni është hasur në
mish me afat të skaduar në
njërën prej qendrave më të
mëdha tregtare në këtë
komunë. "Inspektorët komu-
nalë fillimisht kanë vërejtur se

mishi ka pësuar ndryshime
organoleptike (ngjyra, shija dhe
era e mishit janë tjetërsuar). Pas
kontrollit të dokumentacionit
është konstatuar se këtij mishi
të importuar nga Holanda i
kishte kaluar edhe afati", ka
thënë Haskuka, duke shtuar se
me ndihmën e kompanisë
rajonale "Ekoregjioni" mishi
është asgjësuar me mjete
përkatëse kimike. 

MITROVICË, 226 MARS (ER) -
Drejtoria për Mbrojtjen e
Mjedisit dhe Pyjeve në partner-
itet me Këshillin Danez për
Refugjatë (DRC), Ndërmarrjen
Publike "Uniteti" dhe OJQ
"Health Environment Kosova"
ka organizuar një konferencë
paraprake për nder të Ditës për
Mbrojtjen e Mjedisit, ku banorët
e lagjes së komunitetit RAE,
Lagjja "2 Korriku" dhe lagje të
tjera nga Mitrovica, janë infor-
muar për rëndësinë e mbrojtjes
së mjedisit. 
Drejtoria për Mbrojtjen e
Mjedisit dhe Pyjeve në këtë 
konference u përfaqësua nga
drejtori Asllan Isufi, i cili ka 
falënderuar partnerët për
mbështetjen që japin për
Komunën e Mitrovicës dhe
komunitetet në veçanti në
fushën e mbrojtjes së mjedisit. Ai
ka theksuar se kjo konferencë ka
rëndësi të veçantë pasi po bëhet

për një pjesë të shoqërisë sonë e
cila është më e atakuar nga prob-
lemet mjedisore të trashëguara. 
Përfaqësuesja e Këshillit Danez
për Refugjatë (DRC), Chiara
Mossina, ka theksuar rëndësinë e

bashkëpunimit me Komunën e
Mitrovicës dhe komunitetet, me
ç'rast ka shprehur gatishmërinë
për mbështetje në projekte të
tjera të kësaj natyre në të
ardhmen.

Komuna e Mitrovicës, e përkushtuar
për mbrojtjen e mjedisit

Konfiskohen 720 kilogramë mish
me afat të skaduar në Prizren
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Arbisa SSHEFKIU

GJILAN, 226 MARS - Kthesa më e
madhe në historinë e Evropës ka
qenë demonstrata e vitit 1981,
kështu është thënë në organiz-
imin e Universitetit "Kadri Zeka"
në Gjilan me rastin e përvjetorit të
37 të demonstratave studentore të
vitit 1981. Rikujtimin për ngjarjet e
vitit 1981 UKZ-ja e ka sjellë
përmes dy formave, përkatësisht
përmes dy pjesëve. Në pjesën e
parë kanë referuar bartësit e
këtyre ngjarjeve, ndërkaq në
pjesën e dytë  është promovuar
libri  "Ilegal  viteve '70" i autorit
Gani Sylaj. Me këtë rast nikoqiri i
këtij organizimi, rektori i
Universitetit "Kadri Zeka" në
Gjilan, Bajram Kosumi, i cli ishte
pjesë e nismës së  lëvizjes studen-
tor '81,  pasi ka përshëndetur të
pranishmit, ka thënë se pikërisht
viti i kthesës historike të vitit 1981 i
ka mbledhur sot për të rikujtuar
ato ngjarje.  Ai ka thënë se viti 1981
ishte vendimtar për lirinë e
Kosovës.
Kosumi ka shtuar se ajo ngjarje
nganjëherë nuk mund as të
përkufizohet dhe se në atë periud-

hë nuk është folur shumë, por
është vepruar shumë. "Andaj ajo
kohë ua ka hapur rrugën proce-
seve politike në vendin tonë", ka
deklaruar rektori Kosumi. 
Referuesi i parë në këtë shënim
rikujtues, Xhevat Ademi, krahu i
djathtë i lëvizjes politike dhe kom-
bëtare, e cila ideoi dhe realizoi
ngjarjet e kthesës historike të vitit
1981, aktualisht deputet në
Kuvendin e Republikës së
Maqedonisë, ka vlerësuar se pran-
vera e madhe e 1981-shit,ishte
dhe vazhdon të mbetet frymëzim
për gjithë shqiptarët. 
Hydajet Hyseni, një ndër studen-
tët e '81-shit dhe atdhetar i çësht-

jes shqiptare, ka folur për përpjek-
jet e studentëve dhe të luftëtarëve
shqiptarë të ilegales për çështjen
shqiptare, duke e vlerësuar se
demonstratat e '81-shit shkëndija
e fortë e ngritjes së popullit shqip-
tar për liri.
Më pas Vlerësina Islami dhe
Rexhep Brahimi, studentë të
Universitetit "Kadri Zeka", i cili me
krenari e mban emrin e korifeut të
lëvizjes politike dhe kombëtare në
Kosovë, të viteve '70-ta, Kadri
Zeka, janë paraqitur me një
recital.
Në ndërkohë me kumtesën e tij
për librin, "Ilegal  viteve '70" të
autorit Gani Sylaj, është paraqitur

profesor Fehari Ramadani, i cili ka
thënë se ky libër është një përm-
bledhje e ngjarjeve të viteve të '70-
ta, ku një pjesë e mirë e veprim-
tarëve të çështjes kombëtare
vepronin ilegalisht. Jo vetëm për
ta mbajtur gjallë frymën patri-
otike, por edhe për t'i çliruar terri-
toret shqiptare nën Jugosllavi. 
Përshtypjet e tij për librin i ka
paraqitur profesori Merxhan
Avdyli, sipas të cilit, në librin
"Ilegal  viteve '70"  autori Gani
Sylaj  ka pasqyruar rrugën me plot
peripeci për të ardhur pikërisht
deri te viti 1981. "Libri 'Ilegal
viteve '70' është libri  i cili shkon
përtej kujtimeve të stilit 'na ishte

njëherë' apo 'e mbaj mend si sot'.
Ai merr për bazë analizën e
veprimtarisë politike dhe atd-
hetare. Ky libër do të jetë pa
dyshim një nga referencat e har-
timit të çfarëdo monografie ilegale
në përgjithësi dhe referencë tejet
relevante për historiografinë
shqiptare", ka thënë Avdyli. 
Ndërsa autori Gani Sylaj ka thënë
se ndihet i privilegjuar që ndodhet
në Gjilan. "Këtu ishin ata burra që
mbajtën peshën e ilegales dhe
nuk është e rastësishme që me
rastin e burgosjeve e dënimeve
pjesa e Gjilanit është dënuar në
mënyrë të veçantë nga fakti se
kishte aq shumë veprimtarë saqë
nuk mund të mbahej në Prishtinë
një gjyq për tërë grupin", ka thënë
ai, duke shtuar se sa herë që ka
ardhur në Gjilan, këtu ka parë
djem dhe vajza që e vazhdojnë atë
rrugë, sepse është e vetmja rrugë
për shpëtimin e këtij kombi.
Në këtë organizim të Universitetit
"Kadri Zeka" në Gjilan me rastin e
përvjetorit të 37 të demonstratave
studentore të vitit 1981, kanë
marrë pjesë personalitete të jetës
politike publike në Kosovë si dhe
shumë veprimtarë të të çështjes
kombëtare të vendit tonë.

Pranvera e vitit 1981, kthesa 
më e madhe në historinë e Evropës

Nga HHajrullah
ABDULLAHU

Si në shumë protesta, aksione dhe
padëgjueshmëri të tjera të popul-
lit shqiptar ndaj pushtuesit serb,
edhe në demonstratat e fuqishme
të para 29 vjetëve, të cilat kon-
siderohen më të përgjakshmet në
Kosovë, njëherësh edhe më
rezistueset ndaj pushtimit serbo-
sllav, trimi dhe patrioti i madh
shqiptar Ismet Krasniqi ishte në
ballë të organizmit, duke qenë
inspirim i madh për rininë
shqiptare se ia vlen të jetë në krye
të obligimit ndaj atdheut, pa e
kursyer aspak veten, për çka dësh-
mia më e mirë ishte rënia e tij
heroike në fushën e nderit më 27
mars të vitit 1989 në Prishtinë. 
Ismet Krasniqi gjatë shërbimit
ushtarak në ish-armatën
jugosllave arrestohet dhe bur-
goset, duke u maltretuar rëndë
nga oficerët e asaj ushtrie anti-
shqiptare, ndërsa në burgun e
Zagrebit përjetuan tortura çnjerë-
zore. Pas kthimit në Kosovë,
Ismeti sërish arrestohet dhe bur-
goset, duke vuajtur në burgun e
Prishtinës, të Ferizajt dhe të
Mitrovicës. Më pas disa herë mer-
ret në pyetje. Sërish UDB-a serbe e
kishte përndjekur Ismetin. Dhe
pesë ditë para se të binte dëshmor,
Ismeti arrestohet nga policia,
duke u mbajtur në stacionin e

atëhershëm në lagjen Dardania
në Prishtinë. Aty merret në pyetje
dhe i kërkohet të heqë dorë nga
veprimtaria kundër ish-
Jugosllavisë dhe Serbisë, duke e
kërcënuar edhe me likuidim fizik.
Megjithatë, Ismet Krasniqi, duke
treguar mospërfillje ndaj kër-
cënimit të UDB-së, ishte i vendo-
sur në qëndrimet e veta se rezis-
tenca për liri dhe bashkim kom-
bëtar duhet të jetë një përpjekje e
pandalshme deri në arritjen për-
fundimtare të saj, duke u sendër-
tuar në vepër amaneti i dësh-
morëve të kombit, por edhe vull-
neti i shqiptarëve për një shtet të
përbashkët shqiptar.
Ishte 27 marsi i vitit 1989. Në
qendër të Prishtinës filluan
demonstratat si dhe përleshjet e
para të demonstruesve shqiptarë
me forcat e shumta policore të
armatosura deri në dhëmbë.
Rinia shqiptare ishte më e vendo-
sur se kurrë. UDB-a kishte filluar
t'i dallonte demonstruesit më të
vendosur dhe filloi t'i arrestonte
disa sish. Ismeti, duke iu falën-
deruar zhdërvjelltësisë që pose-
donte, iu shmang kapjes, duke i
plandosur për tokë dy UDB-ash.
Pas kësaj rinia shqiptare mori hov
dhe filloi marshimin kundër poli-
cisë serbe, duke kërkuar largimin
e pushtetit okupues serb nga
Kosova, dhe me brohoritje të
fuqishme për Republikën e
Kosovës. Ismeti me shokë u
gjendën përballë kriminelëve

serbë, para gazit lotsjellës, tankeve
dhe autoblindave, duke brohorit-
ur për liri e për fitore deri në
bashkim. Pas intervenimit brutal
të policisë serbe, demonstruesit u
shpërndanë për t'u organizuar

sërish më vonë edhe më
fuqishëm. Më pas policisë që ishte
e pajisur edhe me autoblinda e
tanke, për ndihmë i shkuan edhe
disa helikopterë të cilët nga ajri
përcillnin përleshjet me demon-

struesit sypatrembur shqiptarë
ndaj forcave të shumta policore
serbo-jugosllave. Dhe nën krismat
e kallashnikovëve, hedhjen e gazit
lotsjellës, si dhe helikopterëve të
cilët ishin shumë afër vendndod-
hjes së demonstruesve, Ismeti me
shokët sypatrembur nuk u ndalën
së thirruri për liri dhe për fitore
definitive deri në çlirimin e
Kosovës dhe bashkimin kombë-
tar. Mirëpo guximin, idealin e
Ismetit dhe shokëve të tij nuk
kishte kush ta ndalte pos
plumbave të kriminelëve të
regjimit serb, dhe kështu ai u bë
një nga shembujt e shumtë se si
duhet të sakrifikohet për liri dhe
për kauzën e drejtë kombëtare
deri në bashkimin e të gjitha 
trojeve shqiptare. 
Vlen të theksohet se në demon-
stratat e 27 dhe 28 marsit në
Kosovë ranë 28 dëshmorë si dhe u
plagosën e u arrestuan qindra të
tjerë. Vetëm në Prishtinë ranë
dëshmorë Ismet Krasniqi, Vetim
Shala, Sevdat Xhafolli, Shukrije
Obërtinca dhe Mustafë Veselaj,
ndërsa u plagosën dhjetëra të
tjerë. Në këto përballje të
fuqishme të rinisë shqiptare ndaj
forcave policore okupuese serbo-
jugosllave, vlen të përmendet
edhe heroizmi i demonstruesit
Sevdat Xhafolli, i cili, duke u përp-
jekur t'i shkelte policët serbë me
buldozerin që e kishte siguruar në
Fabrikën e Tjegullave afër
Xhamisë së Llapit, bie dëshmor.

Gjaku i dëshmorëve, inspirim për gjeneratat e
tashme dhe të ardhshme për mbrojtjen e atdheut



BERLIN, 226 MARS - Ish-presidenti i
Katalonjës Carles Puigdemont
pritet të paraqitet të hënën për-
para një gjykate gjermane pas
arrestimit të tij të dielën për
shkak të një urdhër-arresti
evropian të lëshuar nga Spanja.
Arrestimi i tij në Gjermani
shkaktoi një valë protestash në
Katalonjë, ku mijëra separatistë

u përballën me policinë.
Të premten Gjykata e Lartë
spanjolle vendosi që 25
udhëheqës të Katalonjës të
gjykohen për rebelim,
përvetësim dhe mosbindje ndaj
shtetit. Gjykata lëshoi gjithash-
tu urdhër-arresti ndërkombëtar
për Carles Puigdemont dhe
katër politikanë të tjerë të cilët

ndodhen në mërgim të vetë-
imponuar në Belgjikë dhe
Skoci.
Ish-presidenti i Katalonjës do të
dërgohet përpara një gjykate
gjermane të hënën për të konfir-
muar identitetin e tij. Më vonë
do të vendoset nëse ai duhet të
mbetet në paraburgim në pritje
të procedurave të ekstradimit.

Puigdemont ppritet ttë pparaqitet ppara ggjykatës ggjermane
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KAJRO, 226 MARS -Në Egjipt të hënën
është votuar në një proces që beso-
het gjerësisht se do t'i japë presi-
dentit Abdel Fattah el-Sissi një
tjetër mandat katërvjeçar. Përballë
tij kandidon Moussa Mustafa
Moussa, i cili përpara se të futej në
garë pati deklaruar mbështetjen e
tij për presidentin Sissi.

Disa kandidatë të tjerë ose u
arrestuan ose iu kërkua të
tërhiqeshin nga gara. Partitë e
opozitës kanë bërë thirrje për
bojkot të votimit.
Menjëherë pas hapjes së qendrave
të votimit Sissi votoi në një shkollë
vajzash në periferi të Kajros dhe
nuk bëri asnjë koment lidhur me

procesin.
Zgjedhjet zgjasin tri ditë dhe rezul-
tatet përfundimtare pritet të
shpallen më 2 prill.
Sissi erdhi në pushtet në vitin 2013,
duke rrëzuar presidentin
Mohamed Morsi. Më pas në 2014
ai i fitoi zgjedhjet duke marrë 97 për
qind të votave.

Egjipti zzgjedh ppresidentin 

UASHINGTON, 226 MARS - Shtetet e
Bashkuara urdhëruan të hënën
60 diplomatë rusë të akuzuar si
agjentë të largohen nga vendi
brenda një jave. Vendimi merret
si kundërpërgjigje, e koordinuar
me aleatë të tjerë të NATO-s,
ndaj helmimit më 4 mars me
lëndë nervore të një ish-agjenti
të dyfishtë rus dhe vajzës së tij
në Salisbury të Britanisë.
Sipas Departamentit të Shtetit,
vendimi amerikan, së bashku
me mbylljen e një konsullate
ruse në vend, ndërmerret si
kundërpërgjigje ndaj "shkeljes
flagrante të Konventës së
Armëve Kimike dhe shkeljes së
të drejtës ndërkombëtare" nga
Moska. 
"Rusia po u bie daulleve me
veprimeve destabilizuese dhe
agresive", tha një zyrtar i lartë
amerikan, duke shpjeguar
vendimin e Shtëpisë së Bardhë.
Shtetet e Bashkuara po urdhëro-
jnë mbylljen, deri më 2 prill, të
Konsullatës së Rusisë në qytetin
port Seattle në shtetin
Uashington, duke vënë në dukje
afërsinë e tij me uzinën e
avionëve "Boeing" dhe bazën
detare Kitsap, ku janë vendosur
nëndetëse bërthamore
amerikane. 
Konsullata është "pjesë e këtij
problemi më të gjerë që lidhet
me një numër të papranueshëm
operativësh rusë në ShBA", u
tha gazetarëve një zyrtar i lartë i
administratës. "Jemi gati të

ndërmarrim hapa shtesë nëse
është e nevojshme", tha ai.
"Shtetet e Bashkuara e marrin
këtë veprim në bashkëpunim
me aleatët dhe partnerët e
NATO-s anembanë botës në
përgjigje të përdorimit nga
Rusia të një arme ushtarake
kimike në territorin e
Mbretërisë së Bashkuar", tha
sekretarja e shtypit e Shtëpisë së
Bardhë, Sarah Huckabee
Sanders, në një deklaratë. Ky,
tha Sanders, është një tjetër hap
i Rusisë në modelin e saj të
vazhdueshëm të aktiviteteve
destabilizuese në mbarë botën.
Ajo tha se "Shtetet e Bashkuara
janë të gatshme të bashkëpunojnë
për të ndërtuar një marrëdhënie
më të mirë me Rusinë, por kjo
mund të ndodhë vetëm me një
ndryshim në sjelljen e Qeverisë
ruse". 
Presidenti Donald Trump, i cili
foli në telefon me presidentin
rus Vladimir Putin të martën e
kaluar, ishte i përfshirë në
diskutimet për dëbimin e 
diplomatëve, thanë zyrtarët. "Ky
është absolutisht vendim i tij",
theksoi një zyrtar i lartë
amerikan në komentet për
gazetarët.
Presidenti Trump nuk i telefonoi
presidentit rus Vladimir Putin
për ta informuar rreth dëbimit,
por kjo iu komunikua
ambasadorit rus Anatoly
Antonov nga Departamenti i
Shtetit, thanë zyrtarët.

Urdhri i dëbimit vlen për 48 rusë
në ambasadën dhe konsullatat
në ShBA si dhe 12 persona në
misionin e Moskës në Kombet e
Bashkuara në Nju Jork. Sipas një

zyrtari të lartë amerikan, ky
mision "ka abuzuar me 
privilegjin e rezidencës në Nju
Jork". "Veprimet tona janë në
përputhje me Marrëveshjen për

Selinë e Kombeve të
Bashkuara", tha ambasadorja e
ShBA-së në OKB Nikki Haley në
një deklaratë.
Të gjithë ata që po dëbohen
konsiderohen si agjentë që
"fshihen prapa fasadës së 
imunitetit diplomatik ndërkohë
që angazhohen në aktivitete 
spiunazhi", tha një zyrtar i lartë
i administratës.
Nëse Rusia hakmerret kundër
ShBA-së për dëbimet,
Uashingtoni mund të ndërmarrë
veprime të mëtejshme, tha 
zyrtari, duke lënë të kuptohet se
disa nga dhjetëra agjentët e tjerë
të dyshuar të lejuar të qëndrojnë
në ShBA mund të përballen me
veprime të ngjashme.

ShBA-ja dëbon 60 rusë 
të dyshuar si agjentë

Departamenti Amerikan i Shtetit thotë se vendimi
për largimin e 60 diplomatëve rusë dhe mbylljen
e një konsullate ruse në vend ndërmerret si
kundërpërgjigje ndaj "shkeljes flagrante të
Konventës së Armëve Kimike dhe shkeljes së të
drejtës ndërkombëtare" nga Moska

MOSKË, 226 MARS - Ka arritur në 64
numri i personave që kanë
humbur jetën nga një zjarr i fur-
ishëm që përfshiu një qendër
tregtare në qytetin Kemerovo në
rajonin e Siberisë në Rusi.
Numri i viktimave u konfirmua
të hënën nga ministri rus i
Emergjencave Vladimir
Puchkov.
Autoritetet lokale thanë se
shumë prej tyre janë fëmijë,
ndërsa edhe më tej një numër
personash llogariten të
zhdukur.
Mbi 40 veta janë dërguar në spi-
tal me plagë nga zjarri.
Nuk ka informacione mbi
shkakun e zjarrit që përfshiu
qendrën tregtare që ndodhet
rreth 3 mijë kilometra në lindje

të Moskës.
Raportimet nuk saktësojnë nëse
viktimat pësuan nga djegiet apo
vdiqën nga tymi, por pamjet

televizive tregojnë njerëz që po
hidheshin nga dritaret e 
qendrës katërkatëshe për t'u
shpëtuar flakëve.

Zjarr në një qendër tregtare
në Rusi, dhjetëra viktima 
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Vetëdija hhistorike ee
shkrimtarit
Arbër Ahmetaj është shkrimtar
bashkëkohor që veprën e tij e
mbështet në këndvështrime të
vetëdijes historike. Realiteti social,
historik, politik e moral i paraprin
idesë së tij, të mbështetur në mba-
mendjen vetanake dhe shtrirjen
kolektive të ngjarjeve. Sjell trajta e
situata rrëfimore me përmbajtje
kombëtare me kronologji 
ngjarjesh, gjithmonë nga 
"perspektiva" e narratorit. 
Shkrimtari, në shtjellimin e
boshtit tematik, përmes dy
romaneve të tij (që pata rastin t'i
lexoj këto ditë, shkas i përurimit të
veprës letrare të autorit, në
Librarinë e Çarshisë - Shkup) ngre
kuadrate logjike, përmes të cilave i
realizon pritshmëritë e lexuesit,
përtej kënaqësisë së leximit të lirë.
Ngjarjet, në veprat e Ahmetajt,
ngrihen mbi norma filozofike me
sensin e zbërthimit të kodeve 
jetësore, rrjedhave të kohës,
gjendjes sociale, nëpër të cilat
parakalon, jo veç individi, por e
tërë shoqëria shqiptare. 
I ballafaquar me situata të tendo-
sura, njeriu (kryeheroi) as krijuesi
(autori) nuk resht së përshkuari
këto linja të vështira mbi të cilat
është i paracaktuar të endet fati i
individit. Në këto rrëfime, Atdheu
është sinonim ngrehinash të pa
rrënuara, edhe kur varret i radhit
dhe stinët i mbledh po nga 
kujtimet e dhembjet... 
Nën optikën analitike, kësaj
radhe, vihen dy romane të
shkrimtarit Ahmetaj: "I huaji, ai
Kosovari" dhe "Një natë tek
Luiza". Për më tepër, gjejmë 
prurje, të realizuara përmes 
përshkrim-ngjarjesh në linja 
përpjekjesh ku të udhëheq ëndrra.

E ppathëna ee vveprës
Procedimi rrëfimor i ngjarjeve dhe
përjetimeve, i mbështjellë me tisin
emocional të shkrimtarit, është
një pergamenë historishë dhe
ndjenjash që shpërndajnë dhem-
bje për të shkuarën dhe mall për të
ardhmen. Ngjashëm si shikimi i
vdekjes mbi kohën e ikur,
shqetësimi dhe vuajtja për dramat
historike, nënkuptohet, mbetet si
brengë për të ardhmen.
Romani i parë "I huaji, ai
Kosovari", si dhe i dyti "Një 
natë tek Luiza", vijnë në formë
memoaresh, përvojash dhe 
modelesh të tjera të mbamendjes
së individit, gjegjësisht autorit, si
dhe mbamendjes kolektive, që
nuk arrin ta zhbëjë koha, as me
kalimin e rëndë të viteve. 
Të shkruash në 2013 romanin "I
huaji, ai Kosovari" dhe në 2015
"Një natë tek Luiza", sigurisht
nënkupton të mos ndodhesh
vazhdimisht përballë trysnisë së
aktualitetit, por ngjarjet, në formë
kujtimesh të përshkruhen me
qetësi e përvojë rrëfimore,
përderisa ato, në pjesën më të
madhe të tekstit përshkruajnë
ngjarje kohësh të trazuara të 

nënqiellit shqiptar, si vitet e 80-ta,
90-ta e më pas, deri midis tri 
linjash paralele ngjarjesh:
Shqipëri - Kosovë - Mërgatë. 
Në romanin "I huaji, ai Kosovari"
shkrimtari flet për kohë tjetër-
simesh brenda kombëtare, një
tëhuajësim deri në armiqësi e
moskomunikim total, pas viteve
80-ta, midis dy vendeve Shqipëri -
Kosovë, të parit, nën paktin e
bashkëveprimit kinez, ndërsa të
dytit, nën "bashkim-vëllazërimin"
jugosllav. Pra, është një roman me
përmbajte historiografike, bazuar
në kujtime dhe argumente. 
Përmbajtja e këtij romani sjell 
përshkrime fragmentare, sipas
njohjeve, përjetimeve apo leximeve
të shkrimtarit, të cilat përvijojnë në
plotëni jetën e shqiptarit, matanë
dhe këndej kufirit, me mjaft
vështirësi, katrahura që të ngjallin
neveri e të lënë shije groteske. 
Shkrimtari tregohet mjeshtër 
rrëfimi, me përvojën e autorit të
disa veprave artistike. Për ironi,
rrëfimin në "I huaji, ai Kosovari" e
fillon me arritjen e kryeprotago-
nistit në qytetin pa kishë. I habitur
me faktin se ku e kishte dërguar
fati apo rrjedha e jetës, shprehet:
"Qyteti ynë nuk ka kishë, kjo nuk
është ndonjë hata e madhe, pasi
pothuajse shumica e qytetarëve
janë myslimanë. As xhami nuk ka,
sinagogë jo se jo! Hafizja e 
çmendur është myslimane". Pra,
kishë nuk ka, por "qyteza e rrënuar
e ilirëve, po. Mbase, nostalgjia për
këtë vend, e ka shtyrë autorin që
rrëfimin e parë ta titullojë "Vendi i
shenjtë".
Liria mbetet vetëm si refleksion
artistik. Modelin më të mirë për
këtë e jep Hafizeja e çmendur. Në
fakt, kur Kosova është e ndaluar të
përmendet, askush nuk guxon ta
bëjë këtë, përpos Hafizes së 
çmendur, e cila këndon edhe
këngë për të, po asaj nuk ia var
kush veshin, edhe kur bërtiste
nëpër rrugët e qytetit: "Jetën e
japim, Kosovën nuk e japim". Atë
nuk e vënë re, sepse ajo edhe tek
varrezat falet e lutet herë si 
kristiane, e herë si muhamedane,
gjersa në fund reciton citate të
Mao Ce Dunit. Mjerimi i këtij 
personazhi, e përshkruan 
konfuzitetin fetar dhe tiraninë për
admirim të rrejshëm, gjatë
bashkëveprimit shqiptaro-kinez
që më vonë rezultoi humbje kohe,
grotesk në këndvështrimin e
sotëm, por që padyshim pas vetes
la gjurmë të thella tek një shtet i
vogël, si Shqipëria. 
Kraeprotagonisti është Kosovari
(natyrisht, banorët do ta quajnë "I
huaji" dhe rreth ardhjes së tij fillojnë
të thurin legjenda, ndonëse në
vitin 1989, ai do të vinte si student
në Tiranë. E panjohura për të, këdo
e vendos në dilema të shumta.  
Qëndrimi i tij shpejt do të bëhet i
shpjegueshëm, kur ai fillimisht e
refuzoi vizitën për në Muzeun e
postës së kufirit, i tëri i mbushur
me fotografi vrasjesh në përpjekje
të kalimit të kufirit. Aty gjendeshin
edhe vargje të shkruara për
ushtarët e kufirit, madje dhe qenin
e kufirit, që kishin rënë heroikisht
duke e mbrojtur vendin nga ikësit.

Asgjë për t'u habitur..., kështu e
donte zakoni! Atë çast, I huaji-
Kosovari, në librin e përshtypjeve
shkroi shkurt: "Lavdi atyre që e
duan atdheun, e për atdheun
vdesin në atdhe", gjë që 
menjëherë iu raportua shokut SS.
Romani "I huaji, ai Kosovari",
analizuar përmes unit subjektiv si
raport i ndërvënë me objektin e
rrëfimit, krahasuar me veprën e A.
Kamysë "I huaji", kanë të njëjtin
tëhuajësim individësh, qëndrimi
misterioz i të cilëve të lë shijen e
bukës së absurdit. Rrëfimi përjetohet
si diçka e kohës së shkuar që ruhet
në muret e shpirtit, pastaj 
përkalimi nëpër realitetin jetësor
dhe realitetin fiktiv ndihmon në
formimin e personazhit narrator. 
I huaji - Kosovari, identifikohet me
vendin e shenjtë, me identifikimin
e varreve, gjuhës dhe gjakut. 
Kosova për ta (banorët e qytetit pa
kishë) ishte krejtësisht e huaj,
madje më e huaj se Madakaskari,
Kosova që ishte veçse një fluturim
zogu larg tyre dhe kishin të njëjtë
emrat dhe mbiemrat e tyre.
Kosova, në të cilën kishin shkuar
me mijëra herë prindërit e tyre, për
bukë e për luftë. E njëjta pati 
ndodhur edhe gjatë luftës së 
fundit. Megjithëse qe fundi i viteve
80-ta, por shumë njerëz mbetën të
zhgënjyer, e sa shumë pleq revolu-
cionarë e ëndërrimtarë vdiqën me
grushtin lart për Partinë dhe me
zemër të thyer që Kosova mbeti
nën Serbi.
Gati një dekadë më vonë, ngjarjet e
vitit 1999 jepen përmes ditarit.
Është e pranishme edhe forma
epistolare, përpos memoareve që
përbëjnë pjesën më të madhe të
përmbajtjes. 
Në këtë ngritje piramidale rrëfimi,
një personazh në pritje të prem-
timit dhe identitetit të përhumbur
është Doruntina, përballë vuajtjeve
të së cilës, shkrimtari Ahmetaj, vë
tërë fanatizmin, prapambeturinë e
një shoqërie paragjykuese, me
qëndrim të padrejtë e shkatërrues
ndaj dinjitetit të femrës. Duke mos
e konceptuar të ardhmen si proces
për emancipim a ndërrim mental-
itetesh të vjetëruara e të dëmshme,
asaj i imponohet dëshira për
arratisje, kudo qoftë, veç larg vendit
të izoluar, prej ku edhe Zoti për një
kohë pati hequr dorë. 
Situatat rrëfimore janë gërshetim
interesant, edhe kur rastisim në
zvarritjet kërmillore të individëve të
përhumbur, edhe kur ndeshim

vigjilencën e atyre që nuk hezitojnë
të marrin arratinë, në emër të lirisë.
Përgjithësisht, një krahasim me
romanin "Procesi" të Franc Kafkës,
pa dyshim se vihet re, ndonëse jo si
identifikim tërësor. Sigurisht, në
këtë ide na shtyn fakti që edhe
dëshmitë e rëndësishme janë futur
nëpër kurthe keqkuptimesh. Në
këtë rast, edhe po të mos ishte
koiçidenca / përngjasmimi i per-
sonazheve, është ngarkesa
psikologjike dhe involvimi i tyre në
dramën kolektive. 

Rrëfim nnë ssfonde 
kujtimesh
Romani "Një natë tek Luiza", që
nga titulli është gjetje e duhur dhe
ngacmuese, drejt një leximi të
pakushtëzuar. Indi ndërlidhës
midis kohëve, të tashmes dhe të
shkuarës, krijon linjën midis fatit
të një farmacisti dhe një gruaje "të
harruar", ndonëse në përpjekje të
vazhdueshme të ruajtjes së iden-
titetit. 
Fillimi dhe mbarimi i romanit,
ngrihet si parabolë midis dy lin-
jash, ku konturohet përmbajtja
me të gjitha rrjedhat e rrëfimit. Me
një stil konciz rrëfimor, si model i
Stevan Cvajg-ut, shkrimtari Arbër
Ahmetaj na vendos brenda një
ngjarje - enigmë, e cila do të kup-
tohet vetëm pas leximit të
vëmendshëm dhe ndërlidhjes së
njëpasnjëshme të sekuencave rrë-
fimore. 
Përpos narratorit - farmacistit, që
në fletët e para të romanit njihemi
me Luizën, e cila vinte nga Islanda
(kishte studiuar për letërsi, në
Rejkjavik dhe Dublin), por kishte
ëndërruar të bëhej aktore në
Londër. Dikur..., për arsye shënde-
tësore kishte qëndruar në Gjenevë,
ku e mësoi frengjishten, gjë që i
mundësoi të komunikonte edhe
me vetë kryeprotagonistin, që u
njohën gjatë një seance nën-
shkrimesh të promovimit të librit
të tij të parë, të përkthyer e botuar
në frengjisht. 
Rrëfimi merr trajtë besimi të
ndërsjellë, kur ata të dy zbulojnë
preferencën e përbashkët -
letërsinë. Në këtë temë do të
pikasen edhe kodet morale dhe
vlerat e shijet e artit. Madje, në një
mbrëmje të njohjes së tyre, ata
folën gjatë për letërsinë dhe
autorët: Samuel Beket, Pol Verlen,
sikurse më pas: Homerin, Danten,
Shekspirin, Tolstoin,
Dostojevskin, Markezin, Coelhon

dhe kuptohet Floberin... e
admironin Floberin për zotësinë e
gjetjes së Emës - Ema Bovarisë. Të
gjithë këta romancierë të mëd-
henj, kanë shtjelluar artin e tyre
mbi drama individuale dhe kolek-
tive, me një bazë të fortë dashurie,
herë - herë edhe për të përmbysur
klishe e kode tradicionale. Kësisoj
fillon edhe rrëfimi i shkrimtarit
Ahmetaj, fiksim i të cilit qe bërë
Lina J. 
Në këtë raport, ndoshta mjafton
edhe kjo shkëputje: "E kam lexuar
me një frymë romanin tënd" Por,
ma zuri frymën" (Luiza). Pas këtij
komenti pason revanshim i farma-
cistit: (Mirënjohës për leximin dy
javor, në të kundërtën (Luiza) do të
kishte bërë shoping, do të kishte
qorruar patate ose bërë ndonjë gjë
tjetër, larg leximit). 
Pastaj, takimi me Ana Mennem-in
sjell të tjera horizonte kuptimesh.
Sigurisht, jo vetëm për nga koiçi-
denca e emrit me Marian, person-
azhi i Ahmetajt: Lina J. - Nora - Ana
Mennem, do të mbeten gjatë në
kujtesën e çdo lexuesi! 

Letërsia ee ppërkthyer ddhe
sistemi ii ppritjes
Letërsia shipe e shkruar jashtë 
kufijve të shtetit Amë e ka të 
patjetërsueshme të ruajë urat 
lidhëse, midis dy gjuhëve, kultur-
ave, traditave.
Romani "Një natë tek Luiza" është
tipik për të dëshmuar përpjekjen e
shkrimtarit Ahmetaj për të sajuar
romanin postmodern, duke 
përdorur elokuencën rrëfimorre,
në një anë me realitetin e hidhur e
të ashpër që e kaluara lë në vendin
e tij, që si realitet është i pashkëput-
shëm nga ai Shqipëri - Kosovë, po
sigurisht me problematika, jo 
tërësisht të ngjashme. Realitetin
shoqëror dhe dramën sociale që
për dy a më shumë dekada 
ngërdheshet me fatin e shqiptarit,
në Shqipëri, në Ballkan e gjetiu 
trojeve tona. Teksa në pjesën tjetër
të Evropës, veçmas në Zvicër, ku
edhe zhvillohet kryekëput ngjarja,
autori i jep tjetër përmasë të 
kuptuarit të artit, vlerave njerëzore,
kulturore e intelektuale. 
Romani karakterizohet me 
përdorimin e lirshëm të Unit 
autorial, si dhe transparencës së
ngjarjeve, ndonëse ato shkruhen
apo botohen shumë më vonë,
ngase kanë ndodhur. 
Horizonti i pritjes arrihet kënd-
shëm, pasi është roman me fraza jo
të gjata apo të lodhshme, falë 
njohjes së stilit të shkrimtarëve të
"Brezit të humbur", (E. Heminguej,
E. M. Remark...) megjithëse,
Ahmetaj arrin që ta ruajë stilin
ajzbergian, përderisa mjeshtërisht
lexuesin e fut në labirinte
kërkimesh vetanake, prej ku ata
edhe vetë mund ta imagjinojnë
vazhdimësinë e ngjarjes, gjithmonë
sipas ngritjes kulturore që posedojnë,
në raport me vlerat e letërsisë. Të
dy romanet: "I huaji, ai Kosovari"
dhe "Një natë tek Luiza" me 
formësim shtresash rrëfimi tejet
filozofike, cilësohen si vepra me
vlerë, për nga ndërtimi kompozi-
cional dhe mesazhi universal.

Sfondi narrativ i romaneve ‘I huaji, 
ai Kosovari’ dhe ‘Një natë tek Luiza’
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PESHORJA
Ditën e
sotme

duhet të
gjeni aleatë

të fuqishëm për të mbrojtur
një projekt që ka 

kundërshtitë e veta.

AKREPI
Nëse doni
ta merrni
në dorë

fatin tuaj sot,
mundohuni t'i qartësoni disa

situata të dyshimta.

SHIGJETARI
Në ditët e
shkuara

keni bërë
një gabim

që do t'ju duhet pak kohë
për ta rikuperuar. Gjithsesi,

do të dini si të veproni.

BRICJAPI
Sot një
çështje

financiare
do t'ju

shkaktojë shumë stres. Nëse
ju kap paniku, nuk do të 

arrini të zgjidhni gjë.

UJORI
Nëse keni
mundësi

për të
mbaruar

punë sot, mos e neglizhoni.
Koha nuk ju premton për të

gjitha projektet tuaja.

PESHQIT
Sot do të

bëni
zgjedhje

që shkojnë
ndesh me ato që vendosni
zakonisht. Do të rezultojnë

mjaft produktive.

DASHI
Keni 

prioritete,
por nuk
duhet

asnjëherë t'i vendosni ato
përpara familjarëve tuaj. Një
pjesëtar i familjes po kërkon

përkrahjen tuaj.

DEMI
Mos ua

ktheni me
të njëjtën
monedhë

personave që janë kundër
jush dhe që ju akuzojnë për
gjëra pa vlerë. Do të uleshit
në nivelin e tyre dhe do të

mërziteshit.

BINJAKËT
Kjo ditë do
të jetë më
e vështirë
sesa e 

mendonit për ju sepse një
gjë e papritur që do t'ju

ndodhë do ta prishë gjithë
rregullin e krijuar.

GAFORRJA
Disa 

probleme
të vogla

në punë
mund të krijojnë keqkuptime

me partnerin sot. Mirë t'i
ndani çastet e punës nga ato

të relaksit.

LUANI
Personat

që ju duan
do të

mundohen
t'ju këshillojnë të hiqni dorë
nga një sipërmarrje mjaft e

rrezikshme për ju. Jeni
akoma në mëdyshje t'i

dëgjoni apo jo.

VIRGJËRESHA
Sot me

ato që po
thoni po

lini të kup-
tohet se jeni shumë të

ndjeshëm karshi një personi
të caktuar. Ndjenjat nuk

mund t'i fshihni.

Nëse kërkoni ta provoni ëmbëlsirën ideale,
duhet të shkoni në Amerikë. Në Snowopolis të
Anahajmit (Kaliforni) shërbehet një akullore me
flori 24 karat. Me një çmim prej 15 dollarësh, kjo
akullore me vanilje mund të konsumohet e
gjitha, duke përfshirë floririn.

E rrallë

Akullorja 
me fflori

FOTO E DITES

- Doktor, djali është gjashtë muajsh
dhe ende nuk i ka hapur sytë.
- Ai që duhet t'i hap sytë je ti, more
shok, pasi djali është kinez.

Nxënësit me lule në duar duke kujtuar 241 martirët e
masakrës së Krushës së Madhe të Rahovecit. 

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

Futet mme ttank nnë
dyqan ppër ttë vvjedhur
një sshishë vverë
Një burrë në Moskë ka hyrë me tank në një dyqan
për të vjedhur një shishë verë. Ai e mori tankun
nga një ambient trajnimi për ta realizuar mision-
in e tij të vjedhjes. Përballë dyqanit ai ka prishur
me tank edhe disa vetura të parkuara.

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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Është një ndër femrat më të
pasura dhe të suksesshme në
botë dhe, ndoshta, dy mil-

ionë dollarë nuk janë shumë për
të. Paris Hiltoni ka humbur

unazën e saj të fejesës, e cila

kushton dy milionë dollarë.
Incidenti ka ndodhur kur ajo dhe i
fejuari i saj, Chris Zylka, po
kërcenin në një lokal dhe Paris ka
vënë re që unaza e saj është
zhdukur.

Paris HHiltoni hhumbi 
dy mmilionë ddollarë

Që nga koha kur u zgjodh 
president i Shteteve të
Bashkuara të Amerikës,

Donald Trump është përballur me kri-
tika të shumta. Kritikave për politikat
e ndjekura të Trumpit i janë bashkuar
figura të njohura, të cilat kanë ndikim
të jashtëzakonshëm tek të rinjtë e

ShBA. Supermodeluesja Kendall Jenner
iu bashkua marshit kundër dhunës me
armë me sloganin "Marshojmë për
jetët tona". Ajo çfarë ra në sy ishte
xhaketa e veshur nga supermodeluesja,
pas së cilës ishte fotografia e Trumpit
me mbishkrimin: "Zot na ruaj, ai nuk
është presidenti im".

Supermodeluesja kundër
Donald Trumpit

Justin Bieberi jo vetëm
këngëtar, por edhe futbollist

Sërish probleme për
"Snapchat"

Reklama e publikuar disa ditë
më parë në "Snapchat", në të
cilën shfaqej diva e muzikës,

Rihanna, e dhunuar nga ish i
dashuri i saj, Chris Brown, ka sjellë
të tjera probleme për këtë rrjet
social. Pas kësaj reklame, Rihanna

me anë të një statusi në
"Instagram" ka kritikuar publikisht
"Snapchat"-in, i cili u detyrua të
kërkonte falje. Pavarësisht kësaj,
aksionet e këtij rrjeti social pësuan
humbje, të cilat kapën vlerën e disa
miliona dollarëve.

Java që lamë pas ka qenë mjaft
intensive për këngëtarin Justin
Bieber. Ai u nda nga e dashura

Selena Gomez, u përfshi në një 
incident me makinë, por edhe u
fotografua me një tjetër modele.

Pavarësisht prej të gjitha këtyre
ngjarjeve, Justini ka kaluar i qetë
fundjavën nën shoqërinë e miqve. Ai
është fotografuar teksa luante një
ndeshje futbolli, nga e cila, mesa
duket, ka rezultuar fitues.
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Trio e mrekullive përbëhet nga
Parisi, Londra dhe Roma. Tre
metropolet ia kanë dalë të lënë pas
edhe destinacione parajsë si Bali
në Indonezi, Marrakeshi në Marok
apo Stambolli në Turqi.
Këta janë fituesit absolutë të edi-
cionit të ri të Travelers’ Choice
Destinations Awards 2018,
çmimet ‘Oscar’ të turizmit që
jepen nga TripAdvisor.
Fituesit janë përcaktuar duke për-
dorur një algoritëm i cili bazohet
tek sasia dhe cilësia e përshtypjeve
dhe pikëve të mbledhura nga
hotelet, destinacionet dhe
restorantet e çdo qyteti në 12
muajt e fundit, duke i shtuar edhe

interesin e turistëve tek rezervimet
në platformën TripAdvisor në këto

destinacione.
“Falë trashëgimisë së tij unike, stilit

legjendar, pasurisë dhe përvojave
të larmishme që ofron, Parisi kon-

firmon statusin e tij si destinacion i
madh turistik, në gjendje të tërhe-
që një numër në rritje vizitorësh
nga e gjithë bota, siç dëshmojnë
përshtypjet nga komuniteti i
TripAdvisor”, deklaroi Pierre
Schapira, president i Office du
Tourisme et des Congrès de Paris.
Pas muajve të vështirë për tur-
izmin parisien, ky lajm shënon rik-
thimin e plotë të Parisit, i konfir-
muar nga rritja e rëndësishme e
turistëve në vitin 2017.
“E shikojmë të ardhmen me opti-
mizëm, ngjarjet dhe nismat e reja
do të ndihmojnë më tej në suk-
sesin e Parisit”. 

(gazeta-Shqip.com) Monitor

10 destinacionet më të mira 
për vitin 2018
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Carlo Fuentes: Rrëfime 
për gruan time

Nëse gjithë femrat që kam
dashur do të përmblidheshin
në një të vetme, do t’i përfsh-
inte të gjitha ajo, do të ishte ajo,
e vetmja grua që kam dashur
përgjithmonë. Ato të gjitha janë
yje, por Silvia është vetë galak-
sia. Ajo i rrok të gjitha. Ajo është
bukuria, kënaqësia erotike, por
edhe thjeshtë mrekullia për të
qenë së bashku, për të ngrënë,
për të fjetur dhe për t’u zgjuar
së bashku, për të shëtitur dhe
udhëtuar së bashku, për t’i
pasur miqtë së bashku, për t’i
ndarë të gjitha së bashku
mëdyshjet, planet, të metat,
gabimet, dashurinë; duam dhe
atë që mund të mos na pëlqejë
apo të na pezmatojë në person-
alitetet dhe sjelljet tona. E për-
bashkët kënaqësia për të pasur
fëmijë dhe hidhërimi për t’i
humbur ata. Të përbashkëta
kujtimet, respekti për të
shkuarën dhe shijet e
ndryshme.
Bashkëpërmbushja profesion-
ale, intelektuale dhe emo-
cionale: jemi të ndryshëm, por
secili i jep tjetrit diçka që të
mos i mungojë më, në mënyrë
që e imja ndikon tek ajo, ashtu
siç ndikon e saja tek unë.
Ndërthurje gjenealogjish,
miqësish, qytetesh të preferu-
ara; vogëlima shkëlqimtare të
ngrënash, restorantesh; pasioni
ynë i përbashkët për kinemanë,
teatrin, operën. Çdo gjë që na
bashkon, madje edhe ajo që
mund të na ndajë, kthehet në
një pikë takimi, hetimi dhe në
fund bashkimi. Fizikisht jemi
shumë të ndryshëm. Ajo është
delikate, vajzë e çlirët, bionde
dhe me ca sy sensualë që ndër-
rojnë nga e kaltra në të gjelbër
apo në gri, sipas kohës. Pamja e
saj është europiane, por cipën e
ka të brymtë, me një vezullim
të bukur oriental. Shija e saj për
t’u veshur është e jashtëzakon-
shme dhe më kënaq.
E dua sepse unë jam njeriu më
i përpiktë mbi këtë tokë dhe
ajo, me përpikëri, mbërrin
gjithnjë me vonesë. Është pjesë
e magjisë së saj. Të bën të
presësh. Europianët e shekullit
XVII prisnin që vdekja t’u vinte
nga Spanja, në mënyrë që të
arrinte sa më vonë. Jo, mua dhe
asaj na mbërriti shpejt, kur
humbëm Karlosin. Të bashkuar
përgjithmonë, na erdhi një
vdekje që na bashkoi më
shumë se kurrë. Ajo e ka pranë
Karlosin çdo çast. Mua, më pak
i ndjeshëm apo më burracak,
më është bërë zakon ta thërras
tim bir, me një forcë që vetë
mua më habit, gjatë kohës kur
shkruaj. Ky është momenti kur
im bir vjen pranë meje, dhe
ndiej se gjatë përpjekjes sime të

përditshme për të shkruar, ai e
përmbush qëllimin e tij të cun-
guar. Kësisoj, ndodh që gjithçka
zgjatet dhe kthehet për t’u
mishëruar në bashkimin e një
çifti.
Ka thënë Apolineri se ka nga ata
që vdesin për të qenë të dashu-
ruar. Në rastin tonë, biri ynë
është gjallë, sepse dashuria që
na bashkoi (Silvian, Karlosin
dhe mua) është e gjallë në jetët
tona. Ama është ajo, gruaja, e
cila zbulon aftësinë për ta bërë
dashurinë të veçantë dhe përf-
shirëse. Është ajo, Silvia, e cila
kurorëzon ngrohtësisht përp-
jekjen time vitale për t’i kushtu-
ar vëmendje seksuale, erotike,
politike, letrare. Tregohu i
vëmendshëm, ndryshe nuk do
të kesh të drejtë që të të dua
dhe të më duash. Miku ynë i
shtrenjtë argjentinas, Tomas
Eloi Martines, kur humbi gruan
e tij të bukur Suzana Rotker
shkroi një rekuiem të fuqishëm
dhe të dhimbshëm që përfun-
donte kështu: «Do të jepja
gjithçka jam dhe gjithçka kam
për të qenë në vendin e saj. Sa

do të doja ta shihja të plakej! Sa
do të doja që ajo të shihte vdek-
jen time!» Një çift nuk e di se
cili do ta përcjellë tjetrin apo
nëse do të vdesin së bashku.
Veç ai që mbetet pas, nuk do të
jetë thjeshtë një i pikëlluar, por
një përfaqësues i vdekjes.
Dashuria që vazhdon edhe pas
vdekjes quhet eros. Ajo vazh-
don edhe pas netëve, ditëve
dhe viteve me gjallje, kur nuk
është më, por vetëm përmes
imagjinatës erotike. «Erotizëm
do të thotë ta miratosh jetën
deri në vdekje», thotë Georges
Bataille te romani i shkrimtares
britanike Emily Bronte, «Maja
të stuhishme». Seksualiteti të
çon drejt vdekjes, sepse të
riprodhohesh do të thotë të
zhdukesh. Të kuptosh këtë do
të thotë të kuptosh jetën
erotike pas zhdukjes së çiftit. Të
kuptosh këtë do të thotë t’i
shtosh në maksimum mard-
hëniet seksuale të së tashmes,
duke u zbrazur, erotikisht,
gjithë kohën dhe në çdo
moment, që fizikisht s’ka për
t’u kthyer më. Pra, vallë a nuk

duhet pasur edhe në dashurinë
më të plotë një paraprirje hum-
bjeje që ta intensifikojë të tash-
men? Nganjëherë, duke parë
Silvian që fle, do të doja t’i vid-
hja emrin, pamjen, përvojën
dhe të qenit zot absolut i ekzis-
tencës së saj, rojtari xheloz i të
fshehtave të saj. Pa atë, vetëm e
përfytyroj dashurinë përpara
një pasqyre që dridhet nga kuj-
timet. Kthehem i nxituar, i
shqetësuar dhe i uritur pranë
saj. E tratoj trupin e saj si të
ishte imi.
Me Silvian mësoj të jem, i apa-
sionuar e njëherazi ta respektoj
trupin femëror të bashkuar me
trupin tim. E lëvdoj vetëm në
emër të përsosmërisë që i
dhuroj, edhe pse nuk është,
dhe që ajo ma ofron, edhe pse
nuk e shikon. Çdo natë lë një
shënim të padukshëm mbi
nënkresën e saj që thotë: «Sa
më pëlqen!» Gratë janë
udhëtare të agimit. Secila prej
tyre është bartëse e një fati të
ndryshëm. Fati im ka qenë të
gjej Silvian dhe ta kthej fatin tim
në të sajin. Shkrimtari i shquar

meksikan Karlos Fuentes dhe
miku më i afërt i nobelistit
Gabriel Garsia Markes, kaloi një
fëmijëri dhe adoleshencë të
gëzuar. Por jeta e tij familjare qe
e mbushur, njëherazi, me lum-
turi e dhimbje. Fuentesi
shquhej për bukurinë e tij
mashkullore dhe shijen e hollë
për t’u veshur, gjë që bëri të
adhurohej prej femrave të
kohës dhe sërës së tij. Më 1958,
kur ishte 30 vjeç, Fuentes ra në
dashuri me aktoren e famshme
meksikane Rita Masedo (María
de la Concepción Macedo
Guzmán), e cila ishte tre vite më
e madhe dhe që la burrin e dytë
për shkrimtarin e ri simpatik.
Bashkë patën një vajzë. Edhe
pse Fuentesi e donte shumë,
Rita divorcohet (1969) për
shkak të tradhtive të tij me të
tjera femra.
Rita, më 1993, kur ishte 67
vjeçe, vret veten, pasi merr vesh
se ishte me kancer. Kjo e plagosi
Karlosin. Po atë vit (1969)
Karlosi martohet me aktoren
amerikane Jean Seberg që ishte
dhjetë vjeçe më e vogël. Pas një
romance intensive, por të
shkurtër, pas pak muajsh ata
ndahen. «Ishte brilante, intelig-
jente, e bukur… ishte një femër
mjaft vunerable.», thotë
Fuentes për të. Më 1979, kur
ishte ende 41 vjeçe, edhe Jean
Seberg i jep fund jetës, duke
gëlltitur një mbidozë barbiru-
tikos. Më 1971 Fuentes humbet
të atin, me të cilin ishte i lidhur
shumë. Por, po atë vit u njoh me
gazetaren Silvia Lemus, gjë që
do ta quaj ngjarje vendimtare
në jetën e tij. Pas një viti u mar-
tuan. Bashkë patën dy fëmijë:
Karlosin dhe Natashën.
Më 1999, kur sapo kishte
mbushur 25 vjeç, biri i tyre,
Karlosi, që vuante prej hemofil-
isë qysh i vogël, vdes. Dhimbjen
për të Fuentes e tregon tek eseja
e mësipërme. Por fatkeqësia nuk
do të mbaronte këtu. Më 24
gusht të 2005-s, në gazetat e
mbrëmjes njoftojnë se diku
pranë lagjes Tepito të kryeqytetit
qe gjetur trupi i pajetë i vajzës së
Karlos Fuentes. Natasha sapo
kishte mbushur 30 vjeçe. Në tek-
stin kushtuar fëmijëve të tij,
shkrimtari do të shkruajë për
Natashën: «Ishte një vajzë loj-
cake, e gëzuar, plot imagjinatë
dhe humor. Iluzioni i madh i një
prindi është që bija e tij të jetë
përherë një burim dashurie dhe
përherë ta shikojë në sallon
duke kërcyer…» Më 23 korrik të
këtij viti, kur Karlos Fuentes bën
tre vjet që s’është më, Silvia
Lemus prezantoi librin me kuj-
time për të shoqin, me titull
“Shkrime dhe përshkrime”.
(gazeta-Shqip.com)
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Veton ZZYMBERI 

PRISHTINË, 226 MARS - Pas fitores
ndaj Azerbajxhanit (2-0), për-
faqësuesja e Kosovës U21 në
futboll do ta zhvillojë ndeshjen
e radhës kualifikuese për "Euro
2019" ndaj Gjermanisë. Kjo
ndeshje zhvillohet sot (e martë)
në Stadiumin Olimpik "Adem
Jashari" në Mitrovicë nga ora
18:45. Trajneri Rafet Prekazi ka
thënë se Gjermania është
favorite absolute në këtë
ndeshje, por Kosova do të
mundohet të nxjerrë rezultat
pozitiv. "Gjermania është
favorite jo ndaj Kosovës, por
ndaj shumë ekipeve botërore.
Ne do të përpiqemi t'i kundër-
përgjigjemi Gjermanisë. Nuk e

di se çfarë rezultati do të jetë,
por jam i sigurt se djemtë do ta
japin maksimumin. Atë e kanë
obligim ndaj këtij populli. Do ta
japim maksimumin dhe men-
doj se mund të nxjerrim diçka
pozitive, por Gjermania mbetet
favorite absolute", ka thënë
Prekazi. 
Për këtë ndeshje foli edhe një
nga lojtarët më të mirë të
Kosovës, Rron Broja, i cili
shpreson se të martën në
Mitrovicë do të ndodhë befasia
ndaj kampionëve aktualë të
botës. "Na pret një ndeshje e
vështirë kundër Gjermanisë,
pasi dihet se kemi të bëjmë me
kampionët në fuqi. Jemi të për-
gatitur maksimalisht për këtë
ndeshje dhe synojmë të bëjmë
befasi, duke marrë një barazim,

pse jo edhe të fitojmë.
Gjermanët janë shumë të fortë,
por e kemi analizuar lojën e
tyre dhe do ta japim maksimu-

min që të nxjerrim rezultat poz-
itiv në këtë ndeshje", ka
deklaruar Broja. 
Në ndeshjen e parë të zhvilluar

në Gjermani, Kosova pati
paraqitje shumë të mirë, por
fituese në atë ndeshje doli ekipi
vendës me golin e shënuar nga
Maximilian Eggestein në min-
utën e fundit të pjesës së parë.
Ndërsa trajneri i Gjermanisë,
Stefan Kuntz, ka thënë se
Kosova ka një ekip të mirë, por
që ata kanë ardhur për fitore.
"Do të jetë një ndeshje intere-
sante. Është e kuptueshme që
kemi ardhur për fitore. Dua të
them se Kosova ka një ekip
shumë të mirë i cili luan me
zemër", ka thënë Kuntz. 

Kosova U21, për befasi ndaj Gjermanisë U21 

PRISHTINË, 226 MARS - Pas miratim-
it të akteve normative, të cilat
rregullojnë procedurat dhe
mënyrën e financimit të feder-
atave sportive në vendin tonë,
ministri i Kulturës, Rinisë dhe
Sportit (MKRS), Kujtim Gashi,
ka nënshkruar memorandume
bashkëpunimi me Komitetin
Olimpik të Kosovës (KOK),
Federatën e Basketbollit të
Kosovës (FBK) dhe Federatën e
Hendbollit të Kosovës (FHK).
Përmes nënshkrimit të memo-
randumeve përcaktohet
financimi i këtyre organizatave
sportive nga MKRS-ja, tashmë
për herë të parë me kritere të
reja, të cila janë të parapara me
rregulloren për kategorizime. 
Memorandumet në emër të
MKRS-së janë nënshkruar nga

ministri Gashi, ndërkaq në emër
të KOK-ut ka vënë firmën
kryetari Besim Hasani, duke sig-
uruar shumën prej 250 mijë
eurosh përkrahje financiare. Në
emër të FHK-së ka nënshkruar
kryetari Eugen Saraçini, me
ç'rast federata të cilën ai e
udhëheq ka fituar përkrahje prej
MKRS-së shumën prej 219 375
eurosh për vitin 2018. Ndërsa
sekretarja e FBK-së, Elvira
Dushku, ka nënshkruar në
mungesë të kryetarit për arsyet
që janë të ditura tashmë, pas
dorëheqjes së ish-kryetarit Eroll
Belegu, duke siguruar përkrah-
jen financiare në vlerë prej 217
425 eurosh për këtë vit. 
Ministri Kujtim Gashi me këtë
rast ka thënë se përkrahja e
MKRS-së për Komitetin Olimpik

dhe dy federatat u mundëson
atyre të kenë planifikim më të
mirë të aktiviteteve dhe ta reali-
zojnë programin e tyre në
mënyrë më të suksesshme.
"Memorandumet që nënshkru-
am sot me KOK-un, FHK-në dhe
FBK-në përcaktojnë nivelin e
përkrahjes për këto organizata
sportive. Kjo përkrahje bëhet në
bazë të meritave të cilat janë
përcaktuar me rregulloren e re,
të cilën vetë mekanizmat që e

organizojnë dhe zhvillojnë
fushën e sportit në vendin tonë
e kanë përcaktuar. Përkrahja
tash e tutje do të bëhet në bazë
të meritave dhe rezultateve që
federatat e sportit sjellin për
veten e tyre pikë së pari dhe në
instancë të fundit edhe për
Kosovën", ka thënë ministri
Gashi. 
Ai u shpreh se angazhimi si insti-
tucion në mbështetje të sportit
në vend nuk do të mbarojë me

kaq dhe se edhe më tutje do të
bëhen investime në përmirësim
të kushteve për sportistë.
Përfaqësuesit e organizatave të
cilat nënshkruan memoran-
dumet u shprehën të lumtura se
tashmë ka filluar një mënyrë e re
e financimit të tyre në bazë të
punës dhe sukseseve që ato arri-
jnë duke e marrë mirënjohjen
dhe shpërblimin meritor nga
buxheti publik që shteti ofron si
mbështetje për sportin.

Gashi: Financimi në bazë të meritave dhe rezultateve

GRUPI 5 

18:45 Izraeli U21-Norvegjia U21
18:45 Kosova U21-Gjermania U21
20:30 Irlanda U21-Azerbajxhani U21

TABELA

1. Gjermania U21 15 pikë 
2. Irlanda U21 10
3. Kosova U21 10
4. Norvegjia U21 8
5. Izraeli U21 7 
6. Azerbajxhani U2 1 

Ekipi përfaqësues i Kosovës U21 do të përpiqet ta
befasojë kampionen e botës, Gjermaninë, në
ndeshjen që zhvillohet sot në stadiumin "Adem
Jashari" në Mitrovicë, kurse gjermanët kanë treguar
respekt për Kosovën, por kanë paralajmëruar se
kanë ardhur për tri pikët e plota 

"Memorandumet që nënshkruam sot me KOK-un,
FHK-në dhe FBK-në përcaktojnë nivelin e përkrahjes
për këto organizata sportive. Kjo përkrahje bëhet në
bazë të meritave të cilat janë përcaktuar me rregulloren
e re, të cilën vetë mekanizmat që e organizojnë dhe
zhvillojnë fushën e sportit në vendin tonë e kanë për-
caktuar. Përkrahja tash e tutje do të bëhet në bazë të
meritave dhe rezultateve që federatat e sportit sjellin
për veten e tyre pikë së pari dhe në instancë të fundit
edhe për Kosovën", ka thënë ministri Gashi
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Rummenigge: Lewandowski qëndron te
Bayerni

Robert Lewandowski do të qëndrojë te Bayern Muncheni
edhe në sezonin e ardhshëm. Karl-Heinz Rummenigge është
pikërisht ai që e konfirmoi këtë në një intervistë për revistën
"Kicker", duke iu kundërpërgjigjur me forcë interesit të
Realit të Madridit për sulmuesin polak. "Vë bast se
Lewandowski do të jetë pjesë e Bayernit edhe në sezonin
tjetër. Askush nuk mund të blejë një futbollist të Bayernit pa
dëshirën e klubit", ka thënë Rummenigge, i cili kujtoi edhe
atë çfarë ndodhi në vitin 2008 me Franck Ribery, kur Chelsea
ofroi 80 milionë euro për të, së bashku me kartonin e Jose
Bosingwa, ofertë që në atë kohë u refuzua nga klubi
"bavarez". Këtë pozicion kampionët e Gjermanisë po e mba-
jnë edhe me Lewandowskin, i cili së fundmi është vënë në
qendër të zërave spekulativë për largimin e tij nga
"bavarezët". Fakti që polaku ndryshoi agjentë ditët e fundit
nuk ka bërë gjë tjetër veçse i ka shtuar këto zëra, edhe pse
Lewandowski ka një kontratë me Bayernin deri në vitin
2021, kontratë në të cilën nuk ekziston asnjë klauzolë e
zgjidhjes së saj.

Liverpooli, 100 milionë për Wernerin 

"Bild" raporton se Jurgen Kloppi është duke e monitoruar
sulmuesin e RB Leipzigut, Timo Werner, për të cilin
Liverpooli është i gatshëm të ofrojë edhe 100 milionë euro.
Werneri, që kërkohet edhe nga klube si Real Madridi e
Bayern Munchen, pritet të largohet gjatë verës nga Leipzigu,
i cili është në pozitën e gjashtë, larg Ligës së Kampionëve.

Griezmanni: Dua të luaj me Pogban,
por jo te Unitedi

Antoine Griezmann dëshiron të luajë së bashku me Paul
Pogban. Megjithatë, ai ka thënë se kjo s'do të thotë se dëshi-
ron të luajë për Unitedin. Griezmann ka bërë me dije se do
të vendosë për të ardhmen para Kupës së Botës. "E ardhmja
ime do të vendoset para Kupës së Botës. Dua të shkoj në
Rusi me mendje të qartë, është diçka që të gjithë e duan. I
kam thënë motrës se, edhe nëse rri apo largohem, më duhet
të vendosi para Kupës së Botës", ka thënë Griezmann. Për të
është fantastike të luajë me Pogban çdo ditë, por jo në "Old
Trafford". "Nëse do ta bënim këtë çdo ditë", tha Pogba për
Canal+, kurse Griezmann u përgjigj: "Do të ishte fantastike".
"Por kujdes, nuk do të thotë se dua të shkoj te Manchester
Unitedi", përfundoi francezi. 

Fernando Alonso: Kemi ritmin e më të
mirëve

Sezoni 2018 në Formula 1 nisi me një vend të pestë për
pilotin spanjoll Fernando Alonso, një rezultat i mirë për dy
herë kampionin e botës, që më në fund ka mundësi të
duelojë me rivalët, pas dy sezonesh 
zhgënjyese. "Ishte një garë e bukur. Është diçka pozitive kur
sheh se ke mundësi të jesh kompetitiv dhe të duelosh me
më të mirët, për 
pozicionet e larta të klasifikimit. Ndihem mirë me makinën
e re dhe jam i kënaqur", ka thënë piloti i McLaren. 
Spanjolli duket se ka lënë pas krahëve zhgënjimin e viteve të
fundit dhe shpreson që këtë sezon të ketë mundësi jo vetëm
të jetë kompetitiv, por edhe të duelojë për fitore. "Duhet të
shohim dhe mësojmë nga tri skuadrat që janë sipër nesh në
renditje. Nuk e kemi humbur grintën, por vjet prisnim
gabimet e të tjerëve për të përfituar, ndërsa tani kemi shanse
reale për të dueluar me më të mirët, pasi kemi hapin e tyre",
u shpreh Fernando Alonso.

SHKURT 

BEIJING, 226 MARS - Uruguai e ka
fituar turneun "China Cup",
pasi në finale të hënën e ka
mposhtur Uellsin. Në edi-
cionin e dytë të turneut

ndërkombëtar "China Cup",
ekipi kombëtar i Uruguait tri-
umfoi në finale falë golit të
vetëm të shënuar nga Edinson
Cavani. Në minutën e 49

Cavani pranoi top në zonë nga
Rodriguezi, të cilin e futi me
lehtësi në portën e zbrazët.
Gareth Bale nuk ia doli të bëjë
asgjë kundër Luis Suarezit dhe

Edinson Cavanit, të cilët dolën
triumfues. Ndërkohë, për
vendin e tretë, Republika Çeke
e mposhti 4-1 nikoqirin
Kinën.

Uruguai, ffitues ii ""China CCup"

STOCKHOLM, 226 MARS - Aventura e
Zlatan Ibrahimoviqit te skuadra e
LA Galaxy nuk ka nisur ende, por
që tani kanë nisur polemikat në
lidhje me praninë e sulmuesit në
Botërorin "Rusi 2018" me ekipin
kombëtar. Në një intervistë që
sulmuesi 35-vjeçar ka dhënë pas
zbarkimit në Los Anxhelos, ka
thënë: "Për mua dera e ekipit
kombëtar është gjithnjë e hapur.
Nëse dëshiroj, mund të shkoj dhe
të luaj në Rusi". Por nuk është i
këtij mendimi trajneri kom-
bëtares suedeze të futbollit,
Janne Andersson, që ka replikuar
me kampionin suedez. "Nuk
vendos ai. Zlatani është larguar
nga Kombëtarja në vitin 2016.
Nëse ka ndryshuar mendje duhet
fillimisht të më kontaktojë mua
dhe jo unë atë", ka deklaruar ai. 
Pra, mes sulmuesit dhe lojtarit ka
nisur një betejë të ashpër për të
treguar se kush është më i forti
dhe se kush do të vendosë për

praninë e Ibrahimoviqit për të
qenë pjesë e kombëtares suedeze
në botëror. "Unë mendoj për
skuadrën, për punën që është
bërë dhe do të bëhet. Dua të bëjmë
një paraqitje të mirë në botëror
ashtu sikurse bëmë ndaj Italisë kur
e eliminuam. Një gjë nuk e disku-
toj: Këtu komandoj unë dhe ai që

do t'i zgjidh lojtarët që do të shko-
jnë në botëror jam unë", u shpreh
më tej trajneri Janne Andersson.
Kjo situatë duket se ka ndarë në
mes edhe tifozët, që e admirojnë
sulmuesin Zlatan Ibrahimoviq,
por e konsiderojnë jo të drejtë
praninë e tij në kombëtares pas dy
vjetësh pushim.

Anderssoni, Ibrahimoviqit:
Në kombëtare vendos unë

Toronto, 26 mars - Clevelandi
duket se ka lënë pas krahëve
krizën, teksa korri fitoren e pestë
radhazi në NBA, pas fitores 121-
114 në fushën e Brooklynit, një
ndeshje me rivalitet dhe emo-
cione deri në fund. Një tjetër
ndeshje e mirë për LeBron
Jamesin, autor i 37 pikëve dhe 10
rebaundeve, mbështetur edhe
nga Love me 20 pikë e 15
rebaunde, duke bërë diferencën
në parket. Milwaukee mposhti
me vështirësi 106-103 San
Antonion, ndeshje e dominuar
nga vendësit, por që në fund
rrezikuan ta kumbisnin atë.
Antetokounmpo me 25 pikë e
Bledsoe me 23 u dalluan për
vendësit, duke i bërë të pavlef-
shme 34 pikët e Aldridges për
Spursin. Clippersi ka befasuar
skuadrën e Torontos, kryesue-
sen e renditjes në Lindje, duke

fituar 117-106, ndeshje me dy
pamje. Kanadezët udhëhoqën
në pjesën e parë, por në fund
erdhi përmbysja e Clippersit, ku
u dallua Williamsi me 26 pikë,
raporton "Telesport". Bostoni i
afrohet kreut në Lindje, pas
fitores 104-93 në fushën e
Sacramentos, sfidë ku Celticsi u
shkëput në pjesën e dytë të
ndeshjes falë 33 pikëve të
Rozierit, ndërkohë që ende
mungon Irvingu i dëmtuar. Në
Perëndim mungesa e titullarëve
po penalizon skuadrën kampi-
one të Golden States, që u mund
110-91 nga Utah Jazzi. Te
Warriorsi mungoi lojtari lider,

ndërsa për Jazzin 7 lojtarë real-
izuan mbi 10 pikë, me
Mitchellin që bëri diferencën (21
pikë). Skuadra e Houstonin
dominon renditjen në
Perëndim, duke mposhtur 118-
99 Atlantën, ndeshje e komand-
uar dhe fituar me meritë nga
skuadra teksane. Hardeni reali-
zoi një "triple double", me 18
pikë 10 rebaunde e 15 asistime,
ndërkohë që dy shënuesit më të
mirë të Houstonit ishin Greeni
me 25 pikë e Gordoni me 22.
Portlandi mundi 108-105
Oklahomën në sekondat e fun-
dit, sfidë ku u dalluan McCollum
me 34 pikë e Lillardi me 24.

Houstoni e Toronto 
dominojnë në konferenca

REZULTATET 

Brooklyn - Cleveland 114-121
Milwaukee - San Antonio 106-103
Indiana - Miami 113-107
Sacramento - Boston 93-104
Toronto - Clippers 106-117
Washington - New York 97-101
Oklahoma - Portland 105-108
Houston - Atlanta 118-99
Golden State  Utah Jazz 91-110
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Kushtuar Tezakut: 

Shkelzen
Gazmend
Kyqykut

24.03.1984 - 13.10.2017
Para 5 muaj e 14 ditë e deri sot, dëshiroja
të ikja të fshihesha, të zhdukesha 
mundësisht nën honin e errët të "harresës",
kujtimeve, rrugëtimit, punës...
Me datë 24.3.2018, në mëngjesin e hershëm  u zgjova
me shpirtin e  mërzitur. Mërzia më solli imazhin tënd
ndërmend. 
Sot më ndajnë dy ditë, një ditë nga ditëlindja jote Geni
dhe pak orë më vonë nga aksidenti që na u shndërrua në
tragjedi dhe të humbëm nga kjo botë. Çdo vit që ikën,
Ti largohesh edhe një vit më shumë nga ne, por vetëm
fizikisht, na shtove edhe më tepër mallin për ty, edhe më
shumë lotët e mungesës tënde, po shumë na lëndoj kjo
mungesë shpirti nipi im, shoku i femërisë, mjeku jonë ...
E di që nesër nuk do të kem mundësi të flasim e të viz-
itojmë aty ku je, të të urojë ditëlindjen tënde.. por të të

sjelli një tufë me lule dhe do lutem për ty. Na fal shumë
më i dashuri jonë, e dimë që kohën s'mund  ta kthejmë
pas. Por, do ta dëshiroja shumë atë shpirtin tënd aty ku
tiktaket po trokasin në murin e dhimbjeve tona o i
dashur Geni.
Se di nëse i numëroni vitet ju atje lart? Keni ndërrim
stinësh e vitesh, por këtu me acarin që po bën na duhet
se po shtojnë edhe më shumë vite sepse po shtohen
dhimbjet tona. Por nëse edhe atje më dëgjon e keni
ndërrim vitesh të gjithë së bashku, Prindërit,
Bashkëshortja, Fëmijët Ari e Joni, Motra e dashur
Dreni, dhëndëri, miku e shoku juaj Nysreti, kolegët e

punës, axhallarët  e shumë e shumë të tjerë, e në mes
këtyre daja me të gjithë tjerët deri në Amarin e vogël, të
uron ditëlindjen ty Geni Jonë.

E di që të mungon buzëqeshja jonë, por të lutem
buzëqesh ti për.. motrën, Jonin, Arin Vlorën e shumë e
shumë të tjerë më i dashuri jonë. Këto dua ti them sa
herë që kam në mendje e nuk mund të ti them. Por do të
shkruaj e të shkruaj deri sa na mbanë fryma e fundit që
vetëm në ketë mënyrë vitet po bëhen më të shkruat e
dhimbja e largësisë po bëhet shoku i trupit tonë që na lë
në moshën më të mirë më i dashuri jonë Geni... pusho
në paqe pusho.  

E kujtojnë me mall: Prindërit Gazmendi dhe Sadija, Bashkëshortja Vlora, fëmijët Joni dhe Ari, Motra
Dreni e Naimi, e më i dashuri për ty o Geni daja Safeti me gjithë familje. 
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Urgjentisht kërkoj një banesë me qira ne Fushë
Kosovë, për një familje 3 anëtarësh. Banesa duhet
të ketë 2 dhoma gjumi, dhomë dite, kuzhinë dhe
poashtu të jetë e mobiluar. Banesa kërkohet për
afat më të gjatë. Info në tel: 044-741-151

Shkodran Gashi shpall të pavlefshme dëftesën
e klasës së -X- të shkollës së mesme "Shtjefën
Gjeqovi" Prishtinë.

"Artizan" sh.p.k shpall të pavlefshme certi-
fikatën e biznesit me numër: 71265080.

Enver Krasniqi shpall te pavlefshme diplomën
SHMLT "11 Marsi"  Prizren.

Butrint Bojaxhi shpall te pavlefshme diplomën
SHME  "Ymer  Prizreni" Prizren.

Edon Çoçaj shpall te pavlefshme dëftesat e kl l
- lX dhe diplomën SHF " Zenun Çoçaj " Gjonaj.

Edon Çoçaj shpall te pavlefshme dëftesat dhe
diplomën SHMGJ "Gjon Buzuku" Prizren 

Ramadan Dajci shpall te pavlefshme dëftesat e
kl: l, ll, lll, lV SHF "Dy Dëshmorët "Piranë 

Blerim Xhaferi shpall te pavlefshme diplomën
SHMLT "11 Marsi" Prizren 

Çlirim Hidajeti shpall te pavlefshme dëftesat e
kl l - lX SHF "Naim Frasheri" Kobajë. 

Qëndrim Ibrahimi shpall te pavlefshme dëfte-
sat dhe diplomën SHMGJ "Gjon Buzuku" Prizren. 

Nazmi Bytyçi shpall te pavlefshme diplomën
QAP Dituria 1994 Prizren.

Urgjentisht kërkoj banesë me qira për një çift
ne Fushe Kosove. Banesa duhet te ketë një dhome
gjumi dhomë dite me kuzhine te jete e mobiluar,
çmimi: 150-200 euro. Tel 044-741-155

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

>> SHPALLJE TË VOGLA <<

URGJENTISHT KKËRKOJ BBANESË
PËR ZZYRE MME QQIRA

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

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

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

LËSHOJ LLOKALIN MME QQIRA. 

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

Urgjentisht kërkoj një shtëpi
me qira në Prishtinë. 

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

6 dhoma gjumi. 
Çmimi sipas marrëveshjes.

Tel 049-472-770
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Auto Shkolla 
“RITMO - L” 

Prishtinë

Eksperienca jonë
- përfitimi i juaj.

Afati i paraqitjes prej 03.03.2018
deri më 10.03.2018
Ju mirëpret:
Stafi i Auto Shkollës " Ritmo -L "

Tel / kontakt: 
044 248 173
044 200 604
044 375 333 


