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FAQE 6

Këtë vit ndryshon 
testi i maturës

VESELI PARALAJMËRON
VAZHDIMIN E REFORMAVE NË
PROCESIN E REKRUTIMIT NË
POZITA TË LARTA F. 7

PAS LARGIMIT TË LISTËS
SERBE, LB-ja KËRKON 
QEVERI TË UNITETIT F. 6

MBYLLEN PËR QARKULLIM
RRUGËT ‘FEHMI AGANI’ DHE
‘HAJDAR DUSHI’ F. 10

Ministri i Arsimit, i
Shkencës dhe i
Teknologjisë,
Shyqiri Bytyqi, ka
bërë me dije se testi
i maturës këtë vit do
të mbahet në katër
regjione të Kosovës
dhe në katër ditë të
ndryshme. Testi i
maturës do të ketë
200 pyetje në të dyja pjesët dhe pragu i 
kalueshmërisë do të jetë 40 për qind

SPORT

DITA E KOSOVËS 
NË FUTBOLL F. 18

EKONOMI

BIZNESET ANKOHEN PËR
PROCEDURAT NË GJYKATA F. 9

MEHMETI: KREDITË 
JOPËRFORMUESE NË
KOSOVË, TË ULËTA F. 8

FAQE 3

KULTURË

NË DITËN BOTËRORE TË
TEATRIT, MINISTRI GASHI
NDAN ÇMIMET PËR TEATËR F. 13

Maxhuni thotë se ka rënie të veprave kriminale
Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së
Kosovës, Shpend Maxhuni, gjatë
raportimit në Komisionin për Punë
të Brendshme, Siguri dhe

Mbikëqyrjen e FSK-së, ka bërë me
dije se gjatë këtij viti është shënuar
rënie e dalluar e veprave kriminale
dhe e numrit të vjedhjeve të rënda,

ndërkaq ka sqaruar se është
shënuar ngritje e lehtë e vrasjeve,
bazuar në të dhënat me vitin 
paraprak

FLET PËR "EPOKËN E RE", RAMADAN QEHAJA

Eksperti i çështjeve të sigurisë,
Ramadan Qehaja, ka mirëpritur
intervenimin e Policisë së Kosovë
në veri të vendit. Ai ka thënë se
durimit i ka ardhur fundi dhe
Kosova ka vepruar si shtet kur ka
arrestuar shefin e të ashtuquajturës

Zyrë për Kosovën në Qeverinë e
Serbisë, Marko Gjuriq, i cili ka hyrë
ilegalisht në territorin e Republikës
së Kosovës. Në këtë intervistë
dhënë për gazetën "Epoka e re",
Qehaja ka deklaruar se Kosova
duhet t'u kundërvihet desta

bilizimeve që po i bën Serbia dhe
zyrtarët e saj. Sipas tij, intervenimi
në veri ka qenë sinjal i qartë për
Beogradin zyrtar dhe për Vuçiqin se
shteti i Kosovës më nuk do t'i 
durojë dhe do të marrë masa në
përputhje të ligjit

FAQE 4-5

Intervenimi në
veri ka qenë i
domosdoshëm

- Arrestimi i Gjuriqit nuk ishte
shou, policia ka pasur urdhër
të veprojë ashtu

Lista Serbe largohet nga koalicioni qeverisës

Haradinaj: Qeveria 
do ta vazhdojë punën
Lista Serbe, pas ngjarjeve të fundit në
veri, është larguar nga koalicioni qev-
erisës, por Qeveria nuk do të bjerë ani
pse e ka humbur shumicën në Kuvend.
Kryeministri i Kosovës, Ramush
Haradinaj, në një konferencë për medie

ka thënë se koalicioni qeverisës do ta
vazhdojë punën, duke shpresuar në
mbështetjen e opozitës. Kjo e fundit ka
paralajmëruar se nuk do të ngrehë
mocion ndaj Qeverisë aktuale e cila
tani ka vetëm 52 deputetë

FAQE 3

FAQE 7
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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 
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LAJME SHKURT

Meta takon 
kryeministrin e
Maltës

TIRANË, 227 MARS - Gjatë vizitës së
tij në Maltë, presidenti i
Shqipërisë, Ilir Meta, u prit në
një takim nga kryeministri i
Maltës, Joseph Muscat.
Presidenti Meta dhe kryeministri
Muscat vlerësuan marrëdhëniet
shumë të mira mes dy vendeve
në këtë përvjetor të 45-të dhe
nënvizuan mundësitë për t'i
intensifikuar më tej ato, veçanër-
isht në fushat ekonomike dhe
kulturore.
Presidenti Meta theksoi se Malta
mbetet një mbështetëse e fortë e
perspektivës evropiane të
Shqipërisë, duke shprehur bes-
imin se përkrahja e saj nuk do të
mungojë dhe procesin e rëndë-
sishëm e të shumëpritur të çeljes
së negociatave të anëtarësimit
me Bashkimin Evropian.
Presidenti Meta shprehu
interesin për forcimin e
bashkëpunimit ekonomik, duke
nisur sa më shpejt me krijimin e
Komisionit të përbashkët për
bashkëpunim ekonomik, me
fokus sektorët si turizmi,
energjetika, infrastruktura, sek-
tori financiar, teknologjia e infor-
macionit, industria detare dhe
logjistika portuale etj.
Presidenti Meta ftoi kompanitë
malteze të eksplorojnë poten-
cialet investuese të Shqipërisë, e
cila mund të shërbejë edhe si një
portë hyrëse për zgjerimin e biz-
nesit së tyre në rajonin e
Ballkanit.

Rama: Paradoks që
Shqipëria nuk është
në BE

TIRANË, 227 MARS.- "Është
paradoksale që nuk jemi në BE",
deklaroi sot në një intervistë për
të përditshmen gjermane "Die
Ëelt", kryeministri Edi Rama,
ndërsa theksoi  se sa e rëndë-
sishme është për Evropën, jo
vetëm Shqipëria, por tërë
Ballkani Perëndimor. "Ne jemi e
kundërta e asaj çka thonë për ne
kundërshtarët e zgjerimit: ne
jemi një faktor për qëndruesh-
mëri dhe siguri në Evropë. Nuk
do të ishte mirë për BE-në të
linte Ballkanin si një zonë gri në
të cilën palë të treta të mund të
përfshihen. Nuk duhet harruar
se ne jemi anëtarë të NATO-s",
ka thënë Rama. Sipas Ramës,
"negociatat duhet të kishin nisur
deri më tani, pasi Shqipëria ka
përmbushur të gjithë
detyrimet". "Ne as po kërkojmë
të anëtarësohemi tani. Duam
vetëm nisjen e negociatave", tha
kryeministri Rama.

TIRANË, 227 MARS - Ministri i Jashtëm i Greqisë,
Nikos Kotzias, do të zhvillojë një vizitë në
Tiranë nesër (e enjte). Sipas burimeve diplo-
matike greke, vizita e Kotzias do të zhvillohet
në kuadër të përgatitjes së vizitës që kryemi-
nistri grek Alexis Tsipras do të zhvillojë në
Shqipëri gjatë muajit prill. 
Ende nuk dihen detajet e agjendës së min-
istrit Kotzias në Tiranë, por burime diplo-
matike greke i thanë "Top Channel" se
Kotzias do të qëndrojë pak orë në Tiranë, ku
do të ketë takime me homologun Bushati,
ndërsa nuk përjashtohet mundësia e takimit
edhe me kryeministrin Rama.  
Të njëjtat burime kanë thënë se dy ministrat
e jashtëm do të kenë një takim intensiv lidhur
me çështjet e fundit që kanë mbetur pezull në
"shportën" e çështjeve dypalëshe.
Pala greke synon një takim me rezultate
konkrete dhe me firmosje të një sërë mar-
rëveshjesh dypalëshe, të cilat tashmë janë
dakorduar mes dy vendeve.
Por ajo çka duket se e detyron Kotzias të vijë
në Tiranë është me shumë gjasë edhe një
dakordësi paraprake për marrëveshjet e
rëndësishme mes dy vendeve.
Pala greke dëshiron mbyllje përfundimtare të
çështjes së detit, me gjithë heqjen e Ligjit të
Luftës nga pala greke. 
Burimet kanë thënë se Athina insiston në
lënien jashtë çështjeve të diskutuara, ose që
do të diskutohen, të çështjes çame, diskutimi
i së cilës do të krijonte shumë reagime nega-
tive në Greqi, madje edhe ndoshta rënie të
koalicionit qeverisës mes Syriza dhe Anel,

pikërisht në momentin që krenaria greke
është lëkundur prej krizës ekonomike, por
edhe prej mbajtjes në burgjet turke, të dy
ushtarakëve grekë, të kapur rob prej një
patrulle turke një muaj më parë në kufirin
greko-turk.
Por burimet greke thanë se Kotzias do t'i
kërkojë palës shqiptare, edhe ndërhyrjen e
saj, në ndihmë të përfundimit të negociatave
mes Greqisë dhe Maqedonisë për çështjen e
emrit.
Athina kërkon me insistim që kjo çështje të

mbyllet përpara samitit të ardhshëm të
NATO-s, ndaj dhe po lëviz me të gjitha forcat
drejt një zgjidhe përfundimtare të ngërçit 25-
vjeçar për çështjen e emrit të Maqedonisë.
Nga ana tjetër, të gjithë e dinë se influenca e
faktorit shqiptar në zgjidhjen e kësaj çështje,
është dominante, ndaj edhe një kërkesë e
mundshme drejt Tiranës, për të influencuar
te partitë shqiptare në Maqedoni, me qëllim
për të pasur një rezultat konkret në bisedimet
e Vjenës mes Greqisë dhe Maqedonisë, nuk
duhet përjashtuar.

Ministri i Jashtëm grek, 
Kotzias, nesër në Tiranë

Federica Mogherini në Beograd 

Burime diplomatike greke thonë se vizita e ministrit të Jashtëm grek, Nikos Kotzias, do të
zhvillohet në kuadër të përgatitjes së vizitës që kryeministri grek Alexis Tsipras do të zhvillojë
në Shqipëri gjatë muajit prill

BRUKSEL, 227 MARS - Shefja e politikës së jashtme
të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini, të
martën pasdite do të qëndrojë në Beograd,
për të takuar presidentin e Serbisë, Aleksandër
Vuçiq. Në një njoftim të zëdhënëses së saj
Maja Kocijançiq, thuhet se "në kthim nga
Tashkenti ku ndodhej në një konferencë për
Afganistanin ajo do të qëndrojë në Beograd
për të diskutuar me presidentin serb për të
ardhmen e bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe
Serbisë".
Vizita pason ngjarjet e një dite më parë në
veriun e Kosovës ku policia arrestoi zyrtarin
serb Marko Gjuriq, për shkak të hyrjes së
paligjshme në Kosovë. 
Bashkimi Evropian u ka bërë thirrje palëve që
të "dëshmojnë përmbajtjen e domosdoshme
dhe pjekuri" dhe të ruajnë dialogun.
Edhe ambasadorët amerikanë në Prishtinë
dhe Beograd kanë bërë thirrje për qetësi dhe
kanë nënvizuar se dialogu nuk ka alternativë.

Bashkimi Evropian u ka bërë
thirrje palëve që të "dëshmojnë
përmbajtjen e domosdoshme
dhe pjekuri" dhe të ruajnë 
dialogun.
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Muhamet KKOCI

PRISHTINË, 227 MARS - Një ditë pas
arrestimit të Marko Gjuriqit prej
Policisë së Kosovës, Lista Serbe ka
marrë vendim të largohet nga
Qeveria. Mirëpo një veprim i tillë
nuk do të ndikojë në funksion-
imin e Qeverisë, e cila do të vazh-
dojë punën edhe pa e pasur shu-
micën në Kuvend. Kryeministri
Ramush Haradinaj ka deklaruar
se qeveria e tij do të vazhdojë
punën duke shpresuar në
mbështetjen e partive opozitare.
LDK-ja dhe LV-ja kanë dhënë
shenja se nuk do të ngrehin
mocion ndaj Qeverisë, e cila tani
ka vetëm 52 deputetë.
"Parlamenti është i përbërë prej
shumë grupeve parlamentare.
Lista Serbe është partnere. Kemi
pasur partneritet të mirëfilltë.
Veprimi i djeshëm s'ishte i drejtu-
ar kundër serbëve të Kosovës, por
vetëm për ata që kanë shkelur
ligjin. Është procedurë standarde.
Është e pakuptueshme marrja e
këtij vendimi, sepse është zbatuar
ligji. Ka pasur rast kur në emër të
ligjit janë tërhequr zvarrë liderë.
Dorëheqje nuk e kam plan të jap.
Do ta vazhdoj punën. Nuk kam
fjalë për ata që hyjnë e dalin", ka
thënë kryeministri Haradinaj pas
mbledhjes së Këshillit të Sigurisë
së Kosovës.
Ai ka vlerësuar ky veprim i Listës
Serbe nuk është në interes të ser-
bëve të Kosovës, duke shtuar se
shpreson se ky subjekt të reflekto-
jë. "Pra, as nuk ka rend të zgjed-
hjeve, as nuk ka rënie të Qeverisë,
po kjo nuk na bën as më të lumtur
e as më të zhgënjyer. Unë shpre-
soj se Lista Serbe të reflektojë,
sepse veprimet e njëanshme,
shkëputja e bashkëpunimit nuk
janë zgjidhje. Zgjidhja e vetme
është bashkëpunimi, dialogu.
Këto e bëjnë progresin në Kosovë
si në jug si në veri. Kam qenë dhe
mbetem i përkushtuar për inte-
grimin e gjithë qytetarëve dhe
vendit dhe mendoj se kjo është
me rëndësi", është shprehur
Haradinaj.
Në anën tjetër, Lidhja
Demokratike e Kosovës (LDK) ka
bërë me dije se në asnjë rast nuk
do të lejojë që deputetët e Listës
Serbe ta përcaktojnë fatin politik

të Kosovës. "Dalja e Listës Serbe
nga koalicioni qeverisës konfir-
mon vërejtjet që kemi bërë me
rastin e themelimit të Qeverisë,
kur votimi i saj u vonua derisa
nuk mbërritën nga Beogradi
deputetët e Listës Serbe. Asnjë
qeveri e Kosovës nuk mund të jetë
stabile, kur shumica e thjeshtë,
prej 61 votave në Kuvend, varet
nga deputetët e Listës Serbe, të
cilët, fatkeqësisht, janë bërë një
instrument i Beogradit dhe nuk
sillen si përfaqësues të interesave
të qytetarëve të Kosovës, nga të
cilët janë votuar. Në këtë gjendje
të re të krijuar, LDK-ja garanton
qytetarët se veprimet e saj do të
jenë të matura dhe, si gjithmonë,
në përputhje me interesin
nacional të Kosovës. LDK-ja, në
asnjë rast, nuk do të lejojë që
deputetët e Listës Serbe ta për-
caktojnë fatin politik të Kosovës.
Qëndrimet e lidershipit të LDK-
së, edhe në ditët në vijim, do të
jenë në dobi të përmirësimit të
situatës dhe të kthimit të saj në
favor të Kosovës", është thënë në
komunikatën e LDK-së.
Edhe kryetari i Lëvizës
Vetëvendosje, Albin Kurti, ka
thënë se nuk do të ngrehë mocion
mosbesimi ndaj Qeverisë. "Ne e
dëshirojmë ndryshimin në
Kosovë, mirëpo nuk besojmë se
Haradinajt duhet t'i organizojmë
mocion për shkak se e la Lista
Serbe. Ne besojmë se ministrat
që, sipas Kushtetutës, duhet të
jenë nga komuniteti serb, le të
jenë serbë që e pranojnë
Kushtetutën, pra që e pranojnë
Kosovën si shtet të pavarur dhe
sovran", është shprehur Kurti.
Vendimin për t'u larguar nga
Qeveria e Kosovës e ka kumtuar
kryetari i Listës Serbe, Goran
Rakiq, pas takimit që përfaqësue-
sit e këtij subjekti politik kishin
zhvilluar të martën në Beograd
me presidentin e Serbisë,
Aleksandar Vuçiq. "Jemi dëshmi-
tarë që pas ngjarjeve të së hënës
në Mitrovicë dhe dhunës ndaj
përfaqësuesve të Republikës së
Serbisë, ne si përfaqësues legalë
të serbëve në Kosovë nuk mund
të jemi memecë ndaj kësaj. Ajo
çfarë ndodhi dje vërtet për secilin
për ne ishte e tmerrshme kur
ROSU ua mësyu njerëzve dhe ky
ishte arsyetimi i saj që nuk pranu-

an kërkesën për vizitën në terri-
torin tonë. Dje kam thënë se
arsyeja për sulmin e Policisë në
veri ishte e kotë. Dua të them se

Lista Serbe do të dalë nga Qeveria
dhe ata nuk do ta kenë më
përkrahjen tonë. E dimë se ata do
të bashkohen rreth interesave të

veta, sidomos kundër serbëve ata
bashkohen lehtë, por do të
bashkohemi edhe ne", ka thënë
Rakiq.

Lista Serbe largohet nga koalicioni qeverisës

Haradinaj: Qeveria 
do ta vazhdojë punën

Lista Serbe është larguar nga koalicioni 
qeverisës pas ngjarjeve të fundit në veri, por
Qeveria nuk do të bjerë ani pse e ka humbur
shumicën në Kuvend. Kryeministri i Kosovës,
Ramush Haradinaj, në një konferencë për
medie ka thënë se koalicioni qeverisës 
do ta vazhdojë punën duke shpresuar në
mbështetjen e opozitës. Kjo e fundit ka 
paralajmëruar se nuk do të ngrehë mocion 
ndaj Qeverisë aktuale e cila tani ka vetëm 
52 deputetë

Pas vendimit për largim nga
Qeveria, zyrtarët e Listës Serbe
kanë treguar se kanë vendosur që
gjatë muajit prill ta themelojnë
në mënyrë të njëanshme asocia-
cionin e komunave me shumicë
serbe. Ky paralajmërim i tyre
është kundërshtuar nga krerët
institucionalë të Kosovës.
Nëpërmjet një deklarate për
medie, presidenti Hashim Thaçi
ka bërë thirrje të respektohet dhe
të ruhet fryma e dialogut në mes
të Kosovës e Serbisë. "Pikërisht
në ditën kur institucionet e
Kosovës filluan punën për kri-
jimin e grupit punues të gjerë
institucional, që do të
bashkëpunojë me ekipin menax-
hues dhe me misionin e OSBE-së
në Kosovë për draftimin e statutit
të asociacionit të komunave me
shumicë serbe, ndodhi provoki-
mi nga shteti i Serbisë. Këtë e

konfirmon edhe vendimi i sotëm
për daljen e Listës Serbe nga
institucionet e Kosovës", ka
thënë Thaçi. Sipas tij, zhvillimet e
së hënës janë në kundërshtim
me angazhimet për dialog dhe
për ndërtim të paqes së qën-
drueshme në Kosovë, si dhe
cenim i përpjekjeve për normal-
izim të raporteve në mes të
Kosovës dhe Serbisë. "Bëj ftesë të
respektohet dhe të ruhet fryma e
dialogut në mes të Kosovës e
Serbisë dhe të mbesim të
fokusuar për normalizimin e
marrëdhënieve, për ndërtimin e
fqinjësisë së mirë dhe pajtim. Sot
bisedova përsëri me përfaqësue-
sen e lartë të BE-së, Federica
Mogherini, me të cilën edhe një
herë u pajtuam për nevojën e
uljes së tensioneve, sepse dialogu
nuk ka alternativë dhe të gjithë
duhet të fokusohemi në rrugën

përpara. Përfaqësuesja e lartë e
BE-së më njoftoi se sot do të
udhëtojë në Beograd për ta
takuar presidentin e Serbisë,
Aleksandër Vuçiq, për t'ia bartur
edhe atij mesazhin e njëjtë, se
dialogu dhe pajtimi janë e vetmja
rrugë përpara", është shprehur
Thaçi. Sipas tij, Kosova mbetet e
përkushtuar për sundim të ligjit
në tërë territorin e saj dhe do të
kërkojë gjithmonë që të gjithë t'i
respektojnë ligjet e Kosovës.
Edhe kryeministri i Kosovës,
Ramush Haradinaj, ka parala-
jmëruar se njëanshëm nuk
mund të bëhet asgjë. "Mendoj se
është një paralajmërim i ngut-
shëm i tyre dhe i dëmshëm. I
pamë dje se kur nuk ka diskutim
të mirëfilltë deri ku mund të
shkojnë zhvillimet. Nuk është
mirë të testohet pakufi durimi i
askujt", ka thënë Haradinaj.

Asociacioni nuk mund 
të bëhet njëanshëm 
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Shqipe HHETEMI 

PRISHTINË, 227 MARS - Eksperti i
çështjeve të sigurisë,
Ramadan Qehaja, ka thënë të
martën se duhet të zbatohen
ligji dhe Kushtetuta e
Republikës së Kosovës ndaj të
gjithë atyre që prishin
integritetin territorial të
Kosovës. Në këtë intervistë
dhënë për gazetën "Epoka e
re", ai ka theksuar se arrestimi
i shefit të ashtuquajturës Zyrë
për Kosovën në Qeverinë e
Serbisë, Marko Gjuriq, ka
qenë në përputhje të ligjit në
fuqi dhe Kushtetutës së
Kosovës.  
Qehaja ka thënë se arrestimi i
Gjuriqit nuk ishte shou, por
policia ka pasur urdhër të
veprojë ashtu. "Deri tani kemi
pritur mjaft dhe kemi qenë të
durueshëm, sepse kanë hyrë
pa kontroll zyrtarët e lartë të

Beogradit në territorin e
Kosovës, si dhe kanë mbajtur
ligjërata e fjalime të zjarrta
shoviniste. Të gjitha këto i
kemi duruar më tepër për
shkaqe politike dhe diplo-
matike. Por tani sikur i ka ard-
hur fundi këtij durimi dhe ne
më nuk mund të shikojmë se
çfarë bëjnë ata dhe të merre-
mi me pasojat që ata na
shkaktojnë. Prandaj plotë-
sisht e përkrahi intervenimin
e njësitit special në veri, sepse
ka qenë i domosdoshëm. Po
ashtu, është bërë një hap drejt
asaj që ne t'i tregojmë 'dhëm-
bët' aq sa mundemi si shtet i
pavarur", është shprehur ai. 
Qehaja  ka vlerësuar se inter-
venimi në veri ka qenë sinjal i
qartë për Beogradin dhe
Vuçiqin se shteti i Kosovës më
nuk do t'i durojë dhe do të
marrë masa konform ligjit.
Sipas tij, destruktiviteti dhe e

keqja më e madhe Kosovës po
i vjen nga Beogradi zyrtar. 
Qehaja ka thënë se pas zhvil-
limeve të fundit nuk ka rrezik
për destabilizim të gjendjes
në veri. 
Qehaja ka folur edhe për
largimin e Listës Serbe nga
Qeveria e Kosovës, duke
thënë se Kosova duhet të ecë
përpara, e jo të qajë pse nuk
do të kthehet më në Qeveri
apo Kuvend.  

"Epoka  ee rre": Z. Qehaja, si i
komentoni zhvillimet e së
hënës në veri të vendit,
përkatësisht hyrjen ilegale të
Marko Gjuriqit dhe arres-
timin e tij nga forcat policore
të shtetit të Kosovës?  
Qehaja: Për veriun e Kosovës
kam bërë shumë shkrime,
analiza, vlerësime e sugjerime
dhe nuk dua të hyj në detaje.
Por, me një fjalë, veriu i

Kosovës deri në ditët e sotme
na ka mbetur jashtë kontrollit
shtetëror dhe për këtë
shkaqet janë të shumta.
Marrë në tërësi, gjendja e sig-
urisë në atë pjesë të territorit
të Kosovës është e brishtë dhe
destabilizuese, sepse atje
Beogradi po e zbaton poli-
tikën e vet nacionaliste dhe
shoviniste ndaj shqiptarëve
dhe ndaj Republikës së
Kosovës. Deri tani kemi pritur
mjaft dhe kemi qenë të
durueshëm, sepse kanë hyrë
pa kontroll zyrtarët e lartë të
Beogradit në territorin e
Kosovës, si dhe kanë mbajtur
ligjërata e fjalime të zjarrta
shoviniste. Të gjitha këto i
kemi duruar më tepër për
shkaqe politike dhe diplo-
matike. Por tani sikur i ka ard-
hur fundi këtij durimi dhe ne
më nuk mund të shikojmë se
çfarë bëjnë ata dhe të merre-

mi me pasojat që ata na
shkaktojnë. Prandaj plotë-
sisht e përkrahi intervenimin
e njësitit special në veri sepse
ka qenë i domosdoshëm. Po
ashtu, është bërë një hap drejt
asaj që ne t'i tregojmë 'dhëm-
bët' aq sa mundemi si shtet i
pavarur, që do të thotë se
duhet të zbatohet ligji dhe
Kushtetuta e Republikës së
Kosovës ndaj atyre të cilët e
prishin integritetin territorial
të Kosovës. 

"Epoka  ee rre": Ishte ky një
mesazh i qartë se Kosova do
të veprojë tash e tutje si shtet
në rast se zyrtarët serbë tento-
jnë të hyjnë pa leje?
Qehaja: Ky ishte një sinjal
shumë i qartë për Beogradin
zyrtar dhe për Vuçiqin që
shteti i Kosovës më nuk do t'i
durojë dhe do të marrë masa
konform ligjit. E tërë ajo që ka

Flet për "Epokën e re", Ramadan Qehaja

Intervenimi në veri ka 
- Arrestimi i Gjuriqit
nuk ishte shou, policia
ka pasur urdhër të
veprojë ashtu

Eksperti i çështjeve të
sigurisë, Ramadan
Qehaja, ka mirëpritur
intervenimin e Policisë
së Kosovë në veri të
vendit. Ai ka thënë se
durimit i ka ardhur fundi
dhe Kosova ka vepruar
si shtet kur ka arrestuar
shefin e të ashtuquajturës
Zyrë për Kosovën në
Qeverinë e Serbisë,
Marko Gjuriq, i cili ka
hyrë ilegalisht në 
territorin e Republikës
së Kosovës. Në këtë
intervistë dhënë për
gazetën "Epoka e re",
Qehaja ka deklaruar se
Kosova duhet t'u
kundërvihet destabilizimeve
që po i bën Serbia dhe
zyrtarët e saj. Sipas tij,
intervenimi në veri ka
qenë sinjal i qartë për
Beogradin zyrtar dhe
për Vuçiqin se shteti i
Kosovës më nuk do t'i
durojë dhe do të marrë
masa në përputhje të
ligjit
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PRISHTINË, 227 MARS (ER) -
Kryeministri i Kosovës, Ramush
Haradinaj, ka pritur të martën
në takim ambasadorin e
Irlandës në Hungari, jorezident
në Kosovë, Pat Kelly. Haradinaj e
ka njoftuar ambasadorin 
irlandez për progresin e arritur
në Kosovë dhe përkushtimin e
Qeverisë së Kosovës për 
zhvillimin ekonomik dhe 
vullnetin për thellimin e
bashkëpunimit ndërmjet dy
shteteve. "Qeveria e Kosovës, me
përkrahjen e qytetarëve dhe të
partnerëve ndërkombëtarë,
është plotësisht e angazhuar për
zhvillimin ekonomik të vendit,
për hapjen e vendeve të reja të
punës, për rritjen e mirëqenies

sociale, për proceset integruese
evropiane dhe për fuqizimin e
institucioneve demokratike", ka
thënë Haradinaj. 
Kryeministri Haradinaj ka
kërkuar mbështetjen e Irlandës
në rrugën e Kosovës drejt 
anëtarësimit në UNESCO,
Interpol dhe në organizatat e
tjera ndërkombëtare.
Ndërsa ambasadori i Irlandës,
Pat Kelly, ka vlerësuar progresin
e arritur, duke shprehur
mbështetjen e shumanshme të
Irlandës për proceset në Kosovë
dhe për përkushtimin e Qeverisë
irlandeze për bashkëpunim dhe
për të ofruar përkrahje për 
zhvillimin ekonomik dhe në
proceset integruese evropiane.

ndodhur të hënën ka qenë
konfrom ligjit në fuqi dhe
Kushtetutës së Republikës së
Kosovës. Ata po thonë se poli-
cia ka qenë e vrazhdë, por
unë jam ushtarak profesion-
ist dhe mund të them se poli-
cia nuk të ledhatojë. Ajo i
kryen detyrat dhe nuk i
intereson nëse të dhëmbë ty
dora. Policisë i intereson ta
kryejë detyrën e vet ashtu siç
është urdhëruar. Prandaj e
arsyetoj ndërhyrjen e njësitit
në veri, dhe duhet ditur se
nuk ka lojë me polici. Kështu
që, mendoj se ka ardhur
momenti që vërtet Kosova të
veprojë si shtet. Ne kemi
policinë, FSK-në dhe forcat e
tjera të sigurisë që mund t'i
përdorim.     

"Epoka  ee rre": Pas këtyre
zhvillimeve ka rrezik për
destabilizim të gjendjes në
veri?
Qehaja: Serbët në veri do të
bëjnë skena të ndryshme,
përfshirë këtu edhe barrikadat.
Beogradi zyrtar me veprimet
e veta është duke e destabi-
lizuar situatën e sigurisë në
Kosovë. Përkundër zhvillimit
të bisedimeve në Bruksel për
normalizim të raporteve,
veprimet konkrete të Vuçiqit
ndaj territorit të Kosovës janë
armiqësore, shkatërruese dhe
destabilizuese. Prandaj nuk
ka vend për shqetësim. Ata
duhet t'i shikojnë punët e
veta atje dhe nuk duhet të
përzihen në punët e brend-
shme të Republikës së
Kosovës, sepse ne do ta
mbrojmë me çdo kusht
integritetin territorial të
Republikës së Kosovës.  

"Epoka  ee rre": Z. Qehaja, sipas
disa analistëve, e gjithë ngjarja
që ka ndodhur në veri ka qenë
një lloj skenar i përgatitur nga
presidenti Thaçi. Pra, sipas
tyre, është një parapërgatitje
psikologjike për qytetarët për
krijimin e asociacionit të
komunave me shumicë serbe.
Mund të jetë e vërtetë një gjë e
tillë?
Qehaja: Nuk dua të hyj në
këtë konstatim, edhe pse më
ka shkuar mendja në atë 
drejtim, por nuk kisha thënë
se kjo ngjarje ka qenë inskenim.
Ka qenë një ndërhyrje në
punët tona të brendshme dhe
nuk mundet një i ashtuquajtur
shef i Zyrës për Kosovën në
Qeverinë e Serbisë, Marko
Gjuriq, të bëjë çfarë të 
dëshirojë në territorin e
Republikës së Kosovës.
Prandaj e parapëlqej këtë
mënyrë të kundërvënies ndaj
këtyre destabilizimeve që po
na bëhen nga Serbia dhe 
zyrtarët e saj. 

"Epoka  ee rre": Ka pasur vërejt-
je edhe për mënyrën se si
policia ka sjellë Gjuriqin në
stacionin policor në Prishtinë.
Ky veprim është cilësuar si
shou.   
Qehaja: Këtu nuk ka pasur
shou, policia ka pasur urdhër
që të veprojë ashtu. Keni parë
që edhe të tjerët që kanë bërë
më pak vepër penale i kanë
pasur prangat në duar.
Prangat ia kanë vënë edhe
Ramush Haradinajt në
Francë. Do të thotë këtu nuk
ka diçka spektakulare. Disa e
shtruan pyetjen pse u  sjell
Gjuriqi në stacionin policor

dhe u depërtua menjëherë në
territorin e Serbisë? Kjo është
çështje politike, për të cilën
nuk dëshiroj të flas. 

"Epoka ee rre": Z. Qehaja, ky
zhvillim mund të përdoret për
përfitime politike nga Serbia?
Qehaja: Serbia do t'i përdorë
këto për përfitime politike,
por edhe ne do t'i përdorim
për përfitime politike, sepse
jemi në vetëmbrojtje të 
territorit tonë. Prej çlirimit e
këndej jemi duke u mbrojtur
prej destruktivitetit serb edhe
në arenën ndërkombëtare,
sepse nuk po e lejon Kosovën
të anëtarësohet në organizata
ndërkombëtare. Pra, po e
pengon Kosovën në shumë
zhvillime të rëndësishëm
nëpër botë. Ne më tepër po
merremi me çështjen e
Beogradit zyrtar që vepron si
destabilizues në Kosovë sesa
me çështjet e tona të brend-
shme siç është zhvillimi
ekonomik dhe të tjerat.
Destruktiviteti dhe e keqja më
e madhe neve po na vjen nga
Serbia zyrtare.  

"Epoka ee rre": Si rezultat i
zhvillimeve të fundit, Lista
Serbe është larguar nga
Qeveria e Kosovës.
Qehaja: Tashmë Lista Serbe
ekziston dhe ka rolin e saj,
mirëpo nëse nuk dëshiron të
jetë pjesë e Qeverisë
Haradinaj dhe pjesë e
Kuvendit të Kosovës, kjo është
çështje e saj. Ne duhet të ecim
përpara, duhet të punojmë e
veprojmë dhe jo të qajmë pse
ata nuk do të kthehen më në
Qeveri apo Kuvend.

qenë i domosdoshëm

Haradinaj kërkon mbështetjen e Irlandës 
për anëtarësimin e Kosovës në UNESCO



PRISHTINË, 27 MARS (ER) -
Kryetari i Kuvendit të Kosovës,
Kadri Veseli, ka pritur të
martën në takim shefen e
Zyrës së Bashkimit Evropian
(BE) në Kosovë, Nataliya
Apostolova, me të cilën ka
diskutuar për koordinimin e
mëtejmë për përmbushjen e
obligimeve që ka Kosova para
hyrjes në fuqi të heqjes së
regjimit të vizave për qytetarët
e Kosovës. Veseli ka thënë se
institucionet e Kosovës do t'i
kryejnë të gjitha obligimet e

nevojshme sa i përket këtij
procesi. Sipas tij, Kuvendi i
Kosovës do t'i përmbushë të
gjitha obligimet kushtetuese
në raport me procesin e 
liberalizimit të vizave dhe
integrimet evropiane ndërsa,
po ashtu, ai tha se legjislativi do
të kujdeset për mbikëqyrjen e
zbatimit të plotë të kritereve
nga ana e institucioneve të
Kosovës. 
Gjatë takimit, Apostolova e ka
njoftuar Veselin për hapat e
mëtutjeshëm që i pret

Bashkimi Evropian që Kosova
t'i ndjekë që të arrihet në afatin
sa më të shpejtë heqja e regjimit
të vizave për qytetarët e
Kosovës. Ajo ka përgëzuar
Veselin për ratifikimin e 
marrëveshjes për shënimin e
kufirit ndërmjet Kosovës dhe
Malit të Zi, duke e konsideruar
këtë vendim një arritje të madhe
për Kosovën. Në këtë kontekst,
Apostolova ka kërkuar nga 
institucionet të fokusohen për
forcimin e luftimit të krimit dhe
korrupsionit.

Veseli e Apostolova diskutojnë për liberalizimin e vizave

PRISHTINË, 27 MARS (ER) -
Lëvizja për Bashkim (LB) ka
bërë thirrje për një qeveri të
unitetit, pas largimit të Listës
Serbe nga Qeveria e Kosovës.
Përmes një komunikate për
medie kjo parti ka ftuar pres-
identin e vendit t'i mbledhë të
gjitha partitë politike dhe të
formohet një qeveri e unitetit.
"Lëvizja për Bashkim i bën
thirrje presidentit të vendit t'i
thërrasë partitë politike dhe
në bashkëpunim me to, të
shkohet drejt krijimi të një

qeverie të unitetit, e cila nuk
do të ishte peng i Listës Serbe.
Mandati i kësaj qeverie do të
ishte i kufizuar, por do të
duhej t'i çonte përpara disa
prej problemeve kryesore që e
mundojnë vendin siç janë
bisedimet me Serbinë, 
krijimin e ushtrisë së Kosovës
dhe një reformë zgjedhore",
ka vlerësuar LB-ja, duke 
shtuar se kjo qeveri e tillë do
të duhej të ndërtonte një 
platformë të re për bisedimet
me Serbinë. 

Pas largimit të Listës Serbe, LB-ja kërkon qeveri të unitetit
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Arbisa SSHEFKIU

PRISHTINË, 227 MARS - Ministri i
Arsimit, i Shkencës dhe i
Teknologjisë, Shyqiri Bytyqi, ka
marrë pjesë të martën në
takimin e organizuar nga
Komisioni Shtetëror i Maturës
(KShM), ku janë bërë të ditura
ditët kur do të mbahet testi i
maturës 2018 dhe përgatitjet që
janë duke u bërë për realizimin
me sukses të këtij testi. 
Ministri Bytyqi me këtë rast ka
theksuar se me punën e
Komisionit Shtetëror të Maturës
kanë ardhur te një formulë e re e
organizimit të testit të maturës,
duke marrë parasysh informa-
cionet dhe shqetësimet nga
testet e kaluara. "Ideja jonë ka
qenë të gjejmë një formë të orga-
nizimit sa më të mirë, që rrjedha
e testit të maturës të jetë në
suaza sa më të mira dhe rezul-
tatet të jenë reale", ka thënë ai.
Një nga risitë e testit për këtë vit,

të cilën e ka përmendur ministri
Bytyqi, është se testi nuk do të
mbahet në ditën e njëjtë, por i
ndarë në katër regjione në tërë
territorin e Kosovës dhe në katër
ditë të ndryshme, për të cilat do
të përgatiten teste të ndryshme
për secilin regjion. 
Në mënyrë që testi i maturës të
funksionojë siç duhet dhe 
rezultatet të jenë reale, ministri
Bytyqi ka theksuar rolin e rëndë-
sishëm të drejtorive komunale të
arsimit, ndërsa ka kërkuar nga
ato të përcjellin informacionin
në secilën shkollë dhe përmes
shkollës te secili nxënës, që në
ditën e mbajtjes së testit nuk do
të lejohen telefonat mobilë.
"Besoj se do të arrijmë ta admin-
istrojmë mirë këtë radhë testin e
maturës dhe me rezultatet që do
t'i kemi nga ky test, do ta kemi
më lehtë të marrim masa
konkrete sa çfarë duhet të
ndryshojmë", ka thënë ministri
Bytyqi. 
Ndërkaq kryetari i KShM-së,

Fehmi Hysenaj, ka shpalosur
detaje të administrimit të
maturës shtetërore 2018. Ndër të
tjera, ai ka theksuar se do të
shtypen edhe materiale infor-
muese për nxënësit dhe, përveç
nxënësve, këtë vit telefonat nuk

do të jenë të lejuar as për admin-
istruesit gjatë kohës së mbajtjes
së testit. "Komisioni Shtetëror i
Maturës dhe Divizioni për
Standarde, Vlerësim dhe
Monitorim do të dizajnojnë për
herë të parë një certifikatë unike

për nxënësit, të cilët e kalojnë
me sukses pragun e testit", ka
thënë ai, ndërsa ka bërë me dije
se testi do të ketë 200 pyetje në
të dyja pjesët dhe pragu i
kalueshmërisë do të jetë 40 për
qind.

Këtë vit ndryshon 
testi i maturës

Ministri i Arsimit, i Shkencës dhe i Teknologjisë,
Shyqiri Bytyqi, ka bërë me dije se testi i maturës
këtë vit do të mbahet në katër regjione të Kosovës
dhe në katër ditë të ndryshme. Testi i maturës do të
ketë 200 pyetje në të dyja pjesët dhe pragu i
kalueshmërisë do të jetë 40 për qind
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Albulena SS. MMAVRAJ

PRISHTINË, 227 MARS - Drejtori i
Përgjithshëm i Policisë së
Kosovës, Shpend Maxhuni, ka
raportuar të martën në
Komisionin për Punë të
Brendshme, Siguri dhe
Mbikëqyrjen e FSK-së për
raportin vjetor të punës për vitin
2017. Në mbledhjen e këtij 
komisioni është diskutuar edhe
për situatën e fundit në pjesën
veriore të Mitrovicës, me theks të
veçantë për arrestimin e zyrtarit
të lartë të shtetit serb, Marko
Gjuriq.  
Drejtori i Përgjithshëm i Policisë
së Kosovës, Shpend Maxhuni, ka
folur rreth raportit të punës 
përgjatë vitit 2017, të institucionit
të cilin e përfaqëson. Ai ka 

theksuar faktin se gjatë këtij viti
është shënuar rënie e dalluar e
veprave kriminale, e numrit të
vjedhjeve dhe vjedhjeve të rënda,
ndërkaq ka sqaruar se është
shënuar ngritje e lehtë e vrasjeve,
bazuar në të dhënat me vitin
paraprak. Duke folur për një varg
çështjesh të tjera që ndërlidhen
me punën, angazhimin dhe sfi-
dat e Policisë së Kosovës për vitin
2017, zëvendëskryetari i këtij
komisioni, Rexhep Selimi, ka
kërkuar nga Maxhuni të tregojë
edhe për të dhënat nga puna e
policisë për tremujorin e këtij viti.
Drejtori Maxhuni ka bërë me dije
se gjatë këtij viti është shënuar
një trend i uljes në aksidentet me
fatalitet, ndërkaq ka theksuar se
falë punës dhe angazhimit të
shtuar të policisë për vitin 2017
dhe bashkëpunimit të ngushtë

që policia ka me qytetarët dhe
aktorët e tjerë, janë arritur suk-
sese konkrete në luftimin e
dukurive negative.
Anëtarët e komisionit, Rexhep
Selimi, Muharrem Nitaj, Fatmir
Xhelili, Xhelal Sveqla, Ismet
Beqiri dhe Shemsi Syla, ngritën
një varg pyetjesh lidhur me
shqetësimet e tyre, me theks të
veçantë lidhur me ngjarjet e fun-

dit në pjesën veriore të Mitrovicës,
përfshirjen e pjesëtarëve të policisë
në vepra penale, sigurimin 
shëndetësor dhe jetësor të
policëve, bashkëpunimin e PK-së
me mekanizmat ndërkombëtarë
të sigurisë, luftimin e krimit të
organizuar dhe korrupsionit, 
sigurimin në trafikun rrugor,
menaxhimin e kufijve etj. Po
ashtu, ata kërkuan sqarime edhe

në çështjen nëse PK-ja ka 
kompetenca për arrestimin e
kriminelëve të luftës. 
Përkitazi me arrestimin e
Gjuriqit, Maxhuni ka thënë se
Policia e Kosovës ka zbatuar
vendimin e Qeverisë së
Republikës së Kosovës për ta
ndaluar hyrjen e tij dhe të 
zyrtarëve të tjerë të Serbisë në
Kosovë.

Maxhuni thotë se ka rënie 
të veprave kriminale

Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Kosovës,
Shpend Maxhuni, gjatë raportimit në Komisionin
për Punë të Brendshme, Siguri dhe
Mbikëqyrjen e FSK-së, ka bërë me dije se gjatë
këtij viti është shënuar rënie e dalluar e veprave
kriminale dhe numrit të vjedhjeve të rënda,
ndërkaq ka sqaruar se është shënuar ngritje e
lehtë e vrasjeve, bazuar në të dhënat me vitin
paraprak

Faton DDERMAKU

PRISHTINË, 227 MARS - Kryetari i
Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli,
ka marrë pjesë të martën në
tryezën me temë "Qeverisja e
mirë dhe transparenca dhe lloga-
ridhënia". Veseli ka theksuar se
memorandumi i arritur dy vjet
më parë ndërmjet Kuvendit,
Qeverisë dhe Ambasadës së
Britanisë së Madhe ka pasur
shumë efekte pozitive në pro-
cesin e rekrutimeve dhe përzg-
jedhjeve të kuadrove në fusha të
ndryshme. Ai ka thënë se iniciati-
vat e tilla janë hapa konkretë të
gatishmërisë së institucioneve të
Kosovës për të punuar bashkër-
isht me partnerët perëndimorë,
si Britania e Madhe, për thëllimin

e reformave të domosdoshme
demokratike. Sipas Veselit, në
kuadër të këtyre reformave, qëlli-
mi ka qenë dhe mbetet rritja e
transparencës, llogaridhënies
dhe mirëbesimit të qytetarëve në
konkurrencën e drejtë për pozita
të larta publike dhe menaxheri-
ale. "Pas dy vjetëve përvojë mund
të themi se rezultatet janë pozi-
tive dhe të kënaqshme. A
mundemi me shumë? Gjithsesi!
Forcimi i transparencës dhe llog-
aridhënies në demokracinë tonë
të re është mjeti më i fuqishëm i
rritjes së profesionalizmit dhe
efektivitetit të shërbimit tonë
publik për qytetarin", është
shprehur Veseli, duke shtuar se
transparenca parandalon
gabimet e qëllimshme dhe ndih-
mon përmirësimet e nevojshme.

"Dua ta falënderoj Mbretërinë e
Bashkuar që, përmes ambasadës
së saj në Kosovë dhe mekaniz-
mave të tjerë të saj, po ndihmo-
jnë vendin tonë. Jemi të lumtur
kur konstatojmë faktin se part-
neriteti ynë është i vazhdueshëm
dhe i frytshëm njëkohësisht.
Vizioni i Kosovës është një dhe i
vetëm: integrim i plotë në sis-
temin e vlerave demokratike, të
cilat i ndajnë së bashku Britania e

Madhe dhe vendet e Bashkimit
Evropian, edhe tani pas ndarjes
formale të BREX-it", ka deklaruar
Veseli. Ai ka theksuar vendos-
mërinë e institucioneve për të
ecur përpara me fuqinë e ideve të
shëndosha, inovatore dhe 
përfshirje të të gjitha kapaciteteve
kadrovike, në funksion të 
zhvillimit ekonomik dhe forcimit
demokratik të shtetit.
"Institucionet e Kosovës dhe

bartësit e tyre kanë përgjegjësinë
e parë dhe të fundit për 
implementimin e reformave
demokratike në vend, zvogëlimin
e dështimeve dhe rritjen e 
efikasitetit dhe përgjegjshmërisë.
Korrupsionin dhe dukuritë 
përcjellëse të tij duhet t'i luftojmë
vetë ne. Nevojitet përkrahje dhe
bashkëpunim i shoqërisë civile
dhe medieve në këtë mision", ka
thënë Veseli. 

Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka
thënë të martën se memorandumi i arritur dy
vjet më parë ndërmjet Kuvendit, Qeverisë dhe
Ambasadës së Britanisë së Madhe ka pasur
shumë efekte pozitive në procesin e rekru-
timeve dhe përzgjedhjeve të kuadrove në fusha
të ndryshme. Ai ka bërë me dije se reformat në
procesin e rekrutimit në pozita të larta do të
vazhdojnë

Veseli paralajmëron vazhdimin e reformave
në procesin e rekrutimit në pozita të larta
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Prishtinë, 27 mars (ER) -
Dogana e Kosovës, në
kuadër të aktiviteteve
kundër kontrabandës dhe
dukurive të tjera të
paligjshme, ka zhvilluar një
aksion në qytetin e Lipjanit,
me ç'rast ka kapur sasi të

cigareve pa banderola të
kontrabanduara. "Njësitë e
antikontrabandës, së bashku
me sektorët e tjerë të
Doganës, kanë ushtruar
kontrolle në qytetin e
Lipjanit, me saktësisht në
katër lokacione të dyshuara

ku janë hasur produkte të
duhanit pa mbulesë doku-
mentare, respektivisht të
kontrabanduara. Në të katër
rastet sasia totale e mallrave
të konfiskuara është: lloje të
ndryshme të cigareve 42 220
copë, duhan refuz 30 kg,

filtër për cigare 30 000 copë.
Cigaret pa banderollë janë
konfiskuar dhe është lëshuar
vërtetimi për konfiskimin e
mallit si dhe ka filluar pro-
cedura kundërvajtëse", është
thënë në njoftimin e
Doganës së Kosovës.

Sekuestrohet sasi e konsiderueshme e duhanit pa banderola

A. MMAVRAJ

PRISHTINË, 227 MARS - Ushtruesi i
detyrës së guvernatorit të
Bankës Qendrore të Republikës
së Kosovës (BQK), Fehmi
Mehmeti, më 26 dhe 27 mars ka
marrë pjesë  në takimin e guver-
natorëve të regjionit dhe
udhëheqësve të sektorit finan-
ciar, ku është diskutuar për
gjendjen e tanishme dhe të
ardhmen e sistemit financiar në
regjion. Temë kryesore e tryezës
së rrumbullakët të guverna-
torëve këtë vit ka qenë fokusi në
sfidat e politikës monetare,
ekonomisë së ndërlidhur me
normalizimin e politikës mon-
etare dhe zgjidhja e problemit të
kredive jopërformuese të aku-
muluara. 
Ushtruesi i detyrës së guverna-
torit të BQK-së, Fehmi
Mehmeti, në panelin e guverna-
torëve ka diskutuar për kreditë
jopërformuese dhe cilësinë e
mirë të portofolit kreditor në
Kosovë. Në këtë kontekst, ai ka

thënë se norma e kredive jopër-
formuese në Kosovë në
vazhdimësi ka qëndruar në
nivel shumë të ulët dhe se
asnjëherë nga fillimi i funk-
sionimit të sektorit bankar të
Kosovës nuk ka arritur në
normë dyshifrore, madje as
gjatë krizës globale financiare,
kur niveli i kredive jopërfor-
muese ishte 8.7 për qind. 

Më tutje, Mehmeti ka potencuar
edhe faktorët që kanë ndikuar
në normën e ulët të kredive
jopërformuese në Kosovë, duke
përfshirë zhvillimin e sektorit
bankar nga fillimi, duke mos
trashëguar asgjë nga sektori
bankar paraprak. Sipas tij, kon-
tribut të rëndësishëm ka pasur
edhe qasja e Bankës Qendrore,
ku në vitin 1999 është adoptuar

marka gjermane si valutë
zyrtare, e pastaj euro, e cila, siç
ka thënë Mehmeti, ka bërë që në
agjendën e tyre të fokusohen
për zhvillimin e kapaciteteve me
ndikim të drejtpërdrejtë në sta-
bilitetin financiar.
Mehmeti ka thënë se faktor me
rëndësi të veçantë është edhe
stabiliteti makroekonomik që
gëzon ekonomia e Kosovës çdo

vit, duke pasur vazhdimisht rrit-
je ekonomike me një mesatare
prej 3.5 deri në 4 përqindësh.
Pavarësisht prej kësaj, ai ka
thënë se kjo rritje nuk ka 
mjaftuar për përmirësim të
mjaftueshëm në raport me
sfidat kryesore të ekonomisë
por, sipas tij, ajo ka siguruar në
masë të madhe stabilitet të
nevojshëm për sektorin bankar.

Mehmeti: Kreditë jopërformuese 
në Kosovë, të ulëta 

PRISHTINË, 227 MARS (ER) - Ministri
i Infrastrukturës, Pal Lekaj, është
takuar të martën me përfaqësuesit
e Fondit për Zhvillim të Arabisë
Saudite, i kryesuar nga Abdullah
Al-Shoaibi. Gjatë këtij takimi
është biseduar për projektin i cili
financohet nga ana e këtij fondi,
për zgjerimin e rrugës nacionale
N2 Prishtinë-Mitrovicë, si dhe
për projektet e tjera që priten të
realizohen nga Ministria e
Infrastrukturës. 
Ministri Lekaj e ka informuar
delegacionin e Arabisë Saudite
me progresin e arritur deri tash
në projektin për zgjerimin e
rrugës nacionale N2 Prishtinë-
Mitrovicë, duke i njoftuar ata se
tashmë janë në përfundim 
procedurat e tenderimit dhe se
punimet në përfundimin e këtij
projekti pritet të fillojnë shumë
shpejt. 
Ministri Lekaj dhe Al-Shoaibi u

pajtuan që ky projekt të jetë
vetëm fillimi i bashkëpunimit. 
Fondi për Zhvillim të Arabisë
Saudite ka shprehur gatishmëri
për bashkëpunim edhe në 
projekte të tjera, kurse nga ana e
tij ministri Lekaj u ka premtuar
atyre se do të ketë profesional-
izëm, korrektësi, respektim
afatesh dhe transparencë sikurse
deri më tash edhe në projektet e
ardhshme ku mund të ketë
bashkëpunim. Lekaj i ka 
informuar mysafirët edhe për
projektet e mëdha që pritet të
realizohen, ai i autostradës së
Dukagjinit dhe autostradës
Prishtinë - Merdare. 
Al-Shoaibi duke e falënderuar
ministrin Lekaj për mbështetjen
dhe korrektësinë, ka thënë se
janë të gatshëm ta ndihmojnë
Kosovën në të gjitha ato projekte
që janë në të mirë të banorëve të
Kosovës.

Lekaj e Abdullah Al-Shoaibi flasin për 
projektin e rrugës Prishtinë - Mitrovicë
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PRISHTINË, 27 MARS (ER) -
Anëtarët e Komisionit për
Zhvillim Ekonomik,
Infrastrukturë, Tregti,
Industri dhe Zhvillim
Rajonal, në mbledhjen e së
martës, unanimisht kanë

vendosur që përfaqësuesit e
Operatorit të Sistemit,
Transmisionit dhe Tregut
(KOSTT) dhe Zyrës së
Rregullatorit për Energji
(ZRrE), të raportojnë në këtë
komision lidhur me pengesat

e fundit të energjisë elektrike. 
Propozimi që edhe ZRrE-ja të
thirret në komision erdhi nga
anëtarja e komisionit nga
radhët e grupit parlamentar
të LDK-së, Mimoza Kusari-
Lila. Pikë tjetër e rendit të

ditës në këtë komision ishte
edhe shqyrtimi i raportit me
rekomandime për
Projektligjin për Pajisjet nën
Presion, i cili ka kaluar
procedurat dhe ka kaluar me
shumicë votash.

Përfaqësuesit e KOSTT-it dhe ZRrE-së ftohen për raportim në Kuvend 

Arbisa SSHEFKIU

FERIZAJ, 227 MARS - Ministria e
Drejtësisë, në bashkëpunim me
Ministrinë e Tregtisë dhe
Industrisë, respektivisht me
Agjencinë për Investime dhe
Përkrahje të Ndërmarrjeve në
Kosovë (KIESA), ka hapur të
martën në Ferizaj kampanjën
"Drejtësia dhe biznesi". 
Kampanja, që organizohet në
kuadër të rishikimit funksional të
sektorit të sundimit të ligjit,
synon të takojë përfaqësues të
bizneseve nga gjithë Kosova për
të diskutuar me ta lidhur me
problemet që kanë me qasjen në
drejtësi dhe se si këto probleme
reflektojnë në biznesin e tyre. 
Me këtë rast, ministri i Drejtësisë,
Abelard Tahiri, ka theksuar se
rishikimi funksional është refor-
ma më e madhe e ndërmarrë

ndonjëherë që do t'u japë
përgjigje më të saktë problemeve
me të cilat ballafaqohen bizne-
set. "Ne tashmë kemi bërë lëvizje
pozitive me funksionalizmin e
profesioneve të lira, të cilat,
bashkë me masat e tjera, e kanë
ngritur Kosovën shumë më lart
në indeksin e të bërit biznes.
Bashkërisht mëtojmë që edhe
më tutje të punojmë në drejtim
të lehtësimit të procedurave për
bizneset, hapjes së mëtejshme të
institucioneve dhe krijimit të një
qasje edhe më pozitive ndaj biz-
neseve.  Nuk jam i interesuar të
ketë reformë në letër. Jam i
interesuar që këtë reformë ta
bëjmë bashkë me ju, me synim
që sistemi i drejtësisë t'ua lehtë-
sojë punën", ka thënë ministri
Tahiri.
Në këtë takim morën pjesë edhe
kryetari Komunës së Ferizajt,
Agim Aliu dhe deputeti i

Kuvendit të Kosovës nga ky qytet,
Ilmi Reçica. Ndërsa si panelistë
morën pjesë edhe përfaqësuesit
e Odës Ekonomike të Kosovës
dhe Odës Ekonomike Amerikane
të cilët theksuan se siguria
juridike e bizneseve, apo
pamundësia për t'i mbrojtur të

drejtat e veta, mbetet një ndër
problemet kryesore për bizneset
në Kosovë.
Nga ana e tyre, përfaqësuesit e
bizneseve janë ankuar sidomos
për procedurat e zgjatura tek
gjykatat, duke kërkuar profesion-
alizëm dhe efikasitet më të madh

nga përmbaruesit privatë. Në
fund, ministri Tahiri ka theksuar
se takime të tilla do të mbahen
edhe në të ardhmen dhe do të
punohet bashkërisht për gjetjen
e zgjidhjeve sa më efikase që
qasja në drejtësi për biznese të
jetë sa më e shpejtë.

Ministria e Drejtësisë nisi kampanjën "Drejtësia dhe biznesi"

Bizneset ankohen për 
procedurat në gjykata

A. MMAVRAJ 

PRISHTINË, 227 MARS - Oda e
Afarizmit të Kosovës (OAK) ka
organizuar të martën konfer-
encën për medie me temë
"Barrierat e të bërit biznes në
Kosovë" ku, sipas drejtuesve të
OAK-ut, Kosova ende mbetet
një nga vendet me më së paku
investime në rajon. Sipas drej-
torit të OAK-ut, Ismet Mulaj,
Kosova ende mbetet një nga
vendet me më së paku inves-
time në rajon, edhe pse ka bërë
përparime në raportin e Bankës
Botërore. "Sot do t'i prezanto-
jmë katër barriera për të bërë
biznes, të cilat i adresohen
Ministrisë së Bujqësisë dhe
Pylltarisë. Agjencia Pyjore e
Kosovës është administruese e

mbi 42 për qind të tokave pyjore
në Kosovë, kështu që e bën
njërin nga faktorët kryesor për
tërheqjen e investimeve", ka
thënë Mulaj. 
Ai ka shtuar se sot me politikat
aktuale të APK-së, nëse një
investues është i interesuar të
investojë në një zonë e cila
administrohet nga APK-ja, kjo
jep pëlqime vetëm deri në pesë
vjet dhe vetëm për ndërtim të
përkohshëm. "Cili biznes ka
interes të investojë në një zonë,
ku kontrata për shfrytëzimin e
kësaj toke është deri në pesë
vjet. Asnjë biznes nuk ka
arsyeshmëri që të investohet në
kontrata kaq afatshkurtra. Po
ashtu, APK-ja, pos që lëshon
kontrata deri në pesë vjet për
shfrytëzim të tokës, ajo nuk jep
me shumë së pesë hektarë, çka e

kufizon shumë biznesin për
arritjen e qëllimeve të veta", ka
thënë ai. 
Mulaj ka treguar se barrierë
tjetër që lidhet me APK-në është
edhe taksa 0.20 cent për metër

katror. "Taksë e cila ligjërisht do
të duhej të mblidhej për ndër-
tim të përkohshëm dhe jo ashtu
siç mblidhet sot. Një metër
katror me çmimin 0.20 cent se si
mblidhet sot hektarin e bën me

kosto 2 000 euro për vit, nëse
janë pesë hektarë, kostoja është
10 000 euro për vit. Asnjë tokë
bujqësore nuk e ka këtë 
vlerë e lëre më tokat të cilat
administrohen nga APK-ja dhe
që merren nga biznesi në 
shfrytëzim, janë zona gurore",
ka thënë Mulaj. Ai ka theksuar se
problemi i fundit që i adresohet
APK-së dhe Komisionit për
Miniera dhe Minerale është se
të dy institucionet taksojnë një
taksë për rikultivim, e cila është
e dyfishtë dhe është barrë për
biznesin. 
OAK-u i ka rekomanduar
Qeverisë së Kosovës që Ligji për
Agjencinë Pyjore të Kosovës të
hyjë në procedurë amendamen-
timi pasi do të mundësonte që
kërkesat e biznesit të marrin
zgjidhje.

OAK-u paraqet barrierat e 
të bërit biznes në Kosovë

Përfaqësuesit e bizneseve janë ankuar para
ministrit të Drejtësisë, Abelard Tahiri, rreth 
procedurave të zgjatura nga gjykatat. Ata kanë
kërkuar profesionalizëm dhe efikasitet më të
madh nga përmbaruesit privatë
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MALISHEVË, 27 MARS (ER) -
Drejtoria për Bujqësi dhe
Pylltari në Malishevë ka
njoftuar se nga sot (e
mërkurë) do të fillojë
vaksinimi i qenve që kanë
pronarë. Vaksinimi do të

bëhet kundër sëmundjes
së tërbimit dhe dehelme-
tizimin e tyre kundër
ekinokokut. "Me këtë rast
luten të gjithë pronarët e
qenve që të bashkëpunojnë
me ekipet për vaksinimin

e qenve. Po ashtu, njofto-
hen të gjithë pronarët e
qenve, se njoftimet për
vaksinimin e qenve në
vendbanimin e tyre do të
bëhen dy ditë më herët në
vendet publike, siç janë

shkollat, dyqanet dhe
shtyllat elektrike nëpër
fshatra. Ky projekt është i
mbështetur nga Drejtoria e
Bujqësisë", është thënë në
njoftimin e Komunës së
Malishevës.

Nga sot fillon vaksinimi i qenve shtëpiakë

Prishtinë, 27 mars (ER) - Nga
dita e martë janë mbyllur për
qarkullim rrugët në kryeqytet
"Fehmi Agani" dhe "Hajdar
Dushi", pasi që do të përgatitet

terreni për punimet infrastruk-
turore në këtë pjesë të qytetit. 
Komuna e Prishtinës ka njoftu-
ar se që nga sot (e mërkurë) do
të fillojë realizimi i kontratës

për ndërtimin e kanalizimit
fekal dhe atmosferik në këto dy
rrugë, si dhe do të ndërtohet
sistemi i ujësjellësit në rrugën
"Fehmi Agani". "Njoftojmë

qytetarët e Prishtinës se
punimet në këtë zonë do të
përfundojnë për 60 ditë", është
theksuar në njoftimin e
Komunës së Prishtinës.

Mbyllen për qarkullim rrugët "Fehmi Agani" dhe "Hajdar Dushi"

PRISHTINË, 227 MARS (ER) - Drejtoria
e Arsimit e Komunës së Prishtinës
në bashkëpunim me Ministrinë e
Arsimit, e Shkencës dhe e
Teknologjisë organizuan garën
"Shkencëtari i Ri", në objektin e
gjimnazit matematikor. Është viti
i tretë që organizohet një garë me
karakter të tillë, ndërsa këtë vit
garës iu dha një dimension më i
gjerë, ku pjesëmarrës ishin edhe
nxënësit e Komunës së Ferizajt.
Ky format i garës u organizua me
nxënësit e gjimnazeve të
Prishtinës dhe të Ferizajt, ku u
përfshinë shkollat "Sami
Frashëri", "Ahmet Gashi",
"Alauddin", "Xhevdet Doda",
"Gjimnazi Matematikor" dhe
"Kuvendi i Arbërit". Pjesëmarrës
ishin gjithsej 39 nxënës të klasave
X, XI dhe të XII, të cilët, pasi kanë
treguar rezultate të larta në garat e
zhvilluara në shkollat e tyre, iu
nënshtruan testit në nivel

komune në fushën e shkencave
natyrore (biologji, kimi dhe
fizikë).
Qëllimi dhe organizimi i garës me
karakter të tillë është identifikimi i
talenteve të ri, nxjerrja në pah e
shkathtësive dhe kompetencave
të tyre në shkencat natyrore,
njëkohësisht mbështetja e tyre
drejt avancimit dhe zhvillimit
profesional.
Drejtoria e Arsimit dhe Ministria e
Arsimit, e Shkencës dhe e
Teknologjisë në këtë segment
kanë hartuar strategji dhe politika
stimuluese, në mënyrë që nxënësit
që do të tregojnë rezultate dhe
suksese të larta do të kenë
mbështetje.
Përmes këtyre aktiviteteve garuese
dhe politikave stimuluese për
nxënësit e suksesshëm, synohet
nxitja e tyre për të garuar në sferën
e dijes dhe për t'i përmirësuar
rezultatet e të nxënit. 

Drejtoria e Arsimit po punon në
mënyrë të vazhdueshme për kri-
jimin e kushteve sipas standardeve

bashkëkohore për mësimdhënie
dhe mësimnxënie cilësore, me
qëllim që cilësia, rezultatet dhe

suksesi në shkollat tona, të shëno-
jë progres dhe të arrijë në nivelin e
shkollave të përparuara.

Prishtina mban garën e diturisë
‘Shkencëtari i Ri’

Mitrovicë, 227 mmars ((ER) - Anëtaret
e Komisionit për Shëndetësi dhe
Mirëqenie Sociale të Kuvendit të
Kosovës kanë vizituar të martën
Komunën  e Mitrovicës.
Drejtoresha për Integrime
Evropiane dhe Mirëqenie Sociale
në Mitrovicë, Nazan Kërveshi, ka
njoftuar anëtaret e këtij komisioni
në lidhje me gjendjen aktuale në
njësitë përbërëse të drejtorisë së
saj. Në takim ishin prezentë Time
Kadrijaj, kryesuese e Komisionit
për Shëndetësi dhe Mirëqenie
Sociale, Besa Baftiu, Fatmire
Kollqaku-Mulhaxha, anëtare të
komisionit, si dhe Shpresa
Ramosaj.
Deputetja Besa Baftiu ka pohuar
se qëllimi i këtij takimi është njoh-
ja nga afër me punën që bëhet për
ofrimin e shërbimeve sociale dhe
familjare për personat në nevojë

dhe familjet që janë në nevojë në
Mitrovicë dhe respektimi i Ligjit
për Shërbime Sociale dhe
Familjare. 
Drejtoresha Kërveshi gjatë këtij
takimi ka kërkuar nga niveli qen-
dror ta mbështesë qytetin e
Mitrovicës ku aktualisht numri i
familjeve me raste sociale është
shumë i madh, njëkohësisht ka
kërkuar mbështetje për strehi-
moren e Viktimave të Dhunës në
Mitrovicë. Në këtë takim si reko-
mandim ishte që të ndahet një
grandë i veçantë për sektorin e
mirëqenies sociale. Po nga kjo
drejtori u kërkua që, në koordinim
me Qendrën për Punë Sociale, të
përgatitet një raport me
vështirësitë që po përballet kjo
drejtori, e cila më tutje do të trajto-
het nga Komisioni për Shëndetësi
dhe Mirëqenie Sociale.

Mitrovica kërkon përkrahje nga niveli qendror
për sektorin e mirëqenies sociale
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PRISHTINË, 227 MARS (ER) - Ministria e
Punëve të Brendshme (MPB) së
bashku me Qeverinë e Zvicrës
kanë organizuar dialogun e tetë
me radhë për migrim ndërmjet
Kosovës dhe Zvicrës. Në këtë
takim dyditor është biseduar rreth
trendëve të migrimit,
bashkëpunimit policor, luftimin e
krimit të organizuar etj.  Me këtë
rast, Qeveria e Kosovës dhe Këshilli
Federal Zviceran kanë nënshkruar
memorandum mirëkuptimi rreth
krijimit të partneritetit për migrim
midis Republikës së Kosovës dhe
Konfederatës Zvicerane. 
Zëvendësministri i Punëve të

Brendshme, Izmi Zeka, ka thënë se
ky dialog që buron nga marrëvesh-
ja e mirëkuptimit në mes të dy
shteteve për krijimin e partner-
itetit në fushën e migrimit ka qenë
dhe do të mbetet themeli i
bashkëpunimit dhe mirëkuptimit
reciprok në mes të dy shteteve. "Ky
bashkëpunim ka rezultuar në
mbështetjen që ka Zvicra për
Kosovën si në sferën diplomatike,
po ashtu edhe në programet zhvil-
limore", ka thënë zëvendësmin-
istri Zeka.
Projekti që financohet nga Qeveria
Zvicerane dhe që ndihmon konso-
lidimin e autoriteteve për menax-

himin e migrimit në Kosovë krijon
një qasje ndërsektoriale dhe
ndërinstitucionale për menax-

himin e migrimit në Kosovë.
Gjithashtu, delegacioni zviceran
ka vizituar Qendrën për

Azilkërkues dhe Qendrën
Kombëtare për Menaxhim të
Kufirit.

PRISHTINË, 227 MARS (ER) - Ministrja
e Mjedisit dhe Planifikimit
Hapësinor, Albena Reshitaj, ka
pritur të martën në takim
kryetarin e Vushtrrisë, Xhafer
Tahiri, me të cilin kanë biseduar
për projektet që MMPH-ja po i
financon në këtë komunë. 
Ministrja Reshitaj ka shprehur
gatishmërinë e saj që, sipas
mundësive buxhetore, t'i
përkrahë komunat në projektet e
tyre zhvillimore, në veçanti në
fushën e mjedisit.  
Kryetari i Vushtrrisë, Xhafer

Tahiri, ka prezantuar disa projek-
te që komuna e Vushtrrisë synon

t'i realizojë. Ai ka kërkuar
mbështetje nga MMPH-ja për

blerjen e 50 kontejnerëve të mbe-
turinave për amvisni. 
Çështje tjetër që u diskutua në
këtë takim ishte edhe rregullimi i
shtratit të lumit Sitnica. Ministrja
Reshitaj ka njoftuar kryetarin e
Vushtrrisë për rregullimin e
shtratit të Drinit të Bardhë dhe
Sitnicës, ku do të investohen 3
milionë e 50 mijë euro për vitet
2018-2021. Sipas saj, 200 mijë
euro janë paraparë të investohen
këtë vit. "Fillimisht duhet të
bëhet një studim fizibiliteti për ta
parë se ku saktësisht duhet inter-

venuar më shpejt. Pas këtij studi-
mi do të nisë pjesa e parë e pro-
jektit", është shprehur ministrja
Reshitaj. 
Sa iu përket mbeturinave, min-
istrja Reshitaj ka paraqitur pro-
jektin për deponitë ilegale dhe
shndërrimin e tyre në zona të
gjelbra. Ministrja ka kërkuar nga
kryetari i Vushtrrisë, Xhafer
Tahiri, ta fuqizojë inspektoratin
komunal dhe të punojë në tri
fushat kryesore që kanë të bëjnë
me mjedisin, tokën, ujin dhe
ajrin.

Mbahet takimi për migrim 
ndërmjet Kosovës dhe Zvicrës

Reshitaj kërkon nga kryetari i Vushtrrisë 
ta fuqizojë inspektoratin komunal

GJILAN, 227 MARS (ER) - Universiteti
"Kadri Zeka" në Gjilan, në
bashkëpunim me Universitetin e
Salzburgut për Shkenca Aplikative
nga Austria dhe partnerët e saj -
universitetet publike në
Republikën e Kosovës,
Universitetin "Ukshin Hoti" në
Prizren, Universitetin "Haxhi
Zeka" në Pejë, Universitetin
"Fehmi Agani" në Gjakovë,
Universitetin "Isa Boletini" në
Mitrovicë, Universitetin e
Shkencave të Aplikuara në Ferizaj,
ditë më parë kanë fituar projektin
ndërkombëtar nën programin
Heras "Higher Education
Research and Applied Sciences in
Kosovo", program që financohet

nga Austrian Development
Cooperation dhe Republika e
Kosovës, respektivisht Ministria e
Arsimit, e Shkencës dhe e
Teknologjisë.
Si rrjedhojë e kësaj të martën në
Universitetin "Kadri Zeka" 
rektorët e këtyre universiteteve
dhe përfaqësues të projektit Heras
kanë zhvilluar takimin e parë për
fillimin e projektit "Promoting
International Relations in the
Higher Education in
Kosovo/Promovimi i
Bashkëpunimit Ndërkombëtar në
Arsimin e Lartë në Kosovë". 
Rektori i Universitetit "Kadri
Zeka", Bajram Kosumi, ka falën-
deruar të gjithë ata që kontribu-

uan dhe punuan që ky projekt të
fitohet dhe të ketë rezultatet e veta
në zbatim. Rektori Kosumi ka
thënë se është kënaqësi që sot po
fillojmë një projekt të përbashkët.
Më pas ai ka paraqitur para 
pjesëmarrësve një historik të 
universitetit, derisa në ndërkohë
ka folur edhe rreth punës, zhvil-
limeve dhe të arriturat e UKZ-së
për fakultetet dhe programet të
cilat funksionojnë në kuadër të
universitetit, rreth marrëveshjeve
dhe bashkëpunimeve institu-
cionale dhe aktiviteteve të tjera. 
Përfaqësuesja e projektit Heras,
Arbëresha Meha, ka thënë se 
projekti Heras ka për qëllim të
kontribuojë në funksionimin e

mirë të Arsimit të Lartë dhe
Hulumtimeve në Kosovë në linjë
me parimet e Zonës Evropiane të
Arsimit të Lartë (EHEA) dhe zonës

Evropiane të Hulumtimeve (ERA)
me objektivë afatgjatë për 
ta përkrahur zhvillimin 
socio-ekonomik të vendit.

Në UKZ mbahet takimi i parë i partnerëve 
për fillimin e projektit Heras

PRISHTINË, 227 MARS (ER) - Kryeshefi
ekzekutiv i Kompanisë Rajonale të
Ujësjellësit (KRU) "Prishtina", Ilir
Abdullahu, është takuar të martën
me majorin Tahir Çuka nga KFOR-i
dhe me drejtorin e SHUKOS-it,
Abdullah Dërguti. 
Gjatë këtij takimi, i cili është mbaj-
tur në zyrat e KRU "Prishtina",
është diskutuar për çështjet që

kanë të bëjnë me të arriturat, sfidat,
gjendjen e infrastrukturës së rrjetit
të ujësjellësit dhe kanalizimit, ndër-
timin e fabrikës së trajtimit të ujit në
Shkabaj dhe sigurinë e mbrojtjes së
liqeneve akumuluese, përfshirë
mbrojtjen e burimeve ujore. 
Abdullahu ka theksuar përkush-
timin maksimal kundrejt
bashkëpunimit të qëndrueshëm

me secilin institucion, përfshirë
edhe KFOR-in në funksion të ngrit-
jes së efiçiencës dhe furnizimit sa
më të mirë të qytetarëve me ujë të
pijshëm.
Ai ka falënderuar pjesëtarët e
KFOR-it që në raste të caktuara i
kanë dalë në ndihmë Kompanisë
Rajonale të Ujësjellësit (KRU)
"Prishtina".

Shtohet bashkëpunimi i KRU ‘Prishtina’ me KFOR-in



BRUKSEL, 227 MARS - Sekretari i
përgjithshëm i NATO-s, Jens
Stoltenberg, ka thënë se aleanca
do të dëbojë shtatë anëtarë të
stafit nga misioni i Rusisë, në
përgjigje të helmimit të ish-spiu-
nit rus në Britani. Duke e quajtur
si "ndërhyrje të pamatur në nor-
mën ndërkombëtare" sulmin
me agjent nervor, Stoltenbergu
gjithashtu ka njoftuar se nuk ka
miratuar akreditimin e tri anë-
tarëve të stafit, duke e zvogëluar

në 20 numrin e të punësuarve
në misionin rus.
Ky vendim vjen pasi qeveritë e
22 shteteve nga e mbarë bota
kanë dëbuar të paktën 116
diplomatë rusë, si kundër-
përgjigje ndaj helmimit të Sergei
Skripal dhe vajzës së tij Yulia me
agjent nervor, në qytetin britanik
Salisbury.
Britania ka përshëndetur
dëbimin masiv të spiunëve të
dyshuar rusë në mbarë botën,

duke e quajtur këtë veprim si
"pikë e kthesës".
Moska ka akuzuar Uashingtonin
se ka bërë presion "kolosal" mbi
aleatët në dëbimin e diplo-
matëve dhe është zotuar se do të
kundërpërgjigjet.
Britania thotë se Moska qëndron
prapa sulmit të Sergeit dhe Yulia
Skripal, të cilët vazhdojnë të jenë
në gjendje kritike.
Moska vazhdimisht ka mohuar
çdo përfshirje në këtë incident.

NATO-jja ddëbon sshtatë ddiplomatë rrusë 
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PHENIAN, 227 MARS - Një delegacion
i nivelit të lartë i Koresë së Veriut
njoftohet se ka bërë një vizitë të
shkurtër në Pekin, duke "ushqy-
er" spekulimet për një takim mes
udhëheqësit të vendit Kim Jong
Un me zyrtarë kinezë. Media
njoftoi se një tren, me të cilin
besohet se udhëtonte një delega-
cion i Koresë së Veriut, u largua
nga Pekini të martën pasdite.
Në një raport të hënën,
"Bloomberg News" përmendi tri

burime të paidentifikuara, sipas të
cilave, Kim Jong Un ndodhej në
Kinë për një vizitë të panjoftuar.
Sipas medieve të Koresë së Jugut,
delegacioni drejtohej nga motra e
Kim-it dhe jo nga udhëheqësi i
Phenianit.
Lidhur me njoftimet nuk pati
asnjë deklaratë zyrtare. Mediet
kineze si dhe ato të Koresë së
Veriut nuk e pasqyruan vizitën.
Nëse konfirmohet, ky do të ishte
udhëtimi i parë jashtë vendit i

udhëheqësit të Phenianit që nga
marrja e pushtetit në vitin 2011.
Ajo do të shënonte gjithashtu një
zhvillim të rëndësishëm diplo-
matik përpara një takimi të
mundshëm mes Kimit dhe presi-
dentit amerikan Donald Trump.
Pamjet e shfaqura në një nga tele-
vizionet japoneze tregonin një
tren të gjelbër, të stilit të vjetër në
një stacion në Pekin, të ngjashëm
me atë që përdorte babai i Kimit,
Kim Jong Il.

Zyrtarë ttë llartë ttë PPhenianit vvizitojnë KKinën 

UASHINGTON, 227 MARS - Shtetet e
Bashkuara urdhëruan të hënën
60 diplomatë rusë, të akuzuar si
spiunë, që të largohen nga vendi
brenda javës. Një numër
aleatësh të Shteteve të
Bashkuara, përfshirë Francën,
Gjermaninë, Poloninë,
Shqipërinë, Maqedoninë, janë
duke ndërmarrë veprime të
ngjashme, në një përgjigje të
bashkuar ndaj sulmit me armë
kimike të 4 marsit, ndaj një

agjenti të dyfishtë rus dhe vajzës
së tij, në Salisbury të Britanisë.
Sulmi ndaj Sergei Skripalit dhe
vajzës së tij, Yulia, me një agjent
kimik që përdoret zakonisht në
ushtri, ka shkaktuar një përgjigje
të fuqishme në shkallë botërore.
Shtetet e Bashkuara dëbuan 60
diplomatë rusë dhe urdhëruan
mbylljen e konsullatës ruse në
Siatëll. Shtëpia e Bardhë tha se
presidenti Donald Trump
përsëri dëshiron të punojë me

Rusinë, duke shtuar se veprimet
e Moskës nganjëherë nuk e lejo-
jnë këtë. "Helmimi në Britani
ishte një veprim i pacipë dhe i
pamatur. Ai rrezikoi jo vetëm
jetën e dy individëve të cilët u
helmuan, por të shumë civilëve
të pafajshëm", tha zëdhënësja e
Departamentit të Shtetit.
Jon Huntsman, ambasadori
amerikan në Rusi, tha se ky ishte
një shpagim nga ana e
Uashingtonit. "Shtetet e

Bashkuara e ndërmarrin këtë
veprim së bashku me aleatët e
NATO-s dhe me partnerët tanë
në mbarë botën si përgjigje ndaj
sulmit me armë kimike të nivelit
që përdoret në ushtri, të kryer
nga Rusia në tokën britanike",
tha ai. 
Ambasadori rus në ShBA,
Anatoly Antonov, tha se Moska u
befasua nga dëbimet, duke
thënë se ky veprim binte në
kundërshtim me bisedën tele-
fonike "konstruktive" të javës së
kaluar mes presidentit Trump
dhe atij rus Vladimir Putin. Disa
analistë thonë se reagimi i fortë
amerikan ishte i papritur dhe

mund të shënojë një pikë kthese
për administratën Trump. "Kjo
tregon se ne nuk do ta durojmë
më këtë lloj sjelljeje të rusëve.
Kjo fshehje prapa vellos së
pasigurisë dhe përgënjeshtrim i
besueshëm nuk funksionon.
Shenjat që ka lënë Rusia te ky
sulm janë shumë të qarta, pran-
daj duhej një përgjigje e vendo-
sur. Unë personalisht mendoj se
edhe një reagim më i ashpër
është plotësisht i justifikueshëm,
përfshirë sanksione ndaj oli-
garkëve të mëdhenj rusë", thotë
ish-ambasadori amerikan në
Rusi, Alexander Vershbow.
Analistë të tjerë thonë se dëbimi
i diplomatëve rusë ishte shpre-
hje domethënëse e solidaritetit
të ShBA-së me Britaninë, duke i
dërguar një sinjal Putinit. "E
pakta që kjo masë tregon, është
solidariteti amerikano-bri-
tanik. Kjo duhet të ndihmojë
për ta ruajtur këtë marrëdhënie
të mirë dhe ndoshta ka për ta
penguar Rusinë të marrë
veprime të ngjashme në të
ardhmen, duke e ditur se sa e
fortë është kjo aleancë", thotë
analisti Richard Weitz.
Ekspertët thonë se Vladimir
Putini mund të përgjigjet po
njëlloj, duke dëbuar të paktën
60 diplomatë amerikanë nga
Rusia. Shtatorin e kaluar Moska
dëboi 755 diplomatë
amerikanë. Agjencia shtetërore
ruse RIA thotë se Putini do të
kundërpërgjigjet, duke urd-
hëruar të paktën 60 diplomatë
në misionet amerikane në Rusi
të largohen nga vendi. 

A do të kundërpërgjigjet Rusia për dëbimin
e diplomatëve rusë nga ShBA-ja? 

Një numër aleatësh të ShBA-së, si Franca, Gjermania, Polonia, Shqipëria,
Maqedonia, janë duke dëbuar diplomatët rusë në një përgjigje të bashkuar
ndaj sulmit me armë kimike të 4 marsit, ndaj një agjenti të dyfishtë rus dhe
vajzës së tij, në Salisbury të Britanisë
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Nga EErmal HHYSI

"Akademia jonë është një revistë
për kulturë, shkencë, gjuhë, art,
arsim, media e të tjera. Derë e
hapur për mendje të hapura, për
njerëz të ditur e për krijues me
vokacion". Këto fjalë lexuam në
parathënien e revistës
"Akademia", e cila hapi këtë
"derë" për herë të parë, me
numrin e saj të parë, në dhje-
torin që sapo kaloi, në Kosovë
dhe, pa dyshim, ishte kjo një
ftesë që nuk mund të mos na
grishte për më shumë njohje e
hulumtim në faqet e saj. Që në
pamjen fillestare të krijon bind-
jen e një procesi njohjeje të
kompletuar e bashkëkohor mbi
realitetin social, artin e letërsinë
shqiptare e të huaj. Kemi të
bëjmë me një botim të N. Sh.
"Armagedoni" në Prishtinë dhe
kryeredaktorit, Berat
Armagedonit. 
Që në numrin e parë, me më
shumë se 560 faqe letërsi, soci-
ologji, opinione, kritika, ese,
përkthime, krijime në poezi e
prozë, kjo revistë pretendon me
të drejtë të zërë një vend nderi
në panteonin e botimeve shqipe
të këtij lloji. Ajo është një shoqëri
e mirëfilltë elokuente dhe plot
dritë për artdashësit si dhe një
burim informacioni për ata që
merren më seriozisht me këtë
ndërthurje shkencash e arti që i
paraprin kulturës së një populli.
Prandaj dhe 10-vjetori i
Pavarësisë së Kosovës nuk mund
të mendohet të festohet më mirë
përveçse me zhvillimin e vënien
në dukje të potencialit intelektu-
al e kulturor, që ngre premisa të
reja dhe nivele më të larta, siç
është kjo nismë dinjitoze. 
Gjejmë kështu brenda kësaj
reviste një panoramë të gjerë
opinionesh dhe zanafillë deba-
timesh të frytshme. 
Bajram Kosumi vjen me një 

shtjellim të shprehur thukët si
një bisedim që lë mbresa për
ardhjen deri më sot të shtetit,
"Kultura shtetformuese
shqiptare në dekadën e dytë të
shekullit XXI", ndërkohë që çdo
njëri nga problemet që shtrohen
kanë baza shumëdimensionale
për t'u përpunuar në vëmendjen
tonë qytetare. 
Revista hapet me një ese të
nobelistit Mario Vargas Llosa
(laureat i çmimit Nobel për letër-
si, 2010), e cila ka në rrethinat e
veta një terren sa të vizituar den-
dur, aq edhe reliev-thyer aspak
uniformë e përherë në shembje-
ngritje si dukuri e faktorit kohë,
me gjithë ç'sjell në shoqëri, shije
dhe dije, pra një temë nga ku
është thënë mjaft, por aspak
mjaftueshëm kur bëhet fjalë për
një trohallitje të tillë të mendim-
it dhe konceptimit. Të njëjtin
pothuajse përkufizim do ta nën-
vizoja edhe për esenë e pëlqyer
të Ardian Kyçykut, "Njeriu si
peng" që, gjithashtu, duhet lexu-
ar veçanërisht nga njerëzit e
letrave (ashtu siç duhet bërë
përgjithësisht me penat e
zotërinjve Kyçyku). 
Por, Llosa s'është i vetmi
nobelist i letërsisë që vjen tek
"Akademia". Në rubrikën e
prozës kemi Sinclair Lewis;
përkthyer nga anglishtja nga
Besim J. Kokollari, krahas
emrave të tjerë të njohur, si:
Charles Bukowski, përkthyer
nga anglishtja nga Leonora
Buçinca; Etgar Keret, përkthyer
nga anglishtja nga Alfred Beka;
Sllavko Pregl, përkthyer nga
sllovenishtja nga Nikollë
Berishaj; Çezare Paveze, përk-
thyer nga italishtja nga Renato
Kalemi; Jean Yves Carlen, përk-
thyer nga frëngjishtja nga Tahir
Dalipi si dhe shkrimtari i veçan-
të Alexandru Monciu-Sudinski,
përkthyer nga rumanishtja nga
Ardian Kristian Kyçyku, por dhe
prozë në shqip nga Ragip Sylaj,

Eris Rusi, Arlind Farizi.
"Akademia" ka edhe rubrikën në
poezi, në të cilën ka botuar poezi
të: Odiseas Elitis, përkthyer nga
greqishtja nga poetja Armela
Hysi dhe Jorgo Seferis, përkthyer
nga greqishtja nga Brikena
Qama. Krahas këtyre dy emrave,
ka edhe poezi të poetëve
Kostandin P. Kavafis (përkthyer
nga greqishtja nga Llambro
Ruci); Izet Sarajliq, përkthyer
nga gjuha boshnjake nga
Salajdin Salihu; Pier Paolo
Pasolini, përkthyer nga italishtja
nga Renato Kalemi; Jevgeni
Jevtushenko, Sergei Esenin si
dhe Ana Ahmatova, përkthyer të
gjitha nga rusishtja nga poetja
Drita Lazri; César Vallejo, përk-
thyer nga Azem Qazimi; Niels
Hav, përkthyer nga danishtja
nga Kujtim Morina. 
Poezi edhe të poetëve shqiptarë
si të: Erenestina Gjergji-Halili,
Adem Gashi, Sali Bashota, Arif
Molliqi, Isuf Sherifi, Mehrije
Daci, Lulëzim Etemaj, Sadik
Krasniqi, Shefqet Dibrani, Bujar
Meholli, Brikena Qama, Albana
Kozeli.
Interes të zgjon penelata his-
torike e kësaj reviste me shkrim-
in e Salajdin Salihut "Sorgot,
aristokracia shqiptare e
Dubrovnikut", por dhe me
diskutimin e hapur në shumë
plane dhe njëkohësisht brenda
dhe jashtë vendit tonë -
përderisa në gjithë botën mod-
erne zhurmon debati për çlirim-
in e historisë nga qasjet subjek-
tive - nga Ibrahim Gashi me tit-
ullin "Të rimenduarit dhe të
rishkruarit e historisë sonë kom-
bëtare".
Dhe ndërsa filozofia si pjesë e
pandarë e një ndërmjetësie kon-
kluzive midis shkencës dhe artit,
paraqitet e kualifikuar e cilësore
me emrat e Hajdin Abazit, me
shkrimin "Post e vërteta:
ç'mund të mësojë filozofia nga
arti" dhe Ali Pajazitit me

"Dekadenca: trajtim nga këndi i
Calinescut". 
Po të tillë artikuj gjejmë dhe në
sektorin letrar Studime nga
Zymer Ujkan Neziri, me titull
"Mërgimi në eposin heroik leg-
jendar shqiptar: martesa e
kreshnikut me vajzën e bukur të
kralit; nga Irena Gjoni me
"Kontroversi i kultit të detit në
Bregdetin e Jonit"; nga Albanë
Mehmetaj me "Kokalari qindv-
jeçare"; nga Rovena Vata me
"Roli i ëndrrës si element
psikologjik në rrëfenjat e
mitrush  Kutelit". 
Pjesa e fundit e revistës, duke
përligjur jo vetëm emrin
"Akademia", por edhe pre-
tendimet e këtij botimi gjigant, si
për nga volumi ashtu edhe për
nga vlerat, e pashoqe në këto
momente në botimet shqiptare,
i është dedikuar arteve dra-
matike, ku kemi një shkrim nga
Josif Papagjoni, "Shoqëria,
morali, doktrina, njeriu"; nga
Emin Z. Emini një studim me tit-
ull "Teatri epik i brehtit"; dhe
"Dramatizimi në letërsinë
shqipe, proces estetik apo prag-
matik: rasti Kadare", nga Donard
Hasani.
Berat Armagedoni paraqitet me
analizën e tij për dramën "Sfinga
e gjallë" të Rexhep Qosjes, kurse
Arian Krasniqi me studimin për
shfaqjen e heroit tonë kombëtar
në teatrin shqiptar, nga një ndër
dramaturgët e parë shqiptarë,
Andon Zako Çajupi, me titullin
"Transfigurimi i Skënderbeut në
personazhin me emrin Selim". 
Në rubrikën Gjuhë, Mentor
Hajrizi bën një raport hulumtimi
dhe këshillimi: "Përdorimi i
fjalëve të huaja në raportimet e
mediave të shkruara", kurse
Arsim Jonuzi një ndalesë intere-
sante të emërtimeve shqipe të
pesë kohëve të faljes islame. Në
seksionin Media, Siobhan
Mcgrath flet për "Teknologjitë e
reja të medias në familje" përk-

thyer nga Shpresa Mulliqi,
Muhamet Mavraj prezanton
"Diçka për teorinë e ndarjes së
pushtetit dhe praktikën e
pushtetit të katërt", ndërsa nga
Ganimet Klaiqi publikohet një
pjesë e shkrimit të tij
"Njoftueshmëria në titujt e gaze-
tave në Kosovë". 
Do ndalesha në mënyrë të
veçantë në rubrikën Kritikë që
po e lë për të fundit në këtë
shkrim, për ta prezantuar sepse,
përveç shkrimeve të ndryshme
nga Shefkije Islamaj me "Poezia
e Agim Vincës, kuptim dhe
bukurzanim"; Bedri Zyberaj me
"Anatomia e një trinie"; Dije
Demiri-Frangu me "Anatomia e
gruas në vargje"; Alma Lamçja
me "Semiologjia dhe mesazhet e
Pasolinit për shoqërinë tonë";
Klodian Briçi me "Poemat e
shkurtra të Miltonit" dhe Jorida
Sotiri me "Nusja e mrekul-
lueshme" kemi edhe një shkrim
kritik - "Dijetari largpamës", nga
i madhi Rexhep Qosja.
Akademiku më me emër i
Kosovës shkruan për vendimin e
Akademisë së Shkencave të
Shqipërisë që botoi dhe përuroi
sivjet kompletin prej katër
veprave të gjuhëtarit shqiptar
Androkli Kostallarit dhe të një
vepre kushtuar jetës dhe krijim-
tarisë së tij, ku shprehet, mes të
tjerash, se shpreson se
Akademia e Shkencave të
Shqipërisë dhe Akademia e
Shkencave dhe e Arteve e
Kosovës në një të ardhme jo të
largët të bëhen një. 
E pra, e gjithë kjo përbërje plot
peshë e rëndësi, me interes për
lexuesin dhe njëkohësisht
letrarët, artistët dhe studiuesit,
"Akademia", është një shoqëri e
mrekullueshme, ngopëse, që
mbush një mision madhor, ndaj
s'na mbetet veç t'i urojmë jetë të
gjatë e të ndritur. Sa më shumë
lexues, sa më shumë autorë,
bashkëpunëtorë e arritje!

Këndvështrim për revistën për kulturë, gjuhë dhe media, "Akademia" 

‘Akademia’, revistë e përkryer

PRISHTINË, 227 MARS (ER) - Në
kabinetin e ministrit të Kulturës,
Rinisë dhe Sportit, Kujtim
Gashi, është mbajtur të martën
ceremonia e ndarjes së çmimit
vjetor për "Vepër jetësore" dhe
çmimeve të tjera për teatër.
Çmimi për "Vepër jetësore" siv-
jet, në bazë të vlerësimit të jurisë
profesionale, i është ndarë
aktores Myrvete Kurtishi, me
motivacionin një jetë kushtuar
teatrit, me dhjetëra role të
shkëlqyeshme në Teatrin e
Gjakovës dhe në teatro të tjera
që bëjnë aktoren bartëse të
denjë të çmimit për vepër jetë-
sore.  
Çmimi ka edhe shpërblim
financiar në bazë të rregullores
për ndarjen e çmimeve për
teatër në vlerë prej 5 000 eurosh.
"Ndoshta kisha dalë para një
mijë personash për ta dhënë

shfaqjen, pa mu dridhur duart
dhe goja, por kjo është sakrifica
ime për dyzetë vjet", ka thënë
laureatja Myrvete Kurtishi, e cila
ka falënderuar të gjithë
bashkëpunëtorët që e kanë
përkrahur gjatë gjithë karrierës
së saj për katër dekada.
"Falënderoj edhe publikun tim i
cili më ka rritur, më ka krijuar,
më ka frymëzuar dhe më ka sjell
deri në këtë moment që t'i fitoj
këto", është shprehur aktorja
Kurtishi. 
Çmimi për shfaqjen më të mirë
iu nda Teatrit të Qytetit të
Prizrenit "Bekim Fehmiu" për
shfaqjen "Armiku i Popullit",
shfaqje me regji të Fatos
Berishës. Ndërkaq, çmimi për
regjisorin më të mirë iu nda
Kushtrim Bekteshit për shfaqjen
"Ata që ikin". Të dy çmimet
shpërblehen me vlerë monetare

me nga 2 500 euro.
Juria ka arsyetuar se shfaqja
"Armiku i popullit" e Teatrit të
Prizrenit ka marrë gjithsej nëntë
çmime në festivale të ndryshme
dhe në një konkurrencë e juri
ndërkombëtare. Ndërsa
regjisorit Bekteshi çmimi i është
ndarë me arsyetimin se ka dësh-

muar talent të padiskutueshëm
në fushën e regjisë së teatrit. 
Juria e cila ka qenë në përbërje
të Luan Dakës, Liridon Cahanit,
Vlora Nikçit, Mirsad Feratit dhe
Nentor Fetiut ka vlerësuar se
çmimi për aktorin më të mirë
dhe çmimi për prezantimin më
të mirë ndërkombëtar të mos

ndahen fare. 
Ministri Kujtim Gashi ndarjen e
këtyre çmimeve e ka vlerësuar
si një lloj respekti dhe mirënjo-
hjeje nga ana e institucioneve
për angazhimin dhe punën
kreative të artistëve. "Me rastin
e Ditës Botërore të Teatrit, në
nderim dhe vlerësim të punës
dhe krijimtarisë suaj të shkëlqy-
er si artistë, kemi vendosur t'i
ndajmë këto çmime. Dua ta
uroj edhe jurinë profesionale
për punën e shkëlqyer që ka
bërë. Jam i bindur se vendimi ka
qenë profesional dhe neve si
ministri na mbetet ta vlerëso-
jmë punën e juaj gjatë vitit 2017
dhe t'i inkurajojmë artistët që
viti 2018 të jetë vit i angazhimit
me punën e juaj", ka thënë
ministri Gashi, duke shtuar se
do të jenë mbështetës të gjithë
aktorëve.

Në Ditën Botërore të Teatrit, ministri Gashi ndan çmimet për teatër
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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.

Një video e një elefanti në natyrë që nxjerr 'hi' ka
hutuar ekspertët e jetës së egër në mbarë botën.
Vinay Kumar, një shkencëtar i Shoqërisë së
Ruajtjes së Jetës së Egër në Indi, ka filmuar 48
sekonda në pyll në Karnataka një elefant.
Shkencëtarët ka deklaruar se janë ende të

paqartë pse një elefant kishte tym në gojë dhe
nxirrte 'hi' prej saj.

E rrallë

Elefanti qqë ''tymos'
në IIndi, hhutohen
ekspertët

FOTO E DITES

Mësuesja e pyet Butrintin:
- Butrint, sa është larg Plutoni prej Diellit?
- Nëse jo më larg, patjetër aq larg sa KF
Drita prej Ligës së Kampionëve.

Gratë somaleze presin të mbledhin ujë në kampin e ri
Kabasa. /Reuters/

E jashtëzakonshme 

B A R S O L E TA  E  D I T Ë S

Vetem gjatë vikendit në 
ora 14:30

“BLACK PANTHER”
3D (PG-13)

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

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

Whitaker, Andy Serkis, etj.
Regjia: Ryan Coogler

Në ora 17:00
“PETER RABBIT”

I Animuar/Aventurë/Komedi; 1 orë 33 min

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

Ridley, Elizabeth Debicki, Margot Robbie,
etj.

Regjia: Will Gluck

Në ora19:00 
“PACIFIC RIM

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

orë 51 min

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

Regjia: Steven S. DeKnight

Në ora21:00
“RED SPARROW”

(R) 
Mister/Triller; 2 orë 25 min

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

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

Programi i shfaqjes së filmave 
në Kino ABC

Fotografohet ppër hherë
të pparë sshqiponja
peshkngrënëse
Fotografi i botës shtazore, Arian Mavriqi, në
liqenin e Badovcit ka fotografuar shqiponjën
peshkngrënëse. Shqiponja që supozohet të jetë e
llojit Pandion haliaetus thuhet se nuk ekziston në
Kosovë dhe, sipas Mavriqit, ajo nuk figuron as në
të dhënat shtetërore. Sipas tij, është e rëndë-
sishme që kjo lloj specie t'i shtohet listës së 
llojeve që nuk kanë qenë më parë të evidentuara.

Për informata dhe rezervime të biletave thirrni FALAS: 0800 22
222 dhe boxoffice@kinoabc.info, www.kinoabc.info, fb: Kino ABC.
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Këngëtarja e famshme
Christina Aguilera ka
tërhequr vëmendjen e

medieve me veprimin e fundit.
Aguilera është shfaqur pa grim

në kopertinën e revistës së
famshme "Paper". "Unë jam
një performuese. Kjo është ajo
që jam nga natyra", ka thënë
ajo.

Christina AAguilera 
shfaqet ppa ggrim 

Një muaj më parë Heidi Klum
ka bërë me dije se është
beqare, por duket se tani

gjithçka ka ndryshuar. Gjatë dy
javëve të fundit ka pasur spekulime
se modeluesja e njohur dhe

kitaristi i Tokio Hotel, Tom Kaulitz,
janë në lidhje. Më 26 mars tabloidi
britanik "Daily Mail" ka publikuar
fotografi të çiftit derisa po
putheshin në xhirimet e "America's
Got Talent".

Heidi Klum në lidhje me
rokerin 28-vjeçar

Justin Timberlake rrëmben
telefonin e falses

Kate Hudson do më 
shumë fëmijë

Aktorja e njohur amerikane
Kate Hudson ka dy djem nga
dy lidhjet e kaluara, por

duket se ajo mund të ketë edhe më
shumë fëmijë. "Do të doja të kem

akoma fëmijë të tjerë. Nuk e kam
përmbyllur këtë kapitull. Ta kisha
një vajzë do të ishte shumë mirë",
ka thënë ajo në një intervistë për
"The Times".

Justin Timberlake rrëmbeu telefonin
e një fanseje derisa ishte duke 
kënduar "Rock Your Body" gjatë

fundjavës. Këngëtari 37-vjeçar ka 

shpjeguar në "Instagram" se fansja iu
afrua skenës, kështu që nuk mund t'i
rezistonte kapjes së telefonit për ta
regjistruar pjesën tjetër të performancës.
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PRISHTINË, 227 MARS - Përfaqësuesja
e Kosovës në futboll e ka shkruar
të martën historinë në stadiumin
"Stade Municipal Jean Rolland"
në Francoville, duke arritur të
regjistrojë tri fitore radhazi në
ndeshjet miqësore. Kosova pasi e
kishte mposhtur në nëntor të vitit
të kaluar Letoninë (4-3), arriti të
fitojë të shtunën e kaluar edhe
ndaj Madagaskarit (1-0), kurse në
ndeshjen e tretë e mposhti
Burkina Fason me rezultat 2-0.
Pavarësisht se futbollistët e drej-
tuar nga zvicerani Bernard
Challandes dominuan në pjesën
e parë, gola të shënuara nuk

kishte. Në pjesën e dytë Kosova
ishte edhe më e mirë dhe arriti të
kalojë në epërsi në minutën e 74-
t, me golin e shënuar nga Vedat
Muriqi. Në minutat e fundit
rezultatin final 2-0 e vulosi mbro-
jtësi Leart Paqarada, me një
supergol të shënuar nga gjuajtja e
lirë. Ajo që duhet cekur është
fakti se Bernard Challandes e
regjistron fitoren e dytë në po aq
ndeshje të zhvilluara si trajner i
Kosovës. Një lajm i mirë për
sportin e Kosovës të martën ishte
edhe fitorja e përfaqësueses U19,
e cila me fitore e ka mbyllur fazën
elitare kualifikuese për kampi-
onatin evropian. U19-shat e
mposhtën Sllovakinë U19, me
rezultat 2-1. Golat për skuadrën

përfaqësuese të Kosovës i shënu-
an Kryeziu në pjesën e parë dhe
Salihu në pjesën e dytë, kurse
golin e vetëm për sllovakët e
shënoi në fund të ndeshjes
Brenkus. 
Kosova e mbyll këtë fazë kuali-
fikuese, pasi në dy ndeshjet e
para kishte pësuar humbje nga
Portugalia (5-0) dhe Irlanda (3-0).

Ndërsa ndeshja që u mbyll si e
treta të martën e zhvilluar në sta-
diumin olimpik "Adem Jashari"
në Mitrovicë përfundoi 0-0 në
mes të Kosovës U21 dhe
Gjermanisë U21. Këta të fundit e
mbajnë epitetin  e më të mirëve
në botë, prandaj barazimi i arrit-
ur nga djelmoshat e drejtuar nga
Rafet Prekazi është historik.
Dominimi i Gjermanisë në
ndeshjen kualifikuese për "Euro
2019" ka qenë nga fillimi e deri në
fund të ndeshjes, por Kosova në
krye me portierin Visar Bekaj
arriti që me sukses t'i ndalë sul-
met e gjermanëve dhe ndeshja
përfundoi me rezultat 0-0. Në
pjesën e parë rastet më të mira i
patë Gjermania, por portieri i
skuadrës së Prishtinës, Visar
Bekaj, nuk lejoi që topi të përfun-
dojë në rrjetën e portës së tij. Në
këtë pjesë Kosova kërkoi një

penallti, pas një ndërhyrje në
Sulejmanin, por gjyqtari kryesor
heshti. Dominimi i mysafirëve
ishte edhe në pjesën e dytë, por
Bekaj doli i pamposhtur, kurse në
anën tjetër rastin më të mirë për
vendësit e pati Rron Broja që
gjuajti në rrjetën e jashtme të
portës së gjermanëve. 
Pas fitores ndaj Azerbajxhanit (2-
0), ky është një tjetër sukses i
madh për U21-shat e Kosovës
dhe tash Kosova ka grumbulluar
11 pikë, kurse gjermanët kanë
pesë pikë më shumë dhe ren-
diten në pozitën e parë. "Ne jemi
Kosova dhe ata janë kampionët e
botës. Kemi luajtur të mbyllur,
por nuk i kemi lënë shumë raste
skuadrës kundërshtare. Kjo më
gëzon mjaft shumë. Jam i
kënaqur me atë që treguan këta
futbollistë, pasi kanë dhënë
dyqind për qind nga vetja e tyre.
Unë kam besuar gjithmonë te
këta futbollistë, por na duhet
edhe pak përvojë për të bërë gjera
të mëdha", ka thënë pas ndeshjes
Rafet Prekazi, përzgjedhës i
Kosovës U21. 

Dita e Kosovës në futboll

Xhudoja, Noti, Skitaria dhe Shenjëtaria 
sigurojnë mbështetje financiare nga MKRS-ja

PRISHTINË, 227 MARS - Ministri i
Kulturës, Rinisë dhe Sportit
(MKRS), Kujtim Gashi, ka nën-
shkruar memorandume
bashkëpunimi me Federatën e
Xhudos së Kosovës (FXhK),
Federatën e Notit të Kosovës
(FNK), Federatën e Skitarisë së
Kosovës (FSK) dhe Federatën e
Shenjëtarisë së Kosovës (FShK).
Në bazë të memorandumeve të
nënshkruara ofrohet mbështetja
financiare nga ana e MKRS-së
për FXhK-në në vlerë prej 137 115
eurosh të cilin dokument e nën-
shkroi kryetari Agron Kuka. 
Federata e Notit e përfaqësuar
nga kryetari Imer Rama siguroi
përkrahjen për vitin 2018 në vlerë
prej 75 045 eurosh. Në emër të

Federatës së Skitarisë memoran-
dumin e nënshkroi kryetari
Milaim Kelmendi për ta siguruar
mbështetjen njëvjeçare në vlerë
prej 71 535 eurosh. Kurse
Federata e Shenjëtarisë do të
përkrahet sipas kategorizimit me
shumë prej 48 026 eurove, mem-
orandum për të cilën vuri firmën
Agron Jusufi, nënkryetar i kësaj
federate. 
Ministri Kujtim Gashi u shpreh se
këto ditë do t'i finalizojë dhe nën-
shkruajë memorandumet edhe
me federatat e tjera, tashmë kur
është e ditur se me çfarë shu-
mash do të mbështeten këto fed-
erata. "Edhe memorandumet që
u nënshkruan sot janë në
vazhdën e mbështetjes financia-

re të drejtpërdrejtë që ministria
ofron për federatat sportive me
qëllim që ato të arrijnë ta përm-
bushin planin dhe objektivat për
këtë vit. I përgëzoj katër federatat
që nënshkruan sot këto mar-
rëveshje, do t'i quaja me MKRS-
në. I inkurajoj drejtuesit e këtyre
federatave të organizojnë
aktivitete e gara sa më cilësore
dhe të fokusohen edhe për ngrit-
jen e cilësisë dhe rezultateve", ka
thënë ministri Gashi. 
Nga ana tjetër, drejtuesit e feder-
atave që morën mbështetje pas
nënshkrimit të memoran-
dumeve u shprehën të lumtur
për përkrahjen e vazhdueshme
që ministria po jep për federata
dhe kjo ka ardhur duke u rritur

vazhdimisht vit pas viti. Me kate-
gorizim, kanë vlerësuar ata, është
bërë një qartësi se kush punon

dhe siguron rezultate në gara,
paguhet sipas meritave dhe kjo
është e mirëseardhur. 

GRUPI 5

Izraeli U21-Norvegjia U21 1-3
Kosova U21-Gjermania U21 0-0

TABELA
PIKË

1. Gjermania U21     7 16 
2. Irlanda U21          5 10
3. Kosova U21          8 11
4. Norvegjia U21       7 11
5. Izraeli U21             7 7
6. Azerbajxhani U2   6 2

Dita e martë e 27 marsit do të mbahet mend gjatë nga
adhuruesit e sportit, konkretisht futbollit në Kosovë, pasi
ekipet përfaqësuese arritën dy fitore dhe një barazim.
Përfaqësuesja A e Kosovës e mposhti Burkina Fason
(2-0), kurse U19-shat i mposhtën bashkëmoshatarët e
tyre nga Sllovakia (2-1). Ndërkohë barazimi i U21-
shave ishte më shumë se një fitore, pasi përballë ishin
kampionët e botës, gjermanët
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Licenca C të UEFA-s, për 24 trajnerë

Federata e Futbollit e Kosovës (FFK) për herë të parë, pas
pranimit në UEFA e FIFA, ka bërë shpërndarjen e
Licencave C të UEFA-s për 24 trajnerët që kanë ndjekur
kursin e organizuar nga FFK-ja në bashkëpunim me
Federatën e Futbollit të Gjermanisë. Ky kurs kishte nisur
më 20 nëntor të vitit të kaluar dhe trajnerët pjesëmarrës iu
nënshtruan katër testimeve për t'u pajisur në fund me 
certifikatën dhe Licencën C të UEFA-s.

Beshiktashi interesohet për Robbenin 

Arjen Robben pritet të largohet nga Bayern Muncheni këtë
verë. Kontrata e 34-vjeçarit me klubin "bavarez" skadon në
fund të këtij sezoni. Mosrinovimin e holandezit synon ta
shfrytëzojë më së miri Beshiktashi që, sipas medieve turke,
u ka dërguar sinjale gjermanëve për interesin ndaj 
shërbimeve të holandezit.

Hazard: Jam i lumtur te Chelsea 

Eden Hazardi ka thënë se është i lumtur në Chelsea dhe i
gatshëm të luajë në cilëndo pozitë që ia kërkon Antonio
Conte. "Thjesht dua të jem në fushë. Numër 9, numër 
10 - mund të luaj edhe si mbrojtës i majtë nëse ma kërkon
trajneri, nuk ka problem. Do të jap gjithçka nga vetja, siç
bëj çdoherë", ka thënë Hazardi.

Bonucci ka një mesazh për
Juventusin

Leonardo Bonucci ka një mesazh për ish-skuadrën e tij,
Juventus, para duelit të shtunën në Serinë A. "Kam kaluar
shtatë vjet të mrekullueshëm në Juventus dhe kam fituar
shumë. Nuk është një ndeshje që mund të krahasohet me
të tjerat. Aventura ime në Juventus do të mbetet gjithmonë
brenda meje, sepse më ka bërë të jem ky që jam sot", ka
thënë Bonucci. "Rrugët tona pastaj janë ndarë, por të
shtunën do të jem i lumtur që do të takohem me shumë
shokë të cilëve ua uroj gjitha të mirat. Do të jetë një e
shtunë mjaft e veçantë", ka deklaruar Bonucci. 

Shaw kërkohet nga Barcelona

Pavarësisht se nuk është në mesin e lojtarëve të preferuar
nga Jose Mourinho, Luke Shaw mund të bëhet pjesë e
skuadrës së Barcelonës. E përditshmja britanike "The
Mirror" raporton të martën se mbrojtësi anglez pëlqehet
shumë nga skuadra e Barcelonës dhe realizimi i këtij 
transferimi në verë mund të ndodhë. Kontrata aktuale e
Show tek Unitedi është e vlefshme deri në fund të sezonit
gjithsesi, klubi anglez me shumë gjasa pritet ta rinovojë
kontratën e tij edhe me një sezon tjetër në mënyrë që të
mos e humbasë atë si një lojtar me parametra zero.  

Shkarkohet Capello 

Fabio Capello nuk është më trajner i ekipit kinez, Jiangsu
Suning. Rezultatet e dobëta të skuadrës kineze në periud-
hën e fundit janë përcjell me largimin e trajnerit të njohur
italian. Disfata e fundit në udhëtim te Chongqing Lifan me
rezultat 4-1, ishte vendimtar në shkarkimin e ish-trajnerit
të Juventusit dhe Real Madridit. Pronari i klubit, Zhang
Jindong, ka vendosur ta lirojë Capellon nga detyra, kurse
pasardhës i tij pritet të jetë rumuni Cosmin Olaroui.

SHKURT 

TIRANË, 227 MARS - Eros Grezda
ishte nga të paktit futbollist në
ndeshjen miqësore me
Norvegjinë që tentonte të
rrezikonte në portën kundër-
shtare. Pas takimit, lojtari u
shpreh se bashkëpunimi me
lojtarët e thirrur së fundmi në
kombëtare nuk ishte i duhuri,

ndërsa shtoi se edhe gjendja
fizike dha ndikimin e saj. "Në
fakt, provuam gjithçka, duke
ndryshuar edhe skemën, por
nuk ia dolëm të marrim rezul-
tat. Mendoj se ndikuan
kushtet në të cilat u luajt
ndeshja, ndërsa kundërshtari
ishte shumë më lart edhe

fizikisht. Nuk ishim në gjend-
jen e duhur fizike. Duhet të
evidentojmë se debutuan disa
lojtarë, me të cilët nuk është
se ishim harmonizuar shumë
dhe nuk arritëm të
bashkëpunonim siç duhet", ka
thënë Grezda, duke shtuar se:
"Patjetër që po, pasi të luash

vazhdimisht mësohesh me rit-
min e lojës dhe je më i fortë.
Ne kishim dëshirë për të luaj-
tur, por kjo nuk mjafton kur
nuk je mirë fizikisht. Shpresoj
se lojtarët që po luajnë pak, të
marrin më shumë minuta,
sepse kemi cilësi për t'u bërë
një skuadër shumë e mirë".

Grezda: NNuk mmjafton vvetëm ddëshira

TIRANË, 227 MARS - Trajneri i
Kombëtares kuqezi, në konfer-
encën për shtyp pas ndeshjes
miqësore të humbur ndaj
Norvegjisë, është përpjekur të
mos justifikohet por të marrë
përsipër fajin. Gjithsesi, ai u
shpreh se ishte një ndeshje miqë-
sore nga e cila mësoi më shumë
sesa nga fitorja me Turqinë.
"Nëse do të ishte kualifikuese
nuk do të luaja kështu. E dinim
rrezikun e një performance të
tillë. Jo sepse nuk mund të luajmë
kështu. Mua nuk më pëlqen të
kërkoj falje, jam realist dhe fajin e
marr përsipër unë. Por kemi loj-
tarë si Ajeti, Mavraj dhe Sadiku që
nuk luajnë me ekipet e tyre.
Rrezikova duke vendosur një
përzierje mes lojtarëve me përvo-
jë dhe atyre të rinj", ka thënë
Panucci, duke shtuar se: "Nuk
ishim në gjendje të mirë disa fut-
bollistë. Mund të luanim edhe dy
ditë dhe mund të mos bënim gol.
Ishim shumë dobët fizikisht nga
ndeshja e fundit ndaj Turqisë.
Lëviznim topin, por ata ishin
shumë më të shpejtë. Sadiku
ishte me problem sepse nuk
kishte minuta. I vetmi që lëvizi

diçka ishte Grezda, që dha disa
sinjale. Kjo më shqetëson jo pak,
sepse kemi shumë futbollistë që
luajnë pak dhe shumë futbollistë,
që me skuadrat e tyre janë në
pozitë të vështirë në kampionat.
Kam nevojë që ata të nxjerrin më
të mirën, të punës, krenarisë dhe
dëshirës, sepse ka një sforco
shumë të madhe më pas kur
vijnë në ekipin kombëtar". Sa i
përket çështjes së kapitenit, shiri-
ti i të cilit kaloi nga Roshi te

Mavraj, italiani u përgjigj:
"Kapiten? Vendosa atë që ka më
shumë ndeshje. Nuk e di kush
mund të quhet tjetër lider në
fushën e lojës". "Ishte thjesht një
miqësore dhe bëmë eksperi-
mente. Mësova më shumë nga
kjo humbje sesa nga fitorja në
Turqi. Nga lojtarët që aktivizova
më pëlqeu Ramadani dhe Bare.
Lika sigurisht se mund të jetë
pjesë e grupit", ka deklaruar
Panucci.

Panucci: Mësova më shumë nga
humbja, sesa nga fitorja me Turqinë

BOSTON, 227 MARS - Boston
Celticsi triumfoi ndaj Phoenix
Sunsit në ndeshjen e radhës së
NBA-s. Skuadra nga
Masaçusets e mbylli këtë për-
ballje me rezultatin 102-94,
duke shënuar fitoren e katërt
radhazi. Për Bostonin, që e ka
siguruar tashmë kualifikimin
për në fazën e "play-off"-it,
shkëlqyen Tatum me 23 pikë,
Morrisi me 20 dhe Horfordi me
19 pikë. Ndërsa te Phoenixi, që
pësoi humbjen e 12 radhazi,
spikatën Josh Jackson me 23
pikë, Ulisi me 19 dhe Danielsi
me 18 pikë. Fitore shënoi edhe
skuadra e Detroiti që në "Little
Ceasars Arena" mposhti Los
Angeles Lakersin 112-106, duke
shënuar fitoren e dytë radhazi
dhe të 4 në 5 ndeshjet e fundit.
Për skuadrën kaliforniane kjo
ishte humbja e 5 në 6 ndeshjet
e fundit. Te Detroiti u dallua në
mënyrë të veçantë Reggie
Jacksoni me 20 pikë, ndërkohë
që Bullocku e mbylli sfidën me
16 pikë, ndërsa Drummondi
me 15 pikë e 18 topa në tabelë.

Ndërsa te Los Angeles Lakersi
më të mirët ishin Randle me 23
pikë e 11 topa në tabelë, Kuzma
me 20 pikë e 11 topa në tabelë e
Balli me 15 pikë e 11 asiste.
Detroiti për momentin ndod-
het në vendin e 9 në
Konferencën e Lindjes, ndërsa

Los Angeles Lakersi në të 11 në
Konferencën e Perëndimit. Në
ndeshjet e tjera të NBA-s,
Philadelphia mundi Denverin
123-104, Charlotte fitoi ndaj
New Yorkut 137-128, ndërsa
Minnesota humbi ndaj
Memphisit 93-101.

Triumfojnë Bostoni dhe Detroiti 
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I ESTONISË
BREJTËS I

VOGËL

ISMETISMET
JASHARIJASHARI

I SHASTISUR;
I HUTUAR

KËNGËTARJA
ROVENAROVENA ........

VITI I RI KINEZ
(pashq.)

BEREQET

MODELJA
AMERIKANE
.... T.... TAAYLORYLOR

TEFTA
TASHKO

QË KA TË
BËJË ME

ATAVIZMIN
FRIKACAKU,

IKANAKU

LAGJE NË
SHKUP

TROYES
SOLISTJA
BYTYQIBYTYQI

TRUP
GJEOMETRIK  

VEZAKE

PARA TË
NËNTËS

ELEKTRON,
TANTAL,
REOMIR

ESTONIA,
NORVEGJIA

PESHA E
MALLIT PA
AMBALAZH

MAJA E
MPREHTË E

NJË MALI
(sh.shq.)

HARAÇ
RAVENA

RADIUM,
TON

GATESË
E JONA
(sh.shq.)

LAKESË
ZGAVËR NË

TOKË (sh.shq.)
DEM, TER

3.14 (Mat.)
SHEGË

ZANORE
KËNGËTARI
AMERIKAN
.... BROWN.... BROWN

(shqip.)

OTRANTO
VENDLINDJA
E ODISEUT

MA JEP

VIGANI,
KOLOSI

BASHKIM
QELIZASH TË
NJËLLOJTA

KADRI
ROSHI

NJËSIA E
REZISTENCËS

ELEKTRIKE

KËNGËTARJA
JONË

ANITANITAA ........

LETRARI
PODRIMJAPODRIMJA

ALUMIN

LLOJ KOSI
ME HUDHRA

DRITA
OSMANI

I PESHOVA

PUNUAR
NË VEGJË
(PËLHURË
A RROBË)
ZANORE

BAKRI
SUEDIA ZANORE

PRIJËS I
HUNËVE

EURO
DEPUTETJA
..... P..... PACKACK

LUMË I MADH
NË HUNGARI
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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 


