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FLET PËR "EPOKËN E RE", SADRI FERATI

Ish-ministri i Administrimit të
Pushtetit Lokal, Sadri Ferati, ka
bërë me dije se Asociacioni i
Komunave me Shumicë Serbe nuk
mund të themelohet njëanshëm.
Në këtë intervistë dhënë për
gazetën "Epoka e re", Ferati ka

thënë se paralajmërimi i Listës
Serbe, se asociacionin mund ta
themelojë pa miratimin e institu-
cioneve të Kosovës, është i
gabueshëm. Sipas tij, këto sjellje të
Listës Serbe mund ta dëmtojnë
frymën e dialogut për normalizim

të marrëdhënieve ndërmjet dy
shteteve. Ferati u ka bërë thirrje
partive shqiptare për unitet rreth
temave të mëdha që e presin
vendin, edhe në rastin e tanishëm
të themelimit të Asociacionit të
Komunave me Shumicë Serbe
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luftimin e krimit dhe korrupsionit,
plotësimi i këtij kriteri do të jetë goxha
sfidues për Agjencinë Kundër

Korrupsionit (AKK). Kështu ka deklaruar
të mërkurën drejtori i kësaj agjencie,
Shaip Havolli, në një konferencë me
gazetarë. Ai ka kërkuar angazhim 

maksimal nga të gjitha institucionet në
mënyrë që të ketë rezultate të
kënaqshme në luftën kundër krimit dhe
korrupsionit
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LAJME SHKURT

Ahmeti: Maqedonia 
më 17 prill merr 
rekomandimin për 
negociata me BE-në

SHKUP, 228 MARS - Kryetari i Bashkimit
Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti,
tha se shumica parlamentare dhe 
qeveria po vijojnë agjendën reformuese
dhe shprehu bindjen se më 17 prill
Maqedonia do ta marrë rekomandimin
e pastër për nisje të negociatave me
Bashkimin Evropian. Ai këto komente i
bëri gjatë takimit të mërkurën me
ambasadorin e Suedisë në Maqedoni,
Mats Stafanson, me të cilin bisedoi për
situatën politike në vend, Ligjin për
gjuhët, çështjen e emrit dhe integrimin
euroatlantik.  
Ahmeti konkludoi se miratimi 
përfundimtar i Ligjit për gjuhët paraqet
kurorëzim të suksesit të përbashkët të
forcave vendore dhe komunitetit
ndërkombëtar për zbatimin e
Marrëveshjes së Ohrit.  Ky dokument i
garantuar ndërkombëtarisht është ndër
marrëveshjet më të suksesshme 
paqësore dhe rrumbullakimi i pjesës së
saj normative nuk duhet të shfrytëzohet
për politikë ditore nga opozita dhe 
presidenti Gjorgje Ivanov. 

Zaevi: Kemi alternativa
për fuqizimin e Ligjit për
gjuhët

SHKUP, 228 MARS - Kryeministri i
Maqedonisë, Zoran Zaev, edhe një herë
tha se një nga mundësitë për ta
zhbllokuar Ligjin për përdorimin e
gjuhëve është iniciativa në Kushtetuese
për të parë nëse vendimi i Ivanovit për
mosnënshtrim e dekretit është në 
pajtim me Kushtetutën. Ai tha se gjykata
do të duhej t'i ndajë kompetencat e
organeve shtetërore që të mos
përsëriten precedenca të tilla nga 
presidenti Gjorgji Ivanov. Ai nuk zbuloi
mundësitë e tjera të cilat shqyrtohen për
zhbllokimin e procesit të shpalljes së
ligjit. Nga ana tjetër, VMRO-DPMNE-ja
vazhdon të insistojë në anti-kushtetut-
shmërinë e Ligjit për përdorimin e
gjuhëve. Për opozitarët i pranueshëm do
të ishte vetëm rihartimi i ligjit së bashku
me akademikë maqedonas, përfaqësues
të të gjitha subjekteve politike dhe 
përfaqësues nga kabineti i presidentit.
Zaevi tha se ekziston mundësia që 
ndërtimi i autostradës drejt Bllacës të 
fillojë nga vera që vjen.

PODGORICË, 228 MARS - Partitë shqiptare në
Mal të Zi, Unioni Demokratik i
Shqiptarëve dhe Partia Demokratike,
kanë deklaruar se në zgjedhjet presiden-
ciale do ta mbështesin kandidatin e PDS-
së, Milo Gjukanoviq. Në deklaratën për
shtyp të UDSh-së thuhet se Këshilli
Qendror i kësaj partie vendosi ta mbësht-
esë Gjukanoviqin për arsye se ai është
garanci e stabilitetit dhe e përparimit të
Malit të Zi. "UDSh-ja dhe PDS-ja ndërto-
jnë partneritetin e vet prej vitit 1997 dhe
ky vendim yni është vazhdim i natyrshëm
i bashkëpunimit tonë të deritashëm. Po
ashtu, Malin e Zi në periudhën e
ardhshme e presin sfida të shumta në
rrugën e arritjes së standardeve evropiane
dhe perëndimore. Që të arrihet kjo, atij i
nevojitet stabilitet dhe ecje përpara, e
garancia më e mirë e stabilitetit dhe për-
parimit të Malit të Zi është pikërisht

Gjukanoviqi", thuhet në deklaratën për
shtyp.
Edhe Partia Demokratike mbështet kan-
didaturën e Gjukanoviqit si një partner i
besueshëm i koalicionit. "Gjukanoviqi
është partneri ynë i vjetër i koalicionit.
Jemi të bindur se ai personalisht është
garanci e integrimeve euroatlantike, i
marrëdhënieve shumë të mira me vendet
në rajon dhe i demokracisë shumetnike
në Mal të Zi", kanë deklaruar nga kjo parti. 
Alternativa Shqiptare, parti kjo që vepron
kryesisht në zonën e Malësisë, vendosi ta
mbështesë kandidatin e koalicionit qev-
erisës në nivelin shtetëror, Milo
Gjukanoviq. Në deklaratën për shtyp
thuhet se "Gjukanoviqi është garanci e
raporteve të mira në rajon dhe garant i
demokracisë shumetnike në Mal të Zi".
Në këtë kuadër Gjukanoviqi ka kontribuar
për përmirësimin dhe forcimin marrëd-

hënieve të mira midis Malit të Zi me
Shqipërinë dhe Kosovën dhe si arsye
tjetër ASh thekson realizimin e plotë të
Komunës së Tuzit në Malësi, e cila ishte
një kërkesë shumëvjeçare e shqiptarëve
në Mal të Zi. 
Edhe Forca e Re Demokratike mbështet
kandidaturën e Milo Gjukanoviqit për
president të Malit të Zi. Kjo parti u dakor-
dua që në një afat sa më të shkurtër të
nxitet e tërë infrastruktura partiake në
mënyrë që Gjukanoviqi që në raundin e
parë të shënojë rezultat të mirë. 
Presidenti i Malit të Zi zgjidhet me votim
të drejtpërdrejtë dhe të fshehtë, me man-
dat pesëvjeçar. Këto janë zgjedhjet e shta-
ta presidenciale gjatë sistemit shumëpar-
tiak në Mal të Zi që nga viti 1990. President
i Malit të Zi nga viti 2003 është Filip
Vujanoviqi, i cili këtë funksion e ka
ushtruar për tri mandate radhazi.

TIRANË, 228 MARS - Fokusi ynë është trajni-
mi, edukimi dhe karriera e efektivëve që
punojnë mes kufizimesh e sakrificash, u
ka thënë ministrja e Mbrojtjes, Olta
Xhaçka, efektivëve të anijes "Butrinti", të
kontingjentit të shtatë të Forcës Detare,
pjesë e misionit të NATO-s në Detin Egje,
në Izmir të Turqisë.
Duke i falënderuar efektivët për kon-
tributin e tyre, ministrja Xhaçka theksoi se

"ju po bëni një punë të jashtëzakonshme
që do t'ia lini trashëgimi shumë të rëndë-
sishme brezave, duke ofruar siguri për
vendin tonë dhe duke kontribuar për
paqen përtej kufijve të vendit tonë". Sipas
saj, sa i takon trajtimit "jemi të
ndërgjegjshëm që ka ende shumë për të
përmirësuar". "Trajtimi nuk është i kraha-
sueshëm me aleatët e tjerë dhe, ndoshta,
nuk është as ai që do të donim ne që të

ishte, apo ai që ju meritoni. Por dua t'ju
them se jemi maksimalisht të angazhuar
edhe unë si ministre, por edhe ne si qev-
eri, që të sjellim një standard të ri në traj-
timin tuaj jo vetëm njerëzor, por edhe
financiar", tha Xhaçka duke shtuar sigur-
isht dhe një standard të ri në Ministrinë e
Mbrojtjes dhe Forcat e Armatosura për
përparimin në karrierë, duke e bërë atë
gjithnjë e më meritokratike.

Partitë shqiptare 
mbështesin Gjukanoviqin 

për president të Malit të Zi

Xhaçka me misionin e NATO-s në Egje

Partitë shqiptare mendojnë se kandidati i PDS-së, Milo Gjukanoviqi, 
është garanci e stabilitetit dhe e përparimit të Malit të Zi, andaj 
do ta mbështesin për president të këtij shteti
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Faton DDERMAKU

PRISHTINË, 228 MARS - Ministrja e
Integrimit Evropian, Dhurata
Hoxha, ka raportuar të mërkurën
para komisionit parlamentar për
Integrim Evropian lidhur me
përmbushjen e kritereve për 
liberalizimin e vizave. Ministrja
Hoxha ka theksuar se këtë vit do
të liberalizohen vizat ngaqë edhe
kriteri për luftimin e krimit të
organizuar dhe korrupsionit
është plotësuar.
Ajo ka bërë me dije se në qershor
2012 Kosova ka pranuar udhërrë-
fyesin për liberalizimin e vizave, i
cili ka përmbajtur 95 kritere që
duhen përmbushur. "Që nga ajo
kohë institucionet e Kosovës
kanë qenë subjekt i vlerësimit më
rigoroz që është aplikuar 
ndonjëherë nga BE-ja në kuadër
liberalizimit të vizave. Me anë të
një pune intensive ne kemi 
arritur t'i bindim institucionet e
BE-së që Kosova ka kapacitet t'i
zbatojë obligimet e saj në kuadër
të procesit të integrimit evropian.
Kemi dëshmuar se përtej
retorikës dhe premtimeve, jemi
në gjendje të marrim masa dhe të
dëshmojmë rezultate konkrete si
partner i barabartë me
Bashkimin Evropian", është
shprehur ajo. 
Më tej, ministrja Hoxha ka 
theksuar se Komisioni Evropian

ka bërë katër vlerësime të 
përmbushjes së prioriteteve që
dalin nga udhërrëfyesi për liber-
alizimin e vizave, respektivisht në
shkurt 2013, korrik 2014, dhjetor
2015 dhe maj 2016. "Raporti i
fundit i muajit maj 2016 ka 
vlerësuar se janë përmbushur të
gjitha kriteret dhe Komisioni
Evropian do ta bëjë propozimin
për plotësim-ndryshimin e
Rregullores 539/2001 për 
liberalizim të vizave me Kosovën.
Raporti njëkohësisht ka 
nënvizuar se deri në ditën e 
miratimit të propozimit për
plotësim-ndryshimin e Rregullores
539/2001, Kosova do ta ratifikojë
marrëveshjen e demarkacionit
me Malin e Zi dhe do të bëjë 
progres në luftimin e krimit të
organizuar dhe korrupsionit",
vuri në dukje Hoxha. Në këtë
kontekst, ajo ka potencuar se më
21 mars Kuvendi ka plotësuar
edhe kriterin kyç të mbetur, 
ratifikimin e demarkacionit me
Malin e Zi. "Me këtë rast dua t'i
falënderoj të gjithë deputetët e
Kuvendit të Republikës së
Kosovës që votuan pro dhe
mundësuan plotësimin e këtij
kriteri kyç, duke përshpejtuar
lëvizjen e lirë të qytetarëve",
është shprehur ministrja Hoxha,
duke shtuar se në kuadër vizitës
së presidentit Juncker, institucionet
e Kosovës kanë bërë dorëzimin e
raportit për përmbushjen e 

kriterit të dytë, respektivisht
vazhdimin e luftës kundër krimit
të organizuar dhe korrupsionit.
"Në kuadër të ekipit të përbashkët
për luftimin e krimeve serioze,
respektivisht udhëheqjen e
Prokurorisë Speciale, janë 
shënjuar 39 raste, janë ngritur 30
aktakuza, 23 raste janë në
shkallët e ndryshme të shqyrtimit
gjyqësor, 7 raste janë përmbyllur
në formë të vendimit të prerë",
ka deklaruar ministrja. Ajo ka
thënë se vlerësimi i institucioneve
të Kosovës është se për qëllime të
liberalizimit të vizave, kriteri i
luftës kundër korrupsionit dhe
krimit të organizuar është i
përmbushur. "Natyrisht jemi të
vetëdijshëm se lufta kundër kësaj
dukurie duhet shtuar edhe më
shumë, pasi që progresi në këtë
fushë është fillimisht në interes
të qytetarëve tanë, më pastaj të
Bashkimit Evropian", ka 

theksuar ministrja Hoxha. 
Po ashtu, ministrja Hoxha ka folur
edhe për hapat e ardhshëm.
"Synimi ynë është që gjatë këtij
viti të përfundojnë të gjitha 
procedurat e nevojshme 
institucionale të BE-së për ta 
siguruar plotësim-ndryshimin e
Rregullores 539/2001 të
Bashkimit Evropian, rrjedhimisht
lëvizjen e lirë të qytetarëve të
Republikës së Kosovës", është
shprehur ajo.
Ajo ka treguar edhe hapat që
duhen kryer deri te liberalizimi i
vizave. "Ne presim që e gjithë 
procedura të mos marrë më
shumë se gjashtë muaj kohë. Kjo
është një përvojë kohore në rastin
e Gjeorgjisë. Institucionet e
Kosovës kanë përfunduar detyrat
e veta dhe përgjegjësia është në
anën e institucioneve të BE-së për
të marrë hapa institucionalë në
afat sa më të shkurtër kohor", ka

deklaruar ministrja Hoxha.
Hoxha ka shtuar se në seancën
plenare të Parlamentit Evropian
votimi do të bëhet me shumicë të
thjeshtë në leximin e parë dhe në
lexim të dytë me shumicë
absolute. "Ende na pret shumë
punë dhe procesi do të vazhdojë
sipas procedurave përkatëse. Unë
si ministre e Integrimit do ta
vazhdoj punën intensive në
bashkëpunim me të gjitha 
institucionet shtetërore për ta
përmbyllur procesin e liberalizmit
të vizave", ka deklaruar ministrja. 
Më pastaj anëtarët e komisionit
parlamentar parashtruan edhe
pyetje të tjera lidhur me liberaliz-
imin e vizave, me ç'rast ministrja
Hoxha dha përgjigje në pajtim me
gjendjen dhe angazhimin që po
bëhet në këtë proces. "Ne i kemi
kryer detyrat tona, tashti presim
vendimmarrje nga BE-ja", është
shprehur ministrja Hoxha.

PRISHTINË, 228 MARS (ER) - Ministri
i Forcës së Sigurisë së Kosovës,
Rrustem Berisha, dhe
ambasadori i Mbretërisë së
Bashkuar në Kosovë, Ruairi
O'Connel, kanë nënshkruar të
mërkurën në ambientet e MFSK-
së amendamentin e marrëvesh-
jes bilaterale të bashkëpunimit
ndërmjet Ministrisë për FSK-në
dhe Ministrisë së Mbrojtjes të
Mbretërisë së Bashkuar, të nën-
shkruar në vitin 2009. 
Në takimin e përbashkët të min-
istrit Berisha dhe ambasadorit
O'Connel është biseduar për
marrëdhëniet shumë të mira
ndërmjet dy shteteve, me theks
të veçantë për marrëdhëniet e
shkëlqyera në fushën e mbrojtjes
dhe të sigurisë, si dhe për gatish-
mërinë e të dyja palëve që këto
marrëdhënie të ngrehen në nivel
edhe më të lartë në të ardhmen.

Me këtë rast, ministri Berisha ka
shprehur mirënjohjen për
angazhimin e Mbretërisë së
Bashkuar dhe Irlandës së Veriut
dhe qeverisë së saj si partnere
strategjike e Republikës së
Kosovës për përkrahje gjatë
gjithë procesit historik të lirisë,
pavarësisë dhe tani në synimin e
Republikës së Kosovës për
rrugën drejt integrimit euroat-
lantik.  
Ministri Berisha e ka theksuar
rolin kyç të Mbretërisë së
Bashkuar në mbështetje të FSK-
së për shkollime, trajnime dhe
ushtrime fushore, ndërsa
ambasadori O'Connel e ka
përgëzuar ministrin Berisha për
angazhimin dhe sukseset
konkrete të FSK-së, sidomos për
suksesin e treguar në integrimin
e komuniteteve joshumicë në
FSK.

Ministrja Hoxha: Kemi kryer detyrat tona,
presim vendimmarrje nga BE-ja

Ministrja e Integrimit Evropian, Dhurata Hoxha, ka
thënë të mërkurën se pret që gjatë këtij viti të 
përfundojnë të gjitha procedurat e nevojshme 
institucionale të BE-së sa i përket lëvizjes së lirë të
qytetarëve të Kosovës. "Institucionet e Kosovës
kanë përfunduar detyrat e veta dhe përgjegjësia
është në anën e institucioneve të BE-së për të
marrë hapa institucionalë në afat sa më të shkurtër
kohor", ka deklaruar ministrja Hoxha

MFSK-ja dhe Britania vazhdojnë bashkëpunimin
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Muhamet KKOCI

PRISHTINË, 228 MARS - Ish-
ministri i Administrimit të
Pushtetit Lokal, Sadri Ferati, e
ka vlerësuar të panevojshëm
paralajmërimin e Listës Serbe
për themelimin e njëanshëm
të Asociacionit të Komunave
me Shumicë Serbe. Ai ka thënë
se kjo mënyrë e formimit të
asociacionit është e
papranueshme. Në këtë inter-
vistë dhënë për gazetën
"Epoka e re", ai ka deklaruar se
themelimi i Asociacionit pa
miratimin e institucioneve të
Kosovës është ilegal.
"Themelimi i këtij asociacioni
në këtë mënyrë është i
papranueshëm për faktin se ky
asociacion është paraparë të

miratohet në Qeverinë e
Kosovës", ka thënë Ferati. 
Ai ka deklaruar se kjo sjellje e
Listës Serbe dëmton frymën e
dialogut për normalizim të
marrëdhënieve ndërmjet dy
shteteve. "Kjo rrugë që kanë
zgjedhur ata mendoj se 
dëmton frymën e dialogut për
normalizim dhe atë pjesën e
pajtueshmërisë që kanë pasur
delegacionet tona shtetërore
të cilat janë pajtuar të formohet
asociacioni në përputhshmëri
me Kushtetutën e Kosovës.
Pra, gjitha ajo që është 
paraparë të jetë brenda statutit
të këtij asociacioni duhet jetë
në pajtim me Kushtetutën e
Republikës së Kosovës", është
shprehur Ferati. 
Zyrat i LDK-së ka folur edhe
për situatën pas largimit të

Listës Serbe nga Qeveria e
Kosovës dhe qëndrimin që
duhet të mbajë LDK-ja në këtë
rast. Sipas Feratit, subjektet
politike duhet të mblidhen
dhe të vendosin se si të 
vazhdohet më tutje. 

"Epoka ee rre": Lista Serbe ka
paralajmëruar se së shpejti do
ta themelojë Asociacionin e
Komunave me Shumicë Serbe.
Mund të bëhet njëanshëm ky
asociacion? 
Ferati: Themelimi i këtij 
asociacioni në këtë mënyrë
është i papranueshëm. Ky 
asociacion është paraparë të
miratohet në Qeverinë e
Kosovës. Në këtë mënyrë 
paralajmërimi i tyre nuk është
i mundshëm. Pra, themelimi i
Asociacionit të Komunave

Serbe në mënyrë të njëanshme
është i papranueshëm dhe, si i
tillë, nuk do ta ketë
legjitimitetin dhe legalitetin e
kërkuar. Kjo rrugë që kanë
zgjedhur ata mendoj se 
dëmton edhe frymën e 
dialogut për normalizim dhe
atë pjesën e pajtueshmërisë që
e kanë pasur delegacionet
tona shtetërore të cilat janë
pajtuar të formohet asociacioni
në përputhshmëri me
Kushtetutën e Kosovës. 

"Epoka ee rre": Përfaqësuesit
serbë janë mbledhur në veri
dhe kanë prezantuar edhe
logon e asociacionit. Cili është
komenti juaj për këtë veprim?
Ferati: Ata kanë konkluduar se
Prishtina duhet ta themelojë
asociacionin, përndryshe do të
reagojnë vetë në këtë drejtim.
Logon nuk më ka rastisur ta
shoh, por me rëndësi është se
çdo logo duhet ta përmbushë
një parim. Logoja nuk duhet të
jetë në kundërshtim me ligjet e
Republikës së Kosovës dhe nuk
duhet ta ofendojë asnjë
bashkësi etnike në Kosovë.
Tash për tash konsideroj se ata
nuk kanë bërë ndonjë veprim i
cili do t'i rrezikojë bisedimet
ndërmjet dy shteteve. 

"Epoka ee rre": Meqenëse ata
kanë filluar të veprojnë 
njëanshëm, cila duhet të jetë
përgjigjja e institucioneve të
Kosovës?
Ferati: Pala e Kosovës, në
bashkëpunim me bashkësinë
ndërkombëtare, duhet ta 
tregojë vullnetin e mirë për t'i
vazhduar bisedimet në Bruksel
për normalizim të raporteve,
njëkohësisht shteti i Kosovës
duhet t'i zbatojë të gjitha
marrëveshjet e arritura në këtë
proces dhe të kërkojë nga BE-ja
që edhe Serbia t'i zbatojë të
gjitha marrëveshjet. Në anën
tjetër, institucionet tona duhet
ta ftojnë Listën Serbe të kthe-
het në Qeveri, sepse asnjëherë
shantazhi nuk është mjet i
pranueshëm për realizimin e
qëllimeve. Në këtë mënyrë ky
subjekt politik e kompromiton
veten para qytetarëve të
Kosovës, sepse ne asnjëherë
nuk kemi tentuar t'i 
shantazhojmë ata dhe t'i qesim
në pozitë të keqe para votuesve
të tyre. Prandaj, një qasje 
korrekte e Listës Serbe, por
edhe e faktorëve të tjerë serbë
brenda Kosovës, është e
domosdoshme që gjërat të 
përshpejtohen dhe të ecet në
drejtimin e duhur.

Flet për "Epokën e re", Sadri Ferati

Asociacioni s’mund të themelohet

Ish-ministri i Administrimit të Pushtetit Lokal, Sadri Ferati, ka bërë me dije se
Asociacioni i Komunave me Shumicë Serbe nuk mund të themelohet 
njëanshëm. Në këtë intervistë dhënë për gazetën "Epoka e re", Ferati ka
thënë se paralajmërimi i Listës Serbe, se asociacionin mund ta themelojë pa
miratimin e institucioneve të Kosovës, është i gabueshëm. Sipas tij, këto
sjellje të Listës Serbe mund ta  dëmtojnë frymën e dialogut për normalizim të
marrëdhënieve ndërmjet dy shteteve. Ferati u ka bërë thirrje partive
shqiptare për unitet rreth temave të mëdha që presin vendin, edhe në rastin
e tanishëm të themelimit të Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe



05E ENJTE, 29 MARS 2018INTERVISTË   AKTUALE

MITROVICË, 228 MARS (ER) - Nëse
Prishtina zyrtare dhe Perëndimi
nuk e themelojnë Asociacionin e
Komunave me Shumicë Serbe
deri më 20 prill, atëherë këtë do
ta bëjnë vetë përfaqësuesit serbë
edhe me çmimin nëse arrestohen.
Kjo është porosia nga mbledhja
e kryetarëve dhe këshilltarëve të
dhjetë komunave me shumicë
serbe në Kosovë, e cila është
mbajtur të mërkurën në
Mitrovicën Veriore. Mbledhja ka
pasur dy çështje në rend dite: e
para ishte ajo për situatën 
politike dhe të sigurisë në veri të
Kosovës, e dyta lidhur me 
raportimin e kryetarit të Listës
Serbe, Goran Rakiq, pas takimit
me presidentin e Serbisë,
Aleksandar Vuçiq.
Mbledhjes i janë përgjigjur 120
këshilltarë të komunave nga 152
sa janë gjithsej.
Ministri i Administrimit të
Pushtetit Lokal në Qeverinë e
Kosovës, Ivan Todosijeviq, ka
theksuar se Asociacioni i
Komunave me Shumicë Serbe
është çështje politike kulmore
dhe obligim ndërkombëtar.
"Nëse Perëndimi dhe Prishtina
nuk dëshirojnë ta themelojnë

Bashkësinë e Komunave Serbe,
ne e kemi të drejtën e plotë
legjitime që vetë ta marrim fatin
në duart tona dhe ta themelojmë
Bashkësinë e Komunave Serbe",
ka thënë Todosijeviq.
Ndërkaq kryetari i Listës Serbe,
Goran Rakiq, ka thënë se subjekti
të cilin e drejton dhe si 
përfaqësues kryesori i serbëve të
Kosovës do të kërkojë përgjegjësi
nga institucionet në Prishtinë
për rrahjet brutale të para dy
ditëve në veri të Mitrovicës.
Ai ka thënë se nëse nuk fillohet
shpejt themelimi i asociacionit,
serbët vetë do ta bëjnë një gjë të
tillë. Në konkluzionet e nxjerra,
përfaqësuesit e komunave serbe,
përveç afatit deri më 22 prill që i
kanë dhënë Qeverisë së Kosovës,
kanë parashikuar edhe hapat e
tjerë që do t'i ndjekin. Statuti i
Asociacionit të Komunave Serbe,
sipas këtyre konkluzioneve, do të
hartohet në bashkëpunim me
Prishtinën dhe Beogradin, sipas
Marrëveshjes së Brukselit, por
pa marrë parasysh vendimin e
Gjykatës Kushtetuese të
Kosovës.
Për çështjen e Asociacionit të
Komunave Serbe kanë folur të

mërkurën edhe presidenti i
Kosovës, Hashim Thaçi dhe
kryeministri Ramush Haradinaj.
Zyra e Presidencës ka njoftuar se
Thaçi e ka pritur në takim
Haradinajn me të cilin ka bised-
uar për shumë çështje politike
dhe për zhvillimet e fundit në
veri të vendit. "Ishte konstatim i
përbashkët, se Kosova do t'i
respektojë obligimet që ka marrë
në procesin e dialogut për 
normalizimin e marrëdhënieve
ndërmjet Kosovës dhe Serbisë
në Bruksel. Gjithashtu, në këtë
takim është biseduar edhe për
funksionalizimin e ekipit 
menxhues për themelimin e
asociacionit në një të ardhme të
afërt, gjithmonë sipas parimeve
të Brukselit, Kushtetutës së
Kosovës dhe vendimit të
Gjykatës Kushtetuese. Tonet
kërcënuese nga Serbia nuk do të
kenë asnjë efekt në Kosovë.
Institucionet e Kosovës 
vlerësojnë se dialogu dhe jo 
ultimatumet është rruga për të
ecur përpara për ndërtimin e
Kosovës evropiane dhe shumet-
nike", është thënë në takimin e
përbashkët të Thaçit me
Haradinajn.

t njëanshëm

"Epoka ee rre": Tani kemi një
vendim të Gjykatës Kushtetuese
rreth marrëveshjes për theme-
limin e këtij asociacioni, i cili
konstaton se marrëveshja e
Brukselit për këtë asociacion nuk
është në frymën e Kushtetutës. A
do të thotë kjo se marrëveshja
duhet të rinegociohet?
Ferati: Në marrëveshjen për
themelimin e Asociacionit të
Komunave Serbe është 
paraparë që marrëveshja si e
tillë dhe statuti të dërgohen në
Gjykatën Kushtetuese për ta
parë nëse gjithçka është në 
pajtim me këtë akt të lartë
juridik. Pra, vetë marrëveshja ka
paraparë që gjithçka të jetë në
përputhje të Kushtetutës së
Kosovës. Marrëveshja ka qenë
një dokument fillestar dhe tek
më vonë vjen pjesa kryesore sa i
përket asociacionit që është 
hartimi i statutit të tij, që është
një lloj kushtetute e brendshme
e asociacionit. Mendoj se për
statut të këtij asociacioni do t'i
bëhet presioni më i madh palës
tonë, që brenda tij të parashihen
kompetenca të ndryshme. Ne
insistojmë që ato kompetenca të
jenë në pajtim me Kushtetutën,
kurse ata ndoshta mund të
insistojnë të ketë diçka më
shumë. 

"Epoka ee rre": Rreth hartimit të
statutit të asociacionit a duhet
të ketë një unitet të faktorit
politik shqiptar, në mënyrë që
më pas mos të kemi përplasje
të mëdha siç kanë ndodhur në
të kaluarën?
Ferati: Natyrisht se do të ishte
mirë të kemi një unitet të 
spektrit politik. Ata të cilët
mendojnë se nuk do të ketë
asociacion të komunave me
shumicë serbe, gabojnë. Nuk
do të duhej që për këto tema të
bëhemi populistë për shkak të
përfitimit të disa votave. Duke
marrë parasysh praktikën e
deritanishme nuk pres që të
kemi unitet për faktin se dihet
që një parti është kundër këtij
asociacioni. Mendoj se çdo
keqpërdorim i këtyre temave
për qëllime politike nuk është
shumë e ndershme, ani pse në
praktikë ato po ndodhin. Në
këtë mënyrë nuk pres të ketë
konsensus të plotë të partive
politike shqiptare rreth 
themelimit të statutit të 
asociacionit. Besoj se do të
jenë shumica e subjekteve për,
sidomos ato që e kanë mbartur
barrën kryesore të shtetësisë së
Kosovës deri më sot.

"Epoka ee rre": Qeveria tashti
nuk e ka shumicën në Kuvend.
Çfarë duhet të bëjë LDK-ja në
këtë rast?
Ferati: Kjo situatë është mjaft
interesante. Së pari, mendoj se
asnjë parti shqiptare në
Kuvend nuk duhet të veprojë
ngutshëm që ta shfrytëzojë
këtë situatë. Së dyti, ky është
një mësim për partitë
shqiptare që me çdo kusht
dëshirojnë të vijnë në pushtet
duke mos llogaritur veprimet e
mundshme destruktive të
Listës Serbe. Pra, në kohën e
formimit të institucioneve
duhet të kihet parasysh kjo.
Dhe, së treti, nëse nuk i kanë
votat, duhet të shikohet se si
do të ecet më tutje. Nëse nuk
do të mund të nxjerrim ligje
apo vendime të rëndësishme,
duhet të shikohet për zgjidhje. 

"Epoka ee rre": Të shkohet në
zgjedhje të reja?
Ferati: Mendoj se tash për tash
nuk duhet të ngutemi me
temën e rrëzimit të Qeverisë.
Partitë politike shqiptare duhet
të ulen dhe ta gjejnë një 
rrugëdalje. Me këtë Qeveri apo
pa këtë Qeveri. Ndoshta do të
duhej të arrihej një marrëveshje
mes partive politike që të
shikohet se deri ku mund të
shkohet me këtë Qeveri apo
edhe me shpalljen e zgjedhjeve
të reja. Një gjë dihet, se me këtë
Qeveri e cila nuk e ka 
shumicën në Kuvend nuk
mund të shkohet deri në fund
të mandatit.

Lista Serbe ka paralajmëruar se më 20 prill do ta themelojë
Asociacionin e Komunave Serbe

Thaçi e Haradinaj: 
Asociacioni, vetëm
sipas vendimit të
Gjykatës Kushtetuese

Presidenti i vendit Hashim Thaçi dhe kryeministri Ramush Haradinaj i janë
përgjigjur "ultimatumit" të Listës Serbe rreth paralajmërimit të tyre se më 20 prill do
ta themelojnë Asociacionin e Komunave Serbe. Thaçi e Haradinaj në një takim të
përbashkët që kanë pasur të mërkurën kanë bërë me dije se ky asociacion do të
themelohet sipas parimeve të Brukselit dhe vendimit të Gjykatës Kushtetuese
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SKENDERAJ, 228 MARS - Me rastin e
19-vjetorit të masakrës së Izbicës,
në të cilën forcat serbe patën vrarë
147 civilë shqiptarë të pafajshëm,
kryetari i Kuvendit, Kadri Veseli,
ka thënë se institucionet e
Kosovës nuk do të ndalen
asnjëherë derisa të ketë drejtësi
për Izbicën dhe për dhjetëra
masakra që u kryen mbi popullin
tonë gjatë luftës. "Sot jemi shtet
sovran falë sakrificës së dësh-
morëve e martirëve tanë. Askënd
kurrë nuk do ta cenojmë, por as
kurrë nuk do ta lejojmë askënd ta
cenojë lirinë tonë, shtetin tonë, të
ardhmen e fëmijëve të Izbicës 
dhe gjithë Kosovës", ka thënë
kryeparlamentari Veseli. 
Ai ka theksuar se vetëm drejtësia e
vërtetë i shëron plagët e së 

kaluarës dhe jo përpjekjet për 
balancim mes agresorit dhe çlir-
imtarëve. "Çdo vit ne mblidhemi
në këtë lëndinë të dhimbjes e të
krenarisë. Na bashkon kujtimi për
martirët tanë, për bijtë dhe bijat e
kësaj toke që u sakrifikuan për 
lirinë e Kosovës. Dëshmorët janë
themeli mbi të cilin qëndron
shteti ynë i pavarur dhe sovran.
Janë nderi dhe krenaria jonë e
përhershme. Vitet po kalojnë, por
ne nuk harrojmë, sepse harresa
është shërbim ndaj atyre që bënë
krimin në Izbicë", ka thënë Veseli. 
Kreu i Kuvendit ka shtuar se
Kosova sot është shtet i pavarur
dhe sovran, në rrugën e integrimit
evropian dhe anëtarësimit në
NATO. Ndërkaq presidenti i
Kosovës, Hashim Thaçi, përmes
një postimi në llogarinë e vet në
"Facebook" ka përkujtuar 19-vje-
torin e masakrës në Izbicë. Ai ka

thënë se gjenocidi i Sllobodan
Millosheviqit në Izbicë pati tron-
ditur botën demokratike. "Në
masakrën e Izbicës, 19 vjet më
parë, u vranë mizorisht 150 qyte-
tarë të pafajshëm nga fshatra të
ndryshme të Drenicës. Në mesin e
tyre kishte edhe shumë gra e fëmi-
jë. Ky gjenocid i regjimit serb të
Millosheviqit e tronditi botën
demokratike, e cila kishte nisur
fushatën e bombardimeve mbi
caqet serbe. Sot i kujtojmë të
gjithë ata që humbën jetën në
këtë masakër, duke nderuar 
sakrificën e tyre, e cila u bë themel
i lirisë sonë", ka thënë presidenti
Thaçi. 

Edhe kryeministri i Kosovës,
Ramush Haradinaj, ka përkujtuar
masakrën në Izbicë. Haradinaj ka
thënë se masakra në Izbicë është
dëshmi e një historie të dhimb-
shme në Kosovë, të vrasjeve dhe
dhunës, njëkohësisht një përpjek-
je e pa ndalur dhe këmbëngulëse
e popullit të Kosovës për liri.
"Izbica 19 vjet më parë tronditi
gjithë botën, por na dha forcën
për t'u ngritur mbi dhimbjen, që
rrugën tonë drejt lirisë ta jetëso-
jmë me amanetin e të rënëve. Në
Izbicë u vranë qytetarët tanë të
Leqinës, të Kostërcit e të Burojës,
të Kllodernicës, të Padalishtes, të
Morinës dhe të Ujmirit, të

Kërrnicës dhe fshatrave të tjera të
Komunës së Skenderajt. Kjo
masakër mobilizoi gjithë botën
demokratike për ta ndalur
dhunën dhe vrasjet dhe për t'i
dhënë krah popullit të Kosovës në
luftën e tij të drejtë për liri dhe
pavarësi", ka thënë Haradinaj. Po
ashtu, kryeministri Haradinaj ka
përkujtuar dëshmorët Elez Geci
dhe Maxhun Berisha të rënë tek
Kryqi i Pozharit në Deçan. 
Kryeministri Haradinaj ka thënë
se Kosova sot është shtet i 
konsoliduar, demokratik e i lirë
dhe në rrugën e tij drejt bashkimit
me familjen evropiane dhe 
anëtarësim në NATO e OKB.

Masakra e Izbicës 
tronditi botën

Ministrja Reshitaj: Do të punojmë 
për reduktimin e cilësisë së ajrit

Me rastin e 19-vjetorit të masakrës së Izbicës, në të
cilën forcat serbe vranë 147 civilë shqiptarë të 
pafajshëm, kryetari i Kuvendit, Kadri Veseli, ka thënë
se institucionet e Kosovës nuk do të ndalen asnjëherë
derisa të ketë drejtësi për Izbicën dhe për dhjetëra
masakra që u kryen mbi popullin tonë gjatë luftës

PRISHTINË, 229 MARS (ER) - Me ftesë
të kryesueses së Task Forcës për
Ajrin, ministres së Mjedisit dhe
Planifikimit Hapësinor, Albena
Reshitaj, është mbajtur të
mërkurën takimi i parë i kësaj
task force, ku kanë marrë pjesë
ministra e zëvendësministra të
cilët janë pjesë e kësaj task force
të krijuar me vendim të Qeverisë
pas kërkesës së ministres
Reshitaj.  
Ministrja Reshitaj ka paraqitur
para të pranishmëve
përgjegjësitë institucionale që
kanë anëtarët e kësaj task force si

dhe veprimet që ajo është duke
ndërmarrë për përmirësimin e
cilësisë së ajrit. Ajo ka kërkuar
nga ministrat e zëvendësministrat
angazhim për realizimin e
përgjegjësive që dalin nga ligjet
dhe udhëzimet administrative
që rregullojnë fushëveprimin e
ajrit. "Bashkë me ministrat do të
punojmë për reduktimin e 
cilësisë së ajrit, duke investuar në
zgjerimin e rrjetit të koogjenerimit,
ndërrimin e filtrave të termocen-
traleve, kontrollimin e derivateve
të naftës, matjen e gazrave që
lirojnë veturat, krijimin e sistemit

informativ shëndetësor etj", ka
thënë ministrja Reshitaj. 
Ndërsa anëtarët e kësaj task
force, duke përgëzuar ministren
për iniciativën dhe angazhimin e
saj, paraqiten veprimet që ata
janë duke ndërmarrë si dhe u
zotuan se do të punojnë për për-
mirësimin e cilësisë së ajrit. Në
fund të takimit dolën edhe kon-

kluzionet e para të kësaj task
force duke përfshirë: vendimin
për ndalimin e dhënies falas të
thëngjillit nga KEK-u për punë-
torët e kësaj korporate nga
Ministria e Zhvillimit Ekonomik;
Ministria e Infrastrukturës
shumë shpejt fillon trajnimin e
stafit të qendrave të kontrollimit
teknik të automjeteve ku deri në

fund të vitit do të fillojë edhe
kontrollimi i gazrave të veturave
dhe Ministria e Arsimit, e
Shkencës dhe e Teknologjisë nga
ky vit ndalon përdorimin e
thëngjillit për ngrohje në shkolla;
Ministria e Shëndetësisë ka
iniciuar krijimin e komitetit për
shëndet mjedisor dhe të 
sistemit informativ shëndetësor.
Po ashtu, është bërë me dije se
kanë filluar inspektimet e rrepta
nga Ministria e Tregtisë dhe
Industrisë për kontrollimin e
cilësisë së derivateve të naftës.
Me kërkesën e ministres
Reshitaj, Ministria e Punëve të
Brendshme ka iniciuar krijimin
e policisë së gjelbër. Task Forca
për ajrin do të ketë takim të
vazhdueshëm për ta siguruar
implementimin e veprimeve
për përmirësimin e cilësisë së
ajrit.

Ministrja e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor,
Albena Reshitaj, në takimin e parë të Task Forcës
për Ajrin, ka kërkuar nga ministrat e zëvendësmin-
istrat angazhim për realizimin e përgjegjësive që
dalin nga ligjet dhe udhëzimet administrative që
rregullojnë fushëveprimin e ajrit
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PRISHTINË, 228 MARS - Drejtori i
Agjencisë Kundër Korrupsionit
(AKK), Shaip Havolli, ka bërë me
dije se edhe më tutje për këtë
agjenci sfida mbeten luftimi i
krimit dhe korrupsionit. Në kon-
ferencën me gazetarë të
mërkurën ai ka thënë se nëse të
gjitha institucionet nuk angazho-
hen në luftën kundër këtyre dy
dukurive, Kosova vështirë se do ta
marrë liberalizimin e vizave.
"Transparency International
Kosovën e ka renditur për 10

vende më mirë sesa vitin e kaluar
dhe ne si institucion e kemi
ndjerë veten mirë për këtë nivel të
ngritjes, megjithatë nuk do të
thotë se jemi të kënaqur sepse sit-
uata nuk është bash krejt ashtu.
Kusht goxha i pakalueshëm është
çështja e luftimit të krimit të orga-
nizuar dhe korrupsionit. Kështu
që nuk do të merret aq lehtë liber-
alizimi i vizave, nëse të gjitha
institucionet nuk tregojnë një
angazhim të madh. Pavarësisht se
ka lëvizje pozitive rreth luftimit të
korrupsionit, prapë do të jetë
goxha sfidues ky vit në raport me
kryerjen e këtij rekomandimi", ka

deklaruar Havolli. 
Ai ka folur edhe për deklarimin e
pasurisë së zyrtarëve të lartë dhe,
sipas Havollit, ky proces është
duke shkuar shumë ngadalë.
Havolli ka treguar se në Agjencinë
Kundër Korrupsionit kanë qenë të
obliguar të deklarojnë pasurinë 6
242 zyrtarë të lartë, 886 nga të cilët
i janë nënshtruar kontrollit të
plotë. "Në 563 raste nuk është
vërtetuar se ka një ndryshim sa i
përket çështjes së të hyrave dhe
pasurisë. Në 340 raste janë vërej-
tur disa ndryshime ku janë
kërkuar sqarime shtesë. Ndërsa
në 115 raste janë vërejtur

ndryshime të mëdha sa i përket
çështjes së pasurisë dhe këto raste
i kemi dërguar në Departamentin
për Hetime për t'i trajtuar, ku në
mesin e disa prej tyre është
ushtruar kallëzim penal", është
shprehur Havolli. Sipas tij, gjatë
vitit 2017 AKK-ja ka pasur në traj-
tim 357 raste për hetim të
prokurimit, të konfliktit të intere-
sit dhe të deklarimit të pasurisë.
Havolli ka thënë se 45 raste kanë
qenë nga viti paraprak, kurse 312
raste të vitit 2017. 
Ai ka bërë me dije se Agjencia
Kundër Korrupsionit ka ushtruar
kallëzime penale në 89 raste dhe

109 raste së bashku me kallëzimet
penale i ka dërguar në prokurori,
polici dhe institucione të tjera.
"Pra, gjatë vitit 2017 Agjencia
Kundër Korrupsionit ka pasur në
trajtim gjithsej 357 raste, këtu
përfshihen rastet e hetimit, rastet
e parandalimit, rastet e prokurimit
dhe rastet për çështje të ndryshme
të konfliktit të interesit. 45 raste
kanë qenë nga viti paraprak, 
ndërsa 312 raste kanë qenë të vitit
2017. Nga këto raste AKK-ja ka
ushtruar kallëzime penale në 89
raste, ndërsa në 109 raste së
bashku me kallëzime penale i ka
dërguar në prokurori, polici dhe
në institucionet e tjera", ka 
theksuar ai. 
Havolli ka treguar se 18 raste të
Agjencisë Kundër Korrupsion janë
dërguar në organe kompetente
për shqyrtimin e masave adminis-
trative. "Në ato raste kur Agjencia
gjatë trajtimit të rastit nuk ka
pasur elemente të veprës penale,
ka vërtetuar se ka shkelje të
udhëzimeve të brendshme dhe të
Kodit të Etikës dhe shumë shpejt
pritet që institucionet të marrin
masa ndaj këtyre zyrtarëve në
mesin e të cilëve ka sekretarë 
permanentë, drejtorë të agjencive
të ndryshme dhe të institucioneve
të tjera", është shprehur Havolli,
duke shtuar se 92 raste janë mbyllur,
139 raste janë në procedurë të het-
imeve dhe 35 raste të informatave
anonime janë trajtuar nga Agjencia
Kundër Korrupsion. Ai ka treguar
se 48 raste janë trajtuar për shkelje
të mundshme të Ligjit të
Prokurimit Publik, ku 22 prej tyre
janë mbyllur. Kurse sa i përket 
konfliktit të interesit, AKK-ja ka 
trajtuar 166 raste, 79 prej tyre i janë
shmangur konfliktit të interesit, 21
raste kanë rezultuar pa konflikt të
interesit, 31 raste janë në proce-
durë të mëtutjeshme të hetimit.

Agjencia Kundër Korrupsionit (AKK) ka prezantuar Raportin e Punës për vitin 2017

Havolli: Luftimi i krimit dhe 
korrupsionit, sfida për AKK-në

Vetëvendosja me aksion simbolik 
kundër kryeprokurorit të shtetit

PRISHTINË, 228 MARS (ER) -
Aktivistët e Lëvizjes
Vetëvendosjes kanë zhvilluar të
mërkurën një aksion simbolik
jashtë ndërtesës në pallatin e
drejtësisë. Sipas aktivistëve të
Lëvizjes Vetëvendosje, ky
aktivitet është zhvilluar derisa
kryeprokurori i Shtetit,
Aleksandër Lumezi, në pallatin
e drejtësisë po shpaloste suk-
seset për luftën ndaj korrup-
sionit si kusht për liberalizmin
e vizave. "Një kryeprokuror i
cili nuk e ka asnjë ndjekje të
nivelit të lartë institucional për
korrupsion është veçse një
mace e vogël përballë minjve të
mëdhenj të nëntokës", ka

thënë aktivistja Aurora
Mullatahiri. Ajo ka shtuar se të
gjithë jemi dëshmitarë që krimi
në Kosovë, përveçse po lulëzon,
është në bashkëpunim të plotë
me prokurorët dhe gjykatësit,
"të cilët në rastin më të mirë
heshtin dhe nuk ndërmarrin
veprim karshi këtij krimi kur
nuk janë bashkëpunëtorë në të.
Kosova ka nevojë për drejtësi,
ka nevojë për prokurorë të cilët
janë të aftë dhe të guximshëm
që ta luftojnë krimin e orga-
nizuar të nëntokës i cili çdo ditë
e më shumë ngre kokën mbi
tokë në formën e drejtuesve
institucionalë", ka thënë
aktivistja Aurora Mullatahiri.

Pavarësisht se ka lëvizje pozitive në luftimin e krimit dhe korrupsionit, plotësimi i këtij kriteri do të jetë
goxha sfidues për Agjencinë Kundër Korrupsionit (AKK). Kështu ka deklaruar të mërkurën drejtori i kësaj
Agjencie, Shaip Havolli, në një konferencë me gazetarë. Ai ka kërkuar angazhim maksimal nga të gjitha
institucionet në mënyrë që të ketë rezultate të kënaqshme në luftën kundër krimit dhe korrupsionit
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PRISHTINË, 228 MARS - Kryetari i Odës
Ekonomike të Kosovës (OEK),
Safet Gërxhaliu, në prezantimin e
studimit rreth barrierave të bizne-
sit në Kosovë, ka thënë se është
alarmues fakti kur Serbia njofton
për rritje të importeve nga Kosova
për 65 për qind, ndërsa në
Doganën e Kosovës shifrat janë
për tri herë më të vogla. 
Kryetari i OEK-ut, Safet Gërxhaliu,
ka thënë se 61 për qind e kom-
panive të prodhimit presin ta
rrisin punësimin, ndërsa 69 për
qind e kompanive të shitjes me
pakicë presin që punësimi të
mbetet i njëjtë. Sipas tij, kjo tregon
se pritjet për punësim janë më të
mëdha se ato për dështim, kurse
79 për qind e kompanive presin
që situata të ndryshojë. 
Gërxhaliu ka thënë se kompanitë
prodhuese kanë treguar se nuk
kanë problem për mbajtjen e sto-
qeve. Ai ka shtuar se është shqetë-
sues rritja e importit nga Serbia

dhe mospërputhja e të dhënave
për këtë çështje. "Sa iu përket
eksporteve, ne kemi bërë analiza
dhe hulumtime dhe kemi vërejtur
se statistikat nuk përputhen.
Është një diskrepancë në mes të
asaj që lajmërohet si eksport dhe
asaj që vërtet eksportohet, e që
neve është duke na sfiduar. Duam
të dimë se sa është vlera e vërtetë e
eksporteve. Po mendojmë se mos
është dikush që po punon me
dokumente të dyfishta. Neve na
ka alarmuar rasti kur Serbia
lajmëron rritje të importeve nga
Kosova për 65 për qind, ndërsa në
Doganën e Kosovës shifrat janë
për tri herë më të vogla", është
shprehur Gërxhaliu.
Sa iu përket barrierave të 
prodhuesve, Gërxhaliu ka 
theksuar: "Kostoja e punës është
me 14 për qind, konsumatorët
nuk paguajnë me kohë, kamatat
bankare janë të larta, ka vështirësi
për marrjen e kredive, ku kjo i
godet 20 për qind të kompanive.
51 për qind e tyre shprehen se nuk
ka forma alternative të financimit

të projekteve", ka thënë ai.
Gërxhaliu ka reaguar edhe sa i
përket taksës së vënë për "Rrugën
e Kombit". Ai ka thënë se taksa për
autostradën që lidh Kosovën me
Shqipërinë është e lartë. "Ne kemi
kundërshtuar taksën për

autostradën sepse është shumë e
lartë. Si Odë Ekonomike e Kosovës
themi se barrierat në Shqipëri
janë shtuar. Ato mendojmë se
janë për shkak të grupeve të
interesit. Me këtë veprim 'Rruga e
Kombit' nuk e meriton të quhet

'Rrugë e Kombit', por mund t'i
themi 'Rrugë e përfitimeve të
Kastratit'", është shprehur
Gërxhaliu. Duke folur rreth 
skandalit të mishit, Gërxhaliu ka
thënë se duhet të forcohet 
sundimi i rendit dhe ligjit. 

Gërxhaliu: Serbia lajmëron rritje të
importeve nga Kosova për 65 për qind

PRISHTINË, 228 MARS (ER) - Ministri
i Infrastrukturës, Pal Lekaj, ka
pritur të mërkurën në takim
ambasadorin e Kosovës në
Shqipëri, Sylë Ukshini, ku temë
diskutimi e këtij takimi ishte
çështja e taksës rrugore për
"Rrugën e Kombit". Sipas Lekajt
dhe Sylës, kjo taksë është e
papërballueshme për qytetarët
dhe bizneset e Kosovës, të cilët
kanë qarkullim të vazhdueshëm
në "Rrugën e Kombit". 
Ministri Lekaj ka potencuar

edhe një herë se nuk është i 
pajtimit me këtë taksë të 
papërballueshme për standardin
tonë. "Ne si Ministri e
Infrastrukturës i kemi marrë me
shqetësim të gjitha ato ankesa të
qytetarëve të Kosovës sa i përket
tarifës rrugore të 'Rrugës së
Kombit'. Ajo që mund të them
është se ne nuk jemi njoftuar
paraprakisht dhe as nuk jemi
konsultuar me Qeverinë
shqiptare për këtë  rast nga
Ministri i Infrastrukturës dhe

Energjisë, Gjiknuri", ka thënë
Lekaj.
Ndërsa ambasadori Ukshini e 
njoftuar ministrin Lekaj lidhur me
takimin e tij me ministrin e
Infrastrukturës dhe Energjisë,
Demian Gjiknuri, nga i cili ka
kërkuar një takim në kohën më të
shkurtër të mundshme për t'i trajtuar
këto gjëra. Ambasadori i Kosovës në
Shqipëri, Sylë Ukshini, ka bërë me
dije se nga dita e mërkurë Shqipëria
ka filluar aplikimin e taksës për
"Rrugën e Kombit". 

Takohen Lekaj e Ukshini: Taksa për 
‘Rrugën e Kombit’, e papërballueshme

Gjilan, 28 mars (ER) - Në kuadër
të vizitave në Qendrat e Aftësimit
Profesional (QAP), ministri i
Punës dhe Mirëqenies Sociale,
Skender Reçica, ka vizituar të
mërkurën qendrat në Gjilan dhe
Ferizaj, ku ka parë nga afër
shumë të rinj e të reja duke
ndjekur kurse të aftësimit në
fusha të ndryshme, si zdrukthë-
tari, administrim biznesi, saldim,
dizajn, hotelieri etj.
Përfaqësuesit e të dy qendrave
falënderuan ministrin për 
vizitën dhe interesimin që po 
tregon për promovimin dhe
fuqizimin e qendrave të aftësim-
it dhe riaftësimit profesional.
Nga të rinjtë, disa nga ta me
studime pasuniversitare të 

përfunduara, ministri u njoftua
në detaje rreth njohurive që ata
po përfitojnë në trajnimet që po
ndjekin në këto qendra.
Në Gjilan ministri takoi edhe
Lavdrim Hysenin, i certifikuar në
dizajn grafik dhe i punësuar në
biznesin "Luli 93", i cili tregoi se
aftësimi i përfituar në QAP i ka
ndihmuar për të gjetur një vend
pune. Reçica ka thënë se aftësimi
dhe riaftësimi profesional, në
kuadër të masave aktive të tregut
të punës, janë mundësi e
jashtëzakonshme për të gjetur
një vend pune dhe bëri thirrje të
vizitohen sa më shumë këto 
qendra për t'i ndjekur trajnimet
dhe për t'u aftësuar në një laramani
profilesh që ofrohen në QAP.

Ministri Reçica: Aftësimi profesional,
mundësi e mirë për punësimin
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PRISHTINË, 228 MARS - Ministri i
Financave, Bedri Hamza, ka
raportuar të mërkurën para 
anëtarëve të Komisionit për
Buxhet dhe Financa në lidhje me
shpenzimet e paparashikuara
për vitin 2018, përkatësisht për
shpenzimin e rezervave shtetërore
gjatë muajve të këtij viti.
Kryetari i Komisionit për Buxhet
dhe Financa, Lumir Abdixhiku,

ka thënë se paratë publike janë
shpërndarë pa ndonjë nevojë të
veçantë. Ai ka kërkuar shpjegim
nga ministri se cilat janë ato 
projekte në të cilat është 
harxhuar më shumë se gjysma e
rezervës shtetërore. Po ashtu,
Abdixhiku ka kërkuar shpjegim
nga Hamza për parashikimin e
muajve të ardhshëm. 
Ministri i Financave, Bedri
Hamza, në fillim të fjalës së tij ka
bërë me dije se mënyra e shpenz-
imeve të rezervave buxhetore të

shtetit është kritikuar nga vetë ai.
Hamza ka vlerësuar se 
shpenzimet e financuara nga 
rezerva shtetërore është dashur
të përfshihen në shpenzimet e
rregullta e të parashihen në Ligjin
e buxhetit. Duke iu referuar të
dhënave statistikore të shpenz-
imeve nga rezervat shtetërore për
vitet paraprake, ministri Hamza
thënë se ato nuk dallojnë shumë
nga shpenzimet e këtij viti,
ndërkaq ka pohuar se shpenzimet
e gjertanishme nuk rrezikojnë 
stabilitetin makrofiskal në vend.
Ai ka sqaruar se shpenzimet më
të mëdha janë evidentuar gjatë
shënimit të datave të rëndësishme
shtetërore, kurse shpenzimet e
tjera janë bërë në ndihmën për
komunitetet, si dhe shpenzimet
të cilat nuk kanë qenë të përfshira

në Ligjin e buxhetit. "Rezerva
shtetërore historikisht është
harxhuar dhe në vitin 2016 ishte
harxhimi më i madh se në vitin
2017. Rezerva aktuale nuk e
cenon stabilitetin makrofiskal.
S'ka ndodhur asgjë më shumë në
këtë qeveri. Për 'Flakën e Janarit'
janë shpenzuar 54 850 euro, për
shënimin e Pavarësisë janë
shpenzuar 600 mijë euro dhe 50
për qind e rezervës për adresimin
e KOST-it që kjo qeveri e ka
trashëguar. Në vitin 2017 kon-
sumatorët kanë humbur 14 mijë
euro për shkak të kësaj gjendje.
Shuma e ndarë ishte për evitim të
problemit dhe jo për zgjidhje.
Janë shpenzuar 100 mijë euro për
'Epopenë e UÇK-së', kurse 120
mijë euro për 800 familje për
komunitetin egjiptian, 50 mijë

euro janë harxhuar prapë për
komunitete, si dhe shuma e 
harxhuar për shënjimin e vijës
shtetërore. Po ashtu, janë bërë
shpenzime edhe për restaurimin
e Kishës në Prizren", ka thënë
Hamza.
Ministri Hamza ka bërë me dije
se ndër shpenzimet më të
mëdha, që nuk kanë qenë të
parapara, kanë qenë investimet
në KOST. Lidhur me këtë ai ka
sqaruar se problemet që e 
përcjellin KOST-in janë shumë të
mëdha dhe do të shkaktojnë
shpenzime edhe në të ardhmen.
Sipas tij, zgjidhja afatgjatë e 
problemeve në KOST është 
zbatimi i marrëveshjes për
energjinë nga ana e Serbisë, e
arritur gjatë procesit të dialogut
me Kosovën në Bruksel.

Hamza: Rezerva aktuale shtetërore nuk e
rrezikon stabilitetin makrofiskal

Arbisa SSHEFKIU

PRISHTINË, 228 MARS - Ministri
Zhvillimit Ekonomik, Valdrin
Lluka, së bashku me ministrin e
Inovacionit dhe Ndërmarrësisë,
Besim Beqaj dhe ministrin e
Administratës Publike Mahir
Jagxhillar, kanë vizituar kom-
paninë "Gjirafa", ku janë takuar
me themeluesin e kësaj kom-
panie Mërgim Cahani. Me këtë
rast ministri Lluka ka thënë se
investimi në teknologji siguron
zhvillim të qëndrueshëm
ekonomik. "Jemi duke shikuar
disa forma të bashkëpunimit si
Qeveri se si mund t'i ndihmo-
jmë sektorit privat në fushën që
punon 'Gjirafa.com'. Kemi gje-
tur disa mundësi të mira se si
sektori publik do t'i ndihmojë
në sektorin privat, por edhe
sektori publik përfiton nga
thithja e taksave nga zhvillimi i
kompanive, gjithashtu edhe
nga shërbimet që vijnë nga ky

sektor", është shprehur ministri
Lluka.
Po ashtu, ministri Lluka ka
pohuar se kompanitë e këtij lloji
ndihmojnë për të mirë në
imazhin e Kosovës, duke
treguar kështu ide kreative që i
bashkohen tregut më të ri digji-
tal në botë. "Është krenari të
shohim një kompani të tillë me
një përmasë kaq të madhe që ta
kemi lider në botë, sidomos tek
avancimi i gjuhës shqipe, rreg-
ullimi i gjuhës shqipe dhe kërki-
mi që bëhet përmes gjuhës
shqipe. Interesi ynë është kërki-
mi dhe avancimi në gjuhën
shqipe", ka thënë ministri
Lluka. 
Ndërsa ministri i Inovacionit
dhe Ndërmarrësisë, Besim
Beqaj, ka theksuar se Qeveria ka
për qëllim kryesor mbështetjen
e sektorit privat. "'Gjirafa...'
është bërë shembull i
ekonomisë digjitale në Kosovë
me zhvillimet e saj që ajo po
avancon", është shprehur

Beqaj. 
Ndërsa ministri i Administratës
Publike, Mahir Jagxhillar, ka
deklaruar se po shikohen
mundësitë e bashkëpunimit sa
më efikas. 

Mërgim Cahani, themelues i
kompanisë "Gjirafa", ka thënë
se është kënaqësi ta shohësh
Qeverinë teksa ndihmon sek-
torin privat. "Jemi duke u rritur
shumë shpejt në Kosovë dhe

rajon, sidomos nga aspekti i
gjuhës shqipe dhe po shikojmë
për bashkëpunime të
ndryshme se si ta rrisim këtë
bashkëpunimin me Qeverinë e
Kosovës", ka thënë Cahani.

Ministri Lluka vizitoi kompaninë ‘Gjirafa’, 
i ofron mbështetje sektorit të IT-së 

Ministri i Financave, Bedri Hamza, në raportimin
para anëtarëve të Komisionit për Buxhet dhe
Financa ka bërë me dije se, pavarësisht se nga
rezerva shtetërore janë shpenzuar shuma të
konsiderueshme parash, me gjendjen aktuale
nuk rrezikohet stabiliteti makrofiskal në vend
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PRISHTINË, 28 MARS (ER) -
Qendra për Këshillim në
Karrierë, në kuadër të
Drejtorisë për Planifikim
Strategjik dhe Zhvillim të
Qëndrueshëm, ka orga-
nizuar punëtorinë dyditore
me temë "Dyert e hapura".
"Po mundohemi të gjejmë

metoda adekuate për t'i
nxitur nxënësit e klasave
të IX-ta që të orientohen në
shkolla profesionale.
Përveç kësaj, Qendra për
Këshillim në Karrierë u
shërben nxënësve edhe në
përgatitjen e tyre sa më të
mirë për punësim pas për-

fundimit së shkollës profe-
sionale", është thënë në
njoftimin e Komunës së
Prishtinës. Të pranishëm
në këtë punëtori ishin për-
faqësues të komunës, të
MAShT-it, si dhe drejtorë të
shkollave të mesme të
ulëta.

Mbahet punëtoria për orientim të nxënësve në shkolla profesionale

MALISHEVË, 228 MARS (ER) -
Qendra Kryesore e Mjekësisë
Familjare (QKMF) në Malishevë
ka hapur këshillimoren për
pacientët me sëmundjet
jongjitëse (hipertension dhe
diabet).  Kjo këshillimore është
realizuar falë një bashkëpunimi
të mirë të QKMF-së dhe organi-
zatës zvicerane Accesible

Quality Healthcare (AQH). Në
ceremoninë e hapjes së kësaj
këshillimore ka marrë pjesë
nënkryetari i Komunës së
Malishevës, Hajdin Berisha,
drejtori i Drejtorisë për
Shëndetësi, Liridon Hoti, drej-
tori i QKMF-së, Nuhi Morina,
mjekë dhe punëtorë të tjerë
shëndetësorë. Nënkryetari i

Komunës së Malishevës ka
falënderuar AQH-në për këtë
ndihmë dhe përkrahjen e 
vazhdueshme për QKMF-në, ku
përmes trajnimeve dhe 
ndihmës në aparaturë dhe
mjete konkretizuese, ka ndih-
muar për rritjen e cilësisë dhe
ofrimin e shërbimeve sa më të
mira për qytetarët.

QKMF-ja e Malishevës, me këshillimore për pacientët me sëmundje kronike

PRIZREN 28 MARS (ER) - Kryetari i
Komunës së Prizrenit, Mytaher
Haskuka, ka njoftuar prizrenasit
se tani e tutje çdo ankesë të tyre
në raport me këtë komunë mund
ta bëjnë duke thirrur në telefonin
pa pagesë. "Çdo problem apo
ankesë e çfarëdo lloji në
Komunën e Prizrenit nga sot ka
një adresë të vetme. Mjafton të
thirrni në numrat: 0800 19 200
apo në +383 45 119 200 me 'Viber'

ose 'Whats App' dhe nga aty
operatori do ta adresojë çështjen
e ngritur nga ju te zyrtari
përgjegjës", ka shkruar Haskuka
në llogarinë e vet në "Facebook".
Ai ka thënë se sistem i komu-
nikimit mundëson përcjelljen e
punës së ekzekutivit komunal.
"Të gjitha thirrjet realizohen
falas, fillimisht prej orës 8:00 deri
në orën 24:00", ka shkruar
Haskuka.

Haskuka 
lanson projektin
‘Alo, Komuna’

Rahovec, 228 mmars ((ER) - Qendra
Komunale e Mjekësisë Familjare
(QKMF) në qytetin e Rahovecit ka
përfituar si donacion një autoam-
bulancë nga mërgimtarët Sabit
Shehu dhe Eldina Shehu Durguti. 

Në ceremoninë e dorëzimit të
donacionit nga mërgimtarët të
pranishëm ishin kryetari i
Komunës së Rahovecit, Smajl
Latifi, Samir Mustafa, drejtor i
Drejtorisë së Shëndetësisë dhe

Përkujdesjes Sociale dhe Jusuf
Koronica, drejtor i QKMF-së. 
Pas pranimit të çelësave të
autoambulancës, kryetari Latifi i
ka falënderuar mërgimtarët për
dhënien e donacionit.

QKMF-ja në Rahovec merr 
donacion një autoambulancë

PRISHTINË, 228 MARS (ER) -
Komuna e Prishtinës dhe
banorët e lagjeve 'Tauk Bahçe'
dhe 'Sofalia' organizuan ditën
e dhurimit të gjakut, ku mori
pjesë edhe drejtori i
Shëndetësisë dhe Mirëqenies
Sociale, Arben Vitia. Ky orga-
nizim po bëhet për herë të

katërt me radhë, në shenjë
nderimi për banorët e kësaj
pjese që 18 vjet më parë ishin
dëbuar nga forcat serbe, e
shumë prej tyre edhe ishin
vrarë.  Po në këtë ditë përkujto-
hen edhe 74 veprimtarët që
ishin vrarë në parkun e 'Tauk
Bahçes' në vitin 1944.

Banorët e lagjeve ‘Tauk Bahçe’
dhe ‘Sofalia’ dhurojnë gjak
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Pas zhvillimeve që ndodhën gjatë
dhe pas arrestimit të Marko
Gjuriqit, shef i Zyrës së Serbisë për
Kosovën, Lista Serbe, pas takimit
me presidentin e Serbisë,
Aleksandar Vuçiq, në Beograd, u
tërhoq nga Qeveria e Kosovës
duke e shantazhuar Qeverinë
Haradinaj me rrëzimin e saj.
Realisht, Lista Serbe, që nga hyrja
në Qeveri vazhdimisht ka shan-
tazhuar dhe ka punuar kundër
Kosovës duke kërkuar të formo-
het Asociacioni i Komunave
Serbe në Kosovë sipas
Marrëveshjes së Brukselit e jo
sipas vërejtjeve të Gjykatës
Kushtetuese.
Arrestimin e Marko Gjuriqit,
Serbia, përmes Listës Serbe, po e
keqpërdor politikisht aq më parë
që edhe ajo e di se si veprohet me
ata që ilegalisht e kalojnë kufirin
sikur që edhe vetë Serbia ka
arrestuar, por edhe vrarë shqip-
tarë të Kosovës që ilegalisht e
kanë kaluar kufirin. E kemi rastin
e policëve të Kosovës që u trajtu-
an në mënyrën më të poshtër nga
xhandarmëria serbe pasi kishin
kaluar gabimisht kufirin me
Serbinë. Të gjithë ata që e kanë
kaluar ilegalisht kufirin Serbia i ka
dërguar në burgun e Prokupljes, i
ka mbajtur deri në dy muaj dhe
vetëm pas procedurës gjyqësore
dhe pasi e kanë paguar dënimin e
shqiptuar (kryesisht me të holla),
janë liruar.
Arrestimi i Marko Gjuriqit në
Mitrovicë është provokuar nga
vetë Serbia duke e përdorur
kundërvajtësin Gjuriq si karrem
dhe ky ka qenë veprim shumë

profesional i Policisë së Kosovës.
Rasti Gjuriq është dashur ta
marrë epilogun në Stacionin
Policor në Mitrovicë dhe Gjykatën
në Mitrovicë, kurse transportimi i
tij në Prishtinë ka qenë i panevo-
jshëm dhe nëse Policia e Kosovës
në Mitrovicë ka qenë perfekte, në
Prishtinë ka bërë gabime të
mëdha duke e ekspozuar zotin
Gjuriq një trajtimi të padinjitet-
shëm, degradues dhe poshtërues,
i cili konsiderohet si shkelje e
rëndë e të drejtave të personave të
privuar nga liria dhe e cila e drejtë
garantohet me të gjitha doku-
mentet ndërkombëtare dhe kom-
bëtare për të drejtat e njeriut.
KMDLNj konsideron se "ekskur-
sioni" i Marko Gjuriqit në rela-
cionin Mitrovicë - Prishtinë -
Merdare nuk ka qenë as vendim e
as veprim policor, por një vendim
politik, ndërsa Policia e Kosovës e
ka zbatuar këtë vendim politik. 
Marko Gjuriqi është dashur të tra-
jtohet sikur që trajtohen qytetarët
e Kosovës që e kalojnë ilegalisht
kufirin me Serbinë; fillimisht
është dashur t'i shqiptohet masa
e ndalimit policor prej 48 orëve
për të vazhduar me procedurat e
tjera.
Të gjitha partitë opozitare me të
drejtë kanë akuzuar Qeverinë
Haradinaj se është peng i Listës
Serbe dhe kanë kërkuar të
pamundësohet roli dhe
mundësia shantazhuese e Listës
Serbe. Për këtë arsye tash duhet ta
përkrahin Qeverinë Haradinaj
dhe të kontribuojnë që t'i hiqet
mundësia shantazhuese kësaj
liste përmes faktorizimit të ser-

bëve të Kosovës që deklarohen
lojalë ndaj Kosovës dhe të cilat
duan të bëhen pjesë e institucion-
eve të Kosovës, pa e kushtëzuar
lojalitetin e tyre. Serbët e Kosovës
janë margjinalizuar me vendime
politike të disa bartësve të institu-
cioneve të Kosovës dhe të Serbisë
dhe tash është koha t'i trajtojmë si
qytetarë të barabartë të Kosovës,
me të gjitha përgjegjësitë dhe të
drejtat që u takojnë.
Mundësia e zgjedhjeve të
jashtëzakonshme nuk e
ndryshon konfiguracionin politik
në Kosovë, e dëmton Buxhetin e
Kosovës, e ul numrin e votuesve
dhe kundërshtohet nga ndërkom-
bëtarët. 
Me marrëveshje të subjekteve
politike shqiptare dhe të pakicave
të tjera mund të caktohet një peri-
udhë, jo më pak se 12 muaj, pastaj
të caktohet një datë për zgjedhje.
Ndonëse ka mbetur pakicë
absolute, Qeveria Haradinaj nuk
duhet t'i nënshtrohet shantazhit të
Listës Serbe dhe kryeministri

Haradinaj nuk duhet të japë
dorëheqje kurrsesi. Nëse në rastin
konkret Ramush Haradinaj do të
dorëhiqej, do të krijohej një
presedan i rrezikshëm, me ç'rast
Lista Serbe do t'i shantazhonte
edhe kryeministrat e ardhshëm
qoftë ai Albin Kurti, Visar Ymeri,
Fatmir Limaj, Kadri Veseli,
Avdullah Hoti apo të tjerë. 
Nënshtrimi ndaj këtij shantazhi te
Lista Serbe do të krijonte një
automatizëm për dorëheqje të
qeverive të ardhshme dhe jofunk-
sionalitet strategjik të Kosovës.
Partitë aktuale shqiptare dhe paki-
cave joserbe, sikur edhe poli-
tikanët e serbëve të Kosovës që
kanë dëshmuar përkushtimin e të
qenit qytetarë të Kosovës, duhet ta
ndërtojnë një konsensus kalimtar,
deri te një zgjidhje e qëndrueshme
e cila do të bëhej me një
bashkëpunim të pozitës dhe opoz-
itës. 
Partitë opozitare duhet të kërkojnë
transparencë për bisedimet në
Bruksel, t'i demonopolizojnë ato

dhe të kërkojnë përgjegjësi për
dështimet e deritashme. Duhet të
bëhen publikë emrat e ekipit për-
gatitor për hartimin e draftit për
Asociacionin e Komunave Serbe
duke këmbëngulur të respektohen
vendimet e Gjykatës Kushtetuese
të Kosovës. Në të kundërtën, duhet
të kundërshtohet me të gjitha
mjetet e mundshme.
Opozita, për arsyet e përmendura
më lart, në asnjë mënyrë nuk
duhet të identifikohet me Listën
Serbe duke ia bërë numrat për
rrëzimin e Qeverisë Haradinaj.
Çdo solidarizim me Lista Serbe e
cila po manifeston aktivitet
rrënues kundër Kosovës do ta thel-
lonte krizën edhe më shumë, me
pasoja të paparashikueshme.
Opozita tani e ka rastin ta luajë
rolin konstruktiv që edhe i takon
duke e përkrahur Qeverinë e
Kosovës dhe kryeministrin
Haradinaj për një afat të caktuar
dhe në këtë mënyrë do të kon-
tribuonte vendosmërisht për
defaktorizimin e Listës Serbe dhe
ndikimit të Serbisë në Kosovë.
KMDLNj kërkon të përkrahet
Policia e Kosovës për intervenim
në Mitrovicë sikur që të caktohet
edhe përgjegjësia për trajtim
degradues dhe poshtërues të
Marko Gjuriqit në Prishtinë dhe,
në këtë kontekst, e vlerëson të
kundërligjshëm bërjen publike të
emrave të policëve dhe policeve që
kanë marrë pjesë në arrestimin e
Marko Gjuriqit sepse paraqet
shkelje të privatësisë, e rrezikon
jetën e tyre, i bënë shënjestra të
lehta për veprim ndaj tyre sikur që
i demotivon në punën e tyre.

Pse nuk duhet të kërkohet votë mosbesimi 
për qeverinë Haradinaj

MITROVICË, 228 MARS (ER) - Kryetari
i Komunës së Mitrovicës, Agim
Bahtiri dhe Ilir Grapci, drejtor
menaxhues në "Sowi Kosovo",
kanë nënshkruar të mërkurën një
memorandum mirëkuptimi për
zhvillimin e projekteve për ndër-
timin e kapaciteteve të reja
gjeneruese për prodhim të
energjisë elektrike nga era. 
Ky memorandum parashikon që

"Sowi Kosovo", për prodhim të
energjisë elektrike nga era, do të
ndërtojë në zonën kadastrale
Selac, Parkun e Mullinjve të erës. 
Në total, projektet e "Sowi
Kosovo" konsistojnë në 105 Wind
kapacitet prodhues energjetik
pas finalizimit. Me këtë rast
kryetari Bahtiri ka thënë se nën-
shkrimi i këtij memorandumi
është një hap shumë i rëndë-

sishëm për projektet për gjener-
imin e energjisë elektrike.
"Komuna e Mitrovicës është e
përkushtuar për realizimin e
objektivave të energjisë elektrike
të vendit dhe inkurajimit të një
numri sa më të madh të inves-
timeve të huaja, të cilat do të
ndikojnë në rritjen e punësimit
dhe rritjen e  mirëqenies së qyte-
tarëve", ka thënë Bahtiri.

Mitrovica nënshkruan memorandum
për prodhim të energjisë elektrike

PRISHTINË, 228 MARS (ER) - Të
mërkurën kanë filluar punimet
për rregullimin e kanalizimit
fekal dhe atmosferik, si dhe rreg-
ullimi i sistemit të ujësjellësit në
rrugën "Fehmi Agani", me ç'rast
është mbyllur qarkullimi i maki-

nave në këtë pjesë të qytetit.
Brenda së njëjtës kontratë është
edhe rregullimi i kanalizimit fekal
dhe atmosferik në rrugën
"Hajdar Dushi". Sipas një njofti-
mi të Komunës së Prishtinës do
të punohet gradualisht, me fillim

në segmentin afër kryqëzimit me
rrugën "UÇK", për të vazhduar
tutje nëpër rrugën "Fehmi Agani"
me kah nga rruga "Hajda Dushi".
Plani dinamik i punës parasheh
që brenda 60 ditësh të përfundo-
jnë të gjitha punimet.

Fillojnë punimet në rrugët 
‘Fehmi Agani" dhe ‘Hajdar Dushi’

- Analizë për zhvillimet e fundit politike nga Këshilli për Mbrojtjen e të Drejtave e të Lirive të Njeriut (KMDLNj)



LONDËR, 228 MARS - Kryeministrja
britanike Theresa May ka
mirëpritur vendimin e Shteteve
të Bashkuara për t'i dëbuar 60
diplomatë rusë lidhur me sul-
min me agjent nervor ndaj ish-
spiunit rus në Salisbury të
Britanisë. Këto komente May i
ka bërë gjatë një bisede tele-
fonike me presidentin e
Shteteve të Bashkuara, Donald

Trump. "Kryeministrja sot ka
folur me presidentin Trump
dhe ka mirëpritur vendimin e
ShBA-së për t'i dëbuar 60 diplo-
matë rusë, në përgjigje për sul-
min me agjent nervor në
Salibury", ka thënë zëdhënësi i
May. 
May ka thënë se ShBA-ja ka
përçuar një përgjigje të
fuqishme dhe ka mirëpritur

dëbimet masive në përgjigje
ndaj sjelljes së pamatur të
Moskës. Dhjetëra qeveri në
mbarë botën kanë dëbuar rreth
150 diplomatë rusë. Londra e
akuzon Moskën se qëndron
prapa sulmit me agjent nervor
ndaj ish-spiunit Sergei Skripal
dhe vajzës së tij Yulia.
Moska vazhdimisht ka mohuar
çdo përfshirje në këtë sulm.

May bbisedon mme TTrumpin llidhur mme ddëbimin ee ddiplomatëve rrusë
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PODGORICË, 228 MARS - Mali i Zi e
shpalli "të padëshirueshëm" një
përfaqësues diplomatik të
akredituar në Ambasadën Ruse
në Podgoricë duke i dhënë një
javë afat për t'u larguar dhe i
hoqi akreditimin konsullit rus të
nderit në Mal të Zi.
Qeveria malaziase tha se vendi-
mi është marrë në
bashkërendim me aleatët në
Bashkimin Evropian dhe në
NATO, në vijë me kundërpërgjig-

jen e tyre ndaj sulmit me lëndë
nervore ndaj një ish-agjenti të
dyfishtë rus dhe të bijës së tij në
Britani të Madhe.
Ky hap pason një vendim të
ngjashëm nga Shtetet e
Bashkuara dhe më shumë se 20
vendeve të tjera si dhe të NATO-
s, që fajësuan Rusinë për sulmin.
Moska ka mohuar çdo përfshirje
në këtë ngjarje. Ministri i
Jashtëm rus Sergej Lavrov tha se
dëbimet masive ishin rezultat i

"presionit kolosal" nga
Uashingtoni. 
Të hënën ShBA-ja urdhëroi 60
diplomatë rusë të akuzuar si
agjentë, për t'u larguar nga vendi
brenda një jave dhe urdhëroi
mbylljen, deri më 2 prill, të
Konsullatës së Rusisë në qytetin
port Seattle në shtetin e
Uashingtonit. 
Lavrovi tha se Moska do t'i
përgjigjet vendimit të Shteteve të
Bashkuara brenda një jave.

Edhe MMali ii ZZi ddëbon ddiplomatin rrus 

UASHINGTON, 228 MARS -
Presidenti amerikan Donald
Trumpi e ka përshëndetur
takimin mes udhëheqësve të
Kinës dhe Koresë së Veriut të
zhvilluar ditët e fundit në
Pekin, por shton se Shtetet e
Bashkuara do ta vazhdojnë
presionin maksimal ndaj
regjimit korean-verior. Vizita e
udhëheqësit korean-verior
Kim Jong Un në Kinë është
komentuar në mënyra të
ndryshme nga fuqi rajonale,
por shihet përgjithësisht si një
sinjal pozitiv ndërkohë që
regjimi i Phenianit përgatitet
për takimin në mes të udhëhe-
qësve të dy Koreve, si dhe
takimin në mes të presidentit
Trump dhe Kim Jong Unit. 
Vizita e parë e udhëheqësit
korean-verior jashtë vendit u
njoftua të martën nga Xinhua,
agjencia shtetërore e lajmeve
në Kinë. Ndërkaq televizioni
kinez nxori pamje të takimit të
dy udhëheqësve. Vizita zhvillo-
het ndërkohë që po bëhen për-
gatitje për takimin që kanë
njoftuar se do të zhvillojnë
udhëheqësi Kim Jong Un dhe
presidenti i Shteteve të
Bashkuara, Donald Trump.
Kina është aleatja kryesore e
regjimit koreano-verior,

megjithëse relacionet mes dy
vendeve janë tensionuar kohët
e fundit si rezultat i rendjes së
Pheanianit pas armëve
bërthamore dhe mbështetjes
që Kina ka dhënë për sank-
sione më të ashpra të OKB-së
ndaj Koresë së Veriut. 
Përmirësimi i marrëdhënieve
do të ishte një sinjal pozitiv
para takimeve të nivelit të lartë
që pritet të zhvillohen mes
udhëheqësve të dy Koreve dhe
në mes të presidentit Trump
dhe Kim Jong Unit. 
Presidenti Trump tha të
mërkurën përmes një postimi
në "Twitter" se kishte marrë një
mesazh nga presidenti Shi se
takimi me Kim Jong Unin
kishte shkuar shumë mirë dhe
se udhëheqësi korean-verior
mirëpret takimin në të
ardhmen me presidentin
amerikan. Por Trumpi shtonte
në koment se deri në zhvillim-
in e takimit, për fat të keq,
sanksionet dhe presioni maksi-
mal ndaj regjimit korean-veri-
or duhet të vazhdojnë me çdo
kusht.
Një zëdhënës i Qeverisë kore-
ane-jugore tha se takimi në
mes të presidentit të Kinës Shi
Gjinping dhe udhëheqësit
korean-verior Kim Jong Un do

të ndihmojë për vendosjen e
paqes në Gadishullin Korean.
Këto komente pasojnë një
njoftim të agjencisë zyrtare të
lajmeve në Kinë, e cila citon
Kim Jong Un të ketë thënë se
është i vendosur t'i përmirëso-
jë marrëdhëniet me Korenë e
Jugut dhe i gatshëm ta zhvillojë
takimin me presidentin
amerikan. "Mendoj se për-
mirësimi i marrëdhënieve në
mes të Phenianit dhe Pekinit
para takimit ndërkorean dhe
takimit të nivelit të lartë ShBA-
Koreja e Veriut do të ndihmojë
për ta zgjidhur problemin e
Gadishullit Korean, si çmilita-
rizimin bërthamor dhe ven-
dosjen e paqes", tha ai. 
Kryeministri japonez Shinzo
Abe u shpreh më i rezervuar në

komentet e tij lidhur me
takimin. "Nëse nuk shohim
veprime konkrete nga Koreja e
Veriut, nuk do ta heqim embar-
gon. Po ashtu, do të punojmë
në unitet të plotë me komu-
nitetin ndërkombëtar", tha
Abe. Nuk është e qartë se sa
lëshime është i gatshëm të bëjë
Kim Jong Un për ta qetësuar
Japoninë, Korenë e Jugut dhe
Shtetet e Bashkuara si dhe
mbarë komunitetin ndërkom-
bëtar që kërkojnë ndalimin e
provave bërthamore nga ana e
Koresë së Veriut.
Në Phenian, ambiciet
bërthamore të regjimit trum-
betohen me të madhe. "Nuk
mendoj se udhëheqësi korean-
verior do ta deklarojë zyrtarisht
çmilitarizimin bërthamor pasi

prej kohësh e thekson me të
madhe rëndësinë e armëve
bërthamore. Ai ka theksuar
sidomos se programi
bërthamor e bën vendin më të
fortë dhe se vendi mund t'i
mposhtë me të Shtetet e
Bashkuara. Ai nuk mund ta
ndryshojë plotësisht dhe 
përnjëherësh këtë qëndrim",
thotë një i arratisur nga Koreja
e Veriut.
Vizita e udhëheqësit korean-
verior në Kinë do të shërbejë,
mbi të gjitha, për t'i ulur
shqetësimet e Kinës se po
binte roli i Pekinit në raportet
me regjimin e Phenianit,
ndërkohë që bëhen përgatitje
për takimin në mes të 
presidentit Trump dhe Kim
Jong Unit.

Reagime pas takimit mes udhëheqësve të
Kinës dhe Koresë së Veriut

Vizita e udhëheqësit korean-verior Kim Jong Un
në Kinë është komentuar në mënyra të
ndryshme nga fuqi rajonale, por shihet si një
sinjal pozitiv, ndërkohë që regjimi i Phenianit
përgatitet për takimin në mes të udhëheqësve
të dy Koreve, si dhe takimin në mes të presi-
dentit Trump dhe Kim Jong Un
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Revistën për kulturë, gjuhë, media, “Akademia”, mund ta gjeni në redaksinë e gazetës
"Epoka e re", në Sheshin “Edit Durham”, 100 metra larg "Grand Hotel"-it.

Për informata të tjera mund të thërrisni në këtë numër të telefonit: +377 44 127 434.
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TIRANË, 228 MARS (ER) - Komuniteti
Mysliman Shqiptar ka shënuar të
mërkurën 95-vjetorin e theme-
limit prej rilindësve dhe patri-
otëve shqiptarë, disa prej të cilëve
edhe firmëtarë kryesorë të aktit të
Pavarësisë së Shqipërisë. 
Presidenti i Shqipërisë, Ilir Meta,
ka evidentuar rolin shtetformues
të klerit mysliman. "Kontaktet e
botës shqiptare me besimet
fetare janë shumë shekullore.
Përgjatë këtij rrugëtimi shqiptarët
myslimanë kanë luajtur rol
vendimtar në të gjitha proceset
shtetformuese që ka kaluar vendi
ynë duke përmendur në mënyrë
të veçantë Lidhjen e Prizrenit,
gjithë periudhën e Rilindjes
Kombëtare, Kongresin e
Manastirit, madje ata kanë qenë
ndër frymëzuesit kryesorë dhe
mbështetësit e kryengritjeve të
mëdha, të cilat sollën edhe
pavarësinë e vendit", ka thënë
Meta.
Në revistën komunitetit "Zani i
Naltë" klerikët myslimanë, duke u

mbështetur në trashëgiminë atd-
hetare dhe fetare ia dolën, siç tha
presidenti shqiptar, të ngrenë jo
vetëm institucionet drejtuese, por
treguan Perëndimin si drejtimin e
kombit. "Ne jemi një vend evropi-
an, shkruhej në revistën 'Zani i
Naltë' dhe, si i tillë, duhet të mar-
rim nga qytetërimi perëndimor
gjithçka është e mirë'. Kjo vlen
edhe sot. Regjimi ateist komunist
e goditi dhe e ndaloi fenë.
Shkatërroi xhami e kisha.
Persekutoi klerikë dhe besimtarë,
por nuk mundi ta mposhtte bes-
imin e shqiptarëve te Zoti", është
shprehur presidenti Meta, duke
shtuar se bashkëjetesa, harmonia
dhe toleranca midis feve të
ndryshme është një karakteristikë
e veçantë si për të kaluarën, ashtu
edhe për të sotmen e shqiptarëve.
"Populli ynë pa dallim fetar gjith-
monë ka ruajtur në vetëdijen e vet
parësore dhe mbi të gjitha vlerat
kombëtare dhe atdhedashurinë.
Modeli shqiptar i harmonisë dhe
mirëkuptimit midis komuniteteve

fetare është një pasuri e çmuar për
ne shqiptarët dhe një shembull
për mbarë botën", ka thënë presi-
denti Meta.
Me motivacionin e kontributit të
gjithanshëm në promovimin e
dijes, historisë dhe besimit, presi-
denti i Republikës i dha titullin
"Naim Frashëri" revistës "Zani i
Naltë". "Të nderuar miq, në

misionin e tij për rrënjosjen e
dashurisë për fenë dhe atdheun,
Komuniteti Mysliman është
mbështetur e ndihmuar prej
botimit të revistës së mirënjohur
'Zani i Naltë'. Kjo revistë me karak-
ter filozofik, fetar, kulturor, patri-
otik dhe historik përbën një
ushqim shpirtëror për të gjithë
shqiptarët që te besimi për Zotin

synojnë lumturinë, qytetarinë,
përkushtimin ndaj Atdheut si dhe
dashurinë për njëri-tjetrit. Shpreh
vlerësim tim maksimal për punën
dhe devocionin e botuesve,
teologëve, themeluesve dhe
gjithë intelektualëve të saj që 
kontribuojnë edhe sot duke i 
akorduar revistës titullin e lartë
'Naim Frashëri'", ka thënë Meta.

PRISHTINË, 228 MARS - Në hapësirën
e Muzeut të Kosovës të mërkurën
është organizuar ceremonia e
ndarjes së çmimeve në fushën e
trashëgimisë nga ana e
Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe
Sportit. Sipas vlerësimit të Jurisë
Profesionale, Adem Bungurit iu
nda Çmimi për Veprimtari
Jetësore "Dea Dardanicae" dhe
shpërblimi në vlerë financiare
prej 5 000 eurosh.
Çmimin vjetor për merita të
veçanta "Shtjefën Gjeqovi" e
mori Fatmir Peja - postmortem
në vlerë prej 2 500 eurosh. 
Çmimi vjetor për vepër shken-
core "Zef Mirdita" iu nda Florina
Jerliut, kurse çmimi vjetor për
menaxhim institucional
"Muhamed Shukriu" iu nda
Sabit Sylës. 
Të tri çmimet kanë shpërblim
financiar në vlerë nga 2 500 euro
për secilin.
Me këtë rast, ministri Kujtim
Gashi ka theksuar se ky aktivitet
është në kuadër të mbështetjes
së ministrisë për fushën e
trashëgimisë kulturore. Ai ka
thënë se MKRS-ja do të gjejë
rrugë dhe alternativa të tjera për
t'i mbështetur tutje të gjitha
aktivitetet në fushën e

trashëgimisë kulturore. 
Ministri ka vlerësuar edhe punën
e jurisë. "Nuk kam dyshim se
juria profesionale ka vendosur
drejt. Çmimet e tilla jepen për ta
vlerësuar punën e juaj dhe jam
mirënjohës për punën tuaj.
Ministria do të gjejë rrugë të reja
për të qenë me ju. Në vazhdimësi
do të rrugëtojmë bashkë për ta
ruajtur trashëgiminë tonë të
çmuar kulturore", është shpre-
hur ministri Gashi.
Ndërkaq laureati nga Shqipëria,
Adem Bunguri, u shpreh se është

kënaqësi e veçantë që po ndero-
het me këtë çmim, veçmas që
këto çmime po ndahen në vitin
kur Kosova mbush dhjetë vjet
shtetësi. "Kosova për ne andej
kufirit ka qenë një mollë e ndalu-
ar. Ajo që dua të them unë pa e
zgjatur është se Kosova ka një
pasuri të jashtëzakonshme arke-
ologjike që është një burim dhe
një arkiv jashtëzakonisht i pasur
që na jepet në dorë për ta evi-
dentuar ndonjëherë historinë e
deformuar antike të Kosovës", ka
thënë Bunguri.

Juria profesionale ka qenë në
përbërje të Nuri Bexhetit (histo-
rian), Shafi Gashit (arkeolog),
Arben Hajdarit (arkeolog),
Mimoza Dugollit (arkitekte) dhe
Vlorë Fetaj-Berishaj (studiuese e
folklorit). 
Në emër të jurisë ka folur Nuri
Bexheti, i cili ka treguar për
arsyetimet dhe vlerësimet për
punën e të nominuarve për këto
çmime. Ai ka thënë se Bunguri
është një nga klasikët më të mëd-
henj të arkeologjisë. "Shquhet
me tezën e tij ku argumenton me

këmbëngulësi për lidhjen e botës
dardane me atë ilire", është
shprehur Bexheti. Ndërkaq lau-
reatët e tjerë u shprehën të
nderuar që kanë marrë këtë
vlerësim institucional. Do të jetë
një motivim për angazhime edhe
më të mëdha", kanë vlerësuar
laureatët. 
Në fund të ceremonisë për të
pranishmit u paraqit edhe një
film i shkurtër me përmbajtje
nga jeta e Fatmir Pejës, çmimin
për të cilin e pranoi djali i tij
Fatos Peja.

Komuniteti Mysliman Shqiptar shënon 95-vjetorin e themelimit 

‘Zani i Naltë’ nderohet 
me titullin ‘Naim Frashëri’

Adem Bunguri, laureat i çmimit 
‘Dea Dardanicae’

Presidenti i Republikës së Shqipërisë, Ilir Meta, ka
marrë pjesë të mërkurën në 95-vjetorin e Komunitetit
Mysliman Shqiptar. Në këtë përvjetor të rëndësishëm,
presidenti Meta ka vlerësuar revistën "Zani i Naltë" me
titullin "Naim Frashëri"
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Supermodeluesja e famshme Gigi
Hadid, e cila së fundmi është
përfolur për ndarjen e saj me

këngëtarin e famshëm Zayn Malik,
është parë e pagrimosur në aero-
portin e Los Angelesit.
Supermodeluesja 22-vjeçare u shfaq
me veshje të thjeshtë, e mbuluar nga
një xhaketë xhinsi, teksa dukej fare

pa grim me flokë të kapura.

Modeluesja ee
famshme

shfaqet ppa ggrim 

Trashëgimtarja e Topshop, Chloe
Green dhe Jeremy Meeks janë
në pritje të fëmijës së parë.

Burime të medieve të huaja raporto-
jnë se kanë konfirmuar lajmin e lum-
tur për çiftin, vetëm disa ditë pasi u
raportua se 27-vjeçarja dëshironte të

krijonte një familje me 'kriminelin'
më të bukur në botë. Miliarderja dhe
34-vjeçari u lidhën verën e kaluar.
Ata u fotografuan në një jaht në
Bodrum, Turqi, megjithëse Jeremy
ishte akoma i martuar me ish-
bashkëshorten Melissa Meeks.

'Krimineli' më i bukur në botë
dhe Chloe Green në pritje të

fëmijës së parë

Ben Affleck dhe e dashura
me pushime në Hawaii

Sofia s'ndahet asnjë 
minutë nga Scotti 

Sofia Richie është kokë e këmbë e
dashuruar në Scott Disick.
Modeluesja 19-vjeçare ka postu-

ar në "Instagram" një fotografi me të
dashurin e saj, aktorin 34-vjeçar.

Richie dhe Disick, të cilët janë në lid-
hje për disa muaj, janë shfaqur për-
para një avioni privat në pistë.
"Dashuria ime", e ka përshkruar Sofia
fotografinë me anë të një zemre.

Ben Affleck
dhe
Lindsay

Shookus kanë
vendosur ta
shpërblejnë
veten. Çifti
është duke kalu-
ar pushimet në
Honolulu në
Hawaii ku
Affleck po për-
gatitet për
filmin e ri
"Triple
Frontier". Të dy,
të veshur me
veshje sportive,
janë parë duke
shëtitur derisa
mbanin duart e
njëri-tjetrit.
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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 restorant në Gjermani ka bërë atë që të hyjë
në librin e rekordeve Guinness si pica me më
shumë djathë në botë. Pica Centoundici
Formaggi është përgatitur me 111 djathëra. Kjo
picë u bë vetëm për ta thyer rekordin dhe nuk
mund të porositet nga klientët.

E rrallë

Pica mme mmë
shumë ddjathë nnë
botë

FOTO E DITES

Një ditë në lëndën e Biologjisë mësuesi e pyet
nxënësin: 
- Pse nuk fol peshku?
Ai i përgjigjet: 
- Arsimtar, edhe ty me ta shti kryet në ujë nuk
mundesh me fol.

Pamje e bukur nga bjeshkët e Rugovës.
Foto: Granit Dinaj.

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

Bleu bbiletë ppër 
herë ttë pparë, ffiton
jackpotin
Një adoleshente kanadeze ka goditur që me të
parën duke fituar jackpotin në ditën e saj të
ditëlindjes së tetëmbëdhjetë. Charlie Lagarde
vendosi ta provonte si për shaka biletën e jack-
potit, duke e shoqëruar edhe me një shishe
shampanjë për ta festuar ditëlindjen. Ajo ka fituar
780 mijë dollarë.

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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HAMBURG, 228 MARS - Si të mos
mjaftonte sezoni i dështuar në
Bundesligën gjermane,
Hamburgu po has probleme edhe
me lojtarët, nga të cilët priste më
shumë siguri si në rastin e Mërgim
Mavrajt. Menjëherë pas kthimit
nga impenjimi me Kombëtaren
shqiptare, në miqësoren me

Norvegjinë, futbollisti i kuqezinjve
ka marrë një ndëshkim nga ekipi i
Gjermanisë veriore. 31-vjeçari do
të detyrohet tani të stërvitet me
ekipin e të rinjve, një ndëshkim i
drejtpërdrejtë nga trajneri
Christian Titz, që po vepron me
dorë të hekurt për shkak të gjend-
jes kritike ku ndodhet skuadra.

Tekniku i Hamburgut ka urdhëru-
ar që shqiptari të stërvitet me
ekipin e dytë për një periudhë të
pacaktuar. "Stafi teknik ka vendo-
sur ta largojë Mërgim Mavrajn nga
ekipi i parë për motive sportive", ka
thënë drejtori sportiv, Bernhard
Peters. Mavraj është aktivizuar në
17 ndeshje të Bundesligës këtë

sezon, me Hamburgun që renditet
i fundit me 18 pikë, 7 më pak se
vendi i 15 që i shpëton rënies. Më
parë, skuadra e Bundesligës ka
dënuar edhe brazilianin Walace
Souza Silva për arsye disiplinore.
Mesfushori përballet me
penalitete për një udhëtim të
paautorizuar në Milano.

Trajneri ii HHamburgut ""dënon" MMavrajn: SStërvitje mme UU21-sshat

Veton ZZYMBERI 

PRISHTINË, 228 MARS - Ylli i
Përfaqësueses së Kosovës U21,
Florent Hasani, një ditë pas
barazimit historik ndaj kampi-
onëve të botës, Gjermanisë U21, ka
thënë se ky rezultat është arritur për
faktin se lojtarët e Kosovës e kanë
lënë zemrën në fushë e stadiumit
olimpik "Adem Jashari".  "Kemi
hyrë në ndeshje të motivuar dhe të
vendosur për të arritur rezultat poz-
itiv. Në fund ia arritëm qëllimit. Ka
qenë paraqitje e mirë nga të gjithë
lojtarët. Kemi luajtur së bashku,
duke e lënë zemrën në fushë dhe

arritur rezultat pozitiv ndaj kampi-
onëve në fuqi të botës", ka thënë
Hasani për "Epokën e re".

Kosova pas ndeshjes ndaj gjer-
manëve renditet në pozitën e tretë
me 11 pikë në Grupin e 5-të, kurse
Hasani është optimist se Kosova
mund të kualifikohet. "Gjasat për
kualifikim janë të mëdha, pasi kemi
për t'i zhvilluar edhe dy ndeshje për
t'i zhvilluar. Ne si gjithmonë do ta
japim maksimumin dhe pas
barazimit ndaj Gjermanisë jemi
edhe më të motivuar, kurse për
kualifikim nuk do të dorëzohemi
deri në fund", ka deklaruar Hasani,
i cili në lojën e parafundit ndaj
Azerbajxhanit e ka shënuar golin e

parë në ndeshje. 
Ish-ylli i Trepçës '89 në afatin kalim-
tar të janarit është transferuar te
skuadra elitare e Hungarisë,
Diosgyori VTK. Lidhur me të
ardhmen, Hasani ka thënë se do ta
japë gjithmonë kontributin për
vendin e tij, Kosovën dhe dëshira e
madhe është të bëhet pjesë e
Përfaqësueses A. "Synimet janë që
gjithmonë të jap kontribut për
vendlindjen time dhe për këtë
fanellë, të tregoj paraqitje të mira në
çdo ndeshje dhe në të ardhmen të
ftohem edhe nga Përfaqësuesja A",
ka deklaruar ai.

Hasani: Ndaj Gjermanisë e kemi 
lënë zemrën në fushë

PRISHTINË, 228 MARS - Qendra Sportive
"Bujqësia" është shndërruar një vend
ku qytetarët e Prishtinës mund t'i 
zhvillojnë aktivitetet e tyre sportive dhe
të argëtohen, përkatësisht në lojën e
futbollit të vogël. Në këtë fushë janë
bërë investime të mëdha dhe tashti
kushtet për lojën më të dashur në botë
janë edhe më të mira. 
Menaxheri i fushës "Bujqësia", Ismet
Ajvazi, ka thënë se në këtë fushë,
përveç terminëve të shumtë nga
qytetarët, organizohen edhe gara nga
institucionet, kompanitë e ndryshme
si dhe shkollat e mesme të kryeqytetit.
"Kushtet janë përmirësuar dukshëm
dhe të rinjtë tashmë e kanë vendin e
tyre që të zbaviten dhe ta heqin stresin
e përditshmërisë. Në këtë qendër
sportive, përveç terminëve nga qyte-

tarët, mbahen edhe gara nga kompan-
itë e ndryshme, institucionet komu-
nale, nxënësit e shkollave të mesme në
Prishtinë dhe nxënësit me nevoja të
veçanta. Edhe nxënësit e Shkollës së
Mesme 'Abdyl Frashëri' e mbajnë orën

e Edukatës Fizike", ka thënë Ajvazi. 
Terminët në këtë qendër sportive, e cila
gjendet në lagjen "Emshir", afër Shkollës
Bujqësore, mund të bëhen në shtatë
ditët e javës, në numrin kontaktues: 
045-82-82-82.

SEVILLE, 228 MARS - Reprezentuesi i Zvicrës, Xherdan
Shaqiri, mund të transferohet gjatë afatit kalimtar
të verës në La Liga. E përditshmja spanjolle
"Mundo Deportivo" raporton se skuadra e Real
Betisit është e interesuar për anëtarin e Stoke
Cityt, Xherdan Shaqiri. Një tjetër skuadër që ka
shfaqur interesim për futbollistin shqiptar është
edhe Southamptoni.

Ish-ylli i Trepçës '89 dhe tash i Diosgyor VTK-së,
Florent Hasani, ka thënë se Kosova U21 e arriti
suksesin historik ndaj Gjermanisë, pasi të gjithë loj-
tarët e kanë lënë zemrën në fushë. "Kemi hyrë në
ndeshje të motivuar dhe të vendosur për të arritur
rezultat pozitiv. Në fund ia arritëm qëllimit. Ka qenë
paraqitje e mirë nga të gjithë lojtarët. Kemi luajtur së
bashku, duke e lënë zemrën në fushë dhe arritur
rezultat pozitiv ndaj kampionëve në fuqi të botës",
ka thënë Hasani për "Epokën e re"

Gjermania U21 dhe Kosova U21
kanë luajtur baras 0-0 në
ndeshjen e zhvilluar të martën
në stadiumin olimpik "Adem
Jashari" në Mitrovicë. Trajneri
Stefan Kuntz e ka lavdëruar
ekipin përfaqësues të drejtuar
nga Rafet Prekazi, duke thënë
se ka një të ardhme të ndritur.
"Nuk fituam pasi këtë nuk na

lejoi kundërshtari, që ka qenë
shumë mirë i organizuar në
mbrojtje dhe ka luajtur me
pasion. Edhe ekipi im ka qenë
mirë në mbrojtje dhe nuk kemi
lejuar të rrezikohemi në
kundërsulme. Kemi krijuar disa
mundësi, por na mungoi final-
izimi, por edhe mbrojtja kom-
pakte e Kosovës nuk na e lejoi

golin. Kosova është një kom-
bëtare që ngadalë po formohet
dhe ndeshjet e këtilla me
shumë emocion e ndihmojnë
atë. Publiku ka krijuar një
atmosferë shumë të mirë,
derisa ekipi im dhe tërë eks-
pedita e federatës gjermane
jemi ndjerë shumë mirë këtu",
ka deklaruar Kuntz.

Trajneri i Gjermanisë, fjalë të mëdha për Kosovën

‘Bujqësia’, vend i lojës dhe i argëtimit Betisi e kërkon
Shaqirin 
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Ronaldo preferon Salahin para Lewandowskit

Robert Lewandowski mund të mos transferohet në Real
Madrid gjatë verës, pasi Cristiano Ronaldo është kundër
këtij transferimi. Në fakt, ylli portugez po e preferon me
shumë transferimin e Mohamed Salahit nga Liverpooli, pasi
ai po kalon nëpër një formë të jashtëzakonshme në këtë edi-
cion. 25-vjeçari nga Egjipti ka realizuar 35 gola në të gjitha
kompeticionet në vitin e tij të parë në "Anfield". "Don
Balon" ka raportuar se edhe në afatin kalimtar të verës nga
Reali do të largohen Bale dhe Benzema. 

Kampionati grek rinis këtë fundjavë

Pas tri javësh ndërprerjeje, kampionati grek do ta rinisë
aktivitetin normalisht, duke filluar që nga kjo fundjavë.
Lajmi është bërë me dije nga Ministria e Sporteve në Greqi,
e njëjta që njoftoi edhe pezullimin pa afat të Superligës
greke. Para se të vinte vendimi për vazhdimin e kampionatit,
klubet u zotuan se do të angazhohen për t'i shmangur inci-
dentet në stadium, ndërsa firmosën edhe një rregull, sipas të
cilit, nëse një skuadër bëhet tri herë protagoniste me inci-
dente, përjashtohet automatikisht nga Superliga.
Kampionati grek u ndërpre pas ndeshjes Paok - AEK, ku
presidenti i selanikasve, Ivan Savidhis, u fut në fushë i
armatosur, teksa videot dhe fotot bënë xhiron e botës. 

Breitner: Kimmichi, si Lahmi
"Joshua Kimmich ka gjithçka çfarë i duhet për t'u bërë aq i
mirë sa Philipp Lahm". 
Është ky mendimi i legjendës "bavareze", Paul Breitner, i cili
vlerëson shumë cilësitë e mbrojtësit, që po shkëlqen si me
paraqitjet me klubin, ashtu edhe me kombëtaren gjermane.
Që kur u tërhoq Lahm, pak nga pak 23-vjeçari duket se po e
zëvendëson më së miri vendin e lënë nga 34-vjeçari.
Breitner beson se Kimmich nuk është ende 100 % një lojtar i
kompletuar, pasi duhet të rritet edhe pak, por diçka të tillë
do ta arrijë së shpejti.

Isco: Reali nuk ma jep besimin si Spanja 
Isco ishte lojtari kryesor në fitoren e thellë dhe dërrmuese
prej 6-1 të Spanjës kundër Argjentinës të martën mbrëma në
Madrid duke shënuar tri nga gjashtë golat e ekipit të tij kom-
bëtar. Ish-mesfushori i Malagas nuk është më i pëlqyer në
"Santiago Bernabeu", me Zinedine Zidane që nuk po tregon
vullnet t'i japë atij mundësitë e titullarit në Real. Isco shpesh
shfaq një fytyrë të zemëruar në kryeqytetin spanjoll, por
sapo t'i bashkohet ekipit kombëtar, shfaqet si një prej mes-
fushorëve më të mirë në botë. "Në Madrid nuk e kam
vetëbesimin që i duhet një lojtari. Ndeshjet me ekipin kom-
bëtar më japin jetë. Këtu e kam besimin e trajnerit. Dua të
tregoj se jam lojtar i mirë", ka thënë Isco.

Silva: Brazili meriton respekt nga
kundërshtarët
Thiago Silva ka insistuar se Brazili meriton më shumë
respekt nga ekipet kundërshtare pasi ekipi i tij mposhti
Gjermaninë me rezultat 1-0. Brazilianët treguan se përse
konsiderohen favoritë për Botërorin kur i dhanë fund serisë
së gjermanëve prej 22 fitoreve. "Me gjithë respektin për
Gjermaninë, por kjo fanellë [e Brazilit] meriton më shumë
respekt. Jemi krenarë që siguruam këtë rezultat kundër një
ekipi të mirë. Jemi në rrugën e duhur, jemi të përulur dhe të
disiplinuar, në ndeshje treguam diçka më shumë. Do të
thotë se stili ynë i futbollit po përmirësohet më shumë dhe
këtë e synuam që prej fillimit", ka thënë Silva.

SHKURT 

GJAKOVË, 228 MARS - Klubi i
Futbollit "FC Dardanët" nga
Gjakova e ka fituar derbin e
Rrafshit të Dukagjinit ndaj
KF Dukagjinit nga Novosella
me rezultat 3-1. "Dardanët"
që nga fillimi i ndeshjes
patën lojën nën kontroll dhe
sulmet e tyre u shpaguan në
minutën e 21-të, kurse

numri nëntë Asdren Bajrami
realizoi golin e parë, por gëz-
imi i tyre nuk zgjati më
shumë se tre minuta pasi që
Kreshnik Leshaj e barazoi
rezultatin në 1-1. Pavarësisht
prej barazimit, "Dardanët"
nuk u ndalën, por shënuan
edhe një gol në pjesën e parë
nëpërmjet Leonard Ndrecës

(33). Pjesa e parë mbaroi me
këtë rezultat, kurse në fillim
të pjesës së dytë Leonard
Ndreca e vulosi rezultatin
final të ndeshjes 3-1. "AAR
Niki-S", me pronar Ambroz
Rrustemi, para kësaj ndeshje
e ndihmoi skuadrën e
"Dardanëve" me të gjitha
pajisjet për secilin futbollist.

Ambroz Rrustemi,
i cili jeton dhe
vepron në Zvicër,
është financues i
klubit së bashku
me disa bashkat-
dhetarë të tjerë të
lagjes "Dardania"
(ish-Piskote). Në ndeshjen e
radhës, "Dardanët" do të

takohen me skuadrën e
Luftëtarit.

"Dardanët" ee sshkatërruan DDukagjinin 

PRISHTINË, 228 MARS - Ministri i
Kulturës, Rinisë dhe Sportit
(MKRS), Kujtim Gashi, ka 
nënshkruar memorandume edhe
me katër federata të tjera të sportit
me qëllim të mbështetjes 
financiare të tyre për realizimin e
programit që kanë planifikuar për
vitin 2018. Memorandume
bashkëpunimi janë nënshkruar
me Federatën e Sportit Shkollor të
Kosovës (FSSHK), të cilin e ka
nënshkruar Ardian Telaku, duke
siguruar 80 mijë euro përkrahje
për federatën e tij. 
Kryetari Ramadan Selimi ka 
nënshkruar në emër të Federatës
së Boksit të Kosovës (FBoxK) për
memorandumin në vlerë prej 77
325 eurosh. Federata e Sporteve
Universitare e Kosovës (FSUK), e
përfaqësuar nga Musa Selimi,
nënshkroi memorandumin në
vlerë të 40 mijë eurove për 
federatën e themeluar së fundmi.
Ndërkaq, Federata e Shahut të
Kosovës (FSHK) përmes memo-
randumit ka fituar mbështetjen
në vlerë prej 39 160 eurove, të
cilin e nënshkroi Nysret Avdiu.
Me këtë rast, ministri Kujtim

Gashi ka thënë se përmes kësaj
mbështetjeje financiare si min-
istri po përpiqen ta bëjnë maksi-
mumin për t'u gjendur afër feder-
atave të sportit. "Nënshkruam
memorandume edhe me katër
federata të tjera në vazhdën e
atyre që kemi nënshkruar të
hënën dhe martën. Ndonëse si
ministri e vlerësojmë punën e
secilës federatë në fushën e vet,
konsideroj se sot kemi nënshkruar
dy memorandume të 
rëndësishme me dy federata të

cilat ndikojnë më së shumti në
masivizimin e sportit në vendin
tonë, Federatën e Sportit Shkollor
të Kosovës dhe Federatën e
Sporteve Universitare", ka thënë
ministri Gashi. Kurse drejtuesit e
federatave vlerësuan se me
përkrahjen që u është siguruar
nga ana e MKRS-së, tashmë, pas
kategorizimit, do të ndikojë që si
federata të planifikojnë 
dhe realizojnë program dhe 
organizim më të mirë si dhe gara
edhe më cilësore.

OAKLAND, 228 MARS - Skuadra kam-
pione e Golden State pësoi një
tjetër humbje në kampionat, pasi
u mund 92-81 në fushën e saj nga
Indiana. Mungesa e titullarëve
ndikoi shumë në nivelin e
skuadrës së Warriorsit, ndërsa për
Indianën u dallua Oladipo, autor i
24 pikëve. Nga kjo humbje përfi-
ton skuadra e Houstonit, që
mundi 118-86 Chicagon, duke
konsoliduar pozitat në krye të ren-
ditjes në Konferencën e
Perëndimit. Fitorja e 61-të
sezonale e skuadrës së Houstonit
erdhi nga duart e Gordonit, që
realizoi 31 pikë, ndërsa Hardeni
ishte pushim. Fiton edhe ekipi i
Clippersit, që mundi 105-98
Milwaukee, duke mbetur në garë
për një vend në "play-off". Më i
miri për kalifornianët ishte Harrisi
me 19 pikë, raporton "Telesport".
Në Lindje dominon skuadra e
Torontos, që mundi 114-110
Denverin, në një ndeshje me
rivalitet dhe emocione deri në
fund, ku herë udhëhiqte njëra
skuadër e herë tjetra. Kolektiviteti
ishte arma kryesore e skuadrës

kanadeze, me 7 lojtarë që real-
izuan mbi 10 pikë. Miami mundi
98-79 Clevelandin, një rezultat disi
surprizë, pasi Cavaliersi kishte
pesë fitore radhazi, por sot zhvilloi
një ndeshje të dobët. Olynyk me
19 pikë ishte shënuesi më i mirë
për Miamin, duke fituar duelin me
LeBronin që realizoi 18 pikë.
Skuadra e Washingtonit mundi
116-106 San Antonion, ndeshje ku
u dallua Morrisi me 15 pikë, ndër-
sa Portlandi fitoi 107-103 në

fushën e New Orleansit falë 41
pikëve të Lillardit.

MKRS-ja, memorandume 
bashkëpunimi edhe me katër federata

Golden State harron të fitojë, Houstoni
e Toronto konsolidojnë kreun

REZULTATET 

Washington - San Antonio 116-106
Toronto - Denver 114-110
Houston - Chicago 118-86
Miami - Cleveland 98-79
New Orleans - Portland 103-107
Sacramento - Dallas 97-103
Golden State - Indiana 81-92
Clippers - Milwaukee 105-98
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Përparim Veliu nga Prishtina, shpall të pavlef-
shme Licencën - Teknik i Dhëmbëve, të lëshuar nga
Ministria e Shëndetësisë e Republikës së Kosovës.

Adelinë Maliq Ademi nga Lipjani, shpall të
pavlefshme diplomën e lëshuar nga Universiteti i
Prishtinës "Hasan Prishtina" të fakultetit të
Edukimit- bachelor Fizikë-Kimi.

Shpallet e pavlefshme certifikata e regjistrimit
të biznesit me numër: 70480900.

Getoar  Berisha shpall te pavlefshme dëftesat
e kl Vl - lX SHF "Emin Duraku" Prizren. 
Savic  Zoran shpall te pavlefshme diplomën
SHMLM "Luciano Motroni" Prizren.

Leotrim (M) Mala shpall të pavlefshme dëfte-
sat dhe diplomën e shkollës së mesme Qendra e
Kompetencës, Skenderaj.

Urgjentisht kërkoj një banesë me qira ne Fushë
Kosovë, për një familje 3 anëtarësh. Banesa duhet
të ketë 2 dhoma gjumi, dhomë dite, kuzhinë dhe
poashtu të jetë e mobiluar. Banesa kërkohet për
afat më të gjatë. Info në tel: 044-741-151

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

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

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

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

>> SHPALLJE TË VOGLA <<

URGJENTISHT KKËRKOJ BBANESË
PËR ZZYRE MME QQIRA

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

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

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

LËSHOJ LLOKALIN MME QQIRA. 

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

Urgjentisht kërkoj një shtëpi
me qira në Prishtinë. 

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

6 dhoma gjumi. 
Çmimi sipas marrëveshjes.

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

Prishtinë

Eksperienca jonë
- përfitimi i juaj.

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

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


