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Deportohen nga
Kosova në Turqi
të arrestuarit 
e Kolegjit
‘Mehmet Akif’
Drejtori i përgjithshëm i Kolegjit
"Mehmet Akif" në Kosovë, Mustafa
Erdem, zëvendësi i tij Yusuf Karabina,
drejtori i shkollës në Gjakovë, Kahraman

Demirez dhe dy arsimtarë janë arrestuar
të enjten nga Policia e Kosovës dhe janë
deportuar për në Turqi. Në mesin e të
arrestuarave është edhe mjeku Osman

Karakaja. Në arsyetimin për depërtim
është thënë se nuk kanë pasur leje qën-
drimi në Kosovë, por kjo është mohuar
nga avokati i këtij rasti, Adem Vokshi
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Drejtori ekzekutiv i Institutit
Demokratik të Kosovës (KDI), Ismet
Kryeziu, ka thënë se Lista Serbe po
tenton që përmes presioneve politike
ndaj partnerëve të koalicionit t'i
përmbushë synimet e veta. Sipas tij,
ky subjekt politik është shumë më i
fuqishëm për shkak se fuqia politike i

buron nga Kushtetuta e Kosovës e jo
nga pesha e përfaqësimit. Në këtë
intervistë dhënë për gazetën "Epoka
e re", Kryeziu ka shprehur skepti-
cizëm se ndonjëra prej partive në
opozitë do të mund të bëhej pjesë e
koalicionit aktual qeverisës. Ai ka
thënë se secila parti do ta konsiderojë

rrësk të madh dhe sanksionim nga
votuesi nëse do të zgjedhte tani t'i
bashkohej Qeverisë Haradinaj. Sa i
përket Asociacionit të Komunave me
Shumicë Serbe, Kryeziu ka thënë se
askush nuk ka arsye dhe legjitimitet
ta shndërrojë këtë çështje në një
betejë politike
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LAJME SHKURT

Ballkani në BE dhe NATO,
shmang ndikimet nga Rusia

TIRANË, 229 MARS - Në kuadër të samitit për
Ballkanin Perëndimor që do të mbahet këtë vit
në Londër, koordinatori i këtij samiti, Andrew
Page, deklaroi nga Tirana se në muajin korrik
fokusi do të jetë te stabiliteti ekonomik, 
çështjet e sigurisë dhe terrorizmi e radikalizmi.
"Në samitin e Londrës do të kemi tri tema ku
do të fokusohemi, stabiliteti ekonomik, siguria
e brendshme siç është krimi i organizuar, kor-
rupsioni, lufta kundër terrorizmit dhe
radikalizmit dhe e treta ka të bëjë me mosmar-
rëveshjet bilaterale. Është shumë e qartë në
strategjinë e Komisionit Evropian se mes
fushave që ata kërkojnë progres teksa vendet
tuaja ecin drejt Bashkimit Evropian është
zgjidhja e mosmarrëveshjeve dypalëshe. Këto
mosmarrëveshje dypalëshe duhen zgjidhur
përpara anëtarësimit në BE", deklaroi Page.
Sipas tij, anëtarësimi i vendeve të Ballkanit
Perëndimor në Bashkimin Evropian sjell 
stabilitet. "Nuk e përmenda Rusinë, por duhet
përmendur. Ne jemi të ndërgjegjshëm se nëse
vendet e Ballkanit nuk ecin përpara drejt 
anëtarësimit në BE dhe NATO, atëherë ka
vende të tjera që kërkojnë ta sjellin ndikimin e
tyre në këtë rajon, por jo gjithmonë ndajnë të
njëjtat vlera apo të njëjtat qëllime. Prandaj
është në dorën e qeverive dhe popullit tuaj të
vendosin se ku dëshironi të shkoni. Nëse
qeveritë dhe populli kërkojnë të shkojnë drejt
BE-së ne si Britani e Madhe kemi dëshirën për
t'ju ndihmuar. Nuk mendojmë se një vend
tjetër duhet ta pengojë këtë", tha zyrtari britanik.

Ligji i gjuhëve, Xhaferi pret
përgjigje nga Ivanovi për
takim

SHKUP, 229 MARS - Kryetari i Parlamentit të
Maqedonisë, Talat Xhaferi, ka kërkuar takim me
presidentin Gjorge Ivanov, por përgjigje ende
nuk ka marrë, dhe thotë se po kërkohet zgjidhje
për Ligjin ne gjuhëve që të hyjë në fuqi. Ai nuk
zbulon se cilat janë zgjidhjet e mundshme, por
thekson se do të pranohet ajo që është më afër
procedurave. "Unë nuk do të vendos nënshkrim
në emër të dikujt tjetër", ka thënë Xhaferi në
brifingun e tij me gazetarë. Xhaferi ka përsëritur
se është kompetencë dhe obligim i presidentit
Ivanov ta nënshkruajë ligjin pas votimit të dytë
në Parlament dhe se me sjelljen e tij presidenti
po e shkel Kushtetutën.

TIRANË, 229 MARS - Ministri i Jashtëm i
Shqipërisë, Ditmir Bushati, priti të
enjten homologun e tij grek Nikos
Kotzias në vazhdën e dialogut inten-
siv të mekanizmit dypalësh për zgjid-
hjen e çështjeve mes dy vendeve, ka
njoftuar Ministria e Jashtme në për-
fundim të bisedimeve. Takimi i së
enjtes vjen pasi pala shqiptare ka
mbyllur procedurat për nisjen e
negociatave për një marrëveshje të re
për përcaktimin e kufijve detarë mes
dy vendeve, por nuk dihet nëse palët
kanë rënë dakord për një datë të
saktë të fillimit të tyre. 
Derisa po linte parlamentin për t'u
drejtuar në zyrën e tij, ku më pas priti
homologun e tij grek Nikos Kotzias,
ministri i Jashtëm shqiptar Ditmir
Bushati komentoi bisedimet e prit-
shme. "Jemi në një fazë të re. Në disa
fusha është bërë progres. Kemi fusha
të tjera ku besoj se në ditët në vijim
do ta kemi mundësinë që së bashku
të deklarojmë progres. E kam fjalën
për njohjen e ndërsjellë të lejeve të
drejtimit të automjeteve. Presidenti i

Republikës ka lëshuar autorizimin.
Unë kam firmosur plotfuqishmërinë
për grupin negociator, i cili është
duke punuar dhe besoj se do të biem
dakord me homologun grek dhe për
datat e takimit dhe për kalendarin se
si do të operojë grupi i punës. Dhe do
të punojmë edhe për takimin e
nivelit të lartë mes dy kryeminis-
trave", tha Bushati.
Por ndërsa Bushati foli për elementë
konkretë, deklarata e përbashkët e
shpërndarë në përfundim të takimit,
ashtu si dhe për bisedimet në Kretë
dhe në Korçë, ishte me terma shumë
të përgjithshëm. "Ministrat shqyrtu-
an progresin e shënuar prej takimit të
janarit të mbajtur në Korçë që është
materializuar në një sërë zhvillimesh
pozitive tashmë të bëra publike nga
palët", thuhet në deklaratë. 
Që nga ai takim pala greke bëri hapin
e heqjes së rezervës ndaj vulës 
apostile ndaj Shqipërisë. Dy ministrat
e jashtëm, vijon më tej deklarata e
përbashkët, "u pajtuan për hapat e
mëtejshëm që do të ndërmerren në

muajt e ardhshëm në funksion të
avancimit të procesit dhe gjetjes së
zgjidhjeve të mirëpranuara për
çështjet ende në diskutim".
Deklarata nënvizon se "ata i 
kushtuan një vëmendje të posaçme
punës në proces për finalizimin e
dokumentit të partneritetit strategjik
në përputhje me vullnetin e palëve
për ta forcuar dimensionin evropian
të marrëdhënieve shqiptaro-greke".
Firmosja e këtij dokumenti pritet të
jetë rasti që kryeministri grek Alexis
Tsipras ta vizitojë Tiranën, pas një
periudhe mbi pesëvjeçare mungese
shkëmbimi vizitash mes drejtuesve
të qeverive të të dy vendeve. 
Takimi i së enjtes pritej me interes të
veçantë kryesisht për procesin e
bisedimeve për marrëveshjen e 
kufijve detarë. Shqipëria nga ana e
saj ka përmbyllur të gjithë fazën 
procedurale për zhvillimin e këtyre
bisedimeve. Dhe siç njoftoi edhe
Bushati, grupi i saj negociator është
gati. Edhe më herët ai kishte deklaruar
se "do të vepronte pa humbur kohë
për një marrëveshje të drejtë dhe të
ndershme mes palëve", por deklarata
e përbashkët në përfundim të takim-
it as nuk e përmendte këtë çështje
ndonëse, sipas burimeve, ajo ka qenë
tema kryesore e bisedimeve të
enjten.

Ministri i Jashtëm i Shqipërisë, Ditmir Bushati, është takuar me homologun grek
Nikos Kotzias

Shqipëria dhe Greqia 
finalizojnë dokumentin e
partneritetit strategjik

"Bushati dhe Kotzias i kushtuan një vëmendje të
posaçme punës në proces për finalizimin e dokumentit të
partneritetit strategjik në përputhje me vullnetin e palëve
për t'i forcuar përmasat evropiane të marrëdhënieve
shqiptaro-greke", ka njoftuar Ministria e Jashtme
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Faton DDERMAKU

PRISHTINË, 229 MARS - Të enjten
është mbajtur takimi i shtatë i
nivelit të lartë të sundimit të
ligjit, nën kryesimin e kryemi-
nistrit të Kosovës, Ramush
Haradinaj, ku punën e tyre dhe
objektivat i kanë paraqitur
Policia e Kosovës dhe Agjencia
Kundër Korrupsionit.
Kryeministri Haradinaj ka
thënë se sistemi ynë i drejtësisë
është në proces të ndryshimit
dhe ne duhet të përshpejtojmë
këtë ndryshim duke përmirë-
suar performancën e secilit
institucion dhe për këtë duhet
bërë më shumë në luftën
kundër korrupsionit që sundi-
mi i ligjit të japë rezultate
konkrete. Duke folur për
agjendën legjislative, Haradinaj
ka thënë se në bashkëpunim
me Kuvendin e Kosovës duhet
përshpejtuar agjenda legjisla-
tive ku është e domosdoshme të
procesohen ligjet dhe doku-
mentet e rëndësishme të refor-
mës legjislative që kanë të bëjnë
me këtë fushë. "Policia e
Kosovës gëzon besim të lartë
nga qytetarët tanë. Është një
institucion kredibil nga ku edhe

fillon e tërë përpjekja jonë për
ta luftuar krimin", ka thënë
kryeministri Haradinaj, duke
falënderuar institucionet
ndërkombëtare për mbështet-
jen e vazhdueshme dhënë insti-
tucioneve të vendit, veçmas
Policisë së Kosovës.
Drejtori i përgjithshëm i
Policisë së Kosovës, Shpend
Maxhuni, pas prezantimit të
punës, aktiviteteve dhe objekti-
vave të Policisë së Kosovës, ka
shpalosur të dhëna konkrete të
luftës kundër krimit të orga-
nizuar dhe korrupsionit. Ai ka
treguar se deri më tani janë het-
uar 438 vepra penale kundër
krimit ekonomik dhe korrup-
sionit. Po ashtu, Maxhuni është
duke u punuar në luftën kundër
terrorizmit, konfiskimit të
narkotikëve dhe në shumë
fusha që ndërlidhen me punën
e Policisë së Kosovës. Ai ka
treguar se në fushën e luftimit
të krimit ekonomik dhe korrup-
sionit janë organizuar 9 opera-
cione policore, 28 plane opera-
tive, janë arrestuar 91 persona
të dyshuar, janë ngritur 370
kallëzime penale dhe janë
shkatërruar 7 grupe të orga-
nizuara kriminale. Po sipas tij,
janë mbajtur 1 000 ligjërata në

shkolla, janë nënshkruar 75
marrëveshje me 18 shtete dhe 5
zyra ndërlidhëse. Duke për-
mendur sfidat me të cilat për-
ballet Policia e Kosovës,
Maxhuni ka bërë me dije se
sfidë mbetet anëtarësimi i
Policisë së Kosovës në Interpol
dhe Eeuropol, mosha mesatare
e policëve dhe mungesa e
automjeteve dhe helikopterëve.
Ndërkaq drejtori i Agjencisë
Kundër Korrupsionit, Shaip
Havolli, ka thënë se në bazë të
ligjeve në fuqi, të obliguar për ta
deklaruar pasurinë janë 6 242
zyrtarë të lartë publikë, 886 zyr-
tarë i janë nënshtruar kontrollit
të plotë, në 563 raste nuk është
vërejtur ndryshime, në 340 raste
janë vërejtur ndryshime dhe
janë kërkuar sqarime shtesë, në

115 raste janë proceduar me
kallëzim penal dhe një rast
është përcjellë në Administratën
Tatimore të Kosovës. 
Sa i përket konfliktit të interesit
janë trajtuar 166 raste, në 79 prej
tyre është shmangur konflikti,
21 raste kanë rezultuar pa kon-
flikt, 31 raste janë përcjellë për
hetim në procedurën e het-
imeve paraprake, një rast është
iniciuar si kundërvajtje dhe
kërkesë për shkarkim. 
Ministri i Drejtësisë, Abelard
Tahiri, ka deklaruar se është
duke u përmirësuar pakoja e lig-
jeve për luftimin e korrupsionit
si dhe ka kërkuar rritje të efek-
tivitetit përmes rishikimit të
listës së zyrtarëve që deklarojnë
pasurinë. 
Në këtë takim kanë marrë pjesë

edhe zyrtarët amerikanë dhe ata
të BE-së. 
Ambasadori amerikan në
Kosovë, Greg Delawie, ka
deklaruar se ShBA-ja ka respekt
për Policinë e Kosovës, duke
shtuar se të gjithë duhet të
mësojnë nga sukseset, por edhe
nga sfidat.
Ndërsa shefja e Zyrës së
Bashkimit Evropian në Kosovë,
Nataliya Apostolova, ka thënë se
Policia e Kosovës dhe Agjencia
Kundër Korrupsionit janë
aktorë të rëndësishëm për
sundimin e ligjit dhe agjendën
evropiane. Sipas saj, Bashkimi
Evropian ka qenë aktiv për
ngritjen e kapaciteteve në polici
dhe se janë të kënaqur që 
policia është një nga institucionet
kredibile në vend.

PRISHTINË, 229 MARS (ER) - Takimi i
fundit i delegacionit të Kosovës
dhe atij serb për bisedime ka
përfunduar pa marrëveshje
konkrete. Kështu ka bërë me
dije të enjten Avni Arifi, shef i
delegacionit për bisedimet me
Serbinë, në mbledhjen e
Komisionit për Punë të Jashtme,
Diasporë dhe Investime
Strategjike.
Gjatë raportimit, shefi i delega-
cionit të Kosovës për bisedime
ka treguar se delegacioni ynë ka
shkuar i përgatitur që gjatë
takimit të shqyrtohen
modalitetet për jetësimin e mar-
rëveshjeve të arritura por, ka
thënë ai, delegacioni serb nuk
ka shfaqur vullnetin për një gjë
të tillë. 
Arifi ka njoftuar anëtarët e
komisionit se delegacioni i
Kosovës ka qenë i fokusuar dhe

ka kërkuar që në këtë takim të
diskutohet për realizimin e mar-
rëveshjes për energjinë dhe atë
për lëvizjen e lirë por, pavarë-
sisht prej kësaj, delegacioni serb
ka injoruar këtë gatishmëri,
madje duke ofruar kundër-
propozim lidhur me marrëvesh-
jen për energjinë. 
Arifi ka thënë se shkak i sjelljes
së tillë nga ana e delegacionit
serb është mosthemelimi i
Asociacionit të Komunave Serbe.
Ai ka thënë se Asociacioni i
Komunave Serbe duhet të
themelohet në harmoni me
vendimin e Gjykatës
Kushtetuese. Gjatë raportimit të
tij shefi i delegacionit të Kosovës
për bisedime, Avni Arifi, është
pajtuar me qëndrimin e anë-
tarëve të këtij komisioni se duhet
të kujdesemi që faktori ndërkom-
bëtar të mos krijojë bindjen se

Kosova është duke penguar zba-
timin e marrëveshjeve të arritura.
"Duhet të organizojmë më

shumë fushata informuese dhe
lobim më efikas për të treguar se
Kosova nuk po e pengon zba-

timin e marrëveshjeve, por se
Qeveria serbe është duke e bërë
një gjë të tillë", ka thënë Arifi.

Policia e Kosovës (PK) dhe Agjencia Kundër Korrupsionit (AKK) i kanë prezantuar objektivat e tyre të punës

Anëtarësimi në Interpol 
dhe Europol, sfida të policisë

Avni Arifi: Serbia nuk po i zbaton marrëveshjet 

Drejtori i përgjithshëm i Policisë së Kosovës,
Shpend Maxhuni, ka prezantuar të enjten
objektivat e këtij institucioni në takimin e shtatë
të nivelit të lartë të sundimit të ligjit. Ai ka bërë
me dije se sfida mbeten anëtarësimi i Policisë
së Kosovës në Interpol dhe Europol, mosha
mesatare e policëve dhe mungesa e 
automjeteve dhe helikopterëve
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Shqipe HHETEMI 

PRISHTINË, 229 MARS - Drejtori
ekzekutiv i Institutit
Demokratik të Kosovës (KDI),
Ismet Kryeziu, ka thënë të
enjten se Kuvendi i Kosovës
nuk po arrin ta ushtrojë funk-
sionin e tij mjaftueshëm në
vendimmarrje, mbikëqyrje dhe
përfaqësim. Në këtë intervistë
dhënë për gazetën "Epoka e
re", ai ka deklaruar se mungesa
e kuorumit, gjuha fyese dhe
degraduese, përdorimi i
mjeteve joparlamentare, si dhe

ngecjet në agjendën legjislative
janë disa nga veprimet të cilat
në masë të konsiderueshme
janë duke e dëmtuar
demokracinë parlamentare. 
Kryeziu ka thënë se Kuvendi
prioritet duhet t'i ketë
ndryshimet kualitative në
Rregulloren e Punës, Ligjin për
luftën kundër korrupsionit,
reformën zgjedhore,
mbikëqyrjen e zbatimit të lig-
jeve dhe mbikëqyrjen e institu-
cioneve të pavarura. "Fokusi i
Kuvendit së pari duhet të jetë
kthimi në funksion të rregullt
të seancave dhe komisioneve

parlamentare. Planifikimet
mujore të seancave, mbledhjet
e komisioneve si dhe pikat e
diskutimit do t'i mundësonin
Kuvendit ta fuqizonte rolin e tij
dhe t'u rikthehej shumë çësht-
jeve të cilat kanë nevojë për
adresim dhe vendimmarrje",
është shprehur ai. 
Kryeziu ka folur edhe për
largimin e Listës Serbe nga
Qeveria e Kosovës, duke thënë
se ky subjekt politik tenton që
përmes presioneve politike
ndaj partnerëve të koalicionit
t'i përmbushë synimet e veta.
"Është veprim politik i një sub-

Flet për "Epokën e re", Ismet Kryeziu

Vështirë t’i bashkohet Qeveri

Drejtori ekzekutiv i Institutit Demokratik të Kosovës
(KDI), Ismet Kryeziu, ka thënë se Lista Serbe po 
tenton që përmes presioneve politike ndaj partnerëve
të koalicionit t'i përmbushë synimet e veta. Sipas tij, ky
subjekt politik është shumë më i fuqishëm për shkak
se fuqia politike i buron nga Kushtetuta e Kosovës e jo
nga pesha e përfaqësimit. Në këtë intervistë dhënë për
gazetën "Epoka e re", Kryeziu ka shprehur skepticizëm
se ndonjëra prej partive në opozitë do të mund të
bëhej pjesë e koalicionit aktual qeverisës. Ai ka thënë
se secila parti do ta konsiderojë rrësk të madh dhe
sanksionim nga votuesi nëse do të zgjedhte tani t'i
bashkohet Qeverisë Haradinaj. Sa i përket Asociacionit
të Komunave me Shumicë Serbe, Kryeziu ka thënë se
askush nuk ka arsye dhe legjitimitet ta shndërrojë këtë
çështje në një betejë politike
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Arrestimi i Marko Gjuriqit në
Mitrovicën veriore, kër-
cënimet e Vuçiqit apo
deklaratat e Putinit, tërheqja
e Listës Serbe nga Qeveria e
Prishtinës, kërkesa e serbëve
për formimin e Zajednicës...
Të gjitha këto zhvillime në
ditët e fundit në Kosovë
treguan edhe një herë se
Qeveria e Beogradit është e
ndarë sa i përket çështjes së
Kosovës. Prandaj ajo nuk ia
del t'i kontrollojë serbët
radikalë në Kosovë. Mitrovica
është komuna ku dëbimi i
shqiptarëve ka vazhduar
edhe pas luftës nga strukturat
paralele kriminale të Serbisë.
Ndaj zonat veriore përbëjnë
një problem të madh për
shtetin e ri dhjetëvjeçar të
Kosovës. Nga njëra anë ato
janë shembull i mungesës
reale të pavarësisë dhe
integritetit territorial të
Republikës së Kosovës, nga
ana tjetër janë "prova" që
duhet të kalojë Prishtina
zyrtare në aspektin e vendos-
jes nën autoritetin qeverisës
dhe të zbatimit të ligjit në
vend. 
Plani i Marti Aahtisarit i jep
minoritetit serb shanse të
mëdha atje ku është shumicë.
Kjo vlen edhe për veriun e
Kosovës. Kjo do të thotë se
edhe në atë pjesë duhet të
sundojnë rendi dhe ligji, gjë
që nuk është në interesin e
strukturave kriminele. Që nga
shpallja e pavarësisë tezat për
ndarjen e Kosovës kanë nisur
nga shkëputja e këtyre zon-
ave nga trungu kosovar. Këto
teza nuk kanë pasur vetëm
prejardhje nga përtej kufirit,
por edhe nga brenda institu-
cioneve kosovare. Do të ishte
folësi i Kuvendit të Kosovës
që do të propozonte në shta-
torin e vitit 2010 një shkëm-
bim territoresh me Serbinë,

duke i dhënë veriun e
Kosovës e duke marrë krahi-
nat shqiptare të Preshevës e
të Bujanocit në Juglindje të
Serbisë. Por qëndrimi zyrtar i
Kosovës ka qenë kundër
këtyre propozimeve.
Aktualisht as Uashingtoni
dhe as BE-ja nuk kanë qenë
kurrë për ndarjen e Kosovës.
Mendimet në Beograd, për ta
shkëputur pjesën e banuar
me një shumicë serbe në veri
të Kosovës dhe për t'ia
bashkuar atë Serbisë, është
kundërshtuar edhe nga
kancelarja Merkel. "Ëndrra të
kohëve të shkuara nuk e
çojnë përpara vendin", pati
deklaruar ajo. Në fakt, një
zgjidhje e çështjes së Kosovës
përmes zhvendosjeve të reja
të kufijve as që duhen çuar
nëpër mend, sepse kor-
rigjimet e reja të kufijve në
Ballkan mund të shkaktojnë
efektin domino, që mund t'i
prekë drejtpërdrejt vendet
fqinjë si Bosnje-Hercegovina
dhe Maqedonia për shkak të
problemeve që kanë ato me
minoritetet. Gjithashtu,
Kosova është njohur tashmë
në kufijtë e saj nga më shumë
se 110 vende.
Trazirat qofshin këto politike,
etnike apo sociale krijojnë
amulli edhe në Bruksel.
Këtyre i shtohen edhe situata
ekonomike në vend, varfëria,
korrupsioni, kriminaliteti i
organizuar. 
Prandaj si Brukseli ashtu dhe
Prishtina duhet t'i bëjnë
detyrat e tyre të shtëpisë.
Njeriu duhet të shikojë që në
Prishtinë është vendosur një
shtet i të drejtave dhe që nuk
ka korrupsion dhe në Bruksel
të shihet që sa më shpejt të
bëhet liberalizimi i vizave. Ka
ardhur koha që BE-ja t'i dalë
ballë këtij problemi dhe ta
detyrojë Beogradin të luajë
një rol konstruktiv në konflik-
tin me veriun e Kosovës.
Sepse Beogradi arriti ta marrë
statusin e kandidatit për BE,
por pa rregullimin politik
përfundimtar të statusit të
veriut të Kosovës, as Serbia
nuk do ta arrijë synimin e saj
të anëtarësimit. Ajo nuk
mund t'i ketë të dyja, BE-në
dhe Kosovën.

së ndonjëra parti

jekti politik i cili, në fakt, është
shumë më i fuqishëm për
shkak se fuqia politike i buron
nga Kushtetuta e Kosovës e jo
nga pesha e përfaqësimit", ka
theksuar Kryeziu. Ai ka shpre-
hur skepticizëm se pas largim-
it të Listës Serbe nga Qeveria e
Kosovës, ndonjëra prej partive
në opozitë do të mund të hynte
në koalicionin aktual qev-
erisës. Sipas Kryeziut, secili
grup parlamentar do ta kon-
siderojë rrësk të madh dhe
sanksionim nga votuesi nëse
do të zgjedhte tani t'i bashko-
het koalicionit aktual. "Nuk e

di, por konsideroj se është
vështirë e realizueshme në
këtë kohë. Kemi një spektër
politik shumë të fragmentuar
dhe shumë kalkulues në votat
e votuesve. Prandaj secili grup
parlamentar do ta konsiderojë
rrësk të madh dhe sanksionim
nga votuesi nëse do të zgjedhte
tani t'i bashkohet koalicionit
aktual", ka deklaruar ai. 
Sa i përket Asociacionit të
Komunave me Shumicë Serbe,
Kryeziu ka thënë se askush nuk
ka legjitimitet ta shndërrojë
këtë çështje në një betejë 
politike. "Se cili do të jetë efekti
nuk e di, sepse nuk e di se çfarë
niveli dhe cilët do të jenë
potencialisht të akuzuarit nga
Gjykata Speciale. Edhe pse
Gjykata Speciale si institucion i
drejtësisë nuk do të duhej të
ndikonte në zhvillimet politike,
pavarësisht prej arrestimeve
potenciale të cilat mund të
përfshijnë edhe zyrtarë 
politikë. E sa i përket asocia-
cionit, mendoj se kjo çështje
tani ka një rrugë juridike e
kushtetuese dhe nuk ka arsye e
as legjitimitet askush ta
shndërrojë këtë çështje në një
betejë politike", ka thënë ai.

"Epoka ee rre": Z. Kryeziu, si e
vlerësoni performancën e
punës së Kuvendit të Kosovës
gjatë këtyre gjashtë muajve? 
Kryeziu: Mungesa e kuorumit
ose mospjesëmarrja e
deputetëve nëpër seanca
plenare dhe mbledhje të 
komisioneve parlamentare,
gjuha fyese dhe degraduese,
përdorimi i mjeteve joparla-
mentare, ngecjet në agjendën
legjislative etj. janë disa prej
veprimeve të cilat edhe në
legjislaturën e kaluar edhe tani
në masë të konsiderueshme
janë duke e dëmtuar
demokracinë parlamentare.
Pra, Kuvendi, si pasojë e kësaj
papërgjegjësie të një numri të
konsiderueshëm të
deputetëve, nuk po arrin ta
përcjellë dinamikën dhe ta
ushtrojë funksionin e tij
mjaftueshëm në vendimmarrje,
mbikëqyrje dhe përfaqësim.

"Epoka ee rre": Një prej të 
arriturave të kësaj legjislature
mund të konsiderohet ratifikimi
i marrëveshjes së demarka-
cionit. Tash cili duhet të jetë
fokusi i Kuvendit? 
Kryeziu: Fokusi i Kuvendit së
pari duhet të jetë vetë kthimi
në funksion të rregullt të 
seancave dhe komisioneve 
parlamentare. Planifikimet
mujore të seancave, mbledhjet
e komisioneve si dhe pikat e
diskutimit do t'i mundësonin
Kuvendit ta fuqizonte rolin e

vet dhe t'u rikthehej shumë
çështjeve të cilat kanë nevojë
për adresim dhe vendimmarrje.
Ndër prioritete mendoj se do
të duhej të ishin ndryshimet
kualitative në Rregulloren e
Punës, Ligji për luftën kundër
korrupsionit, reforma zgjedhore,
mbikëqyrja e zbatimit të 
ligjeve, mbikëqyrja e institu-
cioneve të pavarura etj.

"Epoka ee rre": Si e shihni
largimin e Listës Serbe nga
koalicioni qeverisës pas 
zhvillimeve të fundit në veri
dhe cili do të jetë efekti i
largimit të saj?Do të mund të
funksionojë Qeveria edhe pa
Listën Serbe? 
Kryeziu: Është veprim politik i
një subjekti politik i cili, në
fakt, është shumë më i
fuqishëm për shkakun se fuqia
politike i buron nga Kushtetuta
e Kosovës, e jo nga pesha e 
përfaqësimit. Lista Serbe ten-
ton që përmes presioneve poli-
tike ndaj partnerëve të koali-
cionit të arrijë t'i përmbushë
synimet e veta dhe atëherë kur
janë përtej fuqisë dhe rolit që
mund të ofrojë një koalicion
qeverisës.

"Epoka ee rre": Mund të presim
që ndonjëri prej grupeve 
parlamentare të partive
shqiptare t'i bashkohet
Qeverisë Haradinaj?
Kryeziu: Nuk e di, por 
konsideroj se është vështirë e
realizueshme në këtë kohë.
Kemi një spektër politik shumë
të fragmentuar dhe shumë
kalkulues në votat e votuesve.
Prandaj secili grup parlamentar
do ta konsiderojë rrësk të
madh dhe sanksionim nga
votuesi nëse do të zgjedhte
tani t'i bashkohet koalicionit
aktual.

"Epoka ee rre": Z. Kryeziu,
themelimi i Asociacionit të
Komunave me Shumicë Serbe
si dhe funksionalizimi i
Gjykatës Speciale a mund të
provokojnë zgjedhje të reja? 
Kryeziu: Se cili do të jetë efekti
nuk e di, sepse nuk e di se çfarë
niveli dhe cilët do të jenë
potencialisht të akuzuarit nga
Gjykata Speciale. Edhe pse
Gjykata Speciale si institucion i
drejtësisë nuk do të duhej të
ndikonte në zhvillimet 
politike, pavarësisht prej 
arrestimeve potenciale të cilat
mund të përfshijnë edhe 
zyrtarë politikë. E sa i përket
asociacionit, mendoj se kjo
çështje tani ka një rrugë
juridike e kushtetuese dhe nuk
ka arsye e as legjitimitet
askush ta shndërrojë këtë
çështje në një betejë politike.

Veriu i Kosovës,
pengesë për
integrimin e
Prishtinës dhe
Beogradit në BE
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PRISHTINË, 229 MARS - Drejtori i
përgjithshëm i Kolegjit "Mehmet
Akif" në Kosovë, Mustafa Erdem,
zëvendësi i tij Yusuf Karabina, drej-
tori i shkollës në Gjakovë,
Kahraman Demirez dhe dy arsim-
tarë, Djihen Ozkan dhe Hasan
Gunakana, të arrestuar të enjten
nga Policia e Kosovës, janë depor-
tuar në Turqi. Në mesin e të
arrestuarave dhe të dëbuarve është
edhe mjeku Osman Karakaja, i cili
nuk ishte punonjës i këtyre
shkollave. Të gjithë të arrestuarit
dhe deportuarit janë qytetarë turq. 
Adem Vokshi, avokat i rastit, e ka
konfirmuar për "Radion Evropa e
Lirë" deportimin e tyre në Turqi.
"Që nga mëngjesi kur shtetasit
turq janë arrestuar nga Policia e
Kosovës dhe deri më tani ishim
duke pritur të bisedojmë, por nuk
na është mundësuar kontakti me
klientë. Si duket, as që kishte pasur
mundësi pasi që koloneli na tregoi
se ata i kanë depërtuar menjëherë
për arsye se nga Agjencia Kosovare
e Inteligjencës i kanë shpallur pres-

ona të rrezikshëm dhe kanë sjellë
vendim për deportimin e tyre", ka
thënë Vokshi. Ai ka bërë me dije se
të gjithë personat e arrestuar janë
tani e 12 vjet në Kosovë dhe kanë
pasur leje qëndrimi, disa prej tyre
deri në vitin 2021 dhe disa deri në
vitin 2023.
Avokati Vokshi ka theksuar se e vet-
mja arsye për arrestimin e tyre
mund të jetë mbyllja e shkollës dhe
ekstradimi i tyre kinse, siç thotë ai,
"këta janë armiqtë e shtetit turk,
por që për këtë nuk kanë asnjë
provë".

Qeveria tthotë ttë mmos kketë
qenë ee iinformuar

Kryeministri i Kosovës, Ramush
Haradinaj, ka theksuar se nuk ka
qenë i informuar nga asnjë institu-
cion vendor për ndalimin dhe
deportimin e gjashtë shtetasve
turq nga Kosova. "Sot përmes një
operacioni të ndërmarrë nga AKI,
në bashkëpunim me Policinë e
Kosovës, janë ndaluar dhe depor-

tuar gjashtë qytetarë turq. Ka disa
elemente që e bëjnë të paqartë
këtë operacion deri te urgjenca e
deportimit. Si kryeministër i
Kosovës, duke mos qenë i infor-
muar nga asnjë institucion vendor
për ndalimin dhe deportimin e
tyre, do të veproj në përputhje me
përgjegjësitë kushtetuese dhe
ligjore lidhur me këtë veprim dhe
paqartësitë rreth këtij veprimi", ka
thënë Haradinaj. 
Edhe kryetari i Kuvendit të
Kosovës, Kadri Veseli, ka shprehur
shqetësimin e tij me veprimin e
autoriteteve përgjegjëse të Kosovës
pas arrestimit dhe deportimit të
gjashtë shtetasve turq nga Kosova.
"Arrestimi i sotshëm i gjashtë shte-
tasve turq, banorë me leje të vlef-
shme qëndrimi në Kosovë dhe
punonjës në Kolegjin 'Mehmet
Akif' të akredituar sipas standard-
eve përkatëse të Kosovës, nuk për-
faqëson as formën e duhur të
zhvillimit të sundimit të ligjit, as të
konsolidimit të nevojshëm të
demokracisë. Ndërmarrja e
veprimeve të tilla pa respektim të
procedurave përkatëse dhe
mungesë transparence, lë hapësirë
të theksuar për mëdyshje për
veprimet arbitrare të autoriteteve
në fjalë. Si shtet demokratik Kosova
në mënyrë institucionale duhet ta
adresojë përgjegjësinë ligjore të
aktorëve të përfshirë në këtë rast.
Po ashtu, arrestimi i shtetasve të
huaj në flagrancë për dyshime të
pabazuara nuk korrespondon me

vlerat evropiane që duhet t'i për-
faqësojë Kosova", ka shkruar Veseli
në llogarinë e vet në "Facebook".
Kolegjet "Mehmet Akif" në
Kosovë i përkasin institucionit
arsimor "Gulistan". Ky i fundit ka
kopshte, institucione parashkol-
lore, shkolla fillore dhe të mesme

në gjithë Kosovën. Besohet se ato
janë të frymëzuara nga Lëvizja
"Hizmet" e Fethullah Gulenit,
klerikut fetar turk, të cilin presi-
denti i Turqisë, Rexhep Tajip
Erdogan, e fajëson për orkestrim-
in e përpjekjes për grushtshtet në
Turqi në vitin 2016.

Deportohen nga Kosova 
në Turqi të arrestuarit 

e Kolegjit ‘Mehmet Akif’

Drejtori i përgjithshëm i Kolegjit "Mehmet Akif" në
Kosovë, Mustafa Erdem, zëvendësi i tij Yusuf
Karabina, drejtori i shkollës në Gjakovë, Kahraman
Demirez dhe dy arsimtarë janë arrestuar të enjten nga
Policia e Kosovës dhe janë deportuar në Turqi. Në
mesin e të arrestuarve është edhe mjeku Osman
Karakaja. Në arsyetimin për depërtim është thënë se
nuk kanë pasur leje qëndrimi në Kosovë, por kjo
është mohuar nga avokati i këtij rasti, Adem Vokshi

Ndërkaq presidenti Hashim
Thaçi në reagimin e tij për medie
ka bërë me dije se është i infor-
muar nga organet kompetente
pas ngjarjes se gjashtë shtetas
janë deportuar të enjten në Turqi
me arsyetimin se nuk kanë pasur
leje qëndrimi në Kosovë. Ai ka
thënë se Kosova është shtet
demokratik i ndërtuar në për-
puthje me standardet më të larta
demokratike, të cilat mbi gjithç-
ka tjetër respektojnë të drejtat
individuale të çdo njeriu, pavarë-
sisht prej përkatësisë etnike, bes-
imit apo bindjeve politike apo
ideologjike. "Ky parim, i
mishëruar në Kushtetutën dhe
ligjet tona, mbetet i patjetër-
sueshëm nga askush dhe është
detyrë e institucioneve tona
shtetërore që ta zbatojnë në
praktikë. Sot jemi të zhgënjyer

për shkak se institucionet tona
relevante, për arsye që mbetet të
sqarohen deri në fund, kanë
dështuar t'i mbrojnë këto parime
që ndërlidhen me të drejtat
njerëzore të shtetasve të huaj, që
jetojnë dhe punojnë në vendin
tonë", ka thënë Thaçi, duke sigu-
ruar qytetarët e Kosovës dhe të
gjithë shtetasit e huaj që jetojnë
dhe punojnë në Kosovë, se shteti
ynë do t'i mbrojë me çdo kusht
vlerat e saj kushtetuese, të cilat,
mbi gjithçka tjetër, i sigurojnë
çdo individi që të shprehë pa
frikë identitetin, besimin, kul-
turën, ideologjinë, mendimin
dhe fjalën e lirë. "Askush nuk
guxon të persekutohet, censuro-
het apo edhe deportohet për
shkak se ka një besim apo ide-
ologji ndryshe nga dikush tjetër",
ka thënë presidenti Thaçi.

Thaçi: Askush nuk guxon të
deportohet se ka një besim

apo ideologji ndryshe
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PRISHTINË 29 MARS -
Zëvendëskryeministri dhe min-
istri për Kthim dhe Komunitete,
Dalibor Jevtiq, ka kërkuar
përgjegjësi nga Qeveria e Kosovës
për arrestimin e shefit të 
ashtuquajturës Zyrë për Kosovën
në Qeverinë e Serbisë, Marko
Gjuriq. Jevtiqi në mbledhjen e
Qeverisë mbajtur të enjten, ka
vlerësuar se ky rast nuk i ka 
kontribuar paqes dhe gatishmërisë
për bashkëpunim. Ai ka thënë se
vendimi i Listës Serbe për ta 
vazhduar qëndrimin dhe
bashkëpunimin në institucionet e
Kosovës është të hetohet rasti i

intervenimit të policisë në
Mitrovicë. "Ky nuk ka qenë
vendim i Qeverisë. Këtu nuk është
marrë vendim. Kërkoj përgjigje në
pyetjet: Pse është përdorur dhunë
në njerëz të cilët kanë ngrehur
duart kur kanë hyrë policia? A ka
ekzistuar ndonjë mënyrë që të
bëhet në formë tjetër? Do të doja të
ishte këtu sot Rikalo. 32 njerëz janë
lënduar atë ditë. Ata nuk kanë
qenë të armatosur. Kanë pasur
vetëm fletë dhe stilolapsa", ka
thënë Jevtiqi. 
Ai ka deklaruar se e vetmja formë
për zgjidhjen e problemeve është
të bisedohet. "Do të më vinte
marre nëse Arifi do të trajtohej në
Beograd sikurse Gjuriqi në
Prishtinë. Nëse jeni të hapur dhe

dëshironi që në të ardhmen të
punojmë në paqe e qetësi, e pakta
që duhet të bëni është të hapen
hetime për atë se kush është
përgjegjës për ditën e ndërhyrjes
së policisë", ka thënë Jevtiqi. Ai ka
kërkuar krijimin sa më të shpejtë të
Asociacionit të Komunave me
Shumicë Serbe. 
Më pas kryeministri Ramush
Haradinaj ka vlerësuar se çështjet
e ngritura nga zëvendëskryemi-
nistri Jevtiq do të diskutohen në
Qeveri dhe në institucionet e tjera.
Ai ka kërkuar largpamësi në të
mirë të paqes dhe bashkëpunimit
në vendin tonë. 
Kryeministri ka apeluar për
angazhim të tejkalimit të situatës
së krijuar dhe ka shprehur qën-

drimin se intervenimi policor nuk
ka qenë i drejtuar kundër asnjë
komuniteti. "Kosova mbetet e 
vendosur dhe e përkushtuar për
vazhdimin e dialogut", ka thënë
kryeministri Haradinaj.
Në këtë debat është inkuadruar
edhe zëvendëskryeministri Enver
Hoxhaj, i cili ka thënë se ky vend ka
një sistem kushtetues dhe rend
juridik që duhet të respektohet.
"Kemi marrëveshje nga Brukseli
që rregullon vizitat. As ne s'mund
të shkojmë në Serbi pa e ekzekutuar
këtë marrëveshje. Gjuriqi nuk e ka
respektuar asnjë procedurë të
vetme. Vitin e kaluar ka hyrë pesë
apo gjashtë herë në mënyrë 
ilegale. Veprimi nuk është kundër
komunitetit serb, as kundër askujt,
por që të respektohet rendi
kushtetues", ka thënë Hoxhaj.
Zëvendëskryeministri Hoxhaj ka
apeluar që të mos keqpërdoret
rasti, i cili nuk ishte i drejtuar në
asnjë rrethanë kundër ndonjë
komuniteti. Në këtë mbledhje,

kabineti qeveritar është informuar
për procesin e përmbushjes së
kërkesave që dalin lidhur me
raportin e progresit për vitin 2018
nga institucionet qeveritare të
Republikës së Kosovës. 
Ministrja e Integrimit Evropian,
Dhurata Hoxha, ka listuar
aktivitetet që kanë mbetur pa u
realizuar dhe ato që janë në proces.
Ndërsa kryeministri Haradinaj ka
kërkuar nga të gjithë të shfrytëzohen
ditët e mbetura deri në miratimin
e raportit të radhës. Më pas
Qeveria e Kosovës ka miratuar
vendimin për ndryshimin dhe
plotësimin e programit legjislativ
për vitin 2018. Në këtë program
janë përfshirë gjashtë projektligje
për plotësimin dhe ndryshimin e
ligjeve, si dhe për tri projektligje do
të shtyhet koha e miratimit të tyre
gjatë vitit. Me propozimin e
Ministrit të Drejtësisë janë 
përfshirë edhe katër projektligje të
drejtësisë në strategjinë legjislative
të Qeverisë për vitin 2018.

Qeveria e Kosovës ka mbajtur mbledhjen e radhës

Serbët kërkojnë përgjegjësi 
nga Qeveria për rastin e Gjuriqit

Presidenti Thaçi dekreton gjashtë 
heronj nga Komuna e Gjakovës

GJAKOVË, 229 MARS (ER) - Me dekret
të presidentit të Kosovës,
Hashim Thaçi, të enjten janë
shpallur heronj gjashtë dësh-
morë të kombit nga Komuna e
Gjakovës, të cilët kanë rënë
heroikisht gjatë luftës së
Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës:
Përmet Vula, Elton Zherka, Ilir
Soba, Sadedin Shehu, Bujar
Roka dhe Hamëz Zymberi. 
Në një ceremoni të mbajtur me
këtë rast, ka marrë pjesë edhe
kryetari i Komunës së Gjakovës,
Ardian Gjini, ndërsa në emër të
presidentit Thaçi ndarjen e
dekreteve dhe pllakateve me 
titullin e heroit të kombit e ka
ndarë këshilltari i tij, Veli Bytyqi. 
Në fjalën e tij para të pranish-

mëve, kryetari Gjini ka thënë se
vendimi i presidentit Thaçi për
shpalljen e gjashtë heronjve nga
Gjakova, ndonëse është i
vonuar, është vendim që,
megjithatë, mirëpritet si nga
familjarët e dëshmorëve,
bashkëluftëtarët e tyre, po ashtu
edhe nga institucionet lokale.  
Kryetari Gjini ka shtuar se me
këtë akt po bëhet vlerësimi real
për kontributin që Gjakova dhe
banorët e këtij qyteti kanë dhënë
në luftën për liri. Në këtë
aktivitet ka folur edhe
ish-komandanti i brigadës 137
"Gjakova", Agon Kryeziu, i cili ka
thënë se ky është një nderim
plotësisht i merituar që u bëhet
heronjve të Gjakovës.

Zëvendëskryeministri dhe ministri për Kthim dhe Komunitete, Dalibor
Jevtiq, është ankuar të enjten në mbledhjen e Qeverisë për sjelljen e
policisë në rastin e arrestimit të Marko Gjuriqit. Kurse kryeministri
Ramush Haradinaj ka thënë se Kosova është e përkushtuar për dialog
duke kërkuar që rasti i Gjuriqit të mos keqpërdoret
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PRISHTINË, 229 MARS - Qeveria e
Republikës së Kosovës, e përfaqë-
suar nga Ministria e Financave
dhe Qeveria e Republikës
Federale e Gjermanisë, e përfaqë-
suar nga Banka Zhvillimore
Gjermane (KfW), të enjten kanë
nënshkruar marrëveshjen finan-
ciare të grantit për projektin
"Programi i sektorit të energjisë,
faza VIII dhe IX - përmirësimi i
ngrohtores së qytetit në
Prishtinë", ndërmjet Qeverisë së
Kosovës dhe Qeverisë e
Republikës Federale të
Gjermanisë. 
Marrëveshja është nënshkruar
nga ministri i Financave, Bedri
Hamza, Juergen Kern, shefi i
Divizionit për Energji për Evropën
Juglindore dhe Turqinë në Zyrën
Qendrore të KfW-së Juergen Kern,
menaxheri përgjegjës për projek-
tet e KfW-së në sektorin e
energjisë në Kosovë dhe Bosnjë e
Hercegovinë, Nico Schuetzhofer,

si dhe kryeshefi ekzekutiv i NP
"Termokos", Naser Canolli.
Ndërsa pjesëmarrës ishin edhe
ambasadori i Republikës Federale
të Gjermanisë në Kosovë,
Christian Heldt dhe nënkryetari i
Komunës së Prishtinës, Selim
Pacolli. 
Ministri i Financave, Bedri Hamza,
ka theksuar se është kënaqësi e
veçantë nënshkrimi i marrëvesh-
jes së radhës për projektin për
ngrohje qendrore për Komunën e
Prishtinës rreth zgjerimit të rrjetit
të "Termokos"-it. "Ky është projek-
ti më i rëndësishëm për qytetarët e
Prishtinës dhe një ndër projektet
më të mëdhenj të realizuar që nga
përfundimi i luftës për këtë
komunë", ka thënë ministri
Hamza. Sipas tij, deri më tani pro-
jekti është realizuar me mbështet-
je të Qeverisë së Gjermanisë,
Bashkimit Evropian, Qeverisë
Suedeze dhe Qeverisë së
Luksemburgut. Gjithashtu,
Komuna e Prishtinës dhe Qeveria
e Kosovës kanë kontribuar. 
Hamza ka bërë me dije se deri në

këtë fazë investimi kapë vlerën 37
milionë euro. Ai ka theksuar se
projekti ka filluar së implementu-
ari në vitin 2014, ndërsa deri më
tani "Termokos"-i ka ofruar ngro-
hje bazuar në sistemin e koog-
jenerimit për afërsisht 63 000 kon-
sumatorë për tre sezone.
"Marrëveshja të cilën e nënshkru-
am sot është grant dhe ka vlerën
prej 10 milionë eurosh e që
paraqet mbështetje të Qeverisë
gjermane për qytetarët e
Prishtinës përmes projektit të
'Termokos'-it. Marrëveshja është
për financimin e fazës VIII dhe IX
të projektit, që ka të bëjë me zgjer-

im të rrjetit edhe për pjesët e tjera
të Prishtinës. Përveç kësaj mar-
rëveshje, së shpejti pritet të nën-
shkruhet edhe marrëveshja për
kontributin e radhës së Qeverisë
së Luksemburgut në vlerë prej 2.3
milionë eurosh", ka deklaruar
ministri Hamza. 
Ambasadori i Republikës Federale
të Gjermanisë në Kosovë,
Christian Heldt, ka thënë se kjo
është një vazhdimësi e punës së
përbashkët të KfW-së dhe
"Termokos"-it për një projekt që i
prek të gjithë qytetarët e
Prishtinës. 
Shefi i Divizionit për Energji për

Evropën Juglindore dhe Turqinë
në Zyrën Qendrore të KfW-së,
Juergen Kern, ka shprehur
kënaqësinë për pjesëmarrjen e tij
në Kosovë për të festuar, siç tha ai,
vazhdimin e fazës së dytë të kom-
pletimit të projektit për sistemin e
ngrohjes në Prishtinë. Ndërsa
nënkryetari i Komunës së
Prishtinës, Selim Pacolli, ka thek-
suar se brenda këtij mandati do të
dyfishohet zgjerimi i rrjetit të
ngrohtores së Prishtinës dhe reha-
bilitimi i tij. Ai ka thënë se
Prishtina gradualisht po e merr
pamjen e merituar si qytet
metropol.

Nënshkruhet marrëveshja 10 milionë euro
për ‘Termokos’-in

10 për qind e popullatës nuk ka në 
dispozicion shërbimet e ujësjellësit

Kosova ka përfituar nga Gjermania 10 milionë
euro grant për projektin për ngrohje qendrore
për Komunën e Prishtinës. "Ky është projekti
më i rëndësishëm për qytetarët e Prishtinës dhe
një ndër projektet më të mëdhenj të realizuar
që nga përfundimi i luftës për këtë komunë", ka
thënë ministri i Financave, Bedri Hamza, pas
nënshkrimit të marrëveshjes

PRISHTINË, 229 MARS (ER) - Rreth
89.59 për qind e popullatës së
Kosovës është furnizuar me
ujë nëpërmjet sistemeve 
publike të menaxhuara nga
kompanitë rajonale të ujit,
ndërsa rreth 10.41 për qind e
popullatës nuk ka pasur në
dispozicion shërbimet e 
ujësjellësit në vitin 2016.
Kështu ka bërë me dije
Agjencia e Statistikave të
Kosovës (ASK) në raportin e
saj më të ri "Statistikat e
Ujërave në Kosovë për vitet
2016-2017" që ka për qëllim
informimin statistikor

gjithëpërfshirës të burimeve
ujore në Kosovë dhe synon të
kontribuojë në krijimin e një
informacioni të qëndrueshëm
mbi gjendjen e ujërave në
Kosovë. 
Ky publikim del çdo dy vit dhe
ka për qëllim informimin sta-
tistikor gjithëpërfshirës të
burimeve ujore në Kosovë dhe
synon të kontribuojë për kri-
jimin e një informacioni të
qëndrueshëm mbi gjendjen e
ujërave në Kosovë. "Në vitin
2016 rreth 89.59 për qind e
popullatës së Kosovës është
furnizuar me ujë nëpërmjet

sistemeve publike të menax-
huara nga kompanitë rajonale
të ujit, ndërsa rreth 10.41 për
qind e popullatës nuk ka pasur
në dispozicion shërbimet e
ujësjellësit", është thënë në
raportin e ASK-së. 
Sipas këtij raporti, në vitin 2016
gjithsej sasia e furnizimit me
ujë për ekonomitë familjare,
aktivitetet industriale dhe
institucionet ka qenë 62.07
milionë m³ ujë. Ndërsa furnizi-
mi i ekonomive familjare me
ujë të pijshëm ka pësuar
ndryshime nga viti në vit. "Uji i
shpenzuar për ujitje me sistem

në bujqësi ka pësuar
ndryshime të theksuara nga
viti në vit. Në vitin 2010 ishte
42 milionë m³, në vitin 2014 ka
arritur në 53 milionë m³, kurse
në vitin 2017 ka qenë 52.62
milionë m³. Nga të dhënat e
liqeneve akumulues del se vël-
limi gjithsej i akumulimeve
është 565 milionë m³. Të 
dhënat nga publikimi tregojnë
se sasia më e madhe e ujit të
shfrytëzuar në baza ditore dhe
vjetore si burim kryesor kanë
liqenet akumuluese dhe
burimet natyrore", është 
theksuar në raportin e ASK-së. 

PRISHTINË, 29 MARS (ER) -
Qeveria e Kosovës në mbled-
hjen e saj të radhës mbajtur
të enjten ka emëruar shtatë
anëtarë të rinj të Bordit të
Telekomit të Kosovës.
Anëtarë të rinj të Bordit të
Telekomit janë emëruar:
Besa Shatri, Skënder Hoti,

Osman Ejupi, Sead Ujkani,
Suzana Angjelkoviq dhe Filiz
Krasniqi.
Se a janë këta emra të afërt
me subjektet politike, kryem-
inistri Ramush Haradinaj
nuk ka treguar, por ka sigu-
ruar se procesi i përzgjedhjes
ka qenë i mirëfilltë. "Sa janë

politik nuk mund them tash
për tash, por mund t'ju 
siguroj se ka ndodhur një
proces i mirëfilltë paraprak
para këtij vendimi", ka thënë
Haradinaj. 
Bordi i Telekomit të Kosovës
ka qenë jofunksional më
shumë se dy vjet.

Zgjedhen anëtarët e rinj të Bordit të Telekomit
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PRISHTINË, 229 MARS - Kryeshefi
ekzekutiv i Sistemit të Operatorit
Transmisionit dhe Tregut
(KOSTT), Ilir Shala, ka kërkuar të
enjten nga Qeveria një milion
euro shtesë për mbulimin e hum-
bjeve në pjesën e veriut. Këtë
kërkesë Shala e ka bërë gjatë
raportimit në mbledhjen e
Komisionit për Zhvillim
Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti,
Industri dhe Zhvillim Rajonal.
Deputetja e LDK-së, e cila është
edhe anëtare e këtij komisioni,
Hykmete Bajrami, ka thënë se
KOSTT-i prej fillimit nuk e ka
marrë energjinë nga KEK-u, por
ka marrë borxh edhe nga rrjeti
evropian, edhe nga KEK-u për ta
mbuluar me energji pjesën veri-
ore. "Nuk keni blerë energji nga
KEK-u. Është tërhequr energjia
prej Rrjetit Evropian me çmim më
të lartë 11 euro, pastaj edhe te
KEK-u pastaj keni filluar të merri
borxh në fund. Pse ka ndodhur
kjo?", ka pyetur Bajrami.

Kryeshefi ekzekutiv i KOSTT-it, Ilir
Shala, në përgjigjen e tij ka thënë
se nuk ka pasur prodhim të
mjaftueshëm dhe as rezerva për
ta furnizuar me energji veriun nga
KEK-u. "Rreth pesë milionë e
gjysmë euro kemi krijuar oblig-
ime ndaj rrjetit evropian të
energjisë. Prej 2 dhjetorit deri më
3 mars kemi marrë energji nga
rrjeti evropian. I kemi dy borxhe:
ndaj Evropës dhe ndaj KEK-ut.
Kemi vepruar kështu në bazë të
vendimit të Qeverisë që mos të
bëhet ndonjë dëm në procesin
ligjor", ka thënë Shala.
Deputetja Duda Balje nga Grupi
Parlamentar 6+ (Gjashtë Plus) ka
thënë se është bërë shkelje e të
drejtave të njeriut me çështjen e
pagesës në veri. Me këtë konsta-
tim të saj nuk u pajtua përfaqë-
suesi i Bordit të Zyrës së
Rregullatorit të Energjisë, Arsim
Janova, i cili ka thënë se nëse ka
shkelje të të drejtave të njeriut,
atëherë për këtë vendos gjykata. 
Deputetja Duda Balje sërish
përsëriti duke thënë se janë bërë
shkelje të të drejtave të njeriut.

Kryeshefi ekzekutiv i KOSTT-it, Ilir
Shala, ka thënë se ky institucion
(KOSTT-i) nuk merret me
faturimin dhe inkasimin e
mjeteve për pjesën veriore apo
çfarëdo pjese. Ai ka thënë se këtë

përgjegjësi e ka KESCO. "KOSTT-i
është kompani e rregulluar dhe
monitoruar nga ZRrE-ja. Ne nuk
merremi me faturimin dhe as me
inkasimin e mjeteve për pjesën
veriore apo jugore. Këtë

përgjegjësi për faturim dhe
inkasim e ka KESCO. Pra, nuk
është në përgjegjësinë e KOSTT-it.
Ne jemi zbatues të vendimeve
apo udhëzimeve të ZRrE-së", ka
thënë Shala.

KOSST-i kërkon nga Qeveria 
edhe një milion euro për veriun

PRISHTINË, 229 MARS (ER) -
Guvernatori i Bankës
Qendrore të Kosovës (BQK),
Fehmi Mehmeti, ka pritur të
enjten në takim ambasadorin
e Shteteve të Bashkuara të
Amerikës në Kosovë, Greg
Delawie. Me këtë rast, guver-
natori Mehmeti e ka njoftuar
ambasadorin rreth zhvillimeve
në sektorin financiar të vendit,
duke vlerësuar rritjen e
aktivitetit të këtij sektori në
mbështetje të zhvillimit

ekonomik të vendit dhe
shkallën e lartë të qëndruesh-
mërisë që gëzon ky sektor. Po
ashtu, Mehmeti ka shprehur
mirënjohjen e lartë për
mbështetjen e vazhdueshme
që ka dhënë Qeveria e ShBA-së
për zhvillimin institucional të
BQK-së që nga themelimi i saj
dhe për zhvillimin ekonomik
të vendit në përgjithësi. 
Ndërkaq ambasadori Delawie
ka uruar Mehmetin për 
përzgjedhjen e tij në postin e

guvernatorit dhe ka inkurajuar
BQK-në ta vazhdojë rrugën e
saj për rregullimin e sektorit
financiar dhe mbarëvajtjen e
stabilitetit të sektorit. 
Delawie ka theksuar se një
udhëheqësi e fuqishme dhe e
lartë në BQK është kyçe për
fuqinë e vazhdueshme financiare
të Kosovës. Presidenti i
Kosovës, Hashim Thaçi, të
enjten ka dekretuar guvernatorin
e ri të Bankës Qendrore të
Kosovës, Fehmi Mehmeti.

Delawie viziton BQK-në, uron Mehmetin 
për pozitën e guvernatorit

PRISHTINË, 229 MARS (ER) - Ministri
i Punës dhe Mirëqenies Sociale,
Skender Reçica, ka pritur të
enjten në takim ambasadoren e
Republikës së Kroacisë në
Kosovë, Marija Kapitanoviç, me
të cilën kanë diskutuar për një
varg çështjes të rëndësishme. 
Ministri Reçica dhe ambasador-
ja Kapitanoviç biseduan rreth
thellimit të mëtutjeshëm të
bashkëpunimit bilateral në mes
të dyja shteteve në fusha të cak-
tuara relevante. Me theks të
veçantë, u bisedua rreth
punësimit sezonal të qytetarëve
të Republikës së Kosovës në

Republikën e Kroacisë.
Të dy u pajtuan për avancim të
procesit sa i përket punësimit
sezonal.
Temë diskutimi ishte edhe
avancimi i procesit rreth mar-
rëveshjes bilaterale për sigurime
sociale në mes të Kosovës dhe
Kroacisë, marrëveshje për të
cilën është marrë iniciativa për
nisje të negociatave. 
Ambasadorja Kapitanoviç ka
falënderuar ministrin Reçica
për pritjen dhe ka theksuar
mbështetjen e shtetit kroat për
Kosovën në të gjitha proceset e
saj të rëndësishme.

Reçica bisedon me ambasadoren e
Kroacisë për punësimin sezonal
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PRISHTINË, 29 MARS (ER) -
Komuna e Prishtinës ka njoftu-
ar se nëpërmjet kompanisë
"Pastrimi" do ta organizojë
aksionin pranveror për grum-

bullimin e mbeturinave të vël-
limshme si orendi, shtretër
druri ose metali, dollapë druri
ose metali, tavolina druri ose
metali, karrige druri ose met-

ali, pajisje të kuzhinës,
gjësende të tjera shtëpiake nga
druri dhe metali. Po ashtu,
Komuna e Prishtinës ka njoftu-
ar se aksioni do të zhvillohet

për pesë ditë me radhë duke
filluar nga 9 prilli.  
Aksioni do të zhvillohet në
pesë zona të ndryshme të
qytetit.

Prishtina, aksion për grumbullimin e mbeturinave të vëllimshme

KLINË, 229 MARS (ER) - Këshilli
Komunal për Siguri në Bashkësi
(KKSB) në Klinë ka mbajtur të
enjten mbledhjen e radhës, në
të cilën e ka vlerësuar të qetë
gjendjen e sigurisë në këtë
komunë. Po në këtë mbledhje
është biseduar edhe për lirinë e
lëvizjes, qentë endacakë,
njerëzit që kërkojnë lëmoshë,

sigurinë afër shkollave dhe për
çështjet e tjera që kanë të bëjnë
me sigurinë. 
Komandanti i Stacionit të
Policisë në Klinë, toger Rexhë
Berisha, ka bërë me dije se në
tre muajt e fundit ka pasur 81
raste të natyrave të ndryshme,
prej tyre 27 aksidente. "17 per-
sona janë ndaluar, ndërsa 71

janë arrestuar. Janë konfiskuar 4
armë pa leje dhe municion.
Krahasuar me vitin e kaluar,
rastet e vjedhjeve kanë shënuar
rënie. Kjo ka ardhur falë punës
së Policisë së Kosovës dhe
bashkëpunimit të mirë me
institucionet lokale dhe qyte-
tarët", ka thënë Berisha.  
Ndërsa kryetari i Komunës së

Klinës, Zenun Elezaj, ka bërë
thirrje për më shumë punë për
krijimin e sigurisë për të gjithë
qytetarët. "Ka disa raste të rralla
të vjedhjeve në prona të të
gjitha komuniteteve, por policia
është duke e kryer punën e vet",
ka thënë Elezaj. 
Kryetari Elezaj ka bërë me dije
se për trajtimin e qenve enda-

cakë është ndarë një fond prej
1.6 milion eurosh nga Qeveria e
Kosovës.

Gjendja e sigurisë në Klinë, e qetë

GJILAN, 229 MARS (ER) - Kryetari i
Komunës së Gjilanit, Lutfi Haziri,
në një konferencë për medie
mbajtur të enjten, ka parala-
jmëruar se javën e ardhshme do ta
prezantojë ekipin e ri qeverisës.
"Me ndryshimin e statutit të
komunës si dokument që e orga-
nizon jetën institucionale, është
krijuar mundësia që të finalizohen
marrëveshjet politike me partitë,
organizatat joqeveritare dhe gru-
pet e interesit. Gjatë fundjavës do
të përfundojnë takimet me partitë
dhe të martën do t'i prezantoj
emërimet e reja. Do të ketë emra
edhe nga shoqëria civile", ka

thënë Haziri. 
Ai ka rikonfirmuar se është për
gjithpërfshirje politike, por me
kusht që propozimet të jenë në
përputhje të respektimit të
barabartë sa i përket përfaqësimit
gjinor. Haziri ka bërë me dije se në
disa resorë të Komunës së Gjilanit
ka pasur boshllëk pas suspendim-
it të 29 shërbyesve civilë si pasojë e
aktakuzës së Prokurorisë Speciale.
"Besojmë se këtë boshllëk do ta
plotësojmë përmes konkurseve të
brendshme", është shprehur
Haziri. Ai ka paralajmëruar inves-
time në infrastrukturë në vlerë
prej 36 milionë eurosh.

Haziri javën e ardhshme 
prezanton ekipin e ri qeverisës

SKENDERAJ, 229 MARS (ER) - Me
rastin e 19-vjetorit të rënies së
dëshmorit Avdullah Kodra dhe të
rënëve të tjerë për liri në Klinë të
Ulët, kryetari i Komunës së
Skenderajt, Bekim Jashari, ka
bërë homazhe të enjten pranë
varrit të dëshmorit Kodra në
Prekaz dhe pranë lapidarit të
rënëve për liri në Klinë të Ulët. Në
përkujtim të dëshmorit Avdullah
Kodra është mbajtur edhe një
manifestim përkujtimor, ku
Jashari ka mbajtur një fjalë rasti.
Po gjatë këtij manifestimi 
përkujtimor nxënësit e shkollës
"Ilir Lushtaku" kanë shfaqur një
program artistik.

Përkujtohet dëshmori 
Avdullah Kodra

DRENAS, 229 MARS (ER) - Ish-kan-
didati për kryetar të Drenasit,
Xhavit Drenori, ka dhënë
dorëheqje nga pozita e asamb-
listit në Kuvendin Komunal të
kësaj komune.
Ai ka treguar se deri te ky
vendim ka ardhur për shkak të
shumë parregullsive në
Kuvendin Komunal të Drenasit.
"Gjatë kësaj periudhe të gjatë të
punës në Kuvendin Komunal
unë si anëtar jam përpjekur me
përkushtim të madh të jem
vazhdimisht aktiv dhe i
angazhuar për ushtrimin e të
gjitha funksioneve dhe kompe-
tencave të anëtarit të Kuvendit
Komunal, duke ndikuar në

ecurinë e mbarë të punëve të
qeverisjes komunale. Prioritet
kisha, para së gjithash, që qyte-
tarin ta ofroj sa më afër vendim-
marrjes komunale", ka thënë
Drenori. Megjithatë, Drenori ka
thënë se i vjen keq nga votuesit e
tij. Ai ka bërë me dije se vendin e
tij si asamblist i iniciativës së
"Vizionit" për Drenasin do ta zë
Gentrit Gërguri.

Drenori jep dorëheqje nga
pozita e asamblistit 

PRISHTINË, 229 MARS (ER) - Ish-kan-
didati i Lidhjes Demokratike të
Kosovës (LDK) për kryetar të
Prishtinës, Arban Abrashi, ka
bërë me dije të enjten se e ka
dorëzuar një kërkesë në

Gjykatën Kushtetuese, e cila ka
të bëjë me vlerësimin e zgjed-
hjeve të raundit të dytë të
balotazhit në Prishtinë, ku fitues
doli Shpend Ahmeti. Ai ka thënë
se ky vendim ka ardhur pas një

pune disamujore me ekspertë
vendorë dhe ndërkombëtarë.  I
pyetur nëse do të ketë zgjedhje
të reja në Prishtinë, Abrashi ka
thënë se do ta presë verdiktin
final të Gjykatës Kushtetuese.

Abrashi e dërgon në Gjykatë Kushtetuese Shpend Ahmetin
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Shkruan: JJakup
KRASNIQI

Që nga koha e shfaqjes së 
tendencës që bisedimet e
Brukselit në mes të Kosovës dhe
të Serbisë të udhëhiqeshin nga
presidentët e dy vendeve pata
shkruar se këta presidentë nuk
mund të sjellin normalizim të
marrëdhënieve Kosovë - Serbi.
Bile shkrimin tim e pata 
përfunduar me konstatimin
"Kot po mundohen zyrtarët e
lartë të Bashkimit Evropian", se
me këta presidentë nuk ka 
normalizim të marrëdhënieve. 
Të gjitha qëndrimet e shpërfaqura
të zyrtarëve nga Serbia në vitet e
fundit tregojnë se ata nuk janë
të gatshëm të përballen me
realitetin e ri të krijuar në
Ballkanin Perëndimor. Politika
serbe nuk është e gatshme t'i
përqafojë vlerat evropiane të
bashkëpunimit e të partneritetit.
Nuk është e gatshme të 
shkëputet nga politikat luftënxitëse

e as të angazhohet për një
Ballkan të zhvilluar e paqësor.
Janë tri çështje të mëdha që 
tregojnë se Serbia nuk mund të
shkëputet nga e kaluara 
shoviniste.  
E para, Serbia asnjëherë deri më
tani nuk është shkëputur nga
politikat luftënxitëse e të 
gjenocidit, politika që ishin të
konstruktuara e të realizuara
nga Beogradi zyrtar.
Përkundrazi, drejtuesit e shtetit
serb, duke qenë edhe vetë pjesë
e këtij gjenocidi, po mundohen
t'i akuzojnë të tjerët për veprime
terroriste, kur ata (forcat e
ROSU-së) ishin në mbrojtje të
lirisë e të sovranitetit të shtetit të
krijuar me flijime të shumta. 
E dyta, i gjithë komunikimi i 
zyrtarëve të lartë serbë në raport
me shqiptarët e Kosovës, në çdo
rast, ka qenë e ka mbetur, në
kornizat e shovinizmit të egër
serb, të mitit të rremë serb, për
Kosovën "zemër, djep e shpirt të
Serbisë". Bash mbi këto
mashtrime ata kanë ushtruar
politikën dhe zhdukjen e pjesër-
ishme ose të tërësishme të
shqiptarëve nga trojet e tyre të
banuara denbabaden. Dhe e
treta, në vend se zyrtarët serbë
të vinin në Republikën e

Kosovës për të kontribuar për
normalizimin e marrëdhënieve
në mes të serbëve të Kosovës si
komunitet pakicë me shumicën
shqiptare, ata vazhdojnë t'i 
përdorin serbët e Kosovës si
"mish për top", për rrënimin e
sovranitetit të shtetit të Kosovës,
pra për t'i vazhduar politikat e
luftës e të gjenocidit. Prandaj
Vuçiqi duhet ta dijë se djalli i
djeshëm i politikës së gjenocidit
serb nuk mund të bëhet dot
engjëll i sotëm i demokracisë. 
Nuk kam asnjë dyshim se
përgjegjësinë për fillimin e
papërgatitur të bisedimeve 
politike (të përfunduara në
Vjenë në vitin 2007), në mes të
Kosovës e të Serbisë me 
ndërmjetësimin e Brukselit, e ka
presidenti i Kosovës, Hashim
Thaçi dhe të gjithë ata që e
mbështetën për këto bisedime
(si mbështetësit e brendshëm e
si ata të jashtmit), të cilat 
bisedime fare nuk është dashur
as të fillonin. Madje jo vetëm që
filluan, por ato ishin tërësisht të
papërgatitura. Dhe këtë e kanë
treguar, më shumë se qartë, dy
rastet më eklatante: Treni i 
fillimvitit 2017 dhe rasti Gjuriq i
26 marsit 2018.
Shkurt, problemi nuk mund të

zgjidhet në stilin siç po kërkojnë
zyrtarët evropianë: "Ne u bëjmë
thirrje autoriteteve të të dyja
palëve, Kosovës dhe Serbisë, ta
tregojnë përmbajtjen dhe
pjekurinë e nevojshme në
mënyrë që gjendja aktuale në
terren në Kosovë të mos 
përshkallëzohet më tej". 
Problemi real dhe rreziku për
paqen dhe sigurinë është në
Serbi dhe adresimi i tij duhet
bërë po atje. Kosovës i mbetet
vetëm qyqarllëku, nëse është
vetëm ky. Politika në Kosovë
mund të ketë 1 001 gabime në
udhëheqjen e vendit, por 
kërcënimi i paqes dhe i sigurisë
në Kosovë e rajon vjen vetëm
nga politika luftënxitëse e
gjenocidale e udhëheqësve
serbë të Beogradit dhe
mbështetësit e tyre potencialë.
Politika e tolerimit që vjen nga
Perëndimi për Serbinë dhe 
mosdënimi i Serbisë nga GjND-ja
për gjenocidin e ushtruar në
Kosovë, Kroaci e Bosnjë-
Hercegovinë, sikur i kanë dhënë
krahë politikës luftënxitëse e
shoviniste serbe si dhe impulse
të reja agresiviteti.
Reagimi i fundit i institucioneve
të Kosovës ishte i domosdoshëm,
por jo vetëm si spektakël.

Kushtetuta e ligji duhej të 
zbatoheshin në tërësi. Lirimin e
Gjuriqit duhej ta bënte vetëm
gjykata e askush tjetër. Këtu
ndërhyrja politike, si në organin
e sigurisë, po ashtu edhe në atë
të drejtësisë (në gjyqësor), ishte
dhe është e qartë. 
Zyrtarët serbë duhet ta dinë se
edhe ardhja krejt miqësore e
zyrtarëve të një shteti në shtetin
tjetër ka rregulla e procedura që
duhen respektuar maksimalisht,
kurse ardhjet armiqësore 
nuk kanë e nuk duhet të kishin
përfundim tjetër veç atij që e
pamë. Bile, mund të themi se
Gjuriqi ka shpëtuar tepër lehtë.
Konsistenca dhe koherenca e
veprimeve të institucioneve dhe
të organeve të sigurisë së shtetit
ishte dhe është e domosdoshme.
Këtë herë nuk ishte gjithçka në
rregull, për faktin se Gjuriqi u
lirua shpejt e pa procedurat e
duhura ligjore. Le të presim e le
ta shohim konsistencën politike
se sa koherentë do të jenë 
në ta ardhmen udhëheqësit
institucionalë në Kosovë. Farsat
janë të dëmshme. Farsa dhe
pasojat e 25 korrikut 2011 dhe
pasojat që derivoi ai nuk duhet
të përsëriten.

Djalli nuk mund të bëhet engjëll

Dr. ssc. FFerat SSHALA

Çështja e taksave në "Rrugën e
Kombit" jo vetëm se është
diskutuar në nivele të ndryshme
mediatike dhe politike, por 
tashmë është bërë fakt i kryer.
Pra, ka filluar së zbatuari pagesa
e saj në "Rrugën e Kombit",
gjegjësisht në korridorin rrugor
Durrës - Morinë. Korridori rrugor
Durrës - Morinë, që nga ideja
fillestare e deri më sot, është 
përcjell me zhurmë të madhe
nga nivelet e pushtetit qendror
në Kosovë dhe Shqipëri. Është
diskutuar nga nivelet shkencore
dhe akademike që trajtojnë
problemet e infrastrukturës në të
dyja anët e kufirit, nga shoqëria
civile dhe ekspertët e pavarur. 
Ky debat i vazhdueshëm, me ide
të qëlluara e të paqëlluara, me
taksa e pa taksa, me politikë e pa
politikë, me atdhetarizëm e tradhti,
me akuza e kundërakuza për
korrupsion e pastrim parash,
fatkeqësisht rrallëherë ka rënë në
rrafshin shkencor dhe profesional.
Ndoshta ky është edhe fati i
projekteve të mëdha nacionale
te shqiptarët. Ajo që dihet tashmë

është se para fillimit të këtij 
projekti kishte interesim dhe
lobim të madh nga shumë qarqe
ballkanike për të penguar dhe
sabotuar këtë projekt, duke e
parë këtë si projekt integrimi dhe
bashkimi për kombin shqiptar,
ashtu siç duhet ta kishim parë
edhe ne. Pra, frika e qarqeve dhe
grupeve të interesit nuk ishte e
vogël, prandaj edhe projekti
ishte vonuar shumë herë. Pa
dashur të hyj në detajet e
gjeostrategjisë së rrugëve 
ballkanike dhe evropiane, po i
kthehem aktualitetit të 
problemit të sotëm.

A dduhet ttë kketë ttaksë
rrugore ppër ""Rrugën ee

Kombit"? NNëse ppo, kkur, ssa
dhe ssi?

Korridori Durrës - Morinë ka një
të vërtetë shkencore. Ai nuk
është i vetëqëndrueshëm
ekonomikisht. Kjo është e ditur
nga të gjitha studimet e 
parafizibilitetit, fisibilitetit dhe
analizave të tjera. Karakteri i
kësaj rruge nuk ka qenë vetëm
ekonomik, madje asnjë 
parametër shkencor apo studim
nuk ka tentuar ta provojë
arsyeshmërinë ekonomike të tij.
Mungesa e parametrave
ekonomikë të arsyeshëm është
kompensuar me parametrat e

tjerë, të integrimit kombëtar dhe
të sigurisë. Pra, arsyeshmëria e
kësaj rruge është kërkesë 
multidisiplinare, që një komb i
konsoliduar dhe i emancipuar
nuk do të duhej ta shihte vetëm
brenda dimensionit të arsyeshmërisë
së një takse financiare. E them
me përgjithësi të plotë profesional,
se kur ka filluar ndërtimi i këtij
korridori rrugor, askush nuk ka
pasur ndërmend fitimet që do të
merreshin nga taksa, sepse ai
është menduar thjesht si një
investim kombëtar. Ky projekt ka
vlerën e tij në mundësimin dhe
lehtësimin e komunikimit
ekonomik, kulturor dhe social
ndërmjet kombit shqiptar.
Pra, përfundimi më logjik nga
faktet e përmbledhura më lart do
të ishte: Kjo taksë nuk do të
duhej të ekzistonte! 
Shikuar nga të gjitha dimensionet,
si ai historik, social, kulturor dhe
ekonomik, kjo taksë do të ketë
ndikim negativ, veçanërisht për
zonën e Shqipërisë së Veriut 
dhe Kosovën. Megjithëkëtë,
arsyeshmëria e zbatimit të një
takse rrugore duhet shikuar dhe
trajtuar edhe nga këndvështrime
dhe dimensione të tjera.

Shërbimi ppaguhet?!

Nëse nisemi nga logjika e njohur
që shërbimi paguhet, taksa për

"Rrugën e Kombit" del të jetë e
arsyeshme. Por, megjithatë,
shërbimi që paguhet duhet të
merret i plotë. Sot "Rruga e
Kombit" nuk të ofron shërbim të
plotë. Këtu po përmendim
vetëm disa nga të metat 
inxhinierike që e cenojnë shumë
nivelin e shërbimit të kësaj rruge.
Gjeometria e këtij korridori as
për së afërmi nuk i plotëson
kriteret dhe standardet për ta
konsideruar korridor rrugor, për
atë që pretendohet. Për
shembull, rrëzat e kthesave,
shpejtësia e kufizuar e lëvizjes,
uljet dhe ngritjet, terrenet 
anësore, mirëmbajtja, sinjalistika
horizontale dhe vertikale,
mungesa e objekteve rrugore si:
urat, mbikalimet, nënkalimet,
nyjat lidhëse, kanalet kulluese e
drenazhuese, mbrojtja e shpatit
dhe shumë komponentë të tjerë
nuk janë në nivelin e duhur.
E thënë me pak fjalë, sipas të
gjithë parametrave shkencorë
dhe inxhinierikë, siguria që ofron
kjo rrugë është në nivel të ulët.
Po ashtu, është fakt se kjo rrugë
nuk ka përfunduar ende, as si
ide, as si qëllim, as si shërbim
dhe as si zbatim. Por, edhe nëse
arsyetohet zbatimi i një 
takse rrugore në emër të një
shërbimi që ofrohet, pyetja e
pashmangshme që parashtrohet
është:

Si mmund ttë kkërkohet 
taksë ppër nnjë pprojekt ttë

papërfunduar?!

Kjo taksë duket më shumë si një
parapagim që do të bëjnë 
qytetarët e Kosovës për një rrugë
që pritet të përfundojë pas 5 ose
10 vjetëve, marrë parasysh
dinamikën e punëve deri më
tani. Pra, nëse e shikojmë në
thelb, kjo nuk është një taksë 
rrugore, por një pagesë në formë
parapagimi. 
Qëllimi i këtij korridori, nga 
fillimi, ka qenë lidhja e tij me 
korridorin 10 dhe korridorin 8,
çfarë do ta bënte Kosovën një
trekëndësh me një qendër 
logjistike të transportit multidi-
mensional me ndikim më të
gjerë në gjithë rajonin.
Në këto kushte ky korridor do të
shërbente për transportin e
njerëzve dhe mallrave të
Ballkanit dhe Evropës Qendrore.
Me këtë rast do të kishte 
shfrytëzim maksimal dhe multi-
nacional dhe vetëm atëherë do
të kishte kuptimin e një takse
rrugore të arsyeshme për një
shërbim të plotë që ofron ajo.

(Autori është profesor në
Fakultetin e Inxhinierisë

Mekanike në Universitetin e
Prishtinës "Hasan Prishtina")

Taksa për ‘Rrugën e Kombit’, 
rrethanat, pritjet dhe dilemat!



PHENIAN, 229 MARS - Udhëheqësi i
Koresë së Veriut, Kim Jong Un dhe
presidenti i Koresë së Jugut
Moon-Jae-in, do të zhvillojnë një
takim dypalësh më 27 prill. Data e
takimit historik u caktua të enjten
gjatë një takimi mes të dërguarve
nga të dy Koretë në fshatin
Panmunxhom, i cili ndodhet në
zonën e çmilitarizuar që ndan dy
vendet kundërshtare që nga lufta
civile e viteve 1950-'53.
Që nga ajo kohë udhëheqësit e
Phenianit dhe Seulit janë takuar
vetëm dy herë, fillimisht në vitin

2000 dhe në vitin 2007.
Marrëveshja për takimin e nivelit
të lartë ndërkorean u arrit disa
ditë pasi Kim Jong Uni zhvilloi një
vizitë të papritur në Kinë, udhëti-
mi i tij i parë jashtë vendit që nga
marrja e pushtetit në 2011-n pas
vdekjes së babait të tij, Kim Jong Il.
Sipas autoriteteve në Pekin, Kimi i
konfirmoi presidentit kinez Xi
Jingping angazhimin për çar-
matosjen bërthamore të
Gadishullit Korean si dhe për
bisedime me Seulin dhe
Uashingtonin. 

Të dërguarit e Phenianit dhe
Koresë së Jugut do të takohen
përsëri të mërkurën e ardhshme,
më 4 prill, për t'i finalizuar detajet
e takimit mes dy udhëheqësve.
Në Uashington, zëdhënësja e
Departamentit të Shtetit, Heather
Nauert, në një postim në
"Twitter" shkruante se fushata "e
presionit maksimal e ka nxjerrë
nga izolimi Kim Jong Un". Ajo tha
se Shtetet e Bashkuara janë "të lid-
hura ngushtë" me Korenë e Jugut
për takimin e nivelit të lartë
ndërkorean që pritet të mbahet

gjatë muajit të ardhshëm. Ajo
shtonte se presioni mbi Korenë e
Veriut do të vazhdojë derisa

Pheniani të ndërmarrë veprime
konkrete kundër çarmatosjes
bërthamore.

Takimi ii uudhëheqësve ttë ddy KKoreve, mmë 227 pprill 
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PARIS, 229 MARS - Ish-presidenti
francez Nicolas Sarkozy do të
përballet me gjykim për korrup-
sion dhe shpërdorim të pozitës
zyrtare, kanë raportuar mediet
franceze, transmeton BBC.
Rasti fokusohet në përgjimet
telefonike më 2014-n, në të cilat
Sarkozy supozohet të ketë

kërkuar ndikim te gjyqtarët që
po kërkonin për financimet e
dyshuara në fushatën e tij.
Gjyqtarët Gilbert Azibert dhe
avokati i Sarkozyt pritet që të
jenë pjesë e gjykimit. Ata kanë
mohuar çdo keqbërje. 
Në raste të ndara, ish-presiden-
ti akuzohet për pranim të par-

ave për fushatën e tij nga lideri
libian, Muammar Gaddafi.
Gazeta "Le Monde" dhe agjen-
cia e lajmeve AFP kanë cituar
burime gjyqësore duke thënë se
Sarkozy do të gjykohet për për-
dorim të pozitës zyrtare në
mënyrë që të sigurojë favore
financiare.

Sarkozy ddo ttë ggjykohet ppër kkorrupsion

UASHINGTON, 229 MARS - Një zyrtar i
lartë i fushatës së presidentit
amerikan Donald Trump ka qenë
në kontakt të vazhdueshëm 
gjatë javëve të fundit të garës
presidenciale më 2016, me një
bashkëpunëtor biznesi, i cili ka
qenë ish-zyrtar i inteligjencës
ruse. 
Lidhja midis ish-zëvendësud-
hëheqësit të fushatës së Trumpit,
Rick Gates, dhe ish-zyrtarit të
inteligjencës ruse u zbulua në
dokumentet e gjykatës, të 
paraqitura nga këshilltari i
posaçëm, Robert Mueller. Ky i
fundit e identifikon rusin vetëm si
"personi A" dhe thotë se ai ka
punuar për fushatën e Trumpit. 

Gazeta "New York Times", duke
cituar, siç thotë, një person të
afërt me çështjen, e identifikoi
"personin A" si Konstantin
Kilimnik, bashkëpunëtor i 
ish-udhëheqësit të fushatës së
Trumpit, Paul Manafort, edhe
gjatë fushatës zgjedhore, edhe
gjatë kohës kur Manafort ka
punuar për Qeverinë e presidentit
pro-rus të Ukrainës, Viktor
Yanukovych.
Dokumentet e gjykatës thonë se
Gates ka pranuar thirrje të
shpeshta telefonike nga "personi
A" në shtator dhe tetor të 2016-s,
disa javë përpara zgjedhjeve të
nëntorit. Sipas dokumenteve,
FBI-ja beson se "personi A" ka

pasur lidhje aktive me shërbimet
e spiunimit në Rusi në atë kohë.
Manafort e ka mohuar se
Kilimnik ka pasur lidhje me
inteligjencën ruse. Por, doku-
mentet e gjykatës thonë se Gates i
ka thënë një bashkëpunëtori se
"personi A" ka qenë oficer i

inteligjencës ushtarake ruse.
Muelleri ka akuzuar edhe
Gatesin, edhe Manafortin për
krime të dyshuara, por që nuk 
lidhen me kontaktet e tyre me
ish-operativin e inteligjencës
ruse. 
Gates, muajin e kaluar, ka 

pranuar se ka gënjyer FBI-në dhe se
ka bërë konspiracion për t'i
mashtruar Shtetet e Bashkuara. Ai
tani është duke bashkëpunuar me
ekipin e Muellerit, i cili po heton 
lidhjet midis Rusisë dhe fushatës së
Trumpit.
Kilimnik, vendndodhja e të cilit
aktualisht nuk dihet, ka mohuar se
ka pasur lidhje me inteligjencën
ruse. "The Washington Post",
Associated Press dhe media të tjera
kanë raportuar vitin e kaluar se
Kilimnik, gjatë fushatës 
presidenciale në ShBA, ka vepruar
si ndërmjetës midis Manafortit dhe
manjatit rus të aluminit, Oleg
Deripaska, aleat i afërt i presidentit
rus, Vladimir Putin.
Mediet kanë raportuar se Manafort
i ka ofruar Deripaskas informa-
cione në lidhje me përparimin e
fushatës së Trumpit. Manafort nuk
e ka pranuar fajësinë për akuzat,
disa prej të cilave lidhen me punën
e tij për qeverinë e Yanukovychit, i
cili është përmbysur nga protestat
dhe ka ikur në Rusi në vitin 2014.

Ndihmësi i Trumpit, në kontakt 
të vazhdueshëm me ish-spiunin rus

Lidhja midis ish-zëvendësudhëheqësit të
fushatës së Trumpit, Rick Gates, dhe ish-zyrtarit
të inteligjencës ruse u zbulua në dokumentet e
gjykatës, të paraqitura nga këshilltari i
posaçëm, Robert Mueller, i cili e identifikon
rusin vetëm si "personi A" dhe thotë se ai ka
punuar për fushatën e Trumpit

UASHINGTON, 229 MARS - Ministria e
Mbrojtjes së Kinës ka thënë se është
duke u koordinuar me Shtetet e
Bashkuara për një vizitë të mund-
shme të Sekretarit amerikan të
Mbrojtjes, Jim Mattis në Kinë, e cila
do ta shënonte vizitën e parë të tillë
nën administratën e presidentit
amerikan, Donald Trump, trans-
meton "Reuters".
Prej kur Trumpi ka nisur udhëheq-
jen, Mattis ka bërë një varg vizitash
në Azi, duke përfshirë Japoninë,
Filipinet, Tajlandën, Korenë Jugore,

Vietnamin dhe Indonezinë.
Vizita e tij në Korenë Jugore në tetor
ka përfshirë një ndalim në kufirin e
fortifikuar të këtij shteti me Korenë
Veriore, pas tensioneve për armë
bërthamore dhe programin e rake-
tave. Mirëpo Mattis nuk e ka
shoqëruar Trumpin në vizitën e tij
në Pekin në muajin nëntor. "Sa i
përket vizitës së Sekretarit
amerikan të Mbrojtjes Mattis në
Kinë, departamentet e mbrojtjes në
të dyja shtetet janë duke u
koordinuar në këtë çështje", ka

thënë zëdhënësi i Ministrisë së
Mbrojtjes së Kinës, Ren Guoqiang.
Komentet e tij kanë ardhur pasi
Kina ka kundërshtuar ashpër të
ashtuquajturën liri të lëvizjes së ani-
jeve amerikane në ujërat e detit në
jug të Kinës.
Zyrtarët e Pentagonit janë ankuar
se Kina nuk ka qenë mjaftueshëm e
sinqertë lidhur me zhvillimet e
shpejta ushtarake derisa zyrtarët
kinezë kanë akuzuar Uashingtonin
se i është referuar shtetit të tyre me
terme të "Luftës së Ftohtë".

Sekretari Mattis pritet ta vizitojë Kinën 
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Prishtinë, 29 mars - Ish-kryetari
Kuvendit të Kosovës, Jakup
Krasniqi, ka promovuar të
enjten librin më të ri me titull
"Arti i bisedimeve", në të cilin
ka përmbledhur bisedimet që
ka zhvilluar Kosova para dhe
pas luftës. Në këtë libër
Krasniqi ka paraqitur qën-
drimet e veta për marrëveshjet
e Brukselit, për demarkacionin
dhe Gjykatën Speciale. 
Duke folur për Gjykatën
Speciale, Krasniqi ka thënë se
për këtë gjykatë ka reaguar për
shkak të dëmeve politike që,
sipas tij, më shumë po i bëhen
të ardhmes së Kosovës sesa të
së kaluarës. "Është keq pas
atyre bisedimeve të vështira që
Kosova ka fituar shumë, në
bisedimet e mëvonshme që

kanë qenë shumë më të lehta
realisht Kosova ka humbjet e
veta. E kam fjalën për
bisedimet që janë zhvilluar
para se të miratohej Gjykata
Speciale. E kam thënë dhe po e
përsëris këtu, se me qëllim nuk
kam reaguar për fatet person-
ale të njerëzve, se edhe ato janë
të dhimbshme. Reagimet kanë
qenë për dëmet politike që më
shumë po i bëhen të ardhmes
sesa të shkuarës. Ky ka qenë
reagimi se pse kam reaguar e jo
pse dikush padrejtësisht do të
nëpërkëmbej siç zakonisht
bëhet nga sistemi i drejtësisë
tek ne gjatë gjithë këtyre viteve.
Më shumë ka pasur linçime
publike sesa dënime të
arsyeshme. Ky lloj i drejtësisë
nuk i duhej askujt", ka thënë

Krasniqi. 
Ai ka thënë se nuk është prob-
lem nëse me Gjykatën Speciale
del e vërteta në shesh por, sipas
tij, kur kjo gjykatë bëhet për eli-
minime politike, atëherë është
padrejtësi e madhe. 
Ndërsa kryetari i Shoqatës së të
Burgosurve Politikë të Kosovës,
Hydajet Hyseni, ka thënë se
libri "Arti i bisedimeve" është i
veçantë në aspektin historik
dhe politik. "Jakup Krasniqi
është një nga të paktët që edhe
e bën historinë edhe e dësh-
mon të kaluarën, por edhe e
lëvron, e analizon, e vlerëson, e
shkruan dhe e afirmon të për-
punuar e të kthjelluar gjithnjë
në funksion të sfidave aktuale
dhe kërkesave të kohës, të së
ardhmes dhe kjo nuk është pa
shkas. Historia është mësuese e
jetës, por është mësuese vetëm
për ata që i qasen si nxënës të

saj të mirë. Në rininë
e tij Jakupi, veprim-
tari kryengritës i
Lëvizjes Çlirimtare,
student i historisë
dhe më vonë arsim-
tar historie, kishte në
fokus historinë kom-
bëtare, veçanërisht
periudhën e rilindjes
sonë frymëzuese.
Andaj më shumë dhe
jo rastësisht i
përkushtohet his-
torisë sonë më të re.
E kaluara jonë his-
torike është plot
shembuj që dëshmo-
jnë fenomenin e
dhimbshëm e të
përsëritshëm, në
luftë fitimtar e faqe-
bardhë, pastaj dësh-
tim e humbje pas
saj", ka thënë Hyseni. 
Ndërsa aktorja Safete

Rugova ka lexuar parathënien e
shkruar nga veprimtari i çësht-
jes kombëtare, Bardhyl
Mahmuti, i cili kishte shkruar
se libri "Arti i bisedimeve"
është një interpretim ndryshe
dhe mjaft kritik i zhvillimeve që
rezultuan nga bisedimet e
Kosovës me Serbinë në Bruksel.
"Jemi në kohë paqeje dhe zgjid-
hja e problemeve duhet të
bëhet përmes dialogut dhe
negociatave. Në këtë kontekst
dr. Jakup Krasniqi këmbëngul
që për to duhet të përgatitemi
mirë dhe çdo çështje të shqyr-
tohet paraprakisht me seri-
ozitetin më të madh. Në fazën
e analizave të tilla një rol të
veçantë kanë intelektualët e
Kosovës. Për këtë arsye ai
shtron si domosdoshmëri
mobilizimin e tyre, sidomos të
anëtarëve të Akademisë së

Shkencave dhe të Arteve që ta
japin kontributin për përpil-
imin e strategjisë diplomatike
aktive. Në të kundërtën, do të
ballafaqohemi me paaftësi për
të negociuar dhe do t'u kthe-
hemi vazhdimisht temave që
ishin në tavolinë bisedimesh.
Fatkeqësisht, shembujt që
sjell autori dëshmojnë për
dëmet e mëdha që na ka
shkaktuar diplomacia retroak-
tive dhe arti i keq bised-
imeve", është thënë në
parathënien e librit të shkuar
nga Mahmuti. 
Më tutje, autori i recensionit
të librit "Arti i bisedimeve",
Elvi Sidheri, ka thënë se ky
libër është "sui generis".
"Është një libër 'sui generis'
ashtu siç atdheu i autorit,
Kosova që përbën rastin më të
veçantë të pavarësimit të një
shteti në botë. Libri i një
autori në vetvete 'sui generis'
me një përmbajtje po të tillë e
që këtu nis kërshëria për ta
lexuar këtë libër me një frymë.
Një libër i ndarë në tri temati-
ka kryeneçe, marrëveshjet e
Brukselit, demarkacioni dhe
liberalizimi i vizave dhe i
Gjykatës Speciale. Në ndërko-
hë brendapërbrenda këtyre
krye temave ende kaq aktuale
në Kosovën e vitit 2018 autori
ka ditur si përherë të shpër-
faqë një larmi të pakufishme
nëntemash, thellimesh, shtjel-
limesh lidhur me realitetin
shqiptar të sotëm dhe të kalu-
ar", ka thënë Sidheri. 
Libri "Arti i bisedimeve" i
autorit Jakup Krasniqi për-
bëhet nga tre kapituj, ku i pari
i referohet marrëveshjeve të
Brukselit, i dyti demarkacionit
dhe liberalizimit të vizave dhe
i treti Gjykatës Speciale.

Krasniqi promovon librin 
‘Arti i bisedimeve’

Në Bibliotekën Kombëtare të Prishtinës është
promovuar të enjten libri i Jakup Krasniqit
me titullin "Arti i bisedimeve". Ky është libri i
trembëdhjetë që mban autorësinë e ish-
kryetarit të Kuvendit të Kosovës. Në këtë libër
flitet për bisedimet e Kosovës me Serbinë dhe
preken katër temat kryesore: demarkacioni,
asociacioni i komunave serbe, liberalizimi i
vizave dhe Gjykata Speciale
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PESHORJA
Ju intrigon
shumë një
person që

sapo ka hyrë
në jetën tuaj. Keni mjaft të

përbashkëta që do t'i zbuloni
me kalimin e kohës.

AKREPI
Me të 

vegjlit janë
ata që do të

kënaqen më
shumë me ju sot. Do të jeni
në dispozicion të kujtdo që

do të lozë.

SHIGJETARI
Hamendësimet
që po i bëni
një situate
që s'ka

ndodhur ende do t'ju
shqetësojnë më tepër seç

duhet. Lërini gjërat të
ndodhin.

BRICJAPI
Keni 

vendosur
të ftoni

dikë në një
udhëtim me ju. Do të jetë një
aventurë e këndshme që do

ta shijoni.

UJORI
Kthimi në
rutinën e
zakon-

shme nuk
po ju pëlqen aspak. Do të

donit t'i kishit vazhduar edhe
ca kohë angazhimet që kishit

nisur.

PESHQIT
Jeni

shumë të
qetë për

ato që ju
presin sepse keni progra-

muar gjithçka. Gjërat do të
komplikohen rrugës.

DASHI
Ndjenja e

fajit për një
veprim të

kryer ka ditë
që ju përndjek. Sot do të
kërkoni sqarime nga një

koleg.

DEMI
Sinqeriteti
që do të

tregoni ndaj
një personi

të dashur do të vlerësohet
sot. Do të arrini t'i thoni një
të vërtetë që nuk donte ta

pranonte.

BINJAKËT
Të

papriturat
dhe sur-

prizat nuk
është se ju pëlqejnë shumë,

por sot do të ndiheni të
përkëdhelur dhe të rrethuar

me dashuri.

GAFORRJA
Keni pritur
mjaft për
këto ditë

të qeta dhe
mëngjesi i sotëm do t'ju

gjejë në shtëpi. Një vonesë e
shkurtër mund t'jua prishë

disi planet.

LUANI
Ditë pa
ndonjë
efekt të

veçantë kjo
e sotmja. Do të relaksoheni

në prani të miqve dhe
njerëzve të dashur.

VIRGJËRESHA
Një lajm i
marrë në

orët e
para të

ditës do t'ju shqetësojë
paksa. Edhe pse do kërkoni

përgjigje ato nuk do t'i
merrni sot.

Përgjatë 300 vjetëve të fundit ka qenë në duart e
katër dinastive mbretërore evropiane. Por, në
muajin maj, diamanti i jashtëzakonshëm blu
6.16 karatësh, "Farnese", do të dalë në shitje për
të parën herë në historinë e tij, në shtëpinë e
ankandeve "Sotheby's". Guri i errët blu në formë
dardhe është zbuluar në minierën "Golconda"
të Indisë.

E rrallë

Diamanti bblu, 
në aankand ppas
300 vvjetësh

FOTO E DITES

I thotë gruaja burrit: 
- Kam lexuar se numri më i madh i 
fatkeqësive ndodh në kuzhinë.
- E di, e di sepse, unë i shkreti, gjithmonë
detyrohem t'i ha ato fatkeqësi.

Një djalë sirian kalon mbeturinat në 
qytetin Hazzeh në Damask. /AFP/

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

38-vvjeçarja 
mbulohet mme 
mijëra ttumore
Një grua 38-vjeçare nga Trinidadi
është mbushur e gjitha me 'flluska'
tumori pas lindjes së fëmijës së saj të
dytë. I gjithë trupi i saj është i 
mbuluar me mijëra tumore. Ajo ka
thënë se ka dhimbje të mëdha dhe e
ka vështirë të ecë.

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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Dua Lipa është duke u
shndërruar në një emër
të njohur në industrinë e

muzikës. Në një intervistë së
fundmi për "GQ" Lipa ka
treguar se fillimet nuk i kishte të
lehta. "Për një artiste grua është

shumë më e vështirë t'ju mar-

rin seriozisht nëse nuk jeni të
ulur pranë një pianoje apo nëse
nuk keni një kitare në dorë. Për
artistët meshkuj, njerëzit men-
jëherë besojnë se ata shkruajnë
dhe kompozojnë muzikën e tyre,
ndërsa për gratë nuk është një
gjë e tillë" është shprehur Lipa.

Dua LLipa ppozon 
për rrevistën ""GQ"

Prej kur është bërë nënë, Tuna
Sejdiu është tërhequr nga
karriera e saj muzikore.

Këngëtarja e shumë hiteve me këtë
rast është larguar edhe nga rrjetet
sociale. Në postimet e saj të rralla
ka pasur vetëm fotografi të djalit të

saj të vogël. Ajo duket se tërë këtë
kohë ka zgjedhur të qëndrojë në
hije si nga jeta e saj personale, po
ashtu edhe profesionale. Por të
mërkurën ajo ka postuar disa
fotografi ku shihet e veshur me fus-
tan të zi dhe flokë të zeza.

Tuna Sejdiu rikthehet në
rrjete sociale, shfaqet

zeshkane

Paditet Travis Scott

Leonardo DiCaprio 
zhgënjen fanset

Leonardo DiCaprio është një
nga meshkujt më të pëlqyer
nga femrat. Ylli i

Hollywoodit i ka zhgënjyer fanset
pasi është fotografuar me të

dashurën e tij të re, 23 vjet më të
vogël. 43-vjeçari dhe Camila
Morrone po bënin një shëtitje
romantike të kapur për krahu në
West Hollywood.

Travis Scott nuk ka performuar
në një koncert të paraparë të
mbahej në Minnesota një

natë para "Super Bowl", mirëpo ka
mbajtur paratë që kishte marrë si
paradhënie. Këto detaje janë bërë

të ditura në një padi ndaj tij, nga
kompania "PJAM". Kjo kompani po
pretendon se ka paguar reperin 150
mijë dollarë dhe 10 mijë dollarë
agjentin e tij për të performuar në
klubin Myth.
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TIRANË, 229 MARS - Komisioni i
Disiplinës, Etikës dhe Kontrollit
në UEFA ka marrë edhe zyrtar-
isht vendimin për dënimin 10-
vjeçar të Skënderbeut nga kupat

e Evropës, si dhe gjobitjen prej
një milion eurosh, pas akuzave
për trukim. Vendimi është marrë
në mbledhjen e 21 marsit të këtij
Komisioni, ndërkohë që është

bërë zyrtar vetëm këtë të enjte,
edhe pse Skënderbeut dhe
palëve të përfshira u është
kërkuar të mos e bëjnë publik,
shkruan "Top-Channel". Sipas

vendimit, gjoba duhet të
paguhet brenda 90 ditëve nga
komunikimi zyrtar i tij.
Skënderbeu pritet që të apelojë
ndaj këtij vendimi.

UEFA ppezullon ppër ddhjetë vvjet SSkënderbeun

"Epoka ee rre" 

PRISHTINË, 229 MARS - Ministri i
Kulturës, Rinisë dhe Sportit,
Kujtim Gashi, të enjten ka 
nënshkruar edhe gjashtë 
memorandume bashkëpunimi
me Federatën Sportive të
Kosovës. Gashi, pasi ka 
nënshkruar memorandume me
Federatën e Xhudos, Federatën
e Notit, Federatën e Skitarisë,
Federatën e Shenjëtarisë,
Federatën e Sportit Shkollor,
Federatës e Boksit, Federatën e
Sporteve Universitare dhe
Federatën e Shahut, të enjten
nënshkroi memorandume
edhe me Federatën e
Punëtorëve, Federatën e Çikl-
izmit, Federatën e Boulingut,
Federatën e Sporteve për të
Verbër, Federatën e Tenisit dhe
Federatën Bjeshkatare
Alpiniste. Sipas njoftimit të
MKRS-së, në bazë të këtyre
memorandumeve Federata
Sportive e Punëtorëve të
Kosovës mbështetet financiarisht
me 40 mijë euro, për të cilën

nënshkroi kryetari i kësaj 
federate, Ismail Sadiku. 
Për Federatën e Çiklizmit 
memorandumin për mbështetjen
financiare në vlerën e mbi 48
mijë eurove e nënshkroi
kryetari i Federatës, Avni Nuha.
Ndërkaq Federata e Boullingut,
e përfaqësuar nga kryetari i saj
Fitim Fazliu, u mbështet me
mbi 38 mijë euro. Në emër të
Federatës së Sporteve për të
Verbër e Kosovës, kryetari i 
federatës, Daut Tishuku, 
nënshkroi memorandumin për
përkrahje financiare me vlerë
40 mijë euro. Mbështetjen
financiare në vlerën e 40 mijë
eurove po ashtu e siguroi edhe
Federata e Bjeshkatare
Alpiniste e Kosovës për të cilën
memorandumin e nënshkroi
kryetari Arben Lila. 
Ndërkaq për Federatën e
Tenisit memorandumin me
vlerë mbi 69 mijë euro e 
nënshkroi kryetari Mejdi
Rexhepi. Ministri Kujtim Gashi
pas nënshkrimeve ka deklaruar:
"Mbështetja financiare për
këto federata bëhet në vazhdën

e nënshkrimit të këtyre 
memorandumeve me qëllim të
realizimit të politikave prior-
itare për sportin që ka MKRS-ja
dhe qeveria e vendit tonë në
njërën anë dhe për realizimin e
objektivave dhe planeve të tyre
për vitin 2018 në anën tjetër",
ka thënë ministri Gashi. Ndërsa
drejtuesit e këtyre federatave,
duke falënderuar ministrin për
pritjen dhe përkrahjen që po i
ofron sportit dhe sportistëve të
vendit, u shprehën të kënaqur
me mbështetjen që MKRS-ja u
ofron atyre.

MKRS-ja, memorandume edhe 
me gjashtë federata sportive

PRISHTINË, 229 MARS (ER) - Pas
pushimit dhjetëditor për shkak
të ndeshjeve të kombëtarëve,
rikthehen ndeshjet në ligat
elitare të Evropës, përshirë
edhe Vala Superligën e Kosovës
në futboll. Sot (e premte) zhvil-
lohet ndeshja e parë e javës së
25-të në mes të Lirisë dhe
Besës. Dikur i cilësuar si derbi i

Rrafshit të Dukagjinit, sot pritet
të sjellë shumë pak rivalitet për
faktin se prizrenasit janë në
nivel më të lartë, çfarë dësh-
mon edhe gara për titull e saj,
kurse Besa po lufton për të
mbetur në elitë. Të shtunën
zhvillohen dy ndeshje, kurse tri
ndeshjet e tjera zhvillohen të
dielën. Derbi i kësaj xhiroje do

të zhvillohet në Drenas, ku
skuadra e Feronikelit e pret
Llapin. Të dyja këto skuadra
synim e kanë titullin e kampi-
ones, por tash për tash kanë
mbetur një hap pas. Këto
skuadra kanë nga 38 pikë të
grumbulluara, kurse kanë
gjashtë pikë më pak se skuadra
lidere, Drita. 

VALA SUPERLIGA 

Të premten takohen:
Liria - Besa

Të shtunën takohen: 
Drita - Flamurtari
Prishtina - Vëllaznimi

Të dielën takohen: 
Gjilani - Vllaznia (P)
Trepça '89 - Drenica
Feronikeli - Llapi
(Të gjitha ndeshjet fillojnë nga ora 14:00)

Superliga rikthehet me ndeshjen Liria - Besa 

"Mbështetja financiare për këto federata 
bëhet në vazhdën e nënshkrimit të këtyre
memorandumeve me qëllim të realizimit të
politikave kryesore për sportin që ka MKRS-ja
dhe qeveria e vendit tonë në njërën anë dhe
për realizimin e objektivave dhe planeve të tyre
për vitin 2018 në anën tjetër", ka thënë ministri
Kujtim Gashi

PRISHTINË, 229 MARS - Qeveria e Kosovës në mbled-
hjen e 38 të radhës ka marrë vendim për dhënien
e autorizimit Klubit të Futbollit "Kosova" që t'i
ndërmarrë veprimet e nevojshme për kryerjen e
veprimeve përgatitore për shpronësimin e pronës
së paluajtshme në Bërnicë të Poshtme, zona
kadastrale 71914024. 
Ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit (MKRS),
Kujtim Gashi, është shprehur se: "Me qëllim të
krijimit të kushteve më të mira për zhvillimin e
sportit në Republikën e Kosovës, në mbledhjen e
Qeverisë propozova marrjen e Vendimit për
dhënien e Autorizimit Klubit 'Kosova' për kryer-
jen e punëve përgatitore me qëllim të përgatitjes
së dokumentacionit për shpronësimin e
parcelave numër 1190, 1191, 1192, 1193, 1194 dhe
1189 në Bërnicë të Poshtme, zona kadastrale
71914024. Me këtë vendim krijohen mundësi në
investimet infrastrukturore për sportin në

përgjithësi dhe sportit femëror në veçanti". 
Në ekspozenë e tij, në Mbledhjen e Qeverisë, min-
istri Gashi ka arsyetuar se Klubi i Femrave i
Futbollit "Kosova" në këtë zonë ka pjesë që i ka
shfrytëzuar që nga viti 2000 dhe i cili ka bërë
investime të vazhdueshme për zhvillimin e sportit
në përgjithësi dhe të sportit femëror në veçanti.

Nisin proceduat për shpronësim në
Bërnicë për klubin ‘Kosova’
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Tare, drejtori i vitit në Itali 
Ish-futbollisti i Kombëtares së Shqipërisë, Igli Tare,
është shpallur drejtori më i mirë sportiv në Serinë A
për vitin 2017. Drejtorit Sportiv të Lazios i është dhënë
çmimi nga një juri e përbërë nga specialistë të futbollit
të kanalit "Sportitalia". Në këtë përzgjedhje kanë votu-
ar edhe ndjekësit e këtij kanali, të cilët kanë vlerësuar
punën e mirë që ka bërë shqiptari në krye të Lazios. 

Valentino Rossi, Buffonit: Mos u
tërhiq nga futbolli  
Valentino Rossi e ka këshilluar Gianluigi Buffonin ta
vazhdojë karrierën në futboll. Ish-kampioni i botës në
MotoGP ka thënë se kapiteni i Juventusit duhet të
vazhdojë të luajë, nëse ka dëshirë. "Buffoni duhet të
vazhdojë, absolutisht. Nëse ka dëshirë. Mendoj se ai e
di nëse mund të jetë ende në nivel të lartë", u shpreh
Rossi për "Gazzetta dello Sport". "Është e lehtë të thoni
për dikë se ka përfunduar, por duhet të jeni mirënjo-
hës. Janë dy lloje të njerëzve, ata që vlerësojnë se një
tjetër është i madh dhe u vjen mirë edhe atyre. Dhe, të
tjerët janë xhelozët që vetëm i gjykojnë të tjerët. Në
Itali është në modë kjo e fundit", ka deklaruar Rossi.

Conti: Alissoni, më i miri në botë 
Portieri i Romës, Alissoni, është më i miri në botë, sipas
Paolo Conti. Alissoni ka luajtur në Serinë A këtë sezon,
duke çuar në spekulime mbi një lëvizje drejt
Liverpoolit në Premierë Ligë, ndërsa edhe Real Madridi
është shfaqur si një destinacion i mundshëm. 25-
vjeçari, ndërkombëtar i Brazilit, ka bërë 37 paraqitje në
të gjitha garat për Romën, në këtë sezon, duke ndih-
muar skuadrën italiane të mbërrijë në çerekfinale të
Ligës së Kampionëve, ku do të përballet me
Barcelonën. "Ai është sigurisht portieri më i mirë në
botë tani. Është pothuajse e pamundur të vendosësh
një vlerë tregu për të, duke parë shifrat e çmendura që
fluturojnë për momentin. Ai ka inteligjencë të madhe
dhe parashikon lëvizjet e ekipit kundërshtar. Nuk ka
nevojë të bëjë hedhje spektakolare, sepse pozicionimi i
tij është kaq i mirë", ka thënë ish-portieri i Romës dhe
Italisë, Paolo Conti. 

Asamoaha lë Juven për Interin  
Kwadwo Asamoah mund të konsiderohet lojtar i ri i
skuadrës së Interit. Mbrojtësi i krahut ishte afër fundit
të kontratës me skuadrën e Juventusit dhe ai pritet të
nënshkruajë kontratë trevjeçare me Interin. Përveç
skuadrës së Spallettit, në garë për Asamoahan janë
edhe Napoli, Chelsea dhe Galatasaray. Asamoaha ka
fituar pesë tituj radhazi në Serinë A me Juventusin dhe
në fundin e këtij sezoni mund të vijë edhe i gjashti.

Neueri hetohet për doping, s'ka fakte 
Manuel Neueri është vizituar nga oficerët e anti-
dopingut pasi ka pasur dyshime rreth rikuperimit të tij
nga dëmtimi. Portieri i Bayern Munchenit është rikthy-
er në stërvitje këtë javë duke rritur shpresat për një
përfshirje të tijën në Kupën e Botës. Ai ka përdorur një
terapi të veçantë për t'u riaftësuar nga këmba e thyer
që e ka mbajtur jashtë që prej shtatorit. Dhe pasi u
raportua nga mediet evropiane, autoritetet vendosën të
hulumtonin dhe nuk gjetën asgjë të gabuar. "Ishte një
terapi e re që ka të bëjë me qelizat mëmë. Ato merren
nga një kockë e shëndetshme dhe transferohen te
kocka e dëmtuar. Ishte diçka që i dha më shumë freski
kockës, pasi kur e thyen tri herë, lodhet më shpejt se të
tjerat. Kura ishte e mrekullueshme", ka thënë Neueri.

SHKURT 

NEWCASTEL, 229 MARS - Premierë
Liga pritet të jetë e ardhmja e
futbollistit shqiptar, Valon
Berisha. Skuadra e Newcastel
Unitedit është e interesuar për

transferimin e reprezentuesit
të Kosovës, Valon Berisha.
"Newcastle është duke e
vëzhguar Berishën në 18
muajt e fundit dhe tash talenti

kreativ është në top-listën e
dëshirave të Benitezit. Tifozët
do ta presin një lëvizje të re në
këtë drejtim në afatin kalimtar
të verës", shkruan "The

Chronicle Live". Interesim për
anëtarin e Red Bull Salzburgit
ka treguar edhe skuadra tjetër
nga Premierë Liga, Leicester
City.

Newcasteli ddhe LLeicesteri, nnë ggarë ppër VValon BBerishën

PRISHTINË, 229 MARS - Gazeta sportive
e Katalunisë, "L'Esportiu", e ka
vënë ekipin olimpik të Kosovës në
ballinën e saj, të numrit të djeshëm.
Me titullin "MIRË SE VJEN" në
gjuhën spanjolle, gazeta i uron
mirëseardhje ekipit të Kosovës, i cili
do të marrë pjesë në Lojërat
Mesdhetare që këtë herë mbahen
në Tarragona të Spanjës, prej 22
qershor - 1 korrik 2018. "Komiteti
Olimpik Ndërkombëtar (KON) e ka
obliguar qeverinë spanjolle të mos
e pengojë pjesëmarrjen e Kosovës
në Lojërat Mesdhetare në
Tarragona, edhe pse Madridi zyrtar
nuk e njeh Kosovën shtet", shkruan
në nëntitullin e gazetës. 
Shteti i Spanjës nuk e njeh
Pavarësinë e Republikës së Kosovës
dhe pasaportat e saj, për çfarë
Qeveria spanjolle ishte në dyshim
nëse do të lejonte një vend të cilin
nuk e njeh, të marrë pjesë si shtet
në një garë të tillë. "Kur Komiteti
Ndërkombëtar i Lojërave
Mesdhetare pranoi Komitetin
Olimpik të Kosovës, Kosova u
ndesh me pengesa burokratike nga
qeveria spanjolle, por një ankesë e
drejtorit të përgjithshëm të KON-it,
katalunasit Pere Miro, për-
fundimisht e detyroi Qeverinë e
Spanjës ta zhbllokojë situatën
kundër vullnetit të saj, pasi Kosova,

një vend i pavarur, përveç mosnjo-
hjes, nuk është e mirëpritur në
Spanjë", shkruan më tej
"L'Esportiu" në artikullin e saj, ku
ka vënë edhe një foto të ekipit kom-
bëtar të Kosovës në futboll. 
Gazeta përmend edhe konfliktin
Kosovë - Serbi dhe rastin e fundit
me Kombëtaren U-20 të hendbollit,
konkurrenca e femrave, për shkak
të së cilës Serbia u përjashtua nga
kualifikimet, pasi Qeveria e këtij

vendi nuk lejoi përballjen Serbi -
Kosovë, të ndodhë në territorin e
tyre. Po ashtu, ata nuk lejuan
Kosovën t'i zhvillojë ndeshjet e tjera
në Serbi. Ekipi i Kosovës për herë të
parë do të marrë pjesë në Lojërat
Mesdhetare, pas pranimit të KOK-
ut në Komitetin Ndërkombëtar të
Lojërave Mesdhetare (ICMG) në
Asamblenë e Jashtëzakonshme, të
mbajtur më 30 tetor 2015 në
Washington DC.

Gazeta e Katalunisë, Kosovës: 
Mirë se vjen në Lojërat Mesdhetare!

OHIO, 229 MARS - Clevelandi e
mposhti 118-105 Charlotte, duke
regjistruar fitoren e 45-të sezonale
në NBA, sukses që erdhi nga duart
e LeBron Jamesit, autor i 41 pikëve
dhe 10 rebaundeve. Ylli i
Cavaliersit jo vetëm ishte vendim-
tar në fushë për skuadrën e tij në
këtë sukses, por edhe barazoi reko-
rdin e një legjende si Michael
Jordan. Për Jamesin kjo ishte
ndeshja e 866 radhazi në NBA që
realizon mbi 10 pikë në një ndesh-
je, pra duke realizuar një shifër
dyshe pikësh në çdo ndeshje që
luan. Hera e fundit që James ka
realizuar më pak se 10 pikë daton
më 5 janar 2007 dhe që prej asaj
dite, në çdo sfidë LeBron shënon
mbi 10 pikë në çdo ndeshje. Këtë
rekord e realizoi pikërisht ndaj
skuadrës ku Michael Jordan është
pronar, Charlotte. Fiton edhe
skuadra e Bostonit, që mundi në
sekondat e fundit 97-94 Utah
Jazzin, ndeshje me rivalitet, ven-
dosur "in-extremis" nga basket-
bollistët e Celtics, ku u dallua
Brown me 21 pikë. Skuadra e
Lakersit mposhti 103-93 Dallasin,
ndeshje ku ekipi kalifornian u
shkëput në minutat e fundit, me

Lopezin që realizoi 22 pikë,
mbështetur edhe nga Randle me
20 pikë e 10 rebaunde. Fiton edhe
Clippersi, skuadra tjetër e Los
Anxhelosit, që mundi 111-99
Pheonixin në fushën e këtij të fun-
dit. Harrisi me 27 pikë bëri difer-
encën në parket në këtë sfidë.
Ekipi i Memphisit, falë 21 pikëve të
Brooksit, mposhti Portlandin 108-
103, duke përmbysur në minutat e
fundit avantazhin e miqve, ndërsa
Minnesota mundi 125-114
Atlantën, ndeshje ku u dallua

Townsi, autor i 46 pikëve e 15
rebaundeve.

LeBroni barazon rekordin e Jordanit

REZULTATET 

Charlotte - Cleveland 105-118
Orlando - Brooklyn 104-111
Philadelphia - New York 118-101
Memphis - Portland 108-103
Minnesota - Atlanta 126-114
Utah Jazz - Boston 94-97
Phoenix - Clippers 99-111
Lakers - Dallas 103-93
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Liridon Lushaj shpall te pavlefshme dëftesat
dhe diplomën SHMLM "Luciano Motroni" Prizren. 

Brahim Osmanaj shpall te pavlefshme dëftesat
e kl l - lX SHF  "Naim Frasheri " Kobaj. 

Luan Elezi shpall te pavlefshme dëftesat e kl l -
lX Shf "Ibrahim Batijari" Blaq.

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lëshoj banesën me qira në lagjen "Ulpiana"
në Prishtinë, afër AAK-së. Banesa është e
mobiluar komplet. Për informata mund të na
kontaktoni në këtë numër të telefonit: 044-162-
783, si dhe në të njëjtin numër në viber. 

Kërkojmë 4 bashkëbanuese, studente,
banesa gjendet te Parku i qytetit, kati i I-rë, ka
3 dhoma, banjo , ballkon, çmimi për person
është 50 euro plus shpenzimet .   Për info:
045/699-221.

Lëshohet me qira banesa në lagjen Bregu i
Diellit te furra Qërimi 2. Banesa është në katin e
tretë, ka sallon dhe kuzhinë si dhe dy dhoma të
fjetjes. Numri i telefonit: 044 332 640. 

Lëshohet banesa me qira në Prishtinë në
lagjen "Ulpiana", afër AAK-së. Për informata
lajmërohuni në tel: 044/162-783

>> 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 


