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Kurti: Kosova 
duhet t'i japë 
prioritet dialogut
me qytetarët serbë
Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje,
Albin Kurti, ka bërë me dije të
premten se Kosova duhet t'i japë

prioritet dialogut me qytetarët serbë,
në të njëjtën kohë të krijohet një 
komision hetimor parlamentar për ta

hetuar zbatimin dhe moszbatimin e
marrëveshjeve të arritura deri më
tani në Bruksel FAQE 6
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Analisti politik Shkëlzen Maliqi ka thënë
se, edhe pas largimit të Listës Serbe,
Qeveria mund të funksionojë si e ash-
tuquajtur Qeveri e pakicës. Ai ka thek-
suar se largimi i Listës Serbe ka qenë i
pritur meqë nuk ka pajtueshmëri për
asnjë çështje vitale mes saj dhe pjesës

tjetër të Qeverisë Haradinaj. Në këtë
intervistë dhënë për gazetën "Epoka e
re", Maliqi ka vlerësuar se pa Listën
Serbe Qeveria është në hall, por nuk do
të thotë se rrëzohet menjëherë. Sipas tij,
Qeveria mund të mbetet në pushtet
duke kërkuar përkrahjen e 10

deputetëve të opozitës për çdo vendim.
Maliqi në këtë intervistë ka folur edhe
për deportimin e gjashtë shtetasve turq
nga Kosova, duke thënë se krerët e
shtetit për këtë rast është dashur të
japin dorëheqje kur u deklaruan se "nuk
e kanë ditur se çfarë ka ndodhur"

Liderët institucionalë në Kosovë e kanë
pranuar gabimin që është bërë me
arrestimin dhe deportimin për në Turqi
të gjashtë zyrtarëve të Kolegjit "Mehmet
Akif". Ata janë zotuar se institucionet e
Kosovës nuk do të përsërisin më kësi

lëshime. Për këtë rast kryeministri
Ramush Haradinaj ka shkarkuar të
premten ministrin e Punëve të
Brendshme, Flamur Sefajn, dhe 
drejtorin e Agjencisë së Kosovës për
Inteligjencë, Driton Gashin FAQE 3
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LAJME SHKURT

Lu: Qeveria të 
angazhohet më shumë
për viktimat e trafikimit

TIRANW, 330 MARS - Ambasadori amerikan në
Shqipëri, Donald Lu, deklaroi në konfer-
encën kundër trafikimit të qenieve njerë-
zore, se "në Shqipëri ka nevojë që Qeveria
të angazhohet politikisht dhe t'i dorëzojë
fondet pa vonesa te viktimat e trafikimit".
"Nuk është qëllimi që të gjejmë strehë për
viktimat e trafikimit, por që të kenë siguri
financiare dhe vetëbesim. Në Shqipëri ka
nevojë që Qeveria të angazhohet politik-
isht dhe t'i dorëzojë fondet pa vonesa te
viktimat e trafikimit", tha Lu.
Më tej, Lu nënvizoi se "trafikimi i qenieve
njerëzore nuk zgjidhet pa bashkëpunim
intensiv rajonal". "Departamenti
Amerikan i Shtetit e di këtë dhe ka dhënë
grante mujore për t'i mbështetur qeveritë
dhe OJQ-të në këtë bashkëpunim",
deklaroi Lu.
Ambasadori Lu u bëri thirrje qeverive të
rajonit, sidomos asaj shqiptare, t'i shtojnë
fondet për strehimin e vajzave dhe fëmi-
jëve, që përpiqen të shkëputen nga trafiki-
mi dhe të shpëtojnë nga rreziqet si viktima
të grupeve kriminale për t'u ri-integruar
në shoqëri.
Projekti i DASh-it ka si qëllim ofrimin e
shërbimeve komunitare te viktimat e
trafikimit në Ballkan.

Zaev: Me Ahmetin biseduam
për çështjen e emrit

SHKUP, 330 MARS - Kryeministri Zoran Zaev
ka shpalosur detaje në lidhje me takimin e
tij të enjten në mbrëmje me liderin e BDI-
së, Ali Ahmeti, në Kuvendin e Maqedonisë.
Sipas tij, në takim është biseduar për 
çështjen e emrit me Greqinë, pritshmëritë
nga takimi i së premtes në Vjenë dhe për
zgjerimin e koalicionit qeveritar. 
Në konferencën për shtyp, Zaevi ka thek-
suar se Qeveria ka nevojë për një shumicë
parlamentare më stabile, pasi që afrohet
një sezon e vendimeve serioze. Ai bëri me
dije se deri më 10 prill duhet të plotësohen
vendet e zëvendësministrave që janë të
lira, vendet e drejtorive në ndërmarrjet
publike dhe vendet e sekretarëve
shtetërorë.
Zaevi tha se deri më 17 prill duhet të voto-
hen ligjet reformatore sipas planit 3-6-9.
Njëherësh, Zaevi kërkoi të mos pengohet
Ligji për përdorimin e gjuhëve.

MOSKË, 330 MARS - Ministria e Jashtme
ruse thirri të premten ambasadorët e
vendeve të huaja që kanë dëbuar diplo-
matë rusë, për t'u dorëzuar atyre nota
proteste dhe për t'i informuar mbi
kundërpërgjigjen e Rusisë. Vendet e
njoftuara të premten për dëbimet ishin
23, mes tyre edhe Shqipëria.
Ministria e Jashtme e Rusisë tha se ka
njoftuar ambasadorët e shumicës së
vendeve që urdhëruan dëbimin e
diplomatëve rusë se një numër i
barabartë diplomatësh të tyre janë
shpallur persona "non grata".
Rusia njoftoi të enjten se do t'i dëbojë
60 diplomatë amerikanë si kundër-
përgjigje ndaj hapit të ndërmarrë nga
Uashingtoni. Shtetet e Bashkuara
deklaruan se nuk ka asnjë justifikim për
largimin e diplomatëve amerikanë.
Të enjten në mbrëmje, Shtëpia e
Bardhë lëshoi një deklaratë ku thuhej
se veprimi i Moskës "shënon një
keqësim të mëtejshëm" të marrëd-
hënieve midis ShBA-së dhe Rusisë.
"Dëbimi i zyrtarëve të padeklaruar të
inteligjencës ruse nga Shtetet e
Bashkuara dhe nga më shumë se 24
vende partnere dhe aleatë të NATO-s
këtë javë ishte një përgjigje e përshtat-
shme ndaj sulmit rus në territorin e
Mbretërisë së Bashkuar. Përgjigjja e
Rusisë nuk ishte e papritur", thuhej në

deklaratë. 
Nënsekretarja e Shtetit për
Diplomacinë dhe Çështjet Publike,
Heather Nauert, gjithashtu kritikoi
veprimet e Moskës, të njoftuara nga
ministri i Jashtëm rus Sergej Lavrov.
"Rusia nuk duhet të sillet si viktimë",
tha zëdhënësja e Departamentit të
Shtetit, duke vënë në dukje se viktimat
e vetme dhe të vërteta janë ata që u hel-
muan më 4 mars me agjent nervor në
qytetin britanik Salisbury. "Është e
qartë nga lista që na u dorëzua se
Federata Ruse nuk është e interesuar
për një dialog mbi çështjet që kanë
rëndësi për dy vendet tona, ne rezervo-
jmë të drejtën për t'u përgjigjur", tha
zëdhënësja.
"Shtetet e Bashkuara janë më mirë me
më pak spiunë rusë", u tha Nauert gaze-
tarëve.
Moska mohon përgjegjësinë për sulmin
me agjent nervor. Ajo thotë se sulmi
është kryer nga shërbimet e intelig-
jencës britanike në mënyrë që Rusia të
paraqitet në dritë të errët. Britania e
hedh poshtë këtë pohim.
Ambasadori i ShBA-së në Rusi, Jon
Huntsman, i cili u thirr të enjten në
Ministrinë e Jashtme ruse, i tha "Zërit të
Amerikës" se është dëshira e ShBA-së që
ta ruajnë dialogun mbi çështjet që kanë
rëndësi më të madhe. "Të tilla janë sta-

biliteti strategjik dhe kontrolli i armëve;
ato nuk janë vetëm çështje mes ShBA-së
dhe Rusisë, por në të vërtetë ndikojnë në
stabilitetin dhe mirëqenien e gjithë 
globit", tha ai.
Kryeministrja britanike Theresa May, në
një telefonatë këtë javë me presidentin
Donald Trump, vlerësoi reagimin mjaft
të fortë të Uashingtonit pas helmimit.
Shtëpia e Bardhë tha: "Dy udhëheqësit
ranë dakord për rëndësinë e çmontimit
të rrjeteve ruse të spiunazhit në
Mbretërinë e Bashkuar dhe që Shtetet e
Bashkuara t'i frenojnë aktivitetet 
klandestine ruse si dhe të parandalojnë
sulme me armë kimike në territorin e
tyre". 
Huntsman thotë se ballafaqimi me
Rusinë nuk do të përfundojë edhe nëse
Kremlini i kufizon kundërmasat në një
përgjigje simetrike. Çështjet që ndajnë
Perëndimin nga Lindja nuk kanë të
bëjnë vetëm me helmimin e ish-spiunit
rus Sergei Skripal dhe vajzës së tij 33-
vjeçare Yulia. "Një rezultat i suksesshëm
do të ishte që Rusia të tërhiqej nga
aktivitetet keqdashëse dhe të bëhej një
partnere e përgjegjshme", tha ai. Ai
citon si shembull Sirinë, duke u ankuar
se Rusia votoi pesë herë në Këshillin e
Sigurimit kundër zhvillimit të hetimeve
për përdorimin e armëve kimike nga
Siria", tha ambasadori Huntsman.

Kundërpërgjigjet 
Rusia, dëbon 

diplomatët perëndimorë
Ministria e Jashtme ruse thirri të premten dhjetëra ambasadorë perëndimorë, në mesin

e të cilëve edhe atë shqiptarë, për t'ua komunikuar largimin e diplomatëve



03E SHUNE, 31 MARS 2018AKTUALE 

Muhamet KKOCI

PRISHTINË, 330 MARS - Arrestimi dhe
deportimi për në Turqi i gjashtë
drejtuesve dhe mësimdhënësve
të Kolegjit "Mehmet Akif" ka çuar
në shkarkimin e ministrit të
Punëve të Brendshme Flamur
Sefaj dhe të drejtorit Agjencisë së
Kosovës për Inteligjencë (AKI),
Driton Gashi. Kryeministri i
Kosovës, Ramush Haradinaj, ka
treguar se këtë vendim e ka marrë
pasi që këta dy zyrtarë nuk e
kishin informuar për opera-
cionin përmes të cilit qytetarët
turq janë deportuar në Turqi. "Në
bazë të kompetencave
kushtetuese si kryeministër i
Republikës së Kosovës kam
kërkuar lirimin e menjëhershëm
nga përgjegjësia e drejtorit të
Agjencisë së Kosovës për
Inteligjencë, Driton Gashi dhe lir-
imin e menjëhershëm nga
përgjegjësia të ministrit të
Punëve të Brendshme, Flamur
Sefaj", është thënë në njoftimin
për media të Qeverisë së Kosovës,
duke theksuar se ky operacion
është bërë pa lejen e kryemi-
nistrit. "Operacioni i ndërprerjes
së leje qëndrimit, i ndalimit,
deportimit urgjent dhe të fshehtë
të gjashtë qytetarëve turq nga ter-
ritori i Republikës së Kosovës në
Republikën e Turqisë, ka ndod-
hur pa informimin e kryetarit të
Qeverisë dhe pa lejen e tij", është
në njoftimin e Qeverisë.
Kryeministri Haradinaj për
shkarkimin e dy zyrtarëve i ka
njoftuar edhe deputetët. Në

seancën parlamentare të së
premtes, ai ka thënë se ky vendim
është i parevokueshëm. "E vërte-
ta është se unë s'kam marrë
informatë nga askush për këtë
temë dhe, bazuar në këtë, për
mua këtu është shkelja", ka thënë
Haradinaj. Shkarkimin e këtyre
dy zyrtarëve të lartë shtetërorë e
ka përkrahur edhe kryetari i
Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli.
Ai gjatë fjalës së tij në seancën e
Kuvendit ka thënë se për këtë
aksion përgjegjës janë të gjithë
krerët e shtetit. "Unë dëshiroj t'u
kërkoj shumë falje familjarëve të
tyre. Përgjegjësi kemi të gjithë,
përgjegjësi kam unë, kryemi-
nistri, presidenti. Ata që janë
shkarkuar, janë shkarkuar me të
drejtë dhe duhet të ecin", ka
thënë ai.
Veseli  ka kritikuar deportimin  e
qytetarëve turq, duke thënë se
veprimet e tilla e dëmtojnë
shtetin e Kosovës. "Çka bëmë
tash? I dorëzuam njerëzit që nuk
e dimë se ku i kemi dorëzuar.
Sikur të kidnapoheshin, nuk e
dimë as si trajtohen. Imagjinojeni
sikur të dalë një prej tyre i pafa-
jshëm. Ku mbetet shteti i
Kosovës? Imagjinojeni sikur t'i
mbysin. Ku mbetet shteti i
Kosovës?", ka thënë Veseli.
Për aksionin e depërtimit të
gulenistëve, opozita e ka kritikuar
Qeverinë.
Shefi i grupit parlamentar i
Lidhjes Demokratike të Kosovës
(LDK), Avdullah Hoti, ka thënë se
kryeministri nuk e ka kontrollin
mbi Qeverinë e as mekanizmat e
tjerë institucionalë. "Është më se

e qartë se nga mënyra se si janë
zhvilluar ngjarjet dje, kryemi-
nistri i vendit, si shef i ekzekutivit,
nuk ka kontroll mbi Qeverinë dhe
mbi institucionet e tjera. Është e
qartë, po ashtu, se presidenti i
vendit ka tejkaluar kompetencat
e veta në këtë rast dhe ky nuk
është rasti i vetëm që ai i tejkalon
kompetencat kushtetuese", ka
thënë Hoti.
Edhe shefi i grupit parlamentar i
Lëvizjes Vetëvendosje, Glauk
Konjufa, ka kritikuar qeverinë,
duke  pyetur se si është e mundur
që aeroporti të shndërrohet në
pistë të aterrimit të aeroplanëve
sekretë për të cilët nuk di askush.
"Si është e mundur që në shtetin
tonë të ketë struktura paralele
shtetërore, të cilat veprojnë pa e
ditur politika vendimmarrëse.
Kjo është sfida të cilën e kemi
përjetuar ditën e djeshme. Sa iu
përket të drejtave të njeriut, ky
është një kthim i paimagjin-
ueshëm mbrapa për shtetin e
Kosovës", është shprehur
Konjufca.
Kurse Grupi i Deputetëve të
Pavarur pret sqarime nga Qeveria
e Kosovës. "Pra, kemi kryemi-
nistër, kemi president dhe kemi
kryetar Kuvendi sa për të pasur,

sepse qenka dikush i cili po i mar-
rka disa vendime të cilat nuk po
dini as ju, lëre më ne që jemi
deputetë", ka deklaruar Dardan
Molliqaj. 
Kundër deportimit të gulenistëve
ka dalë edhe shoqëria civile dhe
ambasadorët e huaj në Prishtinë.
Këshilli për Mbrojtjen e të
Drejtave e të Lirive të Njeriut
(KMDLNj) përmes një reagimi
për medie ka reaguar ndaj këtij
rasti, duke thënë se përgjegjësia

nuk përfundon me shkarkimin e
ministrit të Punëve të
Brendshme, Flamur Sefaj dhe
shefit të AKI-së, Driton Gashit.
Ndërkaq ambasadori i ShBA-së,
Greg Delawie, ka shkruar në llog-
arinë e vet në "Twitter" se trans-
parenca dhe sundimi i ligjit janë
jetike. "Duke i ndjekur nga afër
ngjarjet e djeshme. Transparenca
dhe angazhimi ndaj procesit dhe
sundimit të ligjit janë jetike", ka
shkruar Delawie.

Kryeministri Ramush Haradinaj ka shkarkuar ministrin e Punëve të Brendshme (MPB), Flamur Sefajn 
dhe drejtorin e Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë (AKI), Driton Gashin

Kosova pranon gabimin për 
deportimin e shtetasve turq

Liderët institucionalë në Kosovë e kanë pranuar
gabimin që është bërë me arrestimin dhe deportimin
për në Turqi të gjashtë zyrtarëve të Kolegjit "Mehmet
Akif". Ata janë zotuar se institucionet e Kosovës nuk
do të përsërisin më kësi lëshime. Për këtë rast
kryeministri Ramush Haradinaj ka shkarkuar të
premten ministrin e Punëve të Brendshme, Flamur
Sefajn dhe drejtorin Agjencisë së Kosovës për
Inteligjencë, Driton Gashin

Pas shkarkimit nga detyra e
ministrit të Punëve të
Brendshme dhe drejtorit të
AKI-së, liderët institucionalë
janë mbledhur në një takim në
periferi të Prishtinës. Pas takim-
it në të cilin kanë marrë pjesë
presidenti Hashim Thaçi,
kryeministri Ramush
Haradinaj, zëvendëskryeminis-
trat Fatmir Limaj e Behgjet
Pacolli dhe zyrtarë të tjerë, ka
folur vetëm kryeparlamentari
Kadri Veseli. Ai ka pranuar
gabimin që kanë bërë institu-
cionet e Kosovës në lidhje me
këtë rast. "Ka pasur defekte
brenda institucioneve tona të
cilat kanë edhe zbrazëti mbi të
cilat kanë ndodhur edhe
gabime, siç ka qenë ai i djeshmi.
Dua t'i siguroj të gjithë qytetarët
e Republikës së Kosovës, në të
njëjtën kohë të gjithë ata që
qëndrojnë në Republikën e
Kosovës, në emër të koalicionit
qeveritar, në emër të të gjitha
institucioneve të Republikës së
Kosovës, se nuk do të ndodhë
më kurrë, asnjëherë diçka e
tillë. Ka qenë gabim. Ka qenë e
dëmshme për qytetarët dhe
Republikën e Kosovës", ka

thënë Veseli. 
Gjatë ditës së premte Qeveria e
Kosovës ka pritur në takim
familjarët e gjashtë gulenistëve
të arrestuar të enjten. Gjatë
takimit, këshilltari i kryemi-
nistrit Ramush Haradinaj, Avni
Arifi, ka informuar familjarët se
gjashtë gulenistët janë deportu-
ar në Turqi. "Me mbështetjen e
kryeministrit Ramush
Haradinaj dhe të institucioneve
përgjegjëse do të bëjmë çfarë
është e mundur për hetimin
dhe zbardhjen e së vërtetës lid-
hur me operacionin e ndërmar-
rë nga AKI-ja në bashkëpunim
me Policinë e Kosovës ku janë
ndaluar dhe deportuar gjashtë
qytetarë turq", u ka thënë Arifi
familjarëve të gulenistëve të
arrestuar.
Kundër këtij aksioni kanë
protestuar të premten edhe
nxënësit e Kolegjit  "Mehmet
Akif". Ata janë mbledhur në
kryeqytet për të protestuar
kundër arrestimit dhe depor-
timit të gjashtë shtetasve turq
nga Kosova. Nxënësit kanë
mbajtur pankarta në duar me
mbishkrimin "Mos ma kufizo
lirinë" dhe "Lironi mësuesit".

Pas shkarkimeve, 
takohen liderët

shtetërorë
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Shqipe HHETEMI

PRISHTINË, 330 MARS - Analisti 
politik Shkëlzen Maliqi ka thënë
të premten se pas skandalit të
deportimit të shtetasve turq nga
Kosova, krerët më të lartë të
shtetit do të duhej të jepnin
dorëheqje. "Është skandaloze kur
tre personalitetet më të larta në
hierarkinë e pushtetit deklarojnë
se 'nuk e kanë ditur se çfarë ka
ndodhur!' Nuk do të duhej assesi
të ndodhë një gjë e tillë dhe,
vetëm për këtë, nëse kanë fare
ndërgjegje e përgjegjësi politike,
do të duhej të jepnin dorëheqje,

sepse nuk ua arsyeton asgjë
mosinformimi, mosdija", ka
deklaruar Maliqi në këtë inter-
vistë dhënë për gazetën "Epoka e
re". Sipas tij, kidnapimi dhe
dorëzimi i gjashtë shtetasve turq
nuk parashihet në ligjet e
Kosovës dhe ato ndërkombëtare
për ekstradim. 
Ndërsa duke folur për largimin e
Listës Serbe nga Qeveria, Maliqi
ka thënë se një gjë e tillë ka qenë
e pritshme. Megjithatë, ai ka
theksuar se Qeveria Haradinaj
mund të mbetet në pushtet si
Qeveri pakicë, por duke kërkuar
përkrahjen e dhjetë deputetëve
për çdo vendim apo miratim të

ligjit. "Pa Listën Serbe Qeveria
është gjithsesi në hall edhe më të
madh se çfarë ka qenë, por nuk
do të thotë se do të rrëzohet 
menjëherë", është shprehur ai.
Maliqi ka bërë me dije se serbët
do të insistojnë që Asociacioni i
Komunave me Shumicë Serbe të
ketë kompetenca ekzekutive, por
ai ka thënë se për këtë nuk do të
pajtohen kosovarët dhe faktori
ndërkombëtar. 

"Epoka ee rre": Z. Maliqi, zhvillimet
e fundit në veri kanë lëkundur
koalicionin qeverisës, meqë Lista
Serbe ka marrë vendim për t'u
larguar nga Qeveria e Kosovës.

Cili është komenti juaj për këtë
çështje?  
Maliqi: Është një obstruksion që
është pritur sepse nuk ka
pajtueshmëri pothuajse aspak
rreth asnjë çështjeje vitale në mes
të Listës Serbe dhe pjesës tjetër të
Qeverisë Haradinaj. Lista Serbe e
ka luajtur rolin kyç në shtator të
vitit të kaluar kur ia siguroi
Haradinajt shumicën minimale
për krijimin e Qeverisë dhe është
dashur të pritet që kjo 'idilë' 
artificiale nuk do të zgjasë
shumë. Një shërbim i fundit nga
Lista Serbe i ka ardhur Qeverisë
edhe në votimin e demarkacionit,
edhe pse serbët në këtë listë
bojkotuan votimin, por pjesë e
kësaj liste është edhe Adem
Hoxha nga komuniteti goran, i
cili ishte për ratifikimin e
demarkacionit.

"Epoka ee rre": Si do të mund të
funksionojë Qeveria Haradinaj
pa Listën Serbe, duke pasur
parasysh se tani nuk e ka as 
shumicën e thjeshtë në Kuvend?
Maliqi: Pa Listën Serbe Qeveria
është gjithsesi në hall edhe më të
madh se çfarë ka qenë, por nuk

do të thotë se do të rrëzohet 
menjëherë. Ajo bie vetëm nëse
opozita në Kuvend parashtron
mocion mosbesimi për të cilin
mbledh 61 vota, gjë që nuk është
e sigurt se mund të ndodhë së
shpejti. Të gjitha partitë politike i
kanë dyshimet e veta për zgjedhjet
dhe maten që ta provojnë forcën.
Në ndërkohë Qeveria mund të
vazhdojë të mbetet në pushtet si
e ashtuquajtur Qeveri pakicë,
duke synuar që për çdo vendim
ose aprovim ligji në Kuvend, të
kërkojë përkrahjen e 10 apo më
shumë deputetëve që nuk janë të
koalicionit qeverisës. Ky nuk
është mision i pamundur. Në
disa vende të rajonit edhe në botë
ka pasur raste kur Qeveria pakicë
e ka mbajtur pushtetin një 
mandat të plotë. Mundësia tjetër
është krijimi i një shumice 
qeveritare me subjekte të tjera
politike që jo domosdoshmërisht
do të drejtohej nga Haradinaj si
kryeministër. P. sh., kemi dëgjuar
zërat nga LDK-ja, se i ka 27
deputetë që do të hynin në
Qeveri, por tash kuptohet se
LDK-ja është bërë subjekti më i
madh politik në vend dhe për

Flet për "Epokën e re", Shkëlzen Maliqi

Qeveria mund të funksion

Analisti politik Shkëlzen Maliqi ka thënë se, edhe pas largimit të Listës
Serbe, Qeveria mund të funksionojë si e ashtuquajtur Qeveri e pakicës. Ai
ka theksuar se largimi i Listës Serbe ka qenë i pritur meqë nuk ka
pajtueshmëri për asnjë çështje vitale mes saj dhe pjesës tjetër të Qeverisë
Haradinaj. Në këtë intervistë dhënë për gazetën "Epoka e re", Maliqi ka
vlerësuar se pa Listën Serbe Qeveria është në hall, por nuk do të thotë se
rrëzohet menjëherë. Sipas tij, Qeveria mund të mbetet në pushtet duke
kërkuar përkrahjen e 10 deputetëve të opozitës për çdo vendim. Maliqi në
këtë intervistë ka folur edhe për deportimin e gjashtë shtetasve turq nga
Kosova, duke thënë se krerët e shtetit për këtë rast është dashur të japin
dorëheqje kur u deklaruan se "nuk e kanë ditur se çfarë ka ndodhur"
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PRISHTINË, 330 MARS (ER) - Në
Kazermën "Adem Jashari" të
Forcës së Sigurisë së Kosovës të
premten është  zhvilluar cere-
monia e certifikimit të pjesë-
tarëve të FSK-së dhe Policisë së
Kosovës. Ky certifikim i përket
ciklit të dytë të trajnimit dyjavor
me temë, "Menaxhimi i traumës
taktike (Ndihma e parë e avan-
cuar)". 
Trajnimi është mbështetur nga
Ambasada e Shteteve të
Bashkuara të Amerikës, përkatë-
sisht Zyra për Mbështetje Civile
Ushtarake (CMSE). 
Trajnimi është zhvilluar nga
instruktorët e Forcës së Sigurisë
së Kosovës. 
U certifikuan 20 pjesëmarrës në
trajnimin në fjalë, 15 oficerë
policie të njësisë kufitare dhe
pesë pjesëtarë të FSK-së.

Ministri i FSK-së, Rrustem
Berisha, i ka përgëzuar 15 pjesë-
tarët e policisë kufitare të
Policisë së Kosovës, në mesin e
të cilëve janë edhe tre pjesëtarë
të komunitetit joshumicë dhe
pjesëtarët e FSK-së të cilët për-
funduan këtë trajnim dyjavor në
lëmine e mjekësisë. 
Ndërkaq ambasadori amerikan,
Greg Delawie, fillimisht i uroi të
gjithë pjesëtarët e certifikuar si
dhe i përgëzoi organizatorët dhe
instruktorët për angazhimin dhe
kontributin për përfundimin me
sukses të kursit. "Ju gjatë dy
javëve të shkuara keni arritur t'i
mësoni shkathtësitë thelbësore
për menaxhimin e traumave,
edhe pse shpresoj se kurrë të
mos jeni në pozitë që do t'ju
duhet t'i përdorni këto
shkathtësi. Tani  të gjithë dini si

ta vlerësoni një pacient dhe ta
trajtoni atë derisa të arrijë ndih-
ma mjekësore. Ju jeni të përgati-

tur për të shpëtuar jetë'", ka
thënë ambasadori Delawie. Në
fund u ndanë certifikatat për të

gjithë pjesëtarët që përfunduan
trajnimin si dhe për instruktorët
që zhvilluan trajnimin.

këtë do ta kërkonte postin e
kryeministrit. Për më shumë ka
edhe kombinime me subjekte të
tjera në koalicion, si dhe gjithnjë
mbetet edhe suksesi i mocionit të
mosbesimit, pas të cilit nuk do të
ketë opsion tjetër pos që të shkohet
në zgjedhje të parakohshme.

"Epoka ee rre": Pas krijimit të
këtyre rrethanave, si duhet të
veprojnë partitë shqiptare? 
Maliqi: Secila parti i ka llogaritë e
veta, vetëm tani kanë ndodhur
disa procese të papritura, sikur
që ka qenë ndarja e Lëvizjes
Vetëvendosje, që i bëjnë të komp-
likuara llogaritjet fitimtare. Nëse
Vetëvendosja do të mbetej e
bashkuar, besoj se do të mund të
llogariste një përparim edhe më
të madh duke u shndërruar në
parti lidere që i kalon 40 për qind
të përkrahjes së elektoratit, një
fenomen ky i papërsëritur që nga
koha kur LDK-në e udhëhiqte
Ibrahim Rugova. Megjithatë,
Vetëvendosja mu nga fakti se tri-
umfi i dukej i kapshëm para sysh
i ndodhi një verbërim dhe kon-
flikt naiv ambiciesh personale
dhe grupore, që subjektin e parë
të zgjedhjeve të qershorit 2017 e
bëri të dytin dhe të katërtin në
listë. Partitë politike duhet të
bëjnë analiza të elektoratit dhe
sondazhe të disponimeve dhe t'i
përshtatin programet dhe prem-
timet me pritje të votuesve.

"Epoka ee rre": A mund të pritet
ngritja e ndonjë mocioni për
rrëzimin e Qeverisë?
Maliqi: Është e mundshme 
gjithsesi, dhe mund të rrëzohet

Qeveria. Por, shtrohet pyetja, çka
pas? 

"Epoka ee rre": Si e shihni iniciativën
e Listës Serbe që njëanshëm ta
themelojë Asociacionin e
Komunave me Shumicë Serbe? 
Maliqi: Ajo njëherë u ngut dhe
tha se asociacioni do të themelohet
të nesërmen e ditës kur reagoi
ndaj arrestimit të Marko Gjuriqit,
pastaj u tërhoq pjesërisht, mbase
pas intervenimit të Vuçiqit, e ka
afatizuar këtë veprim për 20 prill,
duke i lënë kështu hapësirë edhe
Qeverisë së Kosovës për ta 
përgatitur variantin e vet të
Asociacionit, ku nuk parashihen
kompetencat ekzekutive.
Ndërkaq serbët do të insistojnë
në këto kompetenca ekzekutive,
për çfarë vështirë se mund të 
gjejnë pajtueshmëri jo vetëm te
kosovarët, por edhe te faktorët
ndërkombëtarë. 

"Epoka ee rre": Z. Maliqi, pas
deportimit të gjashtë shtetasve
turq nga Kosova, kryeministri i
vendit ka shkarkuar shefin e 
AKI-së, Driton Gashi dhe ministrin
e Punëve të Brendshme, Flamur
Sefaj. Si i komentoni këto zhvil-
lime për të cilat drejtuesit e
shtetit kanë thënë se nuk kanë
qenë të njoftuar? 
Maliqi: Është skandaloze kur tri
personalitetet më të larta në 
hierarkinë e pushtetit deklarojnë
se 'nuk e kanë ditur se çfarë ka
ndodhur!' Nuk do të duhej assesi
të ndodhte një gjë e tillë, dhe
vetëm për këtë, nëse kanë fare
ndërgjegje e përgjegjësi politike,
do të duhej të jepnin dorëheqje,

sepse nuk ua arsyeton asgjë
mosinformimi, mosdija. Por,
nëse do të veçoja një pistë të
veprimit autonom të
përgjegjësve të drejtpërdrejtë, që
janë shefi i AKI-së dhe ministri i
rendit e që, ndoshta, është e
vërtetë se nuk i kanë informuar
kryeministrin dhe presidentin
për aksionin e deportimit, më
duhet ta shtroj tezën se pas këtij
skandali mund të qëndrojë
zëvendëskryeministri i parë dhe
ministri i Jashtëm Behgjet Pacolli,
i cili, në emisionin e debatit të 'TV
Dukagjinit' në natën e 29 
marsit, jepte argumente për
arsyeshmërinë e deportimit,
duke pohuar se shefi i AKI-së dhe
ministri i rendit në raste si ky nuk
kanë obligim ta njoftojnë askënd,
as presidentin e as kryeministrin,
sepse bëhet fjalë për një 
operacion të rrezikshmërisë së
lartë për shtetin. Një budallaki e
pashoqe kjo nga Pacolli sepse
bëhej fjalë për pesë pedagogë
dhe administratorë shkolle me
leje qëndrimi në Kosovë si dhe
një mjek që, edhe nëse kanë
paraqitur rrezik, nuk kanë qenë
rrezik për Kosovën, por për
Erdoganin, i cili edhe e ka kërkuar
ekstradimin. E për ekstradim 
ligjet tona dhe ndërkombëtare
nuk parashohin kidnapime dhe
dorëzime të tilla me aeroplanë
specialë të inteligjencës turke.
Mendoj se ky skandal kërkon,
para së gjithash, përgjegjësinë e
Pacollit, sepse edhe burimet
turke, duke lavdëruar 
operacionin, theksojnë se kanë
bashkëpunuar me Ministrinë e
Jashtme të Kosovës.

ojë edhe pa Listën Serbe

Certifikohen pjesëtarët e FSK-së
dhe të Policisë së Kosovës
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Në Prizren aksidentohet
vetura me motoçikletën
PRIZREN, 330 MARS - Në rrugën "Brigada 124"
në Prizren është raportuar për një aksident
trafiku në mes të një motoçiklete dhe një
veture. Si pasojë e aksidentit, lëndime tru-
pore kanë pësuar vozitësi i motoçikletës
dhe pasagjeri i tij, të cilët janë dërguar për
tretman mjekësor në Spitalin e Prizrenit. 

Rrah motrën, arrestohet i
dyshuari
PRIZREN, 330 MARS - Në qytetin e Prizrenit
është raportuar se një person, pas një zënke
të çastit, ka sulmuar fizikisht motrën e vet.
Policia ka njoftuar se viktima, pas tretmanit
mjekësor, është liruar. Ndërkaq i dyshuari,
pas intervistimit, me vendim të prokurorit,
është dërguar në qendrën e mbajtjes.

Plagosen tre persona në
Përlepnicë të Gjilanit
Gjilan, 30 mars - Në fshatin Përlepnicë të
Gjilanit një person ka plagosur tre persona.
Në vendin e ngjarjes janë konfiskuar shatë
gëzhoja, një predhë, një pistoletë dhe disa
mjete të forta që dyshohet të jenë përdorur
në rast. Viktima (mashkull) është në tret-
man mjekësor në Spitalin Rajonal të
Gjilanit. Me vendimin e prokurorit katër
personat e dyshuar dërgohen në qendrën e
mbajtjes, prej tyre dy të plagosur me armë
zjarri janë në mbikëqyrje të policisë, në spi-
talin rajonal - Gjilan ku, sipas mjekut
kujdestar, jeta e tyre është jashtë rrezikut
për jetën.

Vjedh 910 euro në 
bastore, lirohet në 
procedurë të rregullt
JUNIK, 330 MARS - Në Komunën e Junikut, pas
një pune operative hetimore, është arrestuar
një i dyshuar i cili kishte thyer një bastore ku
ka vjedhur 910 euro, tre telefona, një arkë
metalike si dhe dokumente personale të
pronarit të lokalit. Policia ka njoftuar se
mjetet e vjedhura janë gjetur dhe konfiskuar
në shtëpinë e të dyshuarit. Me urdhër të
prokurorit, pas intervistimit, i dyshuari është
liruar në procedurë të rregullt.

50 tifozë hodhën gurë afër
stadiumit "Adem Jashari"
MITROVICË, 330 MARS - Në rrugën "Driton Veliu"
në Mitrovicë të enjten është arrestuar një i
dyshuar (mashkull) pasi që ka dëmtuar me
gurë një veturë. Po në vendin e ngjarjes afër
stadiumit "Adem Jashari" janë vërejtur një
grup prej 50 tifozësh duke hedhur gurë.
Njësitet policore kanë ndërmarrë masa dhe
veprime parandaluese për ta qetësuar 
situatën. Me urdhër të prokurorit i dyshuari
është liruar në procedurë të rregullt.

PRISHTINË, 330 MARS (ER) - Ministria e
Shëndetësisë (MSh) ka njoftuar se ka
pezulluar tre zyrtarë për shkak të
dyshimeve se kanë keqpërdorur
avancet. "Me qëllim të parandalimit të
çfarëdo komprometimi të procesit të
hetimeve nga organet përkatëse, për
dyshimet mbi avancet e pambyllura (1
janar 2016 -31 mars 2017), bazuar në
Ligjin për Shërbimin Civil, Ministria e
Shëndetësisë ka marrë masën e pezul-
limit parandalues ndaj tre zyrtarëve të
saj, deri në zbardhjen e këtij rasti. MSh-
ja nuk dëshiron ta paragjykojë epilogun
e këtij procesi dhe as fajësinë apo pafa-
jësinë e të pezulluarve", është thënë në
njoftimin e MSh-së. 
Ministria e Shëndetësisë ka bërë me
dije se ka filluar auditimin e këtij proce-
si nga Njësia e Brendshme e Auditimit e

MSh-së, si dhe në bazë të kërkesës së
Agjencisë Kundër Korrupsionit është
deponuar e gjithë lënda në këtë agjenci.
Kjo ministri ka theksuar se do ta ofrojë
bashkëpunimin e plotë për të gjitha

organet e drejtësisë, që çështja e
avanceve të pambyllura në AKPPM dhe
në Ministrinë e Shëndetësisë të hetohet
dhe të trajtohet konform përgjegjësive
të institucioneve dhe ligjeve në fuqi.

Pezullohen tre zyrtarë 
të Ministrisë së Shëndetësisë

PRISHTINË, 330 MARS (ER) - Kryesuesi i
Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK),
Blerim Isufaj, ka pritur të premten në
takim Tracy Whittington, drejtoreshë e
Programit për Çështje Ndërkombëtare
të Narkotikëve dhe Zbatim të Ligjit në
Ambasadën Amerikane në Kosovë.
Gjatë këtij takimi është diskutuar për
bashkëpunimin e Këshillit Prokurorial
të Kosovës me Ambasadën Amerikane
dhe për menaxhimin e donacioneve të
Shteteve të Bashkuara të Amerikës që
ka ndarë për sistemin prokurorial të
Kosovës. Kryesuesi Isufaj me këtë rast
ka falënderuar Ambasadën Amerikane
dhe përmes saj popullin amerikan për
mbështetjen e vazhdueshme që po
japin për sistemin prokurorial të
Kosovës.
Në anën tjetër, drejtoresha Whittington,
duke vlerësuar bashkëpunimin e 
deritashëm me KPK-në, ka diskutuar
donacionet e mundshme në të ardhmen

për sistemin prokurorial të Kosovës. 
Gjatë këtij takimi të dy bashkëbiseduesit
kanë shprehur vullnetin dhe gatish-
mërinë e thellimit të bashkëpunimit në
mes të KPK-së dhe Ambasadës

Amerikane në Kosovë. Siç dihet, dona-
cioni i fundit i ndarë nga ShBA-ja për
sistemin prokurorial të Kosovës ishte
me pajisje, si: video konferenca, arkiv,
dublikues DVD dhe pajisje përkthimi.

Vlerësohet mbështetja amerikane
për Këshillin Prokurorial të Kosovës

PRISHTINË, 330 MARS (ER) - Avokati i
Popullit i ka dorëzuar të premten
raportin e shtatëmbëdhjetë vjetor
Kuvendit të Kosovës. Raportimi vjetor i
Institucionit të Avokatit të Popullit në
Kuvendin e Kosovës është pasqyrim i
gjendjes së të drejtave dhe lirive të
njeriut përgjatë vitit raportues si dhe
reflektim i punës dhe rolit të Avokatit të
Popullit si mekanizëm i pavarur
kushtetues, në mbikëqyrjen dhe
vlerësimin e punës së autoriteteve 
publike, përkitazi me respektimin 
e ligjeve, ofrimin e shërbimeve, 
miradministrimin, transparencën dhe
llogaridhënien. 
Raporti përmban të gjeturat e Avokatit
të Popullit gjatë vitit 2017 lidhur me
rastet e shkeljeve sistematike dhe 
individuale të lirive dhe të drejtave të
njeriut, rekomandimet, opinionet, si

dhe propozimet për ndërmarrjen e
masave që kontribuojnë për ngritjen e
respektimit të të drejtave të njeriut si dhe
aktivitetet e institucionit në drejtim të
promovimit dhe edukimit për të drejtat e

njeriut. Avokati i Popullit mirëpret
shqyrtimin e raportit vjetor nga Kuvendi
i Republikës së Kosovës, në seancë
plenare, sikurse është e paraparë në
Ligjin për Avokatin e Popullit.

Avokati i Popullit ia dorëzon
Kuvendit raportin vjetor



07E SHTUNË, 31 MARS 2018AKTUALE

Faton DDERMAKU

PRISHTINË, 330 MARS - Instituti
Demokratik i Kosovës (KDI) ka
mbajtur të premten tryezën
"Alternativa e Vetëvendosjes për
Dialogun Kosovë - Serbi", në një
diskutim me kryetarin e Lëvizjes
Vetëvendosje, Albin Kurti, me
përfaqësuesit e partive politike,
përfaqësuesit diplomatikë, të
shoqërisë civile dhe të medias. 
Në hapje të diskutimit, drejtori
ekzekutiv i KDI-së, Ismet
Kryeziu, ka shpalosur raportin e
publikuar nga KDI rreth punës
së Kuvendit në legjislaturën e
kaluar lidhur me dialogun
Kosovë-Serbi. "Gjatë procesit të
monitorimit KDI-ja ka gjetur se
Kuvendi i Kosovës gjatë 
legjislaturës së pestë, çështjet që
ndërlidhen me procesin e dialogut
Kosovë - Serbi i ka diskutuar në
62 për qind të seancave të
përgjithshme, ndërsa në 24 për
qind të seancave të mbajtura
çështja e dialogut ishte pjesë e
rendit të ditës", ka thënë ai. 
Kurse temat më të diskutuara të

ndërlidhura me këtë proces ka
thënë se kanë qenë marrëveshja
e parë e parimeve për 
normalizimin e marrëdhënieve
në mes të Kosovës dhe Serbisë,
Asociacioni i Komunave me
Shumicë Serbe, strukturat 
paralele serbe, personat e pagjetur
dhe marrëveshja për drejtësinë.
Kurse kryetari Lëvizjes
Vetëvendosje, njëherësh deputet
i Kuvendit të Kosovës, Albin
Kurti, ka theksuar se dialogu me
Serbinë është një temë
nacionale e cila në vazhdimësi
ka marrë vëmendjen e qyte-
tarëve dhe opinionit publik. Ai
ka shtuar se një nga problemet
kryesore të këtij procesi ka qenë
shumëkuptimësia dhe paqartësia
e qëllimit të këtij procesi. Sipas
tij, normalizimi i marrëdhënieve,
si koncept, është shumë i
paqartë dhe është interpretuar
ndryshëm nga institucione dhe
aktorë të ndryshëm.
Më tutje, Kurti ka vlerësuar se
Kosova duhet t'i japë prioritet
dialogut me qytetarët serbë. Ai
ka vlerësuar nevojën e një 
diskutimi të brendshëm me të gjitha

komunitetet rreth problemeve të
përbashkët me të cilat përballen
të gjithë qytetarët e Kosovës 
si papunësia, shëndetësia,
mungesa e mirëqenies dhe të
ngjashme. "Është shumë e
rëndësishme që identiteti 
kombëtar të mos jetë pikënisje e
diskutimeve me komunitetin
serb të Kosovës", ka deklaruar ai.
Lidhur me alternativën e Lëvizjes
Vetëvendosje për dialogun me

Serbinë, Kurti ka theksuar se
lëvizja që drejton propozon që
së pari të fillojë dialogu i 
brendshëm me serbët e Kosovës
dhe në të njëjtën kohë, të 
krijohet një komision hetimor
parlamentar për ta hetuar 
zbatimin dhe moszbatimin e
marrëveshjeve të arritura deri
më tani në Bruksel. 
Kurti ka theksuar se është i nevo-
jshëm një dialog për dialogun, në

të cilin do të përfshihen shoqëria
civile, akademia dhe mediet, me
qëllim që të diskutohet se çfarë
dialogu duam, të diskutohet për
formatin, parimet, agjendën dhe
epilogun. Po ashtu, Kurti ka
thënë se është i rëndësishëm
edhe një dialog me BE-në për
dialogun me Serbinë, në mënyrë
që të qartësohet pozicioni i 
BE-së në raport me kërkesat e
Kosovës në këtë proces.

Kurti: Kosova duhet t’i japë prioritet 
dialogut me qytetarët serbë

Albulena SS. MMAVRAJ

PRISHTINË, 330 MARS - Kuvendi i
Kosovës ka vazhduar të
premten punimet me pikat e
papërfunduara nga seanca
plenare e mbajtur më 16 dhe 23
mars. Në fillim seanca nisi me
debatin për arrestimin e
gjashtë shtetasve turq, të cilët
ishin pjesë e Kolegjit "Mehmet
Akif" por, pas këtij debati,
kryetari i Kuvendit, Kadri
Veseli, filloi menjëherë 
procesin e votimit të 
rekomandimeve të paraqitura
nga grupi parlamentar i
Lëvizjes Vetëvendosje, gjatë
interpelancës së kryeministrit
të Kosovës, Ramush Haradinaj,
lidhur me vdekjen e aktivistit të
kësaj lëvizje, Astrit Dehari.
Kuvendi nuk i miratoi këto
rekomandime. 
Më tej, Kuvendi ka miratuar në
parim Projekt-Rregulloren e

Kuvendit dhe Projektligjin për
Ratifikimin e Marrëveshjes për
Hua ndërmjet Republikës së
Kosovës dhe Bankës Evropiane
për Rindërtim dhe Zhvillim,
për Projektin e autostradës
Kijevë - Zahaq.
Kuvendi nuk ka miratuar
Projektligjin për Ratifikimin e
Marrëveshjes Ndërkombëtare
në mes të Ministrisë së Arsimit,
të Shkencës dhe të Teknologjisë
të Republikës së Kosovës
(MAShT) dhe Stitching Sparkut
të Holandës (SPARK) mbi
mbështetjen e Kolegjit
Ndërkombëtar të Biznesit
Mitrovica dhe Projektligjin për
Ratifikimin e Marrëveshjes për
Themelimin e Shkollës
Rajonale të Administratës
Publike (ReSPA). 
Seanca ka vazhduar punën me
shqyrtimin në lexim të dytë të
pesë projektligjeve që morën
përkrahjen e deputetëve për
miratim: Projektligjin nr. 06/L-

004 për ndryshimin dhe
plotësimin e Ligjit nr. 03/L-094
për presidentin e Republikës së
Kosovës, Projektligjin nr. 06/L-
013 për ndryshimin dhe
plotësimin e Ligjit nr. 04/L-072
për kontrollin dhe mbikëqyrjen
e kufirit shtetëror, i ndryshuar
dhe plotësuar me Ligjin nr.
04/L-214, Projektligjin nr. 06/L-
014 për infrastrukturën kritike,

Projektligjin nr. 06/L-015 mbi
masat doganore për mbrojtjen
e të drejtave të pronësisë
intelektuale, Projektligjin nr.
06/L-023 për ndryshimin dhe
plotësimin e Ligjit nr. 04/L-034
për Agjencinë Kosovare të
Privatizimit, i ndryshuar dhe
plotësuar me Ligjin nr. 04/L-
115 dhe me Ligjin nr. 05/L-080.
Gjithashtu, u miratua edhe

raporti i performancës së 
ndërmarrjeve publike për vitin
2015 dhe 2016. 
Në përfundim të kësaj seance,
Kuvendi ka emëruar edhe dy
anëtarë të komisionit për 
verifikim dhe vendosje të pronave,
Shpëtim Sadikun dhe Avdullah
Aliun, ndërsa anëtare të 
komisionit për kërkesa pronësore
Lule Bilalli Imerin.

Kuvendi miraton Ligjin për presidentin

Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti, ka
bërë me dije të premten se Kosova duhet t'i japë
prioritet dialogut me qytetarët serbë, në të njëjtën
kohë të krijohet një komision hetimor parlamentar
për t'i hetuar zbatimin dhe moszbatimin e 
marrëveshjeve të arritura deri më tani në Bruksel

Kuvendi i Kosovës ka miratuar Projektligjin për
ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për presi-
dentin e Republikës së Kosovës. Me 41 vota
për, 30 kundër dhe 7 abstenime, ky projektligj
ka kaluar në lexim të dytë 
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Avancohet bashkëpunimi 
Kosovë - Austri

Albulena SS. MMAVRAJ

PRISHTINË, 330 PRILL - Përfaqësuesit
e Odës Ekonomike të Kosovës
(OEK) kanë thirrur të premten
konferencë të jashtëzakonshme
për media, pas njoftimit nga
Rrjeti Evropian i Operatorëve të
Sistemit të Transmisionit
(ENTSO-E), se do ta përjashtojë
KOSTT-in nga Zona Sinkrone e
Evropës Kontinentale për shkak
të devijimeve që ka shkaktuar në
interkoneksionin evropian, çka
nënkupton izolimin e tërë sis-
temit elektroenergjetik të
Kosovës dhe pamundësimin e
importit të energjisë elektrike nga
regjioni.
Kryetari i OEK-ut, Safet
Gërxhaliu, i ka bërë thirrje
Qeverisë së Kosovës të gjejë zgjid-
hje për vështirësitë me të cilat po
ballafaqohet Operatori i Sistemit
të Transmisionit (KOSTT). Ai ka

apeluar te Qeveria e Kosovës që
ta sigurojë ndihmën financiare
për KOSTT-in në vlerë prej 1 mil-
ion eurosh pasi, sipas tij, shkyçja
eventuale e KOSTT-it dhe
Kosovës nga Transmisioni
Evropian do të sjellë pasoja për
thellimin e krizës energjetike në
vend, që do t'i bartin qytetarët e
Kosovës dhe bizneset. "E kam
ftuar këtë konferencë për medie
për arsye se nën hijen e
dominimit të agjendës politike
shumë probleme të rëndësisë
strategjike të vendit janë
anashkaluar. Sot kemi thirrur
konferencën për atë se çfarë po
ndodh në KOSTT ku ZRrE-ja e ka
obliguar KOSTT-in ta furnizojë
me energji elektrike pjesën veri-
ore të Kosovës. KOSTT-i nuk ka
pasur mundësi financiare për t'i
marrë obligim humbjet në pjesën
veriore nga dhjetori 2017.
Mungesa e mjeteve e ka dëmtuar
qëndrueshmërinë e kompanisë",

ka thënë ai.
Po ashtu, Gërxhaliu ka theksuar
se kjo do të ketë pasoja të pakom-
pensuara edhe në aspektin e
brendshëm ekonomiko-social. Ai
ka bërë thirrje edhe një herë se
Qeveria e Kosovës urgjentisht
duhet ta trajtojë këtë çështje.
Gërxhaliu ka thënë se Qeveria e
Kosovës duhet në mënyrë imediate
të shpëtojë KOSTT-in nga ky prob-

lem. Sipas tij, nëse nuk zgjidhet ky
problem Kosova që nga e diela do
të mbetet në terr. "Qeveria ka
ndarë 1 milion euro për t'i mbuluar
humbjet, por kjo është e
mjaftueshme vetëm deri të dielën.
Rrejti Evropian i Transmisionit ka
kërcënuar se nëse vazhdohet me
devijime, do ta pamundësojë
importin e energjisë nga rajoni
dhe do të mbetemi pa furnizim.

KOSTT-i dhe OEK-u kanë kërkuar
buxhet shtesë për periudhën e
ardhshme për t'i mbuluar 
humbjet", ka thënë Gërxhaliu. 
KOSTT-i i ka drejtuar përsëri
kërkesë Qeverisë së Kosovës për të
ndarë buxhet shtesë për periudhën
e ardhshme të mbulimit të 
humbjeve për furnizimin e veriut
si zgjidhje e përkohshme dhe
emergjente.

Gërxhaliu, apel Qeverisë 
ta ndihmojë KOSTT-in

Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës (OEK),
Safet Gërxhaliu, i ka bërë apel Qeverisë së
Kosovës ta sigurojë ndihmën financiare për
KOSTT-in në vlerë prej një milion eurosh pasi,
sipas tij, shkyçja eventuale e KOSTT-it dhe
Kosovës nga Transmisioni Evropian do të sjellë
pasoja në thellimin e krizës energjetike në vend

PRISHTINË, 30 MARS (ER) -
Administrata Tatimore e
Kosovës (ATK) ka njoftuar
qytetarët se nga data 1 e deri
më 30 prill mund të
aplikojnë për rimbursim nga
kuponët fiskalë. "Aplikimi
bëhet duke plotësuar 
aplikacionin për rimbursim
të mjeteve nga grumbullimi i
kuponëve fiskalë. Aplikacioni
duhet të plotësohet në
mënyrë elektronike përmes
uebfaqes së Administratës
Tatimore të Kosovës.
Aplikimi bëhet vetëm një

herë për të njëjtën periudhë
duke u bazuar në numrin
personal të aplikuesit",
thuhet në njoftimin e ATK-së.
Sipas këtij njoftimi, 
fituesit potencialë do të 
rimbursohen me dhjetë për
qind (10 %) të vlerës së
deklaruar, por jo më shumë
se njëqind euro (100 euro).
"Numri minimal i kuponëve
fiskalë të dorëzuar duhet të
jetë 60 kuponë, me shumën
minimale dyqindepesëdhjetë
euro (250 euro)", është thënë
në njoftimin e ATK-së.

Fillon aplikimi për rimbursim të kuponëve fiskalë

A. MMAVRAJ

PRISHTINË, 330 MARS - Kryetari i Odës
Ekonomike të Kosovës (OEK),
Safet Gërxhaliu, ka nënshkruar të
premten një memorandum
mirëkuptimi me kompaninë aus-
triake "Verpura GmbH" për t'i
mbështetur kompanitë e vogla
dhe të mesme (NVM), anëtare të
Odës Ekonomike të Kosovës.
Nëpërmjet kësaj marrëveshje

"Verpura" do të ofrojë për dy vjet
zgjidhjen e tyre për menaxhimin e
kompanive dhe trajnime dhe
mbështetje teknike. "Për më tepër,
në bashkëpunim edhe me kom-
paninë vendore 'Iron Consulting'
sh. p. k. do të shihen mundësitë
për përkrahjen e kompanive të
vogla dhe të mesme të Kosovës
për të ndërtuar partneritet me
kompanitë austriake", është
thënë në njoftimin e Odës
Ekonomike.

Kryetari i OEK-ut, Safet Gërxhaliu,
ka thënë se është i kënaqur për
arritjen e kësaj marrëveshje
përmes së cilës kompanive të
vogla dhe të mesme vendore u
ofrohet pa pagesë qasje për t'i
menaxhuar kompanitë sipas
modeleve të avancuara austriake
dhe për ta përdorur teknologjinë
informative. "Tash jemi në kohën
digjitale dhe kompanitë në botë
po e ndjekin trendin dhe këtij treni
po i bashkohen edhe kompanitë

vendore. Përkrahja e NVM-ve ka
qenë prioritet i OEK-ut dhe ky
projekt është edhe një investim në
këtë drejtim", ka thënë ai. 
Florian Gumpinger nga kompa-
nia "Verpura" ka thënë se është
shumë i gëzuar që gjendet në
Kosovë, tani si ndërmarrës. Ai ka
treguar se Kosovën e ka njohur fil-
limisht si ushtar i KFOR-it,
ndërkaq thotë se tani ndihet i
gëzuar pasi do ta ketë mundësinë
ta japë kontributin e vet modest

për avancimin e efektivitetit të
NVM-ve në Kosovë. 
Ndërkaq Naim Huruglica nga
"Iron Consulting" ka thënë se
integrimi i NVM-ve kosovare në
partneritet me kompani austriake
dhe nga vende të tjera të BE-së
është rruga më e shpejtë për ta sig-
uruar qëndrueshmërinë
ekonomike të Kosovës. Ky projekt
do të mbështetet financiarisht nga
Austrian Development Agency
ADA nga Austria.
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PRISHTINË, 330 MARS - Agjencia e
Statistikave të Kosovës (ASK) ka
publikuar rezultatet e Anketës së
Fuqisë Punëtore (AFP) për vitin
2017.  Anketa ka pasur shtrirje në
598 qarqe regjistruese në tërë ter-
ritorin e vendit, ku janë anketuar
3 668 ekonomi familjare, të
përzgjedhura sipas metodës së
rastit, nga korniza e regjistrimit të
popullsisë, ekonomive familjare
dhe banesave 2011.  Ekonomitë
familjare të selektuara për anke-
tim, përveçse kanë pasur një
anketim, ato kanë pasur edhe tri
rianketime sipas periudhës refer-
uese.  
Ky publikim përmban të dhëna të
hollësishme mbi punësimin dhe
papunësinë sipas moshës, gjin-
isë, statusit të punësimit,

aktiviteteve ekonomike, profe-
sioneve dhe çështjeve të tjera të
ngjashme që kanë të bëjnë me
tregun e punës. Sipas rezultateve
të dala nga ky publikim, dy të tre-
tat e popullsisë në Kosovë janë
popullsi në moshë pune.  
Në popullsinë e moshës së punës
përfshihen moshat 15-64-vjeçare. 
Në kuadër të popullsisë në moshë
të punës, shkalla e pjesëmarrjes
në fuqinë punëtore është 42.8 për
qind. Shkalla e punësimit në
Anketën e Fuqisë Punëtore (AFP)
për vitin 2017 është 29.8 për qind.
Punësimi më i lartë është te
meshkujt (46.6 për qind), ndërsa
punësimi te femrat është 12.7 për
qind. Femrat janë të punësuara,
kryesisht në sektorët e arsimit,
kujdesit shëndetësor dhe tregtisë,
me 48.4 për qind të tyre, ndërsa
meshkujt janë kryesisht të punë-
suar në sektorët e ndërtimtarisë,

tregtisë dhe prodhimit me 45.9
për qind. 
Sektorët ekonomikë që prijnë me
punësim vazhdojnë të jenë: treg-
tia me 14.7 për qind, prodhimi
me 13.2 për qind, ndërtimtaria
me 12.9 për qind dhe arsimi me
9.5 për qind. Ndërsa sektorët e
tjerë marrin pjesë me përqindje
më të vogël në punësim. Sa iu
përket të punësuarve me kontra-
ta, del se 29.4 për qind e person-

ave të punësuar kanë kontratë të
përhershme në punën e tyre
kryesore, ndërkohë që 70.6 për
qind kanë kontratë të
përkohshme.  
Sipas rezultateve të AFP-së, në
vitin 2017 shkalla e papunësisë
është 30.5 për qind.  Papunësia
më e theksuar është te femrat me
36.6 për qind, krahasuar me
meshkujt 28.7 për qind. 
Shkalla më e theksuar e papunë-

sisë është te grupmoshat 15-24-
vjeçare me 52.7 për qind. Sipas
rezultateve të AFP-së, në vitin
2017 fuqia joaktive është mjaft e
lartë me 57.2 për qind, me fokus të
veçantë te femrat me 80 për qind,
krahasuar me meshkujt 34.7 për
qind. Për realizimin e AFP-së, për
vitin 2017 metodologjia dhe 
standardet e aplikuara nga ana e
ASK-së janë të harmonizuara me
rekomandimet e Eurostat-it.

Shkalla e papunësisë në Kosovë 
është 30.5 për qind

Shkalla e punësimit në Anketën e Fuqisë
Punëtore (AFP) për vitin 2017 është 29.8 për
qind. Punësimi më i lartë është te meshkujt
(46.6 për qind), ndërsa punësimi te femrat
është 12.7 për qind. Sipas rezultateve të 
AFP-së, në vitin 2017 shkalla e papunësisë
është 30.5 për qind.  Papunësia më e theksuar
është te femrat me 36.6 për qind, krahasuar me
meshkujt 28.7 për qind

PRISHTINË, 330 MARS (ER) - Ministria
e Bujqësisë, Pylltarisë dhe
Zhvillimit Rural (MBPZhR) ka
njoftuar të gjithë fermerët se afati
për aplikim për pagesa direkte për

vitin 2018 është zgjatur deri më 13
prill.
MBPZhR-ja ka njoftuar se kjo
zgjatje e periudhës për aplikim po
bëhet për shkak të kërkesave të

shumta të fermerëve dhe drej-
torive komunale për bujqësi, duke
iu mundësuar në këtë mënyrë
aplikimin të gjithë fermerëve të
cilët kanë mbetur pa aplikuar deri

më tani. "Procedurat e aplikimit
dhe dokumentacioni mbetet i
njëjtë dhe vlen për të gjitha masat
mbështetëse për të cilat është
shpallur afati për aplikim nga data

15 shkurt 2018. Për skemën e 
subvencioneve, MBPZhR-ja ka
planifikuar një buxhet prej 25 
milionë eurove", është thënë në
njoftimin e MBPZhR-së.

Ministria e Bujqësisë zgjat afatin 
e aplikimit për subvencione
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PRISHTINË, 30 MARS (ER) -
Drejtori për Planifikim
Strategjik dhe Zhvillim të
Qëndrueshëm, Genc Bashota,
bashkë me drejtorin për
Investime Kapitale dhe

Menaxhim të Kontratave,
Gëzim Mehmeti, si dhe drej-
torin e Shërbimeve Publike,
Ismajl Kokajn, kanë pritur të
premten në takim përfaqësuesit
e UN-Habitat. 

Në këtë takim u bë prezantimi i
projektit "Fuqizimi i të drejtës
ndaj qytetit për të gjithë", që
ndërlidhet me bashkëpunimin
ndërinstitucional për krijimin
dhe forcimin e urave midis plat-

formave të raportimit të
shoqërisë civile, organeve të 
zbatimit të ligjit, administratës
lokale e të ngjashme, për të 
vlerësuar dhe për ta rritur sigurinë
urbane në hapësira publike.

Prishtina, projekt për rritjen e sigurisë në hapësirat publike

Dogana e Kosovës, në kuadër
të aktiviteteve kundër kon-
trabandës dhe dukurive të
tjera të paligjshme, të
premten ka zhvilluar një

aksion në qytetin e Fushë-
Kosovës, me ç'rast ka kapur
sasi të cigareve pa banderola,
të kontrabanduara. "Njësitë
e antikontrabandës rreth

orës 09:00, sipas planit oper-
ativ, kanë ushtruar kontrolle
në një shtëpi në Fushë-
Kosovë, në të cilën janë gje-
tur cigare pa banderola RKS.

Cigaret pa banderolë janë
konfiskuar, pastaj ka filluar
procedura kundërvajtëse",
është thënë në njoftimin e
Doganës.

Kapen cigare pa banderola në Fushë-Kosovë

PRISHTINË, 330 MARS (ER) -
Nënkryetari i Komunës së
Prishtinës, Selim Pacolli, bashkë
me drejtorin për Planifikim
Strategjik dhe Zhvillim të
Qëndrueshëm, Genc Bashota, si
dhe drejtorin për Investime
Kapitale dhe Menaxhim të
Kontratave, Gëzim Mehmeti, kanë
takuar të premten disa nga
afaristët më të suksesshëm nga
Kosova që operojnë në Gjermani,
të cilët udhëheqin Unionin e
Biznesit Kosovaro-Gjerman. 
Kryetari i këtij Unioni, Nazmi
Viqa, bashkë me drejtorin Bekim
Brestovci si dhe anëtarët e 
kryesisë, Bekim Borovci, Vllaznim
Kelmendi dhe Faton Blakqori,
shprehën interesim për
bashkëpunim me Komunën e
Prishtinës në mënyrë që ta shohin
mundësinë e sjelljes së 
investimeve të reja në kryeqytet.

Nazmi Viqa shpreh interesim për bashkëpunim 
me Komunën e Prishtinës

MITROVICË, 330 MARS (ER) - Në
ambientin e Komunës së
Mitrovicës është mbajtur takimi
i parë i komisionit vlerësues për
përzgjedhjen dhe shqyrtimin e
aplikacioneve për banesat
sociale në Stantërg. 
Komisioni, i cili ishte përbërë
nga kryesuesja Lirije Muja, anë-
tarët Avni Hoti, Albana Fejza,

Ruzhdi Ujkani dhe Fehmi
Qaushi, kanë diskutuar në lidhje
me zhvillimin e qasjes ndaj
zgjedhjes së dokumentacionit.
Në këtë takim të pranishmit
vendosën që t'i realizojnë vizitat
në terren për ta parë nga afër sit-
uatën  e të gjithë atyre familjeve
që kanë aplikuar për t'u vendosur
në objektin e banimit social në

Stantërg. Vlen të theksohet se
komisioni u ka dhënë afat kohor
të gjithë aplikuesve për ta 
kompletuar dokumentacionin
siç ishte paraparë me konkurs. 
Takimi i radhës pritet të mbahet
ditën e martë, me ç'rast anëtarët
e komisionit do të fillojnë identi-
fikimin e familjeve të rasteve për
t'u vendosur në këtë objekt.

Mbahet takimi për përzgjedhjen e
familjeve për banim social në Stantërg

RAHOVEC, 330 MARS (ER) - Në 19-vje-
torin e rënies së dëshmorëve dhe
martirëve të fshatit Opterushë të
Komunës së Rahovecit të
premten janë bërë homazhe dhe
janë vendosur kurora me lule në
shenjë respekti për jetën dhe
veprën e të rënëve të vitit 1999

për lirinë e Kosovës. Përveç famil-
jarëve, qytetarëve të fshatit
Opterushë dhe të fshatrave për-
reth, homazhe tek varret e të
rënëve kanë bërë edhe zyrtarë
komunalë, të prirë nga kryetari i
Komunës së Rahovecit, Smajl
Latifi.

Përkujtohen dëshmorët e
fshatit Opterushë
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Bedri IISLAMI

Krejt papritur, Shërbimi
Inteligjent dhe Policia e Kosovës,
në mëngjesin e djeshëm (29
mars), arrestuan pesë mësues të
kolegjeve turke në Prishtinë dhe
një mjek, i cili është ndër dona-
torët kryesorë të këtyre shkollave
që, duhet pranuar, janë ndër më
të mirat në Kosovë.
Arrestimi e, më pas, deportimi i
tyre i rrufeshëm, pa i dhënë kohë
as të apelojnë një vendim, sipas
detyrimeve ligjore të vet
Kosovës, do të thotë se pas kësaj
qëndrojnë shumë më tepër se
dëshirat e një shërbimi dhe të
një strukture policore. 
Si duket, gjithçka ka qenë e 
përgatitur që më parë dhe është
pritur vetëm momenti i 
deportimit, i cili, edhe pse deri
tani, nga ekzekutuesit nuk është
paraqitur asnjë tagër ligjor, ka
ngritur shumë dyshime dhe
hamendje; që nga njerëzit që
qëndrojnë pas kësaj goditje dhe
deri tek pamundësia e dy nga tre
njerëzit liderë të shtetit, të cilët
deklaruan haptas se ata nuk
kanë ditur asgjë ndaj këtij
aksioni. Ramush Haredinaj dhe
Kadri Veseli duket se ishin edhe
një herë jashtë lojës politike që
po luhet në paskulisat e një
shfaqjeje të madhe që, në fund,
të jeni të bindur, nuk do të ketë
duartrokitës dhe as lule.
Erdogani, presidenti turk, është
tashmë i njohur për disa gjëra
themelore: ai po shket drejt
radikalizmit islam, duke pasur
në frymëmarrjen e tij politike një
duhmë të rëndë osmanlinjsh; në

drejtimin e shtetit ai është ndër
më autokratët dhe, shpeshherë,
mediet serioze kanë sjellë 
dëshmi për korrupsionin e
njëshëm të familjarëve të tij: 
njihet si njeriu që troket më së
pari në portën ruse, duke i kthyer
shpinën Perëndimit; askush si ai
nuk e ka përdorur një grusht
shteti, për të cilin ndoshta ka
qenë në dijeni, për t' sulmuar
kundërshtarët e tij politikë, në të
gjitha fushat e, në fund, por më e
rëndësishme, ai ka nëpërkëmbur
brutalisht të drejtat qytetare në
vendin e tij, duke mbushur
burgjet jo vetëm me të akuzuarit,
por edhe të afërmit e tyre,kur
nuk i gjen ato.
Prej kohe Erdogani, i cili është,
në fakt, një sulltan në miniaturë
dhe po e ushtron pushtetin 
sulltanor nga pallati i tij 
presidencial, i ka shpallur luftë
të hapur gulinizmit, një term i
nxjerrë nga vetë ai në kundërshtim
me idetë e ish-mikut të dikurshëm
dhe armikut të tashëm, Gulen.
Zanafilla e luftës nuk është
grushti i shtetit; ai i shërbeu
Erdoganit për ta mprehur
shpatën dhe kërkoi me ngulm
që e gjithë bota të luante vallen
që ofronte ai: një valle e rëndë,
brutale, që shkërmoqte jetë
njerëzish.
E gjithë bota civilizuese e
nëpërkëmb kërkesën e tij.
Megjithatë, ai mbajti në burg
gazetarë të huaj, pa asnjë shkak,
si presion të lojës së tij, "ju kthej
këtë, më jepni atë", përsëri, në
asnjë rast, askush nuk e vuri mbi
kokë çallmën e mendimit
osman të Erdoganit, nuk i mori
seriozisht thirrjet e tij dhe vazh-
doi ta ketë jetën e zakonshme.
Edhe Shqipëria, pavarësisht se
aty gjendet një ndër miqtë e
afërt të tij, shefi i qeverisë, Rama,
nuk ia mori parasysh kër-
cënimet dhe kërkesat ultimative;
në të kundërtën, ajo vlerësoi se

shkollat e kolegjet turke janë
ndër më seriozët në këtë vend
dhe se, në këtë rast, pavarësisht
se në politikën e jashtme dhe në
ekonomi, Turqia ka filluar të ketë
prioritet, askush nuk u arrestua
që të deportohet, si gjithnjë në
këto raste, të prangosur.
Kosova e bëri këtë. Hamendjet
janë të shumta për njerëzit që
qëndrojnë pas kësaj ngjarjeje,
por, edhe pse një vend me shu-
micë dërmuese të besimit islam,
Kosova nuk është shquar
asnjëherë për osmanllëk, e aq
më tepër për osmanllëk politik.
Në Kosovë ka disa grupe radikale
islame; ka predikues të një rryme
të ashpër, shumë të ashpër, nga
të cilët janë nxitur dhjetëra e
dhjetëra të rinj të shkojnë dhe të
bashkohen me ISIS apo me forca
të tjera xhihadiste.
Në zona të veçanta të Kosovës,
sidomos në Mitrovicë, në
Prizren, në Gjakovë etj., krejt
haptas, hoxhallarë rebelë janë
bërë ushqyes të linjës së ashpër
vehabiste por, edhe kur ndodh
që të gjykohen, ata gëzojnë lirinë.
Dhe vazhdojnë me predikimet e
hasmërisë, duke marrë gjithnjë e
më shumë terren në hapësirën e
besimit islam.
Ndaj tyre, as Shërbimi

Inteligjent, as Policia e Kosovës,
as strukturat e drejtësisë, nuk
kanë reaguar si duhet; në të
kundërtën, deri tani, ata janë
mposhtur prej tyre.
Ndërsa, kur është fjala për pesë
mësues dhe një mjek, krejtësisht
të qetë në rrugën e tyre, dhe, 
për më tepër, në tejkalim të 
procedurave ligjore, pa asnjë
qartësim pse ndodhi e gjithë kjo,
shumëfishohen shpejtësitë.
Kosova bëhet kështu shteti i parë
evropian që ndërmerr këtë
veprim, i cili, më shumë se
gjithçka tjetër, është sjellje poli-
tike.
Të duket sikur, që nga pallati
presidencial i Ankarasë janë
nisur urdhrat për të vepruar, si
një shembull për shtet e tjerë.
Por Kosova nuk është oazë i
shtetit turk. Marrëdhëniet 
miqësore nuk janë ata që
mbisundojnë mbi ligjet dhe mbi
vetë shtetin.
Nëse kjo do të kishte ndodhur në
një shtet tjetër gjërat do të ishin
ndërmarrë me seriozitet, të 
justifikuara ligjërisht dhe vetëm
pas shkaqeve të forta.
Perceptimi i politikës dhe i
shtetit në mendësi vasale dhe
krejtësisht bindëse nuk është
seriozitet i institucioneve, aq më

tepër kur edhe ata vetë nuk 
merren vesh me njëri-tjetrin.
Nga Kosova duheshin zbuar, ose
më saktë, u duhej treguar vendi
shumë predikuesve radikalë, të
cilët, në disa raste, edhe pse
mund të duket e çuditshme, në
mediet e tyre ushqehen nga linja
serbe, edhe jashtë shtetit serb.
Tolerimi i bërë ndër vite ka 
rënduar në Bashkësinë Islame të
Kosovës, por tani sjellja ndaj tyre,
gjithnjë e më shumë liberale,
shoqërohet edhe me shfaqje të
një natyre krejt tjetër.
A duheshin deportuar kaq
urgjentisht pesë mësues të
kolegjeve turke në Kosovë dhe
një mjek?
Akoma nuk kanë filluar të 
qartësohen passkenat e ndodhura.
E vetmja gjë që dihet është se ky
është rasti i parë kur presidenti
turk mund të ndjehet si në
shtëpinë e tij dhe kur para vetes
gjen zotër të shtëpisë që janë gati
të zbulojnë çatinë e tyre për hatër
të një qëndrimi anadollak ndaj
lirisë njerëzore.
Kosova nuk është oazë i shtetit
turk. Nëse ka njerëz të politikës
që ende nuk e kanë mësuar, e
kanë gjithë kohën e duhur 
ta mësojnë këtë, para se të 
largohen nga politika.

A është Kosova një oazë turke?

Arbisa SSHEFKIU

PRISHTINË, 330 MARS - Ministri i
Infrastrukturës, Pal Lekaj dhe
kryetari i Komunës së Klinës,
Zenun Elezaj, kanë nënshkruar
të premten memorandum
mirëkuptimi për asfaltimin e
pesë rrugëve në këtë qytet, vlera
e të cilave është katër milionë
euro. Bëhet fjalë për asfaltimin e
rrugës në fshatin Poterq (400
mijë euro), rrugës në Krushevë
të Madhe (500 mijë euro),
rrugës Sferkë-Perqevë (500 mijë
euro), rrugës Qupevë-Ujmirë
(900 mijë euro) dhe asfaltimin e
rrugës Stupë-Videjë-Zajm që
kap vlerën 1.5 milion euro.
Gjithashtu, do të bëhet edhe
asfaltimi i rrugës Klinë-

Gurrakoc i Istogut në vlerë 300
mijë euro. 
Kryetari i Komunës së Klinës,
Zenun Elezaj, ka falënderuar
ministrin Lekaj për mbështetjen
për realizimin e këtyre projek-
teve dhe ka kërkuar të shikohet
mundësia që edhe në rishikim
buxhetor të ndahen mjete për
realizimin e projekteve të tjera
që janë të nevojshme për qyte-
tarët e Klinës. 
Elezaj ka përmendur edhe asfal-
timin e rrugës unazore nga aksi
rrugor Klinë - Skenderaj që lid-
het me kryqëzimin e rrugës
Klinë - Pejë - Gjakovë në fshatin
Gremnikë, që do ta zbrazte
qytetin nga lëvizjet e autom-
jeteve. "Ne i kemi nisur përgatit-
jet e nevojshme për këto projek-
te dhe në afatin sa më të

shkurtër do të nisin procedurat
për këto rrugë", ka thënë Elezaj. 
Ministri i Infrastrukturës, Pal
Lekaj, ka premtuar mbështetje

edhe për realizimin e projekteve
të tjera pas rishikimit buxhetor.
"Në vitin 2019 do t'i realizojmë
gjitha projektet që kemi prem-

tuar. Do të jemi mbështetës të
fortë të Komunës së Klinës aty
ku përfitojnë qytetarët", ka
thënë Lekaj.

Ministria e Infrastrukturës do të asfaltojë
pesë rrugë në Klinë



SOFJE, 330 MARS - Bullgaria nuk do të
dëbojë diplomatë rusë si përgjigje
ndaj sulmit me agjent nervor në
Britani, për të cilin Qeveria e
Britanisë ka fajësuar Moskën, ka
njoftuar kryeministri bullgar.
Boyko Borissov ka thënë se shteti i
tij duhet të vazhdojë ta mbajë dia-
logun me Rusinë pas situatës së
përshkallëzuar mes Moskës dhe

Perëndimit si pasojë e sulmit me
agjent nervor. 
Disa shtete evropiane, duke përf-
shirë Greqinë, Portugalinë,
Slloveninë dhe Austrinë, nuk i
janë bashkuar aksionit të
dëbimeve. Bullgaria ka shprehur
solidaritetin me BE-në dhe
NATO-n duke u konsultuar me
ambasadorin e saj në Moskë,

mirëpo ka theksuar se nevojiten
ende të dhëna për të ndërmarrë
hapa. "Si udhëheqës të Këshillit
Evropian ne duhet ta mbajmë të
hapur kanalin e komunikimit,
ashtu siç kemi bërë disa herë kur
situata është tensionuar në rajon,
siç është rasti me Turqinë. Njëjtë
duhet të veprojmë edhe me
Rusinë", ka thënë Borissov.

Bullgaria nnuk ddo ttë ddëbojë ddiplomatë rrusë
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TEL-AAVIV, 330 MARS - Pesë
palestinezë janë vrarë dhe më
shumë se 50 të tjerë janë 
plagosur në përleshjet që përfshinë
të premten Rripin i Gazës në kufi
me Izraelin. Tensionet u rritën
kur mijëra palestinezë
marshuan pranë kufirit në një
protestë të madhe. Mes
protestuesve kishte qindra gra e
fëmijë. Sipas Gjysmëhënës së
Kuqe palestineze, numri i të
plagosurve llogaritet 201.
Ushtria izraelite njoftoi se "17
mijë palestinezë kanë protestuar
në pesë zona të ndryshme 
përgjatë gardhit të sigurisë në
Rripin e Gazës".

Sipas Ushtrisë izraelite,
protestuesit kanë hedhur goma
të djegura, bomba e gurë në
gardhin e sigurisë dhe ndaj
trupave izraelitë, të cilët po
reagojnë duke hapur zjarr ndaj
nxitësve kryesorë.
Përpara fillimit të protestave një
fermer palestinez u vra pranë
kufirit nga predha e një tanku.
"Çdo ditë ai shkon atje për të
mbledhur majdanoz, nga ora
2.00 deri në 9.00 të mëngjesit
dhe ka punuar atje për gjashtë
apo shtatë vjet. Se çfarë ndodhi
këtë herë unë nuk e di. Perëndia
e bekoftë shpirtin e tij!", thotë
Mohammad Samor, vëllai i Amr

Samor fermerit të vrarë. 
Por Ushtria izraelite njoftoi se u
qëllua pasi "dy të dyshuar iu
afruan gardhit të sigurisë dhe po
kryenin veprime të dyshimta". 
Udhëheqësi i Hamasit, Ismail
Haniya, mori pjesë në protestë,
çfarë besohet të jetë hera e parë
pas shumë vitesh që ai shkon aq
pranë kufirit.
Organizatorët thanë se protesta
gjashtëjavore do të vazhdojë deri
në inaugurimin e Ambasadës së
re Amerikane në Jerusalem rreth
datës 14 maj.
Izraeli njoftoi krijimin e një
"zone të mbyllur ushtarake për-
reth Rripit të Gazës", duke

akuzuar Hamasin se përdor
jetën e civilëve "për qëllime 
terrori".
Njohja nga presidenti amerikan
Donald Trump e Jerusalemit si
kryeqytet i Izraelit në dhjetorin e

vitit të kaluar ka shkaktuar
zemërimin e palestinezëve të
cilët pretendojnë se pjesa 
lindore e qytetit të shenjtë të jetë
kryeqytet i shtetit të tyre të
ardhshëm.

Tensione nnë RRripin ee GGazës

MOSKË, 330 MARS - Në shenjë hak-
marrjeje për dëbimin e 60
diplomatëve rusë nga ShBA-ja,
Rusia do të dëbojë 60 diplomatë
amerikanë. Personeli i
Konsullatës Amerikane në Shën
Petersburg po përgatitet për t'u
dhënë fund operacioneve në
qytetin e dytë më të madh rus,
pas urdhrit të Kremlinit për
mbylljen e saj. Ky hap vjen si
hakmarrje për dëbimin e më
shumë se 150 zyrtarëve rusë
nga vende të tjera, si reagim
ndaj një sulmi me agjent nervor
në tokën britanike, për të 
cilin Londra dhe aleatët e saj
fajësojnë Moskën.
Vendimi i Rusisë për ta mbyllur
Konsullatën Amerikane në
Shën Peterburg dhe për të
dëbuar 60 diplomatë
amerikanë pason vendimin e
Shteteve të Bashkuara për ta
mbyllur Konsullatën e Rusisë në
Siatëll dhe dëbimin e 60 
diplomatëve rusë nga territori
amerikan. Këto veprime janë
rezultat i tensioneve të shkaktuara
nga helmimi i një ish-agjenti të
dyfishtë rus dhe vajzës së tij në
Britani, për të cilën Perëndimi

akuzon Rusinë.
Ndërkohë që personeli i
Konsullatës Amerikane në Shën
Peterburg po përgatitej për për-
fundimin e operacioneve, disa
banorë të Moskës shprehën
shqetësimet e tyre mbi pasojat
që ky veprim mund të ketë në
marrëdhëniet ShBA - Rusi. "Ky
është një përkeqësim i marrëd-
hënieve diplomatike që mund
të sjellë pasoja të këqija. Ne
duhet të gjejmë kompromis, në
mënyrë që vendet të afrohen e
jo të distancohen nga 
njëri-tjetri", thotë Konstantin
Mamin, banor i Moskës.
Një banore e Moskës është e
shqetësuar për pasojat që 
tensionimi i marrëdhënieve
mes Rusisë dhe Perëndimit
mund të ketë në ekonominë e
vendit. "Natyrisht, kjo do të ketë
ndikim te çmimet, njerëzit,
pushimet tona, fëmijët, ilaçet
dhe çdo gjë tjetër", tha
Yekaterina Sakharova.
Ndërsa një banor tjetër i
Moskës thotë se kjo mund të
krijojë vështirësi në përpjekjet
për zgjidhjen e çështjeve
ndërkombëtare. "Ndërlikimi i

marrëdhënieve diplomatike, i
zgjidhjes së çështjeve
ndërkombëtare dhe
ekonomike, janë pasoja të
drejtpërdrejta të këtij tensioni-
mi. Dëbimet nuk janë kataliza-
tori ose shkaku, por pasojë e
drejtpërdrejtë e përkeqësimit të
marrëdhënieve. Prandaj, duhet
të trajtohen problemet

fillestare, jo vetëm dëbimet",
thotë Alexei Ryabov, banor i
Moskës.
Shtëpia e Bardhë tha se vendimi
i Moskës për mbylljen e
Konsullatës Amerikane në Shën
Pertersburg dhe dëbimin e 60
diplomatëve shënon një 
përkeqësim të mëtejshëm në
marrëdhënieve ShBA - Rusi.

Kriza lidhur me helmimin e një 
ish-agjenti të dyfishtë rus dhe
vajzës së tij ka nxitur tensione
mes Kremlinit dhe Perëndimit
në nivelin më të lartë në 
dekada. Reagimet hakmarrëse
ngrenë dyshime mbi një 
përshkallëzim të mëtejshëm e
më serioz, qoftë ky i hapur apo
i fshehtë. 

Rusia mbyll Konsullatën Amerikane
në Shën Petersburg 

Vendimi i Rusisë, për ta mbyllur Konsullatën
Amerikane në Shën Peterburg dhe për t'i dëbuar
60 diplomatë amerikanë, pason vendimin e
Shteteve të Bashkuara për ta mbyllur
Konsullatën e Rusisë në Siatëll dhe dëbimin e
60 diplomatëve rusë nga territori amerikan
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oçï= `çäçéÜçå= _ççâëI= NVUMI= ÑK= RMLUTX
pçÅá~ä= jÉãçêó= áå= ^íÜÉåá~å= mìÄäáÅ
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JETON AJO KULTURA QË VLERËSOHET

Nënë e bijë me veshje të bukur të vendit të vet, Sijarinë,
1998. (Botohet me leje të autorit R. Kadriu, "Këngë dasme

dhe këngë djepi të trevës së Medvegjës", Gjilan, 2001)

Të gjitha vajzat me veshje popullore. Shkolla fillore në
Tupallë në vitin 1957. (Fotografia është marrë nga

Medvegja.net)
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PESHORJA
Mendoni

se sot jeni
zgjuar pa

asnjë interes
dhe disi të plogësht.

Me fillimin e ditës do të
shikoni që gjithçka do të

ndryshojë.

AKREPI
Sot ndiheni
vetëm dhe
kjo gjë po

ju rendon
psikologjikisht. Do të donit të
kishit pranë një mik të mirë,

por dhe me të i keni 
ndërprerë marrëdhëniet.

SHIGJETARI
Një 

zhvillim i
papritur sot
premton

ndryshime radikale në jetën
tuaj. Duhet të merrni

vendime që kanë të bëjnë
me të ardhmen tuaj.

BRICJAPI
Të gjithë

vëm
endjen tuaj
sot do ta

marrë mbrëmja. Po 
përgatiteni për një festë mes
miqsh ku sigurisht do të jeni

protagonist.

UJORI
Sot për

siguri po
qëndroni

larg 
ndjenjave. Ka një person që

po ndikon tek ju në çdo
moment të ditës, por akoma

nuk po e pranoni.

PESHQIT
Po luani
rolin e

viktimës
kur në të

vërtetë ju nuk jeni të tillë.
Mundohuni të hiqni dorë sa

më shpejt nga kjo sjellje.

DASHI
Ende nuk e
keni gjetur
përgjigjen

që po
kërkonit dhe kjo ju ka bërë
disi nervoze. Jo gjithmonë

gjërat do t'ju ofrohen të 
gatshme.

DEMI
Sot për ta

hequr
mendjen

nga 
ngarkesa e javës mund të
shkëputeni diku ku dini që
do të kënaqeni edhe duke
ndenjur e duke medituar.

BINJAKËT
Disa

ndryshime
të momentit
të fundit

mund ta bëjnë ditën tuaj më
interesante. Gjërat që do të
vijojnë do të jenë pasojë e

ndryshimeve.

GAFORRJA
Jeni

racionale
sot në ato

që ndodhin
dhe e kuptoni se jo gjith-
monë njerëzit tuaj të afërt

kanë të drejtë.

LUANI
Dita e
sotme

është e
ndarë në dy

pjesë, mëngjesi ju gjen sa
më praktike dhe me këmbë
në tokë, ndërsa mbrëmja

është euforike.

VIRGJËRESHA
Keni qejf
të rrini në
shoqëri të
mirë sot

dhe në mbrëmje mbase të
lexoni një libër të bukur. Ju

mungojnë ditët e qeta.

Mjekët në një spital të Hjustonit kanë shpërn-
darë një video të një gruaje duke luajtur me flaut
derisa ishte në sallën e operacionit duke kryer
një ndërhyrje kirurgjikale në tru. Qendra
Mjekësore e Teksasit ka njoftuar se Anna Henry,
63 vjeç, po kryente një procedurë të njohur si
"stimulim i thellë i trurit" me shpresën për të trajtuar një gjendje të njohur si dridhje esenciale.

E rrallë

Gruaja lluan 
me fflaut dderisa 
operohej nnë ttru

FOTO E DITES

Nataliteti
- A po sheh se si për çdo vit po lindin më
pak foshnja.
- Po, po, prandaj dhe ka rënë mentaliteti!

Ngjyrat e jashtëzakonshme të shkretëtirës në Meksiko 

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

Pas ddy vvjetësh ggjendet
i ppadëmtuar aaparati ii
hedhur nnë ddet
Fati dhe rastësia zbuluan një aparat që kishte
humbur në det para dy vjetësh, i cili tashmë do t'i
kthehet pronares. Aparati është gjetur në një
plazh të Tajvanit, ku ishte mbuluar me alga deti
dhe me një qese që e bënte atë pothuajse të
padukshme. Falë qeses kundër ujit, kamera 
vazhdon të punojë në gjendje të rregullt.

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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Modeluesja e njohur Angela
Martini së fundi duket se
ka ndërruar profesion,

pasi është parë në një fotografi të
publikuar në rolin e një shtëpiake-
je të mërzitur derisa kalon kohën

e zemëruar në kuzhinë. Martini,

e cila është një modele e famshme
shqiptare në imazhin e ndarë për
adhuruesit e saj, shihet me një
thikë në dorë duke prerë domate.
"E lodhur duke punuar në
kuzhinë", ka shkruan në rrjetet
sociale Martini.

Angela MMartini nnë rrolin 
e kkuzhinieres

Kanë mbetur më pak se dy muaj
nga dasma mbretërore dhe
gjithë bota është me sytë nga

princi dhe e fejuara e tij Meghan.
Por, ceremonia e dasmës nuk është e
vetmja gjë të cilën njerëzit duan ta
shohin. Muaji i tyre i mjaltit është

gjithashtu një nga temat më të
diskutuara kohët e fundit, aq sa fus-
tani që princesha e ardhshme do të
mbaj veshur, apo shija e tortës
mbretërore. Raportohet se vendi në
të cilin dyshja do ta kalojë muajin e
mjaltit është Namibia.

Ku do ta kalojë muajin e
mjaltit çifti mbretëror

Tyga s'e paguan qiranë

Clooney do t'i përfaqësojë
gazetarët e "Reuters"-it

Avokatja e njohur e të 
drejtave të njeriut, Amal
Clooney, ka thënë se do t'i

bashkohet ekipit ligjor që do t'i
përfaqësojë dy gazetarët e
"Reuters"-it të ndaluar në
Myanmar. Ajo ka thënë se është më
se e qartë se Wa Lone dhe Kyaw

Soe Oo janë të pafajshëm. Clooney
ka bërë thirrje për lirimin e men-
jëhershëm të tyre. Dy gazetarët po
akuzohen se kanë shkelur Nenin
për Sekrete Zyrtare të Myanmarit
përderisa ishin duke raportuar për
kauzën në Rohingya. Gazetarët
përballen me 14 vjet burgim.

Reperi Tyga është duke u padi-
tur sërish, madje në këtë pro-
ces është përfshirë edhe i biri

i tij. Mezhgan Hussainy, ish-grimer-
ja e Simon Cowell me të cilin edhe
kishte në plan të martohej, ka ofru-
ar me qira shtëpinë e saj në Beverly

Hills për reperin Tyga. Ky i fundit ka
paguar qira 40 mijë dollarë në muaj
që nga marsi i 2017-s, mirëpo ka
ndaluar në janar të këtij viti.
Hussainy po kërkon nga Tyga të
dalë nga shtëpia dhe ta paguajë
qiranë e mbetur.
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PRISHTINË, 330 MARS - Të premten
në orën 16:00 ka përfunduar
afati për dorëzimin e fletëno-
minimeve dhe kandidaturave
për kryetar të Federatës së
Basketbollit të Kosovës (FBK).

Kandidatë për kryetar të FBK-
së, në bazë të nominimeve të
deponuara në federatë, janë
Arben Fetahu me 23 nominime
dhe Artan Rugova me 7 nomin-
ime. FBK-ja në gjirin e vet ka 32

anëtarë, do të thotë gjithsej 40
delegatë. 
Verifikimin e nominimeve e ka
bërë Këshilli Mbikëqyrës në
krye me kryetarin Fidan
Hamiti. Po të premten ka për-

funduar edhe afati për
ndryshimin eventual të dele-
gatëve nga ana e klubeve dhe
shoqatave. Të drejtë pjesëmar-
rje në Kuvend do të kenë vetëm
delegatët që tashmë janë evi-

dentuar në listën e FBK-së.
Kuvendi i jashtëzakonshëm i
FBK-së do të mbahet më 5 prill
2018 në sallën e konferencave
"Orion" në Prishtinë nga ora
18:00.

Fetahu ddhe RRugova, kkandidatë ppër kkryetar ttë FFBK-ssë

SHKURT

Në javën tjetër nis "Flaka
e prillit '99"

Fshati Tomoc i Komunës së Burimit
organizon gara sportive në shenjë
nderimi për nëntëmbëdhjetëvjetorin e
rënies heroike të dëshmorit të kombit,
Izet Shatri dhe dëshmorëve të tjerë nga
Burimi, të rënë në muajin prill të vitit
1999. Garat sportive do të mbahen në
basketboll, atletikë dhe futboll të vogël
nga data 6 deri më 8 prill. 

Shqipëri - Kosovë 
përballen më 4 prill në
Shkodër 

Federata e Futbollit e Kosovës (FFK) ka
rritur marrëveshje me Federatën
Shqiptare të Futbollit (FSHF) që 
kombëtaret U-19 të të dyja vendeve të
zhvillojnë një ndeshje miqësore më 4
prill. Ndeshja do të zhvillohet në 
stadiumin "Loro Boriqi" në Shkodër në
orën 12:00. Ky do të jetë një test i mirë
për të dy përzgjedhësit Nevil Dede i
Shqipërisë dhe Kushtrim Munishi i
Kosovës, që ta shohin gjendjen e 
kombëtareve si dhe ta analizojnë 
formën e secilës futbolliste veç e veç. 

Atalanta përcjell
kapitenin e Kosovës U21

Kapiteni i Përfaqësueses së Kosovës në
futboll U21, Ardjan Ismajli, pas paraqitjes
së mirë ndaj Gjermanisë, ka marrë 
lëvdata të shumta, në të njëjtën kohë
është përcjell edhe nga skuadra e Serisë
A, Atalanta. Ende nuk ka detaje për
ndonjë marrëveshje të mundshme, por
e ardhmja e Ismajlit duket se është e
sigurt në një ligë të fortë të Evropës. 

Ibra pritet si hero në LA
Galaxy

Sulmuesi Zlatan Ibrahimoviq ka 
mbërritur në Amerikë ku është pritur
nga tifozët e skuadrës së LA Galaxy.
Sulmuesi shtatlartë është larguar nga
Manchester Unitedi për t'u bashkuar
me skuadrën e LA Galaxy, kurse në të
kaluarën ka luajtur edhe për Milanin,
PSG-në, Interin, Juventusin,
Barcelonën dhe Ajaxin.

Veton ZZYMBERI 

PRISHTINË, 330 MARS - FC Prishtina është e
vendosur për t'i marrë pikët e plota nga
ndeshja ndaj Vëllaznimit të Gjakovës, e
cila zhvillohet sot (e shtunë) në kuadër
të javës së 25-të. Mbrojtësi i krahut të
djathtë i Prishtinës, Përparim Osmani,
e pranon se kryeqytetasit po kanë
telashe me zhvillimin e ndeshjeve
jashtë fushës së tyre, por beson në
fitore ndaj kuqezinjve të Gjakovës.
"Përballja me Vëllaznimin, ndeshje jo e
lehtë për ne. Po na penalizon shumë
terreni si vendës mirëpo, pavarësisht
prej këtij hendikepi, kemi punuar mak-
simalisht për t'i korrigjuar gabimet që
kemi bërë në ndeshjet e fundit. Në këtë
takim do të hyjmë me të gjitha forcat
dhe me të vetmin qëllim që nga ndesh-
ja të dalim me tri pikë", ka thënë
Osmani. 
Lidhur me ndeshjen ndaj Prishtinës, të
premten për "Epokën e re" ka folur
edhe sulmuesi Dardan Rogova, i cili
shpreson se skuadra e tij të mos pësojë
humbje në Pejë nga skuadra e
Prishtinës. "Synimet tona për këtë
ndeshje janë që të dalim me pikë, pasi
çdo pikë e fituar ka domethënie të
madhe për skuadrën tonë. Këto dhjetë
ditë kanë qenë të mirëseardhura për ne
pasi, si nga ana taktike, po ashtu edhe
ajo fizike, jemi përgatitur mjaft mirë
edhe besoj se nuk do të jetë ndeshje e
lehtë për Prishtinën. Kemi mungesa
mjaft të rëndësishme si ajo e Gentian
Mazrekajt, Ardit Vokshit dhe Tun
Bardhokut. Prishtina si gjithmonë
është skuadër që synon titullin kampi-
one, prandaj do të jetë ndeshje e
vështirë, por shpresoj se do ta dalim
me rezultat pozitiv", ka thënë Rogova. 
Prishtina aktualisht pozicionohet e
dyta me 43 pikë, një pikë më pak se
skuadra lidere, Drita. Ndërsa skuadra e

Vëllaznimit pozicionohet e nënta me
31 pikë. Të shtunën nga ora 14:00 zhvil-
lohet edhe ndeshja në mes të Dritës
dhe Flamurtarit. 

Liria - BBesa, 22-22

Derbi i Rrafshit të Dukagjinit në mes të
Lirisë dhe Besës ka përfunduar me
rezultat 2-2. Ndeshja është zhvilluar në
stadiumin "Përparim Thaçi" në
Prizren, kurse i ka takuar javës së 25-të
në Vala Superligën e Kosovës në futboll.
Besa shënoi e para nëpërmjet
Zhivkoviqit, por vendësit e barazuan
rezultatin 1-1 me golin e shënuar nga
Qëndrim Gashi. Mullabeqiroviqi e rik-
thehu epërsinë e pejanëve në 2-1, por
Zenel Gavazaj e vulosi rezultatin final
2-2. Me këtë pikë Liria mbetet në poz-
itën e tretë me 42 pikë, ndërsa Besa në
pozitën e dhjetë me 18 pikë.

Prishtina kërcënon 
Vëllaznimin me humbje

FC Prishtina, pas pushimit dhjetëditor për shkak të ndeshjeve të kombëtarëve, synon ta vazhdojë
garën për titull me fitore ndaj Vëllanzimit. "Përballja me Vëllaznimin, ndeshje jo e lehtë për ne. Po na
penalizon shumë terreni si vendës mirëpo, pavarësisht prej këtij hendikepi, kemi punuar maksimalisht
për t'i korrigjuar gabimet që kemi bërë në ndeshjet e fundit. Në këtë takim do të hyjmë me të gjitha
forcat dhe me të vetmin qëllim që nga ndeshja të dalim me tri pikë", ka thënë Osmani 

VALA SUPERLIGA 

Liria - Besa 2-2

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)

LIGA E PARË

Të shtunën takohen: 
2 Korriku - Fushë-Kosova

Të dielën takohen: 
Onix Banja - Kika (zhvillohet në Istog)
Dukagjini - Ramiz Sadiku
Vushtrria - Vitia
Trepça - Bashkimi
Rahoveci - Hajvalia
Kosova - Ballkani
Ferizaj - KEK-u
(Të gjitha ndeshjet fillojnë në orën 14:00)
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Lorenzo: Dua fitoren e parë me Ducatin
Kontrata e spanjollit Jorge Lorenzo me motorin Ducati
mbaron në fund të këtij sezoni dhe ideja e drejtuesve të
motorit italian është që ajo të rinovohet, por me një ulje të
rrogës, në mënyrë që të mbajnë edhe Andrea Dovizioso, që
po bën një paraqitje më të mirë. Momenti aspak i mirë që
Lorenzo po kalon në Moto GP po e ndërlikon shumë poz-
itën e tij, edhe pse ai nuk duket shumë i shqetësuar. "Nëse
arrij të korr rezultate të mira edhe vlera ime do të jetë më e
lartë, në të kundërt kjo do të më kushtojë", ka thënë
Lorenzo. 
Spanjolli, duke folur për pritshmërinë e tij për vitin 2018,
konfirmoi se objektivi i tij është ta arrijë fitoren e parë në
karrierë me motorin Ducati, pasi debutimi sezonin e kaluar
ishte zhgënjyes. "E vetmja gjë që më shqetëson është të
jem i shpejtë me këtë motor dhe në këtë mënyrë mund ta
arrij edhe fitoren time të parë me Ducati. Unë bëj punën
time në pistë, ndërsa për të ardhmen time mendon
menaxheri im. Përparësi për mua është të përfundoj atë që
nisa dhe të jem piloti i dytë në histori që shpallet kampion
me Ducatin, por për këtë duhet të fitoj sa më shumë gara",
ka deklaruar Lorenzo. 

Wengeri nuk mendon për pension 
Trajneri i Arsenalit, Arsene Wenger, ka bërë me dije se
nuk e ka ndërmend të pensionohet. "Për sa kohë që kam
forcën fizike dhe motivimin, unë do të jem trajner.
Natyrisht, kjo varet nga gjendja ime fizike dhe mendore.
Në një moment, unë do të duhet të marr një vendim,
por unë jetoj në këtë moment", ka thënë Wengeri. 

Icardi: Zona e penalltisë është
shtëpia ime
Mauro Icardi ka thënë se zona e penalltisë është shtëpia e
tij dhe është shprehur se mund të bëjë më tepër me Interin
dhe Argjentinën. "Zona e penalltisë është një përgjegjësi e
madhe, pasi e gjithë skuadra varet nga finalizimi yt. Jam
mësuar të jem nën presion. Ti studion portierët dhe pret
deri në momentin e fundit, pasi po isha një sekondë
gabim, mund të humbas. Penalltia në derbi me Milanin
kishte shumë peshë, pasi ka shumë tifozë që presin golin",
ka thënë Icardi. "Më erdhi menjëherë në mendje thembra
në atë moment. Jam me fat që hyri brenda, pasi kur e
pashë në TV kuptova se Rafinha ishte i vetëm i gatshëm ta
shtynte në rrjetë. Jam përmirësuar në shumë aspekte, mbi
të gjitha jam më i qetë në fushë, por asnjëherë nuk ndalesh
së mësuari. Jam 25 vjeç dhe mund të bëj shumë më shumë.
Gjithmonë i pranoj këshillat nga arbitri dhe trajnerët e
skuadrës. Ëndrra ime është të shënojë një gol në një finale
të Ligës së Kampionëve dhe Kupën e Botës. Por më shijon
çdo gol, edhe ata në stërvitje", ka deklaruar Icardi.

Messi e kërkon Alaban në "Camp Nou" 
Mediet në Spanjë raportojnë se ylli i Barcelonës, Lionel
Messi, e dëshiron në skuadër mbrojtësin e Bayern
Munchenit, David Alaba. Barcelona është lidere dhe në
garë për të gjithë trofetë këtë sezon, por dëshiron ende
ta përforcojë organikën e skuadrës. Sipas raportimeve të
mediumit "Diario Gol", Alaba është i zgjedhur i Messit
për ta transferuar te Barcelona. Ylli argjentinas mendon
se austriaku do të ndihmonte shumë në përmirësimin e
mbrojtjes që vazhdon të mbetet dobësia e katalunasve.
Liderët e La Ligas thuhet se kanë siguruar kalimin e
Antoine Griezmannit gjatë verës, por Messi kërkon që
edhe Alaba t'i bashkohet klubit. Çmimi i lojtarit në
njërën nga faqet e njohura është 38 milionë euro, por
klubi gjerman nuk e vlerëson nën 50 milionë euro.  

SHKURT 

Prishtinë, 30 mars - Pas 
arrestimit dhe deportimit të
shtetasve turq, të perceptuar si
gylenistë nga autoritetet e
Kosovës, reagimet kanë ardhur
nga të gjitha anët. Një prej
atyre që ka reaguar është
Hakan Sukur, futbollisti më i

mirë turk i të gjitha kohëve, i
cili ka prejardhje nga Prishtina
dhe tash e sa vite jeton në
ekzil, pikërisht për shkak të
mospajtimeve me presidentin
turk Erdogan. 
Sukur, i cili haptazi kishte 
sfiduar Erdoganin edhe duke

pohuar publikisht se është
shqiptar, ka reaguar në rrjete
sociale ndaj vendimit të
autoriteteve të Kosovës. Sukur
ka shkruar se është akt i 
turpshëm dhe ka kërkuar speci-
fikisht nga presidenti i Kosovës,
Hasim Thaçi dhe kryeministri

Ramush Haradinaj, t'i shkarkojnë
përgjegjësit për arrestime dhe
depërtime dhe t'i bashkojnë
sërish me familjet e tyre ata që
janë arrestuar dhe deportuar.
Këtë apel e ka bërë si "djali i
prindërve që kanë lindur në
Prishtinë".

Sukur, iinstitucioneve ttë KKosovës: MMos ii ddëboni ggylenistët nnë TTurqi

PRISHTINË, 330 MARS (ER) - Ministri i
Kulturës, Rinisë dhe Sportit
(MKRS), Kujtim Gashi, të premten
ka nënshkruar edhe dy memoran-
dume të tjera bashkëpunimi me
Federatën e Bodybuldingut dhe
Fitnesit dhe me Federatën e
Peshëngritjes të Kosovës. Në bazë të
këtyre memorandumeve të 
nënshkruara, Federata e
Bodybuldingut dhe Fitnesit
mbështetet financiarisht me mbi
34 mijë euro, marrëveshje të cilën e
nënshkroi kryetari i kësaj federate,
Esat Lata. 
Ndërkaq Federata e Peshëngritjes, e
përfaqësuar nga kryetari i saj, Astrit
Hasani, u mbështet financiarisht
me vlerë mbi 67 mijë euro. Ministri
Kujtim Gashi ka thënë se mbështetja
financiare për këto federata bëhet
në vazhdën e nënshkrimit të këtyre
memorandumeve me qëllim të
realizimit të politikave prioritare
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. "Përmes kësaj
mbështetjeje financiare si ministri
po mundohemi ta bëjmë 
maksimumin për t'u gjendur afër
federatave të sportit", ka thënë
ministri Gashi. 
Përfaqësuesit e këtyre federatave e
vlerësuan lart përkrahjen që u është
siguruar nga ana e MKRS-së.
MKRS-ja deri tash ka nënshkruar
memorandume me Federatën e

Xhudos, Federatën e Notit,
Federatën e Skitarisë, Federatën e
Shenjëtarisë, Federatën e Sportit
Shkollor, Federatën e Boksit,
Federatën e Sporteve Universitare,
Federatën e Shahut, Federatën e
Punëtorëve, Federatën e Çiklizmit,
Federatën e Boulingut, Federatën e
Sporteve për të Verbër, Federatën e
Tenisit dhe Federatën Bjeshkatare
Alpiniste.

MKRS-ja, memorandume
edhe me dy federata

SAN ANTONIO, 330 MARS - Golden State
vijon të mos dalë nga kriza e rezul-
tateve, duke pësuar një tjetër humb-
je në kampionat, e treta radhazi dhe
e 21-ta në kampionat. Skuadra
kampione u mund në fushën e saj
116-107 nga Milwaukee, ndeshje që
u dominua nga miqtë në pjesën e
dytë. Cook me 30 pikë u përpoq ta
mbajë në lojë skuadrën kampione,
duke realizuar 30 pikë, ndërsa për
miqtë u dallua Antetokounmpo,
autor i 32 pikëve, mbështetur edhe
nga Middletoni me 23 e Bledsoe me
20 pikë. Fiton edhe Indiana, që
mundi 106-103 Sacramento, ndesh-
je me rivalitet deri në fund, ku dysh-
ja Oladipo-Bogdanoviq realizoi 49
pikë, raporton "Telesport". Mjaft e
bukur ishte edhe ndeshja mes San
Antonios dhe Oklahomës, dy ekipe
pretendente për titull në Perëndim.
Skuadra e Spursit fitoi 103-99,
ndeshje e vendosur në minutat e
fundit, me të zakonshmin Aldridge
që ishte vendimtar për San Antonio,
autor i 25 pikëve. Fiton edhe
skuadra e Detroitit që mundi 103-92
rivalët e Washingtonit, një ndeshje e

mirë e Drummondit, që realizoi 24
pikë e 23 rebounde. Po 103-92 fitoi
edhe ekipi i Miamit, që mundi
Chicagon, duke regjistruar fitoren e
41-të sezonale. Më i miri në fushë
ishte Richardson, me 22 pikë, ndërsa
për Bullsi mungoi lojtari-lider.

Golden State në krizë, San Antonio
fiton duelin me Oklahomën

"Përmes kësaj mbështetjeje financiare si ministri po përpiqemi ta bëjmë 
maksimumin për t'u gjendur afër federatave të sportit", ka thënë ministri Gashi

REZULTATET 

Detroit - Washington 103-92
Miami - Chicago 103-92
San Antonio - Oklahoma 103-99
Sacramento - Indiana 103-106
Golden State - Milwaukee 107-116
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Nëntëmbëdhjetë vite pa më të dashurin tonë

Imer D. Krasniqi
(17. 07. 1962 - 31. 03. 1999)

Lavdinë që përshkon të shkuarën dhe të tashmen ua
dhuroi historia e Luftës së UÇK-së.
Ëndrra juaj ishte LIRIA
Ku çdo gjë lulëzon
Ideali ishte dituria
Pa dije lirinë askush s'e gëzon.
Lavdi e përjetshme për Juve dhe të gjithë Dëshmorëve që
tokën nënë e kishin të shenjtë.
Familja Krasniqi nga Drenoci i Malishevës

U bënë 19 vjet nga ndarja fizike e më të dashurit tone

Artan S. Gjinovci
(20.11.1983-1999)

Dhimbja nuk shprehet as me fjalë e as me lot, sepse është thellë në brendinë
e shpirtrave dhe zemrave tona. Në thellësinë e zemrave tona tash e 19 vjet
pa ty është krijuar një zbrazëti që do të na përcjellë gjithë jetën. Malli është
i madh, dhimbja e fortë e kujtimi gjithashtu i pavdekshëm për ty. Krenarë
përgjithmonë, do të kujtojmë me mall e lot në sy. Qoftë i përjetshëm kujtimi
për ty.

Të kujtojnë dhe kurrë s'të harrojnë: babai Sejdiu, nëna Shukria, vëllezërit:
Aruçi me të fejuarën Magbulen, Arsimi, Jetoni, motrat: Bedrija me familje,
Ardita me familja dhe Arlinda me familje si dhe katër hallat, axha Avdia me
familje, gjyshja Xhezidja dhe dajët.
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Marigona Hoxhaj shpall te pavlefshme certi-
fikatën e praktikes profesionale SHMLM "Luciano
Motroni" Prizren.

Mujovic Dzezaic shpall te pavlefshme dëftesat
e kl l - Vlll SHF " 25 maji "Donje Lubinje. 

Elona Sinani shpall te pavlefshme dëftesën e kl
X SHMLT "Luciano Motroni" Prizren.

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.

>> SHPALLJE TË VOGLA <<
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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 




