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Ish-drejtuesit e UÇK-së, Hashim
Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi
dhe Rexhep Selimi, janë deklaruar të
pafajshëm për disa aktakuza të reja
që janë paraqitur më 29 prill pranë
Dhomave të Specializuara në Hagë.

Thaçi ka thënë se nuk e ka kuptuar
aktakuzën pasi, sipas tij, materialet
kanë qenë shumë të redaktuara. Ai
është deklaruar i pafajshëm. Edhe
Veseli është deklaruar i pafajshëm,
duke kërkuar që procesi gjyqësor të

fillojë sa më shpejt për ta shprehur
pafajësinë para qytetarëve të Kosovës.
Të pafajshëm janë deklaruar edhe
Krasniqi e Selimi, të cilët, gjithashtu,
kanë kërkuar që të përshpejtohet
procesi gjyqësor 

FAQE 7
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MINSK, 10 MAJ - Lideri autoritar
bjellorus, Alyaksandr
Lukashenka, tha se Moska është
pajtuar që ta ndihmojë
Minskun që të prodhojë raketa,
përfshirë edhe një raketë të
ngjashme me raketën ruse
Iskander.
Bjellorusia, aleatja më e afërt e
Rusisë gjatë pushtimit të
Ukrainës, po shikon mundësitë
që t’i rrisë aftësitë e saj
ushtarake, raportoi më 10 maj
agjencia shtetërore e lajmeve
“Belta”.

Lukashenka, gjatë një takimi me
zyrtarët e mbrojtjes, tha se
ngjarjet në Ukrainë treguan për

rëndësinë e pajisjes së ushtrisë
me armë dhe furnizime
moderne e efektive dhe

potencoi rëndësinë logjistikës.
Lukashenka tha se ka fituar
mbështetjen e presidentit rus
Vladimir Putin gjatë një takimi
të zhvilluar në Lindjen e Largët
në Rusi, ku u diskutua me
personat që janë të përfshirë në
prodhimin e raketave në Rusi
dhe ai tha se shprehu interesim
që edhe Bjellorusia të bëjë
përparime në këtë drejtim. “Ne
po krijojmë një raketë të re”,
citohet të ketë thënë
Lukashenka, raportoi “Belta”.
“Një raketë shumë efektive, e

ngjashme me modelin e
Iskanderit”, tha ai, duke shtuar
se Rusia ka shprehur mbështetje
të plotë për Bjellorusinë.
Rusia ka përdorur raketat e tipit
Iskander gjatë luftës në Ukrainë,
apo siç e quan Moska
“operacion të posaçëm
ushtarak”.
Rusia ka përdorur territorin e
Bjellorusisë për ta nisur
pushtimin e Ukrainës, edhe pse
Minsku ka thënë se trupat
bjelloruse nuk janë të përfshira
në pushtimin e Kievit.

Lukashenka: Rusia do të na ndihmojë të krijojmë një raketë të re

KIEV, 10 MAJ - Ministrja e Jashtme
gjermane, Annalena Baerbock, ka
bërë një vizitë të paparalajmëruar
në Ukrainë dhe ka vizituar Buçan,
qytezën në periferi të Keivit, ku
forcat ruse po akuzohen se kanë
kryer krime të luftës para se të
tërhiqeshin në prill. Vizita e
Baerbockut është vizita e parë e një
anëtari të qeverisë gjermane në
Kiev qëkur Moska nisi pushtimin e
paprovokuar të Ukrainës më 24
shkurt. Ajo pritet të takohet me
ministrin e Jashtëm ukrainas,
Dmytro Kuleba, më vonë gjatë

ditës.
Tërheqja e trupave ruse nga Buça
dhe qytete të tjera afër Kievit zbuloi
dëshmi të tmerrshme të vrasjeve
brutale, torturave, varrezave
masive dhe shënjestrim të civilëve
gjatë luftimeve. Këto dëshmi
shtuan thirrjet nga disa shtete, por
edhe nga Kombet e Bashkuara dhe
Gjykata Ndërkombëtare Penale
për Hetime, për të përcaktuar nëse
janë kryer krime të luftës. “Këto
viktima mund të kishim qenë ne”,
tha ajo pasi vizitoi Buçën së
bashku me prokurorin e

përgjithshëm të Ukrainës. 
Policia ukrainase ka thënë se
shumica e civilëve të vrarë në Buça
u vranë me armë zjarri. Disa prej
viktimave, sipas policisë, kishin
duart e lidhura pas shpine.
Autoritetet ruse pretendojnë se
forcat ruse nuk kanë sulmuar
civilët në Ukrainë dhe kanë thënë
se videot nga Buça, ku duken
trupat e civilëve të shtrirë nëpër
rrugë, janë të falsifikuara për t’i
justifikuar sanksionet e reja
perëndimore dhe për t’i penguar
bisedimet e paqes.

Ministrja e Jashtme gjermane bën thirrje 
për drejtësi për viktimat në Buça

Paris, 10 maj - Ministri francez i
Çështjeve Evropiane, Clement
Beaune, tha se anëtarët e
Bashkimit Evropian mund të
arrijnë një marrëveshje gjatë
kësaj jave për propozimin e
Komisionit Evropian për
ndalesën e të gjitha importeve të
naftës nga Rusia. “Mendoj se ne
mund të arrijmë marrëveshje
gjatë kësaj jave”, tha Beaune për
televizionin LCI.
Ai shtoi se presidenti francez

Emmanuel Macron, më vonë,
gjatë 10 majit, do të bisedojë me
kryeministrin hungarez Viktor
Orban për këtë çështje.
Hungaria është kritikja më e
madhe e embargos mbi naftën
ruse.
Presidentja e Komisionit
Evropian, Ursula von der Leyen,
tha të hënën se ka bërë përparim
në bisedimet me Orbanin sa i
përket kësaj çështjeje. Më 4 maj
von der Leyen prezantoi

propozimin e KE-së si pjesë e
pakos së gjashtë të sanksioneve të
BE-së kundër Rusisë për shkak të
pushtimit të Ukrainës.
Komisioni parashikon që BE-ja të
heqë dorë plotësisht nga nafta e
papërpunuar ruse dhe produktet
e rafinuara deri në fund të vitit.
Por, për ta miratuar këtë pako të
gjashtë të sanksioneve kërkohet
mbështetja unanime e 27
shteteve anëtare të bllokut
evropian.

Franca: Marrëveshja për embargon ndaj naftës ruse
mund të arrihet këtë javë

BRUKSEL, 10 MAJ - Komisioni
Evropian muajin e ardhshëm do t’i
përgjigjet kërkesës së Ukrainës për
anëtarësim në bllokun evropian,
një lëvizje kyçe para se 27 shtetet
anëtare ta marrin për trajtim këtë
çështje. Kështu ka deklaruar shefja
e KE-së, Ursula von der Leyen. Ajo
ka shkruar në rrjetet sociale se ka
biseduar me presidentin e
Ukrainës, Volodymyr Zelensky,
dhe mezi pret që t’i pranojë
përgjigjet e Ukrainës për
pyetësorin e anëtarësimit.
“Komisioni i BE-së do të synojë ta

japë opinionin e tij në qershor”, ka
shtuar ajo. Më vonë, gjatë ditës,
gjatë një adresimi para Parlamentit
Evropian, ajo tha se e ardhmja e
Evropës është, po ashtu, “e
ardhmja e Ukrainës”. 
Zelensky më 18 prill u dorëzoi
zyrtarëve të BE-së një pyetësor të
plotësuar për të aplikuar për
marrjen e statusit të shtetit
kandidat në BE dhe tani ky
dokument po shqyrtohet. Dhënia
e statusit të shtetit kandidat për
Ukrainën do të vendoset nga
anëtarët e bllokut, të cilët do të

veprojnë sipas këshillave të
ekspertëve të Komisionit Evropian.
Nëse miratohet statusi i shtetit
kandidat, Ukraina do të duhet të
kalojë nëpër një proces të
ndërlikuar dhe potencialisht të
gjatë të pranimit, ku duhet të
dëshmohet përmbushja e
standardeve rigoroze demokratike
dhe të sundimit të ligjit. Por, duke
pasur parasysh pushtimin e
paprovokuar rus të Ukrainës,
zyrtarët e BE-së kanë thënë se ata
do të punojnë që ta përshpejtojnë
këtë proces.

Von der Leyen: Në qershor KE-ja do ta japë 
opinionin për anëtarësimin e Ukrainës



03E MËRKURË, 11 MAJ 2022AKTUALE

PRISHTINË, 10 MAJ (ER) -
Studentët e Universitetit të
Harvardit do të kenë mundësi
të zgjedhin të studiojnë edhe
gjuhën shqipe. Lajmin e ka
bërë me dije Faton Limani,
administrator pranë
Departamentit të Letërsisë
Krahasuese në Harvard. “Sot
kam kënaqësinë të ndaj me ju

një lajm shumë të gëzueshëm
sa i përket gjuhës sonë shqipe.
Në bashkëpunim me
bashkëkombësen dhe
kolegen Eva Stathi - Misho
kemi arritur që të fusim
lëndën e gjuhës shqipe si
lëndë zgjedhore për herë të
parë në Universitetin e
Harvardit për të gjithë

studentët e të gjitha niveleve.
Lënda e gjuhës shqipe do të
ofrohet gjatë tërë vitit në tre
nivele - njohuri fillestare
(elementary), njohuri bazike
(intermediary) dhe niveli i
avancuar (advanced) në
Departamentin e Letërsisë
Krahasuese”, ka shkruar ai në
rrjetin social në “Facebook”.

Gjuha shqipe, lëndë zgjedhore për herë të parë në Universitetin e Harvardit

PRISHTINË, 10 MAJ - Shtetet e
Bashkuara të Amerikës
mbështetin anëtarësimin e
Kosovës në programin e
Partneritetit për Paqe të NATO-s,
megjithëse rikujtuan se për një
vendim të tillë kërkohet pajtimi i të
gjitha 30 vendeve anëtare të
Aleancës.
Mbështetjen amerikane për
Kosovën dhe aspiratat e saj në këtë
drejtim e ka shprehur zëdhënësi i
misionit të ShBA-së në NATO,
Jeffrey Adler. “Shtetet e Bashkuara
të Amerikës mbështetin
anëtarësimin e Kosovës në
institucionet evropiane dhe
euroatlantike, përfshirë edhe në

Partneritetin për Paqe të NATO-s”,
tha Adler në një përgjigjeje me
shkrim dhënë “Radios Evropa e
Lirë”.
Jeffrey Adler, po ashtu, rikujtoi se
“të gjitha vendimet e Aleancës,
përfshirë edhe për Partneritetin
për Paqe, merren me konsensus”.
Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti,
ka paralajmëruar se Kosova do të
kërkojë që të bëhet pjesë e
programit të Partneritetit për Paqe.
Nga 30 vende anëtare të NATO-s,
Kosovën si shtet të pavarur e kanë
njohur 27 prej tyre, ndërsa katër
(Greqia, Rumania, Sllovakia dhe
Spanja) ende nuk e kanë njohur
pavarësinë e Kosovës.

Se mosnjohja nga katër vendet
anëtare mund të jetë pengesë
politike për anëtarësimin e
Kosovës në Partneritet për Paqe e
ka thënë edhe një burim nga
NATO javën e kaluar, duke
rikujtuar parimin e miratimit të
vendimeve me konsensusin e të
gjitha vendeve anëtare.
Qeveria e Kosovës ka thënë se
veçse ka formuar një grup punues
për anëtarësimin në Partneritetin
për Paqe.
Partneriteti për Paqe është një
program i NATO-s, që synon
krijimin e besimit midis shteteve
anëtare të NATO-s dhe shteteve të
tjera në Evropë.

ShBA-ja mbështet anëtarësimin e Kosovës 
në Partneritetin për Paqe

Faton DËRMAKU

PRISHTINË, 10 MAJ - Kryeministri i
Kosovës, Albin Kurti, ka vizituar
objektin e kompanisë së
teknologjisë LinkedIn. “Në
Silicon Valley të Kalifornisë,
qendrën e famshme botërore të
teknologjisë së informacionit,
kemi nisur misionin tonë për ta
vendosur Republikën e Kosovës
në hartën botërore të
investimeve në sektorin e TI-së.
Aktualisht, 10 për qind të
kompanive në sektorin e TI-së
janë në pronësi të huaj e 21 për
qind në pronësi të përzier
ndërkombëtare me vendore në
Kosovë. Shtimi i investimeve në
këtë sektor, sidomos nga ana e
kompanive amerikane, do të

krijojë vende të reja të punës, të
cilat janë edhe cilësore, edhe të
qëndrueshme për qytetarët
tanë”, ka thënë Kurti, duke
treguar se kanë zhvilluar takime
me drejtues të disa prej

kompanive më kryesore të kësaj
fushe, duke i informuar ata për
potencialin e lartë për rritjen e
sektorit të TI-së në Kosovë.
“Takimin tonë të parë e kemi
zhvilluar me kompaninë e cila

mision kryesor e ka krijimin e
rrjeteve njerëzore e profesionale
me qëllim të punësimit: LinkedIn.
Në zyrën qendrore të Linkedin
kemi biseduar për mundësitë që
ofron Republika e Kosovës, me

pozitën gjeografike, stabilitetin
institucional, inovacionin lokal,
shpirtin ndërmarrës dhe fuqinë
punëtore të re dhe të talentuar. I
kam njoftuar drejtuesit e
LinkedIn për cilësitë atraktive të
punëtorëve të rinj në Kosovë: 2
mijë studentë diplomojnë në
sektorin e TI-së në Kosovë e
qeveria ndihmon në trajnimin
edhe të 4 mijë të tjerëve. Rinia
përgjithësisht flet anglisht, kurse
diaspora është e madhe dhe
kontribuon shumë për
ekonominë e vendit”, ka thënë
Kurti. 
Ai ka theksuar se këto takime janë
vetëm fillimi i përpjekjeve të tij si
kryeministër gjatë vizitës në ShBA
për ta bërë Kosovën një ndër
qendrat e investimeve të TI-së në
Ballkan, si dhe në gjithë Evropën.

Kurti viziton kompaninë LinkedIn në ShBA, 
e fton të investojë në Kosovë

PRISHTINË, 10 MAJ (ER) - Kryetari
i Kuvendit të Kosovës, Glauk
Konjufca, ka pritur të martën në
takim përfaqësues nga
Komisioni i Venecias në
përbërje Dan Meridor, James
Hamilton dhe Michael Janssen,
si dhe zëvendësshefin e Zyrës së
Këshillit të Evropës në Kosovë,
Tankut Soykan.
Konjufca i ka informuar të
pranishmit në lidhje me

agjendën e legjislativit dhe
objektivat që pritet të
realizohen gjatë këtij mandati,
duke pasur si prioritet për nga
rëndësia edhe Projektligjin për
Byronë Shtetërore për
Verifikimin dhe Konfiskimin e
Pasurisë së Pajustifikueshme.
Ai ka theksuar se Kuvendi, si
organi më i lartë legjislativ i
vendit, ka rol shumë të
rëndësishëm në miratimin e

kornizës ligjore dhe kontrollin e
zbatimit të legjislacionit në
fuqi. 
Kreu i Kuvendit ka falënderuar
Komisionin e Venecias për
bashkëpunimin me Republikën
e Kosovës dhe ka vlerësuar rolin
e këtij Komisioni në ofrimin e
opinioneve dhe
rekomandimeve në lidhje me
çështjet ligjore që trajtohen në
institucionet e vendit tonë.

Konjufca vlerëson rolin e Komisionit të Venecias
në ofrimin e opinioneve dhe rekomandimeve
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Lirim GECI

HAGË, 10 MAJ -Të martën kanë dalë
ndaras para Gjykatës Speciale ish-
drejtuesit kryesorë të Ushtrisë
Çlirimtare të Kosovës (UÇK) të
cilët janë duke u mbajtur në
qendrën e paraburgimit në Hagë
që nga nëntori i vitit 2020.  Dalja
para gjykatës ka të bëjë me disa
aktakuza të reja të cilat janë
paraqitur nga Zyra e Prokurorit të
Specializuar (ZPS) më 29 prill të
këtij viti.
Ish-presidenti i Kosovës dhe ish-
drejtori i Drejtorisë Politike të
UÇK-së, Hashim Thaçi, është
deklaruar i pafajshëm për këto
aktakuza. Thaçi ka thënë se nuk i
ka kuptuar akuzat pasi, sipas tij,
materialet kanë qenë shumë të
redaktuara. Ai është deklaruar i
pafajshëm ndaj akuzave të

ngritura ndaj tij. “Deklarohem i
pafajshëm, megjithëse lëndën nuk
e kam lexuar dhe nuk e kam
kuptuar, por deklarohem i
pafajshëm”, ka thënë Thaçi, teksa
ka marrë pjesë në seancë përmes
videolidhjes nga qendra e
paraburgimit në Hagë.
Ndërsa gjykatësi i procedurës
paraprake, Nicolas Guillou, ka
thënë se Prokuroria e Specializuar
ka paraqitur tri kategori
ndryshimesh në aktakuzën ndaj
Thaçit dhe ish-udhëheqësve të
tjerë të Ushtrisë Çlirimtare të
Kosovës. Por, vetëm dy kategoritë e
para përmbajnë akuza të reja.
Akuzat e reja kanë të bëjnë për
krime të pretenduara në dy qendra
ndalimi në Suharekë dhe një
qendër ndalimi në Gjilan.
“Kategoria e parë përbëhej nga dy
qendra ndalimi në komunën e
Suharekës, ku anëtarët e UÇK-së

kanë kryer krime të përndjekjes, të
burgosjes apo të ndalimit arbitrar,
akte të tjera çnjerëzore, trajtim
çnjerëzor, torturë, vrasje e
paligjshme dhe zhdukje me forcë.
Kategoria e dytë kishte të bënte me
dy incidente të përndjekjes dhe
vrasjes së paligjshme të kryera në
një qendër ndalimi në komunën e
Gjilanit dhe modifikimin e kohës
kur ka ndodhur kjo”, ka thënë ai.
Po ashtu, Prokuroria e Specializuar
ka përfshirë në akuzën e re
dyshimin për përfshirje të
drejtpërdrejtë në krime të Thaçit.
“Dhe kategoria e tretë përbëhej
nga dy incidente për pjesëmarrje
personale të akuzuarit në krimet e
kryera”, është shprehur Guillou.

Veseli deklarohet i pafa-
jshëm: Gjyqi të fillojë sa
më shpejt dhe ta shpreh

pafajësinë time para
qytetarëve

Edhe ish-drejtuesi i UÇK-së dhe
ish-kryetari i Kuvendit të Kosovës,
Kadri Veseli, në seancën dëgjimore
në Hagë, është deklaruar i
pafajshëm për të gjitha akuzat që
rëndojnë mbi të. Në këtë kontekst,
Veseli kërkuar që të nisë sa më
shpejt gjykimi ndaj tij për ta
shprehur pafajësinë para
qytetarëve të Kosovës dhe
bashkëluftëtarëve. “Deklarohem i
pafajshëm”, ka thënë Veseli, pasi
paraprakisht ka folur për procesin
gjyqësor. “Faleminderit z.
Gjykatës! I kam lexuar. Vetëm kam
dëshirë që procesi gjyqësor të

fillojë sa më shpejt dhe ta kem të
drejtën time ta shpreh pafajësinë
time para qytetarëve të Republikës
së Kosovës, luftëtarëve të Ushtrisë
Çlirimtare të Kosovës dhe para
këtij gjyqi të nderuar. Faleminderit
shumë!”, ka thënë Veseli.
Pasi gjykatësi ka lexuar të drejtat që
i ofrohen, Veseli ka thënë se do të
kishte dashur që ato të mund t’i
aplikonte. “I nderuar z. gjyqtar, ju
falënderoj për të gjitha këto të
drejta dhe kisha pasur dëshirë që
këto të drejta të cilat i përmendët
të kem të drejtë në këtë gjykatë
edhe t’i aplikoj”, ka thënë ai.

Krasniqi: Jam krejtësisht i
pafajshëm. Më vjen turp

që jetoj në këtë kohë

Ish-zëdhënësi i UÇK-së dhe ish-
kryetari i Kuvendit të Kosovës,
Jakup Krasniqi, është deklaruar i
pafajshëm në lidhje me aktakuzat
e reja për, kinse, krime lufte.
Krasniqi ka thënë se gjatë gjithë
jetës së tij ka qenë person me
integritet. Ai ka theksuar se
padrejtësisë çdoherë i është
përgjigjur me heshtje. “I nderuar
gjyqtar, zonja dhe zotërinj të të
gjitha segmenteve të drejtësisë që
jeni të thirrur të mbroni dhe të
bëni drejtësi, kërkoj që të më
kuptoni drejt. Gjatë gjithë jetës
sime kam qenë njeri me integritet
në mënyrën më të qartë në raport
me më të fortin, por për më të
dobëtin kurrë nuk kam shfaqur as
shenja egërsie e as përbuzje, veç
dhembshurisë njerëzore.
Padrejtësisë, sado e rrezikshme të

ishte dhe është edhe sot, nuk i jam
përgjigjur me heshtje asnjëherë”,
ka thënë Krasniqi.
Më tutje, Krasniqi ka thënë se si
guxojnë prokurorët e Speciales të
ngrehin aktakuzë në bazë të
gënjeshtrave të Serbisë. “Sot po i
them disa fjalë. Mbase jam gabim,
por kurrë nuk kisha besuar po të
mos ishte ky rast, se juristë të
shkulluar në vendet me
demokraci liberale, me traditë, që
pretendojnë se punojnë në një
sistem të drejtësisë kredibile, për të
bërë drejtësi standarde, guxojnë të
ngrehin një akuzë që mbështetet
vetëm e vetëm mbi bazën e
gënjeshtrave të Serbisë dhe e cila
cenon rëndë lirinë, jetën e të
drejtën e individit, madje e godet
në palcë të kurrizit të drejtën e një
populli për liri e shtetndërtim me
një padrejtësi të madhe. Mua më
vjen turp që po jetoj në këtë kohë
të këtij lloj homosapiensi që me
kaq lehtësi ua shkatërron jetën
njerëzve dhe familjeve që guxuan
të luftojnë për jetën në liri, për
demokracinë e pavarësinë”, ka
thënë Krasniqi, duke shtuar se
kriminelët serbë nuk është duke i
gjykuar askush. “Në atëkohë nuk
besoj në botë se ka pasur një
regjim të tillë kriminal e gjenocidal
sa e si ishte regjimi i Millosheviqit,
të cilit nuk po i mungon as qimja e
flokut. Luftërat dhe padrejtësitë
nuk janë vepra të të virtytshme,
por kjo e fundit nuk vlen për
luftërat për jetë, për liri e për çlirim.
Unë, z. gjyqtar, i kam lexuar
dokumentet, aktakuzën, edhe këtë
shtesën e fundit, dhe mund të
them me bindje të plotë se e kam

Ish-drejtuesit e UÇK-së
deklarohen të pafajshëm,

kërkojnë fillimin e gjykimit
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MBAHET SEANCA DËGJIMORE NDAJ ISH-DREJTUESVE TË USHTRISË ÇLIRIMTARE TË KOSOVËS (UÇK-SË) 

Ish-drejtuesit e UÇK-së, Hashim Thaçi,
Kadri Veseli, Jakup Krasniqi dhe Rexhep
Selimi, janë deklaruar të pafajshëm për disa
aktakuza të reja që janë paraqitur më 29 prill
pranë Dhomave të Specializuara në Hagë.
Thaçi ka thënë se nuk e ka kuptuar
aktakuzën pasi, sipas tij, materialet kanë
qenë shumë të redaktuara. Ai është
deklaruar i pafajshëm. Edhe Veseli është
deklaruar i pafajshëm, duke kërkuar që
procesi gjyqësor të fillojë sa më shpejt për ta
shprehur pafajësinë para qytetarëve të
Kosovës. Të pafajshëm janë deklaruar edhe
Krasniqi e Selimi, të cilët, gjithashtu, kanë
kërkuar që të përshpejtohet procesi gjyqësor
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të vështirë ta kuptojë edhe
aktakuzën e parë edhe vazhdimin,
pasi jam i bindur se vepra të tilla
kurrë nuk kam kryer në jetën time.
Prandaj deklarohem krejtësisht i
pafajshëm. Dhe natyrisht
kërkojmë që gjyqi të shpejtohet
dhe të mos na mbani kaq gjatë në
paraburgim”, ka thënë Krasniqi.

Selimi: E kam lexuar
aktakuzën, jam i pafa-

jshëm

Ish-drejtuesi i UÇK-së dhe ish-
shefi i grupit parlamentar i Lëvizjes
Vetëvendosje në Kuvendin e
Kosovës, Rexhep Selimi, ka thënë
të martën në Gjykatën Speciale në
Hagë, se e ka lexuar tërësisht
aktakuzën e re, të ndryshuar, të
cilën Zyra e Prokurorit të
Specializuar (ZPS) e ka përpiluar
kundër tij dhe ish-krerëve tjerë të
UÇK-së dhe e ka dorëzuar në
Gjykatën Speciale më 29 prill. “Po,
e kam marrë aktakuzën dhe e kam
lexuar në tërësi”, është përgjigjur
Selimi, kur gjykatësi Nicolas
Guillou e ka pyetur nëse i ka lexuar
dhe kuptuar akuzat e reja. 
Pas kësaj, gjykatësi ka urdhëruar
leximin e akuzave të reja. Selimit i
është dhënë fjala sërish dhe ai
është deklaruar i pafajshëm për të
gjitha krimet për të cilat akuzohet.
“Natyrisht që i kam lexuar dhe i
kam kuptuar. Pohoj edhe një herë
se nuk kam të bëj asgjë me krimet
e as me akuzat e prezantuara në
këtë aktakuzë”, ka thënë ai.
Selimi i ka thënë gjykatësit se i
kupton të gjitha të drejtat që
gjykata ia afron atij, duke thënë se
është plotësisht i pafajshëm. “I
nderuar gjykatës, më lejoni të
deklarohem i pafajshëm, sikur në
të gjitha pikat e aktakuzës”, ka
thënë Selimi kur gjykatësi ia ka
dhënë fjalën për ta deklaruar
pafajësinë, nëse dëshiron.

Për çfarë akuzohen 
ish-drejtuesit e UÇK-së?

Ndaj ish-presidentit të Kosovës,
Hashim Thaçi, ish-kreut të Partisë

Demokratike të Kosovës, Kadri
Veseli, ish-anëtarit të Shtabit të
Përgjithshëm të UÇK-së, Rexhep
Selimi dhe ish-zëdhënësit të
UÇK-së, Jakup Krasniqit,
rëndojnë akuza për krime lufte
dhe krime kundër njerëzimit.
Që nga nëntori i vitit 2020 ata
gjenden në paraburgim në Hagë
dhe janë deklaruar të pafajshëm
për akuzat që rëndojnë ndaj tyre.
Sipas aktakuzës fillestare, Thaçi,

Veseli, Krasniqi dhe Selimi
dyshohen për veprat penale që
kanë të bëjnë me krime lufte:
ndalim të paligjshëm ose arbitrar,
trajtim mizor, torturë dhe vrasje
të paligjshme dhe krime kundër
njerëzimit: burgosje, akte të tjera
çnjerëzore, zhdukje me forcë të
personave dhe përndjekje, të
cilat, sipas Dhomave të
Specializuara, janë kryer midis
marsit të vitit 1998 dhe shtatorit

1999.
Krimet pretendohet se janë kryer
në disa lokacione të Kosovës dhe
në veri të Shqipërisë. Dhomat e
Specializuara dhe Zyra e
Prokurorit të Specializuar - që
ndryshe njihen edhe si Gjykata
Speciale - hetojnë krimet e
pretenduara të pjesëtarëve të
Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, të
kryera kundër pakicave etnike
dhe rivalëve politikë që nga janari

i vitit 1998 deri në dhjetor të vitit
2000.
Këto krime të pretenduara
përmenden në një raport të
Këshillit të Evropës, të vitit 2011,
autor i të cilit është senatori
zviceran Dick Marty. Të gjitha
këto aktakuza janë mohuar nga
ish-drejtuesit e UÇK-së të cilët
qysh në fillim të seancave
dëgjimore janë shpallur të
pafajshëm.

Kryeministri i Shqipërisë, Edi
Rama, ka vizituar të martën në
Hagë ish-presidentin e Kosovës,
Hashim Thaçi. Pas vizitës, Rama
ka thënë se Thaçi është në formë
të mirë. Rama ka thënë se lufta e
Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës
(UÇK) nuk mund të futet në
korniza të reja dhe se për

pastërtinë e saj janë të bindur të
gjithë. Ai ka theksuar se gjykimi
në Hagë për Thaçin dhe ish-
krerët e tjerë të UÇK-së ishte
“rrugë e pashmangshme”.
“Çmallje e nevojshme. Presidenti
Thaci gjendet në top formë, i
bindur mbase edhe më shumë
sesa kur e kam takuar para se të

vinte këtu, që ishte një rrugë e
pashmangshme për të provuar
katërçipërisht para drejtësisë
pastërtinë e plotë të luftës
çlirimtare dhe natyrisht edhe
pastërtinë e idealit të luftëtarëve
të UÇK-së. Nuk ka shumë për të
thënë. Të gjithë jemi të bindur se
lufta çlirimtare e Kosovës nuk

mund të rishkruhet dhe as nuk
mund kurrsesi të futet në korniza
të tjera, sepse ajo është tanimë e
futur në kornizën e artë të
heroizmit, sakrificave, gjakut të
dhënë dhe natyrisht të gjitha
përpjekjeve që kanë vijuar më tej
në Kosovën e lirë, demokratike
dhe sovrane”, ka thënë Rama.

Rama vizitoi Thaçin në Hagë: Çmallje 
e nevojshme, ai është në top formë
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MALISHEVË, 10 MAJ (ER) - Në
kuadër të rregullimit të
infrastrukturës rrugore në
fshatrat e komunës së
Malishevës, kanë filluar punimet
për ndërtimin e një kilometri
rrugë në fshatin Bubavec,
përkatësisht rregullimi dhe
asfaltimi i disa rrugëve brenda

fshatit. 
Në fillimin e punimeve në rrugët
e këtij fshati mori pjesë edhe
drejtori i Drejtorisë së
Urbanizmit në komunën e
Malishevës, Avdi Morina, i cili,
përveç se ka parë nga afër fillimin
e punimeve, është takuar edhe
me banorët të cilët i ka uruar për

rregullimin e infrastrukturës
rrugore në lagjet e tyre. 
Drejtori Morina ka bërë me dije
se punimet janë duke u zhvilluar
në disa rrugë të fshatit, me gjatësi
mbi 900 metra dhe janë pjesë e
investimeve kapitale, të cilat
mundësohen nga buxheti i
komunës së Malishevës.

Fillon ndërtimi i një kilometri rrugë në fshatin Bubavec të Malishevës

PRISHTINË, 10 MAJ (ER) - Është
themeluar nëndega e Partisë
Demokratike të Kosovës në
Oberaargau të Zvicrës. Lajmin e
ka bërë me dije deputeti i PDK-
së, Elmi Reçica. Me këtë rast,
kryetar i nëndegës u zgjodh
Alban Krasniqi, ndërsa

nënkryetar Agon Qerimi.  Po
ashtu, është zgjedhur kryesia e
nëndegës në përbërje: Qemajl
Krosa, Sazan Deskaj, Ahmet
Gjukaj dhe Egzon Topalli. “Është
inkurajues fakti që shumë
bashkatdhetarë të profileve të
ndryshme po i bashkohen PDK-

së dhe po angazhohen fuqishëm
që ta fuqizojnë PDK-në në
mërgatë dhe së bashku po
punojmë që t’ia rikthejmë
qytetarit dinjitetin dhe qeverisjen
e mirë të PDK-së”, ka shkruar
Reçica në llogarinë e vet në
“Facebook”.

Themelohet nëndega e PDK-së në Oberaargau të Zvicrës

Faton DËRMAKU

PRISHTINË, 10 MAJ - ORCA ka pesë
vjet që është duke e monitoruar
punën e Këshillit Shtetëror të
Cilësisë në Agjenci të Akreditimit
dhe raporti i së martës është
rezultat i monitorimit të
mbledhjeve të KShC-së gjatë vitit
2021, por edhe të bashkëpunimit
me Agjencinë e Akreditimit. Sipas
ORCA-s, gjatë vitit 2021 dy
universitete publike dhe pesë
kolegje private janë riakredituar,
ndërkohë që katër kolegje private
dështuan në procesin e
riakreditimit institucional. “Janë
gjithsej tetë kolegje që nuk kanë
akreditim institucional pasi që
nuk kanë arritur t’i plotësojnë
standardet e nevojshme dhe
rrjedhimisht nuk mund të
regjistrojnë studentë. Në
universitete publike kanë
akreditim gjithsej 123 programe
bachelor, 92 programe master,
shtatë programe të doktoratës
dhe dy programe doktor shkence.
Ndërsa në kolegje private janë
gjithsej 116 programe bachelor
dhe 58 programe master”, ka
njoftuar ORCA. 
ORCA ka theksuar se monitorimi
është proces formal që duhet
kryer nga Agjencia për Akreditim,

përmes së cilës verifikohet nëse
institucionet e arsimit të lartë po e
vazhdojnë plotësimin e
rekomandimeve të ekspertëve të
jashtëm dhe po i mirëmbajnë
kushtet me të cilat janë
akredituar. “Kjo komponentë e
Agjencisë nuk ka qenë aktive as
gjatë vitit 2021 dhe mungesa e
monitorimit të mirëfilltë nga
AKA-ja ndaj institucioneve të
cilave iu ka dhënë akreditim, ka
qenë evidente ndër vite. Përmes
projektit QAINT të financuar nga
Agjencia Austriake për Zhvillim
(ADA), Agjencia e Kosovës për
Akreditim kishte pranuar draftin
fillestar të Metodologjisë së
Monitorimit të Institucioneve të
Arsimit të Lartë në Kosovë, i cili
është aprovuar në shkurt të këtij
viti. Në shkurt të vitit 2021 tre
anëtarët ndërkombëtarë të KShC-
së kishin dhënë dorëheqje nga
pozitat e tyre pas kërkesës së
Agjencisë Kundër Korrupsionit
për zbatimin e Ligjit për
Deklarimin e Pasurisë, i cili i
obligon të gjithë zyrtarët publikë
ta deklarojnë pasurinë e tyre.
Edhe anëtarët e rinj
ndërkombëtarë që ishin emëruar
në qershor prezantuan
dorëheqjet e tyre për të njëjtat
arsye”, ka njoftuar ORCA. 
Sipas këtij njoftimi, në nëntor të

vitit 2021, kryetari i Komisionit
për Ankesa në Agjencinë e
Kosovës për Akreditim kishte
dhënë dorëheqje nga kjo pozitë,
andaj që nga ajo kohë ky
komision është jashtë funksionit
të tij. “Drejtori i Agjencisë pati
denoncuar transferimet e
jashtëligjshme të studentëve
nëpër programe studimore të
kolegjeve. Ata i transferonin
studentët nga një program në
tjetrin pavarësisht prej faktit që
programet nuk ishin të përafërta
dhe kishin dallime rrënjësore mes
vete, e kjo po ndodhte si pasojë e
kufizimit të numrit të kuotës së
regjistrimit të studentëve në
programe të ndryshme. Agjencia

për Akreditim e ka të
domosdoshëm rekrutimin e stafit
të nevojshëm për proceset
administrative të cilat kryhen nga
kjo e fundit. Monitorimi i
institucioneve të arsimit të lartë
në Kosovë është një ndër
komponentët e kësaj agjencie,
mungesa e së cilës ka lënë
hapësirë për mashtrimin e
studentëve nga shumë prej
kolegjeve që operojnë në vendin
tonë. Prandaj është më se e
rëndësishme që agjencia t’i bëjë
përgatitjet e nevojshme dhe ta
fillojë sa më shpejt monitorimin
e këtyre institucioneve në
mënyrë që ta bëjë parandalimin
e lajthitjes së studentëve dhe që

ta fillojë marrjen e masave ndaj
atyre institucioneve që i
tejkalojnë apo thyejnë kushtet
përmes të cilave kanë marrë
akreditimin institucional dhe për
programe”, ka njoftuar ORCA.  
Më tutje është theksuar se është
e rëndësisë së veçantë hyrja në
fuqi e Ligjit për Agjencinë e
Kosovës për Akreditim në
mënyrë që procesi i akreditimit
të pavarësohet nga ndikimet e
tërthorta të ministrave të
ndryshëm të arsimit përmes
udhëzimeve administrative siç
ka qenë praktikë e qeverisjeve të
mëparshme. “Agjencia duhet të
bashkëpunojë me institucionet
relevante për ta bërë hulumtimin
e tregut të punës në mënyrë që
Këshilli Shtetëror i Cilësisë të
bazohet në atë studim kur
trajton apo shqyrton aplikimet
për akreditim të programeve
studimore nga institucionet e
arsimit të lartë në vendin tonë.
Nevojitet angazhim sistematik
dhe zinxhiror për rianëtarësimin
e Agjencisë së Kosovës për
Akreditim në Rrjetin Evropian të
Asociacionit për Sigurimin e
Cilësisë në Arsimin e Lartë
(ENQA) dhe në Regjistrin
Evropian për Sigurimin e Cilësisë
në Arsimin e Lartë (EQAR)”, ka
njoftuar ORCA.

ORCA: Agjencia e Akreditimit ta fillojë
monitorimin e kolegjeve dhe universiteteve

PRISHTINË, 10 MAJ (ER) - Komuna e
Prishtinës do t’i mbështesë me
500 euro nënat lehona të cilat
janë përfituese të skemës sociale.
Ky njoftim është dhënë të martën
gjatë seancës së Kuvendit
Komunal.
Sipas Premtim Fazliut nga
Drejtoria për Mirëqenie Sociale,
nga muaji janar deri në muajin
prill kanë qenë 17 lindje të kësaj

kategorie.
Në bazë të kalkulimeve të
prezantuara, brenda një viti rreth
70 nëna lehona do të jenë
përfituese të kësaj skeme, ose në
kosto financiare i bie 35 mijë
euro.
Ndërkaq, ndihma përfshin
periudhën prej datës 1 janar 2022
dhe me mundësi që të vazhdojë
edhe në vitet e ardhshme.

Po ashtu, është shfuqizuar pakoja
emergjente “Prishtina 2”, e cila
ishte miratuar si ndihmesë për
bizneset gjatë kohës së
pandemisë.
Valbona Makolli, drejtoreshë e
Financave në komunën e
Prishtinës, ka bërë me dije se nga
51 milionë euro të parapara për
këtë pako, 210 mijë prej tyre kanë
mbetur të pashfrytëzuara.

Komuna e Prishtinës do t’i mbështesë 
me 500 euro lehonat me asistencë sociale
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PRISHTINË, 10 MAJ (ER) - Në
Klinikën e Neurokirurgjisë të
Qendrës Klinike Universitare
të Kosovës janë realizuar 136
operacione gjatë tre muajve
të parë të vitit 2022. Shërbimi
Spitalor Klinik dhe
Universitar i Kosovës ka
njoftuar se brenda periudhës
janar-mars kishte 1 223 ditë
shërimi, gjersa janë kryer 934

vizita ambulatore. Në këtë
kohë, sipas raportit të punës,
janë regjistruar edhe 145
shërbime diagnostike.
Ndërkaq për katër ditë, në
Klinikën Emergjente të
Qendrës Klinike Universitare
të Kosovës, 970 persona
kërkuan ndihmë mjekësore.
Në Dhomën e Reanimimit
(Dhoma e Kujdesit të

Avancuar Emergjent) u
trajtuan 214 pacientë, në
Dhomën e Shërbimit
Kirurgjik 169 dhe në
Dhomën e Shërbimit
Internistik 276 pacientë. U
kryen edhe 239 vizita
ortopedike ndërsa, si pasojë e
lëndimeve të marra në
aksidente komunikacioni, u
trajtuan 51 persona.

Për tre muaj u realizuan 136 operacione në Klinikën e Neurokirurgjisë

PRISHTINË, 10 MAJ (ER) - Në
hapjen zyrtare të takimit të
liderëve të Konferencës së
Munihut e cila sivjet po
mbahet në Uashington,
presidentja Vjosa Osmani,
bashkë me zyrtarë të
administratës amerikane,
kongresistë e senatorë,
ministra nga shtete të
ndryshme si dhe përfaqësues
të think-tanks nga Amerika e
Evropa, diskutuan lidhur me
zhvillimet e fundit në

kontinentin evropian pas
invazionit rus në Ukrainë,
ndikimin e kësaj lufte në
rajonin tonë dhe si të
vazhdohet bashkërendimi me
aleatët dhe partnerët tanë
strategjikë.  “Në këtë pritje
zyrtare kisha rastin ta takoj Jake
Sullivan, këshilltarin për Siguri
Kombëtare të presidentit
Biden, ministren për Çështje
Evropiane të Finlandës, Tytti
Tuppurainen, ministrin Federal
të Gjermanisë Wolfgang

Schmidt, ministrin e Punëve të
Jashtme të Lituanisë, Gabrielius
Landsbergis, senatorin Chris
Coons, kongresisten Veronica
Escobar, zëvendëssekretarin e
përgjithshëm të NATO-s,
Mircea Geoana, udhëheqësin e
Konferencës së Munihut,
ambasadorin Christoph
Heusgen, ambasadorin
Wolfgang Ischinger, si dhe
përfaqësues të tjerë pjesëmarrës
në konferencë”, ka treguar
presidentja Osmani.

Në Konferencën e Munihut, Osmani takon personalitete të vendeve të ndryshme

Faton DËRMAKU

PRISHTINË, 10 MAJ - Kryesuesi i
Kolegjiumit për Arsim
Parauniversitar, Besiana
Musmurati, ka bërë me dije se
mbi 2 600 mësimdhënës janë
tepricë dhe jofunksionalë që
marrin paga nga buxheti i
Kosovës. Këtë deklaratë
Musmurati e dha në mbledhjen
e Komisionit për Arsim,
Shkencë, Teknologji, Inovacion,
Kulturë, Rini dhe Sport, në të
cilën u diskutua për gjendjen e
arsimit parauniversitar në nivel
komunal. 
Të ftuar për diskutim në këtë
komision ishin edhe Besiana
Musmurati, drejtoreshë e DKA-

së në komunën e Prishtinës, dhe
Selvete Sylejmani, drejtoreshë e
DKA-së në Komunën e Gjilanit. 
Përfaqësuesit relevantë të fushës
së arsimit prezantuan punën
dhe angazhimet e tyre që
ndërlidhen me nivelin lokal dhe
atë qeveritar. Përkitazi me këtë u
fol për sfidat dhe problemet që
dalin nëpër komuna lidhur me
zbatimin e kontratave kolektive
për punonjësit e arsimit
parauniversitar në alokimin e
mjeteve buxhetore. 
Për më tepër, nga prezantuesit u
tha se shfaqen shumë dilema
edhe me atë se me cilin ligj të
veprohet me punonjësit e
arsimit: me Ligjin e Arsimit të
Lartë apo me Ligjin e Shërbyesve
Civilë. Po ashtu, u theksua edhe

disbalancimi i punonjësve
arsimorë nëpër komuna
përkitazi me rënien e numrit të
nxënësve në shkollat e fshatrave
dhe numrit të madh të nxënësve
në shkollat e qyteteve.  
Sfidë tjetër u paraqit edhe numri
i vogël i inspektorëve të arsimit,
mungesa e hapësirave për
laboratorë dhe salla sportive,
ngecja e investimeve kapitale në
të gjitha komunat nga bllokimet
e OShP-së etj.
Anëtarët e këtij komisioni
shtruan shumë pyetje për
çështje që ndërlidhën me fushën
e arsimit, për të cilat përgjigje
dhanë përfaqësuesi i kolegjiumit
parauniversitar dhe dy
drejtoreshat e drejtorive
komunale për arsim.

Mbi 2 600 mësimdhënës tepricë
marrin paga nga buxheti

Albulena S. MAVRAJ

PRISHTINË, 10 MAJ - Administrata
Tatimore e Kosovës (ATK) ka
rikujtuar të gjithë tatimpaguesit
se në bazë të Ligjit nr. 03/L-222
për Administratën Tatimore dhe
Procedurat, kërkohet
dokumentimi i origjinës së mallit.
Aktivitetet e ATK-ë, në
vazhdimësi do të përqendrohen
pikërisht te tatimpaguesit, të cilët
kanë mallra pa origjinë. “Secili
tatimpagues duhet ta ofrojë
dokumentacionin mbështetës, i
cili arsyeton prejardhjen e mallit

si në vendndodhjen, apo
vendndodhjet e tatimpaguesit,
ashtu edhe për mallrat në
qarkullim jashtë vendndodhjes së
tatimpaguesit”, ka njoftuar ATK-
ja. 
Po sipas këtij institucioni, secili
tatimpagues duhet t’i
dokumentojë të gjitha mallrat nga
koha e pranimit (qoftë përmes
importimit, blerjes, shkëmbimit
apo mënyrave të tjera) derisa ato
të jenë shitur apo ndryshe të jenë
sistemuar, përfshirë
dokumentacionin e shitjes apo
sistemim tjetër. “ATK-ja inkurajon
të gjithë tatimpaguesit që t’u

përgjigjen në mënyrë të saktë
detyrimeve tatimore, në të
kundërtën ATK-ja do të detyrohet
që të ndërmarrë masa
ndëshkuese sipas legjislacionit
tatimor. Me kryerjen e detyrimeve
tuaja tatimore ju do të
kontribuoni direkt në financimin
e programeve qeveritare siç janë:
ofrimi i shërbimeve publike,
arsimim me standarde të larta,
mirëqenia shëndetësore dhe
sociale, mbrojtje ligjore dhe
siguri, si dhe infrastrukturë të
përgjithshme për një mirëqenie
më të mirë ekonomike dhe
shoqërore”, ka njoftuar ATK-ja.

ATK-ja verifikon mallrat pa origjinë
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PRISHTINË, 10 MAJ - Vlera e
Bitcoinit ka vazhduar të bjerë
gjatë fundjavës, duke arritur
nën 34 mijë dollarë. Sipas
CoinMarketCap, kriptovaluta
më e madhe në botë për nga
vlera e tregut ka rënë tani për 50
për qind krahasuar me kulmin
e saj në nëntor të vitit të kaluar. 
Aktualisht Bitcoin po tregtohet
me 33 mijë e 600 dollarë, një

rënie prej rreth 15 për qind
brenda një jave apo rreth 4 për
qind për 24 orë.
Rënia e vlerës së aseteve
digjitale vjen në kohën kur
edhe tregjet e aksioneve në
botë janë në rënie. Bitcoini
përbën rreth një të tretën e
tregut të kriptovalutave, me një
vlerë totale prej 636 miliardë
dollarësh.

Ethereum, gjithashtu, ka rënë
në vlerë, për më shumë se 10
për qind në javën e fundit.
Tregtia me kriptovaluta është
dominuar me vite nga
investitorët individualë, po
kohën e fundit tregu ka parë
edhe një fluks investitorësh
profesionistë, të tillë si
menaxherë parash dhe fonde
mbrojtëse.

‘Fundoset’ Bitcoini, vlera i bie për 50 për qind

PRISHTINË, 10 MAJ - Rritja enorme e
çmimeve për çdo sektor është një
goditje tjetër për ekonominë e
Kosovës pas asaj të shkaktuar nga
pandemia Covid-19.  Kjo krizë e
shkaktuar nga agresioni rus në
Ukrainë pritet të ketë ndikime
negative në ekonominë e vendit
tonë për këtë vit. 
Kryetari i Odës Ekonomike të
Kosovës, Berat Rukiqi, ka thënë se
parashikimet e normës së
zhvillimit ekonomik për vendin që
janë bërë nga institucione
ndërkombëtare financiare si FMN
dhe Banka Botërore janë reale.
Megjithatë, ai thotë se këto
vlerësime mes 3 dhe 4 për qind të
rritjes ekonomike janë edhe një
mesazh për Qeverinë e Kosovës.
“Ka vlerësime nga 2.5 për qind prej
Fondit Monetar, 3 për qind deri 4
për qind nga Banka Botërore,
Instituti Ekonomik i Vjenës është
aty afër me vlerësimet e Bankës
Botërore. Por, besoj që nëse
merren parasysh rrethanat, është e
arritshme dhe njëkohësisht është
edhe mesazh që të kemi më
shumë aktivitete ose shtim të
investimeve kapitale, lehtësira të
tjera për biznese, promovim më të
madh të eksportit në mënyrë që të
amortizohen efektet që po i
shkakton rritja e çmimeve”, ka

thënë Rukiqi. 
Sa i përket rritjes së pagës
minimale në 264 euro bruto,
procedurat për të cilin janë në
shqyrtim në Kuvendin e Kosovës
me rishikimin e një grupi ligjesh të
tjera, Rukiqi ka theksuar se është e
pranueshme për rrethanat
ekonomike që i ka vendi. “Ne
konsiderojmë se paga minimale
është e pranueshme për rrethanat
ekonomike që i ka vendi. Ka qenë
në diskutim për disa vite, këtë vit
është miratuar. Ka pasur edhe një
konfirmim tonin në Këshillin
Ekonomik Social dhe vlerësojmë
se nuk është ndonjë pengesë për
bizneset që ne i përfaqësojmë”, ka
thënë ai.
Për inflacionin që ka arritur deri në
10 për qind në vend, ai thotë se
është e paprecedent për
ekonominë e vendit tonë.
I pari i OEK-ut, Rukiqi, ka thënë,
po ashtu, se rritja e çmimeve në
sektorin e ndërtimit ka ndikuar
edhe në sektorë të tjerë. “Është pak
për shqetësim, për shkak se ne i
kemi një situatë që sektori i
ndërtimit ndikon në shumë
sektorë të tjerë. Dhe kjo do të
ndikojë edhe në koston e asaj se
çka blihet si patundshmëri, ose
çka ndërtohet, mirëpo
njëkohësisht ndikon edhe në

sektorë të tjerë për shkak se mund
të ndikojë në fuqinë blerëse dhe
pastaj kjo zbeh performancën e
sektorëve të cilët janë të lidhur me
ndërtimin ose që janë në zinxhirin

e sektorit të ndërtimit”, ka thënë ai.
Sa i përket krizës dhe rritjes së
inflacionit në Kosovë, qeveria ka
marrë vendim për ndarjen e 100
eurove për punëtorët e sektorit

privat dhe publik, për pensionistët
dhe studentët. Ndërkaq, 100 eurot
nuk janë ndarë ende për
punëtorët e sektorit privat dhe
studentët.

Rukiqi: Rritja e çmimeve, goditje
edhe për ekonominë e Kosovës

PRISHTINË, 10 MAJ - Banka
Evropiane për Rindërtim dhe
Zhvillim (BERZh) ka njoftuar se
rritja ekonomike e Kosovës për
vitin 2022 do të jetë 4 për qind
apo 6.5 për qind më pak sesa që
ishte në vitin paraprak. Sipas
raportit “Prospekti Ekonomik
Rajonal, maj 2022”, BERZh-i
thekson se edhe në vitin 2023
rritja do të jetë e njëjtë sikurse e
2022-s. “Ekonomia parashikohet
të rritet me 4 për qind si në vitin
2022 ashtu edhe më 2023. Rreziqet
kryesore për këtë janë pasiguritë
në rritje, rritja e çmimeve të
mallrave dhe dobësitë e
mundshme në sektorin e
jashtëm”, thekson raporti. 
BERZh-i thotë se diaspora ka
ndihmuar në rikthimin e
ekonomisë pas pasojave të
krijuara nga pandemia Covid-19.
“Ekonomia u rimëkëmb me
shpejtësi në vitin 2021, duke u
rritur me 10.5 për qind sipas

vlerësimeve paraprake, me
mbështetjen e fortë nga diaspora.
Konsumi i familjeve u mbështet
nga flukset e larta hyrëse të
remitancave dhe rritja e ndjeshme
kreditore”, ka njoftuar BERZh-i.
Kjo bankë thekson se rritja e
çmimeve dhe kriza energjetike, të
ndikuara nga kriza në Ukrainë,
kanë bërë që të rëndohen llogaritë
fiskale. “Kriza e energjisë dhe rritja e
çmimeve të ushqimeve janë
përkeqësuar nga ndikimi
ekonomik i luftës në Ukrainë dhe
rritja e inflacionit për 10 për qind.
Kjo rezultoi në rritjen e
shpenzimeve për importet e
energjisë elektrike dhe masat
sociale për ta mbështetur
ekonominë, duke rënduar llogaritë
fiskale”, ka theksuar BERZh-i.
Për rajonin e Ballkanit Perëndimor,
BERZh-i parashikon rritje
ekonomike prej 3.2-përqindësh
në vitin 2022 dhe 3.6 për qind më
2023. 

BERZh-i parashikon se rritja ekonomike e Kosovës
do të jetë 6.5 për qind më pak se në vitin 2021
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Johnny Depp dhe Amber Heard u
njohën në vitin 2009 gjatë
xhirimeve të filmit “The Rum
Diary”. Ai bazohej në një libër të
Hunter S.Thompson, dhe
përshkruan fatkeqësitë e nxitura
nga alkooli të shkrimtarit Paul
Kemp (të luajtur nga Johnny Depp),
i cili është i fiksuar pas Chenault
(Amber Heard).
Ata u martuan në vitin 2015 dhe u
divorcuan një vit më vonë, dhe siç
po shihet publikisht javët e fundit,
pasojat e martesës së tyre së
shkurtër janë katastrofike. Depp e
paditi Heard në vitin 2019, duke
kërkuar një dëmshpërblim prej 50
milionë dollarësh, për dhunën e
ushtruar ndaj Depp nga Amber, me
pretendimin se kjo e ka dëmtuar që
në mënyrë të pariparueshme
karrierën e tij.
Avokatët e Heard kanë ngritur një
kundërpadi, duke kërkuar një
dëmshpërblim prej 100 milionë
dollarësh. Gjatë gjyqit për shpifje,
Depp pretendoi se ka qenë viktimë
e abuzimit në familje. Aktori rrëfeu
detaje tragjike nga fëmijëria e tij,
duke argumentuar se marrëdhënia
problematike midis prindërve të tij,
e bëri atë më të prirur që të kishte
një marrëdhënie toksike dhe të
dhunshme me Heard. Ja çfarë
duhet të dini për jetën reale të
Johnny Depp.

Johnny Depp u terrorizua
nga nëna e tij abuzive

I lindur më 9 qershor 1963, në
Ouensborou të shtetit të Kentakit,
John Christopher Depp II (Johnny
Depp) ishte më i riu nga 4 fëmijët e
lindur nga Betty Sue Palmer dhe
John Christopher Depp. Në librin e
tij “Johnny Depp:Një biografi e
paautorizuar”, Danny White
shkruan se gatë gjithë fëmijërisë
abuzimi nga nëna e tij ka qenë i
vazhdueshëm, i
paparashikueshëm, i dhunshëm
dhe mizor.
“Unë ndjehesha plotësisht i
çoroditur nga gjithçka që po
ndodhte rreth meje”- kujton Depp,
duke shpjeguar se fëmijërisë së tij i
mungonte siguria. Aktori kujton se
nëna e tij abuzonte fizikisht dhe
verbalisht me fëmijët e saj, duke i
tallur ata për defekte të ndryshme
fizike.
Për shembull, vëllai i Depp-it
mbante syze dhe e ëma e quante si
“Njeriu me 4 sy”. Johnny kishte një
defekt të rrallë kongjenital tek sytë,
që i visheshin shpesh më një cipë të
jashtme.
Ndaj e ëma e tallte duke e thërritur
“Sy gjeli”.

I ati i dha shembullin e
bashkëshortit të dhunuar

Gjatë dëshmisë së tij në gjyq,
Johnny Depp, dha detaje rreth
arsyes pse ai mund të qëndronte

me dëshirë në një marrëdhënie
abuzive. Shembulli për këtë sjellje të
pashpjegueshme, erdhi nga babai i
tij, John Christopher Depp, që e
duroi Betty Sue Palmer, pavarësisht
abuzimeve të saj në rritje ndaj tij.
Sipas Depp, nëna e tij shfrynte
zemërimin, zhgënjimin dhe
urrejtjen e saj ndaj njerëzve më të
afërt. Duke folur për sjelljen e babait
të tij rreth nënës së tij, Depp
tha:”Nuk ka pasur kurrë një
moment … kur babai im ta ka
humbur kontrollin duke sulmuar
nënën time apo ta ketë goditur atë,
dhe as t’i ketë thënë ndonjëherë
diçka të keqe”.
Por nuk mund të thuhet e njëjta gjë
për Palmer. Këto episode ndodhën
në praninë e Johnny dhe vëllezërve
e motrave të tij, duke i dhënë atij
shembullin mashkullor
jofunksional, megjithëse stoik
përballë dhunës në familje.
Kjo dinamikë e tmerrshme
familjare e mësoi Depp të gëlltiste
dhimbjen e tij, dhe të duronte një
marrëdhënie toksike. Kjo logjikë
duket se shpjegon edhe arsyen pse
Depp, një aktor me famë botërore, i
adhuruar nga miliona fansa, e pa
veten të zhytur në një marrëdhënie
abuzive me ish-gruan e tij Amber
Heard.

Nuk jetoi gjatë në një
vend për shkak të jetës
boheme të nënës së tij

Përveç sjelljeve të egra dhe të
paparashikueshme, Betty Sue
Palmer kishte një natyrë histerike
që e detyronte familjen të

ndryshonte shpesh vendbanim. Në
një intervistë për Oprah, Johnny
Depp pranoi se para moshës 15
vjeçare, familja e tij e ndryshoi
“ndoshta 40 herë” banesën.
Kjo mund të jetë arsyeja pse Depp
më vonë u prir të interpretonte rolet
njerëzish të tjetërsuar. Me kaq
shumë ndryshime vendbanimi në
moshën e re, atij i mungonte
stabiliteti dhe koha e nevojshme
për t’u integruar vërtet në një
komunitet.

I ati u largua nga shtëpia

Kur Johnny ishte 15-vjeç, në vitin
1978, i ati John Christopher Depp
nuk mundi të duronte më
abuzimet e gruas së tij Betty Sue
Palmer, ndaj u largua nga familja.
Johnny shkoi me makinë tek puna
e babait të tij për t’i kërkuar të
kthehej, por i ati i tha se i ishte sosur
durimi.
Ai caktoi të birin si kryefamiljar. Kjo
shkaktoi një gjendje depresive tek e
ëma, që  kulmoi me tentativën për
vetëvrasje, duke konsumuar një
koktej me pilula. Fatmirësisht u
shpëtua në kohë. Pasi doli nga
spitali, Palmer vazhdoi të binte
ndjeshëm në peshë, dhe të
përkeqësohej në aspektin e
ekuilibrit mendor.
Në atë kohë Depp ishte i indinjuar
me braktisjen që i ati i bëri familjes
së tij. Ai nuk do ta kuptonte deri vite
më vonë pse babai duhej të ikte.
“Isha shumë i zhgënjyer me të, pasi
fillova të besoja se ikja e tij ishte një
akt i poshtër prej burracaku”- do të
kujtonte ai më vonë.

Johnny Depp vuante nga
një çrregullim i ngjashëm

me Sindromën Turet

Që fëmijë Johnny Depp nisi të vuante
nga një çrregullim psikologjik.
Ndonjëherë, Depp ndihej i detyruar
t’i bënte gjërat dy herë. Po ashtu,
prindërit e tij vunë re se ai bënte
ndonjëherë zhurma të çuditshme,
një sjellje që ishte e ngjashme me
Sindromën Turet.
Kjo simptomë iu rishfaq edhe në
fillim të karrierës së tij si aktor. Ndodhi
në një periudhë kur ai po gëzonte
suksesin por edhe presionet e famës
së fituar nga filmi “21 Jump Street”.Ai
përjetoi gjithashtu emocione
kontradiktore gjatë promovimit të
filmit. Ajo vorbull stresi dhe presioni u
shfaq në një mënyrë të turpshme
gjatë një udhëtimi me avion për në
Vankuver të Kanadasë.
Ishte ulur në klasin e parë, kur
përjetoi një dëshirë të papritur dhe të
pakontrollueshme për të bërtitur një
nga gjërat më të sikletshme që mund
të imagjinonte. Nisi të bërtiste:“Unë
shkoj me kafshë!” e pasuar nga një
heshtje e sikletshme nga të
pranishmit. Pas disa momentesh një
pasagjer pranë tij e theu heshtjen
duke e pyetur me mirësjellje :”Çfarë
lloj kafshe?”. Për fat të mirë, ajo
ndërhyrje ia përmirësoi humorin
aktorit.

Përjetoi shumë keq
sëmundjen e vajzës së tij

të vogël

Në vitin 2007, Johnny Depp u

përball me makthin më të keq të
çdo prindi. Vajza e tij, Lily-Rose
Depp, 7 vjeçe, ishte prekur së
bashku me ish-bashkëshorten e tij
dhe të ëmën Vanessa Paradis nga
bakteri E. Coli. Sëmundja i shkaktoi
probleme të rënda me veshkat.
Depp dhe Paradis qëndruan 9 ditë
dhe netë në një spital të Londrës, të
pasigurt nëse vajza e tyre do të
mbijetonte. Fatmirësisht, Lily-Rose
u shërua, por ajo përvoja e rëndë e
transformoi aktorin. Ai nuk e harron
kurrë sesa i pafuqishëm u ndje gjatë
atij kalvari.
“Momenti kur vajza ime e sëmurë
ishte shtruar në spitalin Great
Ormond Street, ishte periudha më e
errët e jetës sime”- do të deklaronte
ai më vonë. Në vitin 2008, pas
shërimit të vajzës së tij, Depp i
dhuroi 2 milionë dollarë spitalit
londinez.

Është përballur me 
varësinë e fortë nga

droga dhe alkooli

Në një intervistë të vitit 2005 për
revistën Rolling Stone, Depp e
pranoi:”Kam kaluar shumë vite
duke e helmuar veten… Isha
shumë, shumë i zoti në këtë gjë”. Por
gjatë dëshmisë së tij në gjyqin për
shpifje ndaj Heard, Depp ka folur
mbi përpjekjet e tij për t’i dhënë
fund varësisë së tij nga droga dhe
alkooli pas ndërhyrjes së motrës së
tij, Christi Dembrowski, në vitin në
2014.

Marrë me shkurtime nga 
Grunge – Bota.al

Historia tragjike e jetës reale 
të Johnny Depp
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PRISHTINË, 10 MAJ - Kryeministri i
Republikës së Kosovës, Albin
Kurti, e ka kujtuar legjendën e
boksit, Xhevdet Peci.
Kryeministri Kurti e ka
ngushëlluar familjen e të ndjerit,
ndërsa e ka përmendur karrierën
e suksesshme të Pecit, i cili
konsiderohet njëri prej
sportistëve më të mëdhenj që ka
pasur Kosova ndonjëherë. “Qysh
kur isha fëmijë, para ndeshjeve të
futbollit në stadiumin e
kryeqytetit të KF ‘Prishtina’, të
dielave pasdite, shkonim në
Pallatin e Rinisë për t’i parë
boksierët e KB ‘Prishtina’. Bashkë
me Lah Nimanin, Nazif Gashin,
Aziz Salihun, Naser Bajramin,
Mehmet Bogujevcin, Fatmir
Makollin dhe boksierë të tjerë,
ishte edhe Xhevdet Peci. Me stilin
e tij të shpejtë të të boksuarit në
ring, Xhevdet Peci i fitoi simpatitë
dhe zemrat e mijëra

dashamirësve të sportit, mes tyre
edhe timen si një fëmijë
entuziast për boksierin Xhevdet
Peci, që pesë vjet rresht askush
nuk arriti ta mposhte”, ka thënë
Kurti. 
“I lindur më 17 prill 1955 në
fshatin Zhazhë të Mitrovicës,
Xhevdet Peci do të bëhej një nga
sportistët më të trofeshëm në
boksin e Kosovës dhe të
Ballkanit. Xhevdet Peci ishte i
mirënjohur për grushtet e tij të
forta dhe goditjet e
parezistueshme me të cilat
nokautonte kundërshtarët pa
konsumuar të gjitha raundet. Ai
arriti të shpallej katër herë
kampion i ish-Jugosllavisë në
konkurrencë individuale, pesë
herë në konkurrencë ekipore si
dhe dy herë kampion ballkanik.
Me karrierën e tij të pasur,
boksieri Xhevdet Peci ka hyrë në
historinë e boksit dhe të sporteve

në Kosovë, ku ai do të kujtohet
për trofetë e fituara, kontributin
për zhvillimin e boksit në Kosovë,
për grushtet nokautuese të tij,
madje edhe për ‘nokautimin’ e
referit që i bëri padrejtësi. I
fuqishëm qoftë kujtimi për
Xhevdet Pecin ashtu siç qe jeta e
tij prej boksieri!”, ka shtuar Kurti. 
Legjendën e boksit, Xhevdet
Peci, e ka përkujtuar edhe
presidentja e Republikës së
Kosovës, Vjosa Osmani. “Me
dhimbje të thellë pranova lajmin
për ikjen e hershme të legjendës
së boksit kosovar, Xhevdet Peci.
Ai na përfaqësoi denjësisht në
këtë sport dhe na bëri krenarë në

kohë të vështira. Pas vetes la një
histori të bujshme në sportin e
boksit duke qenë disa herë
radhazi kampion, ndaj do të
mbetet model për brezin e
tashëm dhe të ardhshëm në këtë
disiplinë sportive. Do të jetojmë
përjetësisht me kujtimin e
dorëzës së hekurt të Xhevdet
Pecit. Ju përcjell ngushëllimet e
mia më të sinqerta familjes,
miqve dhe komunitetit sportiv!”,
thuhet në mesazhin ngushëllues
të presidentes Osmani. 
Legjendën Xhevdet Peci e kanë
kujtuar edhe shumë figura të
njohura nga jeta politike dhe
sportive në Kosovë. 

SUKSESET E XHEVDET
PECIT NË BOKS

(1975 - 1983) - Katër herë
kampion i ish-Jugosllavisë në
konkurrencën individuale
(1975 - 1983) - Pesë herë
kampion i ish-Jugosllavisë në
konkurrrencën ekipore
(1978) - Kampion Ballkanik
(1981) - Kampion Ballkanik për
herë të dytë
(1999  - deri me sot ) - kryetar i
këshillit profesional i Federatës
së Boksit të Kosovës
(2000) - Qyteti i Mitrovicës e
zgjedh sportistin e shekullit

Kurti dhe Osmani vlerësojnë lart Xhevdet Pecin:
Na bëri krenarë në kohë të vështira  

Prishtinë, 10 maj - Në mesjavë
zhvillohen ndeshjet e dyta
gjysmëfinale të “play-off”-it.
Golden Eagle Ylli është sërish
vendas ndaj Sigal Prishtinës.
Takimin e parë e fituan
bindshëm therandasit 73:48.
Kampioni dhe lideri do të
përpiqet të shënojë fitore edhe në
përballjen e dytë në mënyrë që të
jetë më afër finales, kurse

prishtinasit, pasi pësuan humbje
të thellë në sfidën e parë, kërkojnë
fitoren për ta barazuar serinë
gjysmëfinale. Në garat e rregullta
Ylli kishte përfunduar si lider me
22 fitore e gjashtë humbje, kurse
prishtinasit në vendin e pestë me
15 fitore e 13 humbje. Në katër
përballjet direkte fitore kanë
shënuar therandasit.
Gjysmëfinalja e dytë në mes të

Trepçës dhe Pejës pritet të jetë e
‘zjarrtë’ si ajo e para, që përfundoi
me fitoren e mitrovicasve 75:68.
Interesimi është i
jashtëzakonshëm në Mitrovicë,
ku atmosfera ishte e
jashtëzakonshme në takimin e
parë dhe kështu pritet edhe të
enjten mbrëma. Mitrovicasit
përfunduan garat e rregullta në
vendin e dytë me 19 fitore e shtatë
humbje, kurse pejanët në vendin
e tretë me 18 fitore e dhjetë
humbje. Në ndeshjet direkte në
elitë, tri fitore kanë mitrovicasit
ndaj një fitore të pejanëve. Trepça
e kishte mundur Pejën edhe në
gjysmëfinale të Kupës. Skuadra
që shënon tri fitore kualifikohet
në finale. 

GJYSMËFINALET E DYTA

Të mërkurën takohen: 
20:30 G. Eagle Ylli - Sigal Prishtina   

Të enjten takohen:
20:30 Trepça - Peja

Sonte përballen Ylli - Prishtina
‘Bad News Eagles’ nga Kosova
mposhti legjendat e Brazilit
PRISHTINË, 10 MAJ - Ekipi kosovar “Bad News Eagles” kanë përfunduar
ndeshjen e tretë në turneun më të madh të lojës CS:GO, “PGL
Antwerp Major 2022”.
“BNE” kanë triumfuar ndaj ekipit brazilian “Imperial” me rezultat
(16:12), kështu duke arritur dy fitore prej tri ndeshjeve të zhvilluara.
Kujtojmë se pjesë e ekipit “Imperial” janë edhe legjendat: FalleN, fer
dhe fnx të cilët kishin fituar Majorin vite më parë, por që nuk arritën
të bëjnë diferencën përball djemve nga Kosova.
Deri më tani, “BNE” ka triumfuar kundër ekipit turk “Eternal Fire”
dhe ekipit brazilian “Imperial”, teksa u mposhten nga ekipi rus
“forZe”. Në rast të një fitore të radhës, “BNE” do të kualifikohet në
fazën tjetër të turneut.

Legjenda e boksit e Kosovës, Xhevdet Peci, ka
shkuar në amshim. Ai është vlerësuar lart nga
kryeministri i Kosovës, Albin Kurti dhe
presidentja Vjosa Osmani. “Xhevdet Peci ishte i
mirënjohur për grushtet e tij të forta dhe goditjet
e parezistueshme me të cilat nokautonte
kundërshtarët pa konsumuar të gjitha raundet.
Ai arriti të shpallej katër herë kampion i ish-
Jugosllavisë në konkurrencë individuale, pesë
herë në konkurrencë ekipore si dhe dy herë
kampion ballkanik”, ka thënë Kurti
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Prishtinë, 10 maj -
Hendbollistja e rëndësishme e
Përfaqësueses së Kosovës,
Pashke Marku, ka operuar
krahun pas një lëndimi që e ka
munduar për kohë të gjatë. 23-
vjeçarja ka këputur ligamentet
e krahut, ndërsa i është
nënshtruar operimit ditë më

parë. Është duke e marrë veten
pas operimit. Marku tashmë e
vazhdon shërimin duke bërë
seanca fizioterapie dy herë në
javë. Në stërvitje pritet të
kthehet pas rreth katër muajve,
ndërsa jashtë hendbollit pritet
të qëndrojë gjashtë deri në
shtatë muaj. “Shpresoj të

kthehem me sukses dhe të
vazhdoj me formën që e kisha
së fundi”, ka thënë Pashke
Marku. 
Ajo ka shkëlqyer këtë edicion te
skuadra elitare e Zvicrës,
Kreuzlingen. Ka shënuar 105
gola në 20 paraqitje
kampionale. “Ka dy vjet që kam

pasur probleme me krahun,
por kam menduar që është nga
hendbolli, nga gjuajtjet e
shumta. Por mjeku më ka thënë
se nga goditjet e shumta kam
lënduar ligamentet. Dhimbjet
së fundi u bënë të
padurueshme dhe u detyrova t’i
nënshtrohem operimit.

Operimi ka shkuar me sukses”,
ka shtuar Marku. “Shpresoj që
edhe te Kosova të kthehem me
sukses”, ka përfunduar Marku.

Operohet Pashke Marku, mungon rreth gjashtë muaj

UEFA nxjerr në shitje biletat për finalen
e Ligës së Konferencës në Tiranë

UEFA ka nxjerrë në shitje biletat për finalen e Ligës së
Konferencës që do të mbahet më 25 maj në stadiumin
“Air Albania” në Tiranë. Me anë të faqes së saj zyrtare në
ueb, UEFA ka bërë me dije se 16 500 bileta janë në shitje
nga një kapacitet prej 20 mijë vendesh. Tifozët e të dyja
skuadrave do të kenë nga 4 000 mijë bileta secila,
ndërkohë që 8 500 kanë dalë në shitje në faqen zyrtare
UEFA.com. Çmimet e tyre ndahen në bazë të kategorive
të mëposhtme: (Kategoria 4:25 euro), (Kategoria 3:45
euro),  (Kategoria 2:85 euro), (Kategoria 1:125 euro). 

Hamiltoni, polemika me Mercedesin:
Më lanë mua çdo përgjegjësi për garën

I renditur në vendin e gjashtë në garën e fundit të
zhvilluar në Majemi, piloti britanik Lewis Hamilton është
i pakënaqur me këtë rezultat. Sërish ai u klasifikua pas
shokut të tij të skuadrës George Russell (i pesti). “U
renditëm në vendet 5-6, ndaj kemi arritur pikë të
rëndësishme për skuadrën”, ka thënë Hamiltoni. 
Shtatë herë kampioni i botës, duke folur për paraqitjen e
tij dhe makinën, ka shtuar: “U përpoqa të rikuperoja, por
pa sukses. Është një periudhë që nuk kam fat. Fakti që
mbaruam garën dhe morëm pikë është pozitiv, por në
Majemi nuk pashë shumë aspekte pozitive nga makina
Mercedes. Nuk jemi ende aq të shpejtë sa rivalët. Nuk më
pëlqeu biseda me skuadrën në lidhje me strategjinë, që e
lanë gjithçka në dorën time. Ata i kanë të gjitha detajet e
makinës dhe duhet të marrin një vendim. Në këtë garë e
hodhën topin në fushën time dhe nuk e kuptoj përse”, ka
shtuar Hamiltoni, i cili i referohet momentit kur në pistë
hyri makina e sigurisë e mund të ndryshonte strategji. 

Kepa dëshiron të largohet nga Chelsea 

Disa futbollistë pritet të largohen nga Chelsea në afatin
kalimtar të verës. Një prej atyre që nuk është i lumtur në
klubin londinez është portieri Kepa Arrizabalaga. Portieri
spanjoll nuk është zgjedhja e parë në klub dhe vështirë se
do të jetë përderisa Edouard Mendy të jetë aty. Kështu,
Kepa dëshiron të nisë një aventurë larg “Stamford Bridge”.
Ai dëshiron të shkojë te një skuadër ku do të jetë opsioni i
parë për portën.

Bayerni shpreh interesim për Manen 

Bayern Munchen po rrezikon t’i humbasë shërbimet e
yjeve Lewandowski dhe Gnabry, por drejtuesit e klubit e
kanë vënë në shënjestër yllin e Liverpoolit, Sadio Mane.
“Sky Sports Germany” raporton se drejtori sportiv i
Bayernit, Hasan Salihamidziq, është takuar të dielën e
kaluar me Ramy Abbas Issa, menaxherin e Sadio Manesë.
Kampionët e Bundesligës e kanë në krye të listës
sulmuesin e Liverpoolit. Negociatat pritet të fillojnë pasi
Liverpooli të luajë në finalen e Ligës së Kampionëve më
28 maj. 

SHKURT 

Trajneri i Manchester Cityt, Pep
Guardiola, ka thënë se të gjithë
në Angli duan që titullin ta fitojë
skuadra e Jurgen Kloppit,
Liverpool. “Njerëzit duan që
Liverpooli të fitojë më shumë se

ne. Nuk është një problem, është
normale. Ndoshta ata kanë më
shumë tifozë nëpër botë dhe në
Angli ndoshta më shumë e
mbështetin Liverpoolin sesa ne.
Të gjithë në këtë vend bëjnë tifo

për Liverpulin, sigurisht sepse
Liverpooli ka një histori të
pabesueshme në
kompeticionet evropiane.
Megjithatë, jo në Premierë Ligë,
sepse ata kanë fituar vetëm një

trofe në 30 vjet. Por nuk është një
problem. Liverpuli, bashkë me
Manchester Unitedin, janë
skuadrat më të famshme, me atë
që kanë bërë në histori, me
trofetë e fituar, trashëgiminë,

historinë, dramat, shumë gjëra.
Por ne po shkojmë drejt tyre në
10-11-12 vjetët e fundit. E di që
ndonjëherë jemi bezdi për
njerëzit, por nuk më intereson”,
ka deklaruar Guardiola.

Guardiola sulmon Liverpoolin: E gjithë Anglia është me të

BOSTON, 10 MAJ - Golden State ka
fituar me rezultat 101-98 ndaj
Memphisit në gjysmëfinalen e
katërt të “play-off”-it në
Konferencën e Perëndimit, duke
udhëhequr 3-1 serinë e takimeve
mes dy ekipeve. Takim me rivalitet
dhe i hapur deri në sekondën e
fundit, ku për Warriorsin u dallua
Stephen Curry, autor i 32 pikëve. Te
Memphisi këtë herë mungoi lojtari
lider. Pas këtij takimi, Golden State
është një fitore larg finaleve. Në
Konferencën e Lindjes, barazim 2-2
me ndeshje mes Bostonit dhe
Milwaukees, skuadra e Celticsit fitoi
me rezultat 116-108 ndaj
kampionëve të Bucksit, sfidë
spektakolare nga të dyja skuadrat.
Tatum e Horford realizuan nga 30
pikë secili për Bostonin që e meritoi
fitoren. Për Milwaukee u dallua
Antetokounmpo me 34 pikë e 18
rebounde, por që nuk mjaftuan për
ta evituar këtë humbje në fushën e
saj.

Curry i jep fitoren Golden
States, Bostoni barazon serinë
me Milwaukee

MILANO, 10 MAJ - Ndeshja finale e
Kupës së Italisë ndërmjet Interit dhe
Juventusit do të zhvillohet sonte (e
mërkurë) me fillim nga ora 21:00.
Zikaltrit do ta kërkojnë trofeun e dytë
sezonal pas Superkupës. Klubi nga
Milano në këtë sezon ka një bilanc
pozitiv ndaj bardhezinjve nisur nga
fakti që në dy përballjet e
kampionatit ka barazuar një dhe ka
fituar një tjetër, pa harruar edhe
suksesin në kohën shtesë në
Superkupë. Tashmë Interi do të
kërkojë të mbetet i pamposhtur
edhe në ndeshjen e katërt ndaj
rivalëve historikë, teksa zikaltërve u
jep shpresë edhe trajneri Simone
Inzaghi, i cili ka statistika të
shkëlqyera kur vjen puna te
përballjet me Juventusin. Inzaghi
është trajner i Serisë A që ka
mposhtur gjashtë herë bardhezinjtë,

ndërsa tri prej sukseseve vijnë në
Superkupën e Italisë, dy herë me
Lazion dhe një herë me Interin.
Ndërkaq, Inzaghi ka një kujtim të
hidhur në finalen e Kupës së Italisë
në sezonin 2016-2017, kur Juventusi

fitonte ndaj Lazios. Gjithsesi, Inzaghi
do të kërkojë t’i ruajë statistikat e tij
ndaj Juventusit të mërkurën në
mbrëmje dhe ta mbyllë sezonin pa
asnjë humbje në katër përballje
kundër bardhezinjve.

Sonte finalja e Kupës së Italisë, 
Inter - Juventus

KONFERENCA E LINDJES - GJYSMËFINALE “PLAY-OFF”

Miami - Philadelphia (2-2)
Boston - Milwaukee 116-108 (2-2)

KONFERENCA E PERËNDIMIT - GJYSMËFINALE “PLAY-OFF”

Phoenix - Dallas (2-2)
Memphis - Golden State 98-101 (1-3)
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� Zyrije Kikaj shpall te pavlefshëm
diplomën e shkollës se mesme të mjekësisë
“Ali Sokoli“ në Prishtine.

� Tahire Halili shpalle te pavlefshme
dëftesën e shkollës fillore “Shote Galica".

� Kombi-Taxi Selim Kelmendi shpalle te
pavlefshme certifikatën e biznesit me nrb:
70329652.

� Besarta Syla shpalle te pavlefshme dëftesat
dhe diplomën e SHMLE "Hasan Prishtina".

� Selver Kajtazi shpalle te pavlefshme
certifikatën e biznesit me nrb: 810559841.

� Leonida Kokalla nga Gjakova shpall të
pavlefshme dëftesën nga klasa e –I- deri –VIII-
e SH.F. “Ali Hasi”, Cërmjan komuna e
Gjakovës.

� Rita Hilaj shpall të pavlefshme diplomën
e Gjimnazit “Hajdar Dushi”, Gjakovë.

� Lëshoj banës me qira për student apo
familjar në lagjen "Mati 1" Rr.  "Muharrem
Fejza", banesa është 70 m2 dhe i plotëson
të gjitha kushtet, kati dytë ndërtim i ri tel:
044-686-900.

� Lëshoj banesë me qira, banesa është
ndërtim i ri dhe gjendet në lagjen 
"Mati 1" rruga "Muharrem Fejza"
Prishtinë. Tel: 044-686-900.

� Lëshoj banesë me qera në lagjen
"Mati 1" përball "Super Vivës", me
sipërfaqe mbi 50 m2, kati dytë me
ngrohje, klimë, ashensorë  etj, çmimi 200
€uro. Tel: 044-185-233.

� Lëshoj banesë me qira garsoniere në
Ulpian kati i parë, posedon tre shtretër
dhe e mobiluar. Preferohet për studenta
ose studente, një qift apo të tjerë. Çmimi
është 185 euro. Tel: 044-812-875.

� Lëshoj garsonjer me qira në lagjen
Ulpiana kati i parë. Banesa është e
mobiluar dhe i plotëson të gjitha kushtet
për banim, preferohet për një qift apo tre
studentë, mund të merret për kohë të
shkurt apo të gjatë. Çmimi është 180 Euro.
Tel: 044-812-875.

� Urgjentisht kërkoj një banesë me qera
ne Prishtine. Banesa duhet të ketë 1 ose 2
dhoma gjumi e mobiluar ose bënë edhe e
pa mobiluar. Çmimi prej: 200-250 €. Tel:
045-660-188

� Lëshoj lokalin më qira. Lokali është i
pasitur më të gjitha kushtet përcjellëse.
Lokali gjendet në lagjen e Boshnjakëve në
Mitrovicë. Për informata më të hollësishme
mund të na kontaktoni në këtë numër të
telefonit:049-392-275

� Lëshoj banesë me qira në Lagjen
Dardania afër "Bill Clintonit", kati tretë,
banesa posedon të gjitha kushtet
elementare, dy dhoma, kuzhinë e veçanet
me pamje nga parku me çmim sipas
marrëveshjes tel: 045-891-338 ose 
049-616-139

>> SHPALLJE TË VOGLA <<
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