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UASHINGTON, 12 MAJ - Shtetet e
Bashkuara kanë regjistruar më
shumë se një milion të vdekur
me koronavirus, ka thënë
Shtëpia e Bardhë.
Presidenti amerikan, Joe Biden,
ka urdhëruar që flamujt të ulen
në gjysmë-shtizë.
Kjo është shifra më e lartë e
viktimave me koronavirus që ka
regjistruar ndonjë shtet deri më
tani, ndonëse Organizata
Botërore e Shëndetësisë beson

se shifra e vërtetë mund të jetë
shumë më e lartë.
Shtetet e Bashkuara kanë
regjistruar më shumë se 80
milionë raste të infektimit me
koronavirus. SHBA ka një
popullsi prej 330 milionë
banorësh.
Rasti i parë është konfirmuar më
20 janar të vitit 2020, pasi një
burrë ka udhëtuar nga Vuhani i
Kinës për në Sietëll.
Në pikun e pandemisë,

autoritetet amerikane kanë
regjistruar deri në 4,000 vdekje
në ditë. Ekspertët e shëndetit
publik kanë dhënë një mori
arsyesh për numrin e lartë të
viktimave, duke përfshirë
shkallën e lartë të obezitetit dhe
hipertensionit, sistemet e
mbingarkuara nëpër spitale,
hezitimin për t’u imunizuar dhe
një përqindje të
konsiderueshme të popullsisë
së moshuar.

Mbi një milion të vdekur nga Covid-19 në ShBA

BRUKSEL, 12 MAJ - Bashkimi
Evropian ua ka rikujtuar vendeve
të Ballkanit Perëndimor, se
përshtatja e qëndrimeve të tyre
me vendimet e BE-së në politikë të
jashtme dhe siguri është element
qendror në rrugëtimin e tyre
evropian.
Kështu është thënë në një
komunikatë të lëshuar nga
autoritetet evropiane, pas një
takimi joformal që ka realizuar
kryediplomati evropian, Josep
Borrell me zyrtarë të lartë të
Ballkanit Perëndimor.
Në këtë komunikatë është thënë
se takimi ka qenë rast për të
shkëmbyer mendimet rreth
sfidave në rajon dhe të ardhmen
evropiane të rajonit. “Fokusi në
takimin e të mërkurës, 11 maj,
ishte ndikimi global dhe rajonal i
luftës ilegale dhe të paprovokuar
të Rusisë kundër Ukrainës dhe
popullit të saj, dhe si munden së
bashku BE-ja dhe partnerët nga
Ballkani Perendimor të adresojnë
dëmet dhe pasojat e kësaj lufte, si
në çmimet e ushqimit dhe

energjisë, ashtu edhe në
stabilitetin rajonal dhe global”,
thuhet në këtë komunikatë.
Përfaqësuesi i lartë Borrell ka
mirëpritur mbështetjen e plotë të
partnerëve nga Ballkani
Perëndimor në Asamblenë e
Përgjithshme të OKB-së për
rezolutat lidhur me agresionin e
Rusisë kundër Ukrainës.
“Përfaqësuesi i lartë i ka njoftuar
për përgjigjen e BE-së në
mbështetje të Ukrainës, përfshirë
edhe masat restriktive që kanë për
qëllim kufizimin e aftësive të
Kremlinit për të financuar luftën.
Ai ka përsëritur rëndësinë e
përshtatjes me politikën e jashtme
dhe atë të sigurisë, si element
qendror në rrugëtimin evropian”,
thuhet më tej në komunikatë,
duke shtuar se “liderët kanë
konfirmuar përkushtimin e tyre
strategjik për integrim në BE dhe
bashkëpunim rajonal”.
Deri më tani, Serbia është vendi i
vetëm i Ballkanit Perëndimor që
nuk ka mbështetur sanksionet e
Bashkimit Evropian ndaj Rusisë.

BE-ja ka paralajmëruar se
diskutimet me vendet e Ballkanit
Perëndimor do të vazhdojnë javën
e ardhshme në nivel të ministrave
të Jashtëm.
Pjesëmarrës në darkën në Bruksel
ishin: ministrja e Jashtme dhe e
Diasporës e Kosovës, Donika

Gërvalla, presidenti i Serbisë,
Aleksandar Vuçiq, kryeministri i
Shqipërisë, Edi Rama, presidenti i
Malit të Zi, Millo Gjukanoviq,
kryeministri i Maqedonisë së
Veriut, Dimitar Kovaçevski, dhe
anëtari i presidencës trepalëshe të
Bosnjë e Hercegovinës, Millorad

Dodik.
Kosova është përfaqësuar në këtë
darkë joformale me
kryediplomaten Gërvalla, pasi
presidentja e Kosovës, Vjosa
Osmani, dhe kryeministri Albin
Kurti, gjenden për vizitë në Shtetet
e Bashkuara.

Përshtatja e Ballkanit Perëndimor 
me politikën e jashtme të BE-së, 

“element qendror në rrugën evropiane”

BERLIN, 12 MAJ - Grupi teknologjik
dhe industrial gjerman, Siemens
AG, ka thënë se do të ndalë
plotësisht operacionet në Rusi dhe
do të largohet nga ky treg për shkak
të pushtimit të paprovokuar rus në
Ukrainë.
Në një deklaratë të lëshuar më 12
maj, kompania multinacionale ka
thënë se ka nisur “procedurat për
të ndalur operacionet dhe
aktivitetet biznesore” në Rusi. “Ne
e dënojmë luftën në Ukrainë dhe
kemi vendosur të ndalim
aktivitetin tonë biznesor në Rusi.
Ky nuk ka qenë vendim i lehtë,
duke marrë parasysh detyrën tonë
për t’u kujdesur për punëtorët tanë
dhe marrëdhënien afatgjatë me
konsumaorët, në një treg ku kemi
qenë aktivë për gati 170 vjet”, ka
thënë presidenti i kompanisë,
Ronald Busch, duke shtuar se “ne
jemi duke ofruar ndihmë

humanitare për kolegët tanë dhe
njerëzit e Ukrainës dhe i
bashkohemi komunitetit
ndërkombëtar në thirrjet për
paqe”.
Prej kur Moska ka nisur pushtimin
e paprovokuar të Ukrainës, më 24
shkurt, qindra kompani nga e
gjithë bota janë larguar nga tregu i
Rusisë.
Siemens më herët ka pezulluar
aktivitetet biznesore në Rusi dhe
Bjellorusi, e cila i ka ndihmuar
Kremlinit në luftë.
Në Rusi, Siemens ka prodhuar
pajisje shtëpiake.
Ajo ka prodhuar edhe trena
elektrikë në një sipërmarrje të
përbashkët me kompaninë
inxhinierike hekurudhore, Ural
Locomotives dhe ka ofruar
mbështetje teknike për trenat e
shpejtë elektrikë, Sapsan, të
prodhuar nga Rusia.

Siemens largohet nga Rusia
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PRISHTINË, 12 MAJ (ER) -
Kryetari i Kuvendit të Kosovës,
Glauk Konjufca, ka bërë
homazhe pranë varrit të
heroit Agron Rrahmani me
rastin e 24-vjetorit të rënies së
tij. Me këtë rast kreu i Kuvendit
ka thënë se Agron Rrahmani
është një prej figurave më të
rëndësishme i cili ka dhënë
kontribut të madh që populli i

Kosovës sot të jetojë i lirë. 
Konjufca ka thënë se heronjtë
Agron Rrahmani, Bahri Fazliu
dhe veprimtarë të tjerë janë
inspiruar nga rënia heroike e
Afrim Zhitisë dhe Fahri
Fazliut, të cilët, më 2 nëntor
1989, ranë heroikisht në një
betejë me policinë serbe.
“Ngjarjet e tilla vazhdimisht
kanë frymëzuar heronjtë e

UÇK-së. Pra, kur filloi lufta
jonë, ajo nuk filloi nga asgjëja,
por ishte një shtresëzim
shumë i gjatë i  përpjekjeve të
pareshtura e i heroizmave të
tillë, prej të cilave
ushqeheshin çlirimtarët dhe
heronjtë tanë, të cilët do të
kujtohen dhe nderohen
gjithmonë”, ka deklaruar
Konjufca.

Konjufca: Heronjtë do të kujtohen dhe nderohen gjithmonë

PRISHTINË, 12 MAJ (ER) - Presidentja
e Kosovës, Vjosa Osmani-Sadriu,
në fillim të vizitës së saj zyrtare në
Lituani, është pritur nga
presidenti i Republikës së
Lituanisë, Gitanas Nauseda, me të
cilin ka diskutuar për hapjen e
kapitujve të ri të partneritetit në
mes të dy vendeve.
Presidentja Osmani ka
përmendur historinë e gjatë të
popujve tanë në rezistencën e
guximshme kundër okupatorëve
si dhe kontributin e vendeve për
një Evropë më paqësore dhe të
sigurt. “Sot Lituania e përkrah

Kosovën në aspiratat
euroatlantike dhe në procesin e
anëtarësimit në organizata
ndërkombëtare, ndërkaq së
bashku qëndrojmë kundër luftës
gjenocidale të Rusisë në Ukrainë”,
ka thënë Osmani. 
Ndër të tjera, të dy presidentët
kanë diskutuar edhe për
bashkëpunimin në fushën e
mbrojtjes dhe sigurisë si dhe për
mundësitë e rritjes së shkëmbimit
tregtar. 
Osmani e ka informuar
homologun e saj për aplikimin e
Kosovës në Këshillin e Evropës

duke kërkuar përkrahjen e
Lituanisë për këtë proces si dhe
për integrimin e Kosovës në BE
dhe në NATO. 
Presidenti Nauseda ritheksoi
përkrahjen e fuqishme të
Lituanisë për pavarësinë dhe
integritetin territorial të Kosovës si
dhe për integrimin euroatlantik të
vendit tonë.  
Gjatë qëndrimit në Lituani,
presidentja Osmani do të realizojë
takime edhe me kryeministren e
këtij vendi, Ingrida Simonyte, si
dhe kryetaren e Kuvendit,
Viktorija Cmilyte-Nielsen.

Lituania mbështet Kosovën
në aspiratat euroatlantike

Faton DËRMAKU

PRISHTINË, 12 MAJ- Zëvendësministrja
e Shëndetësisë, Dafina Gexha-
Bunjaku, ka thënë se kjo ministri
do të bëjë çka është e mundur që
infermierisë t’i krijojë një mjedis
me kushte optimale për punë,
përmirësim të pozitës materiale
dhe krijim të mundësive për
zhvillim dhe avancim
profesional. 
Me rastin e 12 Majit - Ditës
Ndërkombëtare të Infermierisë,

ajo ka thënë se ligjet dhe
deklaratat për të drejtat e
infermierëve, profesionistëve të
tjerë shëndetësorë dhe të
pacientëve, sado që janë të
rëndësishme, nuk e bëjnë
vetvetiu sistemin tonë
shëndetësor më të sigurt, por
mund ta ndihmojnë fuqizimin e
tyre për ta vendosur në një pozitë
më të mirë si infermierin ashtu
edhe mjekun për të menaxhuar
shëndetin e pacientëve dhe për ta
përmirësuar cilësinë dhe sigurinë
e shërbimeve.

“Duke e konsideruar shëndetin si
një vlerë shoqërore dhe të drejtë
individuale dhe kolektive,
infermierët padyshim që luajnë
rol të madh në realizimin e kësaj
të drejte. Përmes ofrimit të
kujdesit shëndetësor spitalor dhe
jashtëspitalor, vizitave mjekësore
në shtëpi në funksion të
përmirësimit të cilësisë dhe
sigurisë së shërbimit shëndetësor
dhe rritjes së kënaqshmërisë së
qytetarëve me shërbimet e
ofruara”, ka thënë Gexha-
Bunjaku.

Ministria e Shëndetësisë premton 
kushte më të mira për infermierët

MITROVICË, 12 MAJ (ER) - Ish-
kryetari i Organizatës së
Veteranëve të Luftës (OVL-
UÇK), Hysni Gucati, ka ardhur
të enjten në Kosovë për të
vizituar babanë e tij të shtruar
në spitalin e Mitrovicës.
Gucati me lejen e Speciales
dhe nën masa të rrepta të
sigurisë nga EULEX-i dhe

Policia e Kosovës është parë
duke hyrë në spitalin e
Mitrovicës.
Gazeta “Epoka e re” ka mësuar
se Gucati do të qëndrojë tri
ditë në Kosovë dhe më pas do
të kthehet prapë në Hagë për
ta pritur verdiktin gjyqësor i cili
do të jepet më 18 maj kundër
tij dhe Nasim Haradinajt.

Hysni Gucati vjen në Kosovë,
viziton babanë në spital
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Prishtinë, 12 maj - Kosova të
enjten ka aplikuar për anëtarësim
në Këshillin e Evropës. Aplikimin
në selinë e Këshillit të Evropës, në
Strasburg, e ka bërë ministrja e
Punëve të Jashtme dhe e
Diasporës e Kosovës, Donika
Gërvalla.
Nëpërmjet një videoadresimi,
ministrja Gërvalla ka konfirmuar
se ka dorëzuar aplikimin për
anëtarësim në Këshillin e Evropës,
duke thënë se shpreson për një
përgjigje pozitive. “Sot hapet një
kapitull i ri për Kosovën në
Këshillin e Evropës. Sot fillon
procedura e shqyrtimit të
kërkesës sonë, e cila do të kalojë
nëpër instanca të ndryshme të
Këshillit të Evropës, të Asamblesë
Parlamentare dhe Këshillit
Ministror. Kosova e meriton të jetë
anëtare e Këshillit të Evropës”, ka
thënë ajo.
Qeveria e Kosovës paraditen e së
enjtes fillimisht miratoi në parim
nismën për anëtarësimin e
Republikës së Kosovës në
Këshillin e Evropës. Sipas
njoftimit të qeverisë, me këtë
vendim Ministria e Punëve të

Jashtme dhe e Diasporës u
obligua që t’i zhvillojë të gjitha
procedurat për anëtarësim në
bazë të legjislacionit në fuqi.
Më 16 mars të këtij viti Federata
Ruse është përjashtuar nga ky
Këshill për shkak të nisjes së luftës
së paprovokuar në Ukrainë.
Aplikacionin e shqyrton Komiteti i
Ministrave dhe pas shqyrtimit të
gjendjes në Kosovë, fjalën
përfundimtare e jep Asambleja
Parlamentare, e cila përbëhet nga
përfaqësuesit kombëtarë të
shteteve anëtare. Pranimi bëhet
me votat e 2/3 të shumicës.
Çdo anëtar i Këshillit të Evropës
duhet t’i pranojë parimet e
sundimit të ligjit dhe zbatimin e të
drejtave dhe lirive themelore të
njeriut për të gjithë personat
brenda juridiksionit të atij shteti.
Në mungesë të Rusisë, dy të tretat
e shteteve anëtare të kësaj
organizate e njohin pavarësinë e
Kosovës.
Duke qenë se vendimet merren
me shumicë, mundësia e
pranimit të Kosovës është reale, në
rast se vlerësohet se Kosova i
plotëson kushtet.
Kryeministri i Shqipërisë, Edi
Rama, ka folur edhe për kërkesën
e Kosovës për në Këshillin e

Evropës, duke shprehur hapur
mbështetjen e tij. “Ne jemi në
mbështetje absolute të Kosovës në
çdo hap dhe për çdo gjë që lidh
Shqipërinë, Kosovën dhe
komunitetin ndërkombëtar.
Ndërkohë që ne kemi qasje
komplet tjetër kur vjen puna tek
normalizimi i marrëdhënieve hap
pas hapi në aspektin ekonomik,
në aspektin e lirisë së lëvizjes e të
tjera e të tjera, me Serbinë
paralelisht me betejën në tryezë,

betejën diplomatike për dialog e
kështu me radhë sepse besojmë
që kjo është rruga, kjo është rruga
dhe nga ana tjetër respektojmë
plotësisht zgjedhjen e bërë nga
autoritetet legjitime, të votuara, të
mandatuara, përgjegjëse të
Kosovës për të pasur një qasje
komplet tjetër në këtë aspekt. Por
kur vjen puna tek demarshet e
Kosovës në arenën
ndërkombëtare, ne jemi 100% me
Kosovën. Serbia sigurisht është në
të drejtën e vetë të mendojë krejt
ndryshe, na vjen keq për Serbinë
në këtë rast, por ne do të
mbështesim Kosovën”, ka thënë
Rama.
Kryetari i Partisë Demokratike të
Kosovës (PDK), Memli Krasniqi,

ka thënë se aplikimi për
anëtarësimin e Kosovës në
Këshillin e Evropës është hap i
duhur për të cilin s’do të duhej të
kishte pasur hamendësim  që,
sipas tij, e kanë kërkuar të ndodhë
sa më parë. “E përshëndesim këtë
nismë dhe si opozitë do ta
mbështesim në të gjithë hapat e
ardhshëm këtë proces, në mënyrë
që kjo objektivë shtetërore e
shoqërore të realizohet sa më
parë. Anëtarësimi i Kosovës në
Këshillin e Evropës, jo vetëm që e
ofron Kosovën me vlerat
demokratike evropiane, por i
hapë perspektivë të re dhe shumë
të nevojshme institucioneve të
Kosovës, qytetarëve dhe shoqërisë
tonë në përgjithësi”, ka shkruar
Krasniqi në llogarinë e vet në
“Facebook”.
Edhe shefi i grupit parlamentar i
Aleancës për Ardhmërinë e
Kosovës (AAK), Besnik Tahiri, ka
përshëndetur nismën e Qeverisë
së Kosovës që të aplikojë për
anëtarësimin në Këshillin
Evropian. Ai ka thënë se ky është
rast ideal për vendin dhe se
Republika e Kosovës nuk do të
ketë situatë tjetër më të volitshme
për anëtarësim në Këshillin e
Evropës. “Anëtarësimi i
Republikës së Kosovës në
Këshillin e Evropës e ka një
momentum të mirë, të cilin duhet
ta shfrytëzojmë. Zhvillimet në
Ukrainë dhe vendimi për ta
larguar Rusinë nga Këshilli i
Evropës, janë dy ngjarje që mund

Kosova aplikon për anëtarësim
në Këshillin e Evropës
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TË ENJTEN REPUBLIKA E KOSOVËS KA APLIKUAR ZYRTARISHT PËR ANËTARËSIM NË KËSHILLIN E EVROPËS

Kosova ka aplikuar të enjten për anëtarësim në Këshillin e Evropës.
Zëvendëskryeministrja, njëherësh ministre e Punëve të Jashtme dhe Diasporës,
Donika Gërvalla, e ka dorëzuar aplikacionin fizikisht. Aplikacionin e shqyrton
Komiteti i Ministrave dhe, pas shqyrtimit të gjendjes në Kosovë, fjalën
përfundimtare e jep Asambleja Parlamentare e cila përbëhet nga përfaqësuesit
kombëtarë të shteteve anëtare. Pranimi bëhet me votat e 2/3 të shumicës

Cilat janë vendet
anëtare të Këshillit
të Evropës?
Shqipëria, Andorra, Armenia, Austria, Azerbajxhani, Belgjika,
Bosnje-Hercegovina, Bullgaria, Kroacia, Qiproja, Republika Çeke,
Danimarka, Estonia, Finlanda, Franca, Gjeorgjia, Gjermania,
Greqia, Hungaria, Islanda, Irlanda, Italia, Letonia, Lihtenshtajni,
Lituania, Luksemburgu, Malta, Monako, Mali i Zi, Holanda,
Maqedonia e Veriut, Norvegjia, Polonia, Portugalia, Moldavia,
Rumania, San Marino, Serbia, Sllovakia, Sllovenia, Spanja, Suedia,
Zvicra, Turqia, Ukraina, Mbretëria e Bashkuar.
Vende vëzhguese janë: Kanadaja, Izraeli, Japonia, Selia e Shenjtë,
Meksika dhe Shtetet e Bashkuara.
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Kuvendi i Shqipërisë refuzon ta shqyrtojë
rezolutën për gjenocidin në Srebrenicë

të kthehet në favorin tonë, në
qoftë se punojmë në mënyrë
strategjike, sistematike dhe
gjithëpërfshirëse. Gjatë vizitës në
Strasburg, në të gjitha takimet me
deputetë të Asamblesë
Parlamentare, nuk kemi hasur në
përgjigje negative të tipit ‘nuk
duhet të aplikoni’. Në fakt, në
shumicën e rasteve në këto
takime kemi gjetur mbështetje
dhe tone optimiste dhe inkurajim.
Janë dy çështje që duhet kushtuar
rëndësi: 1. Rusia edhe pse e
larguar nga Këshilli i Evropës,
ende ka ndikim në ketë
institucion, ndikim që e ushtron
përmes vendeve të saj mike,
andaj; 2. Qeveria duhet që të

përpilojë një qarkore informuese
për të gjitha ambasadat tona në
Evropë dhe vendet anëtare të
Këshillit të Evropës. Secili
ambasador duhet të kontaktojë
me Ministrinë e Punëve Jashtme
përkatëse, për të kërkuar që vendi
i tyre të na ndihmojë dhe votojë në
Asamblenë Parlamentare. Ky
është rast ideal për vendin.
Republika e Kosovës nuk besoj se
do të ketë situatë tjetër më të
volitshme për anëtarësim në
Këshillin e Evropës”, ka shkruar
Tahiri në llogarinë e vet në
“Facebook”.
Presidenti i Serbisë, Aleksandër
Vuçiq, ka thirrur një takim të
Këshillit të Sigurisë Kombëtare,

pas vendimit të Kosovës për të
aplikuar për anëtarësim në
Këshillin e Evropës. “Me këtë
veprim, Prishtina ka shkelur edhe
një marrëveshje që ka
nënshkruar, e ajo është
Marrëveshja e Uashingtonit. Ata e
kanë shkelur brutalisht atë”, ka
thënë Vuçiq.

Çfarë është Këshilli i
Evropës?

Këshilli i Evropës është një
organizatë ndërkombëtare për të
drejtat e njeriut, demokracinë dhe
sundimin e ligjit në Evropë, me
seli në Strasburg të Francës.
Është themeluar më 1949.

Këshilli mbron lirinë e shprehjes
dhe të medieve, barazinë dhe
minoritetet në vendet anëtare.
Kjo organizatë ka realizuar edhe
fushata për mbrojtje të fëmijëve,
kundër gjuhës së urrejtjes si dhe
për të drejtat e romëve, të cilët
përbëjnë komunitetin më të
madh në Evropë. Këshilli i
Evropës u ndihmon vendeve
anëtare që të luftojnë
korrupsionin dhe terrorizmin, si
dhe të kryejnë reformat e duhura
gjyqësore.
Grupi i saj i ekspertëve për
kushtetutë, i njohur si Komisioni i
Venecias, ofron këshilla ligjore për
shtete të ndryshme në botë.
Duke qenë organizatë

ndërkombëtare, Këshilli i Evropës
nuk mund të bëjë ligje, mirëpo ka
aftësi të nxisë zbatimin e
marrëveshjeve ndërkombëtare, të
arritura nga vendet anëtare për
tema të ndryshme.
Dy trupat kyçe të Këshillit janë:
Komiteti i Ministrave dhe
Asambleja Parlamentare.
Roli i Këshillit të Evropës në raport
me Kosovën është më i njohur për
publikun e Kosovës për shkak të
një raporti që i është dorëzuar
këtij institucioni në vitin 2010, ku
përmenden krimet e supozuara të
Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës,
përfshirë “trafikimin e organeve
njerëzore”, në periudhën janar
1998 - dhjetor 2000.

TIRANË, 12 MAJ - Kuvendi i
Shqipërisë ka refuzuar të enjten
kërkesën e një deputeti të
opozitës për të shqyrtuar dhe
mbështetur një rezolutë që
dënon krimet e kryera nga
forcat serbe në Srebrenicë në
vitin 1995 si gjenocid.
Propozimi i deputetit të Partisë
Demokratike, Tritan Shehu, u
hodh poshtë nga votat e
deputetëve të Partisë Socialiste,
që përbëjnë shumicën në
Kuvendin e Shqipërisë. Shehu
tha para deputetëve se refuzimi
i Kuvendit të Shqipërisë ta
dënojë gjenocidin serb në
Srebrenicë dhe ta detyrojë
Serbinë që t’i njohë krimet e saj

“është vepër e shëmtuar, një
shfaqje paprecedent, një
shfaqje turpi”.
Propozimi për rezolutë për ta
njohur Srebrenicën si gjenocid
të kryer nga forcat serbe dhe
hedhja poshtë e propozimit u bë
shkas për një përplasje të radhës
mes deputetëve të Partisë
Demokratike në opozitë dhe
Partisë Socialiste në pushtet, të
cilët nga foltorja e Kuvendit
shkëmbyen akuza të rënda ndaj
njëri-tjetrit në raport me
qëndrimet ndaj luftës në Bosnje
e Hercegovinë.
Ish Kryeministri i Shqipërisë Sali
Berisha akuzoi udhëheqësit e
Shqipërisë për “marrëdhëniet

miqësore” me Presidentin e
Serbisë Aleksandër Vuçiq, të
cilin e quajti “frymëzues të
gjenocidit serb, një Putin i vogël,
i gatshëm ta përsërisë atë në çdo
kohë.”
Deputeti socialist Taulant Balla
theksoi që Shqipëria ka njohur
tragjedinë në Bosnjë dhe akuzoi
Berishën, i cili atëbotë ishte
president i Shqipërisë, për rolin
që Shqipëria ka luajtur karshi
luftërave në ish-Jugosllavi.
“Është e pakuptueshme që një
njeri që është i vetmi në këtë
sallë që ka përgjegjësi direkte të
turpit që ka marrë Shqipëria e
asaj kohe”, tha Balla, duke
shtuar: “Gjenocidi serb është

ushqyer me naftën prej teje,
Sali”.
Debati rreth rezolutës për
gjenocidin në Srebrenicë vjen në
një kohë kur Shqipëria synon rol
më aktiv në rajon, përfshirë një
riformulim të marrëdhënieve
me Serbinë përfshirë përmes
iniciativës rajonale “Ballkani i
Hapur,” ide e cila është
përkrahur nga Serbia por është
refuzuar nga Kosova dhe Bosnja
e Hercegovina, të cilat
konsiderojnë se kanë probleme
të pazgjidhura me Serbinë. Së
fundi, kryeministri i ri i Malit të
Zi Dritan Abazoviq ka
mbështetur këtë iniciativë.
Në vitin 1995 forcat serbe të

Bosnjës kishin vrarë rreth 8,000
burra dhe djem boshnjakë në
Srebrenicë. Kjo masakër është
dënuar si gjenocid nga Tribunali
ndërkombëtar për krime lufte në
ish-Jugosllavi me seli në Hagë
dhe Ratko Mlladiq, komandanti i
forcave serbe të Bosnjës dhe
bashkëpunëtorë të tij janë
dënuar me burgim të përjetshëm
për gjenocidin në Srebrenicë.
Mirëpo, përkundër klasifikimit
ndërkombëtar që krimet në
Srebrenicë të njihen si gjenocid,
në Serbi autoritetet shtetërore
vazhdojnë ta kundërshtojnë
vendimin dhe të mohojnë që
krimet në Srebrenicë ishin
gjenocid.
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PRISHTINË, 12 MAJ (ER)- Ministria
e Shëndetësisë ka njoftuar se në
24 orët e fundit, pas 528
testimeve, 22 qytetarë kanë
rezultuar pozitivë me virusin
Covid-19.
Gjatë 24 orëve të fundit nuk
është shënuar asnjë rast i
vdekjes.

Sot janë shëruar 20 qytetarë,
ndërsa numri i përgjithshëm i të
shëruarve është 224 695. Në
total numri i rasteve aktive me
Covid është 352.
Në 24 orët e fundit janë dhënë
158 doza të vaksinës kundër
Covid-19.
Prej fillimit të vaksinimit në të

gjitha qytetet e Kosovës janë
dhënë 1 827 497 doza të
vaksinës.
Deri më sot 822 481 qytetarë
janë vaksinuar me dozën e dytë.
Po ashtu, deri më sot janë
dhënë 102 191 doza
përforcuese dhe doza të treta të
vaksinës kundër Covid-19.

22 raste të reja me Covid në Kosovë

MITROVICË, 12 MAJ (ER)- Drejtori
për Gjeodezi, Kadastër dhe
Pronë në Mitrovicë, Artan
Berisha, i shoqëruar nga
drejtori i Planifikimit dhe
Urbanizmit, Edison Ternava,
kanë vizituar të enjten Parkun
e Biznesit në Mitrovicë. Me
këtë rast, nga drejtorët
komunalë është bërë me dije
se arsyeja e vizitës është
identifikimi i parcelave në

Parkun e Biznesit, duke shtuar
se tani e tutje parcelimi do të
bëhet në atë mënyrë që të
krijohen ngastra më të
përshtatshme për këtë zonë
dhe që bazohen në
legjislacionin e planifikimit
hapësinor. 
Më tutje drejtorët komunalë
kanë shtuar se prioritet i
qeverisjes lokale është tërheqja
e investimeve në Mitrovicë

dhe hapja e vendeve të reja të
punës, prandaj pushteti lokal
është duke bërë përpjekje të
vazhdueshme që t’i
mbështesë bizneset të cilat do
të operojnë në atë zonë, të
pajisen me kontrata të duhura
dhe të krijojnë kushte për një
infrastrukturë moderne, që do
t’u mundësojnë bizneseve
operim më të lehtë dhe rritje të
kapaciteteve prodhuese.

Tërheqja e investimeve, prioritet i qeverisjes lokale në Mitrovicë 

PRISHTINË, 12 MAJ (ER) - Prokurorja
e Shtetit në Prokurorinë Speciale
të Republikës së Kosovës, Drita
Hajdari, njëherësh udhëheqëse e
Departamentit të Krimeve të
Luftës, së bashku me njësitet
përkatëse të Policisë së Kosovës,
kanë bërë shikimin e vendit të
ngjarjes në lidhje me masakrën e
Mejës në komunën e Gjakovës.
Ekipi i udhëhequr nga Prokuroria
Speciale ka shikuar dhe lokalizuar
vendet ku janë kryer krimet si dhe
ka siguruar provat e nevojshme

lidhur me këtë krim.
Prokurorja Drita Hajdari, gjatë
vizitës në Mejë, saktësoi se sipas
informatave aktuale, në këtë
masakër “janë vrarë treqind e
shtatëdhjetë e gjashtë (376)
persona. Shumica e mbetjeve
mortore janë gjetur, ndërsa disa
persona janë ende të zhdukur”.
Gjithashtu, prokurorja Hajdari
potencoi faktin se “gjatë
operacioneve ushtarake dhe
policore të ushtrisë jugosllave,
përveç vrasjeve të shumta, janë

shkaktuar edhe dëme të mëdha
materiale, si djegia e shtëpive dhe
plaçkitja e popullsisë civile si dhe
dëme të tjera materiale”.
Prokurorja speciale edhe kësaj
radhe sqaroi se misioni i EULEX-it
ishte përgjegjës për procedimin e
krimeve të luftës. “EULEX-i ka
filluar hetime për këto krime dhe
në një moment janë pezulluar
ato. Edhe pse rastet e krimeve të
luftës ishin në kompetencë të
PSRK-së, një kohë të gjatë ligji nuk
lejonte të rihapeshin hetimet.

Mirëpo, me ndryshimin e fundit
të Ligjit për gjykim në mungesë,
na është mundësuar rihapja e
hetimeve dhe tani jemi këtu në
vendin e krimit, me policinë dhe
forenzikën, për t’i lokalizuar
vendet ku janë kryer krimet dhe
për t’i siguruar provat e
nevojshme”, ka theksuar ajo, duke
shtuar se deri më tani janë
dëgjuar njëqind e njëzetë e
gjashtë (126) dëshmitarë, ndërsa
pritet të dëgjohet edhe një numër
i madh dëshmitarësh të tjerë. 

Prokuroria Speciale deri më tani
ka arritur të identifikojë një
numër të madh të kryerësve të
këtij krimi si dhe të atyre që dhanë
urdhrin dhe organizuan këtë
krim.
Masakra e Mejës është një prej
masakrave më të rënda që ka
ndodhur gjatë luftës në Kosovë
dhe, si e tillë, paraqet një rast
shumë kompleks, i cili kërkon
shumë punë dhe përkushtim për
ta dokumentuar krimin dhe për
t’i sjellë kryesit para drejtësisë.

Prokuroria Speciale bën mbledhjen 
e provave për masakrën e Mejës

MALISHEVË, 12 MAJ (ER) - Gjatë
inspektimit të ndërtimeve të
larta në qytetin e Malishevës,
inspektorati komunal i ka
dënuar katër investitorë të
këtyre ndërtimeve për
mosrespektim të plotë të ligjit

ndërtimit, përkatësisht të nenit
35, pikat 2.1 dhe 2.2, për
poseduesit e lejeve të
ndërtimit. 
Inspektorati komunal në
Malishevë, i prirë nga
drejtoresha e kësaj drejtorie,

Besartë Kryeziu-Ramaj, të
enjten ka zhvilluar një aksion
për inspektimin e këtyre
ndërtimeve në qytet, ndërsa
sipas drejtoreshës inspektimi
do të jetë i vazhdueshëm edhe
për ndërtimet e tjera.

“Inspektimi do të jetë i
vazhdueshëm për të gjitha
ndërtimet që bëhen dhe në
asnjë mënyrë nuk do të lejohet
mosrespektimi i ligjit të
ndërtimit”, ka thënë
drejtoresha Kryeziu-Ramaj.

Gjobiten katër investitorë të ndërtimeve të larta
për mosrespektim të ligjit në Malishevë
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PRISHTINË, 12 MAJ(ER) - Ministri i
Mbrojtjes, Armend Mehaj, ka
udhëtuar për vizitë zyrtare
dyditëshe në ShBA. Me këtë
rast, ministri Mehaj, së bashku
me kryeministrin e Republikës

së Kosovës, Albin Kurti, përveç
të tjerash, do të priten nga
autoritetet më të larta
shtetërore politike dhe
ushtarake të Shtetit të Iowas.
Republika e Kosovës dhe Shteti

i Iowas kultivojnë partneritetin
e ngushtë ndërshtetëror
tashmë mbi një dekadë dhe
vizita përkatëse është në
funksion të forcimit të mëtejmë
të këtij partneriteti.

Ministri Mehaj udhëtoi për vizitë zyrtare në ShBA

Albulena S. MAVRAJ

PRISHTINË, 12 MAJ- Mangësitë e
identifikuara nga auditimet po
përsëriten çdo vit dhe ky është
një tregues se përkushtimi i
institucioneve në zbatimin e
rekomandimeve nuk është në
nivel të kënaqshëm.
Auditorja e përgjithshme, Vlora
Spanca, ka mbajtur të enjten
konferencë për medie, në të cilën
ka paraqitur trembëdhjetë
raporte të auditimit për sezonin
auditues 2021/22, prej të cilave
njëmbëdhjetë auditime
financiare dhe të pajtueshmërisë
si dhe dy auditime të
performancës.
Para gazetarëve Spanca ka
paraqitur gjetjet kryesore për
raportet e auditimit për
komunën e Gjilanit, Skenderajt,
Vushtrrisë, Kamenicës,
Graçanicës, Zveçanit, Shtërpcës,
Mitrovicë së Jugut, Mitrovicës së
Veriut dhe Novobërdës. 
Po në këtë konferencë është
paraqitur edhe raporti i
auditimit për Ministrinë e
Ekonomisë, si dhe dy raportet e
auditimit të performances
“Auditimi i kontratave publike në
Korporatën Energjetike të
Kosovës” dhe “Vlerësimi i
nxënësve në testet
ndërkombëtare dhe kombëtare”. 
Auditorja e përgjithshme ka
theksuar se në 11 raporte të
auditimit financiar dhe të
pajtueshmërisë janë dhënë

nëntë opinione të modifikuara,
përkatësisht të kualifikuara dhe
dy opinione të pamodifikuara.
“Arsyet kryesore pse opinioni i
auditimit është kualifikuar kanë
qenë, për shkak se pasqyrat
vjetore financiare përmbajnë
keqdeklarime materiale. Këto
keqdeklarime kryesisht kanë të
bëjnë me regjistrimin dhe
raportimin jo të saktë dhe jo të
plotë të pasurive jofinanciare,
shpalosjet jo të plota dhe jo të
sakta për llogaritë e
arkëtueshme, detyrimet

kontigjente si dhe
keqklasifikimet e shpenzimeve
në kategori (kode) të caktuara
ekonomike”, ka deklaruar
Spanca.
Përveç opinionit të auditimit,
ZKA-ja ka vlerësuar edhe
pajtueshmërinë e aktiviteteve
dhe operacioneve të
organizatave buxhetore me
kornizën ligjore në fuqi, me ç’rast
rezultatet e auditimit kanë
nxjerrë në pah se edhe më tutje
ekzistojnë parregullsi thelbësore
në menaxhimin financiar dhe

kontrollit.
Auditorja e përgjithshme, Vlora
Spanca, ka thënë se këto
mangësi të identifikuara në këto
auditime po përsëriten çdo vit
dhe ky është një tregues se
përkushtimi i institucioneve në
zbatimin e rekomandimeve nuk
është në nivel të kënaqshëm. 
Ajo ka ftuar krerët e organizatave
buxhetore që të ndërmarrin
veprime konkrete për të adresuar
rekomandimet e auditimit dhe të
ofrojnë sigurinë e nevojshme që
paraja publike të shpenzohet në

përputhje me ligjin dhe për
qëllimin e synuar. “Ftoj të gjitha
institucionet e audituara që
raportet e auditimit, në veçanti
rekomandimet e dhëna, t’i
pranojnë si një kontribut serioz
me qëllim kryesor përmirësimin
e proceseve, aktiviteteve dhe
operacioneve të organizatave të
tyre. Kjo padyshim se do të
ndikojë në përmirësimin e
përgjithshëm të menaxhimit më
të mirë të parasë publike dhe
cilësisë së shërbimeve të
ofruara”, ka theksuar Spanca. 

Auditorja e përgjithshme: Ende ekzistojnë 
parregullsi në menaxhimin financiar dhe kontrolle

Faton DËRMAKU

PRISHTINË, 12 MAJ- Me fillimin e
aplikimit të procedurave të reja,
në Klinikën e Syve të Qendrës
Klinike Universitare të Kosovës
është ulur ndjeshëm numri i
referimeve jashtë vendit gjatë
vitit 2021.
Vitin e kaluar, për trajtimin e
syrit, 100 persona kanë kërkuar
ndihmë mjekësore jashtë
vendit, derisa më herët numri i
tyre ka arritur deri në 500.
Brenda 12 muajve të vitit 2021
në këtë klinikë janë kryer 355
intervenime në segmentin e
pasmë të syrit, kurse në 96 raste

të tjera është intervenuar me
metodën Cross Linking-XCL.
Në periudhën janar-dhjetor,
mjekët oftalmologë, bashkë me
anesteziologë dhe pjesë tjetër të
stafit mbështetës, po ashtu,
kanë realizuar 1 375 operime të
Kataraktit të Syrit.
Numri i aplikimeve intravitreale
dhe intrakamerale, sipas
raportit të punës për vitin 2021,
ka mbërritur në 3 565, ndërkohë
janë operuar edhe 110 pacientë
me probleme në kanalet e lotit.
Gjithashtu, është duke u kryer
me rregull triazhimi dhe
trajtimi i retinopatisë
prematore te fëmijët e lindur
para kohe.

Klinika e Syve rrit vëllimin e punës,
ul referimet për trajtim jashtë vendit
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PRISHTINË, 12 MAJ (ER) -
Menaxhmenti i Administratës
Tatimore të Kosovës (ATK), i
kryesuar nga drejtori Ilir
Murtezaj, ka zhvilluar të enjten
një takim me përfaqësues të
misionit të Fondit Monetar
Ndërkombëtar të cilët po
qëndrojnë për vizitë në

Prishtinë, me të cilët ka
diskutuar mbi performancën e
të hyrave për vitin 2022.  Ekipi i
FMN-së u njoftua në detaje
për performancën e të hyrave
të ATK-së, e cila deri në prill të
këtij viti ka rezultuar me të hyra
prej 269.4 milionë eurosh, që
paraqet një rritje prej 34.1-

përqindësh krahasuar me vitin
e kaluar. 
Gabriel Di Bella, shef i misionit
të FMN-së për Kosovën, u
shpreh se janë të kënaqur me
performancën e të ardhurave
si dhe me përparimin në
zbatimin e rekomandimeve të
asistencës teknike të FMN-së.

Misioni i FMN-së njoftohet për performancën e të hyrave të ATK-së

PRISHTINË, 12 MAJ- Sindikalistët e
sektorëve të ndryshëm publikë në
Kosovë prapë po kërkojnë rritje të
pagave. Kërkesën e njëjtë
sindikalistët në Kosovë e kanë
pasur edhe më 8 prill kur kanë
protestuar në Prishtinë. Qeveria e
Kosovës disa ditë më vonë, në
kuadër të Pakos për Ringjallje
Ekonomike, vendosi të ndajë nga
100 euro shtesë për muajin prill,
ndër të tjerë, edhe për punëtorët
në sektorin publik dhe privat. Por,
punëtorët e sektorit publik
vazhdojnë të insistojnë që të rritet
paga për 100 euro deri në
miratimin e Ligjit të Pagave. Ky
projektligj është ende në proces të
hartimit nga Qeveria e Kosovës.
Në kuadër të kësaj, në disa
institucione publike, siç janë ato
të arsimit, administrata publike,
energjetika, Dogana, më 12 maj
do të mbahet një grevë njëorëshe
gjatë paradites.
Organizatorët janë nga Bashkimi i
Sindikatave të Pavarura të
Kosovës (BSPK) dhe Sindikata e
Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe
Kulturë (SBAShK). Ata, po ashtu,
paralajmëruan se nëse qeveria
nuk i plotëson kërkesat e tyre, më

20 maj do të organizohet protestë
me të punësuarit e sektorit
publik. “Kurrë më shumë se sot
nuk kemi qenë më unikë për këtë
çështje”, thotë për “Radion Evropa
e Lirë”, Atdhe Hykolli, kryetar i
BSPK-së.
Megjithatë, kjo formë e reagimit
të sindikatave nuk po shihet
adekuate për ta rritur presionin te
qeveria për zgjidhje të
përhershme, thotë Ali Dragusha,
ish-përfaqësues i sindikatave të
punëtorëve. Sipas tij, sindikatat
nuk janë njëzëri në mbrojtjen e
interesave të punëtorëve dhe për
këtë arsye po i krijojnë hapësirë
qeverisë që t’i manipulojë
punëtorët.
Pas çdo greve apo proteste, thotë
Dragusha, qeveria po bën ndonjë
lëvizje me ndarje të shtesave
materiale për kategori të
caktuara, por nuk po i rrit pagat.
Rritja e pagave, sipas tij, është e
domosdoshme për shkak të
ngritjes së çmimeve të konsumit.
Çmimet e produkteve të
konsumit në muajin prill, sipas
Agjencisë së Statistikave të
Kosovës, janë rritur për 11.2 për
qind krahasuar me periudhën e

njëjtë të vitit të kaluar.
Paga mesatare bruto në Kosovë
llogaritet të jetë rreth 460 euro.
“Qeveria nuk i përfill sindikatat
sepse po i sheh si subjekte të
vogla, të pafuqishme për të bërë
një ndryshim, ashtu qysh duhet.
Kështu që, qeveria hesht dhe nuk
bën ngritje të të ardhurave
personale, merr vendim për
ndonjë ndihmë financiare me
nga 100 euro dhe hesht për një
periudhë. Dhe, prapë mbetet kjo
situatë”, thekson Dragusha.
Qeveria e Kosovës nuk ka dhënë
ndonjë shpjegim se si do t’u
përgjigjet kërkesave të
sindikalistëve.

A ka Kosova buxhet për
t’i rritur pagat?

Edhe profesori i ekonomisë në
Universitetin e Prishtinës, Mejdi
Bektashi, thotë se qeveria duhet të
gjejë zgjidhje të përhershme për
problemet e parashtruara nga
sindikalistët dhe jo të ndajë mjete
financiare për një muaj. “Unë jam
kundër zgjidhjeve parciale, që të
punësuarave t’u falen nga 100

euro, sepse më mirë do të ishte
këto mjete të investohen në
prodhim ose në subvencionimin
e produkteve elementare”,
thekson ai.
Ai beson se me rritjen e të hyrave
nga Administrata Tatimore dhe
Dogana e Kosovës, qeveria ka
mundësi që të miratojë dhe
zbatojë Ligjin e Pagave. Ai thotë se
kjo është e nevojshme për ta
ruajtur “qetësinë sociale”. “Mos të
harrojmë se protestat dhe
pakënaqësitë sociale kushtëzojnë
largimin eventual të investitorëve
të huaj për shkak të pasigurisë
politike dhe sociale në vendin
tonë”, shton ai.
Tani për tani nuk dihet sa do të
ishin implikimet buxhetore për
zbatimin eventual të Ligjit për
Paga.
Ndryshe, buxheti i Kosovës varet
nga të hyrat e Administratës
Tatimore të Kosovës dhe Dogana.
Në të dyja këto institucione gjatë
këtij viti ka pasur rritje të të
hyrave.
Administrata Tatimore e Kosovës
të mërkurën ka njoftuar se në
katër muajt e parë të këtij viti janë
grumbulluar rreth 270 milionë

euro tatime, ose 68.5 milionë euro
më shumë në periudhën e njëjtë
të vitit të kaluar. Sipas ATK-së, në
këtë ka ndikuar parandalimi i
evazionit fiskal në vend si dhe
mbledhja e borxheve ndaj këtij
institucioni.
Edhe Dogana e Kosovës ka arritur
që në dy muajt e parë të vitit 2022
të grumbullojë 26 milionë euro
më shumë të hyra sesa vitin e
kaluar, apo rreth 185.3 milionë
euro në total.
Përveç punëtorëve të sektorit
publik që do të mbajnë grevë më
12 maj, edhe Sindikata e
Punëtorëve e Kompanisë
Kosovare për Shpërndarje të
Energjisë Elektrike (KEDS) të
mërkurën ka filluar grevën, e cila
do të zgjasë deri të premten, nga
një deri në tri orë. Kërkesë e saj, po
ashtu, është rritja e pagave për
100 euro në muaj.
KEDS është privatizuar në vitin
2013 nga konsorciumi turko-
amerikan “Çalik -Limak”, i cili e ka
blerë distribucionin për 26.3
milionë euro. Aktualisht
kompania ka rreth 2 000 punëtorë
me pagë mesatare prej 450
eurosh.

Njëqind euro për dalje nga kriza
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SHKRUAN: 
AJET BEJTA - MALETA

Asnjë logjikë e shëndoshë
njerëzore, qoftë edhe ajo më
naivja, nuk i pranon këto
gënjeshtra, dezinformatat e
hipokrizitë e Car Dushanit e të
Tatomir Vukanoviqit. Edhe pse
atëbotë nuk kishte administratë
publike për shënimin e ngjarjeve
historike dhe emrat e
personaliteteve me famë e nam,
siç ishte Milush Kopiliqi, ato i
jetësoi e kurrë s’i harroi
mbamendja popullore shqiptare,
duke theksuar në mënyrë të
veçantë për Milush Kopiliqin,
thuaja se kishte lindur afërsish më
1338 në fshatin e tij të lindjes në
Kopiliq të Drenicës. Ai ishte i biri i
Nikollës dhe i nënës Drane. 
Të dy prindërit ishin shqiptarë,
gjak shqiptari prej të cilëve kishin
lindur nëntë fëmijë, pesë djem e
katër vajza. Milushi ishte i gjashti
fëmijë, sipas radhës së lindjes, e
pas tij kishin lindur edhe dy motra
e një vëlla. Milushi u rrit, u
burrërua e u edukua nga prindërit
në frymën më kulmore patriotike,
kombëtare e atdhetare. Në
vendlindjen tij të bukur e
piktoreske u martua me të bijën e
mbretit – Lazër të Serbisë. E bija e
Car  Llazarit quhej Vuksava, por
kur u bë nuse te shqiptarët, kurrë
askush nga shqiptarët nuk e
thërrisnin e nuk i thoshin
Vukosavë, por Vojsavë. Me
Vojsavën, Milushi kishte lindur
shatë fëmijë: katër djem e tri
vajza. Përveç fëmijëve, Milushi
kishte edhe vëllezërit e motrat, i
kishte dhe xhaxhallarët me djem e
me vajza. Milushin e kishte
farefisin e vet të gjerë e shumë të
fortë, trima të njohur gjithashtu.
Të tillë i kishte edhe dajat e vet të
dëgjuar për trimëri, burrëri e
bujari. 
Kur ishte njëzetvjeçar i vdes babai
Nikollë, kurse në moshën tridhjetë
e një vjeçare, i vdes nëna Drane.
Prandaj nuk janë të vërteta
gënjeshtrat e Tatomir Vukanoviqit
dhe të Car Dushanit kur thoshin
se Milushi u rrit pa prindër, nën
përkujdesjen e Car Dushanit, që
kurrë Milushi s’e kishte parë me
sytë e vet oborrin mbretëror.
Historia e popullit shqiptar që nga
lashtësia e deri në ditët e sotme e
shkruar nga historiani anglez
Edvin Xhejksi, i cili kishte bërë
studime e hulumtime shkencore
më shumë se gjashtëdhjetë vjet
për shqiptarët dhe vendin e tyre –
Shqipërinë, ndër të tjera ai thotë:
“Beteja e Kosovës – Dardanisë
ndodhi në verën e vitit 1389 në
mes të koalicionit të popujve të

Ballkanit, të cilët ishin:
hungarezët, bullgarët, kroatët,
boshnjakët, malazezët, serbët dhe
shqiptarët, të cilët ishin zot të këtij
vendi dhe se beteja kishte
ndodhur në vendin e tyre. 
Të gjithë princërit, përveç
princërve shqiptarë të aleancës, i
kryesonte dhe i udhëhiqte princi
serb Car Llazari, siç edhe
formacionet e tij ushtarake.
Princërit shqiptarë me
formacionet e tyre ushtarake
vepronin të pavarur, si një trup i
përbashkët, të cilët i printe dhe i
komandonte Princi Gjon
Kastrioti, gjyshi i Skënderbeut.
Princërit shqiptarë me
formacionet e tyre ushtarake ishin
vetëmohues në këtë betejë dhe se
të njëjtëve u bie gjithë barra për
arsye se Beteja e Kosovës –
Dardanisë po bëhej në vendin dhe
atdheun e tyre, mbi kurrizin e
popullit autokton shqiptar në
trojet e veta. Gjatë kësaj beteje,
princërit shqiptarë kishin
vendosur të bënin luftë
vetëmohuese për jetë a vdekje
kundër ushtrisë gjigante turke të
armatosur shumë mirë. Kjo betejë
u zhvillua në Fushë të Kosovës më
15 qershor 1389. Ishte betejë e
përgjakshme dhe vetëmohuese
kundër forcave turke e të Sulltan
Muratit. Papritmas, një princ i
zjarrtë shqiptar i quajtur Milush
Kopiliqi nga fshati Kopiliq i
Drenicës arrin të depërtojë në
brendi të çadrës së Sulltan Muratit,
të cilin e shqyen me thikë dhe e
mbytë. Pas mbytjes së sulltanit,
Malushi del nga çadra dhe e
vazhdon luftën kundër ushtarëve
të sulltanit, duke bërë kërdi derisa
i shteron forca fizike dhe vdes. 
Gjithnjë, sipas EdvinGjejksit,
forcat turke arritën ta shkatërrojnë
forcën e koalicionit ballkanik. Me
rastin e vdekjes së Sulltan Muratit
nga dora e shqiptarit Milush –
Mirash Kopiliqit, lind grindja për
pushtet e dy djemve të Sulltan
Muratit, djali i madh i sulltanit,
Sulltan Bajaziti, i mbiquajtur
“Rrufeja” e mbyt vëllanë e vet
Jakupin dhe ia mori pushtetin.
Edvin Xheksi nuk ndalet me kaq,
por ai thotë: “Pellazgët e fuqishëm,
të rrezikshëm e të patrembur,
luftuan më shumë se shtatëdhjetë
shekuj dhe dolën gjithnjë
fitimtarë”. Pellazgëve nuk mundën
t’u bëjnë ballë as popujt më të
rrezikshëm e më të egër, siç ishin
avarët, gotët dhe hunët, të cilët
iknin prej pellazgëve, ashtu siç ikin
derrat prej luanëve. Andaj, historia
e pellazgëve-ilirëve-shqiptarëve sa
është e mundimshme, po aq më
tepër është e bujshme dhe e
ndritshme, sepse ajo nuk u shkrua
me pendë e me bojë, por historia u
shkrua me shpatë, me armë dhe
mbi të gjitha ajo u shkrua me gjak.
Prandaj, me plotë kuptimin e
fjalës, populli shqiptar duhet
quajtur popull heroik e historik.
Ndërsa shkencëtarët dhe
studiuesit botërorë, si: biologët,
antropologët, historianët,

gjeografët, poetët, shkrimtarët dhe
shumë udhëpërshkrues, siç ishte
Xhorxh Gordon Bajroni, të gjithë
thanë se raca shqiptare është raca
më e bukur e dheut, sepse patën
rastin t’i njihnim, e t’i shihnim për
së afërmi shqiptarët me të gjitha
virtytet dhe cilësitë më të bukura e
më të shkëlqyera. 
Ndërsa Teifor Erikson për
shqiptarët thotë: “Ky popull,
kombi shqiptar është si një
zambak i bukur, por i rrethuar prej
ferrash, të cilat nuk e lënë që të
lëshojë lirshëm rrënjë e të ndihet
era e tij e ëmbël”. Le të vrapojmë që
t’i çrrënjosim ferrat që i ka mbi
kurriz të tij dhe atëherë do të shohë
bota e qytetëruar se sa i mirë është
ky zambak. E Milushit, në daç
thuaji zambak, na daç trëndafil, në

daç yll e në daç diell, prapëseprapë
madhështisë së tij të perëndishme
do t’i mbesim borxh, por po
besojmë se njerëzit e ditur të kohës
së Milushit, qofshin ata shqiptarë a
të popujve të tjerë rreth Arbërisë e
ndoshta edhe popujt tjerë
botërorë nuk e kanë lënë pa
shkruar për heroizmin e trimëritë
e Milushit, të cilat flenë e rrinë
nëpër arkivat dhe bibliotekat
botërore, të cilat presin ndonjë
kokë të ditur e të ndritur
kombëtare e atdhetare që një ditë
ta nxjerrë në dritë historinë e
Milush - Mirosh – Nikollë Kopiliqit.
Sipas të dhënave të pleqve nga
terreni dhe të disa historianëve të
moshuar thuhet se në një arkiv
sekrete të Greqisë gjenden të
dhënat në detaje për Milush
Kopiliqin. Mirëpo, aso kohe, kur u
zhvillua Beteja e Kosovës, më
1389, Milushi ishte pesëdhjetë e
një vjeçar. 
Kështu e thotë mbamendja
popullore, që do të thotë se
Milushi ishte në moshën kulmore
të pjekurisë biologjike e psikike.
Fati i jetës, Milushit ia caktoi dy
rrugë: ose të rronte një jetë të
shkurtër e me plotë lavdi, ose një
jetë të gjatë, por të rëndomtë e të
thjeshtë. Milushi pati për fat të
mirë që ta përfaqësonte e ta
pranonte rrugën e parë, atë të
jetës me plotë lavdi. Ashtu ndodhi
dhe ashtu u bë për Milushin. Për
njerëzit e mëdhenj nëna natyrë
kurrë nuk kursehet dhe nuk

tregohet koprrace. Ashtu ndodhi
edhe me Milushin e Nikollë
Kopiliqit. 
Atij, nëna natyrë, ia kishte
dhuruar vërtet vetitë, cilësitë dhe
virtytet më të shkëlqyera, me
karakter e temperament tipik
burrëror të traditës tipike
kombëtare shqiptare. Përveç
këtyre dhuntive, atij ia kishte
dhuruar edhe trupin e fytyrën e
bukur. Ai kishte trup të gjatë
dardan, shtat të hedhur e
shpatulla të gjera. Milushi ishte
elastik, i zhdërvjelltë dhe shumë i
shpejtë në lëvizjen dhe
përdorimin e shpatës, por mbi të
gjitha ai ishte shumë i zgjuar dhe
trim i patrembur. Ishte sedentar,
idhnak e zemërak, i harlisur e me
temperament shpërthyes, por
gjithnjë nën kontrollin e arsyes së

vet. Të gjitha këto cilësi e veti ishin
fizike të temperamentit e gjakut të
pastër shqiptar. Ishin këto veti e
cilësi si të Akilit të Trojës, por
Milushi ishte Akil i Arbërisë e i
Dardanisë dhe, ishte Akil i Betejës
së Kosovës kundër një superfuqie
të asaj kohe, siç ishte Turqia, e cila
e dridhte Ballkanin dhe Evropën,
por Shqipërinë kurrë nuk mundi
ta dridhte e ta nënshtronte, sepse
Shqipëria për pesëqind vite i
qëndroi përballë e kurrë nuk
mundi ta nënshtronte popullin
shqiptar heroik e të perëndishëm.
Zemra e Milushit ziente si vullkan,
që një ditë do të shpërthente për
zinë e Turqisë, e herën tjetër për
krenarinë e lavdinë e Shqipërisë.
Ashtu edhe ndodhi, pikërisht më
15 qershor të vitit 1389, në Betejën
e Madhe të Kosovës, kur e mbyti
Sulltan Muratin. Për këtë arsye e
shumë të tjera Milush Kopiliqi
kishte bërë emër e famë-nam në
gjithë Shqipërinë Etnike dhe në të
gjitha shtetet e Ballkanit, e
sidomos te populli serb që
udhëhiqej nga Car Llazari. Cari e
lakmonte tmerrësisht Milushin
për shkak të famës që kishte dhe,
bukurisë së fytyrës e të trupit,
andaj, me dinakëri e përvetësoi
dhe e bëri dhëndër, duke ia dhënë
vajzën e vet, Vukosavën për grua,
e cila kur u bë nuse te shqiptarët
kurrë nuk i thanë Vukosavë, por
Vojsavë. Edhe pse Milushi u bë
dhëndër i Llazarit, ai kurrë nuk u
bë servil ndaj tij e nuk u përul para

tij e as dhe nuk e përfilli në asnjë
mënyrë, madje as në oborrin e tij
mbretëror, sepse Milushi e kishte
unin e krenarinë e vet të
mosnënshtrimit. Ai e kishte unin
e vet të brendshëm të
madhështisë së tij që e udhëhiqte
kudo e ngado. Në oborrin
mbretëror të Llazarit, Milushi
shkonte shumë rrallë dhe sa për
sy e faqe, sa për formalitet. Milush
Kopiliqi e kishte formacionin e tij
luftarak me të cilin duhej ta
mbronte e ta zotëronte
principatën e vet, tërë Drenicën,
Rrafshin e Kosovës e deri në
Dukagjin. Ai ishte princ mesjetar i
rangut të lartë, me përmasa
homerike e mitike dhe trim i
paepur. Ishte princ krenar e
madhështor, të cilit ia shtonte
bukuria e fytyrës dhe trupi i tij i
zhvilluar elastik. Edhe rrobat e
hekurta i rrinin mirë në trup dhe
ia shtonin pamjen së bashku me
kalin e tij laraman, kuq e bardh, të
cilin e kishte stolisur me shalë,
frerë e parzmore, që ia shtonin
famën e namin, i cili në mesin e
princërve të tjerë dukej më
madhështori e më krenari, andaj
me të s’mund të krahasohej asnjë
princ tjetër. Milushi me të gjitha
elementet, fund e krye ishte art
dhe qëndronte shumë lart në
krahasim me princërit e tjerë të
aleancës, të cilët në një anë ia
kishin lakminë, kurse në anën
tjetër e xhelozonin sepse me të
s’mund të matej askush, në asnjë
mënyrë, siç do ta shohim më
vonë, i cili flet me vepër e jo me
fjalë. Qëndrimi i tij burrëror e
fisnik në ndeja e kuvendime ia
shtonte famën. Në kuvendime
fliste rrallë, por kur fliste, fjala e tij
zinte vend, sepse fliste me vend e
me mend. Andaj, fjalët dhe
diskutimin e tij s’mund ta
kundërshtonte askush, madje as
Car Llazari, mbret i Serbisë
s’kishte guximin që ta
kundërshtonte. Milush Kopiliqi e
kishte ushtrinë e vet të stërvitur e
të kalitur, siç ishte dikur ushtria e
Pirros së Madh të Epirit.
Argëtoheshe dhe madhëroheshe
me bukurinë e Milushit, derisa
dilte me shpatë i armatosur në
krye të ushtrisë së tij, hipur mbi
kalin e tij laraman, me pamjen e
tij të patrembur e krenar, i gëzuar
e i hareshëm, madhështor që
reflektohej mbi fytyrën e tij plotë
disponim. Zëri i tij kumbues e i
ëmbël, plotë muzë, kalitej kur u
fliste ushtarëve, të cilëve u jepte
forcë, zemër e moral luftarak.
Milushi kishte karakter popullor
të traditës kombëtare shqiptare,
prandaj ai ishte i respektuar e i
dashur nga populli i tij. Ai ishte i
rreptë e i ashpër ndaj çdokujt që ia
cenonte kombin e atdheun. Me
kohë e kishte gatuar e stolisur
nëna natyrë me virtytet më të
larta njerëzore. Prandaj
historiografia serbe, në vend që ta
ndriçonte personalitetin e
Milushit, ajo e ka mjegulluar e
errësuar personalitetin e tij, vetëm
e vetëm se Milushi ishte shqiptar
e jo serb. 
(Vijon në numrin e ardhshëm).

Milush Kopiliqi, hero i perëndishëm (2)
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PRISHTINË, 12 MAJ - Ndeshjet
finale të Kupës së Kosovës në
futboll në të dyja konkurrencat
do të zhvillohen në stadiumin
“Fadil Vokrri”. Të enjten, më 26
maj, ky stadium do të jetë arenë
e përballjes ndërmjet Llapit
dhe Dritës, nën dritën e
reflektorëve, pasi ndeshja do të

luhet nga ora 20:00. Këto dy
skuadra nuk e arritën
objektivin e titullit kampion,
prandaj synojnë që edicionin
ta përmbyllin me një trofe. Kjo
përballje pritet me interesim të
madh nga tifozët e të dyja
ekipeve, andaj edhe spektakli
në tribuna nuk do të mungojë.

Mjaft interesante këtë herë do
të jetë edhe finalja në
konkurrencën e femrave, ku të
premten, më 27 maj, në orën
17:00, do të ballafaqohen dy
ekipet më cilësore, Ep-Com
Hajvalia dhe Mitrovica. Edhe në
këtë finale pritet rivalitet i madh
në fushë, por edhe në tribuna.

Finalet e Kupës së Kosovës zhvillohen në stadiumin ‘Fadil Vokrri’

Veton ZYMBERI 

PRISHTINË, 12 MAJ - Legjendës së
boksit të Kosovës, Xhevdet
Peci, i është dhënë lamtumira
e fundit të enjten pasdite në
varrezat e fshatit Zhazhë të
komunës së Mitrovicës. Peci
ndërroi jetë në moshën 67-
vjeçare në Shtetet e Bashkuara
të Amerikës, ku po qëndronte
bashkë me familjen e tij.
Shumë qytetarë të Mitrovicës
dhe mbarë Kosovës ishin të
pranishëm në ceremoninë
lamtumirëse për boksierin që
dikur nuk njihte kundërshtar
në ring. Xhevdet Peci ishte
kampion i ish-Jugosllavisë dhe
kampion ballkanik, duke e
çuar shumë lart Klubin e

Boksit Prishtina në vitet ’70
dhe ’80. Të enjten paradite
janë bërë homazhe pranë
trupit të pajetë të legjendës së
boksit Xhevdet Peci në Pallatin
e Rinisë dhe të Sporteve në
Prishtinë. Në mesin e atyre që
ishin për homazhe ishte edhe
kryetari i Kuvendit të
Republikës së Kosovës, Glauk
Konjufca, i cili ka thënë se
Xhevdet Peci do të kujtohet
dhe nderohet gjithnjë, pasi që
në kohën kur ish-Jugosllavia
pushtuese e shtypte dhe
katandiste Kosovën, ai me
boksin e tij prej kampioni e
nxirrte Kosovën të parën. 
Kreu i Kuvendit ka shtuar se
lufta e Xhevdet Pecit nuk ishte
vetëm luftë sportive, por edhe
luftë për rezistencë. “Të gjithë

ne që i kemi mbi 40 vjet kemi
qenë farë të vegjël kur
boksonte Xhevdet Peci dhe të
tjerët. Më kujtohet kur i shikoja
të rriturit se sa forcë merrnin
prej tyre. Ka qenë më shumë se
sport, më shumë se boks. Ka
qenë luftë për liri dhe
rezistencë”, ka thënë Konjufca. 
Figura e legjendës Xhevdet
Peci është vlerësuar lart edhe
nga ministri i Kulturës, Rinisë
dhe Sportit, Hajrullah Çeku. Ky

i fundit ka thënë se Peci ishte
një nga figurat qendrore të
sportit të Kosovës dhe se ika e
tij nga kjo jetë është një
humbje e madhe për vendin
tonë. “Ka qenë një nga figurat
qendrore të sportit në Kosovë
më kontribut të
jashtëzakonshëm jo vetëm me
suksesin e tij sportiv, por edhe
me kontributin më pastaj në
zhvillimin e sportit të boksit në
Kosovë. Është një humbje e

madhe për familjen e tij të
gjakut, për familjen e tij
sportive dhe për të gjithë
popullin tonë. Suksesi dhe
kontributi i tij do të jehojnë
përherë”, ka thënë Çeku.
Ndërsa kryetari i Komitetit
Olimpik të Kosovës, Ismet
Krasniqi, ka thënë se vdekja e
një boksieri të madh si Xhevdet
Peci është humbje e madhe
për të gjithë Kosovën. “Një ditë
shumë e vështirë për sportin e
Kosovës. Kemi humbur një
sportist që ka bërë krenare të
gjithë shqiptarinë, një
kampion pesë herë i ish-
Jugosllavisë, një anëtar i
Komitetit Olimpik të Kosovës
në periudhën më të vështirë.
Sot dua t’i shpreh ngushëllimet
më të sinqerta familjes Peci
sepse e ka humbur një njëri jo
vetëm familja Peci, por ka
humbur e gjithë Kosova”, ka
thënë Krasniqi. 
Të enjten në mbrëmje është
mbajtur akademi
përkujtimore në Qendrën e
Kulturës në Mitrovicë, ku
është vlerësuar lart figura e
legjendës së boksit, Xhevdet
Peci. 

I jepet lamtumira e fundit legjendës
së boksit, Xhevdet Peci 

PRISHTINË, 12 MAJ - Klubi i
Gjimnastikës “Elita” nga
Prishtina, e udhëhequr nga
trajnerët Shkumbim
Maqastena dhe Abeliana Bregu,
për një javë kanë marrë pjesë në
kampin stërvitor në Mal të Zi.
Atje kanë qenë 15 gjimnaste të
cilat janë edhe garuese të këtij
klubi në garat që organizohen
nga Federata e Gjimnastikës e
Kosovës. Kampi stërvitor ka
zgjatur nga data 3 maj deri më
10 maj, ku janë bërë përgatitjet

fizike të këtyre sportistëve. Sipas
një njoftimi nga vetë klubi i
“Elitës”, ky kamp stërvitor është
mbështetur nga Ministria për
Kulturë, Rini dhe Sport e
Kosovës. “Një përmbledhje e
shkurtër nga dita e parë e
kampit, për përgatitjen fizike të
sportisteve më të mirë të klubit
tonë. Faleminderit Ministrisë së
Kulturës, Rinisë dhe Sportit për
mbështetjen e këtij kampi, i cili
ka një rëndësi të madhe për
arritjen drejt suksesit!

Gjithashtu, i falënderojmë
prindërit të cilët janë të
pakursyer ndaj çdo iniciative,
aktiviteti, apo çdo gjë tjetër në
lidhje me sportin. Pa harruar
edhe më të rëndësishmen,
Federatën e Gjimnastikës e
Kosovës, ku klubi ynë është
pjesë e saj që prej themelimit.
Punoni fort dhe bëhuni
shembull që çdo fëmijë të jetë
pjesë e aktiviteteve sportive”,
thuhet në postimin e Klubit të
Gjimnastikës “Elita”.

Gjimnastet e ‘Elitës’ kthehen nga 
kampi stërvitor i Malit të Zi

Legjendës së boksit, Xhevdet Peci, i është dhënë
lamtumira e fundit në fshatin Zhazhë të
komunës së Mitrovicës. Peci ndërroi jetë të
hënën në moshën 67-vjeçare në Shtetet e
Bashkuara të Amerikës. Për legjendën e boksit të
enjten paradite janë bërë homazhe, kurse në
mbrëmje është mbajtur edhe një akademi
përkujtimore në Qendrën e Kulturës në Mitrovicë
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TIRANË, 12 MAJ - Portieri i
Tiranës, Visar Bekaj, ishte i
ftuar në “Skaner” që
transmetohet në “MCN TV”.
Gardiani i bardhebluve
ishte i sinqertë teksa u
shpreh se vetëm Vllaznia
dominoi ndaj Tiranës me

lojë në këtë kampionat, por
sërish ekipi kryeqytetas nuk
u mposht. Sa iu përket
takimeve të tjera, gabimet
kanë ardhur për shkak të
neglizhencës. “Çdo
kampionat i ka vështirësitë
e veta, por meritat i ka stafi

teknik dhe drejtues për
lojtarët e afruar. Çelësi i
suksesit është atmosfera në
ekip që solli edhe suksesin.
Vetëm Vllaznia na ka
dominuar me lojë, por nuk
u mposhtëm. Çfarë kemi
humbur, e kemi humbur

vetë. Kemi ekip shumë të
mirë. Kur kemi dashur të
luajmë, ia kemi dalë të
fitojmë. Nuk mund të them
se nuk ka pasur
konkurrencë, por Tirana e
ka bërë diferencën”, ka
thënë Bekaj.

Bekaj: Tirana e meritoi titullin e kampionit 

Namani regjistron 100 ndeshje me Dritën 

Mesfushori Hamdi Namani ka arritur shifrën e 100 ndeshjeve
zyrtare me klubin Dritës nga Gjilani. Namani që nga
transferimi te bardhekaltrit është paraqitur në 90 ndeshje
kampionale, 6 në Kupën e Kosovës, 1 në Superkupë dhe në 3
ndeshje ndërkombëtare në Evropë. Në total, mesfushori
Hamdi Namani ka kontribuar me 7 mijë e 101 minuta lojë, nga
ku ka shënuar 15 gola. Skuadra gjilanase e ka falënderuar
Namanin për kontributin e dhënë dhe i ka uruar suksese në
vazhdimësi.

Inzaghi: Interi nuk dorëzohet kurrë, tani
vëmendja te kampionati

Simone Inzaghi ngriti për herë të dytë Kupën e Italisë, këtë
herë me ekipin e Interit. Trajneri i kampionëve në fuqi të Italisë
ka folur pas ndeshjes në “Sport Mediaset”, ku ka vlerësuar se
“Zonja e Vjetër” është një kundërshtare e fortë, por se Interi
bëri një paraqitje të mirë dhe fitoi me meritë. “Ishte një
paraqitje e mirë kundër një kundërshtari shumë shumë të
fortë. U paraqitëm mirë në 30 minutat e para, më pas e
humbëm pak formën deri në fund të pjesës së parë. E nisëm
keq pjesën e dytë, duke pësuar dy gola që mund të
shmangeshin. Duhet të kishim qenë më të kujdesshëm.
Megjithatë Interi im nuk dorëzohet kurrë. Jam jashtëzakonisht
i lumtur që ndaj këtë trofe, që më interesonte shumë, me stafin
tim që më ka ndihmuar që nga gushti të përgatitem për tri
ndeshje në javë”, ka thënë Inzaghi. Kjo ishte ndeshja e 50 e
sezonit. Nuk mund të kërkoja më shumë nga djemtë e mi. Jam
shumë i lumtur. Është e drejtë ta shijojmë këtë trofe me të
gjithë tifozët tanë. Kemi arritur ta mundim Liverpoolin në
Ligën e Kampionëve. Mendoj se jemi e vetmja skuadër që e
mundi në vitin 2022. Donim të jepnim gjithçka në atë ndeshje,
që na kushtoi disa pikë në Serinë A dhe na krijoi problemi.
Gjithsesi, nuk ka keqardhje”, ka deklaruar Inzaghi.

Chiellini konfirmon largimin nga
Juventusi

Mbrojtësi Giorgio Chiellini ka konfirmuar se do të largohet nga
skuadra e Juventusit në fund të këtij edicioni. Zyrtarizimin për
largim nga “Zonja e Vjetër” mbrojtësi italian do të bëjë zyrtar të
hënën, por ka premtuar se do të jetë një tifoz i madh i kësaj
skuadre në të ardhmen. “Kemi pasur këto 10 vjet të
mrekullueshme. Është në dorën e djemve të vazhdojmë tani.
Bëra gjithçka që munda. Shpresoj se kam lënë diçka. Të hënën
do t’i them lamtumirë stadiumit tim të Juventusit. Është
zgjedhja ime 100 për qind. Jam i lumtur që largohem në një
nivel kaq të lartë, sepse për shumë vite kam thënë se nuk doja
t’i mbaroja vështirësitë dhe të mos isha në gjendje të luaja në
nivelin tim. Kam dhënë gjithçka, së shpejti do të jem tifozi më i
madh i Juventusit nga jashtë. Pas kaq shumë vitesh brenda
këtij klubi, nuk mund ta heqësh atë”, ka thënë Chiellini.

SHKURT 

Ylli i Liverpoolit, Mohamed
Salah, është vetëshpallur lojtari
më i mirë në botë për
pozicionin e tij. Sulmuesi
egjiptian sapo është emëruar
futbollisti i vitit 2022 nga
Shoqata e Gazetarëve Sportivë

në Angli pas një tjetër sezoni
mbresëlënës për skuadrën e
Jurgen Kloppit. Pavarësisht prej
rënies së formës në javët e
fundit, ai ka shënuar 30 herë në
48 paraqitje në të gjitha garat
deri më tani këtë sezon dhe

aktualisht është duke
udhëhequr garën për Këpucën
e Artë. Salah nuk ka hezituar të
thurë elozhe për veten e tij, të
cilin e ka cilësuar si më të mirin
në botë. “Nëse më krahasoni
me ndonjë lojtar në pozicionin

tim, jo vetëm në ekipin tim, por
në botë, do të zbuloni se unë
jam më i miri”, ka thënë Salah
për “beIN SPORTS”. “Unë
gjithmonë fokusohem në
punën time dhe bëj më të
mirën dhe numrat e mi janë

prova më e mirë e fjalëve të
mia. Më pëlqen të krijoj
gjithmonë një sfidë të re për
mua, të punoj në një mënyrë
tjetër dhe të bëj një ndryshim
dhe kjo është detyra ime”, ka
deklaruar Salah.

Salahu: Jam më i miri në botë

NYON, 12 MAJ - UEFA ka publikuar
listën e skuadrave më të paguara
për sezonin 2020-2021. Lista
kryesohet nga blutë e Londrës, ku
kanë arkëtuar plot 126 milionë
euro nga fondi prej 1.9 miliardësh,
ku është ndarë midis 32 klubeve
pjesëmarrëse. Manchester City
renditet në vendin e dytë, me rreth
119 milionë, i ndjekur nga dy
gjysmëfinalistët, Real Madridi dhe
Paris Saint Germain, me afro 110
milionë euro. Sa iu përket
skuadrave italiane, Juventusi
grumbulloi rreth 83 milionë euro,
ndjekur nga Lazio, 53,5 milionë
dhe Atalanta e Interi me rreth 50
milionë euro. Ndërkohë, çmimi
më i ulët i fituar ndonjëherë në
Ligën e Kampionëve ishte 18,45
milionë euro, të cilin e mori
Ferencvaros i Myrto Uzunit, për
shkak se hungarezët humbën pesë
nga gjashtë ndeshjet e tyre në
fazën e grupeve, por morën 1,1
milion euro nga fondi 585 milionë
i UEFA-s, i cili shpërblen klubet për
rekordin e tyre historik në
kompeticionet evropiane. Reali, 13
herë fitues, i Ligës së Kampioneve,

mori 35,5 milionë. Edhe të
ardhurat nga Liga e Evropës ishin
mjaft mbresëlënëse. Fondi i
çmimeve për Kupën e Vogël të
Evropës ishte 541 milionë euro
dhe fituesi i kompeticionit,
Villarreali, fitoi 33,1 milionë euro,
ndërsa finalisti tjetër, Manchetser
United, fitoi 79,6 milionë pasi
fillimisht përfundoi i treti në grupet
e Ligës së Kampionëve. Arsenali
fitoi pak më pak se 30 milionë euro.

Edhe skuadrat italiane fituan
shuma të majme. Për
gjysmëfinalisten Roma ishin
rezervuar 24 milionë euro, për
Milanin 16,3 dhe Napolin 14,6
milionë euro. Secilit klub iu mor
rreth 5 % e çmimeve si pjesë e një
marrëveshjeje pesëvjeçare me
UEFA-n për t’i rimbursuar të
drejtat televizive dhe sponsorët për
sezonin 2019-2020, të ndërprerë
nga shpërthimi i pandemisë.

UEFA publikon listën e skuadrave më
të paguara për sezonin 2020-2021

MEMPHIS, 12 MAJ - Milwaukee Bucks
fitoi me rezultat 110-107 ndaj
Bostonit në gjysmëfinalen e pestë
“play-off” në Konferencën e
Lindjes, duke udhëhequr 3-2 serinë
e takimeve dhe tashmë është një
fitore larg finales. Një tjetër ndeshje
e mirë e Giannis Antetokounmpo,
autor i 40 pikëve e 11 reboundeve,
lider në fushë për ekipin e Bucksit.
Në kahun tjetër, Tatum realizoi 34

pikë e Browni 26, por që s’mjaftuan
për të fituar. Në Konferencën e
Perëndimit, skuadra e Memphisit e
mposhti me rezultat 134-95 Golden
Staten, duke rihapur garën për një
vend në finale. Të gjithë prisnin që
Warriorsi të fitonte e të dilte në

finale, por vendasit bënë një
paraqitje të shkëlqyer. Shtatë lojtarë
të Memphisit realizuan mbi 10
pikë, ndërkohë që te Golden State
(tashmë udhëheq 3-2 serinë)
mungoi lideri, në një ditë të keqe
dhe larg asaj që pritej.

Milwaukee ‘fluturon’ me Giannis,
Golden State turpërohet nga Memphisi 

Konferenca e Lindjes - Gjysmëfinale “play-off”

Miami - Philadelphia (3-2)
Boston - Milwaukee 107-110    (2-3)

Konferenca e Perëndimit - Gjysmëfinale “play-off”

Phoenix - Dallas (3-2)
Memphis - Golden State 134-95   (2-3)



12 E PREMTE, 13 MAJ 2022 PUBLICITET 

� Dedë Tunaj, Doblibare KK Gjakovë shpall
të pavlefshme dëftesën e plotë të SH.F.
“Vëllezërit Lleshi”  Doblibare nga kl. I-VIII.

� Ibadete Shehu nga Gjakova shpalltë
pavlefshme diplomën e SH. Mjekësisë
“LucianoMutroni” Prizren.

� Arbëresha Podrimja nga Gjakova 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

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

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

>> SHPALLJE TË VOGLA <<

 SERVICES  
According to Article 40 of Law No. 04/L-042 on Public Procurement of the Republic of Kosovo, amended and supplemented with 

the law No. 04/L-237, law No. 05/L-068 and law No.05/L-092 

/2022
 
 

 

 Prishtina

if applicable)

(Choose one category only - works, supplies or services - which corresponds to the main part of  the 
specific object of your contract) 

 

tender dossier
    tender dossier

     tenders
date 13/06/2022     time14:00   place Prishtina 

tenders 

 
 Date  13/06/2022     time 14:30   place Prishtina 

170,000.00

    or 

(if applicable)

Documentary evidence required 

Documentary evidence required: 

Documentary evidence required: 

Documentary evidence required: 
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                                                                                                                                                                                                                  12.05.2022              
 

                                                                                                                                                                                             E perpiloj : 
                                                                                                                                                                           IMN”TULLTORJA”SH.P.K 

                             
                             INDUSTRIA E MATËRIALIT NDERTIMOR 

                 IMN"TULLTORJA"sh.p.k 
                           N.U.I. 810514481     Landovicë – Prizren 

                  E-mail:info@tulltorja.com 

_________________________________________ 

Duke u bazuar në Ligjin Nr. 03/L-214 për Vlerësimin e Ndikimit në 
Mjedis, Neni 20, pika 2 dhe 4, Kompania “Musliu KFZ GmbH Dega në 
Kosovë” Lluzhan, Podujevë, në bashkëpunim me Ministria e Mjedisit, 
Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës, organizojnë:   
 

DEBAT PUBLIK 
 
Për Raportin e Vlerësimit të  Ndikimit në Mjedis për bazën e 
prodhimit të betonit në Lluzhan, Podujevë. 

Njoftohet  publiku i interesuar se më datën  10.06.2022 në ora 09:00  në 
hapësirat e restorant “Qera“ i cili ndodhet në Lluzhan, komuna 
Podujevës, do të organizohet  debat publik nga kompania “Musliu KFZ 
GmbH Dega në Kosovë” Lluzhan, Podujevë, në bashkëpunim me 
Ministrinë e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës.

Debati publik do të organizohet për Raportin e Vlerësimit të  Ndikimit 
në Mjedis për bazën e prodhimit të betonit në Lluzhan, Podujevë. 

Debati Publik do të organizohet edhe në mënyrë virtuale në platformën 
ZOOM  

 
 
Në linkun e mëposhtëm  mund të gjeni raportin e VNM-së për 
kompaninë “Musliu KFZ GmbH Dega në Kosovë” Lluzhan, Podujevë 
për bazën e prodhimit të betonit në Lluzhan, Podujevë. 

https:// mmphi.rks-gov.net/dokumentet_dhe_publikimet/279/publikimet 

 

Pjesëmarrja e juaj na ndihmon ne implementimin e projektit.

NJOFTIM

Në bazë të Ligjit për shoqëritë tregtare Nr.06/L-

016, nenit 112 dhe nenit 114 njoftojmë të gjithë

furnitorët dhe klientët si dhe palët tjera juridike

dhe fizike se aksionari i Shoqërisë me përgjegjësi

të kufizuar, Strong Group SH.P.K. me numër unik

identifikues: 811432971 me seli në Prishtinë,

Adresa: Ismajl Dumoshi Kati II, Hyrja Nr.6-1 ka

marrë vendim për shuarjen vullnetare të subjektit

afarist dhe ka caktuar likuidatorin e paanshëm

Nora Rahimaj me ID: 1173197388 me vendbanim

në Rruga: Hasan Prishtina Nr.38 Komuna:

Kamenicë me tel: 045/627-035  për zhvillimin e

procedurës së Likuidimit.  

Njoftohen të gjithë furnitorët dhe klientët si dhe

personat tjerë juridik dhe fizik  që kanë interesa të

parealizuara dhe raporte kreditore-debitorë në

këtë shoqëri që të paraqiten në afatin 30 ditor nga

data e shpalljes në gazetë.  
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