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KABINETI PËR QEVERISJE TË MIRË
I PDK-së ME 15 DEPARTAMENTE,
UDHËHEQËS MEMLI KRASNIQI
Kryetari i Partisë
Demokratike të Kosovës
(PDK), Memli Krasniqi, ka
prezantuar të martën
Kabinetin për Qeverisje të
Mirë, i cili do të drejtohet
nga vet ai. Duke kritikuar
qeverisjen aktuale,
Krasniqi ka thënë se KQMja do të jetë një platformë
politike alternative
përballë keqqeverisjes
aktuale. Ai ka bërë me dije
se Kabineti për Qeverisje të
Mirë do të ketë 15
departamente që do të
udhëhiqen nga
koordinatorët përkatës dhe
do të përfshijnë profile
njerëzish kompetentë, me
përgatitje akademike e
përvojë politike e
menaxheriale

Avokati amerikan
viziton prindërit
e Thaçit në Brojë
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BE-ja paralajmëron kundër hapjes së llogarive
në rubla për pagesat e gazit
Bruksel, 17 maj - Komisioni
Evropian ka njoftuar më 17 maj
se hapja e llogarive në rubla në
një bankë ruse, me qëllim që të
bëhen pagesat për gaz, shkel
sanksionet e bllokut kundër
Moskës, teksa Brukseli publikoi
udhëzimet e reja lidhur me atë
se si kompanitë ligjërisht mund
të
vazhdojnë
të
blejnë
karburante ruse.
Shtetet dhe kompanitë për javë
të tëra kanë kërkuar qartësi se si
mund ta vazhdojnë blerjen e
energjisë ruse, pasi Moska në
fund të marsit kërkoi që blerësit
e huaj të bëjnë pagesa me rubla
për gazin rus ose do të
rrezikonin që të shkëputeshin
nga furnizimet.
Në udhëzuesin e përditësuar që
BE-ja ka publikuar së fundmi,
Komisioni Evropian konfirmoi
këshillën e mëhershme se
sanksionet e BE-së nuk
ndalojnë kompanitë që të

hapin llogari në banka ruse.
Në udhëzues u tha se
kompanitë mund të paguajnë
për gazin rus për aq kohë sa
këto pagesa i bëjnë me valutën
që është përcaktuar në
kontratat ekzistuese.
Pothuajse të gjitha kontratat
për furnizim që kompanitë nga
BE-ja kanë me gjigantin rus të
gazit, Gazprom, janë në euro
ose dollarë.
Por, një zëdhënës i Komisionit
Evropian tha të martën se hapja
e llogarive në rubla në bankën
ruse, Gazprombank, do të ishte
shkelje
e
regjimit
të
sanksioneve
të
bllokut
evropian. “Kjo shkon përtej
indikacioneve që ne i kemi
dhënë për shtetet anëtare se
çfarë mund të bëjnë nën
regjimin” e sanksioneve, tha ky
zëdhënës për gazetarët.
Dekreti i presidentit rus,
Vladimir Putin, thotë se

transaksionet mund të kryhen
vetëm pasi valutat e huaja të
jenë këmbyer në rubla dhe
kompanitë duhet të hapin dy

llogari në bankën ruse, një në
valutë të huaj dhe tjetrën në
rubla.
Rusia ka ndërprerë furnizimet

me gaz për Bullgarinë dhe
Poloninë muajin e kaluar, pasi
këto dy shtete refuzuan që ta
paguanin gazin me rubla.

Putin: Disa shtete të BE-së e kanë
të pamundur të heqin dorë nga nafta ruse
MOSKË, 17 MAJ - Presidenti rus,
Vladimir Putin, tha se është e
pamundur për disa shtete
evropiane të heqin dorë shpejt
nga nafta ruse ashtu siç po
propozon Bashkimi Evropian.
Shtetet anëtare të BE-së po
negociojnë mbi propozimin për
vendosjen e embargos ndaj naftës
së Rusisë për shkak të luftës në
Ukrainë, por gjatë kësaj jave
bisedimet dështuan për shkak të
vetos së Hungarisë, shtet që është
shumë i varur nga importet e
naftës ruse. “Qartazi, disa shtete të
BE-së, në të cilat balanca
energjetike është e ndarë me
hidrokarburet
ruse,
është
veçanërisht e lartë, nuk do të jenë
në gjendje të heqin dorë për një
kohë të gjatë nga nafta jonë”, tha
Putin.

Duke folur në një mbledhje me
menaxherët vendorë të naftës dhe
zyrtarët qeveritarë, Putini tha më
17 maj se sanksionet perëndimore
dhe mundësia e vendosjes së
embargos ndaj naftës kanë
rezultuar me ngritjen e çmimeve
globale të naftës. Ai tha se me
heqjen dorë nga furnizimet e
energjisë ruse, Evropa rrezikon të
paguajë çmime më të shtrenjta
për energjinë në terma afatgjatë,
ndërkaq konkurrenca në këtë
industri do të minohej.
Presidenti rus, po ashtu, tha se
sanksionet perëndimore kanë
nxitur rritje të inflacionit në mbarë
Evropën.
Rusia po përballet me ulje të
prodhimit të naftës, që kanë
arritur nivelet më të ulëta që prej
shpërbërjes
së
Bashkimit

Sovjetik. Në uljen e prodhimit
kanë ndikuar sanksionet e
Perëndimit
të
cilat
po
komplikojnë shitjen e naftës ruse
në botë. “Ka ndryshime tektonike
në tregun e naftës dhe bërja e
biznesit sikurse më parë duket e
pamundur”, tha Putini, duke
shtuar se ishte shumë e
rëndësishme që të krijohej një
zinxhir që do të dërgonte
produkti nga prodhuesi deri te
blerësi.
Komisioni
Evropian
ka
propozuar vendosjen e embargos
ndaj naftës ruse dhe produkteve
të rafinuara. Por, që një vendim i
tillë të miratohet, kërkohet
miratimi i të 27 shteteve të
bllokut. Hungaria është shteti më
i zëshëm kundër një embargoje
të tillë.

ShBA-ja lehtëson kufizimet në udhëtime për Kubën
UASHINGTON, 17 MAJ - Shtetet e
Bashkuara do të heqin disa
kufizime në udhëtime për
Kubën, ka njoftuar administrata
amerikane.
Ky vendim nënkupton se
shërbimet
për
viza
në
Ambasadën Amerikane në
Havana do të ofrohen sërish për
t’u mundësuar kubanëve që të
hyjnë në Shtetet e Bashkuara
dhe t’i vizitojnë familjarët.
Pas këtij vendimi pritet të ketë
rritje në udhëtime në mes të
shteteve.
Edhe bllokada për transferim të
parave nga ShBA-ja në Kubë do

të hiqet.
Përveç kësaj, sektori privat i
Kubës pritet të ketë qasje më të
mirë në shërbimet amerikane të
internetit dhe në platformat për
tregti online.
Ministria e Jashtme e Kubës, në
anën tjetër, e ka konsideruar
vendimin “hap të kufizuar në
drejtimin e duhur”. Megjithatë,
ministria në Havana ka thënë se
kjo gjë nuk ka ndryshuar asgjë
në embargon amerikane kundër
Kubës apo në masat ekonomike
të vëna nga ish-presidenti
amerikan Donald Trump.
Në fund të muajit prill, Shtetet e

Bashkuara dhe Kuba kanë
mbajtur takime direkte për
migrimin, për herë të parë në
katër vjetët e fundit.
Në mesin e gjërave të tjera është
diskutuar edhe për zbatimin e
marrëveshjeve për migrimin.
Ministria për Punë të Jashtme e
Kubës ka kritikuar Shtetet e
Bashkuara se nuk kanë
respektuar
marrëveshjen
bilaterale që u ka garantuar 20
000 kubanëve viza brenda një
viti. Një zyrtar i lartë i qeverisë
amerikane ka thënë se ky
numër mund të përmbushet
shpejt.
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Shqipëria në kërkim të konsensusit
për presidentin e ri
PRISHTINË, 17 MAJ - Skena politike
në Shqipëri është përfshirë në
diskutime për zgjedhjen e
presidentit të vendit, pas
dështimit këtë javë për ta
zgjedhur në këtë pozitë një figurë
bashkuese në raundin e parë.
Partia Socialiste dhe Partia
Demokratike e Shqipërisë, por as
partitë më të vogla të kësaj skene,
nuk kanë paraqitur asnjë
kandidaturë për presidentin e ri
në raundin e parë të zgjedhjes në
Kuvend të hënën, më 16 maj. Kjo
seancë e posaçme zgjati vetëm 5
minuta, në të cilën u konstatua
mungesa e kandidaturave.
Seanca e radhës për zgjedhjen e
presidentit është thirrur më 23
maj dhe deri më tani nuk ka
shenja për një konsensus që do ta
mundësonte
zgjedhjen
e
përbashkët të presidentit të
Shqipërisë.
Kuvendi i Shqipërisë ka afat ligjor
për ta zgjedhur presidentin e ri të
vendit deri në 60 ditë para se ai ta
marrë zyrtarisht detyrën më 24
korrik të këtij viti - ditën kur
largohet nga zyra presidenti
aktual Ilir Meta.
Kryeministri i Shqipërisë, Edi
Rama, insistoi që procesi i
zgjedhjes së presidentit ta
përfshijë
edhe
opozitën,
ndërkohë opozita ka vënë kushtet
e saj për pjesëmarrje në këtë
proces, të cilat, deri më tani, nuk
janë përfillur nga Rama - partia e
të cilit mban shumicën e
Kuvendit.
Çalimi në procesin e përzgjedhjes
së presidentit - një pozitë
kryesisht ceremoniale, por me
kompetenca në politikën e
jashtme dhe të sigurisë - është
edhe një dëshmi e polarizimit të
skajshëm politik të Shqipërisë, ku
mungesa e bashkëpunimit
ndërmjet pozitës dhe opozitës ka
minuar shpesh miratimin e
ligjeve dhe vendimeve.
Partia Socialiste në pushtet
deklaroi se është në pritje të
propozimeve nga opozita për
kandidatin për president të

Shqipërisë, ndërkohë që zyrtarë
të Partisë Demokratike ofruan një
listë kriteresh për kandidatët për
president dhe propozime për
procedurën e zgjedhjes së tij, por
nuk propozuan ndonjë emër
konkret për këtë pozitë.
Enkelejd Alibeaj, kryetar i grupit
parlamentar i PD-së, kërkoi të
martën që zgjedhja e presidentit
të bëhet bashkërisht, duke bërë
thirrje për një figurë bashkuese që
nuk vjen nga radhët e PS-së apo të
PD-së. Ai, njëkohësisht, e akuzoi
kryeministrin Rama për, siç tha,
taktizim deri në raundin e katërt
të votimit të presidentit kur, sipas
Kushtetutës
së
Shqipërisë,
kërkohet një shumicë e thjeshtë
për zgjedhjen e të parit të shtetit.
“Nuk emërohet presidenti nga ju
edhe ne, edhe sikur të biem
dakord”, tha Alibeaj. “Rama nuk
është i sinqertë. Është hipokrit.
Do t’i shtyjë këto tri raunde që të
vërë atë që do. Nuk kemi

instrument tjetër veçse moralit
për t’ju imponuar”, shtoi ai.
Sipas Kushtetutës së Shqipërisë,
presidenti i vendit zgjidhet në
njërin nga pesë raundet e votimit
nga deputetët e Kuvendit të
Shqipërisë.
Zgjedhja e presidentit në tri
raundet
e
para
kërkon
mbështetjen e 84 deputetëve, që
nënkupton zgjedhjen me votat e
përbashkëta të pozitës dhe të
opozitës në Kuvend.
Në raundin e katërt të votimit,
president mund të zgjidhet
kandidati që siguron 71 vota, ose
një shumicë të thjeshtë të votave
në Kuvendin e Shqipërisë.
Në Kuvendin e Shqipërisë Partia
Socialiste i ka 74 mandate.
Kryeministri i Shqipërisë, Rama,
deklaroi se në këto kushte Partia
Socialiste nuk mund të ofrojë dhe
ta djegë kandidaturën e saj për
president në tri raundet e para të
votimit. Ai tha se partia e tij do të

presë deri në raundin e tretë për
të zgjedhur një president
konsensual, por në mungesë të
një marrëveshjeje me opozitën,
ajo do ta zgjedhë presidentin e
ardhshëm të Shqipërisë. “Dihet
që ne nuk i kemi 84 votat e
nevojshme për ta kaluar raundin
e parë, të dytë dhe të tretë.
Ndërkohë që nuk më rezulton se
ka ndonjë qartësim ideje, apo
vullnet nga ana e palëve të tjera
për t’u përfshirë në proces deri
tani”, tha Rama. “Nëse do të ketë
ndonjë dëshirë nga pala tjetër që,
mesa duket, nuk ka, ne nuk do të
presim pa ezauruar atë mandat
që na e jep Kushtetuta”, theksoi ai.
Zgjedhja e presidentit e ka gjetur
opozitën në Shqipëri të përçarë.
Partia Demokratike është e ndarë
në tri fraksione - me njërin grup
që mbështet ish-kryeministrin
Sali Berisha dhe iniciativën e tij
për rithemelim të kësaj partie;
tjetri grup ruan përbërjen e vjetër

të kësaj partie dhe grupimi i tretë
përbëhet nga partnerët e PD-së
në koalicion opozitar, të quajtur
“Aleanca për ndryshim”.
Deputeti Oerd Bylykbashi, i
caktuar si negociator nga
mbështetësit e ish- kryeministrit
Berisha, deri më tani ka
këmbëngulur në nevojën e
zgjedhjes
së
një
figure
konsensuale për president.
Deputeti Fatmir Mediu, i cili
përfaqëson grupin “Aleanca për
ndryshim”, thotë se opozita duhet
të gjejë më parë konsensusin
brenda vetes.
Alibeaj përsëriti se është në pritje
të përgjigjes nga shumica mbi
propozimin që ai ka bërë për
kriteret dhe procedurën, ku
përfshihet edhe kërkesa që
kandidaturat të ofrohen nga
opozita dhe shumica të zgjedhë
mes tyre.
Kryeministri Rama e ka hedhur
poshtë një mundësi të tillë.

Deputetët interesohen për
punën e policisë në jug dhe veri
PRISHTINË, 17 MAJ (ER) - Komisioni
për Çështje të Sigurisë dhe
Mbrojtjes, i kryesuar nga deputeti
Bekë Berisha, kryetar, në kuadër
të vizitave të punës, realizoi vizitë
në Drejtorinë Rajonale të Policisë
së Kosovës në Mitrovicën e Jugut
dhe të Veriut.
Anëtarët e komisionit u pritën
nga drejtoresha e Rajonit të
Policisë në Mitrovicën e Jugut,
kolonele Aferdita Mikullofci me
bashkëpunëtorë.
Gjatë këtij takimi anëtarët e
komisionit u njohën me punën e
përditshme të Policisë së Kosovës,
me sfidat, si dhe me nevojat për
përmirësimin e kuadrit ligjor në
shërbimin policor.

Po në takim u diskutua edhe për
sigurinë në shkolla dhe për luftën
kundër krimit të organizuar dhe
korrupsionit.
Ndërkaq në Stacionin e Policisë
në Mitrovicën e Veriut, anëtarët e
komisionit u pritën nga kapiten
Nenad
Gjuriq
me
bashkëpunëtorë, të cilët i
njoftuan deputetët me kushtet e
punës, me sfidat, me theks të
veçantë me nevojën emergjente
për ndërtimin e një objekti të ri
për policinë në veri të vendit.
Anëtarët e komisionit gjatë
takimeve ofruan gatishmërinë
për bashkëpunim dhe përkrahje
të vazhdueshme për pjesëtarët e
Policisë së Kosovës.
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KRYETARI I PARTISË DEMOKRATIKE TË KOSOVËS (PDK), MEMLI KRASNIQI, KA PREZANTUAR
KABINETIN PËR QEVERISJE TË MIRË

Kabineti për Qeverisje të Mirë
i PDK-së me 15 departamente,
udhëheqës Memli Krasniqi
Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës (PDK),
Memli Krasniqi, ka prezantuar të martën
Kabinetin për Qeverisje të Mirë, i cili do të drejtohet
nga vet ai. Duke kritikuar qeverisjen aktuale,
Krasniqi ka thënë se KQM-ja do të jetë një
platformë politike alternative përballë
keqqeverisjes aktuale. Ai ka bërë me dije se
Kabineti për Qeverisje të Mirë do të ketë 15
departamente që do të udhëhiqen nga
koordinatorët përkatës dhe do të përfshijnë profile
njerëzish kompetentë, me përgatitje akademike e
përvojë politike e menaxheriale
Mal QORRAJ
PRISHTINË, 17 MAJ - Kryetari i
Partisë
Demokratike
të
Kosovës, Memli Krasniqi, ka
prezantuar
të
martën
nëpërmjet një videoadresimi
Kabinetin për Qeverisje të
Mirë, i cili do të ketë 15
departamente.
Kryetari i PDK-së, që njëherësh
do të jetë edhe udhëheqës i
Kabinetit për Qeverisje të Mirë,
Memli
Krasniqi,
përmes
videoadresimit ka thënë se
KQM-ja është një platformë
politike alternative përballë
keqqeverisjes aktuale. “Partia
Demokratike e Kosovës ka një
trashëgimi
të
madhe
e
domethënëse në projektet

kombëtare të lirisë, pavarësisë
dhe shtetndërtimit, ndërsa nga
sot, me një frymë të re dhe me
shikim kah e ardhmja, ne po
vazhdojmë në një rrugëtim të ri
dhe tejet të rëndësishëm për
vendin dhe qytetarët, atë të
shpresës dhe perspektivës”, ka
thënë Krasniqi.
Ai ka shtuar se në një klimë
politike kur sfidat janë të forta e
qeverisja është e dobët, kur
demokracia po rrezikohet dhe e
ardhmja po bëhet e pasigurt, e
kur mirëqenia e qytetarëve po
lëndohet seriozisht nga një
ekonomi në rënie, PDK-ja ka
vendosur të përgjigjet me një
platformë të duhur dhe me një
vizion të ri politik, të bazuar në
dije dhe kompetencë. “Ditët e
qeverisjes depresive duhet të

marrin fund, prandaj e shohim
të domosdoshme që qytetarëve
t’u ofrojmë një perspektivë të re
dhe një zotim të palëkundur
për të ardhmen që duhet ta
ndërtojmë së bashku. Për këtë
vizion kaq të nevojshëm dhe
kaq
domethënës,
Partia
Demokratike po themelon
Kabinetin e Qeverisjes së Mirë
me të cilin do të shpalosë
politikat
alternative
të
qeverisjes që sot i mungojnë
Kosovës, e që i duhen asaj më
shumë se kurrë. Përmes këtij
kabineti, ne do të shpalosim
para qytetarëve vizionin dhe
modelin e qeverisjes së
ardhshme që do të udhëhiqet
nga PDK”, ka shtuar lideri i
PDK-së.
Krasniqi ka theksuar se për më
shumë se dy vite PDK-ja ka
qëndruar
dinjitetshëm
si
udhëheqëse e opozitës përballë
keqqeverisjes, paaftësisë dhe
degradimit
të
sferës
institucionale nga pushteti
aktual, duke ngritur tema, duke
ekspozuar
abuzimin
me
pushtetin, duke kërkuar llogari
nga pushteti, i cili, jo vetëm që
s’ka përmbushur premtimet
elektorale, por e ka ngulfatur
perspektivën zhvillimore të
Kosovës. “Kjo Qeveri e ka
humbur çdo momentum të
mundshëm për të bërë diçka të

mirë e domethënëse për
Kosovën. Por, Kosova është
atdheu ynë i përbashkët dhe e
ardhmja e saj - ashtu siç e
ëndërrojmë dhe e meritojmë si
qytetarë - është mision që na
obligon të gjithëve, pavarësisht
përgjegjësive që kemi sot e që
do t’i kemi nesër. Prandaj, nga
sot, përpjekjeve tona i shtohet
edhe Kabineti për Qeverisje të
Mirë, i cili vjen si platformë
politike që i del përballë
keqqeverisjes dhe u del në krah
qytetarëve. Si alternativë që do
të korrektojë qeverisjen aktuale
e do të ofrojë vizionin e
qeverisjes së ardhshme. Si
pasqyrë konkrete e vizionit
tonë politik se si e mendojmë
qeverinë dhe qeverisjen që i
duhet Kosovës dhe qytetarëve
të saj”, ka thënë kryetari i PDKsë.
Kabineti për Qeverisje të Mirë
do t’i ketë 15 departamente dhe
pesë prioritete thelbësore.
Ekonomi
transformuese,
digjitale dhe e gjelbër; Rend
publik dhe siguri qytetare;
Kulturë, kapitali njerëzor
konkurrues;
Shëndetësi
cilësore, si dhe Diplomacia
aktive
dhe
bashkëpunim
ndërshqiptar.
Krasniqi
tha
se
këto
departamente do të udhëhiqen
nga koordinatorët përkatës dhe

do të përfshijnë profile
njerëzish kompetentë, me
përgatitje akademike e përvojë
politike e menaxheriale, të
gatshëm e me vullnet që të
ofrojnë dijen dhe angazhimin e
tyre në dobi qytetarëve. “Në
ditët e ardhshme, unë do të
prezentojë këto ekipe, që do
përbëhen jo vetëm nga
personalitete e zyrtarë nga
radhët e PDK-së, por edhe nga
ekspertë e kuadro që po
bashkohen me ne në këtë
projekt të përbashkët, për të
ndërtuar bashkërisht vizionin
për të ardhmen e Kosovës që
duam”, ka thënë Krasniqi.
Për ta shtruar vizionin
ekonomik e zhvillimor të PDKsë, KQM-ja do të ofrojë politika
dhe
alternativa
konkrete
përmes
këtyre
departamenteve:
Ekonomi,
tregti
dhe
ndërmarrësi;
Agjendë
të
gjelbër;
Transformim digjital dhe
inovacion; Punë publike dhe
investime kapitale; Bujqësi dhe
zhvillim rural; si dhe Financa.
Perspektivën alternative të
PDK-së në fushën e mbrojtjes,
sigurisë kombëtare, rendit dhe
ligjit
do
ta
zhvillojnë:
Departamenti i drejtësisë;
Departamenti i punëve të
brendshme,
Administratës
publike dhe qeverisjes lokale, si
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Gjykata Speciale sot shpall vendimin
për Gucatin dhe Haradinajn
HAGË, 17 MAJ - Pas gati 600 ditësh
qëndrim
në
qendrën
e
paraburgimit në Hagë të
Holandës, dy drejtuesit e
Organizatës së Veteranëve të
Luftës së Ushtrisë Çlirimtare të
Kosovës (OVLUÇK), Hysni Gucati
dhe Nasim Haradinaj, do të
mësojnë sot (e mërkurë) në orën
10:00 vendimin për ta të marrë
nga Gjykata Speciale.
Gucati dhe Haradinaj akuzohen
për vepra penale kundër
administrimit të drejtësisë,
konkretisht për pengim të
personave zyrtarë në kryerjen e
detyrave zyrtare, për frikësim të
dëshmitarëve, për hakmarrje dhe
për shkelje të fshehtësisë së
procedurës.
Zyra e Prokurorit të Specializuar
(ZPS) ka propozuar që Gucati dhe
Haradinaj të dënohen me nga
gjashtë vjet burgim. Po ashtu,
ZPS-ja ka propozuar që Gucati
dhe Haradinaj të dënohen edhe
një gjobë simbolike prej 100
eurosh për gjithsecilin.
Gucati dhe Haradinaj janë
arrestuar në shtator të vitit 2020,
pas dyshimeve se në disa
konferenca për medie nga selia e

OVLUÇK-së kanë shpërndarë
dokumente të klasifikuara të
Gjykatës Speciale.
Siç pretendohet edhe në aktakuzë,
në ato dokumente - kopje të të
cilave u janë shpërndarë
gazetarëve - ka pasur edhe emra
të dëshmitarëve potencialë, që
mund të dëshmonin kundër isheprorëve të Ushtrisë Çlirimtare të
Kosovës, përfshirë këtu edhe
rastin kundër ish-presidentit të
Kosovës, Hashim Thaçi, ishkryetarit të Partisë Demokratike të
Kosovës, Kadri Veseli, ish-kryetarit
të Kuvendit të Kosovës, Jakup
Krasniqi, dhe ish-deputetit të
Lëvizjes Vetëvendosje, Rexhep
Selimi.
Ndaj këtyre akuzave, Gucati dhe
Haradinaj janë deklaruar të
pafajshëm. Ata gjatë gjykimit kanë
insistuar se nuk kanë bërë asnjë
shkelje ligjore. Gucati dhe
Haradinaj e kanë cilësuar
Gjykatën Speciale si “gjykatë
njëetnike” që, siç kanë thënë,
synim ka vetëm “dënimin e
shqiptarëve”, ndërsa amniston
krimet e kryera nga forcat
ushtarake e policore serbe në
Kosovë.

Gjatë gjykimit Gucati dhe
Haradinaj kanë thënë se nuk e
kanë ditur nëse dokumentet që i
kanë publikuar, kanë qenë
origjinale apo jo, porse kanë
insistuar se Gjykata Speciale
“është
diskriminuese
ndaj
shqiptarëve”.
Përveç Gucatit dhe Haradinajt në

qendrën e paraburgimit në Hagë
janë edhe liderët e UÇK-së,
Hashim Thaçi, Kadri Veseli,
Rexhep Selimi dhe Jakup Krasniqi.
Po në Hagë ndodhen edhe eprorët
e UÇK-së, Salih Mustafa dhe
Pjetër Shala. Thaçi, Veseli, Selimi
dhe Krasniqi ndodhen në
paraburgim që nga nëntori i vitit

2020, ndërsa Sali Mustafa nga
shtatori i vitit 2020, kurse Pjetër
Shala është nga maji i vitit 2021.
Me përjashtim të Mustafës,
gjykimi ndaj tyre nuk ka filluar
ende. Në seancat fillestare të gjithë
liderët e UÇK-së janë deklaruar të
pafajshëm për të gjitha akuzat me
të cilat ngarkohen nga ZPS-ja.

Avokati amerikan viziton
prindërit e Thaçit në Brojë
Skenderaj, 17 maj - Avokati
amerikan Pierre Prosper, i cili
është duke mbrojtur ishpresidentin e Kosovës dhe
liderin e UÇK-së, Hashim Thaçi,
ka vizituar prindërit e tij në Brojë
të Skenderajt.
Në fotografi shihen Prosperi me
Haxhi dhe Hyrë Thaçin në

oborrin e tyre në Brojë. Prosper
ka qenë shumë i zëshëm kundër
Prokurorisë të Dhomave të
Specializuar të Kosovës. Ai kishte
theksuar se në Hagë është duke
u tentuar të ndryshohet
narracioni për luftën dhe
historia e Kosovës.
Prosperi u kishte bërë thirrje

Qeverisë së Kosovës, Bashkimit
Evropian, shoqërisë civile dhe
qytetarëve të Kosovës që ta
përcjellin punën e kësaj gjykate.
Ai kishte kërkuar që populli i
Kosovës të ketë përfshihet në
këtë proces meqë, sipas tij, ky
proces do ta përcaktojë të
ardhmen dhe fatin e Kosovës.

ndërshqiptar. “Ky rrugëtim që
po nis sot brenda PDK-së me
Kabinetin për Qeverisje të
Mirë, do të vazhdojë me
angazhimin tonë të përbashkët
ditëve dhe javëve në vijim edhe
jashtë strukturës së PDK-së, në
diskutime të hapura me
qytetarët
e
vendit”,
ka

deklaruar Krasniqi.
Po ashtu, ai ka treguar se PDKja së shpejti do të nisë
platformën e re politike “Dialog
me Kosovën”.
Krasniqi kërkoi mbështetjen e
qytetarëve në këtë rrugëtim të
ri të PDK-së, për t’ia rikthyer
perspektivën Kosovës.

Kosova e Turqia arrijnë
marrëveshje për ngritjen e
kapaciteteve të FKS-së
PRISHTINË, 17 MAJ (ER) - Në kuadër
të vizitës zyrtare në Turqi, ministri i
Mbrojtjes, Armend Mehaj, ka
vizituar Presidencën e Industrisë
së Mbrojtjes, ku është pritur nga
presidenti i këtij institucioni,
Ismail Demir, me të cilin kanë
nënshkruar marrëveshjen shtet
me shtet (Government to
Government), për furnizim me

artikuj dhe prodhime për
shërbime të mbrojtjes.
Kjo marrëveshje ka rol të
jashtëzakonshëm në ngritjen e
kapaciteteve të Forcës së Sigurisë
së Kosovës. Me këtë rast ministri
Mehaj e njoftoi Presidencën e
Industrisë së Mbrojtjes me
synimin e Kosovës për Integrimin
Euro-Atlantik dhe anëtarësim në

NATO ku, mes të tjerash, ai theksoi
se në këtë proces mbështetja
Republikës së Turqisë për
Republikën e Kosovës është tejet e
rëndësishme.
Nga ana e tij, Ismail Demir ishte
falënderues për bashkëpunimin
dhe për konkretizimin e këtij
bashkëpunimi me marrëveshje
shtet me shtet.

dhe Departamenti i mbrojtjes
dhe sigurisë kombëtare.
Departamenti
për
arsim,
shkencë dhe kapital njerëzor, si
dhe Departamenti për kulturë,
sport dhe turizëm do të
zhvillojnë politika qeverisëse
me plane e masa konkrete për
të rritur potencialin të rinjve

dhe për t'i bërë ata konkurrentë
në tregun e punës.
Krasniqi
ka
thënë
se
alternativën e Kosovës së
shëndoshë e të mirëqenë, në
kuadër të KQM-së do ta
zhvillojnë Departamenti për
shëndetësi dhe Departamenti
për përkujdesje sociale.

Ai ka shtuatr se për një Kosovë
të integruar në strukturat euroatlantike, anëtare të NATO-s
dhe BE-së, KQM-ja do të ofrojë
vizionin
e
saj
përmes
Departamentit për punë të
jashtme
dhe
agjendë
evropiane; dhe Departamentit
për mërgatë dhe bashkëpunim
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Në periudhën janar-mars në spitalin e Vushtrrisë janë operuar 512 pacientë
VUSHTRRI, 17 MAJ (ER) - Në
bazë të raportit të punës
për periudhën janar-mars
2022,
në
spitalin
e
përgjithshëm të Vushtrrisë

janë operuar 512 pacientë,
ndërkaq të shtrirë ishin 1
095 persona.
Për këtë periudhë kohore
janë realizuar, po ashtu, 11

874 vizita ambulantore dhe
7 322 vizita diganostike.
Brenda tre muajve në
spitalin e përgjithshëm të
Vushtrrisë u realizuan 15

684 analiza për 3 105
pacientë. Sa iu përket
shërbimeve radiologjike, 1
138 ultrazë, 1 636 radiografi
dhe 52 mamografi.

Hamza po qëndron
për vizitë
zyrtare në Bursa
të Turqisë
MITROVICË, 17 MAJ (ER) - Një
delegacion i komunës së
Mitrovicës, në krye me kryetarin
e komunës, Bedri Hamza,
nënkryetarin
Arian
Tahiri,
drejtorin për Bujqësi dhe
Zhvillim Rural, Ferdi Kadriu, po
qëndrojnë për vizitë zyrtare në
Bursa të Turqisë.
Hamza është pritur në takim nga
kryetari i Bashkisë së Bursës,
Alinur Aktaş, me të cilin është
biseduar për thellimin dhe
shtimin e bashkëpunimit në mes
të dy komunave dhe për
realizmin e projekteve të

ndryshme zhvillimore dhe
ekonomike, për çka u tha se të
dyja komunat kanë potencial të
mirë.
Këtë vizitë kryetari Hamza e ka
vlerësuar si mundësi të mirë për
të shkëmbyer përvoja më të mira
të zhvillimit komunal, me ç’rast e
ka njoftuar kryetarin Aktaş me
planet strategjike dhe mundësitë
për biznese, duke potencuar se
prioritet i qeverisjes lokale
mbetet ngritja e infrastrukturës
së duhur për biznese si dhe joshja
e investitorëve të huaj në
Mitrovicë.

Komuna e Prizrenit dhe
Caritasi zviceran
nënshkruajnë marrëveshje
bashkëpunimi

Komuna e
Skenderajt vendos
pajisjet për
largimin e shpezëve

PRIZREN, 17 MAJ (ER) - Kjo
marrëveshje është arritur mes
Caritasit zviceran (CaCH),
komunës së Prizrenit, si dhe
Drejtorisë Komunale të Arsimit
në Prizren (DKA) në kuadër të
projektit “Ndikimi i rinisë në
mjedis” (YENI).
Qëllim i përgjithshëm i këtij
projekti është përmirësimi i
veprimit klimatik dhe mbrojtja e
mjedisit në komunën e Prizrenit
përmes angazhimit aktiv të të
rinjve.
Disa nga rezultatet që pritet të
arrihen nga ky projekt janë
themelimi dhe fuqizimi i
klubeve ekologjike (ekoklubet)
në shkollat e mesme në
komunën e Prizrenit, ofrimi i
moduleve trajnuese për këshillat
e nxënësve dhe eko-klubet, me
qëllim
të
zhvillimit
të
kapaciteteve të tyre, hartimi dhe
përgatitja
e
materialeve
mësimore
për
ndryshime

SKomuna e Skenderajt ka
njoftuar se ka vendosur
pajisjet për eliminimin e
sorrave, brejtësve dhe të
gjitha shpezëve të tjera të
cilat kanë sjellë papastërti
dhe
kanë
ndotur
hapësirat
publike
e
private për kohë të gjatë.
Sipas
njoftimit
të
komunës, pajisjet janë
vendosur përgjatë sheshit
“Adem
Jashari”
në
hapësirën e Shtëpisë së
Kulturës
“Hasan
Prishtina” si dhe në një
pjesë të rrugës “28
Nëntori”. “Këto pajisje në
vlerë rreth 10 mijë euro
janë dhënë donacion nga
Ardita
Thaçi,
bashkatdhetare e jona e cila
jeton dhe vepron në Perëndim.
Pajisjet funksionojnë përmes
tingullit i cili largon shpezët,
kurse mbushen me energji

klimatike dhe mbrojtje të
mjedisit.
Komuna dhe DKA do ta ofrojnë
mbështetjen e tyre me qasje dhe
ofrim të të dhënave për
realizimin e studimeve dhe

hulumtimeve të tjera të
ndërlidhura me projektin YENI
në mënyrë që të ketë një
implementim
sa
më
të
suksesshëm të këtij projekti në
komunën tonë.

Kryetari i Rahovecit fillon takimet publike me qytetarët
RAHOVEC, 17 MAJ (ER) - Kryetari
i komunës së Rahovecit, Smajl
Latifi, ka filluar takimet
publike me qytetarë për
kërkesat e tyre dhe ecurinë e
projekteve.
Takimet publike u mbajtën në
fshatrat Brestoc, Hoçë e Vogël,

Nagac, Celinë dhe Krushë e
Madhe.
Kryetari Latifi ka paraqitur
para banorëve projektet të
cilat janë përfunduar, ato në
proces dhe planet dhe
projektet e planifikuara për
vitet në vijim bazuar në

projeksionet buxhetore.
Ndër kërkesat të cilat banorët
paraqitën ishin: rregullimi i
parqeve,
kanalizimeve,
ndriçimit, rrugët fushore,
efiçienca energjetike, drunjtë
dekorativë,
rregullimi
i
oborreve të shkollave.

alternative përmes rrezeve të
diellit. Për një ambient të qetë,
të pastër dhe pa ndotje”, ka
njoftuar komuna e Skenderajt.
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Tepricë mësimdhënësish:
Orë me vetëm një nxënës
PRISHTINË, 17 MAJ - Orën e mësimit
të gjuhës angleze, mësueses
Valbona Ibishi shpesh i bie ta
mbajë me vetëm një nxënës në
klasë. Kjo mësimdhënëse e ciklit
fillor punon në dy shkolla të
komunës së Podujevës - pjesa
verilindore e Kosovës - për ta
arritur normën prej 20 orësh
mësim në javë. “Tri ditë punoj në
njërën shkollë dhe dy te tjetra”,
tregon mësuesja, e cila duhet të
shkojë nga shkolla “Zahir Pajaziti”
në fshatin Orllan, te paralelja e
ndarë e kësaj shkolle në fshatin
Brainë - rreth katër kilometra larg.
Shkolla në fshatin Brainë ka vetëm
25 nxënës nga niveli parashkollor
deri në klasën e nëntë. Klasa e
pestë dhe e shtatë në këtë shkollë
kanë vetëm nga një nxënës, ndërsa
në të gjitha klasat e tjera nuk
kalohet numri prej katër
nxënësish.
Naim Bajrami, drejtor i shkollës
“Zahir Pajaziti” në Orllan, thotë për
“Radion Evropa e Lirë” se kjo
situatë nuk është e mirë as për
nxënësit, as për mësimdhënësit.
“Vështirë është edhe për mësues.
Me një nxënës të punosh 40
minuta nuk është e lehtë, pastaj
edhe nxënësi nuk ndihet mirë
sikur në shoqërinë e 12 apo 13
nxënësve të tjerë”, thotë Bajrami.
Edhe ai, edhe kolegia e tij thonë se,
pavarësisht prej rrethanave,
mbajtja hapur e shkollës në Brainë
është e një rëndësie të veçantë pasi,
sipas tyre, është e vetmja gjë që po i
mban aty banorët e paktë të kësaj
zone. Fshati Brainë ka rreth 12
shtëpi të banuara.
Në Kosovë trendi i rënies së numrit
të nxënësve po vazhdon tash e sa
vite.
Të dhënat e Agjencisë së
Statistikave të Kosovës tregojnë se
në vitin shkollor 2020/2021 kanë
qenë mbi 47 mijë nxënës më pak se
në vitin shkollor 2015/2016.
Sipas Ministrisë së Arsimit,
Shkencës, Teknologjisë dhe
Inovacionit në Kosovë, arsyet për
këtë janë të ndryshme: nga rënia e
natalitetit deri te migrimi i
popullsisë - qoftë jashtë, qoftë
brendapërbrenda. Por, rënia e
numrit të nxënësve ka nisur të
paraqesë probleme edhe në
funksionimin e sistemit arsimor
për shkak të, siç thuhet, tepricës së
mësimdhënësve.
MAShTI bën me dije për “Radion
Evropa e Lirë” se tepricë janë rreth
2 000 mësimdhënës në komuna të
ndryshme të Kosovës. Megjithatë,
sipas ministrisë, “kjo nuk
nënkupton se mësimdhënësit nuk
janë të angazhuar në sistemin
arsimor”.
Ministrja e Arsimit, Arbërie
Nagavci, në një seancë të Kuvendit
të Kosovës, të mbajtur më 28 prill,
ka paralajmëruar se institucionet
do të bëjnë një hulumtim të gjerë,
për të pasur një pasqyrë më të
qartë të problematikës. “Nga muaji
i ardhshëm [maj], ne do të fillojmë
një vizitë, bashkëpunim dhe një
kontroll, për të parë situatën reale

në komuna, të shohim ku kemi
tepricë teknologjike e ku, nga ana
tjetër, kemi mungesë të numrit të
mësimdhënësve”,
ka
thënë
Nagavci.
Nga MAShTI nuk është bërë me
dije nëse ky hulumtim tashmë ka
nisur.
Në Kosovë menaxhimi i sistemit
arsimor parauniversitar bëhet
kryesisht nga niveli komunal, por
MAShTI udhëheq krijimin e
politikave që prekin edhe këtë nivel
arsimor.

Çfarë janë
mësimdhënësit tepricë?
Puna e mësimdhënësve në Kosovë
rregullohet me Ligjin për Arsimin
Parauniversitar dhe me Kontratën
Kolektive, që Sindikata e Bashkuar
e Arsimit në Kosovë e ka të
nënshkruar me Ministrinë e
Arsimit.
Kjo kontratë shpjegon çështjen e
mësimdhënësve tepricë ose të
quajtur
ndryshe
“tepricë
teknologjike”. Një mësimdhënës
mund të futet në kategorinë e
tepricave teknologjike në disa
raste, që përfshijnë: mbylljen e
klasave apo të shkollave, e që
mund të çojnë pastaj në
eliminimin
e
orëve
të
mësimit/punës
që
një
mësimdhënës ka. Sipas kësaj
kontrate, nëse një mësimdhënësi i
shuhet vendi i punës, varësisht nga
përvoja e punës së atij
mësimdhënësi, i paguhen disa
paga
mujore,
derisa
mësimdhënësi pret krijimin e
orëve mësimore për të.
Me kontratë, drejtoritë komunale
të arsimit obligohen që t’i

sistemojnë mësimdhënësit dhe t’i
kompletojnë orët e tyre mësimore.
Ato nuk kanë të drejtë të hapin
konkurs për të njëjtën pozitë pune,
pa u sistemuar një mësimdhënës
që është tepricë teknologjike.
Një mësimdhënës mund të jetë i
angazhuar me normë të plotë prej
20 orësh në javë apo gjysmë norme
prej 10 orësh. Megjithatë, edhe
MAShTI, edhe Sindikata e
Bashkuar e Arsimit në Kosovë
thonë se, aktualisht, nuk ka
mësimdhënës me kontratë të
rregullt, që kanë mbetur pa orë
mësimore.
Problemi qëndron në atë se
mësimdhënësit duhet të barten
nga shkolla në shkollë për ta arritur
normën e punës si dhe u duhet të
punojnë në shkolla që kanë numër
shumë të vogël të nxënësve në
klasa.

SBAShK-u kundër termit
“tepricë”
Kryetari i Sindikatës së Bashkuar të
Arsimit në Kosovë, Rrahman
Jashari, thotë se është kundër
termit
“tepricë”
për
mësimdhënësit. “Edhe me ata pak
nxënës, mësimdhënësi shkon në
klasë dhe e mban orën sikur të
ishin dhjetëra nxënës në atë klasë”,
thotë Jashari për “Radion Evropa e
Lirë”.
Sipas legjislacionit në fuqi, një klasë
mësimore parashihet të ketë
minimum 17 nxënës dhe
maksimum 32. Kjo do të thotë se
klasat me pak nxënës apo edhe
shkollat duhet të mbyllen, ose të
bashkohen për ta arritur numrin e
kërkuar të nxënësve.
Bazuar në Ligjin për Arsimin

Parauniversitar, Ministria e Arsimit
mund të nxjerrë akt nënligjor për
caktimin
e
kritereve
për
themelimin e institucioneve të
arsimit parauniversitar dhe për
shuarjen e veprimtarisë së tyre.
Në vitin 2019, për shkak të numrit
të vogël të nxënësve, komuna e
Kamenicës ka vendosur për
mbylljen e 19 shkollave, nga 29 sa i
ka pasur. Ky vendim është përcjellë
me protesta dhe pakënaqësi të
shumta në atë komunë, sidomos
nga komuniteti i mësimdhënësve.
Jashari thotë se Qeveria e Kosovës
duhet të bëjë një plan afatgjatë,
duke pasur parasysh situatën me
zvogëlimin e numrit të nxënësve,
dhe jo të marrë vendime të shpejta
për mbyllje shkollash apo klasash.
“Mësimdhënësit nuk duhet të
lihen në rrugë”, thotë ai.

“Vonesa e institucioneve
për të reaguar”
Instituti hulumtues GAP me seli në
Prishtinë ka realizuar një
hulumtim në vitin 2021 në lidhje
me problematikën e mungesës së
nxënësve dhe tepricës së mësuesve
nëpër komunat e Kosovës.
Në këtë hulumtim janë marrë të
dhëna të plota vetëm nga 19
komuna të Kosovës.
Në bazë të tyre ka dalë se janë 340
klasa në Kosovë që kanë pesë e më
pak nxënës dhe 642 klasa që kanë
më pak se dhjetë nxënës.
Bekim Salihu nga Instituti GAP
thotë
se
punësimi
i
mësimdhënësve nëpër komuna
është bërë pa ndonjë analizë për
nevojën e tyre. “Institucionet, në
vend se të bënin një lloj
ristrukturimi dhe reformimi të

sistemit arsimor, e kanë ndjekur
logjikën e kundërt, pra nuk e kanë
përshtatur aspektin e punësimit
me numrin e nxënësve në
lokalitetet
dhe
komunat
përkatëse”, thotë Salihu. Sipas tij,
shkollat me pak nxënës e shumë
mësimdhënës
ndikojnë
negativisht në buxhetin e Kosovës,
por edhe në përvojën shkollore të
nxënësve.
Paga mesatare që marrin
mësimdhënësit
në
arsimin
parauniversitar në Kosovë është
470 euro në muaj.
Instituti EdGuard, që merret me
çështjet e arsimit në Kosovë, ka
bërë një analizë në lidhje me
strukturimin e sistemit arsimor.
Sipas saj, rreth 17 për qind e
institucioneve arsimore në Kosovë
kanë më pak se 50 nxënës. Drejtori
i këtij instituti, Rinor Qehaja, thotë
për “Radion Evropa e Lirë” se
“projeksionet demografike të
popullsisë nuk janë të panjohura
për institucionet”.
“Mosreagimi i institucioneve është
çudia e vetme”, thotë ai.
Sipas Qehajës, ristrukturimi i
shkollave duhet të bëhet në nivel
vendi dhe të iniciohet si reformë
nga Ministria e Arsimit. “Çdo
iniciativë për ristrukturimin e
institucioneve arsimore duhet të
ketë për bazë projeksionet
demografike, fondin e orëve të
mësimdhënësve dhe mirëqenien e
nxënësve”, vlerëson ai.
Sipas të dhënave të Agjencisë së
Statistikave të Kosovës, nataliteti në
vend është në rënie të
vazhdueshme qysh në vitin 2014.
Në atë vit numri i lindjeve të gjalla
ka qenë 25 929. Në vitin 2019 janë
regjistruar 21 798 lindje, ndërsa
vitin e kaluar 18 188.
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Inflacioni, shqetësimi
më i madh i gjermanëve
BERLIN, 17 MAJ - Rritja e shpejtë e
çmimeve në pothuajse të gjitha
fushat e jetës po shkakton në
Gjermani më shumë shqetësim
se çdo gjë tjetër. As lufta në
Ukrainë dhe pandemia e koronës
nuk kanë shkaktuar kaq
shqetësim. Ky është rezultati i një
sondazhi të fundit të kompanisë
“McKinsey”.
Rreth 40 për qind e më shumë se
1 000 të anketuarve thanë se
shqetësimi i tyre më i madh është
aktualisht inflacioni. 34 për qind e
të anketuarve thanë për shkak të
pushtimit të Ukrainës, kurse
vetëm tetë për qind të pandemisë
Covid-19. Pothuajse një e treta e
të anketuarve (29 për qind) kanë
frikë se për shkak të rritjes së
çmimeve do t’u duhet të bëjnë
kufizime në stilin e tyre të jetesës.
Frika nga inflacioni është
veçanërisht e theksuar te njerëzit
me të ardhura të ulëta. Dy të tretat
e të anketuarve supozojnë se

gjatë 12 muajve të ardhshëm
çmimet do të vazhdojnë të rriten.
“Dy vitet e pandemisë së koronës
kanë lënë gjurmë, por inflacioni
dhe pushtimi i Ukrainës po i
bëjnë njerëzit më pesimistë se
kurrë më parë”, ka thënë për
rezultatet e sondazhit eksperti i
McKinsey, Marcus Jacob.
Njerëzit po i ndiejnë çmimet më
të larta dhe shohin se në
portofolin e tyre u mbetet më pak
në fund të muajit. Po ashtu, edhe
ata që kanë të ardhura të larta po i
kufizojnë shpenzimet.
Sipas sondazhit, dy të tretat e të
anketuarve kanë shpenzuar
kohët e fundit më shumë para për
ushqime, 61 për qind më shumë
për benzinë dhe kosto transporti,
si dhe për energjinë. Rezultati i
sondazhit: thuajse një ndër çdo i
treti e ka reduktuar konsumin e tij
në fusha të tilla si në shpenzimet
për kozmetikë, veshje, argëtim
dhe udhëtime. /DW

Kosova dhe Shqipëria shumë shpejt me
memorandum të ri për sigurimet
PRISHTINË, 17 MAJ (ER) - Drejtori
ekzekutiv i Byrosë Kosovare të
Sigurimit, Sami Mazreku, ka
pritur në takim Anila Hoxhën,
drejtoreshë e Përgjithshme e
Byrosë Shqiptare të Sigurimit
(BShS).
Siç njoftohet, në takim është
diskutuar lidhur me modalitetin
e ripërtëritjes së Memorandumit
të Mirëkuptimit mbi njohjen
reciproke të certifikatave të
sigurimit për të dy vendet,
memorandum ky i cili është
nënshkruar në vitin 2006.
Fokus në memorandumin e ri
ndërmjet dy byrove do të jetë

rritja e bashkëpunimit në fushën
e trajtimit dhe pagesës së
dëmeve ndaj palëve të treta të
dëmtuara në aksidente të
komunikacionit.
Memorandumi i ri do të
nënshkruhet në javët në vijim në
saje të mbylljes së ciklit të
nënshkrimit
të
memorandumeve me të gjitha
byrotë e rajonit, me synim të
ndërtimit të raporteve sa më të
mira me të njëjtat, me qëllim të
gjetjes së mënyrave alternative
për aplikimin e sistemit të
kartonit të gjelbër për drejtuesit
kosovarë të mjeteve motorike.

Përfundon
trajnimi për
Solvency II
PRISHTINË, 17 MAJ (ER) Përfaqësues nga të gjitha kompanitë e sigurimeve në Kosovë,
përfaqësues
nga
Byroja
Kosovare e Sigurimit, si dhe
Banka Qendrore e Kosovës,
kanë përfunduar trajnimin

dyditor për Solvency II i cili
është mbajtur në Prishtinë.
Ekspertë ndërkombëtarë nga
Anglia, të cilët edhe kanë qenë
trajnues, kanë elaboruar për dy
ditë praktikat dhe përvojat me
të reja në këtë fushë.

SPSPK-ja pyet ministrin Murati: Pse po vonohen 100 eurot për punëtorët e sektorit privat?
PRISHTINË, 17 MAJ (ER) Sindikata e Pavarur e
Sektorit Privat e Kosovës
(SPSPK) ka kërkuar edhe një
herë
nga
ministri
i
Financave,
Punës
dhe

Transfereve,
Hekuran
Murati, që të dalë dhe t’i
njoftojë punëtorët e sektorit
privat se kur do ta marrin
bonusin prej 100.00 eurosh
sipas vendimit të Qeverisë

së Kosovës të datës 12 prill.
“Me vonesën e këtyre
bonusave
dhe
mosshpjegimin (arsyen) e
vonesës së tyre na bën të
dyshojmë se diçka nuk është

në rregull, nëse jo ndaj
sindikatës, ju keni detyrim
t’i njoftoni këta punëtorë
pse po vonohen këto
mjete?!”, është bërë me dije
në reagimin e SPSPK-së.
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Milush Kopiliqi, hero i perëndishëm (4)

SHKRUAN:
AJET BEJTA - MALETA
Tashmë Milushi ishte përgatitur
fizikisht e mendërisht për ta
realizuar këtë aksion madhor, për
të cilin nuk kishte frikë e nuk e
mendonte fare as vdekjen. Të
vetmen ngarkesë e barrë e kishte
se si të hynte brenda çadrës, derisa
me vdekjen qe marrë vesh se do të
vdiste pasi ta vriste Sulltan
Muratin dhe, për fat të mirë ashtu
ndodhi. Në mbrëmjen e 14
qershorit të motmotit 1389, që
ishte Dita e Betejës së madhe të
Kosovës, po atë mbrëmje kur
mbreti i Serbisë, Car Llazari e
kishte thirrur Senatin e Princave të
Aleancës, për t’i koordinuar planin
e luftës për të nesërmen, më 15
qershor të vitit 1389, po atë
mbrëmje Car Llazari ishte ngritur
në këmbë përpara princave të
aleancës dhe po i përshëndeste të
gjithë me radhë, duke e ngritur
dorën e djathtë me gotën plotë
verë, të cilën po e pinte pak nga
pak, duke thënë: “Po pi për
shëndetin e secilit prej jush, duke
iu drejtuar secilit me emër e
mbiemër, veç e veç. Kur erdhi
radha në fund që t’i thoshte
Milush Kopiliqit, tek i cili zgjatet
pak më shumë sesa te të tjerët, e
duke mos i besuar fare vetëm se
ishte shqiptar, e kinse nesër në
Betejën e madhe të Kosovës, do ta
tradhtonte në prezencën e të
gjithë princave, kthehet drejt kah
Milush Kopiliqi, duke i thënë:
Oj Milushe Kopiliqe,
Arrnautski sine,
Vero i nevero,
Sutra qesh me izdati
U boj na Kosovu.
O Milush Kopiliqi,
bir i shqiptarit,
i besuar a i pabesuar,
nesër do të më tradhtosh
në Betejën e Kosovës.
Milushi, duke i dhënë një shikim
ironik e duke e shpërfillur fare
autoritetin dhe madhështinë e
Car Llazarit, nuk i tha
faleminderit, siç i kishin thënë
princat tjerë, por i kishte thënë:
“Dita e nesërme do të tregojë
besnikërinë time, nesër do të flasë
dora dhe shpata ime”, të cilën e
prek me dorë Milushi, derisa
trupin e tij elastik e të zhvilluar e
lëshon ngadalë në karrige dhe
ulet. Ngjashëm me përgjigjen që ia
kishte dhënë Car Llazarit, iu kishte
thënë edhe princave shqiptarë dy
ditë më parë në senatin e tyre të
pavarur nga Llazari. Prandaj, në
asnjë mënyrë nuk mund të
kontestohet përkatësia kombëtare

shqiptare e Milush-Mirosh
Kopiliqit.
Përkatësinë kombëtare shqiptare
e pranoi edhe vetë princi Car
Llazari, kur i thotë Milushit: “Ti je
shqiptar dhe i biri i shqiptarit,
prandaj nesër do të më tradhtosh
në Betejën e Kosovës”. Po të ishte
Milushi serb, kurrën e kurrës nuk
do t’ia kishte thënë Car Llazari
këto fjalë pabesie e tradhtie atij.
Milushi e urrente shumë vetinë e
tradhtisë sepse nuk ishte i tillë. Ai u
tregua më besniku në mesin e dy
palëve sepse e mbyti Sulltan
Muratin.
Vërtetësinë
dhe
përkatësinë kombëtare shqiptare
të Milushit e vërteton edhe serbja
(shkina) plakë nga fshati Azizi ishMiloshevë, e cila ushtarëve turq u
thotë se u qiti fare duke ju mbytur
shqiptari, që ua tregonte
fshehtësinë e fuqisë së Milushit,
fuqi kjo që ishte identike me
fuqinë e Akilit të Trojës. Pra,
Milushi ishte e do të mbetet Akili i
Dardanisë-Kosovës dhe i gjithë
Shqipërisë Etnike, që me
heroizmin e trimërinë e tij titanike
e mposhti Sulltan Muratin turk. E
po të ishte Milushi serb, kurrë
serbja (shkina) plakë nuk do t’u
kishte treguar ushtarëve turq
fshehtësinë e Milushit.
Tani Sulltan Murati po vinte me
ushtrinë e tij të panumërt e
gjigante me daulle e trumbeta për
t’ua futur tmerrin popujve të
Ballkanit. Edhe ushtria, edhe
trumbetat ishin sulm direkt në
psikologjinë e popujve të
Ballkanit. Së pari shkelën tokën e
grekëve (akejve). Ata me
dinakërinë e tyre, ushtrinë turke e
kishin pritur me lule e
duartrokitje, ndërsa Sulltan
Murati me forcat e tij ushtarake,
për ditë të tëra, po vinte
dalëngadalë drejt Kosovës, duke
prishur e shkatërruar çdo gjë që e
pengonte. Kështu, pasi e kishte
kaluar Greqinë, kishte hyrë në
Maqedoni dhe po vinte drejt e në
Dardani-Kosovë. Përmes Grykës
së Kaçanikut e kalojnë qytetin e
Ferizajt për të arritur më pas në
qytetin e Prishtinës, duke e
vazhduar rrugën drejt fshatit
Mazgit, afër qytezës së Kastriotit,
ish-Obiliqit, shtatë kilometra në
veri të Prishtinës. Në Fushën e
Kosovës të gjerë e të gjatë, Sulltan
Murati me ushtrinë e vet të
panumërt, arriti t’i vendosë çadrat
e ushtrisë së tij, jo fort larg lumit
Llap, çadra këto që s’u shihej fillimi
as mbarimi. Nga mbamendja
popullore thuhet se nga dendësia
e çadrave dhe ushtarëve turq, as
shiu s’kishte se ku binte në tokë.
Ishte kjo Turqi superfuqi e asaj
kohe, e cila i kishte rrezikuar e
dridhur jo vetëm popujt e
Ballkanit, por edhe Evropën të
tërën. Çadra e Sulltan Muratit
dallohej nga çadrat tjera ngase
ishte më e madhja, më e larta dhe
me ngjyrë të kuqërremtë, për t’u
dalluar dhe treguar krenarinë dhe
madhështinë e Sulltan Muratit.
Çadra e Sulltan Muratit rreth e

rrotull ruhej nga roje të hekurta
ushtarësh të rreptë e të kalitur për
secilën situatë. Në logun e luftës,
radhitja e ushtrisë shqiptare dhe e
ushtrisë së koalicionit, përballë
ushtrisë së Sulltan Muratit ishte
bërë në këtë formë. Radhitja, plani
dhe strategjia e luftës u bë sipas
planit të Këshillit të Princave
Shqiptarë. Këtë plan nuk e
kundërshtoi Car Llazari, i cili qe
ligështuar e frikësuar tej mase nga
forcat e Sulltan Muratit, derisa
edhe po hamendej se a do të
hynte a jo në luftë kundër ushtrisë
së sulltanit, përderisa shqiptarët
tashmë kishin vendosur që të
hynin në luftë kundër ushtrisë
turke, qoftë edhe të vetmuar, në
mënyrë që ta mbronit atdheun e
tyre, tokat e veta.
Në frontin e luftës, përballë
ushtrisë turke do të qëndronin
dhe do të sulmonin Gjergj Balsha i
Dyti, Gjon Kastrioti dhe gjithë
princat tjerë shqiptarë me forcat e
tyre ushtarake, të cilat do të
rreshtoheshin në anën e krahut të
djathtë të Balshës dhe të Gjon
Kastriotit, ndërsa, nga krahu i
majtë i Balshës dhe Gjon
Kastriotit, do të rreshtohej mbreti i
Serbisë, Car Llazari, Vuk
Brankoviqi dhe të gjithë princat e
tjerë të aleancës me formacionet e
tyre ushtarake. Të dy ushtritë ishin
përgatitur për luftë dhe po
qëndronin përballë njëra-tjetrës
dhe po shikoheshin në mes vete,
derisa po prisnin që t’ua jepnin
kushtrimin për fillimin e luftës.
Formacionin e forcave të veta
ushtarake, për pak kohë, Milushi
ia kishte besuar mikut të vet
besnik, Mojsiut, princ i zjarrtë, i cili
e zotëronte Principatën e Llapit e
të Gallapit me rrethinë. Dhe, para
se ta jepte Balsha kushtrimin për
fillimin e Betejës së Kosovës,
papritmas Milush Kopiliqi del
përballë forcave shqiptare dhe
forcave të Car Llazarit dhe thotë:
“Unë me këtë shokun tim do të
shkojmë që të takohemi me
Sulltan Muratin dhe, nuk do të
vonohemi, shpejt do të kthehemi
dhe do ta fillojmë luftën. As pala
shqiptare e as ajo e Car Llazarit,
nuk i thonë asgjë Milushit ngase
për të dyja palët kjo ishte një
befasi dhe diçka e papritur nga
Milushi, sepse asnjëra palë nuk e

dinte qëllimin e shkuarjes së tij tek
Sulltan Murati. Në çast, Milushi
bashkë me shoqëruesin e tij nisen
për ta takuar Sulltan Muratin.
Ndërmjetësuesi dhe Sulltan
Murati njiheshin bashkë qëkur
ngase
i
njëjti
kishte
ndërmjetësuar disa herë si
përkthyes nga gjuha turke në
gjuhën shqipe për Milushin e
Sulltan Muratin. Milushi, një ditë
më parë e kishte përgatitur
ndërmjetësuesin se çka duhej t’i
thoshte Sulltan Muratit për
Milushin:
“Sulltan
Murat,
Naltmadhnia jote, Milush Kopiliqi
ka ardhur në emër të të gjitha
principatave dhe ushtarëve
kundërshtarë me ta dorzue
fitoren dhe ka kërkuar që t’jua
puthë dorën e këmbën”. Milushi
me gjithë princat dhe ushtritë e
tyre janë shumë të frikësuar nga
ushtria jote e madhe. E Milushi
është ligështuar shumë, kështu, i
trishtuar, mërzitur e prishur në
fytyrë, veç sa s’i ka rënë të fikët,
thuajse këmbët s’po e mbajnë.
Tani, Milushi bashkë me
shoqëruesin e tij hipën mbi
shpinën e kalit të madh të tij dhe
arrijnë te çadra e Sulltan Muratit.
Aty ndalen nga roja e tij e hekurt,
ndër më e regjura-kalitura. Të dy
zbresin nga shpina e kalit, edhe
Milushi, edhe ndërmjetësuesi i tij.
Milushi po e mbante kalin e tij për
freri dhe nuk po fliste fare, kurse
ndërmjetësuesi po bisedonte me
rojën dhe po kërkonte nga roja që
ta lëshonin për të hyrë te sulltani
që të bisedonin me të për
marrëveshjen e luftës. As
ndërmjetësuesi e askush nuk e
dinte qëllimin e mendimin e
Milushit.
Roja e sulltanit i thanë
ndërmjetësit që të priste pakëz
kohë sepse paraprakisht duhet ta
pyesnin sulltanin për ardhjen
tuaj. Njëri nga rojet hynë në
çadrën e sulltanit dhe i tregon atij
se kanë ardhur dy vetë nga ushtria
kundërshtare për të biseduar me
ty. Sulltani i thotë rojtarit që të hyjë
brenda vetëm ndërmjetësuesi.
Rojtari del nga çadra e sulltanit
dhe e lejon vetëm ndërmjetësin
që të hyjë brenda në çadrën e
Sulltan Muratit. Pasi hyri
ndërmjetësuesi te sulltani, ky i
fundit, meqë e njihte, lëvizi nga

vendi në shenjë respekti, i dha një
buzëqeshje të lehtë dhe i tha që të
ulej pranë tij, duke u
përshëndetur dora-doras, ndërsa
ndërmjetësi ishte përkulur para
sulltanit që t’i bënte nderin e
respektin e thellë. Pa u vonuar,
ndërmjetësuesi e fillon bisedën
me sulltanin, duke i treguar atij se
kishte ardhur me Milushin, i cili
më porositi të të them: “Sulltan
Murat, lartmadhëria jote, ti mbret
i të gjithë mbretërve. Unë Milush
Kopiliqi i Drenicës kam ardhur te
ti në emër të të gjithë princave e të
ushtarëve që janë kundërshtarët
tu. Unë kam ardhur të ta pranoj e
të ta dorëzoj fitoren e betejës, e
për ta puthur këmben e dorën”. E
Milushi dhe gjithë princat me
ushtritë e tyre janë shumë të
frikësuar nga ushtria jote e
madhe. E Milushi është
ligështuar, frikësuar, trishtuar e
prishur në fytyrë e gati për të qarë,
po dridhet nga frika dhe është
ligështuar aq shumë veç sa s’i ka
rënë të fiktë e këmbët s’po e
mbajnë, po pret te dera e çadrës
që të hyjë brenda për ta puthur
dorën e këmbën dhe, për të t’i
bërë të gjitha nderimet e mëdha
dhe të shkëlqyera”. Milushi,
rojtarët dhe tre këshilltarët e
sulltanit vetëm po e dëgjonin me
vëmendje e kureshtje rrëfimin e
ndërmjetsuesit, i cili i tregonte
sulltanit për Milushin, që e kishe
ulur e përulur shumë veten e tij
para sulltanit e në anën tjetër e
kishe ngritur shumë lartë
madhështinë e tij. Kur i dëgjoi
Sulltani të gjitha këto lëvdata nga
goja e ndërmjetësit, u mahnit, u
ngazëllye dhe u gëzua shumë,
vetëm sa nuk fluturoi nga gëzimi.
Me atë çast këshilltarët e sulltanit
e panë dhe e diktuan disponimin
e sulltanit, i cili i pyeti këshilltarët e
vet se a do ta pranonte brenda
Milushin, apo s’do ta pranonte...!?
Këshilltarët e sulltanit ishin paksa
mendjelehtë dhe, për të mos ia
prishur disponimin atij, i thanë
sulltanit që ta pranonte Milushin
brenda në çadër. Sulltani i tha
rojës që ta lironte Milushin për të
hyrë brenda në çadrën e tij. Kur
hyri Milushi në derë të çadrës, u
përkul
pak
në
shenjë
përshëndetjeje e respekti për
sulltanin dhe filloi të ecte me hapa
të ngadalësuar drejt tij, kinse për
t’ia puthur dorën atij, derisa ai po
rrinte i mbështetur në një kolltuk
në qoshen e çadrës. Në çastin kur
Milushi afrohet para sulltanit,
sulltani ia shtrin dorën Milushit
që ai t’ia puthte atë. Milushi
kërruset pak dhe të dy duart i
shtrinë kinse për t’ia puthur
dorën, derisa në atë çast ai me
shpejtësi rrufeje, me dorën e
djathtë e nxjerr thikën nga mënga
e dorës së majtë dhe e pret
sulltanin në bark e gjoks. Në çast,
e mbyt Sulltan Muratin dhe një
këshilltar të tij, i cili nuk kishte
mundur të ikte.
(Vijon në numrin e ardhshëm)
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Ballkani dhe Drita, aksion
për ‘blindimin’ e futbollistëve
kontratën e re. FC Drita i
dëshiron
suksese
në
vazhdimësi
Ardit,
që
bashkërisht të arrijmë suksese
edhe më të mëdha. Kujtojmë
që Ardian Limani u ribashkua
me ne në vitin 2017 dhe që
atëherë
është
pjesë
e
rëndësishme e klubit dhe
sukseseve tona. Na priftë e
mbara, Ardi!”, ka njoftuar
skuadra gjilanase.
Drita ditë më parë ka rinovuar
kontratën edhe me trajnerin
Ardian Nuhiu. Ky i fundit do të
jetë pjesë e skuadrës së Dritës
edhe për tri vitet e ardhshme.

Kampionia e re e BKT Superligës, Ballkani, ka
rinovuar kontratat me Nazmi Gripshin dhe Meriton
Korenicën. Skuadra e tretë aktualisht në tabelë,
Drita, që është edhe finaliste e Kupës, pas rinovimit
me trajnerin Ardian Nuhiu, të njëjtën gjë e ka bërë
edhe me kapitenin Ardian Limani
Veton ZYMBERI
PRISHTINË, 17 MAJ - Dy skuadrat
e Superligës së Kosovës në
futboll, Ballkani dhe Drita,
kanë filluar të mendojnë qysh
tash
për
edicionin
e
arsyeshëm, pasi kanë filluar
rinovimet e kontratave me
futbollistët aktualë. Klubi
kampion i Kosovës, Ballkani,
pas suksesit historik, ka filluar
t’i ruajë lojtarët kryesorë për të
ardhmen, duke rinovuar
kontratat me Nazmi Gripshin
dhe Meriton Korenicën. Dy
futbollistët do të jenë pjesë e
skuadrës nga Suhareka edhe
për tri vjet. “Kampionët
Nazmi Gripshi dhe Meriton

Korenica i qëndrojnë besnik
FC Ballkani edhe për 3 vjet.
Klubi ynë u dëshiron shumë
suksese
me
fanellën
portokalli.
Së
bashku
marshojmë drejt shumë
sukseseve të tjera. Na priftë e
mbara, Suharekë!”, thuhet në
njoftimin e Ballkanit.
Klubi
kampion
që
e
përfaqëson Kosovën në garat
e Ligës së Kampionëve në
ditët e ardhshme pritet t’i
rinovojë kontratat edhe me
lojtarë të tjerë derisa pritet të
bëjë edhe transferime për të
qenë skuadër sa më e
kompletuar
për
garat
evropiane. Ndërsa skuadra
që është kualifikuar në finale
të Kupës dhe pritet ta

përfaqësojë Kosovën në
arenën
ndërkombëtare,
Drita, e ka “blinduar” edhe për
tri vitet e ardhshme kapitenin
Ardian Limani. “Klubi ynë dhe
kapiteni Ardian Limani do ta
vazhdojnë bashkërrugëtimin
edhe për tri vite të tjera. Në
prani të drejtorit sportiv, Valon
Zymberi, në ambientet e klubit
kapiteni ynë ka nënshkruar

Osmani: Donjeta Sadiku po rikthen
rezultatet e gjeneratës së artë
PRISHTINË,
17
MAJ
Zëvendësministrja e Ministrisë
së Kulturës, Rinisë dhe Sportit,
Daulina Osmani, ka vlerësuar
se boksierja Donjeta Sadiku po
rikthen rezultatet e gjeneratës
së artë të boksierëve nga
Kosova, të cilët prekën majat e
suksesit gjatë viteve ’70 dhe ’80.
Sadiku deri tash ka depërtuar
deri në gjysmëfinale të
Botërorit që po mbahet në
Stamboll. “Donjeta Sadiku
është femra e parë në historinë
e sukseseve të boksit të Kosovës
që siguroi medalje të nivelit

botëror. Ajo me këtë arritje po
rikthen rezultatet e gjeneratës
së artë të boksierëve nga
Kosova, të cilët prekën majat e
suksesit gjatë viteve ’70 e ’80.
Përderisa vitin e kaluar Kosovës
iu
ndalua
padrejtësisht

pjesëmarrja në kampionatin
botëror të boksit për meshkuj
nga ana e Serbisë në Beograd,
suksesi i Donjetës është
përgjigjja më e mirë për të
dëshmuar
te
komuniteti
ndërkombëtar se sportistët
tanë janë pjesë e elitës botërore.
Storja e Donjetës, e cila
mbërthen në vete shumë
sakrifica dhe përkushtim, do të
mbetet pjesë e historisë sonë
dhe motiv për sportistët e tjerë.
Bravo Donjeta! Suksese më të
mëdha në ndeshjen e radhës”,
ka thënë Osmani.

Donjeta Sadiku sot
kërkon kualifikimin
në finale
PRISHTINË, 17 MAJ - Bokseria e
Kosovës, Donjeta Sadiku, sot (e
mërkurë) do të përballet në
gjysmëfinale me amerikanen
Ellis Rashida Shakilya nga ora
18:00. Sadiku u kualifikua në
gjysmëfinale, pasi të hënën e
mposhti garuesen nga Taipei,
Wu Shih-yi, në peshat -60
kilogramë. Me këtë rast ajo ia
siguroi Kosovës medaljen e
parë në histori në një
Kampionat Botëror. Donjeta

Sadiku e ka të sigurt medaljen e
bronztë, por tash do të luftojë
për të artën, eventualisht të
argjendtën. Donjeta në tri
meçet e para dominoi në ring
duke mundur bindshëm 5:0
kundërshtaret - boksieret nga
Japonia, Kongo dhe Tajpei.
Federata e Boksit e Kosovës
vlerëson se Donjeta Sadiku
është në formë të mirë dhe e
gatshme për fitore dhe medalje
të artë.

Xhaka: Nuk e meritojmë të luajmë në LK, madje as në Ligën e Evropës
LONDËR, 17 MAJ - Futbollisti
shqiptar i Arsenalit, Granit
Xhaka,
i
ka
kritikuar
bashkëlojtarët pas humbjes nga
Newcastel Unitedi (0-2). Ai ka
thënë se nga fillimi e deri në
fund futbollistët e Arsenalit nuk
e kanë merituar të jenë në fushë.
Sipas Xhakës, këta futbollistë
nuk e meritojnë të luajnë në
Ligën e Kampionëve, madje as
në Ligën e Evropës. “Është e
vështirë t’i gjesh fjalët e duhura.
Nga minuta e parë deri në atë 90

ne nuk e merituam të ishim në
fushë. Nuk mund ta shpjegoj se
përse. Ne nuk e bëmë lojën të
cilën e kishim planifikuar, nuk e
kemi dëgjuar trajnerin. Ajo që
ndodhi ishte një performancë
dikaster. Nuk e meritojmë të
luajmë në Ligën e Kampionëve,
madje as në Ligën e Evropës.
Është mjaft e vështirë që ta
marrim veten në këtë çast. Nuk
e di se përse nuk po e bëjmë atë
që po na kërkon trajneri”, ka
deklaruar Xhaka për “Sky

Sports”. “Kjo ishte një prej
ndeshjeve më të rëndësishme të
sezonit, që s’ka bërë të humbet.
Po prisnim të ktheheshim në
Ligën e Kampionëve pas gjashtë
vjetësh. Gjithçka ishte në dorën
tonë. Ne jemi mjaft të
dëshpëruar dhe të zhgënjyer. I
zhgënjyem edhe njerëzit që
kanë ardhur për të na parë. U
kërkoj falje tifozëve. Nuk kam
fjalë të tjera. Dhoma e zhveshjes
është mjaft e qetë”, ka shtuar
Xhaka.
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Sainz: Koha për fitoren e parë, kjo gjë do të ndodhë në garën e shtëpisë
BARCELONË, 17 MAJ - Piloti
spanjoll i Ferrarit, Carlos
Sainz, ende nuk e ka shijuar
fitoren e parë në Formula 1.
Ai shpreson që këtë tabu ta
thyejë këtë vit, madje që këtë
fundjavë, në garën e shtëpisë
së tij, në Barcelonë. Sainz
beson se ndryshimet që do
të ketë “kokëkuqja” në këtë

garë do t’i japin asaj
mundësi të jetë e shpejtë e
duelojë për fitoren. “Kjo
është një javë e veçantë për
mua dhe do të përpiqem ta
shijoj në maksimum këtë
garë. Nuk e kam arritur këtë
gjë më parë dhe do të kem
mundësi të dueloj për fitoren
në Spanjë, që do të ishte

speciale. E di që do ta kem
mbështetjen e shumë
tifozëve dhe nuk dua t’i
zhgënjej”, u shpreh Carlos
Sainz.
Spanjolli ka arritur tre
podiume këtë sezon, por
gjithnjë ka qenë pas shokut
të tij të
skuadrës, Charles Leclerc.

Duka: Jemi gati për finalen,
bëj tifo për Romën

Nuk e di nëse keni lexuar
polemikat në Itali dhe në Holandë
në lidhje me organizimin e kësaj
ngjarjeje.
Duka: Janë të gjitha polemika të
panevojshme. Si thuhet në
italisht? Dashakeqëse më saktë.
Janë burim i paragjykimeve që ka
ndaj shqiptarëve. Ne jemi të aftë të
organizojmë një ngjarje kaq të
rëndësishme
dhe
do
ta
dëshmojmë këtë më së miri.
Një stadium me 21 mijë vende për
spektatorët, a nuk është i vogël për
një finale evropiane?
Duka: Arena Kombëtare është një
xhevahir, është impianti më i mirë
në vendin tonë dhe i përmbush të
gjitha kriteret e UEFA-s. Nëse nuk
do të ishte kështu nuk do të na
besonin pritjen e një finaleje.
Ndoshta nuk pritej një kërkesë
kaq e madhe për bileta nga ana e
dy finalisteve.
Pak ditë më parë klubi i
Feyenoordit ka publikuar një
komunikatë për shtyp me nota të
ashpra për mënyrën e shitjes së
biletave.
Duka: Nuk e kuptoj se për çfarë

S H K U RT

Fenerbahçe e dëshiron Enis Bardhin
Levante nuk mundi të mbijetonte të paktën edhe për një
sezon në La Liga, duke rënë një kategori më poshtë.
Pjesë e Levantes është edhe mesfushori me origjinë
shqiptare, Enis Bardhi, i cili me shumë gjasë do të
largohet gjatë merkatos së verës, pasi në drejtim të tij
disa skuadra kanë shprehur interesim për shërbimet e tij.
E ardhmja e shqiptarit që luan për Maqedoninë e Veriut
pritet të jetë në Superligën e Turqisë. Bëhet fjalë për
Fenerbahçe, skuadër që ka filluar edhe negociatat me
agjentët e futbollistit. 26-vjeçari këtë edicion ka zhvilluar
29 ndeshje në kampionatin spanjoll ku ka shënuar tre
gola dhe ka asistuar në dy të tjerë. Fenerbahçe është gati
t’i ofrojë shqiptarit një kontratë katërvjeçare dhe
drejtuesit e klubit turk kanë kërkuar nga agjentët e
lojtarit të dinë për kushtet që kërkon ai.

TIRANË, 17 MAJ - Presidenti i FShFsë, Armand Duka, ka dhënë një
intervistë për gazetën italiane “La
Repubblica”, ku ka folur dhe për
finalen e Ligës së Konferencës që
do të mbahet në Tiranë dhe masat
që do të merren për këtë ngjarje.
President, për herë të parë në
Shqipëri do të organizohet një
finale e një kompeticioni të UEFAs. Çfarë ndjesish keni?
Duka: Është krenari e madhe për
ne ta sillnim në vendin tonë
finalen e parë historike të “UEFA
Conference
League”.
Kemi
punuar kaq shumë në gjithë këto
vite për ta bërë Tiranën, të paktën
për një ditë, qendrën e futbollit
evropian. Jemi krenarë për këtë
arritje, mungojnë edhe pak ditë
nga finalja, por gjithçka po shkon
shumë mirë në drejtim të
përgatitjeve. Jemi gati.

“Fitorja në Spanjë do të ishte
kurorëzim i punës së madhe
që kam bërë çdo ditë dhe ta
arrija atë në shtëpinë time do
të ishte fantastike. Edhe
tifozët duan fitoren e një
piloti spanjoll. Këtu kam bërë
mjaft gara të mira dhe këtë
vit kam makinën e duhur për
të fituar”, ka deklaruar Sainz.

Kalajdziqi, Mane, Dembele dhe
Halleri në ‘radar’ të Bayernit

ankohet klubi holandez. Me një
kapacitet prej 21 mijë vendesh
Roma dhe Feyenoordi kanë pasur
në dispozicion nga 4 000 bileta
secila, thuajse 20 % të kapacitetit
total. Pjesa tjetër është shitur për
publikun e përgjithshëm sipas
rregulloreve të UEFA-s.
A jeni i ndërgjegjshëm për faktin se
në Tiranë do të mbërrijë një numër
shumë i madh tifozësh të cilët nuk
kanë bileta?
Duka: Kjo ndodh gjithmonë në
çdo
ngjarje
madhore
futbollistike. A mendoni se në
Paris për finalen e Ligës së
Kampionëve nuk do të shkojnë
tifozë të Real Madridit dhe
Liverpoolit pa bileta? Apo në
Sevilje për finalen e Ligës së
Evropës? Dua të them diçka, për
ata që nuk do të mund të hyjnë
në stadium, do të jetë një okazion
për ta përjetuar atmosferën
festive të një finaleje, në një vend
që, mbase, shumë prej tyre nuk e
kanë vizituar kurrë më parë.
A mund të ketë probleme lidhur
me sigurinë?
Duka: Absolutisht jo. Jemi të
gatshëm t’i presim të gjithë ata që
duan të vijnë në Tiranë falë një

grupi pune organizativ të ngritur
posaçërisht për këtë ngjarje. Në
Tiranë do të ketë dy “fan zone” të
dedikuara për tifozët e Romës
dhe Feyenoordit. Për më tepër
aeroporti i kryeqytetit dhe porti i
Durrësit do të jenë dy pikat e para
hyrëse me sisteme kontrolli e
mbikëqyrjeje për t’i shmangur
kontaktet mes dy tifozëve.
Është një finale që duket se
paraqet edhe një mundësi shumë
të mirë për biznesin turistik.
Duka: Ky nuk është një argument
që hyn në kompetencat e mia. E
di që ka pritshmëri të mëdha, por
po flasim për një finale
evropiane. Megjithatë, mund t’ju
them që nuk është vetëm Tirana,
por edhe në Durrës, që është
vetëm 30 minuta larg kryeqytetit,
më thonë se do të mblidhen
shumë tifozë të Romës.
Meqë jemi te Roma dhe
Feyenoordi, ju për kë do të bëni
tifo?
Duka: Nga fillimi i kompeticionit
kam shpresuar që në finale të
vinte Roma. Ne jemi dy popuj
shumë të afërt, më lidhin shumë
gjëra me Italinë. Më 25 maj do të
bëj tifo për Romën.

Gazetari i “BILD Sport”, Christian Falk, ka konfirmuar
negociatat e Bayern Munchenit me agjentët e disa
lojtarëve. Bayerni po përgatitet për një merkato mjaft
aktive gjatë verës, me disa emra që pritet të largohen.
“Bavarezët” janë në bisedime me agjentët e Sasa
Kalajdziq, Sadio Mane, Ousmane Dembele dhe
Sebastian Haller. Ky reagim i Bayernit lidhet me
refuzimin për rinovim kontrate nga Serge Gnabry dhe
Robert Lewandowski.

Gundogani do të largohet nga City
Aventura e Ilkay Gundogan te Manchester City mund të
konsiderohet e përfunduar. “Daily Mail” raporton se
“qytetarët” nuk kanë ndër mend që t’i ofrojnë rinovimin
e kontratës që përfundon në vitin 2023. Mesfushori
gjerman do të lihet si futbollist i lirë këtë verë, për të
nisur një aventurë të re. Kujtojmë që Gundogan mbërriti
në Manchester në vitin 2016 për 21 milionë sterlina.
Tashmë mbetet të shihet se cili do të jetë destinacioni i
ardhshëm i tij teksa interesimi nuk do të mungojë.

Bale largohet nga Reali, rikthehet në
Angli
Gareth Bale do të largohet nga Real Madridi në fund të
sezonit, ka konfirmuar agjenti i tij, Jonathan Barnett.
“Gareth me siguri do t’i thotë lamtumirë Madridit, por
për të ardhmen e tij ne ende duhet të kuptojmë se çfarë
do të bëjë Uellsi në ‘play-off’ për Kupën e Botës. Ne do të
marrim një vendim vetëm pas saj. Një zgjedhje që mund
të ndryshojë pavarësisht nëse ekipi kombëtar
kualifikohet për Kupën e botës apo jo. Me shumë gjasë
për t’u rikthyer në Premierë Ligë? Mendoj se po, por
duhet t’i presim ndeshjet e Uellsit”, ka thënë Barnett.

Chiellini konfirmon transferimin në Amerikë
Giorgio Chiellini nuk mund të
luajë me asnjë fanellë tjetër në
Itali apo në Evropë, prandaj
për aventurën e tij të
ardhshme do të jetë përtej

Atlantikut, në Shtetet e
Bashkuara të Amerikës, siç
ishte përfolur. “E vërteta është
që një aventurë jashtë Italisë,
në Amerikë më konkretisht,

më ka tërhequr gjithmonë
shumë, pasi mund të jetë edhe
një
zgjedhje
jete
e
rëndësishme, e ndryshme, por
e bukur. Prandaj, ideja ime

është ajo që, pse jo, ta provoj.
Dua që të dal njëherë nga
përditshmëria ime italiane.
Kam nevojë të ndryshoj, sepse
vetëm duke bërë këtë mund të

mësoj edhe më shumë dhe të
di që në një të ardhme, kur të
nis një tjetër profesion, të jem i
aftë t’i shoh të dyja anët e
medaljes”, ka thënë Chiellini.
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>> SHPALLJE TË VOGLA <<

Makfire Misimi shpall të pavlefshme
dëftesat e shkollës së mesme të vitit të parë,
dytë, tretë, katërt si dhe diplomën .


Durim Gashi nga Gjakova shpall të
pavlefshme diplomën e gjimnazit “Hajdar
Dushi”.


Ebuberk Meho shpall të pavlefshme
dëftesat e kl Vl - lX shfmu " Mustafa Bakiu "
Prizren.


Zijadin Berisha B.I. me emri Tregtar:
D.P.Z. Pajtimi me seli në Prishtinë Adresa: B.
Bahtiri Komuna: Prishtinë, shpall të
pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. Unik
Identifikues: 810487026 të lëshuar nga
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë.

 Elza Digani shpall të pavlefshme dëftesat
e kl l - Vlll shfmu " Mati Logoreci " Prizren.

Berat Gashi shpall të pavlefshme
diplomën shme " Ymer Prizreni " Prizren.

Slavisa Zoric shpall të pavlefshme
dëftesat e kl l, ll shme " Ymer Prizreni " Prizren.

“Extra Cleaning” SH.P.K. shpall të
humbur certifikatën e biznesit me nr.
811352616.
 Nerxhivane Berisha shpall të pavlefshme
diplomën e shkollës së mesme SH.M.L
“Dardania ".

Hate Puka nga Gjakova shpall të
pavlefshme diplomën e gjimnazit “Hajdar
Dushi”, Gjakovë.

Albert Dumani shpall të pavlefshme
dëftesën e vitit të –I- të Shkollës së Mjekësisë
“ Hysni Zajmi” Prishtinë.

PRISHTINË


Denisa Zeqiri nga Gjakova shpall të
pavlefshme dëftesat e SH.F.M.U-së, “Zekirja
Rexha” nga klasa –I- deri –IV- dhe –V- deri
–VIII”.

 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.

