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GUCATI DHE HARADINAJ DËNOHEN ME
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DHOMAT E SPECIALIZUARA I SHPALLËN FAJTORË DY UDHËHEQËSIT E OVLUÇK-së,
HYSNI GUCATIN DHE NASIM HARADINAJN

GJYKATA E APELIT VËRTETON VENDIMIN
E THEMELORES, ANULOHEN TARIFAT E
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Dhomat e Specializuara i shpallën fajtorë dy
udhëheqësit e Organizatës së Veteranëve të Luftës së
Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (OVLUÇK), Hysni
Gucatin dhe Nasim Haradinajn për pengim të
administrimit të drejtësisë, duke i dënuar me nga
katër vjet e gjysmë burgim dhe me një gjobë prej 100
eurosh. Në dënim do të llogaritet edhe koha e kaluar

në paraburgim. Ata gjenden në paraburgim prej
shtatorit të vitit 2020. Gucati dhe Haradinaj u
shpallën të pafajshëm për akuzën e hakmarrjes. Pas
shpalljes së aktgjykimit dënues, ka reaguar
OVLUÇK-ja dhe liderët e partive opozitare, duke
theksuar se ky vendim vërteton se nuk bëhet fjalë
për drejtësi 
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BRUKSEL, 18 MAJ- Finlanda dhe
Suedia zyrtarisht kanë aplikuar
që të anëtarësohen në aleancën e
NATO-s. Përfaqësuesit e dy
shteteve kanë dorëzuar aplikimet
në selinë e aleancës në Bruksel.
Vendimi i dy shteteve nordike, që
kanë qenë neutrale, u nxit pas
shqetësimeve të sigurisë për
shkak të pushtimit të
paprovokuar rus të Ukrainës.
“Unë mirëpres ngrohtësisht
kërkesat e Finlandës dhe Suedisë
për t’u anëtarësuar në NATO. Ju
jeni partnerë të ngushtë”, tha
sekretari i përgjithshëm i NATO-s,
Jens Stoltenberg, pasi mori
aplikimet zyrtare për anëtarësim
nga ambasadorët e dy shteteve
nordike.
Stoltenberg e cilësoi këtë lëvizje si

“ditë historike”.
Procesi i pranimit pritet të zgjasë
dy javë, ndërkaq ratifikimi në
parlamentet e 30 shteteve
anëtare deri në një vit, kanë thënë
diplomatët.
Pavarësisht se procesi i pranimit
pritet të marrë kohë disa javë,
presidenti i Turqisë, Recep Tayyip
Erdogan, po kundërshton
anëtarësimin e Suedisë dhe
Finlandës.
Nëse tejkalohen shqetësimet që
ka Turqia dhe nisin bisedimet e
anëtarësimit, atëherë këto dy
shtete mund të bëhen anëtare
brenda muajsh. Procesi
zakonisht merr kohë tetë deri në
12 muaj, por NATO dëshiron që
të lëvizë shpejt, duke pasur
parasysh kërcënimin që paraqet

Rusia për këto dy shtete nordike.
Opinioni publik në Finlandë dhe

Suedi mbështeti në mënyrë
masive anëtarësimin, pasi Rusia

nisi pushtimin e Ukrainës më 24
shkurt.

Finlanda dhe Suedia dorëzojnë aplikimet 
për anëtarësim në NATO

MOSKË, 18 MAJ- Rusia bëri të ditur
të mërkurën vendimin për të
dëbuar 85 diplomatë nga tre
vende evropiane, Franca,
Spanja dhe Italia, si
kundërpërgjigje ndaj vendimeve
të ngjashme të marra nga këto
shtete, duke nënvizuar
përkeqësimin e mëtejshëm të
marrëdhënieve me shtetet
anëtare të BE-së, që nga nisja e
luftës në Ukrainë.
Ministria e jashtme ruse bëri të
ditur se kishte urdhëruar largimin
e 34 diplomatëve nga Franca, 27
nga Spanja dhe 24 nga Italia.
Të tre vendet janë mes shteteve

evropiane, të cilat kanë dëbuar
më shumë se 300 diplomatë rusë
që nga nisja e pushtimit më 24
shkurt. Në shumë raste, ata
akuzuan diplomatët rusë për
spiunazh, çka është mohuar nga
Moska zyrtare.
Në përgjigje të këtyre vendimeve,
Rusia dëboi muajin e kaluar rreth
45 diplomatë polakë dhe 40
persona nga stafi diplomatik
gjerman.
Ndër të tjera, Rusia bëri të ditur
vendime të ngjashme ndaj
Finlandës, Rumanisë,
Danimarkës, Suedisë, Norvegjisë
dhe Japonisë.

Kryeministri italian, Mario
Draghi e quajti “një vendim
armiqësor” njoftimin e bërë nga
Moska dhe tha se kanalet
diplomatike nuk duhet të
ndërpriten.
Franca deklaroi se shpreh
keqardhje për vendimin e
Rusisë teksa e quajti një
përgjigje të pajustifikuar ndaj
asaj që tha se ishte vendimi i saj
në prill për të dëbuar “disa
dhjetëra agjentë rusë që
veprojnë në territorin tonë nën
statusin diplomatik dhe që
punojnë kundër interesave tona
të sigurisë”.

Rusia dëbon 85 diplomatë 
nga Franca, Spanja dhe Italia

PHENJAN, 18 MAJ- Koreja e Veriut
tha më 18 maj se mbi 1 milion
persona veçse janë shëruar nga
sëmundja Covid-19, vetëm një
javë pasi njoftoi për shpërthimin
e koronavirusit, teksa duket se ky
shtet po tenton që ta menaxhojë
situatën në izolim, pasi ekspertët
botërorë shprehën shqetësim për
kërcënimin ndaj shëndetit
publik.
Të mërkurën, selia kundër virusit
njoftoi për 232,880 raste të reja
me temperaturë dhe gjashtë
vdekje, tha media shtetërore.
Këto shifra sjellin në 62 numrin e
përgjithshëm të vdekjeve dhe
mbi 1.7 milion raste me
temperaturë që prej fundit të
prillit. Koreja e Veriut ka njoftuar
se 691,170 persona janë ende në
karantinë.
Ekspertët e jashtëm besojnë se
shumica e rasteve që Koreja e

Veriut po thotë se janë me
temperaturë, janë me Covid-19,
pasi ky shtet nuk ka pajisje të
duhura për të konfirmuar kaq
shumë raste me koronavirus.
Është e paqartë se si më shumë se
1 milion persona janë shëruar
kaq shpejt në shtetin që ka
mungesë të ilaçeve e pajisjeve
mjekësore dhe popullsia prej 26
milionë banorësh është e
pavaksinuar. Disa ekspertë
prentedojnë se Koreja e Veriut
mund të jetë duke i nxjerrë nga
izolimi qytetarët të cilët nuk kanë
më temperaturë të lartë.
Në botë, sëmundja Covid-19, ka
vrarë afër 6.3 milionë persona
edhe pse numri real besohet të
jetë më i lartë.
Drejtori i Organizatës Botërore të
Shëndetësisë, Tedros Adhanom
Ghebreyesus, tha të martën se
Koreja e Veriut nuk i është

përgjigjur kërkesës së organizatës
për të ofruar më shumë të dhëna
lidhur me shpërthimin.
Koreja e Veriut para se të
raportonte për herë të parë rastet
me Covid-19 javën e kaluar,
kishte pretenduar se ka arritur të
mbajë jashtë shtetin virusin. Ky
shtet po ashtu kishte refuzuar

miliona vaksina të ofruara nga
programi COVAX.
Koreja e Veriut dhe Eritrea janë dy
shtete të Kombeve të Bashkuara
që nuk kanë administruar asnjë
vaksinë kundër koronavirusit dhe
sipas Tedros, asnjëra nga këto
shtete nuk ka pranuar ndihmën e
OBSH-së për vaksina, ilaçe, teste

dhe mbështetje tjetër teknike.
“OBSH-ja është thellësisht e
shqetësuar për rrezikun e
përhapjes së mëtejme të virusit
në Korenë e Veriut”, tha Tedros,
duke theksuar se ka të ngjarë që
banorët në këtë shtet, që kanë
sëmundje kronike, të sëmuren
rëndë nga koronavirusi.

Koreja e Veriut pretendon se mbi 1 milion
persona janë shëruar nga Covid-19
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PRISHTINË, 18 MAJ (ER)- Ministria
e Shëndetësisë ka njoftuar se në
24 orët e fundit, nga 576 testime,
16 qytetarë kanë rezultuar
pozitiv me virusin Covid-19 dhe
nuk është shënuar asnjë rast i
vdekjes. 
Të mërkurën janë shëruar 35

qytetarë, derisa numri i
përgjithshëm i të shëruarve
është 224.859. Në total numri i
rasteve aktive është 263. 
Në 24 orët e fundit janë dhënë
98 doza të vaksinës kundër
Covid-19.
Prej fillimit të vaksinimit në të

gjitha qytetet e Kosovës janë
dhënë 1.827.087 doza të
vaksinës. Deri më sot 822.691
qytetarë janë vaksinuar me
dozën e dytë. Deri më sot janë
dhënë 102.435 doza përforcuese
dhe doza të treta të vaksinës
kundër Covid-19.

263 raste aktive me Covid në Kosovë

Prishtinë, 18 maj- Presidenti i
Malit të Zi, Milo Gjukanoviq,
gjatë vizitës së tij në Prishtinë ka
thënë se e mbështet aplikimin e
Kosovës për anëtarësim në
Këshillin e Evropës. Gjukanoviq
po qëndron për një vizitë zyrtare
në Prishtinë.
Ai është pritur me nderime
shtetërore nga presidentja e
Kosovës, Vjosa Osmani.
Presidentët e dyja shteteve fqinje
kanë mbajtur një konferencë për
media, ku kanë theksuar
përkushtimin për avancimin e
bashkëpunimit ndërshtetëror, siç
është thënë, për të siguruar më
shumë stabilitet, paqe dhe
zhvillim në rajon.
Gjukanoviq ka thënë se ka ardhur
koha që Evropa të përsërisë
mesazhin ‘që të gjitha vendet e
Ballkanit Perëndimor e kanë
vendin në Bashkimin Evropian’.
“Ne jemi mirënjohës për faktin se
Kosova është drejtuar kah

objektivave identike strategjike
sikurse Mali i Zi. Kjo është bazë
që përmes shkëmbimit të
përvojave të mbështesim njëri-
tjetrin për t’i kaluar sfidat në këtë
rrugë që në një të ardhme të afërt
t’i realizojmë qëllimet tona të
përbashkëta”, ka thënë ai.
Presidentja Osmani ka theksuar
se Kosova dhe Mali i Zi ndajnë një
vizion të përbashkët e të qartë
për të ardhmen euroatlantike.
Ajo ka shtuar se është e
rëndësishme për rajonin të
qëndrojnë bashkë ‘kundër
agresionit rus dhe satelitëve të
tyre që kanë për qëllim
destabilizimin e Ballkanit’.
Presidentja Osmani ka kërkuar
nga Mali i Zi që të mbështesë
Kosovën për anëtarësim në
Këshillin e Evropës dhe
organizata të tjera, me rëndësi të
veçantë anëtarësimin në NATO.
“Mali i Zi është një shembull i
shkëlqyer se si anëtarësimi në

NATO ka shërbyer vetëm drejt
forcimit të sigurisë në tërë rajonin
tonë, prandaj edhe anëtarësimi i
Kosovës në NATO duhet të shihet
nga prizmi i njëjtë”, ka theksuar
Osmani.
Sa i përket raporteve ndërmjet
Kosovës dhe Serbisë, Gjukanoviq
ka theksuar se vendi i tij mbështet
dialogun politik që ekziston
ndërmjet Prishtinës dhe
Beogradit dhe se beson se vetëm
dialogu politik mund të çojë deri
te një marrëveshje
gjithëpërfshirëse. Sipas tij, është e
rëndësishme që Kosovë të jetë
konsistente në këtë proces politik.
Problemi politik i pazgjidhur mes
Kosovës dhe Serbisë, ka shtuar
Gjukanoviq, nuk ka të bëjë vetëm
me dy shtetet, por prek gjithë
rajonin. Osmani dhe Gjukanoviq
gjatë konferencës për media janë
pyetur nga gazetarët edhe lidhur
me demarkacionin me Malin e Zi.
Gjukanoviq ka thënë se çështja e

demarkacionit mund të
konsiderohet si problematike
vetëm për dikë që dëshiron të
krijojë probleme.
Ai ka deklaruar se do t’i
përmbahet dokumenteve që janë
nënshkruar për këtë çështje.
“Përmes punës së komisionit të
përbashkët për demarkacion, do
të krijohen kushtet për korrigjim
për të cilat do të pajtohemi dhe
që do të kontribuojnë që ky kufi
të jetë ashtu siç duhet të jetë dhe
të mos shërbejë si burim i
mosmarrëveshjeve apo
rrezikimit të marrëdhënieve mes
dy shteteve”, ka deklaruar ai.
Të dy presidentët kanë theksuar
se nuk duhet të lejojnë që
raportet mes dy shteteve të
keqësohen. “Nuk ka asnjë çështje
që mund t’i prishë raportet mes
Malit të Zi dhe Kosovës”, ka thënë
Osmani.
Sa i përket iniciativës Ballkani i
Hapur, të dy presidentët kanë

potencuar se nuk e shohin si një
iniciativë të qëlluar rajonale dhe
se do të vazhdojnë të mbështesin
iniciativat tjera rajonale, të cilat
janë krijuar më parë, siç është
Procesi i Berlinit. “Në vend të
krijimit të iniciativave të reja, ta
shfrytëzojmë potencialin e
iniciativave aktuale si procesi i
Berlinit”, ka thënë Gjukanoviq.
Iniciativa Ballkani i Hapur është
vazhdimësi e “mini-Shengenit”
ballkanik, prezantuar në Novi
Sad të Serbisë më 10 tetor të vitit
2019, nga liderët e Serbisë,
Maqedonisë së Veriut dhe
Shqipërisë.
Iniciatorët e Ballkanit të Hapur
deri më tani nuk ia kanë dalë që
t’i bindin edhe tri shtetet e rajonit
- Kosovën, Malin e Zi dhe Bosnje
e Hercegovinën - të bëhen pjesë e
kësaj iniciative.
Gjukanoviq është pritur në takim
edhe nga kryetari i Kuvendit të
Kosovës, Glauk Konjufca.

Mali i Zi mbështet anëtarësimin 
e Kosovës në Këshillin e Evropës
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HAGË, 18 MAJ- Dhomat e
Specializuara i shpallën fajtorë
Hysni Gucatin dhe Nasim
Haradinajn për pengim të
administrimit të drejtësisë,
duke i dënuar me nga katër vjet
e gjysmë burgim dhe me një
gjobë prej 100 eurosh. Në
dënim do të llogaritet edhe
koha e kaluar në paraburgim.
Ata gjenden në paraburgim
prej shtatorit të vitit 2020. “Në
emër të popullit të Kosovës,
trupi gjykues ju shpall fajtorë
për: pengim të personave
zyrtarë në kryerjen e
veprimeve zyrtare nëpërmjet
kërcënimit të rëndë, pengim të

personave zyrtarë në kryerjen e
detyrave zyrtare nëpërmjet
pjesëmarrjes në veprime të
përbashkëta të një grupi,
frikësim sipas procedurës
penale, shkelje të fshehtësisë
së procedurës nëpërmjet
zbulimit të paautorizuar të
informacionit të fshehtë të
nxjerrë në procedura zyrtare,
shkelje të fshehtësisë së
procedurës të zbulimit të
paautorizuar të identitetit dhe
të dhënave personale të
dëshmitarëve të mbrojtur”, ka
thënë gjykatësi Charles Smith
III.
Gucati dhe Haradinaj u
shpallën të pafajshëm për
akuzën e hakmarrjes.
Drejtuesit e Organizatës së

Veteranëve të Luftës së
Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës
(OVL-UÇK), Gucati dhe
Haradinaj u akuzuan nga Zyra
e Prokurorit të Specializuar
(ZPS) për vepra penale kundër
administrimit të drejtësisë,
përkatësisht për pengim të
personave zyrtarë në kryerjen e
detyrave zyrtare, frikësim të
dëshmitarëve, për hakmarrje si
dhe shkelje të fshehtësisë së
procedurës.
Vendimi i fajësisë mund të
apelohet nga palët brenda 30
ditësh te paneli i Gjykatës së
Apelit në Hagë, që funksionon
sipas ligjeve të Kosovës.
Ndërkaq, kur merret vendimi i
formës së prerë, sipas Ligjit për
Dhomat e Specializuara dhe

ZPS-së, të dënuarit e vuajnë
dënimin në njërin prej
shteteve, që kanë shprehur
gatishmëri të pranojnë
personat e dënuar nga kjo
gjykatë. Shtetin se ku kryhet
dënimi e cakton kryetari i
Dhomave të Specializuara.
Gjykatësi Charles Smith III, gjatë
paraqitjes së përmbledhjes së
trupit gjykues për rastin tha se ky
rast tregon më së miri arsyen se
pse është krijuar Gjykata
Speciale.
Ai tha se mbrojtja e
dëshmitarëve është e
rëndësishme, pasi pa ta, “nuk
mund të ketë drejtësi për
viktimat, apo për shoqërinë në
përgjithësi. Veprimet e të
akuzuarve i rrezikuan në themel
këto”.
Gjykatësi ka theksuar se trupi
gjykues është bindur se të
akuzuarit kanë kryer veprat
penale të zbulimit të
informacionit të mbrojtur dhe
kanë pasur synim të
drejtpërdrejt zbulimin e
identitetit të qindra
dëshmitarëve dhe dëshmitarëve
të mundshëm të Dhomave të
Specializuara. “Megjithatë, trupi
gjykues nuk është bindur se
pamundësuan apo penguan

shumë hetimet e ZPS-së”, ka
deklaruar gjykatësi.
Me zbulimin e emrave të
dëshmitarëve, por edhe me
deklaratat e tyre, tha gjykatësi,
Gucati dhe Haradinaj, kanë
shkaktuar kërcënim të rëndë me
synim frikësimin e
dëshmitarëve.
Me veprimet e tyre, tha gjykatësi,
Gucati dhe Haradinaj kanë
tentuar të pengojnë zyrtarët e
Dhomave të Specializuara dhe të
Zyrës së Prokurorit të
Specializuar që të kryenin
detyrat e tyre zyrtare. Gjykatësi
tha se ata vepruan në grup për të
penguar punën e Gjykatës
Speciale.
Trupi gjykues gjithashtu
konstatoi se “sjellja e të
akuzuarve ishte mjeti që
shërbente për një qëllim: për të
penguar hetimet dhe ndjekjet
penale të efektshme të ish-
anëtarëve të UÇK-së nga ZPS-ja”.
Gucati dhe Haradinaj u
arrestuan në shtator të vitit 2020,
pas dyshimeve se në disa
konferenca për media në selinë
e OVLUÇK-së në Prishtinë
kishin shpërndarë dokumente të
klasifikuara të Dhomave të
Specializuara, që njihen edhe si
Gjykata Speciale.

Gucati dhe Haradinaj dënohen 
me nga katër vjet e gjysmë burgim,

aktgjykimi vlerësohet politik

E ENJTE, 19 MAJ 2022

DHOMAT E SPECIALIZUARA I SHPALLËN FAJTORË DY UDHËHEQËSIT E OVLUÇK-së, 
HYSNI GUCATIN DHE NASIM HARADINAJN

Dhomat e Specializuara i shpallën fajtorë dy udhëheqësit e
Organizatës së Veteranëve të Luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës
(OVLUÇK), Hysni Gucatin dhe Nasim Haradinajn për pengim të
administrimit të drejtësisë, duke i dënuar me nga katër vjet e gjysmë
burgim dhe me një gjobë prej 100 eurosh. Në dënim do të llogaritet
edhe koha e kaluar në paraburgim. Ata gjenden në paraburgim prej
shtatorit të vitit 2020. Gucati dhe Haradinaj u shpallën të pafajshëm
për akuzën e hakmarrjes. Pas shpalljes së aktgjykimit dënues, ka
reaguar OVLUÇK-ja dhe liderët e partive opozitare, duke theksuar se
ky vendim vërteton se nuk bëhet fjalë për drejtësi
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Pas vendimit dënues,
reagon OVLUÇK-ja dhe

opozita

Pas shpalljes së aktgjykimit
dënues, ka reaguar ushtruesi i
detyrës së kryetarit të OVL të
UÇK-së, Faton Klinaku.
Ai përmes një postimi në
llogarinë e vet në “Facebook” ka
shkruar se Gjykata Speciale
është gjykatë politike. “Ashtu siç
e kemi thënë vazhdimisht që
nga themelimi i saj, ashtu e
konsiderojmë se Gjykata
Speciale është gjykatë politike, e
cila nuk sjell drejtësi, nuk ndjek
krime por vetëm i ndjek
shqiptarët dhe atë me akuza,
shpifje dhe dokumentacione të
Serbisë pushtuese. Në vend se
të hetohen skandalet e
Prokurorisë së Dhomave të
Specializuara që ju dolën nga
zyrat e tyre në Hagë, gjykata
merr vendime politike”, ka
shkruar Klinku.
Ai ka shtuar se si organizata të
dala nga lufta e UÇK-së kanë
qenë dhe janë “kundër kësaj
pseudogjykate”, dhe sipas tij,
për çdo veprim kundër saj
vendosin organet e tyre
drejtuese. “Kuvendi i Kosovës si
organi që e ka miratuar këtë,
duhet që seriozisht të merret
me këtë pseudogjykatë. Duke
pasur parasysh se atje janë edhe
gjyqtarë të skandaleve,
skandale që i kanë bërë në
UNMIK dhe EULEX, nuk kemi
pritur vendim tjetër për krerët e
OVLUÇK-së Hysni Gucati e
Nasim Haradinaj”, ka thënë
Klinaku.
Ish-kryetari i komunës së

Skenderajt, Bekim Jashari,
përfaqësues i familjes Jashari,
ka thënë se me shqetësim ka
marrë lajmin që dy luftëtarët e
lirisë, kryetari i OVLUÇK-së,
Hysni Gucati dhe nënkryetari,
Nasim Haradinaj, janë dënuar
nga Gjykata Speciale në Hagë.
“Duke qenë krenar me luftën
dhe kontributin e tyre, duke
besuar në drejtësi, isha i bindur
që ata do të shpallën të
pafajshëm dhe se Gjykata do të
gjykojë drejtë dhe do të
hulumtoj në tërësi dhe në
mënyrë objektive rastin për të
cilin janë akuzuar Gucati e
Haradinaj. Uroj që në Apel të
përmirësohet ky gabim i bërë
ndaj luftëtarëve të lirisë. Miq të
mi, Hysni dhe Nasim vazhdoni
të mbeteni të fortë, kjo
padrejtësi do përfundojë dhe ne
do shihemi shpejtë në Kosovën
tonë të dashur”, ka shkruar në
llogarinë e vet në “Facebook”
Bekim Jashari.
Kryetari i PDK-së, Memli
Krasniqi, ka thënë se liria e
popullit tonë nuk është falur,
por është fituar me gjak e
sakrificë dhe lufta e UÇK-së ka
qenë e drejtë, përballë një
agresori pushtues e të
pamëshirshëm, i cili ka provuar
ta zhbëj identitetin dhe
ekzistencën tonë. “Kjo është e
vërteta mbi të cilën na ka
mbështetur qytetërimi
perëndimor dhe bota
demokratike dhe pjesë e kësaj
të vërtete janë edhe Hysni
Gucati e Nasim Haradinaj. Kjo e
vërtetë nuk mund të
ndryshohet e as nuk bën të
harrohet. Në rrethana e krijuara
sot, pas dënimit të tyre nga

Gjykata Speciale,
bashkëndjejmë me familjet
Gucati e Haradinaj. Drejtësisë i
kemi besuar dhe drejtësia,
pashmangshëm, herëdokur,
duhet dhe do ta gjejë rrugën e
vet të vërtetë”, ka thënë
Krasniqi.
Ndërkaq kryetari i AAK-së,
Ramush Haradinaj, ka thënë se
sot u dënuan krerët e OVLUÇK-
së, Hysni Gucati dhe Nasim
Haradinaj. 
Haradinaj ka rikujtuar për
opinion se kush është Nasim
Haradinaj dhe Hysni Gucati.
“Do t’i them pak fjalë për
Nasimin. Stërgjyshi i tij,
Xhemajli i parë, pjesëmarrës në
shumë luftëra kundër
pushtuesve u vra në Gjakovë te
kulla e Abdullah Pashë Drenit,
në mbrojtje të Lidhjes së
Prizrenit.  Gjyshi i tij, Xhemali i
dytë, pjesëmarrës në të gjitha
luftërat për liri. Bashkëshortja e
tij, gjyshja e Nasimit, ishte bijë e
Tishukëve, familje e njohur
atdhetare në Dukagjin e Kosovë. 
Babai i tij, Smajl Haradinaj,

luftëtar i paepur për të drejtën e
shqiptarëve, pjesëmarrës në
lëvizjet antijugosllave dhe për
bashkim me Shqipërinë, i
burgosur politik mbi 20 vjet.
Nana Myzaqet, vëllau Naimi,
motrat Shqipja e Naimja,
bashkëshortja Xhejlanja, e
veçanërisht vëllai i vogël Agroni
që vuan nga një sëmundje e
rëndë, e kuptojnë dhe e ndjejnë
peshën e vendimit të sotëm,
sepse nuk janë brezi i parë që
përballohen me sfida të tilla.
Bashkëluftëtarë Hysni e Nasim,
qëndroni të fortë. Lufta për liri e
shtet vazhdon!”, ka shkruar
Haradinaj në llogarinë e vet në
“Facebook”.
Po ashtu edhe kryetari i PSD-së,
Dardan Molliqaj, ka reaguar pas
vendimit të Dhomave të
Specializuara për shpalljen
fajtorë për Hysni Gucatin dhe
Nasim Haradinaj, të cilët u
dënuan me nga katër vjet e
gjysmë.
Molliqaj përmes një reagimi në
llogarinë e vet në “Facebook” ka
shkruar se Gjykata Speciale

është bërë për ta dënuar UÇK-
në. “Aktgjykimi dënues ndaj
udhëheqësve të OVL të UÇK-së,
Hysni Gucatit e Nasim
Haradinajt, nuk ka asnjë lidhje
me drejtësinë as me të vërtetën.
Asnjëra nga këto nuk mund të
vijë nga Gjykata Speciale. Kjo
Gjykatë është bërë për ta
dënuar UÇK-në. Nëse kjo
Gjykatë është e Kosovës,
atëherë ajo mundet dhe duhet
të shpërbëhet nga institucionet
e Kosovës. Nëse nuk është e
mundur, duhet ta trajtojmë si
invazion institucional”, ka
shkruar Molliqaj.
Ndaj këtij vendimi të Speciales
ka reaguar edhe deputetja e
Kuvendit të Kosovës nga radhët
e Lëvizjes Vetëvendosje,
bashkëshortja e Rexhep Selimit,
Shqipe Mehmeti-Selimi. Ajo ka
thënë se me këtë vendim është
vërtetuar se nuk bëhet fjalë për
drejtësi. “Ky vendim i Gjykatës
Speciale vërteton se nuk bëhet
fjalë për drejtësi”, ka shkruar
Selimi në llogarinë e vet në
“Facebook”.

Ekipi mbrojtës i Nasim
Haradinajt konfirmoi për
gazetarët se do të apelojë
aktgjykimin dënues të
shqiptuar më 18 maj nga
Dhomat e Specializuara në
Hagë.

Nënkryetari i Organizatës së
Veteranëve të Ushtrisë
Çlirimtare të Kosovës (OVL- 
“Presim zvogëlimin e dënimit”,
tha avokati i Haradinajt, Toby
Cadman, duke shtuar se
qëndrimi i mbrojtjes është që

Haradinaj të dënohet aq kohë
sa ka qëndruar në paraburgim.
Avokati i Haradinajt tha se pret
që trupi gjykues të shqyrtojë në
mënyrë të pavarur kërkesën e
tyre dhe ta ulin dënimin për
klientin e tij.

Haradinaj do të apelojë
vendimin e Speciales
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MALISHEVË, 18 MAJ (ER)- Në
rrugën e sapo filluar të fshatit
Llazicë ka marrë pjesë edhe
drejtori i Drejtorisë së
Urbanizmit në komunën e
Malishevës, Avdi Morina si

dhe Mehdi Krasniqi e Jakup
Shurdhaj.
Ai  përveç se ka parë nga afër
fillimin e punimeve, është
takuar edhe me banorët, e
kryetarin e fshatit dhe me

përfaqësues të kompanisë,
nga  të cilët ka kërkuar që
rruga të punohet sipas
kontratës dhe standardeve,
në të kundërtën do të ketë
sanksione dhe gjoba. 

Morina ka bërë me dije se kjo
rrugë e fshatit Llazicë është
me gjatësi prej  500 metra
dhe po mundësohet nga
buxheti i komunës së
Malishevës.

Komuna e Malishevës vazhdon investimet rrugore në fshatin Llazicë

PRIZREN, 18 MAJ(ER)- Komuna e
Prizrenit dhe UNDP-ja kanë
filluar implementimin e
projektit “Strengthening
climate action plan” (Fuqizimi
i veprimit lokal klimatik), me
ç’rast po mbahet punëtoria
“Bashkëpunimi ndër-sektorial

për ndryshimet klimatike -
zhvillimi rural, Prizren”.  
Qëllimi i kësaj iniciative është
që ekspertët e kësaj fushe ta
hartojnë planin për ndërhyrje
eventuale duke përfshirë edhe
zgjidhje “të gjelbra” për t’i
reduktuar emetimet e gazrave

serrë.  
Kjo është punëtoria e parë
lidhur me këtë projekt, i cili
zbatohet nga UNDP-ja dhe
mbështetet nga Agjencia
Austriake për Zhvillim (ADA),
komuna e Prizrenit dhe
komuna e Suharekës.

Komuna e Prizrenit dhe UNDP-ja nisin projektin e fuqizimit të veprimit lokal klimatik

PODUJEVË, 18 MAJ (ER)- Kryetari i
komunës së Podujevës, Shpejtim
Bulliqi, ka pritur në zyre
përfaqësues të kompanisë “Joni-
Sh” dhe zëvendësdrejtorin e
shkollës ekonomike “Isa Boletini”
si dhe drejtorin e Drejtorisë së
Arsimit, Avni Fetahu.
Me ketë rast është nënshkruar
memorandum bashkëpunimi mes
shkollës ekonomike “Isa Boletini”
dhe kompanisë “Joni-Sh” për
praktikë profesionale për nxënësit
e shkollës në këtë kompani. 
Kompania “Joni-Sh” merret me
grumbullimin, përpunimin dhe
prodhimin e frutave të imëta.
Elementet kryesore të këtij
memorandum bashkëpunimi
janë; kompania “Joni-Sh përveç
praktikës profesionale për nxënësit

ajo ofron pagesë për nxënësit
praktikantë, shujta falas, sigurime
shëndetësore në punë si dhe
praktikantëve të suksesshëm u
siguron bursë për studime të
mëtutjeshme.
Po ashtu, nxënësit të cilët tregojnë
performancë të suksesshme në
punën e tyre, kompania u ofron
marrëdhënie të rregullt pune.
“Ndihem shumë i lumtur për
jetësimin e kësaj marrëveshje, si
institucione lokale po synojmë që
marrëveshje të tilla të bëjmë edhe
me kompani të tjera serioze, me
qëllim që dijen teorike ta lidhim
me punën praktike dhe nxënësit
tanë t’i përgatisim nesër për tregun
e punës”, ka thënë kryetari i
komunës së Podujevës, Shpejtim
Bulliqi.

Nxënësve të shkollës ekonomike “Isa Boletini” në
Podujevë u ofrohet praktikë dhe mundësi punësimi

SKENDERAJ, 18 MAJ (ER)- Kryetari i
komunës së Skenderajt, Fadil
Nura, ka bërë me dije se ka nisur
edhe një projekt të ri, asfaltimin e
rrugëve në lagjet Hetemi dhe
Halimi në Klinë të Mesme.
Ai ka thënë se me këtë është duke
e përmbushur dhe premtimin e
dhënë para banorëve se do t’i

zgjidhin së bashku të gjitha
problemet që kanë. “Përkrahësh
infrastrukturës rrugore në këtë
fshat, punimet i kemi filluar edhe
për sanimin e defekteve në
sistemin e kanalizimit në lagjet
tjera, një projekt ky që kishte
filluar vite më parë”, ka thënë
Nura.

Nis asfaltimi i rrugëve në
lagjet Hetemi dhe Halimi
në Klinë të Mesme

FERIZAJ, 18 MAJ (ER)- Një grup
nxënësish nga Shkolla e Mesme
Profesionale “Sali Ceka” në
Elbasan bashkë me drejtues e
mësimdhënës nga ky
institucion, si dhe nxënës të
shkollës së mesme ekonomike
“Faik Konica” në Ferizaj, u pritën
nga drejtori i Drejtorisë së
Arsimit, Afrim Llabjani dhe
drejtori i Drejtorisë së Zhvillimit

Ekonomik dhe Turizmit, Balton
Dërguti, takim që u realizua në
kuadër të projektit RYCO që për
synim ka shkëmbimet midis
shkollave të mesme të Ballkanit
Perëndimor.
Drejtori Llabjani dhe Dërguti,
njoftuan mysafirët me
mundësitë dhe potencialin
arsimor, ekonomik e turistik të
Ferizajt, që paraqet edhe fushë

bashkëpunimi mes shkollës
ekonomike në Ferizaj dhe
shkollës së mesme profesionale
të drejtimit të hotelerisë në
Elbasan. Drejtori Llabjani ka
vlerësuar këtë bashkëpunim si
ndër të parët e të rëndësishëm
për shkëmbime mes shkollave
ferizajase me shkolla tjera
simotra në shtete tjera, e në
rastin konkret në shtetin amë.

Nxënësit e shkollës së mesme
profesionale “Sali Ceka” nga
Elbasani vizitojnë Ferizajn
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Faton DËRMAKU

UASHINGTON, 18 MAJ- Në kuadër të
vizitës së tij në SHBA, kryeministri i
Republikës së Kosovës, Albin Kurti,
është pritur ditën e martë në
Uashington nga këshilltari i
Sigurisë Kombëtare të Shteteve të
Bashkuara të Amerikës, Jake
Sullivan.
Kryeministri Kurti e falënderoi
Sullivanin për kontributin dhe
mbështetjen për Kosovën, dhe për
paqen e qëndrueshme, stabilitetin
afatgjatë dhe sigurinë rajonale.
Sullivan shprehu mbështetjen e
SHBA-së mbi dialogun e
ndërmjetësuar nga BE-ja për të
arritur një marrëveshje
gjithëpërfshirëse të normalizimit të
marrëdhënieve midis Kosovës dhe
Serbisë dhe nevojën për përparim
të mëtejshëm në çështjet kyçe të
pazgjidhura.
Duke theksuar se Qeveria e
Kosovës është e vendosur se
kushtetutshmëria, integriteti
territorial, sovraniteti dhe
ligjshmëria të ngelen të pacenuara,
kryeministri Kurti ritheksoi se
dialogu ndërmjet Republikës së
Kosovës dhe Serbisë duhet të jetë
dialog parimor që respekton
barazinë e palëve në bisedime dhe
që në qendër të marrëveshjes ka
njohjen e ndërsjellë.
Dialogu për normalizimin e
marrëdhënieve mes Kosovës dhe
Serbisë, me ndërmjetësim të
Bashkimit Evropian, ka nisur në
vitin 2011.
Palët kanë arritur dhjetëra
marrëveshje, por shumica e tyre
nuk kanë gjetur zbatim në terren.

Më 14 maj, ministrat e Jashtëm të
grupit të shtatë shteteve më të
industrializuara në botë (G7) u
kanë bërë thirrje dy vendeve që të
angazhohen në mënyrë
konstruktive në dialog dhe të
arrijnë marrëveshje për
normalizimin e raporteve.
Gjatë takimit u diskutua edhe mbi
pushtimin dhe agresionin në
Ukrainë dhe përpjekjet
destabilizuese të Rusisë dhe të
zgjatimeve të saj në rajon.
Duke biseduar për aspektin e
sigurisë, kryeministri Kurti tha se
Republika e Kosovës është e
përgatitur për të thelluar
partneritetin e bazuar mbi vlerat e
përbashkëta me SHBA-në dhe
është e përkushtuar në rrugën e saj
të integrimit në Bashkimin
Evropian dhe në përfshirjen sa më
të shpejtë në Programin e
Partneritetit për Paqe, si hap i parë
drejt anëtarësimit në NATO.
Sullivan shprehu mirënjohjen për
ndihmën e ofruar nga Qeveria e
Republikës së Kosovës për
refugjatët afganë dhe për strehimin
e përkohshëm të tyre në Kosovë.

Kurti takoi edhe
senatoren Joni Ernst,
e njoftoi për fillimin e
reformës në drejtësi

Në ditën e parë të vizitës në
Uashington, kryeministri Albin
Kurti u prit në takim nga senatorja
Joni Ernst.
Duke shprehur mirënjohje për
mbështetjen e vazhdueshme në të
gjitha fushat nga Shtetet e
Bashkuara të Amerikës,

kryeministri falënderoi senatoren
Ernst, veçanërisht për përkrahjen e
Gardës Kombëtare të Iowas për
ngritjen e kapaciteteve dhe
zhvillimin e Forcës së Sigurisë së
Kosovës. Kryeministri theksoi se
mbështetja e tillë  është bërë edhe
më e domosdoshme pas invazionit
ilegal të Rusisë dhe aleancës
ushtarake midis Serbisë dhe
Rusisë.
Në takim u bisedua për zgjerimin
dhe thellimin e partneritetit
strategjik ndërmjet Republikës së
Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara
të Amerikës, veçanërisht
bashkëpunimin në fushën e
mbrojtjes dhe fushat zhvillimore.
Kryeministri Kurti e njoftoi për

fillimin e reformës në drejtësi dhe
ngritjen e theksuar të buxhetit për
mbrojtje, rritjen e mbështetjes për
bujqësi, rritjen e pensioneve për
11% dhe pensioneve për persona
me aftësi të kufizuara për 33%,
arsimimin publik falas përfshirë
nivelin universitar. Ai theksoi
indikatorët pozitivë ekonomik që
po sjellë stabiliteti institucional në
vendin tonë, përfshirë rritjen
dyshifrore ekonomike, rritjen e të
hyrave doganore për 31%, rritjen e
të hyrave tatimore për 34.3%.
Në përmbyllje të takimit, senatorja
Ernst shprehu vlerësimin e saj për
kryeministrin Kurti dhe tha që dera
e saj është gjithmonë e hapur për të.
Kryeministri Kurti ka takuar në

Uashington edhe kongresistin Jim
McGovern, njëherësh kryetar i
Komisionit për Rregulla të Dhomës
së Përfaqësuesve. Kryeministri ia
ka shprehur atij mirënjohjen për
përkrahjen nga Kongresi dhe për
kontributin e pakursyer të Shteteve
të Bashkuara të Amerikës për
pavarësinë dhe shtetndërtimin e
Kosovës.
Po ashtu ai ka takuar edhe
kongresisten Elissa Slotkin, me të
cilën ka diskutuar për
marrëdhënien e veçantë të dy
vendeve, zhvillimet gjeopolitike në
Evropë dhe sigurinë e rajonit pas
agresionit të paprovokuar dhe të
pajustifikuar të Federatës Ruse
ndaj Ukrainës.

Takimi Sullivan-Kurti: SHBA mbështet dialogun
për marrëveshjen gjithëpërfshirëse Kosovë-Serbi

PRISHTINË, 18 MAJ (ER)-
Ambasadori i Shteteve të
Bashkuara në Kosovë, Jeffrey
Hovenier, ka thënë se
institucionet në Kosovë duhet të
bëjnë më shumë për të siguruar
parandalimin dhe luftimin e
dhunës në familje brenda vendit.
“Testi i çdo demokracie është
mënyra se si trajtohen njerëzit më
të pambrojtur”, ka deklaruar
ambasadori gjatë një diskutimi të
organizuar nga Lëvizja FOL, ku u
prezantua raporti statistikor në
lidhje me trajtimin e rasteve të
dhunës në familje.
Hovenier përmendi rastin e
vrasjes së 18-vjeçares, Marigona
Osmani, në gusht të vitit 2021 në
Ferizaj. Për këtë rast ende nuk
është marrë ndonjë vendim i
gjykatës për të dyshuarit e
arrestuar. “Qytetarët meritojnë
më mirë. Institucionet duhet të
sigurohen që nuk dështojnë për
qytetarët e tjerë, sidomos ata të
pambrojtur”, ka theksuar
Hovenier.
Raporti i publikuar nga Lëvizja

FOL për vitin 2021 ka treguar se në
shtatë prokuroritë në Kosovë
është arritur të zgjidhen 63 për
qind e të gjitha lëndëve, sa i përket
rasteve të dhunës në familje.
Në anën tjetër, shtatë gjykatat
themelore të Kosovës gjatë vitit
2021 kanë arritur të zgjidhin 895
lëndë, apo 68 për qind të të gjitha
lëndëve të dhunës në familje që i
kanë pasur në punë.
Ndonëse, shifrat tregojnë se më
shumë se gjysma e lëndëve janë
zgjidhur, sipas drejtoreshës së
Lëvizjes FOL, Mexhide Demolli,
kjo nuk është e mjaftueshme. “Ky
fakt nuk është i mjaftueshëm për
të treguar vendosmërinë dhe
seriozitetin e organeve të sistemit
të drejtësisë ndaj këtij fenomeni
kaq të përhapur në shoqërinë
tonë”, ka thënë ajo.
Në këtë organizim foli edhe
Ministrja e Drejtësisë në Kosovë,
Albulena Haxhiu. Ajo përmendi si
të arritur të Qeverisë miratimin e
Strategjisë Kombëtare për
Mbrojtje nga Dhuna në Familje
dhe Dhuna ndaj Grave. “Është

përgjegjësi institucionale që t’i
mbështesim dhe t’i mbrojmë
vajzat dhe gratë në vendin tonë”,

ka deklaruar Haxhiu.
Sipas saj, duhet bërë më shumë në
vetëdijesimin e shoqërisë se

dhuna në familje nuk “është
çështje private”, por duhet të
trajtohet te organet e rendit.

Hovenier: Duhet punë sistemore 
për të luftuar dhunën në familje
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PRISHTINË, 18 MAJ- Gjykata e
Apelit ka vërtetuar vendimin e
Gjykatës Themelore në
Prishtinë, Departamentit për
Çështje Administrative, me të
cilin kjo e fundit kishte pezulluar
vendimin e Zyrës së
Rregullatorit të Energjisë (ZRRE)
për tarifat e reja të energjisë
elektrike.
Apeli ka refuzuar si të pabazuar
ankesën e ZRRE-së. “Është
refuzuar si e pabazuar ankesa e
të paditurës - kundër
propozueses Zyra e Rregullatorit
për Energji, me arsyetimin se
janë të drejta dhe të ligjshme
qëndrimet e gjykatës së shkallës
së parë dhe se në rastin konkret
janë plotësuar kushtet për
shtyrjen e ekzekutimit të aktit
administrativ të paraparë me
nenin 22 paragrafi 2 dhe 6 të
Ligjit për Konfliktet
Administrative. Gjykata e Apelit
ka gjetur se gjykata e shkallës së
parë në mënyrë të drejtë ka
vërtetuar gjendjen faktike dhe
drejtë ka zbatuar dispozitat
procedurale dhe materiale me
rastin e aprovimit të kërkesës së
paditësit, me të cilën ka kërkuar

shtyrjen e ekzekutimit të
vendimit të paditurës ZRRE-së”,
thuhet në vendimin e Apelit.
Gjykata Themelore në Prishtinë
më 8 prill 2022 kishte aprovuar
si të bazuar propozimin e
paditëses/propozueses Partia
Demokratike e Kosovës (PDK)
dhe kishte pezulluar vendimin e
ZRRE-së për tarifat e reja për

energji elektrike.
Paraprakisht, ZRRE-ja më 9
shkurt 2022 kishte miratuar
tarifat e reja për energji elektrike.
ZRRE-ja, duke u thirrur në Ligjin
për Konfliktet Administrative,
pati deklaruar se “aktvendimi i
shkallës së parë nuk bëhet i
formës së prerë dhe praktikisht
nuk është i plotfuqishëm dhe i

ekzekutueshëm”.
ZRRE-ja, në vazhdën e krizës
botërore energjetike, ka miratuar
faturat me rritje më 8 shkurt, të
cilat ka thënë se do të jenë të
vlefshme deri më 31 mars 2023.
Me këto tarifa, konsumatorët që
shpenzojnë mbi 800kWh rrymë
në muaj, paguajnë më shtrenjtë.
Sipas llogaritjeve të ZRRE-së,

rreth 20 për qind e
konsumatorëve shpenzojnë më
shumë se 800kWh në muaj.
Nga data 1 tetor deri më 31
mars, në Kosovë aplikohet tarifa
e ulët e rrymës, prej orës 22:00
deri në 07:00. Ndërsa, nga data 1
prill deri më 30 shtator, tarifa e
ulët vlen nga ora 23:00 deri në
08:00.

Gjykata e Apelit vërteton vendimin 
e Themelores, anulohen tarifat e rritura 

të energjisë elektrike

PRISHTINË, 18 MAJ (ER)- Byroja
Kosovare e Sigurimit (BKS) në
kuadër të sistemit INSUREX ka
lansuar edhe katër aplikacione,
ku tre prej tyre do të jenë në
dispozicion për qytetarët e
Kosovës, deri sa aplikacioni i
katër do të jetë në dispozicion
për kompanitë e sigurimeve që
operojnë në tregun e Kosovës.
Sami Mazreku, drejtor i Byrosë
Kosovare të Sigurimeve gjatë
prezantimit të këtyre
aplikacioneve, ka thënë se si
sistemi INSUREX, ashtu edhe

aplikacionet e lansuara janë
super inovative dhe shumë të
domosdoshme si për qytetaret,
ashtu edhe për vetë Industrinë.
Drejtori Mazreku më tutje ka
bërë me dije se aplikacionet e
lansuara janë: Raporti evropian i
aksidentit; Harta e aksidentit;
Certifikata e aksidentit dhe
Antimashtrimi. Sipas drejtorit
Mazreku, gjatë ditëve të
ardhshme do të publikohen
edhe inovacione tjera të cilat nuk
janë të aplikueshme edhe në
shtete të zhvilluara Evropiane

BKS-ja lanson 
katër aplikacione
inovative në shërbim
të qytetareve

LONDËR, 18 MAJ- Inflacioni në
Britani muajin e kaluar është
rritur në nivelin më të lartë
vjetor që nga viti 1982, duke
rritur presionin ndaj
ministrit të Financave, Rishi
Sunak, që të shtojë ndihmën
për amvisëritë, të cilat po
përballen me krizën më të
rëndë të rritjes së çmimeve
të jetesës.
Në prill, inflacioni për

çmimet e konsumit arriti në
9 për qind, ka njoftuar Zyra
Kombëtare e Statistikave,
duke tejkaluar nivelin më të
lartë të recesionit, që ishte
regjistruar në vitet ’90-ta.
Ndërkaq, funta britanike ka
rënë për 0.4 për qind
kundrejt dollarit amerikan.
Rritja e çmimeve të energjisë
vlerësohet se ka qenë shkaku
kryesor i rritjes së çmimeve

në prill.
Sunak ka theksuar se shtetet
në mbarë botën po
përballen me rritje të
inflacionit. “Ne nuk mund të
mbrojmë plotësisht
qytetarët nga këto sfida
botërore, por ne po ofrojmë
mbështetje dhe jemi të
gatshëm të ndërmarrim
veprime të mëtejme”, ka
deklaruar ai.

Inflacioni në Britani arrin nivelin më të lartë që nga viti 1982
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SHKRUAN: 
AJET BEJTA - MALETA

Kur del jashtë nga çadra, i larë me
gjak të sulltanit, i çartur e i harlisur në
fytyrë u vërsulet me shpatën
vezulluese në dorë rojës së sulltanit,
të cilët iknin, kurse ata që i zinte i
priste me shpatë menjëherë dhe ky
ishte çasti i fillimit të Betejës së
Kosovës. 
Forcën fizike e kishte e trimëria nuk i
mungonte. Me një goditje secilin
ushtar turk e shkurtonte. E kur i
shihnin ushtarët turq shokët e tyre të
vdekur e të tjerë duke u përpëlitur e
bërtitur, të shtrirë përtokë nga dora e
fuqishme dhe e shpejtë e Milushit,
merrnin arratinë, duke ikur para tij
ngase ai po priste me të dyja duart
ushtarë turq, duke i lënë me qindra
të vrarë, stivë-stivë, derisa lodhet dhe
i shteron forca fizike. Ai bije si meteor
i vdekur heroikisht në logun e
trimërisë ngase ishte i rrethuar dhe i
mbuluar nga të katër anët nga
ushtarët turq, të cilët e kishin
plagosur rëndë, duke e therur keq
me shpata e me ushta, kush me
biçak e kush me naçake. Derisa
Milushi po luftonte si luan për jetë a
vdekje, sy për sy e dhëmbë për
dhëmbë kundër turqve, po shkonte
lamshaz me ta e fyta-fytas, vdekja i
sillej mbi kokë derisa ra theror për të
mos vdekur kurrë për popullin dhe
atdheun e vet. Atë e kishin therur e
plagosur rëndë, kudo nëpër trup,
derisa ishte rrëzuar si lis mali përdhe
për kombin e atdheun e vet. Disa
herë e kishin therur edhe në fytyrë,
edhe në qafë për ta shfryrë mllefin
dhe urrejtjen, kur i shihnin grumbuj-
grumbuj e radhë-radhë turqit të
mbytur nga dora dhe shpata e tij
turkshfarosëse. Ra e u vra Milushi
shqiptar për të mos vdekur kurrë,
derisa zbrazi urrejtjen e tërbimin e tij
mbi trupin e Sulltan Muratit, të cilin
bashkë me katërqind ushtarët e tij e
kishte vrarë vetë. Ishte ky Milushi
titanik shqiptar, i fuqishëm me
zemrën plotë zjarr e me fuqi vullkani.
Prandaj shumë historianë,
shkencëtarë e shkrimtarë botërorë
kanë thënë: “Shqiptarët janë populli
historik më i veçantë e më i zjarrtë në
luftime, është populli më vigan i
gjithë Evropës”. E këtij populli i
takojnë shumë trima, me famë e me
nam, ndër shekuj e brez pas brezi, siç
ishte edhe Milush Kopiliqi, me
temperament prej noprani,
sqimatari e sedërtari, sheh e
padishah më vete, por mbi të gjitha
ai ishte trim i paepur mesjetar e
shumë inteligjent, me intuitë e
intelekt shumë të zhvilluar. Këto veti
ia treguan e mundësuan rrugën për
të hyrë në çadrën e Sulltan Muratit.
Lidhje më këtë, populli ynë e ka një
fjalë të urtë popullore që thotë:
“Trimi i mirë krah përkrah me fatin, e

një trimëri bëhet me njëqind
mjeshtëri”. Këtë e bëri dhe e arriti
duke e njohur psikologjinë e Sulltan
Muratit dhe në bazë të mençurisë së
vet që kishte Milushi. Në lidhje me
këtë, Milushi kishte edhe një
parandjenjë të sigurt, e cila i thoshte
se do ta mbyste Sulltan Muratin, por
edhe instinkti lajmërues i thoshte të
njëjtën lojë në Betejën e Kosovës.
Edhe Sulltan Murati para se të nisej
për në Kosovë, e ndiente dhe e kishte
një parandjenjë kobzezë, por askujt
nuk ia thoshte-tregonte ngase atë e
ruante thellë brenda vetes së tij. Dhe,
në ditët kur po nisej të vinte në
Kosovë, Sulltan Muarati me repartet
e tij ushtarake, me një ushtri gjigante
që kurrë më parë s’e kishte pasur, e
kishte thirrur gruan e vet dhe dy rejat
që të përshëndetej me ta. Në çastin e
ndarjes, gruaja e sulltanit i kishte
thënë: “Sulltan Murat, ki kujdes, mos
po të mbytë ndokush!”. Sulltani
gruas së vet i qe përgjigjur, duke i
thënë: “Mos ke frikë se unë vlej sa
njëmijë ushtarë, e kush është ai që
mund ta paguajë veten e tij sa
njëmijë ushtarë!? Askush, - i thotë
sulltani gruas së vetë, vlerë e madhe
është kjo, vlerë mbi vlerat”. Ende s’ka
ndodhur në historinë e njerëzimit
një shembull i tillë. Është diçka e
pakuptimshme, e pamundur që ta
kalojë dikush gjithë atë ushtri
madhështore, të hyjë brenda në
çadër e ta mbysë mbretin e një shteti
superfuqi, me një roje të hekurt e të
zjarrtë. Jo kurrë, çoftë edhe të zbresë
nga qielli, jo se jo, është e pamundur.
Por për Milushin shqiptar u bë e
mundur me ndihmën e psikologjisë
dhe mençurisë së tij të mprehtë.
Milushi vetë i dyti depërtoi mes
përmes ushtrisë gjigante të sulltanit,
e kaloi edhe rojën e hekurt dhe të
zjarrtë të Sulltan Muratit, i hyri
brenda në çadër dhe e mbyti. E
pagoi veten e tij njëmijë herë, ashtu
siç i kishte thënë vetë Sulltan Murati.
Dhe jo vetëm kaq, Milushi përveç që
e kishte mbytur sulltanin, kishte
vazhduar luftën kundër ushtarëve
turq, duke i mbytur më shumë se
katërqind prej tyre. Nga fshati Mazgit
në të cilin Milushi e mbyti Sulltan
Muratin e deri në “Kodrën e
Çufrrajës” në të cilën është ngritur
Përmendorja e Milushit, janë larg
njëra-tjetrës në gjatësi tokësore prej
njëmijë e treqind metrash. Në këtë
rrugë të gjatë Milushi kalon mes
përmes ushtrisë turke, duke luftuar
me të dy duart e në të dy anët, duke
lënë mbas vetes turq të prerë e të
plagosur, me qindra e qindra, ndërsa
vetë i larë në gjak nga plagët e rënda
e të shumta bie përdhe dhe vdes për
të mos vdekur kurrë. Epo vetëm raca
shqiptare arrin ta paguajë veten kaq
shtrenjtë e askush tjetër. Në këtë
mënyrë, Milush Drenica e mbuloi
veten, kombin e atdheun e vet me
heroizëm, lavdi e krenari dhe e bëri
emrin shqiptar e Shqipëri të
kumbojë deri në kupë të qiellit.
Kështu njerëzit e mëdhenj e
përfundojnë jetën e tyre, duke e
mbuluar me kapak argjendi, derisa
kombit e atdheut të vet i lënë
krenarinë e lavdinë, siç bëri Milush
Kopiliqi. Ai ishte i vetmi ndër princat

e rangut të lartë që kishte depërtuar
në fushën e betejës, në kampin e
armikut, i vetmi që ishte betuar se do
ta mbyste Sulltan Muratin dhe besën
e dhënë, besën e njohur që s’e ka
asnjë komb në botë, ai e qoi në vend,
sepse përkushtimi për ta quar në
vend besën është përkushtim tipik i
njeriut me temperament i racës
shqiptare e i gjakut arbëror.
Mbamendja popullore i ka përcjellë
brez pas brezi shumë gojëdhëna e
mrekulli për virtytet e shkëlqyera të
Milushit dhe bëmat e tij, në të cilat
thuhet se Milushi  kishte lindur me
shpatë të vizatuar në lëkurë të
kraharorit. Kjo dhurata nga nëna
natyrë ishte mrekulli dhe dëshmi për
Milushin, se kur të rritej do të bënte
mrekulli. 
Dhe, vërtet bëri mrekulli, mrekulli që
s’e kishte bërë askush, meqë e kishte
mbytur Sulltan Muratin, kuçedrën e
zezë aziatike. Prandaj, ditën e Betejës
së Kosovës, princat komanduan
princa, duke e larë në gjak ushtrinë
turke e duke i shtuar humbje të
pabesueshme. Proporcioni i
luftimeve në këtë betejë ishte: një
shqiptar duhet të luftonte kundër
njëqind ose dyqind turqve. Dhe,
luftën e fituan shqiptarët sepse e
mbytën Sulltan Muratin dhe djalin e
tij Jakupin. Toka e Kosovës atë ditë
mbeti e shtruar dhe e mbuluar me
kufoma të ushtarëve turq. Princat
shqiptarë u tërhoqën nga fusha e
betejës, po të mos shterohej e
humbiste edhe ato pak forca që u
kishin mbetur. Edhe Sulltan Pajaziti
kishte kërkuar armëpushim nga
shqiptarët, duke u tërhequr si një mi
i lagur dhe i përlloçur nga fusha e
betejës me humbje katastrofale. 
U kthye Sulltan Pajaziti në Turqi, në
vendin e vet, me bisht nën këmbë e i
turpëruar, sepse po kthehej pa
babanë e pa vëllanë, të cilët i la të
vdekur në Betejën e Kosovës, siç i la
shtrirë mira e mira ushtarë turq. U
kthye në Turqi Sulltan Pajaziti pa
gjysmën e asaj ushtrie të madhe e
gjigante. U tërhoq nga fusha e
betejës Sulltan Pajaziti sepse nuk pati
mundësi dhe forca ushtarake që ta
vazhdonte luftën ngase ishte i
rraskapitur e i dërrmuar me atë
ushtri të përgjysmuar. Në
mbamenjden popullore turke, në
lidhjen me Betejën e madhe të
Kosovës shkruan edhe historiani
turk, Idriz Bitlisi. Ky historian turk,
Betejën e Kosovës na e paraqet
“reale” e “autentike”, ashtu siç ka
ndodhur, me shtrembërime e
dezinformata, siç ka bërë historiani i
tërbuar serb kundër shqiptarëve,
Tatomir Vukanoviç. Pas përfundimit
të Betejës së Kosovës, më 1389, të
gjithë princat shqiptarë me ato pakë
forca ushtarake që iu kishin mbetur
u kthyen në principatën e vet,
prandaj, nga e gjithë kjo që u tha deri
këtu e që do të thuhet edhe në
vazhdim për Betejën e Kosovës së
1389-ës, e cila kishte zgjatur tri ditë,
pa hezituar duhet të themi se këtë
betejë nuk e humbën shqiptarët, por
u ndanë të barabartë edhe
shqiptarët, edhe turqit, duke kërkuar
armëpushim dhe, ashtu u bë sepse
të dy parët ishin lodhur tej mase.

Kemi theksuar edhe më herët, se
forcat e krishtera të koalicionit
kundër osman udhëhiqeshin nga
princat e popujve, si: hungarez,
bullgar, rumun, polak, serb, kroat,
boshnjak dhe malazez. Shqiptarët
vepronin të pavarur, ndërsa princat
e popujve i komandonte princi serb,
Car Llazari. Në fillim të Betejës së
Kosovës të gjitha forcat e krishtere e
filluan betejën si një trup i
përbashkët, po luftohej për jetë a
vdekje. Lufta po zhvillohej me
intensitet dhe vlugun më të madh e
gjaku po shkonte si lumë nga
ushtarët e vdekur nga të dyja palët,
toka po mbulohej nga ushtarët e
vdekur nga dy palët, nga të dy anët
ndiheshin britma e gjëmë ushtarësh
të plagosur. Dhe, kur po e shihte e po
e dëgjonte këtë tmerr Car Llazari e
Vuk Brankoviqi, së bashku me
princat e tjerë të aleancës, e lënë
fushën e betejës ditën e tretë, për të
marrë arratinë dhe për t’u kthyer në
vendet e tyre me pak forca
ushtarake. Gënjeshtari serb, Totomir
Vukanoviqi, thotë se mbetën në
fushën e betejës, e që nuk është e
vërtetë. Se është e vërtetë ikja e
mbretit Car Llazar nga Beteja e
Kosovës e vërteton ngjarja historike,
kur një vit më vonë, më 1390,
ushtarët turq në luftime të ashpra
kundër forcave serbe e zënë të gjallë
mbretin e Serbisë, Car Llazarin, e
presin me thikë, duke e bërë copë-
copë para syve të Sulltan Pajazitit.
Kjo ngjarje historike kishte ndodhur
në qytetin e Smederevës
(Senderovës), pak kilometra larg
Beogradit (Qytetit të Bardhë).
Milushit të perëndishëm gjatë
shekujve iu kanosën dy fatkeqësi: E
para, se ishte grabitur fama e tij
padrejtësisht nga historia njerkë e
Serbisë, së cilës nuk i takonte dhe, e
dyta nga pakujdesia e historisë nënë
e shqiptarëve, të cilës i takonte, por
kurrë nuk e tregoi kujdesin dhe
respektin e duhur për të. Historiani
turk Ashik Pashazade, Milushin e
quan Milush-Mirosh-Nikollë
Kopiliqi, i cili kishte trimëri tipike
shqiptare dhe, i cili më 15 qershor të
motmotit 1389 e mbyti Sulltan
Muratin, kjo histori u përsërit sërish
pas 609 vjetësh, më 5,6 dhe 7 mars të
vitit 1998 në Prekazin heroik, në
Prekazin legjendar, Prekazi, Kruja e
dytë shqiptare, në Prekazin ku
ndodhi një tragjedi e paparë në
familjen e Hamëz e Adem Jasharit,
nga qeveria kriminale e Serbisë,

bashkë me policinë kriminale të saj,
për tri ditë i vranë 58 anëtarë të kësaj
familjeje emblematike e patriotike,
sepse Jasharët ishin të fuqishëm e të
perëndishëm, ngase në luftime i
lanë të vrarë me shumë se njëqind
policë serbë. Nuk ka familje
shqiptare të ketë dhënë gjak e
viktima më shumë se kjo familje,
kurse disa zuzarë e mjeranë
mundohen t’i mohojnë ato që kjo
familje meriton. 
Për pak çaste u shkëputëm nga
Beteja e Kosovës dhe, po vazhdojmë
aty ku kemi mbetur. Luftë e rëndë
dhe shumë e mundimshme, të
lodhur e të dërrmuar, të dy palët
merren vesh për ta ndërprerë luftën
dhe për t’u tërhequr nga
fushëbeteja. Bile, Sulltan Pajaziti e
quante veten “Rrufeja” ishte
tërhequr krejtësisht nga Kosova dhe
me atë gjysmë ushtrie i turpëruar
dhe i dërmuar qe kthyer në vendin e
tij, në Turqi. E tani princit të Llapit,
Mojsiut, shok e mik më besnik i
Milush Kopiliqit, Milushi i kishte
thënë që formacionin e tij dhe të
vetin t’i komandonte Mojsiu,
gjithnjë sipas marrëveshjes
paraprake midis tyre. Milushi kishte
thënë: “Unë do të shkoj te sulltani
dhe, nuk e di se si do të dal prej
andej, prandaj Mojsi, ti do ta
komandosh formacionin tim
ushtarak, duke mos pasur qëllimin
e fundit që t’ia japësh askujt tjetër”.
Ashtu edhe u bë dhe kur mbaroi
beteja. Mojsiu së bashku me dy
formacionet ushtarake, aq sa kishin
mbetur pa rënë në fushën e betejës,
e marrin kufomën e Milushit, e
ngarkojnë mbi shpinën e kalit dhe
kthehen në kishën e fshatit
Sallobajë të Besianës, ish-
Podujevës. Ndonëse ishe
buzëmbrëmje e terri po afrohej, në
anën tjetër ushtarët të lodhur e të
dërmuar tej mase nga beteja,
Mojsiu me kreun e kishës, trupin e
Milushit e vendosin brenda në
kishë, në vendin e nderit, pastaj
caktojnë dy roje nderi pranë trupit
të pajetë deri të nesërmen në
mëngjes. Të nesërmen, me mëngjes,
të gjithë ushtarët e Milushit, bashkë
edhe me pesë ushtarë të Mojsiut
kishin nderuar trupin e Milushit.
Kreu i kishës kishte ardhur në kishë
bashkë me shumë fshatarë, ardhur
nga të gjitha fshatrat e Llapit përreth.
Fillimisht ai kishte bërë ceremoninë
mortore të ritit fetar të krishterë.
(Vijon në numrin e radhës).

Milush Kopiliqi, hero i perëndishëm (5)
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REIMS, 18 MAJ - Futbollisti i
Përfaqësues së Kosovës, Arbër
Zeneli ka vazhduar kontratën
me klubin francez Stade de
Reims, deri në vitin 2025.
Lajmin e ka konfirmuar klubi
francez përmes një postimi në
rrjetet sociale. “Arbër Zeneli
mbërriti në Stade de Reims në

janar 2019 për të forcuar fuqinë
sulmuese të Rouge et Blancs,
Arbër Zeneli nuk vonoi shumë
përpara se të lërë gjurmë në
Ligue 1, në 15 ndeshje të
luajtura, ai ishte vendimtar në
gjashtë raste (3 gola, 3 asistime)”,
thuhet në njoftimin e tyre. Që
nga kthimi i tij në Ligue 1,

anësori kosovar është përfshirë
në 5 gola. Ndërsa futbollisti
tjetër i Kosovës, Valon Berisha
pritet të largohet nga klubi
francez, pasi nuk i ka
përmbushur pritshmëritë që ka
pasur nga ky klub.  29-vjeçari ka
kontratë me Reimsin deri më 30
qershor të vitit 2024.

Zeneli vazhdon kontratën me Reimsin, Berisha drejt largimit 

SEVILLE, 18 MAJ - Frankfurt
është fituese e Ligës së
Evropës për sezonin 2021-
2022. Sfida ishte tejet e
hapur dhe për të përcaktuar
triumfuesin nuk mjaftuan
120 minuta.  Më të saktë nga
pika e bardhë ishte skuadra e
Bundesligës që shënoi me
Lenz, Hrustiq, Kamada,
Kostiq dhe Borre. Në krahun
tjetër, djemtë e van
Bronckhorst gabuan me
Ramsyen, ndërsa nuk falën
Tavernier, Davis, Arfield
dhe Roofe. 90 minutat  e
para  përfunduan 1-1. Në
Sevilla, rastin e parë
konkret e patën skocezët.
Në minutën e 26-të, Aribo
provon me një goditje nga
distanca, por nuk gjen
rrjetën. Në të 30-tën,
gjermanët tregojnë se janë
në lojë. Ishte pikërisht i

zakonshmi Filip Kostiq që
tregohet mjaft i
rrezikshëm me lëvizjet e
tij. Gjithsesi, tentativa e tij
shkoi shumë larg shtyllës
së djathtë. Aribo do
zhbllokonte sfidën në
minutat e para të pjesës së
dytë. Futbollisti do
përfitonte pas një kthimi
topi të gabuar nga
kundërshtarët, për të
dërguar topin në rrjetë.
Ekipi i Glasner do
vendoste ekuilibrat me
Borre, pas një pasimi të
Kostiq. As shtesat nuk
prodhuan fitues.
Pavarësisht rasteve ekipet
iu drejtuan pikës së
penalltisë. Mundësia më e
mirë në këtë 30 minutësh
do ishte e Ryan Kent, por
Trapp i tha jo, duke çuar
gjithçka në 11-metërsha.

Frankfurti fiton Ligën e Evropës 

Prishtinë, 18 maj - Boksierja
Donjeta Sadiku është ndalur
në gjysmëfinale të
Kampionatit Botëror të
boksit, që po mbahet në
Stamboll të Turqisë. Kjo pasi
ajo u mund nga amerikania
Rashida Ellis, në kategorinë -

60 kilogramë. Sadiku ka
arritur sukses të
jashtëzakonshëm në
Botëror, pasi me tri fitore të
shënuara, kishte siguruar
medaljen e bronztë të botës,
suksesi më i madh në histori
të boksit kosovar.

Donjeta Sadiku
mposhtet 
në gjysmëfinale 

PEJË, 18 MAJ - Sonte (e enjte)
nga ora 20:30 zhvillohet
ndeshja e katërt finale mes
Pejës dhe Trepçës.
Mitrovicasit janë duke
udhëhequr 2:1, ndërsa
skuadra që shënon tri fitore
kualifikohet në finale, ku e
pret Golden Eagle Ylli.
Ndeshjet gjysmëfinale mes

dy skuadrave me traditë në
basketbollin e Kosovës kanë
qenë shumë interesante, ku
në tri ndeshjet fitore shënuan
vendasit. Në dy takimet e
para, fituan mitrovicasit,
75:68 dhe 107:105, që u
përcaktua pas dy
vazhdimeve. Përballjen e
fundit e fituan pejanët 72:66,

që ishte shumë interesante
dhe me rikthime. Takimi i së
enjtes pritet gjithashtu të jetë
interesant, me verdhezinjtë,
që do të mundohen të
barazojnë serinë
gjysmëfinale në 2:2 dhe
mitrovicasit që duan të
kualifikuan në finale pas një
dekade.

Sonte përballja e katër mes Pejës dhe Trepçës 
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KIEV, 18 MAJ - Ish-boksieri
ukrainas Wladimir Klitschko,
ish-kampion bote në peshën
e rëndë, i ka bërë një apel
Komitetit Olimpik
Ndërkombëtar (IOC) dhe
presidentit të saj Thomas
Bach, për të përjashtuar
Rusinë nga Lojërat Olimpike
si shkaktare e luftës në

Ukrainë. “IOC duhet të dënojë
ekipin olimpik rus. Tashmë po
bëhen 3 muaj luftë, e cila
vijon pa pushim. Ata nuk
mund të garojnë në
Olimpiadën e ardhshme.
Lojërat Olimpike nuk mund të
mirëpresin një ekip që
përfaqëson një shtet që ka
nisur një luftë”, ka thënë

Klitschko. Ai është vëllai i
boksierit Vitaly Klitschko,
kryetari i Bashkisë së Kievit, të
dy në luftë prej 3 muajsh.
“Sulmet e ushtrisë ruse flasin
më shumë se fjalët. Duhet
izolim ndaj Rusisë, vetëm
izolim, pasi ajo është e
dhimbshme”, u shpreh
Wladimir Klitschko. “Do të

jetë e dhimbshme për
sportistët dhe ekonominë ruse
nëse izolohet. Kjo do të jetë
për këdo që do të përfshihet
me Rusinë”, ka shtuar
Klitschko në një intervistë për
mediet britanike. Ai është
fitues i medaljes së artë në
“Atlanta 1996” në peshën
super të rëndë.

Wladimir Klitschko: Përjashtoni Rusinë nga Lojërat Olimpike

Strakosha në bisedime me klubin anglez 

Portieri i Kombëtares së Shqipërisë, Thomas Strakosha
është në bisedime me skuadrën që u inkuadrua në
Premier Ligë, Fulham. Lajmi është bërë i ditur nga
“TuttmoMercatoWeb”. Problemi i vetëm mes Strakoshës
dhe klubit të njohur londinez janë bonuset e lidhura me
firmën në kontratë, ku britanikët thonë që është
relativisht e lartë. Në ditët në vijim, palët do të rikthehen
të ulen dhe negociojnë sërish, për të arritur te “tymi i
bardhë”. Aktualisht gjatë këtij sezoni me fanellën e
Lazios, Thomas Strakosha është aktivizuar në total në
Serinë A, në 22 ndeshje.

Mourinho: Dua trofeun në Tiranë 

“Kjo e Ligës së Konferencës është finalja më e
rëndësishme në karrierën time, e kemi dëshiruar shumë.
Finalet e tjera i kam luajtur, këtë më duhet akoma ta luaj
dhe kam dëshirë ta fitoj”. Me këto fjalë ka nisur
intervistën e tij Jose Mourinho, trajneri i Romës. “Mendoj
për të gjithë rrugëtimin që kemi bërë në Evropë, kemi
bërë 15 finale. Të luash në Evropë dhe më pas në
kampionat kundër ekipeve që kishin një javë kohë për tu
përgatitur nuk ka kaluar pa pasoja, pa lënë pikë. Kur
shoh klasifikimin shoh edhe ndeshjet që kemi zhvilluar
të enjten dhe gabimet e arbitrave. Përballja me Leicester
në gjysmëfinale ka qenë e vështirë, por gjithnjë kemi
menduar se ndeshja e radhës është më e rëndësishme”,
ka shtuar Mourinho. 

Laporta: Mbappe na kërkoi 50 milionë
euro 

Presidenti i Barcelonës, Johan Laporta ka thënë se Kylian
Mbappe i ka kërkuar skuadrës nga “Camp  Nou” 50
milionë euro në sezon. “Meqë ishte një lojtarë në
përfundim të kontratës e kontaktuam, por na kërkoi 50
milionë euro në sezon, shifër që ne nuk mund t’ia
lejojmë vetëm për një lojtarë i cili mbase nuk arrin as ta
fitojë Ligën e Kampionëve, do të ishte një ofendim për
lojtarët që rriten të ne”, ka thënë Laporta.

Tevez: Messi nuk është i lumtur në PSG 

Ish-sulmuesi i Manchester United, West Hamit dhe
Juventusit, Carlos Tevez ka thënë se Lionel Messi nuk
është i lumtur në Paris Saint-Germain. Sipas tij, shtatë
herë fituesi i “Topit të Artë” ka pamje krejt tjetër kur luan
për Kombëtaren dhe tjetër kur paraqitet me parisienët.
“Messin e shoh ndryshe kur luan për Argjentinën dhe
kur luan për PSG-në”, ka thënë Tevez. “Me Albiceleste
është i lumtur, me PSG-në jo. Kjo është kjo. Kur luan me
dy ekipet e shoh komplet të ndryshëm”, ka shtuar Tevez. 

SHKURT 

Roman Abramovich dhe
Qeveria e Britanisë së Madhe
duket se më në fund kanë
akordin për të lejuar shitjen e
Chelseat. Tashmë është bërë e
ditur se Todd Boehly së bashku

me parterët e tij kanë finalizuar
bartjen e mjeteve te llogaria e
qeverisë britanike, për të
finalizuar blerjen e klubit. Por,
kishte shqetësime të mëdha
nga ministrat britanik se mbi

katër miliardë euro do të
shkonin në duart e
Abramovichit, personit që
konsiderohet i afër me
Vladimir Putinin. Mirëpo,
tashmë thuhet se manati rus

ka siguruar se të gjitha ato para
do të shkojnë për bamirësi në
Ukrainë, pas shkatërrimit që
po i bënë shteti rus. Miratimi i
Qeverisë së Britanisë së Madhe
për shitje duhet të japë

gjithashtu dritën e gjelbër për
planin e Abramovichit që të
ardhurat nga shitja e klubit t’i
dhurohen një fondacioni të ri
bamirësie për viktimat e luftës
së Ukrainës nga agresori rus.

Qeveria e Britanisë dhe Abramovichi gjejnë zgjidhje ligjore për Chelsean

TIRANË, 18 MAJ - Kryeministri i
Republikës së Shqipërisë, Edi
Rama ka folur për finalen e Ligës
së Konferencës në një intervistë
për gazetën prestigjioze italiane
të sportit “Tuttosport”. Rama ka
treguar mbështetjen për Romën,
që është një nga finalistet e kësaj
që luhet në Tiranë më 25 maj
kundër Feyenordit. Kryeministri
ka thënë se në Shqipëri bëhet
tifozllëk për Romën edhe për
faktin se është skuadra e vetme
që mban lart flamurin e futbollit
italian. “Në radhë të parë
përshëndes të gjithë juventinët.
Kërkoj ndjesë, por këtu në
Shqipëri të gjithë bëjmë tifo për
Romën. Për fat të keq, është ende
Roma ajo që mban lart flamurin e
futbollit italian. Në një vit ku
gjërat nuk kanë shkuar mirë për
futbollin italian, Shqipëria do të
bëjë çmos që ai flamur italian i
Romës të ngrihet në ballkonin

më të lartë të Evropës me një
kupe. I përshëndes të gjithë
lexuesit e ‘Tuttosport’, që do të
gjejnë nesër një intervistë timen
në gazetë. Dhe përfitoj që tu
them të gjithë romanistëve që ju

presim krahëhapur në një nga
stadiumet më të bukura të
Evropës për të mbështetur
Romën. Forca Roma, forca Italia
dhe forca Juventus, por vitin
tjetër”, ka thënë Rama.

Rama për finalen e Ligës së
Konferencës: Ju presim në një nga
stadiumet më të bukura të Evropës

MIAMI, 18 MAJ - Miami fitoi me
rezultat 118-107 ndaj Bostonit në
finalen e parë të “play-off” në
Konferencën e Lindjes, duke
udhëhequr 1-0 me ndeshje. Sfidë
e komanduar nga ekipi nga
Florida, që në këto finale ka
faktorin fushë në favorin e saj.
Ndeshje mjaft e mirë për Jimmy
Butler, që realizoi 41 pikë për
Miamin, lojtari më i mirë në
fushë. Nuk zhgënjeu as Herro,
me 18 pikë duke e nisur ndeshjen

nga stoli, i vlerësuar këtë sezon si
“lojtari i gjashtë më i mirë”. Në
kahun tjetër, Jayson Tatum
realizoi 29 pikë e Brown 24, por
që s’mjaftuan për të evituar

humbjen. Skuadra e Miamit e
shfrytëzoi mjaft mirë këtë
mundësi të parë në fushën e saj,
duke qenë edhe ekipi me
rekordin më të mirë në Lindje.

Miami mposht Bostonin 
në finalen e parë

KONFERENCA E LINDJES - 
FINALE “PLAY-OFF”

Miami - Boston 118-107              (1-0)

KONFERENCA E PERËNDIMIT -
FINALE “PLAY-OFF”

Golden State - Dallas
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� Nebahat Gashi shpall të humbur
diplomën e shkollës së mesme të mjekësisë
drejtimi mami “Ali Sokoli” Prishtinë.

� Art Muhaxhiri nga Gjakova, shpall të
pavlefshme diplomën e Gjimnazit “Hajdar
Dushi”.

� Fakete Arllati nga Gjakova, shpall të
pavlefshme diplomën e SH.M. Ekonomike
“Kadri Kusari”.

� Adem Shutaj nga Lipoveci KK Gjakovë
shpall të pavlefshme dëftesën e plotë të SH.F.
“Shaban Gola” Lipovec KK Gjakovë nga kl. I-
VIII.

� 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.

� 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.

>> SHPALLJE TË VOGLA <<

 (Shërbime) 
Procedurë e hapur 

Në përputhje me “Rregullat e Prokurimit në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës 
 (shtator 2021)” 

 

Garibaldi

Tenderi me çmimin më të ulët”

“Rregullat e Prokurimit në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës”

Duke u bazuar në Ligjin Nr. 03/L-214 për Vlerësimin e Ndikimit në 
Mjedis, Neni 20, pika 2 dhe 4, Kompania “Hill Oil” Sh.p.k Pejë, në 
bashkëpunim me Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapsinor dhe 
Infrastrukturës, organizojnë:   
 

DEBAT PUBLIK 
 

Për Raportin e Vlerësimit të  Ndikimit në Mjedis për stacionin e 
derivateve në Veternik, Prishtinë. 

Njoftohet  publiku i interesuar se më datën  17.06.2022 në ora 10:00  në 
hapësirat e restorant “MAMA’S HOOD”, adresa Lagjja Qendresa, 
Veternik, Prishtinë do të organizohet  debat publik nga Kompania “Hill 
Oil” Sh.p.k Pejë, në bashkëpunim me Ministrinë e Mjedisit, 
Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës. 

Debati publik do të organizohet për Raportin e Vlerësimit të  Ndikimit 
në Mjedis për stacionin e derivateve në Veternik, Prishtinë. 

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 “Hill Oil” Sh.p.k Pejë për stacionin e derivateve në Veternik, 
Prishtinë. 

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

 

Pjesëmarrja e juaj na ndihmon ne implementimin e projektit.
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P R I S H T I N Ë

  

FURNIZIM  
Sipas Nenit 41 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës se Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me 

ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092 
 
 

_/2022_
 
  

 

 Shoqata Humanitare Bëmirëse e Kosovës “ Nëna Tereze”

nëse aplikohet)

Nëse po

(Zgjidhni vetëm një kategori - punë, furnizime  apo shërbime – e cila korrespondon më së shumti me objektin 
specifik të kontratës suaj) 

nëse aplikohet

 

Shto informacione tjera

____________________________

(Në rast të disa pjesëve të dhëna disa operatorëve ekonomik të suksesshëm, përsërit S IV.4 dhe IV.5 
për secilën pjesë) 
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