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PE kërkon nisjen e bisedimeve
me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut
BRUKSEL, 19 MAJ - Parlamenti
Evropian miratoi të enjten me
shumicë votash dy raportet për
procesin e aderimit të Shqipërisë
dhe Maqedonisë së Veriut në
Bashkimin Evropian.
Raportet vlerësojnë përparimin
e Shqipërisë dhe të Maqedonisë
së Veriut në rrugën drejt
anëtarësimit në BE, ndërsa
Parlamenti Evropian i kërkon
Këshillit t’i nisë zyrtarisht
negociatat e pranimit me këto dy
vende, duke vënë në dukje
kontekstin gjeostrategjik të
marrëdhënieve me Rusinë dhe
agresionin e saj ndaj Ukrainës.
Eurodeputetët i bëjnë thirrje BEsë të vlerësojë në mënyrë kritike
implikimet
historikisht
të
rëndësishme të sigurisë të një
vendimi të tillë për stabilitetin
dhe unitetin në kontinentin
evropian dhe në Ballkanin

Perëndimor.
Duke sjell tabelën e votimit, ku
kanë votuar pro 519 deputetë
nga 599 deputetë, raportuesja
për Shqipërinë në PE, Isabel
Santos, theksoi se është koha për
të kaluar në negociata të

Shqipërisë me Bashkimin
Evropian. “Raporti im për
procesin e aderimit të Shqipërisë
në BE sapo u miratua nga seanca
plenare e Parlamentit Evropian
me shumicë votash. Evropa nuk
mund ta zhgënjejë popullin

shqiptar dhe një vend që është
përpjekur t’i zbatojë të gjitha
hapat e nevojshëm për pranim.
Koha për të kaluar në negociata
formale”, shkroi Santos.
Raportuesja e PE-së për
Shqipërinë, Isabel Maria Santos,
gjatë seancës plenare të PE-së,
prezantoi gjetjet në lidhje me
ecurinë e vendit në lidhje me
procesin e integrimit dhe apeloi
për mbajtjen e menjëhershme
të
Konferencës
së
Parë
Ndërqeveritare
midis
Shqipërisë dhe BE-së brenda
Presidencës
Franceze
të
Këshillit Evropian.
Parlamenti Evropian vlerëson,
gjithashtu,
përpjekjet
e
vazhdueshme të Maqedonisë së
Veriut për ta forcuar sundimin e
ligjit, pavarësinë e gjyqësorit
dhe të drejtat e pakicave, luftën
ndaj korrupsionit dhe krimit të

organizuar,
reformimin
e
administratës së saj publike dhe
konsolidimin e lirisë së medies.
Raporti, gjithashtu, vë në dukje
rreziqet e rritjes së varësisë
ekonomike dhe energjetike nga
Kina
dhe
Rusia
dhe
paralajmëron se varësia nga
kreditë e investimeve të
financuara nga Kina rrit
cenueshmërinë e rajonit.
Sofja në nëntor të vitit 2020
përdori veton për ta bllokuar
nisjen
e
bisedimeve
të
anëtarësimit
evropian
të
Maqedonisë së Veriut. Bullgaria
kërkon që Maqedonia e Veriut të
pranojë se gjuha dhe identiteti i
saj deri para vitit 1945 kanë
pasur “rrënjë bullgare”, si dhe
pakica bullgare që jeton në
Maqedoninë e Veriut të jetë
pjesë e Kushtetutës së këtij
vendi.

Kurti: Krahasimi që Putini i bën Kosovës
me Ukrainën është injorancë
PRISHTINË, 19 MAJ - Kryeministri i
Kosovës, Albin Kurti, tha se
referimi i presidentit rus, Vladimir
Putin, për Kosovën si precedent
për të ndërhyrë në punët e një
shteti tjetër më të vogël, “nuk
është asgjë më shumë se
gënjeshtër”. “Ta përdorësh
Kosovën si shembull për ta
justifikuar ndërhyrjen në Ukrainë
nuk është gjë tjetër veçse
injorancë
dhe
sulm
i
drejtpërdrejtë ndaj së vërtetës,
njerëzimit dhe mendjes së
shëndoshë”, tha Kurti në fjalimin
mbajtur në platformën “Front
Page” të Këshillit Atlantik në
Uashington më 18 maj.
Kurti tha se krahasimi që Putini i
bën Kosovës dhe Ukrainës nuk ka
asnjë vlerë kritike.
Putini ka përmendur disa herë
Kosovën. Për herë të fundit ai
përmendi Kosovën më 26 prill,
gjatë një takimi me sekretarin e
përgjithshëm të Kombeve të
Bashkuara, Antionio Guterres.
Putini tha se nëse Kosova mund të
shpallë pavarësinë, pse nuk
munden
Donjecku
dhe
Luhansku, duke iu referuar dy
rajoneve separatiste ukrainase, që

Rusia në shkurt i njohu si shtete të
pavarura. “Mohim, shmangie dhe
mashtrim. Kjo ishte dhe është
ende strategjia e Rusisë në
Ukrainë. Tani është adoptuar
edhe nga përfaqësuesja e Rusisë
në Ballkanin Perëndimor, Serbia”,
tha Kurti.
Ekspertë
të
së
drejtës
ndërkombëtare i kanë thënë më
herët “Radios Evropa e Lirë” se
krahasimet midis Kosovës dhe
rajoneve separatiste në lindje të
Ukrainës nuk qëndrojnë pasi,
sipas tyre, për dallim nga to,
Kosova i plotëson kriteret për të
qenë shtet i pavarur.
Matthias Hartwig, ekspert i të
drejtës ndërkombëtare, i ka thënë
“Radios Evropa e Lirë” se një shtet
mund të ekzistojë nëse i
përmbush tri elemente: territorin
e përcaktuar, popullsinë e
përhershme dhe kapacitetin
udhëheqës.
Kurti shtoi se për shkak të
raporteve të ngushta me Rusinë,
Serbia po refuzon që ta
sanksionojë
Moskën
për
agresionin në Ukrainë.
Ai paralajmëroi se Moska është e
interesuar që të “hapë fronte të

tjera betejash”, duke theksuar se
rajoni i Ballkanit Perëndimor
mund të kërcënohet nga këto
qëllime. “Duke pasur parasysh
marrëdhëniet dhe lidhjet e
ngushta të Serbisë me Rusinë,
mbështetjen e saj për pushtimin e
Ukrainës dhe duke pasur
parasysh faktin se Republika
Sërpska në Bosnjë kontrollohet
nga Moska po aq sa edhe nga
Beogradi, rreziku i përhapjes së
konfliktit
në
Ballkanin
Perëndimor është fatkeqësisht i
lartë”, tha Kurti.
Prandaj ai tha se është i
rëndësishëm integrimi i Ballkanit
Perëndimor në strukturat e
Bashkimit Evropian pasi, sipas
kreut të qeverisë kosovare,
moszgjerimi i BE-së “do të jetë
gjithmonë një ftesë për aktorët e
huaj keqdashës që kërcënojnë
sigurinë e Evropës”. Kosova i është
bashkuar BE-së dhe ShBA-së për
ta sanksionuar Rusinë për luftën
që nisi në Ukrainë më 24 shkurt.
Nga shtetet e rajonit, vetëm Serbia
nuk i ka vendosur sanksione
Moskës, duke thënë se me këtë po
vepron në të mirë të interesave
shtetërore.

Policia e Shqipërisë arreston 18 persona të përfshirë në grupe kriminale
TIRANË, 19 MAJ - Policia në
Shqipëri arrestoi 18 persona të
enjten në një operacion në tërë
territorin e saj në përpjekje për
të shpërbërë grupe kriminale.
Mbi të arrestuarit rëndojnë
akuza për tentim-vrasje e deri te
prodhimi i armëve dhe mjeteve
shpërthyese
dhe
armëmbajtjeve pa leje.
Të arrestuarit supozohet se janë
pjesë e ndërmarrjeve të
përbashkëta kriminale.

Këto arrestime janë gjysma e
fletarrestimeve të lëshuara nga
Policia
e
Shtetit
në
bashkëpunim me Prokurorinë e
Posaçme për Krimin e
Organizuar dhe Korrupsionin
(SPAK). Policia është në kërkim
edhe të 14 të akuzuarve të tjerë
për veprimtari kriminale.
Sipas kreut të SPAK, Arben
Kraja, ky operacion do të
vazhdojë derisa të gjithë të
akuzuarit të dalin para

drejtësisë. “Do t’i shkojmë deri
në fund këtij operacioni dhe
goditjes së grupeve kriminale në
Shqipëri, për një ambient më të
sigurt për të gjithë qytetarët”, tha
Kraja.
Aksioni është shtrirë në qytetet e
Elbasanit, Durrësit, Tiranës dhe
Lezhës.
Shqipëria shpeshherë është
parë si peng i këtyre personave
të përfshirë në krim të
organizuar, duke e lënë atë

vendin më të pazhvilluar dhe
më të varfër në Evropë.
Sipas Departamentit Amerikan
të Shtetit, në raportin e vitit 2021
për Shqipërinë, thotë se vendi
ka korrupsion dhe krim të
organizuar të përhapur në të
gjithë shtetin.
Indeksi Global i Krimit të
Organizuar e radhitë Shqipërinë
në vendin 61 nga 193 shtete ku
është kryer hulumtimi, në
vendin e 9 nga 44 shtete në

Evropë dhe të gjashtën nga 17
vendet në Evropën Qendrore
dhe Lindore.
Sipas këtij hulumtimi, ambienti
kriminal
i
Shqipërisë
dominohet nga rrjete kriminale
të mbivendosura dhe aktorë të
stilit mafioz-familjar.
Raporti thotë se rrjetet
kriminale shqiptare janë të
përfshira në trafikun e drogës,
veçanërisht në tregtinë e
kanabisit.
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Rama i kundërvihet Gjukanoviqit
dhe Osmanit për “Ballkanin e Hapur”
Faton DËRMAKU
PRISHTINË, 19 MAJ - Kryeministri i
Shqipërisë, Edi Rama, i është
vënë kundër presidentit të Malit
të Zi, Milo Gjukanoviq dhe
presidentes së Kosovës, Vjosa
Osmani, të mërkurën, pas
deklaratës së tyre të përbashkët
kundër “Ballkanit të Hapur”,
iniciativës për bashkëpunim
rajonal që zyrtarisht përkrahet
nga Shqipëria, Serbia dhe
Maqedonia e Veriut, por
refuzohet nga Kosova, Bosnja
Hercegovina dhe Mali i Zi.
Rama ka vënë sërish peshën e tij
politike prapa kësaj iniciative
rajonale
përkundër
kundërshtimit të vazhdueshëm
të saj nga aktorët politikë në
rajon. “Kushdo është kundër
Ballkanit të Hapur është në të
drejtën e vet që as mos të shohë,
as mos të dëgjojë dhe as mos të
kuptojë se kjo nismë nxit paqen,
bashkëpunimin, integrimin dhe
e përshpejton Procesin e Berlinit.
Ballkani i Hapur nuk do të ndalet
sepse e ardhmja nuk ndalet dot”,
ka shkruar Rama në rrjetin social
“Twitter”.
Reagimi i tij vjen vetëm pas
deklaratës së presidentit malazez
Gjukanoviq dhe presidentes së
Kosovës, Osmani, të cilët thanë se

nuk e shohin “Ballkanin e Hapur”
si një iniciativë të qëlluar rajonale
dhe se do të vazhdojnë t’i
mbështetin iniciativat e 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 Gjukanoviqi në
një konferencë të përbashkët me
Osmanin gjatë vizitës së tij të
parë zyrtare në Kosovë që nga
shpallja e pavarësisë të cilën Mali
i Zi e ka njohur tetë muaj pas
shpalljes.
Nisma “Ballkani i Hapur” është
bërë shpesh arsye e përplasjes
mes liderëve të vendeve që janë
pjesë e iniciativës dhe atyre që
nuk janë. Kryeministri i
Shqipërisë ka thënë vazhdimisht
se kjo iniciativë do të vazhdojë
“pa lëkundje” me apo pa vendet e
tjera.
Kjo këmbëngulje e kryeministrit
Rama ka ngjallur debat dhe është
kritikuar për shkak se vendet
jashtë nismës e konsiderojnë
iniciativën si përpjekje të Serbisë
për dominim rajonal, ndërkohë
që Serbia vazhdon të ndjekë
politikë destabilizuese në këto
shtete. Megjithatë, kryeministri i
ri i Malit të Zi, Dritan Abazoviq, i
cili është zgjedhur në këtë pozitë

muajin e kaluar me përkrahjen e
partisë së Gjukanoviqit, pas
kolapsit të qeverisë pro-serbe në
Mal të Zi, është shprehur në favor
të iniciativës duke theksuar
përmirësimin e komunikimit
mes vendeve në rajon.
Në kuadër të nismës “Ballkani i
Hapur”, Shqipëria, Serbia dhe
Maqedonia e Veriut kanë arritur
një sërë marrëveshjesh për
bashkëpunim rajonal.
Zyrtarët në Kosovë, në pushtet
dhe opozitë, kanë argumentuar
se një nismë e tillë është pa vizion
dhe e rrezikshme. Këtij mendimi
i është bashkuar edhe opozita e
Shqipërisë, me rikthimin e ish-

kryeministrit Sali Berisha në
skenën politike, i cili vazhdimisht
e ka akuzuar kryeministrin Rama
për afërsi me Serbinë dhe e ka
quajtur Ballkanin e Hapur “një
projekt që nuk synon gjë tjetër
veçse vendosjen e hegjemonisë
serbe në rajon”.
Nisma, që fillimisht u quajt
“Mini-Shengen”, sipas iniciuesve
të saj, parasheh lëvizjen e lirë të
kapitalit, mallrave, shërbimeve
dhe njerëzve midis të tria
vendeve.
Shtetet pjesë e kësaj iniciative
kanë vendosur që lëvizja e
qytetarëve të tyre të bëhet me
letërnjoftime.

Në kuadër të kësaj nisme është
arritur edhe marrëveshje për
bashkëpunim në lehtësimin e
importit, eksportit dhe lëvizjes së
mallrave
në
Ballkanin
Perëndimor,
si
dhe
një
memorandum mirëkuptimi dhe
bashkëpunimi për qasje të lirë në
tregun e punës. Këto tri shtete
kanë vendosur që nga 1 janari i
vitit 2023 t’i heqin edhe kontrollet
doganore. Shqipëria, Serbia dhe
Maqedonia e Veriut kanë
nënshkruar,
po
ashtu,
marrëveshje për bashkëpunim sa
i përket parandalimit dhe
eliminimit të pasojave të
fatkeqësive natyrore.

Konjufca pret në takim deputeten suedeze,
diskutojnë për menaxhimin e fondeve publike
PRISHTINË, 19 MAJ (ER)- Kryetari i
Kuvendit të Kosovës, Glauk
Konjufca, ka pritur në takim Mia
Sydow Molleby, deputete në
Parlamentin e Suedisë, Inguna
Sudraba,
ish-deputete
e
Parlamentit
të
Letonisë,
njëherësh
ish-auditore
e
përgjithshme dhe eksperte e
SIGMA-s, si dhe Dag Levin Sparr,
këshilltar i lartë në Zyrën
Kombëtare të Auditimit të
Suedisë dhe zyrtar ndërlidhës për
BE-në
pjesëmarrës
të
punëtorisë “Rritja e ndikimit të
auditimit përmes zbatimit të
rekomandimeve”, organizuar
këto ditë nga Zyra Kombëtare e

Auditimit (ZKA).
Deputetja suedeze Mia Sydow
Molleby e njoftoi kryetarin
Konjufca
në
lidhje
me
bashkëpunimin e mirë me Zyrën
Kombëtare të Auditimit (ZKA) dhe
Kuvendin, si dhe ndarjen e
praktikave të mira në fushën e
menaxhimit të fondeve publike.
Kryetari Konjufca, pasi vlerësoi
rëndësinë e auditimit, falënderoi
mysafirët për gatishmërinë e tyre
që të bartin te ne përvojat në këtë
fushë.
Në takim morën pjesë edhe Vlora
Spanca, auditore e përgjithshme
dhe Bezad Halilaj, zëvendësauditor
i përgjithshëm.

Osmani bën thirrje për bashkëpunim mes dy gjykatave kushtetuese, Kosovës dhe Shqipërisë
PRISHTINË, 19 MAJ (ER) Presidentja e Kosovës, Vjosa
Osmani-Sadriu, ka pritur në
takim kryetaren e Gjykatës
Kushtetuese të Republikës së
Shqipërisë, Vitore Tusha,
kryetaren
e
Gjykatës
Kushtetuese të Republikës së
Kosovës, Gresa Caka-Nimani
dhe një delegacion të përbërë
nga përfaqësues të sistemit të
drejtësisë nga të dy vendet.
Gjatë këtij takimi, presidentja
Osmani bëri thirrje për

bashkëpunim në mes të dy
vendeve në fushën e drejtësisë
përmes ndarjes së praktikave
më të mira, nga e cila do të
përfitojnë qytetarët e të dy
shteteve.
Më tej, Osmani ka theksuar
rëndësinë e anëtarësimit të
Kosovës në Këshillin e Evropës
për sistemin e drejtësisë me të
cilin qytetarëve të Republikës
së Kosovës do t’u mundësohet
edhe një shkallë për t’i
mbrojtur të drejtat e tyre.

Anëtarësimi i Kosovës në
Këshillin e Evropës do të
ndikonte në cilësinë e
vendimeve gjyqësore dhe
rrjedhimisht në përmirësimin
e sistemit të drejtësisë.
Anëtarët e këtij delegacioni
takuan
presidenten
e
Republikës së Kosovës pas
mbajtjes së konferencës
dyditore për shkëmbim të
praktikave
ndërmjet
sistemeve të drejtësisë të të dy
vendeve.
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Pas vendimit të Apelit, opozita:
Qytetarët duhet të kompensohen
për faturat e rrymës
Pas vërtetimit të Gjykatës së Apelit për vendimin e Themelores për
anulimin e tarifave të rritura të energjisë elektrike, partitë opozitare
kanë theksuar se tani duhet të ndodhë kthimi i mjeteve te qytetarët,
rishikimi i menjëhershëm i tarifave të energjisë, si dhe shkarkimi i
bordit të Zyrës së Rregullatorit të Energjisë (ZRRE). Kryetari i Partisë
Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, ka thënë se falë kësaj fitoreje
ligjore të PDK-së, tash e tutje rreth 450 mijë familje do ta paguajnë
energjinë elektrike pa ngritje të çmimit
Mal QORRAJ
PRISHTINË, 19 MAJ - Gjykata e
Apelit ka vërtetuar vendimin e
Gjykatës
Themelore
në
Prishtinë, me të cilin kjo e fundit
ka pezulluar vendimin e Zyrës së
Rregullatorit të Energjisë (ZRRE)
për tarifat e reja të energjisë
elektrike. Apeli e ka refuzuar si të
pabazuar ankesën e ZRRE-së.
Pas këtij vendimi kanë reaguar
liderët e partive opozitare. Ata
kanë theksuar se vendimi i
ZRRE-së për shtrenjtimin e
tarifave të rrymës ishte i
kundërligjshëm, gjë që qytetarët
duhet të kompensohen.
Gjykata Themelore në Prishtinë
më 8 prill 2022 e kishte aprovuar
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.
Kryetari i Partisë Demokratike të
Kosovës (PDK), Memli Krasniqi,
në një konferencë për medie ka
përshëndetur
vendimin
e
Gjykatës së Apelit për vërtetimin
e
vendimit
të
Gjykatës
Themelore lidhur me bllokimin
e tarifave të shtrenjtuara të
energjisë elektrike nga Zyra e
Rregullatorit të Energjisë. Ai ka
thënë se falë kësaj fitoreje ligjore
të PDK-së tash e tutje rreth 450
mijë familje do ta paguajnë
energjinë elektrike pa ngritje të
çmimit.
Krasniqi, duke falënderuar
qytetarët për besimin në kauzën
e Partisë Demokratike të
Kosovës, ka thënë se përmes
vendimit të djeshëm të Gjykatës
së Apelit dhe falë punës dhe
angazhimit të ekipit të PDK-së,
saga për tarifat e shtrenjtuara të
energjisë ka marrë fund. “Sot
jam shumë i lumtur që ky
vendim i padrejtë dhe i

paarsyeshëm i Qeverisë dhe
ZRRE-së
tashmë
është
konfirmuar edhe nga Gjykata e
Apelit se ka qenë vendim i
kundërligjshëm. Për më shumë
të njëjtin vendim e kishin
mbështetur në forma të
ndryshme edhe presidentja dhe
të gjitha levat e pushtetit. Falë
punës dhe angazhimit të këtij
ekipi, e përmes vendimit të
djeshëm të Gjykatës së Apelit,
saga për tarifat e reja e të
padrejta mbi qytetarë ka marrë
fund. Nga ky realitet i ri i krijuar
neve na vjen mirë që kemi
lehtësuar barrën e kostos së
rritur kundërligjshëm të çmimit
të energjisë elektrike për rreth
450 mijë familje kosovare. Me
këtë rast, para së gjithash, dua ta
shpreh falënderimin për secilin
qytetar anekënd Kosovës që i ka
besuar kauzës sonë dhe që ka
mbështetur angazhimin tonë
opozitar për të ndaluar këtë
haraç të padrejtë të pushtetit
mbi ta”, ka thënë ai.

Krasniqi ka theksuar se rritja e
çmimit të energjisë elektrike për
familjet kosovare ka qenë një
zgjidhje e paramenduar dhe e
projektuar nga qeveria Kurti, e
cila përmes ZRRE-së edhe e ka
bërë një gjë të tillë në muajin
shkurt, kur mori vendim për
rritjen e tarifave. “Në parim
është një precedent shumë i keq
fakti se një institucion që do të
duhej të ishte i pavarur si ZRREja është vënë në zbatim
ekskluziv të projeksioneve të
pushtetit, dhe këtë e ka bërë me
një injorim të plotë për interesin
qytetar dhe me një ftohtësi të
plotë. Por, Partia Demokratike e
Kosovës ka qenë kundër këtij
vendimi, sepse ka qenë vendim i
padrejtë, i dëmshëm për
familjet dhe qytetarët e Kosovës,
si dhe i panevojshëm pasi që, siç
e dimë tashmë, nevojat për
import gjatë muajit shkurt,
mars dhe prill kanë qenë
jashtëzakonisht të vogla dhe
kostoja e imagjinuare e cila iu ka
lënë barrë qytetarëve, të cilën
është dashur ta paguajnë
përmes tarifave të reja, nuk ka
ekzistuar fare, sepse nevojat
energjetike pothuajse plotësisht
janë mbuluar nga prodhimi
vendor”, ka thënë lideri i PDK-së.
Krasniqi
ka
kritikuar
mazhorancën në Kuvend dhe
qeverinë Kurti për mungesë
konsiderate ndaj kostos së

papërballueshme të çmimit të
energjisë elektrike që ishte
vendosur për qytetarët me
tarifat e reja andaj, sipas tij,
PDK-ja si lidere e opozitës me
ekipet e saj ligjore, në mbrojte
të interesit publik dhe interesit
të qytetarëve si konsumatorë,
është angazhuar maksimalisht
për ta kërkuar pezullimin e
zbatimit të këtij vendimi të
ZRRE-së. “Natyrisht, kjo fitore
ligjore
e
PDK-së,
me
mbështetjen edhe të partive të
tjera opozitare, ndaj pushtetit
dhe
vendimeve
të
kundërligjshme të tij, nuk është
fitore politike ndaj pushtetit,
por fitore meritore për të drejtat
e qytetarëve përballë autoritetit
të pushtetit kur ai autoritet
përdoret kundërligjshëm dhe
në dëm të interesit publik. Kjo e
shton
përgjegjësinë
tonë
politike dhe Partia Demokratike
e Kosovës, si në këtë rast, do të
vazhdojë të qëndrojë në anën e
qytetarëve kundër çdo vendimi
të kundërligjshëm e të padrejtë
të pushtetit”, ka potencuar
Krasniqi.
Kryetari i Lidhjes Demokratike
të Kosovës (LDK), Lumir
Abdixhiku, ka thënë se tash e tre
muaj ZRRE-ja dhe Qeveria e
Kosovës kanë faturuar qytetarët
tanë kundërligjshëm. “Vendimi
i Gjykatës së Apelit si dhe ai i
Gjykatës
Themelore
në
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Haradinaj takon presidentin malazez:
Kufiri do të demarkohet me korrigjim
në sektorët e caktuar
PRISHTINË, 19 MAJ (ER)- Kryetari i
Aleancës për Ardhmërinë e
Kosovës
(AAK),
Ramush
Haradinaj, ka takuar të enjten
presidentin e Malit të Zi, Milo
Gjukanoviq.
Në këtë takim Haradinaj dhe
Gjukanoviq kanë folur edhe për
demarkacionin në mes të dy
vendeve. “Kosova dhe Mali i Zi
kanë traditë të bashkëpunimit
korrekt
ndërshtetëror.
Në
frymën e marrëdhënieve të
shkëlqyera mes dy vendeve
tona, kaloi edhe takimi me
presidentin Milo Gjukanoviq.
Bashkë do të qëndrojmë
përballë çdo rreziku që ka për
qëllim
destabilizimin
e
Ballkanit, bashkë në rrugën
euroatlantike,
bashkë
në

agjendat e tjera me rëndësi për
të dyja shtetet, po ashtu bashkë
do t’i bëjmë realitet edhe
obligimet që kemi marrë për ta
përmbyllur
me
sukses
demarkimin e kufirit, me
korrigjim në sektorët e caktuar”,
ka thënë Haradinaj. Ai ka
falënderuar
presidentin
Gjukanoviq për mbështetjen e
vazhdueshme për Kosovën dhe
gatishmërinë e Malit të Zi për ta
përkrahur
anëtarësimin
e
Kosovës
në
organizata
ndërkombëtare, me theks të
veçantë në NATO dhe Këshillin e
Evropës.
Edhe
kryetari
i
Partisë
Demokratike të Kosovës (PDK),
Memli Krasniqi, ka takuar të
enjten presidentin e Malit të Zi,

Milo Gjukanoviq, gjatë vizitës së tij
zyrtare në Kosovë. “Gjatë këtij
takimi folëm për zhvillimet aktuale
politike në Kosovë, Mal të Zi dhe
rajon, duke shprehur nevojën për
forcimin
e
bashkëpunimit
bilateral mes dy shteteve,
pavarësisht prej pozicionit tonë
politik”, ka thënë Krasniqi.
Ai ka theksuar se presidentit
Gjukanoviq i ka shprehur
mirënjohje për angazhimin e tij në
mbështetje të shtetësisë së
Kosovës, që nga njohja e
pavarësisë së vendit tonë, atëherë
si kryeministër i Malit të Zi e deri
sot. “Partia Demokratike e Kosovës
është përherë falënderuese për
kontributin e mikut tonë nga
shteti fqinj mik”, ka thënë
Krasniqi.

PSD-ja përmes një aksioni kërkon
shkarkimin e bordit të ZRRE-së
Partia Socialdemokrate me
anë të një aksioni ka kërkuar
shkarkimin e bordit të ZRREsë. “Sot ZRRE-së ia përkujtuam
që shkelja e ligjit bart pasojat e
veta. Dorëheqja është veprimi
që do të duhej të ndërmerret.
Ndryshe do të duhet të pasojë
shkarkimi. E nëse as ky nuk
Prishtinë konfirmojnë të gjitha
argumentet tona rreth faturimit
diskriminues dhe të padrejtë të
qytetarëve
tanë.
Këto
argumente ishin injoruar nga
pushteti. Insistimi i tyre për të
mbrojtur një plaçkë publike ka
marrë sot vulën e dyfishtë të
paligjshmërisë.
Kthimi
i
mjeteve te qytetarët tanë,

vjen, skandali i rritjes së
çmimit të rrymës përfshinë
aktorët kryesorë qeveritarë,
nga kryeministri e ministrat, e
deri te zyrtarët e ZRRE-së.
Çmimi i energjisë elektrike,
qysh prej shkurtit, është bërë i
papërballueshëm
për
qytetarët. Ai ishte e padrejtë

dhe i paligjshëm sepse
përgjatë gjithë këtyre muajve
Kosova
më
shumë
ka
eksportuar energji sesa që ka
importuar, e ne kemi vazhduar
të paguajmë tarifa më të
shtrenjta ani pse të gjithë
energjinë e ka prodhuar KEK-u
pa e rritur çmimin e shitjes.

Edhe në këto kohë të konsumit
të ulët të energjisë, vendimi i
paligjshëm, i rrëzuar nga
Gjykata Themelore dhe ajo e
Apelit, vazhdon të na faturojë
më shtrenjtë. Në ndërkohë,
subvencionimi
prej
100
milionë eurosh që qeveria i ka
bërë KEDS-it vazhdon të

rishikimi i menjëhershëm i
tarifave të energjisë, si dhe
shkarkimi i Bordit të ZRRE-së,
janë hapa të domosdoshëm që
Qeveria e Kosovës dhe Albin
Kurti duhet t’i ndërmarrin sa
më
parë.
Sot
kërkojmë
përgjegjësi publike nga ata që
paligjshëm i shtrenjtuan faturat
e energjisë e që mbrojtën me

garanci këtë paligjshmëri”, ka
thënë ai.
Abdixhiku ka theksuar se pjesa
tjetër e së vërtetës rreth krizës
energjetike,
asaj
të
keqpërdorimit
të
qindra
milionave, pagesave në llogari
të fshehta, e vonesës në
reagueshmëri, do të zbardhen
në
Komisionin
Hetimor

Parlamentar.
Kryetari i AAK-së, Ramush
Haradinaj,
ka
thënë
se
qytetarëve duhet t’u kthehen
paratë. “Vendimi i Gjykatës së
Apelit që e pezullon vendimin e
ZRRE-së për shtrenjtimin e
rrymës
e
justifikon
kundërshtimin
tonë
të
vazhdueshëm ndaj shtrenjtimit.

mbetet nën hije. Nuk e dimë as
sa janë dhënë, as kur, as si. E
dimë vetëm që KEDS-i nuk e
ka humbur fitimin e kjo u ka
kushtuar qytetarëve të këtij
vendi. Dorëheqja është akti
më i paktë në këtë plaçkitje
ordinere”, është thënë në
reagimin e PSD-së.
Me të drejtë e kemi vlerësuar që
qytetarët po vidhen e sot jemi të
lumtur që gjykata vihet në
shërbim të mbrojtjes së interesit
publik.
Presim që qeveria të marrë
vendim të shpejtë që paratë që
iu morën qytetarëve përmes
faturave të fryra, t’u kthehen pa
vonesë”, ka thënë Haradinaj.
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Për dy ditë segmenti i rrugës “Muharrem Fejza” në Prishtinë do të mbyllet për qarkullim
PRISHTINË, 19 MAJ (ER) Komuna e Prishtinës ka
njoftuar se më 20 dhe 21 maj
segmenti i rrugës “Muharrem
Fejza”, duke përfshirë edhe të
gjitha rrugët lidhëse prej
rrethrrotullimit të rrugës “B”
në drejtim të lagjes Mati,
përkatësisht deri te rruga
“Ibrahim Oruçi” (rrugë lidhëse

me
rrugën
“Muharrem
Fejza”), do të mbyllen për
qarkullim për shkak të
punimeve që do të ndodhin
në këtë rrugë, me ç’rast do të
bëhet përgatitja dhe asfaltimi i
shtresës finale. Qarkullimi në
këtë rrugë do të mbyllet për dy
ditë: E premte prej orës 06:0018:00; E shtunë prej orës 08:00-

18:00. Komuna e Prishtinës ka
kërkuar nga banorët e lagjes
që automjetet mos t’i parkojnë
në parkingun paralel me
shiritat qarkullues të rrugës
dhe as në trotuare për arsye se
pengojnë
realizimin
e
punimeve dhe automjetet
mund të dëmtohen gjatë
spërkatjes me emulsion.

Rotary mundëson intervenimin e 29 operacioneve
falas për fëmijët e lindur me probleme në zemër
Faton DËRMAKU
PRISHTINE 19 MAJ - Rotary, së
bashku me Gift of Life, kanë
mundësuar ardhjen e ekipit
vullnetar, i përbërë prej 16
mjekëve, nga Shtetet e Bashkuara
të Amerikës dhe Italia, të
mbështetur nga fondacioni i
Rotary International, ku kanë
kryer 29 operacione për fëmijët e
lindur me probleme në zemër.
Të gjitha operacionet kanë
përfunduar me sukses, dhe vlen
të theksohet se në mesin e
fëmijëve të operuar ishte edhe një
foshnjë dymuajsh, ka bërë me
dije Fleta Baraku, kryetare e
Këshillit të Klubeve Rotarine në
Kosovë. “Kam vizituar fëmijët e
operuar në repartin e KardioKirurgjisë në QKUK dhe jam
shumë e lumtur që të gjithë
fëmijët kanë kaluar me sukses
operimet dhe janë në gjendje të
mirë, njëkohësisht pata rastin të
flas me mjekët që i kanë kryer
operimet për të kuptuar se si ka

shkuar ky proces. Po ashtu, është
diskutuar edhe për mundësitë e
bashkëpunimit në këtë fushë në
të ardhmen”, ka theksuar Baraku.
Sipas prof. dr. Mazllum Belegu rotarian, ardhja e mjekëve në
Kosovë, përveç që ka për qëllim
operimin e fëmijëve, po ashtu ka
mision edhe trajnimin e mjekëve
në repartin e Kardio-Kirurgjisë.
“Ne si rotarianë po punojmë me
aq sa kemi mundësi që të bëjmë
më të mirën dhe të kontribuojmë
për këtë çështje, por shteti i
Kosovës urgjent duhet të trajtojë
këtë çështje dhe të dërgojë mjekë
për specializim në Evropë për t’u
përgatitur që këto operime në të
ardhmen t’i kryejnë mjekët tanë
në Kosovë. Fatmirësisht, tani veç i
kemi dy mjekë në specializim dhe
presim që ata të jenë të pavarur
në të ardhmen për këto lloj
ndërhyrje”, ka thënë Belegu.
Numri i fëmijëve që lindin me
probleme në zemër është i madh.
Që nga viti 2009, kur edhe ka
filluar të realizohet ky projekt,
mbi 250 fëmijë janë trajtuar.

Hamza pritet në takim
nga kryebashkiaku
i Inegylit
MITROVICË, 19 MAJ (ER) - Kryetari i
komunës së Mitrovicës, Bedri
Hamza, gjatë vizitës së tij zyrtare
në shtetin turk, ka takuar jo vetëm
afaristë të suksesshëm biznesorë,
por edhe personalitete të shquara
nga politika. Kështu, gjatë ditës së
enjte kryetari i komunës, Bedri
Hamza, është pritur në takim nga
kryetari i Bashkisë së Inegylit,
Alper Taban.
Kryebashkiaku
Taban
dhe
kryetari Hamza e kanë vlerësuar
shumë
të
rëndësishëm

Kastrati viziton ekipin e QKMF-së në Ditën Botërore të Mjekut Familjar
MALISHEVË, 19 MAJ (ER) Kryetari i komunës së
Malishevës, Ekrem Kastrati,
ka vizituar ekipin e Qendrës
Kryesore
të
Mjekësisë
Familjare “Shpëtim Robaj”, të
cilët në Ditën Botërore të
Mjekut Familjar, të enjten, në
qendër të qytetit, u kanë
ofruar shërbime mjekësore
qytetarëve.
Me këtë rast, kryetari Kastrati

u shprehi mirënjohje për
punën dhe angazhimin që
po e tregojnë mjekët tanë në
shërbim të qytetarëve e në
veçanti, më 19 Maj - Ditën
Botërore të Mjekut Familjar,
ku ftoi edhe qytetarët sipas
motos se “është koha të
ndërtojmë të ardhmen me
mjekët
familjarë”.
“T’i
përgjigjemi këtij shërbimi që
për çdo nevojë shëndetësore

kontakti i parë të jetë mjeku
familjar. Kjo është një e
drejtë e secilit person,
prandaj
çdo
kontroll
shëndetësor me kohë është
parakusht për shëndet të
mirë'”, ka thënë Kastrati.
Qytetarët
shprehën
interesim të madh për t’u
kontrolluar tek ekip mobil i
QKMF-së në qendër të
qytetit.

bashkëpunimin në mes të
Mitrovicës dhe Inegylit, me të
cilin qytet Mitrovica është e
binjakëzuar. Delegacioni nga
Mitrovica e kanë falënderuar
shtetin turk për mbështetjen
dhënë vendit tonë, me theks të
veçantë kryebashkiakun Alper
Taban, që është një mik i mirë i
Mitrovicës e me të cilin pritet të
thellohet
bashkëpunimi
ndërinstitucional dhe realizimi i
projekteve konkrete në të mirë të
qytetarëve të Mitrovicës.
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Në Austri aksidentohet autobusi nga Kosova,
raportohet për 20 të lënduar
PRISHTINË, 19 MAJ (ER)- Ministria e
Punëve të Jashtme dhe e
Diasporës e Kosovës ka njoftuar
të enjten se tetë persona kanë
marrë ndihmë mjekësore në
Salzburg të Austrisë pas aksidentit
të një autobusi me targa të
Kosovës.
Në njoftimin për medie thuhet se
shtatë persona janë liruar nga
spitali, ndërkaq një po vazhdon
trajtimin mjekësor. “Deri në këtë
fazë mund të konfirmojmë se nuk
ka asnjë viktimë dhe shtatë nga
tetë personat që kanë pësuar
lëndime janë trajtuar dhe janë në
gjendje të mirë shëndetësore.
MPJD do t’ju mbajë të përditësuar
në vazhdimësi për rastin”, thuhet
në njoftim.
MPJD ka njoftuar, po ashtu, se
ambasadori i Kosovës në Austri,
Lulzim Pllana, ka shkuar
menjëherë në vendin e ngjarjes
dhe
është
duke
ofruar
mbështetjen e Ambasadës së
Kosovës për të gjithë të lënduarit

dhe familjet e tyre.
Mediet në Austri raportuan se në
orën 03:00 të së enjtes një autobus
me targa të Kosovës u aksidentua
në një autostradë pranë
Eugendorfit në Austri. Sipas
fotografive të publikuara nga
mediet austriake, autobusi i
aksidentuar i përkiste kompanisë
“Armend Tours”.
Fillimisht mediet austriake thanë
se të lënduar ishin afër 20 persona,
tre prej të cilëve në gjendje më të
rëndë.
Kryqi i Kuq dhe ekipet e
zjarrfikësve dolën në vendin e
ngjarjes menjëherë pas aksidentit.
“Aktualisht kemi informacione
për tre të plagosur rëndë dhe 16 të
plagosur lehtë”, kishte deklaruar
për APA-n zëdhënësja e Kryqit të
Kuq, Roberta Thanner.
Aksidenti ndodhi rreth orës 03:00
në një autostradë nga Salzburgu
në drejtim të Vjenës. Autobusi me
rreth 25 pasagjerë, me gjasë, është
përplasur në mbrojtësen prej

betoni të autostradës, por shkaqet
e aksidentit ende janë të paqarta,
kishte thënë zëdhënësi i policisë,
Hans Wolfgruber.
“Në autobus gjendeshin rreth 25
persona”,
ka
deklaruar
komandanti i policisë rajonale,

Herman Gerstgraser. Sipas tij, tre
persona janë plagosur më rëndë
dhe 16 të tjerë më lehtë. Të gjithë
të lënduarit janë dërguar në
spitalin shtetëror në Salzburg.
Wolfgruber ka theksuar se
autobusi po udhëtonte nga

Kosova për në Hanover. “Këta janë
turistë që padyshim vijnë nga
Kosova”, ka thënë ai.
Vendi ku ka ndodhur aksidenti
është mbyllur për trafik dhe
autobusi gjendet ende në vendin
e ngjarjes.

Sot protestojnë SBAShK-u dhe BSPK-ja
Albulena S. MAVRAJ
PRISHTINË, 19 MAJ - Sindikata e
Bashkuar e Arsimit, Shkencës dhe
Kulturë (SBAShK) ka njoftuar se
sot (e premte) nuk do të mbahet
mësim për shkak të protestës së
thirrur nga punëtorët e arsimit. Ky
vendim, sipas SBAShK-ut, është
marrë të mërkurën në mbrëmje,
gjatë një takimi të federatave
sindikale që janë në kuadër të
Bashkimit të Sindikatave të
Pavarura të Kosovës (BSPK). “Po
ashtu, apelojmë te prindërit që për
hir të sigurisë së fëmijëve të tyre,
nesër mos t’i nisin për në shkollë,

sepse shkollat janë pa personel
arsimor, të cilët pa fajin e tyre janë
të detyruar të protestojnë në
përpjekje për realizimin e
kërkesave të tyre”, thuhet në
njoftimin e SBAShK-ut, ku shtohet
se çerdhet nuk do të preken nga
protesta.
SBAShK-u dhe BSPK-ja thanë se të
premten do të mbahet protestë
për shkak të “mungesës së
gatishmërisë së qeverisë për dialog
dhe për angazhim të zgjidhjes së
kërkesave legjitime të punëtorëve
në arsim”.
BSPK-ja tha se ka tri kërkesa
kryesore për qeverinë: Vazhdimin
e pagesës prej 100 eurosh për çdo

muaj deri në zbatimin e Ligjit të
Pagave; nisjen e zbatimit të Ligjit
për Sigurime Shëndetësore dhe
ndryshimin e Ligjit për Skemat
Pensionale të financuara nga
shteti, përkatësisht të pjesës ku
kërkohet që punëtorët të kenë 15
vjet kontribute pensionale para 1
janarit të vitit 1999.
Sindikalistët kishin mbajtur një
protestë me kërkesa të njëjta edhe
në fillim të prillit. Ata kishin thënë
se nuk mund ta durojnë
“shpërfilljen dhe mospranimin e
dialogut
social
dhe
mosrespektimin
e
profesionalizimit” nga autoritetet
qeveritare.

Suedia shpreh gatishmërinë ta ndihmojë
Kosovën për implementimin e MSA-s
PRISHTINË, 19 MAJ (ER) - Zyra e
Kryeministrit dhe Ambasada e
Suedisë në Kosovë organizuan
takimin vjetor në mes të Kosovës
dhe Suedisë në kuadër të
bashkëpunimit
suedez
në
reforma me Kosovën si pjesë e
marrëveshjes gjatë viteve 20142020.
Në
hapjen
e
takimit
zëvendëskryeministri i parë për
Integrim Evropian, Zhvillim dhe
Dialog, Besnik Bislimi, ka theksuar
përkushtimin e qeverisë ndaj
dialogut të hapur me partnerë
zhvillimorë në mënyrë që t’i
bashkojmë forcat së bashku dhe
ta fokusojmë mbështetjen e
jashtme ndaj agjendës për
zhvillim të Kosovës në linjë me
qëllimet e Kosovës, duke i
adresuar në projekte të prekshme,
me impakt të rëndësishëm.
Gjithashtu,
ka
potencuar

përparimin e bërë së fundmi për
sa i përket rigjenerimit socioekonomik të vendit dhe reformat
e nisura nga qeveria.
Ambasadorja e Suedisë në
Prishtinë, Karin Hernmack, ka
thënë
se
strategjia
për
bashkëpunimin me Ballkanin
Perëndimor dhe Turqinë për vitet
2021-2027 qartësisht shfaq se
Suedia ka bërë një përkushtim
afatgjatë për t’i mbështetur vendet
e Ballkanit Perëndimor. “Strategjia
e re do t’i rrisë përpjekjet për të
punuar me të drejtat e njeriut,
demokracinë, sundimin e ligjit,
barazinë gjinore, zhvillimin
ekonomik
gjithëpërfshirës,
ambientin dhe ndryshimet
klimatike. Mbështetja e Suedisë
do të fokusohet në një shoqëri
gjithëpërfshirëse dhe paqësore si
dhe marrëdhënie të gjera dhe
afatgjatë në mes të Suedisë dhe

vendeve të rajonit. Synimi kryesor
është ta ndihmojmë Kosovën për
implementimin e Marrëveshjes së
Stabilizim Asociimit”, ka thënë ajo.
Gjatë takimit delegacionet e
udhëhequra
nga

zëvendëskryeministri Bislimi dhe
ambasadorja
Hernmarck
rishikuan
përparimin
në
implementimin e ndihmës së
Suedisë për vitet 2014-2020.
Delegacionet konfirmuan se

asistimi
është
duke
u
implementuar
siç
është
planifikuar në programet dhe
projektet aktuale. Palët u pajtuan
ta vazhdojnë bashkëpunimin
edhe në të ardhmen.
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Paraqitet raporti për ngritjen e profilit
ekonomik të sektorit pyjor në Kosovë
Albulena S. MAVRAJ
PRISHTINË, 19 MAJ - Sektori
pyjor mund të ketë një
kontribut shumë më të
rëndësishëm në ekonominë
kombëtare të Kosovës me një
pjesëmarrje
prej
1përqindësh
në
Bruto
Produktin Vendor (BPV ).
Kontributi i përgjithshëm
potencial i këtij sektori pyjor
vlerësohet prej 60 milionë
deri në 100 milionë euro (0.9
%-1.4 % të BPV-së), apo afër
mesatares globale, ndërsa
rreth 2.3 % - 3.7 % e
punësimit të përgjithshëm në
Kosovë bazohet në sektorin
pyjor.
Këto të dhëna janë paraqitur
në një punëtori të organizuar
nga programi i FAO-s për
pylltari në bashkëpunim me
Ministrinë
e
Bujqësisë,
Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural
dhe Agjencinë Pyjore të
Kosovës. Pjesëmarrës ishin
edhe
përfaqësues
të
Ministrisë së Financave,

Ministrisë së Administrimit të
Pushtetit Lokal, Agjencisë së
Statistikave, Ambasadës së
Suedisë, sektorit privat dhe
shoqërisë civile. Në këtë
punëtori u diskutua për
aspektet
e
vlerësimit
ekonomik fiskal të sektorit të
pylltarisë në Kosovë dhe për
përmirësimin e profilit të
sektorit.
Sipas të dhënave të Ministrisë
së Financave, aktualisht
pylltaria zë 0.03 % në totalin e
Bruto Produktit Vendor,
shifër kjo tepër e ulët në
krahasim me kontributin real
të këtij sektori. Llogaritë
kombëtare
duhet
të
përmirësohen
në
këtë
drejtim duke marrë parasysh
të mirat dhe shërbimet e
shumta që vijnë nga pyjet.
Për këtë rekomandohet
ngritja e një sistemi adekuat
të dhënash financiare për
sektorin pyjor i cili do të
mund
t’u
ofronte
politikëbërësve një pasqyrë
më të plotë të përfitimeve që
vijnë nga pyjet si dhe do ta

rriste vullnetin e tyre për të
ndarë më shumë mjete dhe
investime për këtë sektor.
Ekspertët e ekonomisë pyjore
të angazhuar nga FAO
rekomandojnë: digjitalizimin
e
raportimit
rreth
shfrytëzimit të pyjeve dhe
lëndës drusore, fuqizimin e
kapaciteteve të Agjencisë
Pyjore të Kosovës dhe
institucioneve të tjera të
ndërlidhura për monitorimin

e rregullt të indikatorëve që
pasqyrojnë aspektin socioekonomik të sektorit pyjor në
Kosovë,
përfshirë
shfrytëzimin, tregtimin e
produkteve
pyjore,
punësimin dhe të ardhurat
nga sektori.
Kryeshefi i Agjencisë Pyjore të
Kosovës, Bekim Hoxha, ka
mirëpritur
raportin
e
ekspertëve të FAO-s për
vlerësimin e sektorit pyjor

dhe rekomandimet e ofruara.
“Sektori i pyjeve ka mundësi
të gjenerojë më shumë të
hyra sesa që kemi aktualisht,
rreth 2 milionë euro. Ne nuk
do të donim që të hyrat
kryesore t’i realizojmë nga
qiradhënia e tokës pyjore, por
duam të investojmë më
shumë në projekte kapitale
që mundësojnë shfrytëzimin
e qëndrueshëm të resurseve”,
ka thënë ai.

Planifikohet rritja e investimeve
në sistemin e ujitjes
Albulena S. MAVRAJ
PRISHTINË, 19 MAJ - Ministria e
Bujqësisë, Pylltarisë dhe
Zhvillimit Rural e ka vënë në
prioritet avancimin e sistemit
të ujitjes, duke pasur parasysh
se përmes investimeve në
këtë
sistem
ndikohet
funksionimi dhe zhvillimi i
sektorit të bujqësisë. Për këto
investime që janë planifikuar
të realizohen në sistemin e
ujitjes ka treguar të enjten
ministri i MBPZhR-së, Faton
Peci, gjatë vizitës në komunën
e Gjakovës, ku ka parë nga
afër investimet e realizuara
për rehabilitimin e sistemit të
ujitjes Radoniqi - Dukagjini.
“Pas më shumë se 40 vjetëve
fshatrat
Doblibar
dhe
Bardhasan të komunës së
Gjakovës
dhe
fshatrat
Petrovë,
Trepetnicë
e
Shpinadi të komunës së
Prizrenit kanë qasje në sistem
të ujitjes. Në komunën e
Rahovecit është realizuar
rehabilitimi i sistemit të

ujitjes, i cili përfshin fshtatrat
Gexhë, Radost, Ratkoc, Denjë
Dobridol, Polluzhë, Qifllak
dhe Kramovik me një
sipërfaqe rreth 1 300 ha, duke
përfshirë këtu edhe mbrojtjen
e gypit transit nëpër të cilin
kalon Drini i Bardhë dhe
furnizon me ujë fshatrat e

këtij nënsistemi. E deri më
tani kemi investuar 4 074 000
euro në sistem të ujitjes, ku
sipërfaqja e pajisur me ujitje
deri më tani arrin 7 750ha”, ka
treguar ministri Peci, duke
shtuar se numri i fermerëve
përfitues që do të kenë qasje
në shërbime të ujitjes do të

Kuvendi miraton Projektligjin për Turizmin
PRISHTINË, 19 MAJ (ER)Kuvendi i Kosovës ka
miratuar të enjten në lexim
të dytë Projektligjin për
Turizmin. Për të kanë votuar
76 deputetë, asnjë kundër
dhe asnjë abstenim.
Deputeti Ferat Shala në

emër të Komisionit për
Ekonomi e ka paraqitur këtë
projektligj. “Komisioni ka
rekomanduar të miratohet.
Ky ligj lehtëson shumë
procedura,
bën
përmirësimin e sferës të
turizmit në shumë sektorë

dhe ne i rekomandojmë
Kuvendit që ta miratojë këtë
projektligj”, ka thënë Shala.
Ky projektligj përcakton
parimet, standardet dhe
rregullat bazë për zhvillimin
dhe promovimin e turizmit
të qëndrueshëm në Kosovë.

jetë 10 754.
Ndërkaq
përmes
rehabilitimeve të kryera në
infrastrukturën
ujitëse,
sigurohet qëndrueshmëri dhe
funksionim i sistemit edhe
për 40 vjetët e ardhshëm.
Ndër të tjera, ai ka treguar se
MBPZhR-ja
përmes

financimit nga BE-ja me 10
milionë euro të Programit IPA
2020
do
ta
vazhdojë
rehabilitimin
dhe
modernizimin e sistemit
duke e zhvilluar sistemin
automatik të menaxhimit
(SCADA)
për
ta
rritur
efikasitetin e shfrytëzimit të
ujit dhe ta rrisë prodhimtarinë
bujqësore, duke i ulur kostot e
prodhimit.
Ministri Peci ka treguar se
përmes këtij investimi do të
zgjerohet sipërfaqja ujitëse
me 3 200 ha shtesë në
nënsistemin Radoniqi dhe 1
000 ha shtesë në nënsistemin
Dukagjini.
Ministria
e
Bujqësisë,
Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural
ka planifikuar që të investojë
rreth 2.3 milionë euro në
sistemin e ujitjes dhe për këtë
qëllim u është drejtuar
përmes shkresës zyrtare të
gjithë kryetarëve të komunave
në tërë territorin e Republikës
së Kosovës në mënyrë që t’i
përkrahin ato me zhvillim të
sistemit të ujitjes.
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Milush Kopiliqi, hero i perëndishëm (6)

SHKRUAN:
AJET BEJTA - MALETA
Pas përfundimit të ritit fetar, Mojsiu
dhe kreu i kishës nuk e vajtuan
Milushin, por të gjithë bashkë ia
kënduan këngën e nderit dhe të
krenarisë kombëtare, sepse ashtu e
meritonte Milush Kopiliqi.
Motet vijnë edhe shkojnë
e shqiptarët kurrë s’të harrojnë
për trimërinë që e tregove
emrin shqiptar e Shqipëri në qiell e
qove
ke lavdinë deri në qiell
lakmi të patën hënë e diell
s’është Milushi me e vajtue
natë e ditë këngë me i këndue
kombit e atdheut i doli zot
nuk të harrojmë përjetë e mot!
Pas përfundimit të këngës, me
kërkesën e Mojsiut, kufoma e
Milushit ngarkohet mbi shpinën e
kalit dhe e qojnë në vendlindjen e
tij në fshatin Kopiliq të Drenicës, ku
e varrosin me ceremoni të larta
fetare e kishtare. Atë ditë Drenica,
nga të katër anët, e kishte vërshuar
fshatin Kopiliq, që t’i bënte
nderimin e fundit birit të madh të
Dardanisë e të Arbërisë. I ngushtë,
shumë i ngushtë ishte atë ditë
fshati Kopiliq, që ta përpinte tërë
atë popullatë që kishin ardhur për
lamtumirën e fundit trimit mbi
trima, Milush Kopiliqit. Edhe sot e
ndër shekuj prehet trupi dhe
eshtrat e tij në tokën nënë, për të
cilën u martirizua e u flijua.
Pas mbarimit të varrimit të
Milushit dhe fjalës së kreut të
kishës, fjalën e mori princi i Llapit,
Mojsiu, i cili popullatës së tubuar u
kishte thënë: “Popullatë e nderuar,
sot e varrosëm birin më të madh të
kombit e atdheut, por kurrë nuk do
të varroset historia qiellore e
ndritur e Milushit. Ajo do t’i japë
dritë kombit e atdheut të vet, për
shekuj të shekujve, përjetë e mot! E
ju pasardhës të Milushit, ruajuni e
keni kujdes nga dora e zezë e
armikut që të mos iu ndodhë
ndonjë e keqe!”. Me përfundimin e
porosisë që ua la pasardhësve të
Milushit, Mojsiu me pesë ushtarët
e tij kthehet në principatën e vet në
Llap e Gallap. Për shumë ngjarje
historike të asaj kohe shkroi edhe
studiuesi i Mesjetës Shqiptare,
Selami Pulaha, duke e mbështetur
në shumë kronika të kohës, por
edhe historiani turk Enveriu, i cili e
shkruan dhe përshkruan Betejën e
Kosovës të vitit 1389. Ai në shumë
ngjarje është i paqartë, ngase nuk i
njihte mirë ngjarjet historike. Ai i
lëshon dhe i bënë disa gabime në
shkrimet e tij, siç është fjala me
emrin e Mojsiut, të cilin e quan
Musa. Këtë manipulim dhe
deformim të emrit e ka bërë për

arsye se ia kishte përshtatur natyrës
së gjuhës së tij turke. E dihet fare
mirë se aso kohe e gjithë popullata
shqiptare ishte e besimit të
krishterë, që do të thotë se aso kohe
ndër shqiptarë nuk kishte emër
Musa, por kishte emër Mojsi.
Atëherë turqit nuk kishin alfabet të
vetin, por kishte turq që e dinin
alfabetin e gjuhën arabe, që do të
thotë se aso kohe turqit, të gjitha
ngjarjet historike që iu kishin
ndodhur, i kishin shkruar me
alfabetin arab e shkrimin arab. Në
këtë rast e në këtë mënyrë është
shkruar edhe për Betejën e
Kosovës, me shumë mjegullnajë e
paqartësi, si nga ai e shumë e
shumë të tjerë. Heroizmi dhe
trimëria e Milush Kopiliqit me
rastin e mbytjes së Sulltan Muratit
nga dora e tij e mori dheun dhe u
dëgjua në gjithë botën, sidomos te
popujt e shteteve përreth Arabisë.
Nga kjo ngjarje e madhe historike,
u frymëzuan shumë historianë,
poetë, shkrimtarë dhe këngëtarë, të
cilët filluan të shkruanin e të
këndonin këngë epiko-historike
për Milushin. Ato më parë janë
kënduar me lahutë e pastaj edhe
me çifteli. Ishin këngët më të
bukura kënduar me ëndje e shije të
posaçme. Ishin dhe janë këngët më
origjinale, autentike dhe reale të
kënduara për Malushin. Këto
këngë kanë jetuar e do të jetojë
ndër shekuj në mbamendjen e
popullit. Edhe pjesa tjetër artistike e
shumë gojëdhënave e tregimeve
nga vetë populli për Milushin është
shumë e pasur dhe reale. Sa për
ilustrim ne po veçojmë një
shembull, i cili flet për shumë gjëra
të kësaj natyre, siç është tregimi për
serben (shkinën) plakë, e cila në
çastin e fundit kur po jepte shpirt
Milushi, kërkon nga ushtarët t’ia
afrojnë serben (shkinën) plakë, e
cila e kishte tradhtuar ngase u
kishte treguar ushtarëve turq
fshehtësinë e Milushit. Ushtarët
turq ia afrojnë afër Milushit serben
(shkinën) plakë, të cilën e ngulfat
me dy duart dhe e kafshon në fyt
me dhëmbë nga të cilët nuk e
lëshon derisa e mbyt dhe pastaj e
hedh në lumin Llap. Milushi me
çdo gjë i përkiste popullit të vet
shqiptar, si me: gjuhën, gjakun,
traditën e zakonet shqiptare, siç i
kishin të gjithë shqiptarët aso kohe,
sepse Milushi ishte dhe mbeti
gjithmonë shqiptar. Të gjitha këto
fakte e të vërteta të tjera i
përgënjeshtron krejt ndryshe
dezinformatori serb Tatomir
Vukanoviq, siç bëjnë edhe shumë
historianë të tjerë serbë.
E gjitha ajo që është shkruar e folur
për Milushin, prindërit e tij e
farefisin e tij, në asnjë mënyrë nuk
kemi të bëjmë me mite e mitologji,
por me një realitet që vërtet ka
ndodhur gjatë të jetuarit e të
vepruarit e këtij heroi, që jetoi në
mesin e njerëzve, në mesin e
banorëve të tij që ishin autoktonë
shqiptarë, të përkatësisë së tij
kombëtare.
Milshi,
në
mbamendjen kombëtare, në

Betejën e Kosovës paraqitet me
tiparet e heroit madhështor e të
spikatur mesjetar antik, me
temperament shpërthyes, nopran,
inatçi, smitar e sedërtar. Ai ishte me
veti, cilësi e temperament të
veçantë, ishte trim i paepur, ashtu
siç ishte Akili i Homerit, i cili kishte
elemente fizike sekrete, siç kishte
Akili i Trojës, të cilin vetëm në
thembër e merrte shigjeta. Këngët
historiko-legjendare
kushtuar
Betejës së Kosovës dhe trimit
dominues, Milush Kopiliqit, atë e
paraqesin duke luftuar në të gjitha
frontet e luftës, e pasqyrojnë si hero
të vërtetë dhe personalitet të
palëkundur në historinë e çlirimit
të trojeve shqiptare. Studiuesi serb,
Gligorie Glisha Elezoviqi dhe të
tjerë e pranojnë variantin e
këngëve shqiptare këndur Milushit
dhe, se të njëjtat janë reale dhe
artistike. Në Festivalin e Këngëve
dhe Valleve mbajtur në Gjirokastër
më 1988, një këngëtar e kishte
kënduar një këngë me lahutë për
Milush Kopiliqin. Këngët për
Betejën e Kosovës të kënduara nga
rapsodët e kohës, por edhe tani nga
rapsodët shqiptarë, janë pa
kozmetikë e pa ngjyrime. Ato janë
reale e origjinale ngase i qëndrojnë
besnikërisht ngjarjes si për nga stili,
po ashtu edhe nga përmbajtja. Se
është kështu, na e dëshmon edhe
Anton Çetta, i cili e kishte shënuar
një këngë kushtuar Milush
Kopiliqit, kënduar nga këngëtari
Halim Dauti i Shalës së Bajgorës në
vitin 1954. Halimi këtë këngë e
kishte mësuar nga këngëtari i
mirënjohur i epikës historike e
legjendare, Maliq Zhabari. Kjo
këngë ishte botuar në revistën
kulturore
“Gjurmime
albanologjike” në vitin 1962 në
Prishtinë, në faqet 263-275.
Rrëfimtari më besnik dhe origjinal i
këngës shqipe për Betejën e
Kosovës, të motmotit 1389, është
kënduar nga këngëtari, Hamëz
Xhemë Bojku nga fshati Druar, ishDërvar i Komunës së Vushtrrisë,
dhjetë kilometra në jug të këtij
qyteti, në afërsi të Maleve të

Qyçavicës. Një rast tjetër shumë i
veçantë në lidhje me Milushin,
është se historiani serb Gligorie
Glisha Elezoviqi, e kishte dëgjuar
një të burgosur serb në burgun e
Nishit se këtu në burg po këndon
një shqiptar të cilin nuk po e
kuptojmë. Ky lajm Hamzës ia
shton kureshtjen dhe interesimin
historianit serb Elezoviqit, i cili
kërkon leje nga eprorët serbë të
burgut që të kontaktonte me
Hamzën. Hamza ishte i burgosur
politik, i dënuar me burgim të
përjetshëm. Lindur afërsisht vitit
1867, burgosur në vitin 1912.
Prijësit e burgut e lejojnë Elezoviqin
që të kontaktonte me Hamzën. Ata
të dy fillojnë të flasin bashkë në
gjuhën shqipe, të cilën e njihte
edhe historiani serb, Elezoviqi. Ky i
fundit kërkon nga Hamza që ta
këndojë këngën kushtuar Milush
Kopiliqit, këngë kjo që i kushtohet
Betejës së Kosovës të vitit 1389.
Këngën epike-historik e legjendare
kushtuar Milush Kopiliqit fillon ta
këndojë Hamëz Xhemë Bojku,
edhe pse ishte i prangosur e i
dënuar për vdekje, derisa në
mungesë të lahutës, në kushte e
rrethana tejet të vështira, fillon ta
këndojë këngën me prej 513
vargjesh. Në këngën që kishte
kënduar, ai kishte shpalosur të
vërtetën për Betejën e Kosovës dhe
sakrificën e madhe të Milush
Kopiliqit. Edhe pse e kishte shkruar
e dëgjuar gjithë këngën, Elezoviqi
asnjëherë nuk e kishte publikuar e
as përmendur në gjuhën shqipe,
duke bërë përpjekje që ta fshihte
një fakt historik shumë të
rëndësishëm të një heroi të vërtetë
shqiptar, që ishte flijuar për lirinë e
atdheut të tij, Dardanisë-Arbërisë.
Këtë këngë Elezoviqi ua kishte
përshtatur bashkëkombësve të tij
serbë, duke e shpallur Milushin,
sikur është me origjinë serbe dhe se
gjoja serbët e paskan udhëhequr
Betejën e Kosovës kundër turqve,
çka mund të themi se kjo nuk është
e vërtetë historike, por një trillim i
Elezoviqit serb. Mund të themi se
Milush Kopiliqi, jo vetëm se e

drodhi dhe e përvëloi Turqinë kur e
mbyti Sulltan Muratin, por i kishte
dridhur gjithë popujt e Ballkanit.
Këngët
për
Milushin
e
Perëndishëm u kënduan në të
gjitha trojet arbërore ngase Milushi
ishte i hyjnishëm. Me një fjalë,
Milushi ishte art fund e krye, kudo e
kurdoherë. Edhe kalin e kishte kuq
e bardhë, me lara stolisur, me
parzmore, frerë e shalë të hijshme e
me vlera. Në mesin e princave,
Milushi shkrepte e rrezonte si një
yll, plot dritë. Ai dukej madhështor
e krenar, sa që të gjithë princat e
tjerë e xhelozonin, por edhe ia
kishin lakmi sepse nuk e arrinin dot
majën e trimërisë e lavdisë
kombëtare, siç e kishte arritur
Milushi. Ai u përkiste shtresave të
gjera popullore. Edhe pse ishte
sqimatar e sedërtar i madh, ai me
gjithë forcën fizike që kishte,
dashurinë e respektin, asnjëherë
nuk e vuri në funksion kundër
princave shqiptarë, por për secilin
syresh kishte respekt të veçantë
dhe sjellje njerëzore. Kështu
Hamëz Xhemë Bojku, në këngën
kushtuar Milushit, paraqet formën
me reale e më besnike për Betejën
e Kosovës, sikur të ishte vetë aty dhe
ta kishte parë me sytë e tij. Hamza,
në qendër të vëmendjes e ka
princin militant shqiptar, Milush
Kopiliqin, i cili e shkroi me gjak
historinë e kombit e të atdheut të
vet shqiptar. Hamëz Xhemë Bojku
me këngën e tij historike epike e
legjendare nuk e kishte përbuzur as
Sulltan Muratin e Car Llazarin,
përveç në raste të veçanta. Ai, në
qendër të vëmendjes së kësaj
kënge kishte lavdinë e bujën,
pjesën më të ndritur të bëmave të
heroit Milush Kopiliqi, i cili, siç
thuhet në këngë, atë ditë luftoi me
gjithë mendjen e forcën që kishte,
duke prerë koka ushtarësh turq, që
kishin ardhur për ta pushtuar
atdheun e tij, Dardaninë- Arbërinë.
Në këngë vihet në pah lufta me
shpatat e shqiptarëve që nga majat
e tyre villnin gjak turqish, gjak ky që
po ngrihej e rreshkej dalëngadalë.
(Vazhdon në numrin e ardhshëm)
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Ademi dhe Rugova flasin për
zgjerimin e stadiumit ‘Fadil Vokrri’

S H K U RT

‘Dardanët’ U19 në
finale të turneut
‘Roma Caput Mundi’
Përfaqësuesja e Kosovës U19
në futboll e ka siguruar
pjesëmarrjen në finale të
turneut “Roma Caput Mundi”
që po zhvillohet në
kryeqytetin italian. Të
përzgjedhurit e Ramiz
Krasniqit në ndeshjen e tretë
dhe të fundit në grup e kanë
mundur Greqinë pas
penalltive 3:1, pasi ndeshja në
kohën e rregullt u mbyll 0:0.
Para kësaj ndeshjeje Kosova
kishte fituar ndaj Italisë LND
2:1 dhe kundër Abbruzzos pas
penalltive 5:4 (0:0). Në finale
“Dardanët” U19 do të
ballafaqohen me Lazion,
ndeshje e cila do të zhvillohet
të premten në orën 10:30.
Kosova është kampione në
fuqi e këtij turneu.

PRISHTINË, 19 MAJ - Kryetari i Federatës së
Futbollit të Kosovës, Agim Ademi, ka
pritur sot në takim drejtorin për sport në
komunën e Prishtinës, Granit Rugova.
Ademi e uroi ish-basketbollistin e spikatur
të Prishtinës për pozitën e tij
menaxheriale në krye të sportit
kryeqytetas dhe vuri në pah rëndësinë

dhe përparësinë që ka udhëheqja e
Drejtorisë së Sportit nga një ish-sportist i
suksesshëm. Në anën tjetër, edhe Rugova
shprehu përgëzimet e tij për kryetarin
Ademi për mandatin e ri në krye të FFKsë, duke qenë i bindur se bashkërisht do të
punojnë për përmirësimin e mëtejshëm
të kushteve dhe infrastrukturës së klubeve

të kryeqytetit. Gjatë takimit u diskutua për
realizimin e projekteve të ndryshme të
përbashkëta, që qëllim parësor e kanë
krijimin e kushteve sa më të mira për të
rinjtë dhe përfshirjen e tyre sa më të
madhe në futboll, si dhe projektin e
zgjerimit të tribunës lindore të stadiumit
“Fadil Vokrri”.”.

Deschampsi zbulon listën, ‘harron’
Pogban dhe Giroudin
PARIS, 19 MAJ - Trajneri i Francës, Didier
Deschamps, ka publikuar listën e
futbollistëve për ndeshjet e radhës në
Ligën e Kombeve kundër Danimarkës,
Kroacisë dhe Austrisë. Kjo është lista e
plotë e “Bluve”, që sheh thirrjen e parë
të mesfushorit që i skadon kontrata me
Olympique
Marseille,
Boubacar
Kamara. Nga ana tjetër, jashtë kanë
mbetur dy emra të mëdhenj të
kombëtares transalpine, kampionë
bote më 2018, Paul Pogba dhe Oliver
Giroud. I pari ka luajtur pak te
Manchester Unitedi, ndërkohë që
duket i përfshirë ethshëm në merkato,
pasi i skadon kontrata në “Old
Trafford”. Emri i tij po lakohet shumë te
dy klube, PSG dhe Juventus, për vijimin
e karrierës. Sa i takon Giroudit, ai ka
zhvilluar një sezon mbresëlënës me
kuqezinjtë në Serinë A, mund të
shpallet kampion i Italisë këtë të diel,
por nuk është në planet e trajnerit
Deschamps. Edhe pse nuk ka një
“lamtumirë” zyrtare nga kombëtarja
për sulmuesin veteran, duket se
rikthimi i Karim Benzemes e ka bërë të
padobishëm më për “gjelat”.

Donjeta Sadiku të
shtunën kthehet në
Kosovë
Donjeta Sadiku do të kthehet
të shtunën në mbrëmje në
Kosovë pas suksesit historik
që e arriti në Kampionatin
Botëror të Boksit në Stamboll.
Ajo i solli boksit kosovar
medaljen e parë pas 40-të
vjetëve në kategorinë e
seniorëve, duke fituar të
bronztën pas tri triumfeve
ndaj kundërshtareve nga
Taipei, Kongo dhe Japonia.
Ndërsa pësoi në duelin
gjysmëfinal të kategorisë deri
në 60 kilogramë nga
amerikania Shakiyla Rashida
Ellis.

Iran Junior largohet
nga Ulpiana

LISTA E FUTBOLLISTËVE
Portierë: Areola, Lloris, Maignan.
Mbrojtës: Clauss, Digne, L. Hernandez, T. Hernandez, Kimpembe,
Kounde, Pavard, Saliba, Varane.
Mesfushorë: Guendouzi, B. Kamara, Kanté, Rabiot, Tchouameni.
Sulmues: Ben Yedder, Benzema, Coman, Diaby, Griezmann, Mbappe,
Nkunku.

Futbollisti brazilian Iran
Junior e ka konfirmuar
largimin nga Ulpiana e
Lipjanit një xhiro pa
përfunduar edicioni 2021/22.
Mesfushori ofansiv përmes
rrjetit social “Facebook” ka
zyrtarizuar largimin. “Një
tjetër cikël ka mbaruar. Së
pari do të doja ta falënderoja
Zotin, pastaj presidentin e
klubit dhe drejtorin Yll Jashari
dhe të gjithë futbollistët për
mundësinë të jem pjesë e
klubit. Faleminderit
Ulpiana!”, ka shkruar
braziliani.
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Tri klube nga Shqipëria në garë për Jashanicën
Tiranë, 19 maj - Bajram
Jashanica përfundon
kontratën aktuale me
Ballkanin në fund të muajit të
ardhshëm dhe në këto
kushte, ish-mbrojtësi i
Skënderbeut është në
dyshime për të ardhmen e tij.
Drejtori sportiv i kampionëve
të Kosovës, Nderim Nexhipi

ka thënë për gazetën,
Ballkani do të provojë
rinovimin me 31-vjeçarin. Por
nuk do të jetë aspak e lehtë.
“Panorama Sport” mëson se
për mbrojtësin ka interes
edhe nga Partizani, që e ka
tentuar prej kohësh lojtarin
nga Prishtina. Gjithsesi, edhe
Tirana e Kukësi po provojnë

firmën me mbrojtësin, i cili
edhe pse iu desh të pushonte
pas atij pezullimi të
famshëm, është kthyer në
nivele të larta. Ai ishte një
nga shtyllat e ekipit nga
Suhareka në këtë sezon, teksa
tashmë mbetet të shihet nëse
do të dojë të rikthehet të
luajë në Kategorinë

Kuqezinjtë më 13 qershor zhvillojnë
miqësore me Estoninë
TIRANË, 19 MAJ - Kombëtarja e
Shqipërisë në futboll do të luajë
një miqësore me Estoninë.
Federata Shqiptare e Futbollit ka
arritur marrëveshje me Federatën
Estoneze që kjo ndeshje të luhet
më 13 qershor 2022 në stadiumin
“Air Albania” të Tiranës, me fillim
nga ora 18:00. Në këtë datë ishte
planifikuar më parë që Shqipëria
të luante ndaj Rusisë në Ligën B të
Ligës së Kombeve por, pas
vendimit të UEFA-s për
pezullimin e Rusisë, FShF
vendosi që të shfrytëzonte këtë
datë zyrtare për të organizuar një
miqësore. Shqipëria do të luajë
më 6 qershor me Islandën në
transfertë dhe më 10 qershor me
Izraelin në shtëpi, që të dyja sfida
të vlefshme për Ligën e Kombeve.
Kjo do të jetë hera e katërt që
Shqipëria dhe Estonia do të
përballen në një ndeshje futbolli.
Në të kaluarën të dyja
përfaqësueset janë ndeshur tri
herë me njëra-tjetrën, në të tria

S H K U RT

Abraham: Mezi e presim finalen e Tiranës
Tammy Abraham është gati për finalen e “Air Albania”.
Roma-Feyenoord do të përballen mes tyre në kryeqytetin
shqiptar më 25 maj. Në lojë është trofeu i parë i Ligës së
Konferencës. 24-vjeçari ka shënuar 24 gola në sezonin e parë
me skuadrën e Jose Mourinhos. Në prononcimin për “Sky
Sports” Abraham foli rreth finales ndaj Feyenoordit. “Një
finale është gjithmonë një finale: qoftë Kupa e Botës, finalja
e Ligës së Kampionëve apo e Ligës së Konferencës. Ti
gjithmonë dëshiron të luash dhe fitosh finalen për veten,
shokët e skuadrës, klubin dhe qytetin. Ka qenë një vit i
veçantë për mua. Na presin dy finale deri në fund, e para
ndaj Torinos në kampionat, teksa mezi po presim të luajmë
finalen e Tiranës. Mbështetja e tifozëve? Mënyra më e mirë
për ta kthyer pas gjithë këtë dashuri dhe mbështetje do të
jetë ngritja e trofeut”, ka thënë Abraham.

Vdes në aksident me motor
ish-kampioni i botës
rastet për ndeshje miqësore. Sfida
e parë Shqipëri - Estoni është
luajtur më 15 nëntor 2003 në
Tiranë dhe u fitua nga kuqezinjtë
me rezultatin 2-0. Golat u
shënuan nga Adrian Aliaj dhe
Alban Bushi. Përballja e dytë
është ajo e 28 prillit e luajtur në

Talin të Estonisë dhe përfundoi
barazim 1-1. Goli për Shqipërinë
u shënua nga Adrian Aliaj, ndërsa
sfida e tretë Estoni - Shqipëri
është zhvilluar më 14 nëntor 2009
dhe ka përfunduar barazim 0-0.
Edhe kjo miqësore u luajt po në
Talin.

Golden State mposhti Dallasin
në finalen e parë
SAN FRANCISCO, 19 MAJ - Golden
State fitoi me rezultat 112-87 ndaj
Dallasit në finalen e parë “play-off”
në Konferencën e Perëndimit, duke
e nisur mbarë serinë e takimeve
mes dy ekipeve më të mira.
Ndeshje e dominuar dhe fituar me
meritë nga basketbollistët e
Warriorsit, që patën epërsi gjatë
gjithë kohës. Kolektiviteti ishte
arma kryesore e skuadrës së
Golden States, ku shtatë lojtarë
realizuan mbi 10 pikë. Curry me
21 pikë si dhe Wiggins e Poole me
nga 19 pikë ishin më të mirët për

Bota e sportit është futur në një moment zie, pasi në
moshën 26-vjeçare, ish-kampioni i botës në sportin e
patinazhit, Riccardo Passarotto, ka ndërruar jetë pas një
aksidenti. Sipas “Il Gazzettino”, Passarotto pësoi një aksident
rrugor teksa ishte duke ecur me motor në Rovigo. Ishkampioni kohët e fundit ishte duke u marrë si përgatitës
atletik dhe ushtrohej në palestër duke u bërë edhe
bodybuilder. Pas aksidentit ai u dërgua menjëherë në spital
por, fatin e keq, nuk ia doli të jetojë.

Verstappeni: U bëra kampion bote falë
Perezit
Askush nuk e ka harruar garën e fundit sezonale të vitit të
kaluar në Formula 1, me
Max Verstappeni që shpallej kampion bote pas parakalimit
që i bënte Lewis Hamiltonit pak kilometra nga finishi. Në atë
garë piloti holandez i Red Bullit mori një ndihmë të madhe
nga shoku i tij i skuadrës, Sergio Perez, që arriti të mbajë pas
britanikun e Mercedesit. “Kur dola nga bosket dhe ndërrova
gomat nuk e shihja Lewisin, pasi ishte shumë përpara meje.
Dija që para tij ishte Perezi, që nuk ishte ndalur ende dhe
bëri të mundur që ta bllokonte Lewisin. Nëse ai nuk do ta
kishte bërë atë gjë, nuk do të isha kampion bote. Lewisi do të
kishte pasur mundësi t’i ndërronte sërish gomat dhe sot do
të ishte ai kampion”, ka thënë Verstappeni.
“Fakti që Perezi e reduktoi tërësisht avantazhin që Hamiltoni
kishte me mua bëri që strategjitë të ndryshonin. Më pas
edhe fati bëri punën e tij, me aksidentin e Latifit dhe
mundësinë që m’u dha për t’i ndërruar gomat. Aty pashë
mundësinë se mund ta fitoja garën e titullin”, ka shtuar
Verstappeni.

Barça interesohet për Koulibalyn

KONFERENCA E LINDJES - FINALE
“PLAY-OFF”
Miami - Boston (1-0)
KONFERENCA E PERËNDIMIT FINALE “PLAY-OFF”
Golden State - Dallas 112-87 (1-0)

Superiore, ku arriti kulmin e
karrierës apo oferta e
Ballkanit do ta bindë të
vazhdojë në Superligën e
Kosovës. Jashanicës i duhet të
vendosë shpejt për të
ardhmen, pasi tri nga katër
klubet e interesuara janë drejt
kualifikimit në kompeticionet
evropiane.

vendasit. Për Dallasin, Luka
Donqiq realizoi 20 pikë, por i

vetëm nuk mundi të bëjë asgjë
për ta evituar humbjen.

Barcelona është e fokusuar për një transferim të madh në
repartin e mbrojtjes. Sipas “Sport”, katalanasit janë të
interesuar për Kalidou Koulibaly, një emër i madh për
mbrojtjen e Xavit. Yllit senegalez i skadon kontrata në vitin
2023, vlerësohet rreth 35 milionë euro nga De Laurentiis dhe
Barcelona shpreson ta ulë këtë shifër duke përfshirë
kartonin e Miralem Pjaniq, ish-lojtarit të Juventusit. Napoli i
Spallettit thuhet se është i gatshëm ta marrë Pjaniqin për
mesfushë, por ende nuk dihet nëse do ta pranojnë formulën
e ofertës së spanjollëve.

Trajneri i Frankfurtit: Mbrëmje magjike, bëmë mrekullinë
Trajneri i skuadrës së
Frankfurtit, Oliver Glasner, ka
thënë se futbollistët e
skuadrës gjermane bënë një
lojë të madhe kundër
Rangersit. Ai është i lumtur që
në fund arritën ta fitojnë

Ligën e Evropës. “Ky trofe do
të thotë shumë për ne. E
dinim që nuk do të ishte e
lehtë pasi skocezët kanë një
skuadër e fortë dhe kanë
eliminuar kundërshtarë të
vështirë. Djemtë bënë një

ndeshje të madhe. Sigurisht
që emocionet bënë të vetën,
por në fund jemi të lumtur që
fituam”, ka thënë ai.
I pyetur për reagimin e tij pas
penalltisë së fundit, Glasner
është përgjigjur: “U shokova,

emocionet ishin të mëdha.
Një qytet i tërë ishte në ethe
për ne. Nuk mund ta
imagjinoni dot se sa ngarkesë
ka, por kur pashë djemtë që
po gëzonin, kuptova që
kishim fituar dhe mund të

festonim të qetë. Gjithçka ka
qenë e merituar pasi rrugës
kemi hasur skuadra që në
letër ishin më të forta se ne.
Futbolli është pikërisht i
bukur pasi nuk dihet kurrë se
kush fiton”.
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NJOFTIM
ZBRITJE
MALLI
DERI 75 %
Biznesi individual me numër Unik Identifikues
810497398 me seli në Llapna Sell dhe nr. kontakti
044777778, për arsye të likuiditetit, njofton të
interesuarit qytetarë si persona fizik apo juridik mund të
blejnë produkte kozmetike grimi të brendeve botërore
MAX FACTOR, ARTDECO, parfuma, deodorante,
qumësht trupi etj, të firmave botërore BOSS,
BALDESSARINI, D&G, Lacoste, Moschino, Valentino,
Versace, ngjyra flokësh, pajisje tretmani dhe mirëmbajtje
floku të prodhuesit Italian DIKSON.

>> SHPALLJE TË VOGLA <<
 Mak Sh.P.K. me numër Unik Identifikues:
810748436 me seli në Pejë, Adresa:
Rr.Gazmend Zajmi Nr.48 shpall të pavlefshme
certifikatën
e TVSH-së, me numër:
330260159 me datë të lëshimit: 10.03.2015
të lëshuar nga Administrata Tatimore e
Kosovës.


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.


Andi Efendia nga Gjakova shpall të
pavlefshme diplomën e gjimnazit “Hajdar
Dushi” Gjakovë.

 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


Kreshnik Kusari nga Gjakova shpall të
pavlefshme diplomën e gjimnazit “Hajdar
Dushi” Gjakovë.
 Lëshoj banës me qira për student apo
familjar në lagjen "Mati 1" Rr. "Muharrem
Fejza", banesa është 70 m2 dhe i plotëson
të gjitha kushtet, kati dytë ndërtim i ri tel:
044-686-900.

PRISHTINË

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


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

 Lëshoj 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 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.
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