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Ukraina hedh poshtë armëpushimin
që përfshin dhënien e tokës
KIEV, 22 MAJ - Presidenti polak
Andrzej Duda ka arritur të
dielën në Kiev dhe është bërë
kreu i parë i një shteti që i
është adresuar parlamentit
ukrainas prej kur Rusia ka
nisur pushtimin në këtë shtet
më 24 shkurt.
Duda i ka bërë thirrje
Ukrainës të mos dorëzohet
ndaj kërkesave të presidentit
rus Vladimir Putin. “Vetëm
Ukraina ka të drejtë të
vendosë për të ardhmen e
saj”, u ka thënë ai ligjvënësve.
“Asgjë për ju, pa ju”.
Ai ka shtuar se dorëzimi i

çfarëdo territori ukrainas do
të përbënte goditje për gjithë
Perëndimin dhe ka përsëritur
mbështetjen
polake
për
anëtarësimin e Ukrainës në
Bashkimin Evropian.
Vizita e tij ka ndodhur teksa
forcat ruse kanë zgjeruar
operacionet ushtarake në
lindje të Ukrainës.
Ushtria
ukrainase
ka
raportuar për bombardime
në rajonin e Donbasit.
Kryenegociatori
ukrainas,
njëherësh
këshilltari
i
Zelenskyt,
Mykhaylo
Podolyak, ka thënë për

agjencinë e lajmeve “Reuters”
se Kievi ka hedhur poshtë
çfarëdo armëpushimi me
Rusinë që përfshin dorëzimin
e ndonjë pjese të territorit
ukrainas.
“Lufta nuk do të përfundojë”,
ka thënë ai në rast të ndonjë
marrëveshjeje të tillë.
“(Marrëveshja e tillë) vetëm
do të ndalonte për pak
konfliktin. Ata do të nisnin
ofensivë të re, edhe më të
përgjakshme”.
Zelensky ka thënë, po ashtu,
se lufta në Ukrainë përfundon
vetëm “përmes diplomacisë”.

Ministri francez: Anëtarësimi i Ukrainës
në BE mund të zgjasë 15-20 vjet
P ARIS , 22 MAJ - Ministri
francez
për
Evropën,
Clement Beaune, ka thënë se
çfarëdo oferte e Bashkimit
Evropian për anëtarësim të
Ukrainës në bllok do të
merrte 15-20 vjet kohë për
finalizim të procesit. “Duhet
të jemi të sinqertë. Nëse
thoni se Ukraina do t’i
bashkohet BE-së në gjashtë
muaj, brenda një viti apo dy,

jeni duke gënjyer”, ka thënë
Beaune
për
një
radio
franceze më 22 maj.
“Mund të zgjasë 15-20 vjet. Ky
proces merr kohë”.
Ai ka thënë se nuk dëshiron
të
krijojë
iluzione
të
ukrainasit apo t’i gënjejë ata.
Këto komente kanë ardhur
pasi
presidenti
francez,
Emmanuel
Macron,
ka
sugjeruar që Ukraina të

ftohet për t’iu bashkuar një
komuniteti politik “të lidhur”
me BE-në. “Neve nuk na
duhen kompromise të tilla”,
ka thënë Zelensky në Kiev, në
një konferencë të përbashkët
për medie me kryeministrin
portugez Antonio Costa më
21 maj. “Sepse, më besoni,
nuk do të jetë kompromis me
Ukrainën në Evropë. Do të
jetë kompromis në mes të

Evropës dhe Rusisë”, ka thënë
Zelensky.
Presidenti
rus,
Vladimir
Putin, ka urdhëruar më 24
shkurt, atë që e quan
“operacion special ushtarak”
për ta çmilitarizuar Ukrainën.
Perëndimi është përgjigjur
me sanksione të ashpra ndaj
Rusisë, duke shënjestruar
ekonominë e shtetit dhe
oligarkët rusë.

Biden: Secili duhet të jetë i shqetësuar
për linë e majmunëve
U ASHINGTON ,
22
MAJ
Presidenti amerikan, Joe
Biden, ka thënë se “secili
duhet të jetë i shqetësuar” për
shpërthimin global të lisë së
majmunëve, pasi po shtohet
numri i rasteve me këtë virus.
“Jemi duke punuar shumë për
të kuptuar se çfarë duhet të
bëjmë”, u ka thënë Biden
gazetarëve më 22 maj teksa
është nisur nga Koreja Jugore

për në Japoni.
Komentet e tij kanë ardhur
teksa virusi vazhdon të
përhapet dhe Izraeli e Greqia
janë dy shtete që kanë
raportuar rastet e para.
Organizata
Botërore
e
Shëndetësisë ka identifikuar
rreth 80 raste me linë e
majmunëve në gjithë botën si
dhe rreth 50 raste të dyshimta.
Kjo sëmundje infektuese është

raportuar më herët vetëm në
mesin e njerëzve me lidhje në
Afrikën Qendrore dhe atë
Perëndimore.
Mirëpo në javët e fundit ka
pasur raportime për raste të
tilla në Britani, Spanjë,
Portugali, Itali, Shtetet e
Bashkuara, Suedi, Kanada,
Australi dhe vende të tjera.
Virusi
është
identifikuar
fillimisht te kafshët e egra dhe

përcillet me gunga në trup,
ethe dhe temperaturë.
Shkalla e vdekshmërisë nga
kjo sëmundje është nga 1 deri
në 10 për qind dhe shumica e
vdekjeve
raportohen
te
pacientët e rinj.
Aktualisht nuk ka trajtim për
linë e majmunëve, mirëpo
vaksinat kundër llojeve të tjera
të lisë besohet se ofrojnë
mbrojtje nga ky virus.

Albanese jep shenja për ndryshim të politikave për klimën
CANBERRA, 22 MAJ - Lideri i ri i
Australisë,
Anthony
Albanese, është zotuar se do
t’i japë drejtim të ri shtetit sa
iu përket politikave për
klimën.
Albanese, i cili ka fituar të
shtunën zgjedhjet me Partinë
Laburiste, ka thënë se
Australia mund të bëhet
superfuqi për energji të
ripërtërishme. Ai do të

betohet si kryeministër të
hënën, mirëpo ende nuk
është e qartë nëse partia e tij
do ta ketë shumicën në
parlament.
Ndryshimet klimatike ka
qenë çështje e parë me
shqetësim nga votuesit, pasi
në tre vjetët e fundit Australia
është përballur me zjarre dhe
vërshime të mëdha.
Kryeministri në shkuarje,

Scott Morrison, e ka pranuar
humbjen në zgjedhje dhe ka
falënderuar votuesit për
besimin e dhënë.
Numërimi i votave vazhdon
ende për Parlamentin me 151
anëtarë.
Rezultatet finale nuk do të
dihen për disa ditë, pasi
zyrtarët zgjedhorë sapo kanë
nisur numërimin e gati tre
milionë votave me postë.
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• ADRESA: Prishtinë, përballë Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Diasporës
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Fillon instalimi i matësve të mençur të ngrohjes
në 17 500 apartamente në Prishtinë
Ky projekt do t’u mundësojë rreth 17 500
banesave dhe shtëpive private në Prishtinë që
prej dimrit të sivjetshëm ta kenë në dorën e
vet sasinë e ngrohjes që konsumojnë prej
Termokosit, me çka do të paguajnë faturën në
bazë të sasisë së konsumuar e jo të sipërfaqes
së banesës
Albulena S. MAVRAJ
PRISHTINË, 22 MAJ - Qytetarët e
Prishtinës të dielën janë
informuar mbi procesin e
detajuar të instalimit të
matësve të mençur dhe
funksionet e tyre si pjesë e
projektit Prishtina HeatSave, i
cili synon modernizimin e
sistemit të ngrohjes dhe
instalimin e pajisjeve të
sofistikuara të matjes së
ngrohjes
në
banesat
e
Prishtinës.
Pjesë e kësaj ngjarjeje të
rëndësishme
ishte
edhe
zëvendëspresidentja
e
Departamentit të Politikave

dhe Evaluimit në Korporatën e
Sfidave të Mijëvjeçarit (MCC),
Alicia Phillips Mandaville.
Drejtori
ekzekutiv
i
Fondacionit të Mileniumit të
Kosovës, Petrit Selimi, me këtë
rast ka thënë se në më shumë
se 17 500 apartamente pritet të
instalohen
matësit
e
radiatorëve që kanë për qëllim
shpenzime më të ulëta të
energjisë elektrike. “Këtu në
pikën informatike të MFK-së
dhe MCC-së, si dhe të
Termokosit, po u shpjegojmë
qytetarëve për ngjarjet që po i
bën qyteti i Prishtinës, se çfarë
do të ndodhë në muajt e
ardhshëm
sa
i
përket
investimit që po bëhet nga

instalimi
i
matësve
të
radiatorëve. Ky është kodi ku
ata mund të jenë pjesë e
Viberit, ku marrin informata të
rëndësishme, se në cilat lagje
do të bëhet instalimi. Muajt e
ardhshëm do të jenë shumë
intensiv, pikërisht në 17 500
apartamente në Prishtinë do të
instalohen matësit dhe mbi
80-90 mijë radiatorë do t’i
fitojnë valvulet e reja për

kontrollin e ngrohjes. Qëllimi
është që ata që shpenzojnë më
pak të paguajnë më pak. Deri
tash ka qenë paushall, tash e
tutje do të jetë sipas
shpenzimeve”, ka thënë ai.
Fondacioni i Mileniumit i
Kosovës para pak ditësh ka
nënshkruar “Marrëveshjen e
Bashkëfinancimit”
me
komunën e Prishtinës për
rinovimin dhe përmirësimin e

furnizimit me energji të
ripërtërishme në ndërtesat e
njohura
si
‘Soliterët
e
Ulpianës’.
Ky aktivitet ishte pjesë e
shumë aktiviteteve organizuar
nga komuna e Prishtinës për
fundjavë, me rastin e Festivalit
të Pranverës, ku delegacioni i
MCC-së pati rastin të shijojë
një moment nga shfaqjet,
muzika, vallëzimi dhe ngjarjet
e tjera kulturore. Ndryshe, një
delegacion nga Uashingtoni,
në
krye
me
zëvendëspresidenten
e
Departamentit të Politikave
dhe Evaluimit në Korporatën e
Sfidave të Mijëvjeçarit (MCC),
Alicia
Mandaville,
ka
mbërritur sot në Prishtinë, për
një vizitë zyrtare treditore në
Kosovë.
Mandaville e filloi vizitën e saj
me fokus në modernizimin e
sistemit lokal të ngrohjes,
investim ky që po bëhet i
mundur përmes aktivitetit
Prishtina HeatSave të MFK-së
dhe MCC-së.

Haradinaj përkujton masakrën e Dubravës:
Ende askush nuk është gjykuar për këto krime
PRISHTINË, 22 MAJ - Kryetari i
Aleancës për Ardhmërinë e
Kosovës, Ramush Haradinaj,
ka përkujtuar masakrën në
burgun e Dubravës, të
ndodhur rreth 23 vjet më parë.
Haradinaj përmes një postimi
në rrjetin social “Facebook”
tha se edhe pse këto masakra
janë të dëshmuara deri në
detaje, askush ende nuk është
gjykuar për to.
“22 maji 1999 gjithashtu
kujtohet për dhunën e
gjakatarëve, që kaploi edhe
qytetin e Vushtrrisë, në tentim
të
zhdukjes
së
qenies
shqiptare. Edhe pse këto
masakra
janë
mirë
të

dokumentuara deri në detaje,
askush ende nuk ës htë
gjykuar. Dhembja për të rënët
është
e
madhe,
e
mosvendosja e drejtësisë
vetëm se mban të freskëta
plagët e shpirtit”.
Kreu i AAK-së shtoi se shteti
serb edhe më tutje refuzon të
përgjigjet për krimet e bëra në
Kosovë, duke e mohuar të
vërtetën. “Rruga deri te liria
ishte e vështirë dhe me shumë
sakrifica. Shteti serb edhe më
tutje refuzon ta pranojë të
vërtetën dhe të përgjigjet për
krimet, e Kosova vazhdon
betejën për të vërtetën”, ka
shkruar Haradinaj.

Ministri Latifi i fton shqiptarët
në ShBA për bashkëpunim në transformimin
e shëndetësisë së Kosovës
NJU-JORK, 22 MAJ (ER) - Ministri i
Shëndetësisë, Rifat Latifi,
bashkë me kryeministrin Albin
Kurti, kanë vizituar Federatën
Pan-Shqiptare
“Vatra”,
Shoqatën Humanitare “Peja”,
shkollën shqipe “Alba Life” në
Nju-Jork si dhe ka bërë
homazhe edhe te varri i tre
dëshmorëve, vëllezërve Bytyqi.
Në vizitën e përbashkët në
Federatën
Pan-Shqiptare
“Vatra”, ministri Latifi, që është
edhe anëtar i saj, veçoi 110vjetorin e themelimit të “Vatrës”
mbarëshqiptare, e paraprirë

nga “Dielli” e “Kombi”, që u
dhanë shqiptarëve në ShBA,
veçanërisht në trevat e tyre,
vrullin dhe organizimin për liri
deri në pavarësi.
Ai tha se “Vatra” gjithmonë ka
qenë dhe është shtylla kryesore
e lobimit dhe organizimit të
shtetndërtimit shqiptar, e cila
jehon ende nga arritjet
madhështore që janë arritur
nga organizimi i aktiviteteve të
saj.
Ministri Latifi i ftoi shqiptarët
në ShBA për bashkëpunim në
synimin e tij madhor për

transformimin e shëndetësisë
së Kosovës.
Edhe me përfaqësuesit e
Shoqatës Humanitare “Peja”,
ministri
Latifi
kërkoi
bashkëpunim gjithashtu në ato
fusha që mund të ndikojnë në
përmirësimin
e
sistemit
shëndetësor të Kosovës. Kurse
në vizitën e tij në shkollën
shqipe “Alba Life”, ministri Latifi
tha se këta janë nxënësit tanë të
cilët në të ardhmen, duke
mësuar gjuhën shqipe, do të
jenë më të lidhur dhe më
bashkëpunues me atdheun.
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KOMANDANTI I FORCËS SË SIGURISË SË KOSOVËS (FSK), GJENERALLEJTËNANT BASHKIM JASHARI, KA VIZITUAR NË AJOVA
USHTRIMIN E PËRBASHKËT TË PJESËTARËVE TË FSK-SË ME TRUPAT AMERIKANE

FSK-ja në ShBA realizon ushtrime
të përbashkëta me trupat amerikane
Komandanti i Forcës së Sigurisë së Kosovës (FSK), gjenerallejtënant
Bashkim Jashari, po qëndron për vizitë në Shtetet e Bashkuara të
Amerikës (ShBA). Ai ka vizituar nga afër trupat e FSK-së në ushtrimin e
përbashkët me ushtarakët amerikanë në Ajova. Këto stërvitje kanë për
synim rritjen e përgatitjeve luftarake për fushëbetejë si dhe
ndërveprueshmërinë mes dy forcave
Mal QORRAJ
PRISHTINË, 22 MAJ - Në kuadër
të vizitës në Shtetet e
Bashkuara
të
Amerikës,
komandanti
i
FSK-së,
gjenerallejtënant
Bashkim
Jashari, ka vizituar nga afër
trupat e FSK-së në ushtrimin e
përbashkët me ushtarakët
amerikanë në Ajova.
Gjeneral Jashari së bashku me
komandantin
e
Gardës
Kombëtare të Ajovas, gjeneral
Corell, kanë parë nga afër
ushtarakët e FSK-së, së
bashku
me
ushtarakët
amerikanë gjatë realizimit të
konceptit të ushtrimit të
përbashkët.
Komandanti i FSK-së ka
vëzhguar nga afër planifikimin
taktik në nivel të kompanisë
dhe
batalionit
si
dhe
ballafaqimin me zjarrin direkt
të armikut. Këto stërvitje kanë
për
synim
rritjen
e
përgatitjeve luftarake për
fushëbetejë
si
dhe
ndërveprueshmërinë mes dy
forcave.

Personeli i FSK-së dhe ai i
partnerëve tanë nga ShBA-ja
po tregojnë nivel të lartë
profesional dhe përkushtim
maksimal për përmbushjen e

objektivave të ushtrimit.
Gjatë kësaj vizite, komandanti
i FSK-së, gjenerallejtënant
Bashkim
Jashari,
ka
nënshkruar
marrëveshje

bashkëpunimi
me
komandantin
e
Gardës
Kombëtare
të
Ajovës,
gjeneralmajor
Benjamin
Corell.
Ata nënshkruan marrëveshje
bashkëpunimi me qëllim të
rritjes dhe avancimit të
partneritetit në mes të dy
forcave.
Kjo marrëveshje është e
ndërtuar në gjashtë shtylla
dhe ka për qëllim ta avancojë

programin e partneritetit
ushtarak
duke
përfshirë
manovrën, zhvillimin e trupës
së
nënoficerëve,
mirëmbajtjen e sistemeve
ushtarake,
mjekësinë
ushtarake dhe fushën e
kibernetikës.
Javën që lamë në kazermën
“Skënderbeu” të Forcës së
Sigurisë të Kosovës në Ferizaj
u mbajt ceremonia e betimit
të 257 rekrutëve të rinj,
gjenerata e parë e FSK-së për
vitin 2022, pas përfundimit të
trajnimit bazik nëntëjavësh
në Komandën e Doktrinës dhe
Stërvitjes në Ferizaj.
Rekrutët që diplomuan do të
rreshtohen në Forcën e
Sigurisë së Kosovës për
përmbushjen e detyrave dhe
punëve fisnike që do të kenë
në karrierën e tyre në shërbim
të qytetarëve të Republikës së
Kosovës.

Këtë vit do të hapet
konkursi edhe për 600
ushtarë të rinj
Ministri i Mbrojtjes, Armend
Mehaj, ka bërë me dije se
këtë vit do ta hapin
konkursin edhe për 600
ushtarë të rinj. Ai ka thënë se
me këtë do të rriten
kapacitetet
mbrojtëse.
“Brenda këtij viti do të hapim
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Shqipëria blen raketa Javelin
për ta forcuar ushtrinë
T IRANË , 22 MAJ - Ministri i
Mbrojtjes në Shqipëri, Niko
Peleshi,
ka
thënë
se
autoritetet shqiptare kanë
blerë raketa Javelin kundër
tankeve për ta forcuar
mbrojtjen.
Peleshi ka thënë se Shqipëria
ka nënshkruar kontratë me
kompaninë
amerikane
Lockheed Martin, pa dhënë
hollësi për numrin e raketave
të blera, sa kanë kushtuar dhe
kur do të arrijnë në Shqipëri,
transmeton
agjencia
e
lajmeve “Associated Press”.
Sipas tij, blerja e raketave
është pjesë e procesit për
modernizim të ushtrisë.
Më herët, gjatë kësaj jave,
Lockheed Martin ka thënë se
ushtria
amerikane
ka
nënshkruar dy kontrata për
raketat “Javelin” dhe pajisje të
tjera në vlerë të 309 milionë

dollarëve.
Në këto kontrata është thënë
se janë përfshirë më shumë se
1 300 raketa për financim të
ushtrisë ukrainase teksa
lufton me Rusinë si dhe për
klientët
ndërkombëtarë,
përfshirë
Norvegjinë,
Shqipërinë, Letoninë dhe
Tajlandën.
“Pa krijuar panik, nuk
ekziston kërcënim konkret.
Ne jemi vend anëtar i NATO-s.
Ne jemi të mbrojtur”, ka thënë
ministri para gazetarëve.
Peleshi ka thënë, po ashtu, se
NATO-ja
nuk
përbën
kërcënim për asnjë shtet,
përfshirë Rusinë.
Tri
vende
të
Ballkanit
Perëndimor,
Shqipëria,
Maqedonia e Veriut dhe Mali i
Zi, janë anëtare të NATO-s.
Shqipëria i është bashkuar
kësaj aleance më 2009.

Qeveria e Kosovës ka shprehur
vullnet që të aplikojë për
pjesëmarrje në Programin për
Partneritet për Paqe dhe, po

ashtu,
ka
aspirata
për
anëtarësim në NATO.
Partneriteti për Paqe është një
program i NATO-s, që synon

krijimin e besimit midis
shteteve anëtare të NATO-s
dhe shteteve të tjera në
Evropë.

LDK-ja për ministrin Latifi: Rezultatet
konkrete të tij ishin vetëm ardhje-vajtjet
jashtë vendit
Prishtinë, 22 maj (ER) - Lidhja
Demokratike e Kosovës (LDK)
ka
thënë
se
rezultatet
konkrete të ministrit të
Shëndetësisë, Rifat Laftifi,
brenda gjashtë muajve janë
vetëm ardhje-vajtjet e tij
jashtë vendit. “Janë bërë
gjashtë muaj prej se kur Rifat
Latifi është emëruar në krye të
Ministrisë së Shëndetësisë.
Rezultatet e vetme konkrete
deri më tani janë vetëm

ardhje-vajtjet e ministrit
jashtë vendit”, ka theksuar
LDK-ja në një komunikatë për
medie.
LDK-ja ka theksuar se ministri
Latifi shumicën e kohës po e
kalon jashtë Kosovës, edhe
pse vendi ynë është duke u
përballur me probleme të
mëdha
në
sistemin
shëndetësor.
“Vetëm
në
gjashtëmujorin e parë të
qeverisjes së tij mbi 1000

188 raste aktive me Covid në Kosovë
PRISHTINË, 22 MAJ (ER) Ministria e Shëndetësisë ka
njoftuar se në 24 orët e fundit,
pas 514 testimeve, 9 qytetarë
kanë rezultuar pozitivë me
virusin Covid-19 dhe nuk
është shënuar asnjë rast i

vdekjes.
Të dielën janë shëruar 34
qytetarë, ndërsa numri i
përgjithshëm i të shëruarve
është 224 981.
Në total numri i rasteve aktive
me Covid është 188.

Në 24 orët e fundit janë dhënë
40 doza të vaksinës kundër
Covid-19.
Prej fillimit të vaksinimit në të
gjitha qytetet e Kosovës janë
dhënë 1 828 469 doza të
vaksinës.

konkursin edhe për 600
ushtarë të rinj, do t’i rritim
edhe më tutje kapacitetet
tona mbrojtëse. Krahas kësaj,
blerja e armatimit vazhdon të
mbetet prioriteti ynë kryesor.
Ushtria jonë është siguria e
vendit dhe e qytetarëve tanë.
Është garanci për paqe dhe
stabilitet të qëndrueshëm.
Një falënderim të veçantë
meriton
Komanda
e
Doktrinës dhe Stërvitjes me
të gjithë instruktorët e saj për
punën e shkëlqyer nga duart
e të cilëve dalin gjenerata të
reja, të arta të kombit tone”,
ka shkruaj Mehaj në llogarinë

e vet në “Facebook”.
Ministri Mehaj ka theksuar se
në fillim kur vendosen ta
shpallnin konkursin më të
madh të ushtrisë, të gjithë u
treguan
skeptikë.
“Nuk
mundeni, nuk keni kapacitete
e nuk realizohet. Rezultatet
sot tregojnë realitetin. Për 11
muaj kemi rekrutuar 1 240
ushtarë.
Me
punë
e
përkushtim, nuk ka asgjë të
pamundur. Në mbrojtje e në
shërbim të Republikës nuk ka
asgjë që na ndal”, ka
deklaruar Mehaj.
Në Kuvendin e Kosovës
tashmë
është
votuar

shqyrtimi i dytë i Projektligjit
për Policinë Ushtarake në
Forcën e Sigurisë së Kosovës
si dhe shqyrtimi i parë i
Projektligjit për Komisionarin
Parlamentar.
“Këto
dy
projektligje janë vazhdimësi e
punës
së
Qeverisë
së
Republikës
së
Kosovës,
Ministrisë së Mbrojtjes dhe
Kuvendit të Kosovës për t’i
përmbushur objektivat tona
të një ushtrie që plotëson
standardet euroatlantike, e
vendosur drejt rrugës për
anëtarësim në NATO”, ka
theksuar me këtë rast ministri
i Mbrojtjes, Armend Mehaj.

Deri më sot 822 842 qytetarë
janë vaksinuar me dozën e
dytë.
Gjithashtu, deri më sot janë
dhënë
102
561
doza
përforcuese dhe doza të treta
të vaksinës kundër Covid-19.

punëtorë shëndetësorë kanë
mbetur tash e tre muaj pa
paga; 45 mjekë kanë ikur nga
Kosova vetëm për një muaj;
tash e një vit Ministria e
Shëndetësisë nuk ka hapur
asnjë
konkurs
për
specializime nga fusha e
mjekësisë, ndërsa vetëm për
dy muaj mbi 200 qytetarë të
vendit tonë kanë kërkuar
shërim jashtë vendit”, thuhet
në komunikatën e LDK-së.
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Të burgosurat në burgun e Lipjanit mbjellin speca dhe domate
LIPJAN, 22 MAJ (ER) - Qendra
Korrektuese e Kosovës ka bërë
me dije se në Qendrën
Korrektuese për Femra në
Lipjan të burgosurat po
vazhdojnë
mbjelljet
pranverore siç janë mbjellja e
specave dhe domateve.
Nga QKK-ja thonë se ky është

një aktivitet rutinë dhe i
përditshëm teksa bëhet e ditur
se e gjithë puna është kryer
nga të burgosurat e kësaj
qendre.
“Në Qendrën Korrektuese për
Femra në Lipjan të burgosurat
po vazhdojnë rutinën dhe
aktivitetet
e
tyre
të

përditshme. E gjithë puna
është kryer nga të burgosurat e
kësaj qendre, ndërsa është
udhëhequr dhe mbikëqyrur
nga Njësia Ekonomike e
ShKK-së dhe stafi i Qendrës
Korrektuese për Femra në
Lipjan”, thuhet në njoftimin e
QKK-së.

Në Kosovë arrijnë edhe dy gazetarë ukrainas
Faton DËRMAKU
PRISHTINË, 22 MAJ - Asociacioni
i Gazetarëve të Kosovës (AGK)
ka bërë me dije se të dielën në
Prishtinë kanë arritur dy
gazetarë ukrainas, Serhii
Shevchenko dhe Liudmyla
Mekh, të cilët do të mund ta
ushtrojnë profesionin e tyre
nga distanca, pas shpërthimit
të luftës në vendin e tyre.
Më 17 prill autoritetet e
Kosovës kanë mirëpritur edhe
Lyudmila Makeyn, gazetaren
e parë ukrainase që ka arritur
në këtë shtet.
Të tre gazetarët qëndrojnë në
Kosovë
në
kuadër
të
programit “Gazetarët me
rezidencë
në
Kosovë
(Journalist in Residence in
Kosovo)”.
Ky program është iniciuar nga
Qendra Evropiane për Liri të
Shtypit dhe Medias (ECPMF),
Federata
Evropiane
e

Gazetarëve
(EFJ)
dhe
mbështetet financiarisht nga
Qeveria e Kosovës.
Si pasojë e pushtimit rus në
Ukrainë, Qeveria e Kosovës ka
bërë me dije në muajin mars
se është e gatshme të strehojë
20 gazetarë ukrainas andaj ka
ndarë 150 000 euro për
strehimin e tyre gjashtëmujor.
“Gazetarët veteranë kanë
punuar
në
medie
të
ndryshme në Ukrainë dhe
janë pjesë aktive e Unionit
Kombëtar të Gazetarëve të
Ukrainës (NUJU). Zonja
Mekh është themeluese dhe
presidente e Fondacionit
‘Iniciativa e Gazetarëve’, me
bazë në kryeqytetin ukrainas,
Kiev”,
është
thënë
në
njoftimin e AGK-së.
AGK ka thënë më herët se
programi i financuar nga
Qeveria
e
Kosovës
u
mundëson
gazetarëve
ukrainas
pagë
mujore,
akomodim në banesë, kushte

për punë, kurse të gjuhës dhe
të integrimit, si dhe ndihmë
psiko-sociale sipas nevojës.
Presidenti rus, Vladimir Putin,
ka urdhëruar më 24 shkurt,
atë që e quan “operacion
special ushtarak”, për ta

çmilitarizuar Ukrainën.
Perëndimi është përgjigjur
me sanksione të ashpra ndaj
Rusisë, duke shënjestruar
ekonominë e shtetit dhe
oligarkët rusë.
Qeveria e Kosovës ka vënë

sanksione kundër Rusisë në
linjë me Perëndimin si dhe ka
shprehur gatishmëri edhe për
strehimin e rreth 5 000
qytetarëve ukrainas që i ikin
luftës.

Filloi asfaltimi i rrugës “Adem Jashari”
në Malishevë
MALISHEVË, 22 MAJ (ER) - Ka
filluar asfaltimi i rrugës
“Adem
Jashari”
në
Malishevë, përkatësisht nga
qendra e qytetit që lidh
magjistralen Malishevë Prishtinë.
Në fillimin e asfaltimit të
rrugës ishin të pranishëm
edhe kryetari i komunës së
Malishevës, Ekrem Kastrati
dhe drejtori i Urbanizmit,
Avdi Morina, të cilët e kanë
parë nga fillimi asfaltimin e
rrugës. Me këtë rast, kryetari
Kastrati ka thënë se “kjo
rrugë, që ka qarkullimin më
të madh në Malishevë, po
ndërtohet sipas standardeve
të ndërtimit të rrugëve dhe
me cilësi, dhe ky është vetëm

Bashkim Ramosaj zgjedhet kryetar i Degës së AAK-së në Deçan
DEÇAN, 22 MAJ (ER) - Aleanca
për Ardhmërinë e Kosovës,
Dega në Deçan, ka mbajtur
sot Kuvendin IX Zgjedhor.
Në këtë kuvend, në të cilin
ishte i pranishëm edhe

kryetari i AAK-së, Ramush
Haradinaj, është zgjedhur
kryetari i kësaj dege.
Bashkim Ramosaj është
zgjedhur kryetar i Degës së
AAK-së në Deçan. “Falënderoj

të gjithë delegatët për
mbështetjen dhe besimin që
më dhatë, që për katër vitet e
ardhshme të jem kryetar i
Degës së AAK-së në Deçan. U
uroj suksese të gjithë

anëtarëve të Këshillit Drejtues
që u përzgjodhën sot”, ka
shkruar Ramosaj në llogarinë
e vet në “Facebook”.
Ramosaj është kryetar i
komunës së Deçanit.

fillimi i zbatimit të projektit
madhor ‘Për Malishevën
urbane’, projekt për të cilin
edhe e ka marrë mbështetjen
e qytetarëve të Malishevës”.
Drejtori i Drejtorisë së
Urbanizmit në komunën e
Malishevës, Avdi Morina, ka
sqaruar se rruga “Adem
Jashari” është rruga që ka
frekuentimin më të madh të
veturave,
pasi
është
magjistrale dhe është rrugë
lidhëse e shumë qendrave,
kurse pjesa e riparuar e
rrugës, e cila po asfaltohet
sot, ka një gjatësi prej rreth
një kilometër, duke filluar
nga qendra e qytetit dhe
mundësohet nga buxheti i
komunës së Malishevës.
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Kurti pritet nga guvernatori i Massachusettsit,
flasin për mundësitë e investimeve në Kosovë
PRISHTINË, 22 MAJ (ER) - Gjatë
vizitës në Massachusetts,
kryeministri i Kosovës, Albin
Kurti, është pritur në takim
nga guvernatori i këtij shteti,
Charles Baker. Diskutuan
mbi avancimin e parimeve
demokratike, për mënyrat e
bashkëpunimit në ekonomi,
mbrojtje dhe siguri.
Duke folur për mundësitë
për investime në Kosovë,
kryeministri Kurti tha se rinia
e talentuar, rritja ekonomike,
e eksporteve dhe e të hyrave
tatimore, borxhi i ulët publik,
me më pak se 30 për qind të
Bruto Produktit Vendor,
trajtimi ndaj investitorëve të
huaj dhe Gjykata Komerciale
në themelim e sipër, ofrojnë
mjedis të favorshëm për
investime dhe të të bërit
biznes në Kosovë.

Ai ka theksuar klimën
tërheqëse për investime,
veçanërisht në sektorin e
teknologjisë
së
informacionit.
Mbi
650
kompani të këtij sektori, 70
për qind e të cilave
eksportojnë
shërbime
kryesisht në ShBA dhe BE,
tregojnë potencialin e madh
dhe të dëshmuar të këtij
sektori në Kosovë.
Si arsye të qëndrueshme për
investime
në
Kosovë,
kryeministri Kurti përmendi
edhe pozitën e favorshme
gjeografike dhe kulturore,
popullatën e re, kreative dhe
të talentuar, njohjen e mirë të
gjuhës angleze, shtrirjen e
gjerë të rrjetit të internetit,
politikën stabile fiskale,
infrastrukturën moderne të
transportit etj.

Abdixhiku, qeverisë: Kthejuani paratë qytetarëve
dhe shkarkojeni bordin e ZRrE-së
PRISHTINË, 22 MAJ (ER) Kryetari i LDK-së, Lumir
Abdixhiku, ka theksuar nga
shkurti e deri më sot, se
qeveria e paaftë e Kosovës i ka
detyruar qytetarët që të
paguajnë
kundërligjshëm
rrymën me rritje. “Tarifat u
detyruan t’i kthejnë. Tani
duhet kthyer edhe paratë e
plaçkitura kundërligjshëm për
disa muaj rresht. Janë para
tuajat. Ju janë marrë pa të
drejtë. Dhe jo vetëm kaq.
Bordi i ZRRE-së, i njëjti që për
muaj rresht e në mes të dimrit,
ngarkoi familjet kosovare me
çmime
astronomike
në
energji, duhet të shkarkohet
menjëherë. S’ka më asnjë
kredibilitet”,
ka
shkruar

Abdixhiku në llogarinë e vet
në “Facebook”.
Ai ka thënë se nga e hëna
LDK-ja do t’i nisë të gjitha
procedurat e nevojshme
parlamentare në këtë drejtim.
“Kuvendi i Kosovës ka për
detyrim
sanksionimin
e
paligjshmërisë.
Shkarkimi
është i paalternativë. Siç është
e
paalternativë
edhe
përgjegjësia morale e secilit
deputet, ministër e vet
kryeministrit që me bindje
plot mbronin këtë vendim
plaçke e diskriminimi që
tanimë ka marrë vulën e turpit
e paligjshmërisë. Kthejini
paratë! Shkarkojeni Bordin!
Mbani
përgjegjësi!”,
ka
shkruar Abdixhiku.

Vazhdon rritja e çmimeve në Shqipëri, reagon FMN-ja
TIRANË, 22 MAJ - Fondi
Monetar Ndërkombëtar ka
kërkuar nga Qeveria e
Shqipërisë që ta zëvendësojë
Bordin e Transparencës që
monitoron çmimet e disa
artikujve ushqimorë bazë me
mbështetje për të varfrit dhe
shtresat e ekspozuara.
Në deklaratën e FMN-së
theksohet se përpjekjet për
përmirësimin e sistemit të
mbrojtjes sociale në vend
duhet të vazhdojnë. “Duke
marrë parasysh sfidat e bordit
të
transparencës
që
monitoron çmimet e disa
artikujve ushqimorë bazë, ne
e
shohim
me
vend
zëvendësimin e tij me
mbështetje të mirorientuar
për të varfrit dhe shtresat e
ekspozuara
me
qëllim
mbrojtjen e tyre nga efektet e

rritjes së çmimeve. Për këtë
arsye,
përpjekjet
për
përmirësimin e sistemit të
mbrojtjes sociale në vend
duhet të vazhdojnë, duke
përfshirë dhe zgjerimin e
mbulimit të shtresës së varfër
dhe në nevojë në sektorin
informal”, ka deklaruar FMNja. Sipas FMN-së, ekonomia e
Shqipërisë po përballet me
presionet që vijnë si pasojë e
luftës në Ukrainë përmes
rritjes së menjëhershme të
çmimeve dhe shtrëngimit të
mëtejshëm
të
kushteve
financiare globale.
Me gjasë, sektori publik do të
përballet me kosto më të larta
të financimit të huaj për një
kohë të gjatë. Ky është një nga
mesazhet kryesore të Fondit
Monetar Ndërkombëtar në
përmbyllje të vizitës në

Shqipëri.
FMN-ja ka njoftuar se është e
nevojshme të jepet më shumë
mbështetje e drejtuar për
shtresat në nevojë dhe për ata
që janë më të ekspozuar për
t’i mbrojtur nga inflacioni.
Kjo duhet mundësuar brenda
nivelit
të
shpenzimeve
ekzistuese të buxhetit për
vitin
2022
përmes
rishpërndarjes.
Kursimi i të ardhurave të
mundshme të mbledhura
mbi
planin,
si
dhe
konsolidimi i besueshëm nga
kahu i të ardhurave në
periudhën afatmesme, janë
thelbësore për rikrijimin e
hapësirave të nevojshme për
politikën fiskale.
FMN-ja ka sugjeruar se
politika monetare duhet të
shtrëngohet më shumë dhe

në kohë për t’i frenuar
trysnitë inflacioniste dhe për
t’i
orientuar
sërish

pritshmëritë për inflacionin
brenda objektivit të Bankës së
Shqipërisë.

08

EKONOMI

E HËNË, 23 MAJ 2022

Katastrofa ushqimore që po vjen
The Economist
Duke pushtuar Ukrainën,
Vladimir
Putini
do
të
shkatërrojë jetët e njerëzve
larg fushës së betejës – dhe në
një shkallë që edhe ai mund
të pendohet. Lufta po godet
një sistem global ushqimor të
dobësuar tashmë nga Covid19, ndryshimi i klimës dhe
një
goditje
e
tregjeve
energjetike. Eksportet e
drithit dhe farave vajore të
Ukrainës pothuajse janë
ndalur dhe ato të Rusisë janë
të rrezikuara. Së bashku, të dy
vendet furnizojnë 12% të
kalorive të tregtuara. Çmimet
e grurit, të cilët qenë rritur
me 53% që nga fillimi i vitit, u
rritën me 6% më 16 maj, pasi
India bëri të ditur se do të
pezullonte eksportet për
shkak të një vale alarmante të
të nxehtit.
Ideja e pranuar gjerësisht e
një krize të kostos së jetesës
as nuk rrok dot peshën e asaj
që mund të presim. Antonio
Guterres,
sekretari
i
përgjithshëm
i
OKB-së,
paralajmëroi më 18 maj se
muajt
e
ardhshëm
kërcënohen nga “spektri i
mungesës
globale
të
ushqimit”, që mund të zgjasë
me vite. Kostoja e lartë e
ushqimeve bazë ka rritur
tashmë me 440 milion,
numrin e njerëzve që nuk
mund të jenë të sigurt se kanë
për të ngrënë mjaftueshëm,
ky numër tashmë është 1.6
miliardë. Gati 250 milionë
janë në prag të urisë. Nëse, siç
ka të ngjarë, lufta zvarritet
dhe furnizimet nga Rusia dhe
Ukraina janë të kufizuara,
qindra miliona njerëz të tjerë
mund të bien në varfëri.
Trazirat politike do të
përhapen, fëmijët do të
mbeten të pazhvilluar dhe
njerëzit do të vdesin nga uria.
Putin nuk duhet ta përdorë
ushqimin si armë. Mungesat
nuk
janë
rezultat
i
pashmangshëm i luftës.
Udhëheqësit botërorë duhet
ta shohin urinë si një
problem global që kërkon
urgjentisht
një
zgjidhje
globale.
Rusia dhe Ukraina furnizojnë
28% të tregtisë globale të
grurit, 29% të elbit, 15% të
misrit dhe 75% të vajit të
lulediellit. Rusia dhe Ukraina
kontribuojnë rreth gjysmën e
drithërave të importuara nga
Libani dhe Tunizia; për
Libinë dhe Egjiptin shifra
është dy të tretat.
Eksportet e ushqimit të
Ukrainës ofrojnë kalori për të
ushqyer 400 milion njerëz.
Lufta po i ndërpret këto
furnizime sepse Ukraina ka
minuar ujërat e saj për të
penguar një sulm, dhe Rusia
po bllokon portin e Odessas.

Edhe
para
pushtimit,
Programi Botëror i Ushqimit
kishte paralajmëruar se viti
2022 do të ishte një vit i
tmerrshëm. Kina, prodhuesi
më i madh i grurit, ka thënë
se, pas shirave që vonuan
mbjelljen vitin e kaluar, kjo
kulturë mund të jetë në
situatën
më
të
keqe
ndonjëherë. Tani, përveç
temperaturave ekstreme në
Indi, prodhuesi i dytë më i
madh në botë, mungesa e
shiut kërcënon të zvogëlojë
rendimentet në shporta të
tjera të bukës, nga brezi i
grurit të Amerikës deri në
rajonin Beauce të Francës.
Briri i Afrikës po shkatërrohet
nga thatësira më e keqe në
katër dekada. Mirë se vini në
epokën
e
ndryshimeve
klimatike.
E gjithë kjo do të ketë një
efekt të rëndë mbi të varfërit.
Familjet në ekonomitë në
zhvillim shpenzojnë 25% të
buxheteve të tyre për ushqim
dhe
në
Afrikën
SubSahariane, deri në 40%. Në
Egjipt buka siguron 30% të të
gjitha kalorive. Në shumë
vende importuese, qeveritë
nuk
mund
të
lejojnë
subvencione për të rritur
ndihmën ndaj të varfërve,
veçanërisht
nëse
ato
importojnë edhe energji – një
treg tjetër në mes trazirash.
Kriza
rrezikon
të
përkeqësohet. Ukraina kishte
dërguar tashmë shumë nga
prodhimet e verës së kaluar
që përpara luftës. Rusia ende
po arrin të shesë grurin e saj,
pavarësisht
kostove
të
shtuara dhe rreziqeve për
transportuesit. Megjithatë,
ato depo ukrainase që janë të
padëmtuara nga luftimet,

janë plot me misër dhe elb.
Fermerët nuk kanë ku të
ruajnë të korrat e tyre të
ardhshme, që do të nisin në
fund të qershorit, dhe për
këtë arsye mund të kalben.
Dhe
atyre
u
mungon
karburanti dhe krahu i punës,
për të mbjellë pas kësaj.
Rusisë, nga ana e saj, mund t’i
mungojnë disa furnizime me
fara dhe pesticide, që
zakonisht
i
blen
nga
Bashkimi Evropian.
Pavarësisht
rritjes
së
çmimeve të grurit, fermerët
në vende të tjera në botë
mund të mos e plotësojnë
mungesën. Një arsye është se
çmimet
janë
të
paqëndrueshme. Më keq,
marzhet e fitimit po tkurren,
për shkak të rritjes së
çmimeve të plehrave dhe
energjisë. Këto janë kostot
kryesore të fermerëve dhe të
dy tregjet janë ndërprerë nga
sanksionet dhe “përleshja”
për gazin natyror. Nëse
fermerët
pakësojnë
plehërimet,
rendimentet
globale do të jenë më të ulëta,
në kohën e gabuar.
Përgjigja e politikanëve të
shqetësuar
mund
të
përkeqësojë
një
situatë
tashmë të keqe. Që nga fillimi
i luftës, 23 vende nga
Kazakistani në Kuvajt kanë
deklaruar kufizime të ashpra
në eksportet e ushqimit, që
mbulojnë 10% të kalorive të
tregtuara globalisht. Më
shumë se një e pesta e të
gjitha eksporteve të plehrave
janë limituar. Nëse tregtia
ndalet, do të ketë zi buke.
Ka nisur tashmë një lojë
fajësimi,
në
të
cilën
Perëndimi dënon Putinin për
pushtimin, dhe Rusia dënon

sanksionet perëndimore. Në
të vërtetë, ndërprerjet janë
kryesisht rezultat i pushtimit
të Putinit dhe disa sanksione i
kanë përkeqësuar ato. Debati
mund të bëhet lehtësisht një
justifikim për mosveprim.
Ndërkohë shumë njerëz do të
mbeten të uritur dhe disa do
të vdesin.
Në vend të kësaj, shtetet
duhet të veprojnë së bashku,
duke filluar nga mbajtja e
tregjeve të hapura. Këtë javë
Indonezia, burim i 60% të
vajit të palmës në botë, hoqi
një ndalim të përkohshëm të
eksporteve. Europa duhet të
ndihmojë
Ukrainën
të
dërgojë
grurin
e
saj
nëpërmjet hekurudhave dhe
rrugëve,
në
portet
e
Rumanisë ose në Balltik,
megjithëse
edhe
parashikimet më optimiste
thonë se vetëm 20% e të
korrave mund të rezultojnë
në këtë mënyrë.
Edhe vendet importuese
kanë nevojë për mbështetje,
në mënyrë që të mos
mbingarkohen nga faturat e
mëdha.
Furnizimet
emergjente të grurit duhet të
shkojnë vetëm për më të
varfërit.
Për
të
tjerët,
financimi i importit me
kushte
të
favorshme,
ndoshta të siguruara përmes
FMN, do të lejonte që dollarët
e donatorëve të shkonin
tjetërkund.
Lehtësimi
i
borxhit mund të ndihmojë
gjithashtu në lirimin e
burimeve jetike.
Ka hapësirë për zëvendësim.
Rreth 10% e të gjitha
drithërave përdoren për
prodhimin
e
biokarburanteve; dhe 18% e
vajrave bimore shkojnë për

biokarburante. Finlanda dhe
Kroacia
kanë
hequr
detyrimet që kërkojnë që
nafta të përfshijë karburantin
nga të korrat. Të tjerët duhet
të ndjekin shembullin e tyre.
Një sasi e madhe drithi
përdoret për të ushqyer
kafshët. Sipas Organizatës së
Ushqimit dhe Bujqësisë,
drithi
përbën
13%
të
ushqimit të thatë të bagëtive.
Në vitin 2021 Kina importoi
28 milion ton misër për të
ushqyer derrat, më shumë se
eksportet e Ukrainës në një
vit.
Një lehtësim i menjëhershëm
do të vinte nga thyerja e
bllokadës së Detit të Zi. Rreth
25 milion ton misër dhe
grurë,
ekuivalente
me
konsumin vjetor të të gjitha
ekonomive më pak të
zhvilluara të botës, janë
bllokuar në Ukrainë. Tre
vende duhet të hiqen
mënjanë: Rusia duhet të
lejojë transportin ukrainas;
Ukraina duhet të çminojë
rrugën pranë Odesës; dhe
Turqia duhet të lejojë
ngarkesat detare të kalojnë
Bosforin.
Kjo nuk do të jetë e lehtë.
Rusia, duke luftuar në fushën
e betejës, po përpiqet të
mbysë
ekonominë
e
Ukrainës. Ukraina heziton të
pastrojë minat e veta. Bindja
e tyre për t’u dorëzuar do të
jetë një detyrë për vendet,
duke përfshirë Indinë dhe
Kinën, që kanë qëndruar
jashtë luftës. Ngarkesat mund
të kërkojnë përcjellje përmes
forcave të armatosura, të
miratuara nga një koalicion i
gjerë. Të ushqyerit e një bote
të brishtë është punë e të
gjithëve. | Bota.al
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Lufta imponon përshpejtimin
e integrimit të Ballkanit Perëndimor
në Bashkimin Evropian
Nga Viola von
CRAMON-TAUBADEL
“Friends of Europe”
Pavarësisht
ndryshimeve
premtuese në qeverisje në
vendet
e
Ballkanit
Perëndimor, mungojnë ende
reformat e thella. Ndërkaq,
tensionet politike në rajon po
shtohen për shkak të
pushtimit të vazhdueshëm
rus ndaj Ukrainës, si dhe për
shkak të pasigurisë së
përgjithshme që dominon
rajonin në përgjithësi.
A mund t’i shpëtojë Ballkani
Perëndimor rrethit vicioz të
“stabilitokracisë”,
pa
sakrifikuar
standardet
demokratike?
Bashkimi
Evropian duhet të merret
seriozisht me Ballkanin
Perëndimor.
Nëse
ai
dëshiron të ketë një rol në
sinjalizimin e një rruge
shpëtimi për lagjen e saj të
afërt, duhet të bëhet një forcë
e besueshme.
Për këtë qëllim, Brukseli ka
mbrojtur
prej
kohësh
zbatimin
e
drejtë,
të
barabartë dhe të zellshëm të
parimit të “shkopit dhe
karotës”. Në radhë të parë kjo
do të thotë se vendet që
shënojnë përparim duhet të
përfitojnë stimuj. Nisja e
bisedimeve të anëtarësimit
me Maqedoninë e Veriut dhe
Shqipërinë ka qenë e vonuar
prej kohësh, ashtu si edhe
liberalizimi i vizave për
qytetarët e Kosovës.
Sfidat ndaj besueshmërisë së
BE-së janë të shumëanshme.
Lejimi i vende anëtare për të
përdorur veton në mënyrë të
njëanshme
ndaj
anëtarësimit të një shteti të
vetëm, si në rastin e vetos
bullgare ndaj Maqedonisë së
Veriut, është në fakt shumë i
dëmshëm
për
besueshmërinë
e
përgjithshme të BE-së.
Nëse unioni nuk i shton
përpjekjet për ta ndihmuar
Sofjen dhe Shkupin që të
kapërcejnë mosmarrëveshjet
midis tyre, ai rrezikon të
humbasë ndikimin në këtë
rajon,
që
mund
të
zëvendësohet nga aktorë të
tjerë që janë tashmë të
pranishëm atje.
E njëjta gjë vlen edhe për
Kosovën, e cila i ka plotësuar
të
gjitha
kushtet
për
liberalizimin e vizave, por
vetoja franceze po e pengon
ende këtë vend nga qasja e
udhëtimit pa viza. Tani që po
rishkruhet
rregullorja
gjeopolitike,
duhet
të
ndërmerren
menjëherë
veprime të forta.

Por besueshmëria është një
rrugë e dyanshme. Përveç
stimujve, BE-ja – një union
vlerash – duhet të bëhet e
besueshme si një entitet që
nuk ka frikë ta përdorë
“shkopin”, atëherë kur është
e nevojshme. Kjo vlen për
hapat prapa sa i përket
demokracisë dhe mangësitë
në sundimit të ligjit, që po
shihen në Serbi dhe Bosnjë
Hercegovinë.
Brukseli duhet të tregojë
gatishmërinë e tij për të
përdorur fuqinë, dhe jo
vetëm fjalët, për t’i goditur
vendet
që
nuk
bashkëpunojnë, pikërisht aty
ku u dhemb më shumë,
përmes ndihmës financiare.
Pasi këto qeveri të jenë të
privuara nga fondet e BE-së
dhe nga investimet e huaja
direkte, ato do të përballen
me një zgjedhje të qartë:
reforma ose distancim i
mëtejshëm nga BE-ja.
Por ndjekja e skemave të
“shkopit dhe karotës” janë
më e pakta që mund të bëjë
BE. Tani që po rishkruhet
rregullorja
gjeopolitike,
duhet
të
ndërmerren
menjëherë veprime të forta
përfundimtare. Aktualisht po
zhvillohen diskutime rreth të
ashtuquajturit pranim i
përshpejtuar i Ukrainës në
BE.
Prandaj, është e rëndësishme
të ritheksohet se kushtet
mbeten aty dhe duhet të
plotësohen, pavarësisht nga

urgjenca politike. Kriteret e
Kopenhagës nuk janë vetëm
të detyrueshme, por edhe një
kusht minimal për atë që
duhet
të
përmbushin
kandidatët
aspirantë,
përpara se të hyjnë në BE.
Sikurse është formuluar nga
kapitujt XXIII dhe XXIV të
kornizës së negociatave,
stabiliteti, sundimi i ligjit,
respektimi i të drejtave të
njeriut, dhe ekzistenca e një
sistemi tregu funksional,
janë të përfshira në kriteret e
anëtarësimit për çdo vend
kandidat.
Ne s’mund të negociojmë
mbi këto kritere në ndonjë
mënyrë domethënëse, dhe as
t’i minimizojmë ato. Sundimi
i ligjit nënkupton se duhen
respektuar rregullat për të
cilat është rënë dakord.
Thënë thjesht: ose duhet të
respektohet
paketa
e
sundimit
të
ligjit
siç
imponohet nga BE, ose vendi
që i shkel rregullat të largohet
prej tij.
Prandaj përpara se të mund
t’i kushtohet një konsideratë
serioze procesit të pranimit,
duhet të ndërmerren disa
reforma të thella në disa nga
vendet
e
Ballkanit
Perëndimor. Mali i Zi duhet
të përmirësojë luftën kundër
krimit të organizuar dhe
korrupsionit, si dhe të
sigurojë punësimin e bazuar
në merita në sektorin publik.
Nga ana tjetër Serbia, duhet
të tregojë në praktikë

rezultatet e reformave në
drejtësi, mbrojtjen e të
drejtave dhe lirive themelore
të njeriut dhe ndërtimin e
institucioneve. Bosnja duhet
të vazhdojë të punojë për
zbatimin e vendimeve të
Konventës Evropiane për të
Drejtat e Njeriut, për të
siguruar mos-diskriminimin
e të gjithë qytetarëve të saj.
Ndërkaq
Kosova
dhe
Shqipëria
duhet
të
dëshmojnë se rezultatet e
reformave në gjyqësor, si dhe
mbrojtja e pakicave janë
zbatuar plotësisht dhe po
japin rezultate konkrete. Së
fundmi,thelbi është arritja e
paqes. Nuk do të ketë një
paqe të qëndrueshme nëse
nuk zbatohet Marrëveshja
gjithëpërfshirëse e Brukselit
e vitit 2013 për normalizimin
e
marrëdhënieve
midis
Serbisë dhe Kosovës, e
pasuar nga një vëmendje më
e
qëndrueshme
ndaj
stabilitetit në Bosnje, vatra e
dytë e nxehtë në Ballkanin
Perëndimor.
Këto janë vendet më të
cënueshme, të cilat mund të
jenë shumë të rëndësishme
për
synimet
strategjike
evropiane. Prandaj, Bashkimi
Evropian duhet të mbështesë
të gjitha përpjekjet për të
arritur një zgjidhje afatgjatë,
e cila do të avancojë
anëtarësimin
e
këtyre
vendeve në union dhe do të
vendosë marrëdhënie të
plota dypalëshe.

Përveç kësaj, duhet të
garantohet funksionimi i
duhur i Komisionit Rajonal, i
ngarkuar me gjurmimin e
fakteve për të gjitha viktimat
e krimeve të luftës dhe
shkeljeve të tjera të rënda të
të drejtave të njeriut të kryera
në
territorin
e
ishJugosllavisë (RECOM). Një
program ambicioz dhe i
gjerë, do të ishte një lëvizje
konkrete
përpara
për
vendosjen e paqes së
qëndrueshme në Ballkanin
Perëndimor.
Kjo është zilja e alarmit për të
cilën ka nevojë BE-ja dhe
Ballkani
Perëndimor.
Mungesa e zbatimit të
reformave shfaqet si një
justifikim kronik për vonesën
e vendeve të Ballkanit
Perëndimor në rrugën drejt
anëtarësimit
në
BE.
Pavarësisht nga të gjitha
nismat e ndërmarra, rezultati
i dëshiruar mund të vonojë
nëse këto vende nuk bëjnë
detyrat e tyre të shtëpisë.
Ndërtimi i shoqërive të forta,
të
qëndrueshme,
me
demokraci të fuqishme, me
respektimin e të drejtave të
njeriut, me qeverisje të mirë,
vende pune dhe arsim –
gjithçka që BE ka promovuar
përmes procesit të vet të
zgjerimit – janë detyrat
thelbësore për 6 vendet e
Ballkanit Perëndimor.
Shënim: Viola von CramonTaubadel, është deputete e
Parlamentit Evropian.
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Ballkani feston titullin me fitore,
Malisheva mbetet në barazh
PRISHTINË, 22 MAJ - Ballkani e ka
festuar me fitore kundër
Gjilanit (2-0) titullin e
kampionit në BKT Superligë.
Stadiumi i qytetit në Suharekë
ishte
arenë
feste
për
portokallezinjtë, të cilët qysh
javë më parë e kishin siguruar
titullin e parë të kampionit në
histori të klubit. Golat e fitores
në ndeshjen e fundit të
edicionit për skuadrën e Ilir
Dajës i shënuan Lumbardh
Dellova, në minutën e 25-të
dhe Ermal Krasniqi, në
minutën
e
40-të.
Në
ceremoninë madhështore të
titullit, trofeun kapitenit Edvin

Kuç ia dorëzoi presidenti
Agim Ademi, derisa medaljet
për ekipin kampion i ndanë
kryetari i Komunës së
Suharekës, Bali Muharremaj,
kryeshefi ekzekutiv i BKT-së,
Suat Bakkal, anëtari i KE të
FFK-së, Mirsad Çollaku dhe
kryetari i FC Ballkani, Arsim
Kabashi. Ndërkohë, java e 36të qartësoi edhe dilemën e
fundit të mbetur, atë të
skuadrës që do të luajë në
barazh me Vushtrrinë. Pas
fitoreve të Drenicës dhe
Prishtinës, këtë fat do ta ketë
Malisheva, të cilës nuk i
mjaftoi barazimi para tifozëve

kundër Dukagjinit (0-0) për
t’iu shmangur ndeshjes së
barazhit. Drenica fitoi në
Drenas në duel me Feronikelin
(2-0), derisa Prishtina triumfoi
në Podujevë në duel me Llapin
(2-1). Drita realizoi fitore
bindëse ndaj Ulpianës (5-0),
duke e siguruar pozitën e
nënkampiones. Në garat
evropiane krahas Ballkanit do
të marrin pjesë edhe Drita,
Gjilani dhe Llapi. Nga
Superliga janë përshëndetur
qysh më herët Feronikeli dhe
Ulpiana, derisa vendin e tyre
do ta zënë Trepça’89 dhe
Ferizaj.

Ylli fiton finalen e parë kundër Trepçës
SUHAREKË, 22 MAJ - Golden
Eagle Ylli ka shënuar fitore
ndaj Trepçës me rezultat
63:62 (21:27, 8:10, 16:9,
18:16), në finalen e parë të
“play-off”-it të Art Motion
Superligës së Kosovës në
basketboll. Ndeshja e dytë do
të zhvillohet të enjten në
Mitrovicë, ndërsa kampion
shpallet skuadra që arrin tri
fitore. Vendasit e nisën
ndeshjen më mirë, me një
epërsi prej shtatë pikësh,
13:6, e më pas pesë minutash
ishin në epërsi 16:11,
megjithatë, nga ky moment
mitrovicasit morën lojën në
duar, duke rikthyer epërsinë
në të mirë të tyre, për të fituar

çerekun e parë 21:27.
Periudha e dytë ishte e
baraspeshuar,
por
u
karakterizua me shumë
gabime nga të dy skuadrat,
duke bërë që të shënohen
vetëm 18 pikë në këtë
dhjetëminutësh,
ndërsa
pjesa e parë përfundoi 29:37.
Në
periodën
e
tretë
therandasit ishin më të mirë,
duke
shfrytëzuar
edhe
gabimet në tentimet e
mitrovicasve dhe dalëngadalë
shkrin epërsinë në vetëm një
pikë, 45:46, sa ishte rezultati
në semafor pas 30 minutash.
Në çerekun e fundit u zhvillua
një lojë shumë interesante
dhe dramatike deri në fund.

Në këtë pjesë “Xehetarët”
kishin epërsi deri në shtatë
pikë, 47:54, por Ylli nuk
dorëzohet dhe në minutën e
fundit barazon shifrat në
60:60, me anë të Erjon
Kastratit, e më pas Collins
shënon për 60:62, kurse pikët
vendimtare i shënon Henrik
Sirko me një tre pikësh për
63:62, ndërsa në aksionin e
fundit nuk shënuan Purvis
dhe Zekiqi për mysafirët. Te
Golden Eagle Ylli u dalluan
Dajuan Graf me 13 pikë e
dhjetë kërcime dhe Chris
Harris me dhjetë pikë e dhjetë
kërcime, kurse te Trepça u
dallua Andrew Gordon me 16
pikë e 11 kërcime.

City mes drithërimash fiton
titullin në Premier Ligë
MANCHESTER, 22 MAJ - Trofeu i
Premier Ligë shkon në duart e
Manchestert City. “Qytetarët”
arritën të fitonin me përmbysje
ndaj Aston Villës, pasi u
gjendën në disavantash të
dyfishtë nga të besuarit e Stiven
Gerrard, i cili bërë të
“ëndërrojnë”
tifozët
e
Liverpool, por të besuarit e Pep
Guardiolës thanë fjalën e tyre
në 15 minutat e fundit të
takimit. Një pjesë e parë jashtë
çdo parashikimi për skuadrën e
Pep Guardiolës, pasi e panë veten
në disavatazh që në minutën e
37-të kur Cash mposhti portierin
e citizenëve. “Qytetarët” u
shokuan përsëri në minutën e
69-të ku Coutinho ndëshkoi për
herë të dytë skuadrën e

Guardiolës. City u zgjua në
minutën e 76-të kur Gundogan
rihapi takimin, ndërsa vetëm dy
minuta më vonë Rodri do të
barazonte shifrat, teksa festa në
kampin e “Qytetarëve” do të
niste në minutën e 81-të kur
përsëri Gundogan do të gjente
golin e dytë personal, dhe të

tretin për të tijtë. Rezultati nuk
ndryshoi deri në fund me Cityn
që rrëmben trofeun e Premier
Ligë për të dytin vit radhas,
teksa edhe Liverpool triumfoi
me shifrat 3-1 përballe Wolves,
por nuk mundën të bënin
mrekullinë, vetëm një pikë më
pak se City.

Milani pas 11 vjetësh
e fiton titullin
MILAN, 22 MAJ - Skuadra e Milanit është shpallur kampionë
në Serie A, pasi mposhti Sassulon me rezultat 3-0. Rivali
lokal që e ndiqte nga pas, Inter, po ashtu fitoi me rezultat të
njëjtë ndaj Sampdorias, por pas përfundimit të sezonit,
Milan qëndron lider me katër pikë larg Interit. Milan fiton
“Scudetton” për herë të parë që nga viti 2011, ndërkohë që
titullarë në Serie A janë shpallur 18 herë.
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3R]LWD


(NRQRPLVWSsU$QDOL]D(NRQRPLNH=\UWDU G\SR]LWD  
'HSDUWDPHQWLGLYL]LRQL 'HSDUWDPHQWLL$QDOL]DYH(NRQRPLNHGKH6WDELOLWHWLW
)LQDQFLDU
1LYHOLLJUDGsV









,UDSRUWRQ
'UHMWRULW
1XPULLYDUWsVYH 



3sUVKNULPLLGHW\UDYHGKHSsUJMHJMsVLYH

x ,PSOHPHQWRQ SURJUDPLQ DIDWVKNXUWsU GKH DIDWPHVsP Ws SXQsV Qs IXVKsQ H
DQDOL]DYHPDNURHNRQRPLNH
x 0HUU SMHVs Qs SsUJDWLWMHQ H DQDOL]DYH PDNURHNRQRPLNH PH TsOOLPWs DUULWMHV Vs
REMHNWLYDYHSsUNDWsVHGKHUHDOL]LPLWWsGHW\UDYHSsUNDWsVHWs%4.Vs
x $QDOL]RQGLQDPLNDWPDNURHNRQRPLNHPHTsOOLPWsLGHQWLILNLPLWWsUUH]LTHYHTs
SsUEsMQsNsUFsQLPHSsUVWDELOLWHWLQHSsUJMLWKVKsPWsVLVWHPLWILQDQFLDU
x .RQWULEXRQ Qs YOHUsVLPLQ DGHNXDW Ws UUH]LNXW VLVWHPLN SsUPHV DQDOL]LPLW GKH
DYDQFLPLW Ws YD]KGXHVKsP Ws VXSR]LPHYH PDNURHNRQRPLNH JMDWs SsUSLOLPLW Ws
SURMHNVLRQHYHPDNURHNRQRPLNH
x .RQWULEXRQ Qs RSHUDFLRQDOL]LPLQ H PRGHOLW PDNURHNRQRPHWULN DYDQFLPLQ H WLM
GKHDQDOL]LPLQHRXWSXWHYHWsGDODQJDPRGHOL
x .RQWULEXRQ Qs GHILQLPLQ H NsUNHVDYH SsU Ws GKsQDW H QHYRMLWXUD Qs SURFHVLQ H
KXOXPWLPLWPEOHGKSsUSLORQGKHRUJDQL]RQWsGKsQDWVWDWLVWLNRUHUHOHYDQWHSsU
SURFHVLQHKXOXPWLPHYH
x -HS RSLQLRQH GKH UHNRPDQGLPH SsUNLWD]L PH osVKWMH Ws QGU\VKPH Ws FLODW MDQs
UHOHYDQWH SsU SURFHVHW H SXQsV Qs IXQNVLRQ Ws DQDOL]DYH PDNURHNRQRPLNH GKH
SURFHVHWWMHUDWsQGsUOLGKXUDQsGHSDUWDPHQW
x 0EsVKWHWEDVKNsSXQLPLQHQHYRMVKsPPHWsJMLWKDSDOsWUHOHYDQWHSsUNLWD]LPH
osVKWMHWHDQDOL]DYHPDNURHNRQRPLNH
x 3sUPEXVKsGHW\UDWMHUDQsED]sWsNsUNHVsVVsPELNsT\UsVLW
.XDOLILNLPHWHNsUNXDUD
x 'LSORPs EDFKHORU Qs HNRQRPL EDQND GKH ILQDQFD PDWHPDWLNs ILQDQFLDUH DSR
IXVKs WMHWsU NXDQWLWDWLYH PH SsUPEDMWMH HNRQRPLNH GKH ILQDQFLDUH 3sUSDUsVL
VWXGLPHWHSsUIXQGXDUDQsQLYHOPDVWHU
x 1MRKXULGKHVKNDWKWsVLQsIXVKsQHHNRQRPHWULVsGKHPRGHOLPLW
x 7sNHWsPLQLPXPSsUYRMsSXQHYMHoDUHQsIXVKsQHNRQRPLNHGKHILQDQFLDUH
x 1MRKXULDQDOLWLNHWsQHYRMVKPHSsUDQDOL]DPDNRHNRQRPLNHGKHILQDQFLDUH
x .sUNRKHQDIWsVLSsUYOHUsVLPHGKHSXQsWsSDYDUXUQJDPELNsT\UsVL
x $IWsVLVKXPsWsPLUDNRPXQLNXHVHGKHDIWsVLSsUWsSXQXDUQsPsQ\UsHIHNWLYHQs
HNLS
x 1MRKMD H PLUs H SURJUDPHYH VRIWYHULNH VL 6WDWD (9LHZV GKH SURJUDPH WMHUD
UHOHYDQWH

1MRKMDHJMXKsYHWsKXDMD
x 3UHIHURKHWWsNHWsQMRKXULWsVKNsOT\HVKPHWsJMXKsVDQJOH]H±YHUEDOHGKHQsWs
VKNUXDU

7sJMLWKsNDQGLGDWsWGXKHWWsGsUJRMQsGRNXPHQWHWHPsSRVKWPH
x )RUPXODULQ]\UWDUWs%4.VsSsUDSOLNLP
x /HWUsQSsUFMHOOsVH PRWLYXHVH NXWKHNVRKHWLQWHUHVLPLSsUNsWsSR]LWs
x 'sVKPLPELSsUYRMsQHSXQsVWsOsVKXDUQJDLQVWLWXFLRQLRUJDQL]DWDNRPSHWHQWH
HPEsVKWHWXUPHGsVKPLQJD7UXVW
x .RSMHWHGLSORPDYHQGsUVDGLSORPDWHILWXDUDMDVKWs5HSXEOLNsVVs.RVRYsV
GXKHWWsMHQsWsQMRKXUDQRVWULILNXDUD]\UWDULVKWQJDDQDH0$6+7LW
x 'sVKPLPELLGHQWLWHWLQGKHYHQGEDQLPLQHSsUKHUVKsPQs.RVRYs

3URFHGXUDHDSOLNLPLW
x $IDWLLIXQGLWSsUDSOLNLPsVKWsTHUVKRU
x $SOLNLPLPXQGWsEsKHWRQOLQH KWWSVKULVETNNRVRUJ SsUPHVIDTHV]\UWDUHWs
%4.VsRVHSsUPHVDUNLYLWWs%4.Vs$VQMsIRUPsWMHWsUHDSOLNLPLWQXNGRWs
PHUUHWSDUDV\VK
x )RUPsQHDSOLNDFLRQLWPXQGWDVKNDUNRQLSsUPHVIDTHV]\UWDUH
ZZZETNNRVRUJ

x 'RNXPHQWDFLRQHWHSDNRPSOHWXDUDQXNGRWsPHUUHQSDUDV\VK9HWsP
NDQGLGDWsWWsFLOsWLSORWsVRMQsNULWHUHWHNRQNXUVLWGRWsNRQWDNWRKHQ
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3R]LWD


(NRQRPLVWSsU6WDELOLWHW)LQDQFLDU=\UWDU QMsSR]LWs  
'HSDUWDPHQWLGLYL]LRQL 'HSDUWDPHQWLL$QDOL]DYH(NRQRPLNHGKH6WDELOLWHWLW
)LQDQFLDU
1LYHOLLJUDGsV









,UDSRUWRQ
'UHMWRULW
1XPULLYDUWsVYH 






3sUVKNULPLLGHW\UDYHGKHSsUJMHJMsVLYH

x ,PSOHPHQWRQ SURJUDPLQ DIDWVKNXUWsU GKH DIDWPHVsP Ws SXQsV Qs
GHSDUWDPHQWQMsVLQsSsUVWDELOLWHWILQDQFLDU
x 0HUUSMHVsQsSsUJDWLWMHQHDQDOL]DYHWsVHNWRULWILQDQFLDUQsIXQNVLRQWsDUULWMHVVs
REMHNWLYDYHSsUNDWsVHGKHUHDOL]LPLWWsGHW\UDYHSsUNDWsVHWs%4.Vs
x .RQWULEXRQQsYOHUsVLPLQHUUH]LNXWVLVWHPLNSsUPHVDQDOL]LPLWGKHDYDQFLPLWWs
YD]KGXHVKsPWsLQVWUXPHQWHYHGKHPRGHOHYHSsUYOHUsVLPLQHNsWLMUUH]LNX
x $QDOL]RQ GLQDPLNDW H WUHJMHYH GKH LQVWLWXFLRQHYH ILQDQFLDUH PH TsOOLP Ws
LGHQWLILNLPLWWsUUH]LTHYHTsSsUEsMQsNsUFsQLPHSsUVWDELOLWHWLQHVLVWHPLWILQDQFLDU
x .RQWULEXRQ Qs GHILQLPLQ H NsUNHVDYH SsU Ws GKsQDW H QHYRMLWXUD Qs SURFHVLQ H
KXOXPWLPLW  GXNH SsUIVKLUs PEOHGKMHQ SsUSLOLPLQ GKH RUJDQL]LPLQ H Ws GKsQDYH
VWDWLVWLNRUHUHOHYDQWHSsUSURFHVLQHKXOXPWLPHYH
x 5HNRPDQGRQ GKH NRQWULEXRQ Qs osVKWMH Ws QGU\VKPH PH UHOHYDQFs SsU IXVKsQ H
VWDELOLWHWLWILQDQFLDUGKHSURFHVHWHSXQsVQsGHSDUWDPHQW
x 0EsVKWHWs EDVKNsSXQLPLQ H QHYRMVKsP PH Ws JMLWKD SDOsW UHOHYDQWH SsUNLWD]L PH
osVKWMHWHVWDELOLWHWLWILQDQFLDU
x 3sUPEXVKGHW\UDWMHUDQsED]sWsNsUNHVsVVsPELNsT\UsVLW

.XDOLILNLPHWHNsUNXDUD
x 'LSORPsEDFKHORUQsHNRQRPLEDQNDGKHILQDQFDPDWHPDWLNsILQDQFLDUHDSRIXVKs
WMHWsU NXDQWLWDWLYH PH SsUPEDMWMH HNRQRPLNH GKH ILQDQFLDUH 3sUSDUsVL VWXGLPHW H
SsUIXQGXDUDQsQLYHOPDVWHU
x 1MRKXULGKHVKNDWKWsVLQsIXVKsQHHNRQRPHWULVsGKHPRGHOLPLW
x 7sNHWsPLQLPXPSsUYRMsSXQHYMHoDUHQsIXVKsQHNRQRPLNHGKHILQDQFLDUH
x 1MRKXULDQDOLWLNHWsQHYRMVKPHSsUDQDOL]DPDNRHNRQRPLNHGKHILQDQFLDUH
x .sUNRKHQDIWsVLSsUYOHUsVLPHGKHSXQsWsSDYDUXUQJDPELNsT\UsVL
x $IWsVLVKXPsWsPLUDNRPXQLNXHVHGKHDIWsVLSsUWsSXQXDUQsPsQ\UsHIHNWLYHQs
HNLS
x 1MRKMD H PLUs H SURJUDPHYH VRIWYHULNH VL 6WDWD (9LHZV GKH SURJUDPH WMHUD
UHOHYDQWH

1MRKMDHJMXKsYHWsKXDMD
x 3UHIHURKHWWsNHWsQMRKXULWsVKNsOT\HVKPHWsJMXKsVDQJOH]H±YHUEDOHGKHQsWs
VKNUXDU

7sJMLWKsNDQGLGDWsWGXKHWWsGsUJRMQsGRNXPHQWHWHPsSRVKWPH
x )RUPXODULQ]\UWDUWs%4.VsSsUDSOLNLP
x /HWUsQSsUFMHOOsVH PRWLYXHVH NXWKHNVRKHWLQWHUHVLPLSsUNsWsSR]LWs
x 'sVKPLPELSsUYRMsQHSXQsVWsOsVKXDUQJDLQVWLWXFLRQLRUJDQL]DWDNRPSHWHQWHH
PEsVKWHWXUPHGsVKPLQJD7UXVW
x .RSMHWHGLSORPDYHQGsUVDGLSORPDWHILWXDUDMDVKWs5HSXEOLNsVVs.RVRYsVGXKHW
WsMHQsWsQMRKXUDQRVWULILNXDUD]\UWDULVKWQJDDQDH0$6+7LW
x 'sVKPLPELLGHQWLWHWLQGKHYHQGEDQLPLQHSsUKHUVKsPQs.RVRYs

3URFHGXUDHDSOLNLPLW
x $IDWLLIXQGLWSsUDSOLNLPsVKWsTHUVKRU
x $SOLNLPLPXQGWsEsKHWRQOLQH KWWSVKULVETNNRVRUJ SsUPHVIDTHV]\UWDUHWs
%4.VsRVHSsUPHVDUNLYLWWs%4.Vs$VQMsIRUPsWMHWsUHDSOLNLPLWQXNGRWs
PHUUHWSDUDV\VK
x )RUPsQHDSOLNDFLRQLWPXQGWDVKNDUNRQLSsUPHVIDTHV]\UWDUHZZZETNNRVRUJ

x 'RNXPHQWDFLRQHWHSDNRPSOHWXDUDQXNGRWsPHUUHQSDUDV\VK9HWsP
NDQGLGDWsWWsFLOsWLSORWsVRMQsNULWHUHWHNRQNXUVLWGRWsNRQWDNWRKHQ
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3R]LFLMD


(NRQRPLVWD]DHNRQRPVNHDQDOL]H6OXåEHQLN GYHSR]LFLMH


'HSDUWPDQRGHOMHQMH 'HSDUWPDQ]DHNRQRPVNHDQDOL]HLILQDQVLMVNXVWDELOQRVW
1LYRVWHSHQD








,]YHãWDYD
'LUHNWRUX
%URMSRGUHÿHQLK




2SLVGXåQRVWLLRGJRYRUQRVWL

x 6SURYRGL NUDWNRURþQL L VUHGQMRURþQL SURJUDP UDGD  X REODVWL PDNURHNRQRPVNLK
DQDOL]D
x 8þHVWYXMH X SULSUHPL PDNURHNRQRPVNLK DQDOL]D X FLOMX SRVWL]DQMD UHOHYDQWQLK
FLOMHYDLLVSXQMDYDQMDRGJRYDUDMXüLKGXåQRVWL&%.D
x $QDOL]LUD PDNURHNRQRPVNH GLQDPLNH NDNR EL VH LGHQWLILNRYDOL UL]LFL NRML
SUHGVWDYOMDMXSUHWQMXVWDELOQRVWLILQDQVLMVNRJVLVWHPD
x 'RSULQRVL DGHNYDWQRM SURFHQL VLVWHPVNRJ UL]LND NUR] DQDOL]X L NRQWLQXLUDQR
XQDSUHÿHQMH
PDNURHNRQRPVNLK
SUHWSRVWDYNL
WRNRP
VDVWDYOMDQMD
PDNURHNRQRPVNLKSURMHNFLMD
x 'RSULQRVL RSHUDFLRQDOL]DFLML PDNURHNRQRPHWULMVNRJ PRGHOD QMHJRYRP
XQDSUHÿHQMXLDQDOL]LUH]XOWDWDL]YHGHQLKL]PRGHOD
x 'RSULQRVL GHILQLVDQMX ]DKWHYD ]D SRGDWNH SRWUHEQH X SURFHVX LVWUDåLYDQMD
SULNXSOMD VDVWDYOMD L RUJDQL]XMH VWDWLVWLþNH SRGDWNH UHOHYDQWQH ]D SURFHV
LVWUDåLYDQMD
x 'DMHPLãOMHQMDLSUHSRUXNHXYH]LVDUD]OLþLWLPSLWDQMLPDNRMDVXRG]QDþDMD]D
SURFHVH UDGD X IXQNFLML PDNURHNRQRPVNLK DQDOL]D L GUXJLK VURGQLK SURFHVD X
GHSDUWPDQX
x 3RGUåDYDQHRSKRGQXVDUDGQMXVDVYLPUHOHYDQWQLPVWUDQDPDXYH]LVDSLWDQMLPD
PDNURHNRQRPVNLKDQDOL]D
x 2EDYOMDLGUXJHGXåQRVWLQD]DKWHYQDG]RUQLND
3RWUHEQHNYDOLILNDFLMH
x %DFKHORU GLSORPD X HNRQRPLML EDQNDUVWYX L ILQDQVLMDPD  ILQDQVLMVNRM
PDWHPDWLFLLOLGUXJRMNYDQWLWDWLYQRMREODVWLHNRQRPVNRJLILQDQVLMVNRJVDGUåDMD
3UHGQRVW]DYUãHQHVWXGLMHQDPDVWHUQLYRX
x =QDQMHLYHãWLQHL]REODVWLHNRQRPHWULMHLPRGHOLUDQMD
x 'DLPDQDMPDQMHJRGLQXUDGQRJLVNXVWYDXHNRQRPVNRMLILQDQVLMVNRMREODVWL
x $QDOLWLþNR]QDQMHQHRSKRGQR]DPDNURHNRQRPVNHLILQDQVLMVNHDQDOL]H
x 3RWUHEQHVXYHãWLQH]DSURFHQXLQH]DYLVDQUDGRGQDG]RUQLND
x 9HRPDGREUHNRPXQLNDFLMVNHYHãWLQHLVSRVREQRVWHILNDVQRJWLPVNRJUDGD
x 'REUR SR]QDYDQMH VRIWYHUVNLK SURJUDPD NDR ãWR VX 6WDWD (9LHZV L GUXJL
UHOHYDQWQLSURJUDPL

3R]QDYDQMHVWUDQLKMH]LND
x 3RåHOMQRMHGDLPDRGOLþQR]QDQMHHQJOHVNRJMH]LND±XVPHQRLSLVPHQR

6YLNDQGLGDWLPRUDMXGRVWDYLWLVOHGHüDGRNXPHQWD
x =YDQLþQLREUD]DF&%.D]DDSOLFLUDQMH
x 3URSUDWQR PRWLYDFLRQR SLVPRNRMHQDYRGLYDãHLQWHUHVRYDQMH]DRYXSR]LFLMX
x 'RND]RUDGQRPLVNXVWYXL]GDWRGVWUDQHQDGOHåQHLQVWLWXFLMHRUJDQL]DFLMH
SRWNUHSOMHQGRND]RPL]7UXVWD
x .RSLMHGLSORPDGRNGLSORPHVWHþHQHYDQ5HSXEOLNH.RVRYDPRUDMXELWL
]YDQLþQRSUL]QDWHQRVWULILNRYDQHRGVWUDQH0217D
x 'RND]RLGHQWLWHWXLVWDOQRPERUDYLãWXQD.RVRYX

3RVWXSDNDSOLFLUDQMD
x .UDMQMLURN]DDSOLFLUDQMHMHMXQJRGLQH
x $SOLFLUDQMHVHPRåHYUãLWLRQOLQH KWWSVKULVETNNRVRUJ SUHNR]YDQLþQHYHE
VWUDQLFH&%.DLOLSUHNRDUKLYH&%.D1LNDNDYGUXJLREOLNDSOLFLUDQMDVHQHüH
X]HWLXRE]LU
x 2EUD]DFDSOLNDFLMHPRåHWHSUHX]HWLSUHNR]YDQLþQHVWUDQLFHZZZETNNRVRUJ

x 1HNRPSOHWQDGRNXPHQWDFLMDVHQHüHX]HWLXRE]LU%LüHNRQWDNWLUDQLVDPR
NDQGLGDWLNRMLLVSXQMDYDMXNULWHULMXPHNRQNXUVD
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3R]LFLMD 



'HSDUWPDQRGHOMHQMH
1LYRVWHSHQD

,]YHãWDYD
%URMSRGUHÿHQLK 


(NRQRPLVWD]DILQDQVLMVNXVWDELOQRVW6OXåEHQLN MHGQDSR]LFLMD 
'HSDUWPDQ]DHNRQRPVNHDQDOL]HLILQDQVLMVNXVWDELOQRVW








'LUHNWRUX



2SLVGXåQRVWLLRGJRYRUQRVWL

x 6SURYRGL NUDWNRURþQL L VUHGQMRURþQL SURJUDP UDGD X GHSDUWPDQXMHGLQLFL ]D
ILQDQVLMVNXVWDELOQRVW
x 8þHVWYXMH X SULSUHPL DQDOL]D ILQDQVLMVNRJ VHNWRUD X FLOMX SRVWL]DQMD UHOHYDQWQLK
FLOMHYDLLVSXQMDYDQMDRGJRYDUDMXüLKGXåQRVWL&%.D
x 'RSULQRVL SURFHQL VLVWHPVNRJ  UL]LND NUR] DQDOL]X L NRQWLQXLUDQR XQDSUHÿHQMH
LQVWUXPHQDWDLPRGHOD]DSURFHQXRYRJUL]LND
x $QDOL]LUDGLQDPLNXWUåLãWDLILQDQVLMVNLKLQVWLWXFLMDNDNRELVHLGHQWLILNRYDOLUL]LFL
NRMLSUHGVWDYOMDMXSUHWQMXVWDELOQRVWLILQDQVLMVNRJVLVWHPD
x 'RSULQRVL GHILQLVDQMX ]DKWHYD ]D SRGDWNH SRWUHEQH X SURFHVX LVWUDåLYDQMD
XNOMXþXMXüL SULNXSOMDQMH VDVWDYOMDQMH L RUJDQL]DFLMX VWDWLVWLþNLK SRGDWDND
UHOHYDQWQLK]DSURFHVLVWUDåLYDQMD
x 3UHSRUXþXMH L GRSULQRVL UD]OLþLWLP SLWDQMLPD RG ]QDþDMD ]D REODVW ILQDQVLMVNH
VWDELOQRVWLLSURFHVDUDGDXGHSDUWPDQX
x 3RGUåDYD QHRSKRGQX VDUDGQMX VD VYLP UHOHYDQWQLP VWUDQDPD X YH]L VD SLWDQMLPD
ILQDQVLMVNHVWDELOQRVWL
x 2EDYOMDLGUXJHGXåQRVWLQD]DKWHYQDG]RUQLND

3RWUHEQHNYDOLILNDFLMH
x %DFKHORUGLSORPDXHNRQRPLMLEDQNDUVWYXLILQDQVLMDPDILQDQVLMVNRMPDWHPDWLFL
LOL GUXJRM NYDQWLWDWLYQRM REODVWL  HNRQRPVNRJ L ILQDQVLMVNRJ VDGUåDMD 3UHGQRVW
]DYUãHQHVWXGLMHQDPDVWHUQLYRX
x =QDQMHLYHãWLQHL]REODVWLHNRQRPHWULMHLPRGHOLUDQMD
x 'DLPDQDMPDQMHJRGLQXUDGQRJLVNXVWYDXHNRQRPVNRMLILQDQVLMVNRMREODVWL
x $QDOLWLþNR]QDQMHQHRSKRGQR]DPDNURHNRQRPVNHLILQDQVLMVNHDQDOL]H
x 3RWUHEQHVXYHãWLQH]DSURFHQXLQH]DYLVDQUDGRGQDG]RUQLND
x 9HRPDGREUHNRPXQLNDFLMVNHYHãWLQHLVSRVREQRVWHILNDVQRJWLPVNRJUDGD
x 'REUR SR]QDYDQMH VRIWYHUVNLK SURJUDPD NDR ãWR VX 6WDWD (9LHZV L GUXJL
UHOHYDQWQLSURJUDPL

3R]QDYDQMHVWUDQLKMH]LND
x 3RåHOMQRMHGDLPDRGOLþQR]QDQMHHQJOHVNRJMH]LND±XVPHQRLSLVPHQR

6YLNDQGLGDWLPRUDMXGRVWDYLWLVOHGHüDGRNXPHQWD
x =YDQLþQLREUD]DF&%.D]DDSOLFLUDQMH
x 3URSUDWQR PRWLYDFLRQR SLVPRNRMHQDYRGLYDãHLQWHUHVRYDQMH]DRYXSR]LFLMX
x 'RND]RUDGQRPLVNXVWYXL]GDWRGVWUDQHQDGOHåQHLQVWLWXFLMHRUJDQL]DFLMH
SRWNUHSOMHQGRND]RPL]7UXVWD
x .RSLMHGLSORPDGRNGLSORPHVWHþHQHYDQ5HSXEOLNH.RVRYDPRUDMXELWL]YDQLþQR
SUL]QDWHQRVWULILNRYDQHRGVWUDQH0217D
x 'RND]RLGHQWLWHWXLVWDOQRPERUDYLãWXQD.RVRYX

3RVWXSDNDSOLFLUDQMD
x .UDMQMLURN]DDSOLFLUDQMHMHMXQRGLQH
x $SOLFLUDQMHVHPRåHYUãLWLRQOLQH KWWSVKULVETNNRVRUJ SUHNR]YDQLþQHYHE
VWUDQLFH&%.DLOLSUHNRDUKLYD&%.D1LNDNDYGUXJLREOLNDSOLFLUDQMDVHQHüH
X]HWLXRE]LU
x 2EUD]DFDSOLNDFLMHPRåHWHSUHX]HWLSUHNR]YDQLþQHVWUDQLFHZZZETNNRVRUJ

x 1HNRPSOHWQDGRNXPHQWDFLMDVHQHüHX]HWLXRE]LU%LüHNRQWDNWLUDQLVDPR
NDQGLGDWLNRMLLVSXQMDYDMXNULWHULMXPHNRQNXUVD

PUBLICITET

E +Ê1Ê,  MAJ 2022

13

