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vlerësuar se pas vërtetimit të
Gjykatës së Apelit për vendimin e
Themelores për anulimin e tarifave
të rritura të energjisë elektrike,

Kosova është pa tarifa të energjisë.
Ata kanë kërkuar nga qeveria Kurti
që ta zbatojë vendimin e gjykatës
për këtë çështje. Po ashtu, zyrtarët e
këtyre dy partive kanë kërkuar që t’i
nisin procedurat për shkarkimin e

bordit të Zyrës së Rregullatorit për
Energji (ZRrE), i cili kishte marrë
vendim që t’i rrisë faturat e
energjisë elektrike për qytetarët që
shpenzojnë mbi 800 KhW energji
elektrike
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Biden: Putini synon ta eliminojë Ukrainën
UASHINGTON, 23 MAJ - Presidenti
amerikan Joe Biden e ka
akuzuar homologun e tij rus,
Vladimir Putin, se po tenton ta
“eliminojë” Ukrainën dhe ka
thënë se lideri rus duhet të
paguajë “çmim afatgjatë” për
pushtimin e këtij shteti.
Duke folur në Tokio më 23 maj,
Bideni ka thënë, në një
konferencë për medie, se
bombardimet
ruse
në
infrastrukturën civile, sikurse
shkolla, teatro, spitale dhe
muze, tregojnë synimin e qartë
të Putinit për pushtimin e nisur
më 24 shkurt. “Besoj se ajo që

dëshiron Putini është ta
eliminojë
identitetin
e
Ukrainës. Ai nuk mund ta
pushtojë atë, mirëpo mund të
tentojë
t’ia
shkatërrojë
identitetin”, ka thënë Biden.
Ukraina e ka akuzuar Rusinë se
është duke kryer mizori në
pushtimin e paprovokuar dhe
ka thënë se ka identifikuar më
shumë se 10 000 krime të
mundshme të luftës.
Rusia e mohon shënjestrimin e
civilëve dhe pretendon se të
dhënat për mizori që prezanton
Ukraina janë të rreme.
Para nisjes së luftës, të cilën

Putini e konsideron “operacion
special ushtarak”, lideri rus ka
thënë se Ukraina nuk ka qenë
kurrë njëmend shtet dhe ka
thënë se Ukraina është pjesë e
“historisë,
kulturës
dhe
hapësirës
shpirtërore”
të
Rusisë.
Bideni ka thënë se Putini duhet
“të paguajë çmim të lartë për
barbarizmin e tij në Ukrainë”
për t’u siguruar që shtetet e tjera
nuk marrin hapa të ngjashëm.
Deklarata e tij besohet se ka
qenë referencë e drejtpërdrejtë
për tensionet në mes të Kinës
dhe Tajvanit.

OBSh: Bota po përballet me sfida të frikshme
GJENEVË, 23 MAJ - Bota po
përballet me sfida “të frikshme”
përfshirë
pandeminë
e
koronavirusit, luftën në Ukrainë
dhe linë e majmunëve, ka thënë
shefi i Organizatës Botërore të
Shëndetësisë, Tedros Adhanom
Ghebreyesus.
Në një konferencë të mbajtur në
Gjenevë, ai ka thënë se lia e
majmunëve është raportuar në 15
shtete jashtë Afrikës.
Më shumë se 80 raste janë
konfirmuar në Evropë, Shtetet e
Bashkuara, Kanada, Australi dhe
Izrael.
Megjithatë, rreziku për publikun e
gjerë vazhdon të jetë i ulët.
Lia e majmunëve, virus shumë i
zakonshëm në Afrikën Qendrore
dhe atë Perëndimore, nuk ka
tendenca të përhapjes së lehtë
mes njerëzve dhe virusi përcillet

me simptoma mesatare.
Sipas autoriteteve shëndetësore
në Britani të Madhe, shumicës së
të infektuarve u duhen disa javë
për t’u shëruar.
Belgjika është bërë shteti i parë që
ka bërë të ditur karantinën prej tri
javësh për personat e infektuar.
“Ne
po
përballemi
me
konvergjencë të frikshme të
sëmundjeve, thatësisë, urisë,
luftës, të nxitura edhe nga
ndryshimet klimatike, pabarazia
dhe rivaliteti gjeopolitik”, ka thënë
shefi i OBSH-së.
Simptomat fillestare përfshijnë
temperaturë,
kokëdhimbje,
dhimbje të shpinës dhe muskujve.
Ndërkohë mund të dalin puçrra
në fytyrë dhe trup. Ato mund të
shkaktojnë djegie dhe të kruara të
mëdha.
Infeksioni
hiqet
gradualisht pas 14 apo 21 ditësh.

Greqia ua ndalon hyrjen qindra migrantëve
ATHINË, 23 MAJ - Greqia tha të
hënën se ka parandaluar afër
600 migrantë që ta kalojnë Detin
Egje dhe të hyjnë në ujërat e saj
territoriale nga Turqia. Ky ishte
grupi më i madh i migrantëve që
ka tentuar të hyjë në Greqi gjatë
këtij viti.
Një zëdhënës i rojeve bregdetare
greke tha se pesë anije dhe katër
varka më të vogla ishin nisur nga
bregdeti turk në mëngjesin e së
hënës. “Patrulla greke ishte në
gjendje që shumë shpejt t’i

lokalizonte anijet dhe t’i
informonte rojet bregdetare
turke”, tha për AFP-në një
zëdhënës i rojeve bregdetare
greke.
Në
deklaratën
e
rojeve
bregdetare të Greqisë u tha se të
gjitha anijet me azilkërkues janë
kthyer prapa në ujërat turke.
Gjatë këtij viti mbi 3 000
azilkërkues kanë arritur në
Greqi, përfshirë mbi 1 100
muajin e kaluar, thuhet në të
dhënat e Ministrisë greke të

Migrimit.
Ndërkaq, sipas statistikave të
publikuara në prill, mbi 2 300
azilkërkues janë vendosur në
kampet e ishujve grekë Lesbos,
Samos, Chios, Kos, Leros - që të
gjithë këta ishuj gjenden afër
Turqisë.
Greqia vazhdimisht ka akuzuar
Turqinë se nuk ndërmerr
veprime të mjaftueshme për t’i
parandaluar kontrabanduesit
që t’i transportojnë migrantët
me anije dhe varka të pasigurta.

Burgim i përjetshëm për ushtarin rus që kreu vrasje në Ukrainë
KIEV, 23 MAJ - Një gjykatë në
Kiev ka dënuar 21-vjeçarin rus
Vadim Shishimarin me burgim
të përjetshëm për vrasjen e një
civili të paarmatosur në
Ukrainë. Ky njëherësh është
gjykimi i parë për krime lufte
prej nisjes së pushtimit rus në
Ukrainë më 24 shkurt.
Në një seancë të ndjekur me
shumë interes, gjyqtarët në
distriktin Solomyanka në Kiev
kanë dënuar rreshterin rus i cili

më parë ka pranuar fajësinë
për vrasjen e 62-vjeçarit
ukrainas Oleksandr Shelypov.
Ai është qëlluar me armë zjarri
teksa ka qenë duke shëtitur me
biçikletën e tij në veriperëndim
të rajonit Sumi.
Ukraina ka akuzuar Rusinë për
mizori kundër civilëve përgjatë
tre muajve të pushtimit dhe ka
thënë se ka identifikuar më
shumë se 10 000 krime të
mundshme lufte.
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LDK-ja: Vizita e Kurtit në ShBA përfundoi
pa asnjë dobi për vendin
Faton DËRMAKU
PRISHTINË, 23 MAJ - Zyrtarë të
Lidhjes Demokratike të Kosovës
(LDK) kanë shprehur shqetësimin
e tyre për vizitën e kryeministrit
Albin Kurti në Shtetet e Bashkuara
të Amerikës (ShBA). Nga kjo parti,
vizitën e Kurtit e kanë quajtur të
tejzgjatur dhe pa takime me
zyrtarë të lartë shtetërorë të ShBAsë.
Nënkryetarja e LDK-së, Shqipe
Mjekiqi, ka thënë të hënën në një
konferencë për medie se vizita 18ditore e Kurtit nuk i ka sjellë asnjë
të mirë vendit.
Mjekiqi ka thënë se takimet e tilla
të nivelit të lartë janë të
zakonshme për krerët e rajonit.
“Albin Kurti është kthyer nga
ShBA-ja në Evropë në vizitë të
tejzgjatur. Për ta përmbledhur këtë
vizitë të kryeministrit Kurti, edhe
pse ai nuk e përmblodhi vet, e

përfundoi vizitën pa asnjë takim
me zyrtarë të lartë. Takimet e tilla
të nivelit të lartë janë të
zakonshme për krerët e rajonit.
Shëtitja 18-ditore e Kurtit në ShBA
në kohë krize në vend zbeh
peshën institucionale që ka pasur
Kosova në rajon”, ka thënë Mjekiqi.
Ndërsa anëtari i kryesisë i LDK-së,
Muhamet Hamiti, ka thënë se
kryeministri i vendit, Albin Kurti,
ka qëndruar në ShBA pa ndonjë
agjendë të qartë. “Nga ajo që pamë
ishin takime ad-hoc, pa një
strategji të mirëfilltë. Dinamika e
zhvillimeve nuk lejon që
kryeministri të shkojë pa u
dakorduar mirë. Nëse qëllimi
kryesor i shëtitjes së Kurtit në ShBA
ka qenë diplomacia ekonomike,
kjo nuk është bërë në mënyrën e
duhur dhe është bërë pa program.
Kurti tregon që është i
vetëmjaftueshëm dhe nuk ka
strategji kur u qaset kompanive të
huaja”, është shprehur Hamiti.

Inspektori i përgjithshëm i AKI-së ftohet
si dëshmitar nga Specialja
PRISHTINË, 23 MAJ (ER) - Inspektori
i përgjithshëm i Agjencisë
Kosovare për Inteligjencë, Burim
Ramadani, është ftuar nga
Gjykata Speciale si dëshmitar. Në
njoftimin e publikuar nga AKI-ja
thuhet se Ramadani urdhërohet
të paraqitet si dëshmitar për t’u
marrë në pyetje nga Zyra e
Prokurorit të Specializuar për të
ofruar detaje në lidhje me
lokacionin e tij fizik dhe gjeografik
gjatë kohës së luftës. “AKI-ja

njofton opinionin publik se Zyra e
Prokurorit të Specializuar ka
dërguar fletëthirrje për dëshmitar
për Inspektorin e Përgjithshëm të
AKI-së, z. Burim Ramadani. Në
fletëthirrje precizohet se z.
Ramadani
urdhërohet
të
paraqitet si dëshmitar për t’u
marrë në pyetja nga Zyra e
Prokurorit të Specializuar, në
datën e caktuar, dhe në
fletëthirrje nga ai është kërkuar që
‘të ofrojë detaje në lidhje me

lokacionin e tij fizik dhe gjeografik
gjatë kohës së luftës, dhe të ofrojë
dokumentacion përfshirë këtu
edhe fotografi dhe të dhëna të
tjera nga periudha nga 1 janari
1998 deri 31 dhjetor 2000’. Z.
Ramadani është plotësisht i
vetëdijshëm për obligimet ligjore
në raste të këtilla, sikurse edhe që
beson se ky është një gabim
teknik dhe, si i tillë, do të
qartësohet më tutje”, ka njoftuar
AKI-ja.

Pas nëntë vjetësh Sali Berisha
rizgjedhet kryetar i PD-së
TIRANË, 23 MAJ - Pas nëntë vjetësh Sali
Berisha është rizgjedhur në krye të Partisë
Demokratike (PD). “Sot demokratët me
votën e tyre dëshmuan se partia tashmë u
përket atyre”, ka thënë Albana Vokshi,
derisa ka lexuar shifrat e votuesve në të
gjitha degët. 43 680 demokratë votuan në
total, ku 40 820 votuan për Sali Berishën,
ndërsa 2 532 për Ibsen Elezin. Kreu i PD-së
fitoi 93.45 për qind të votave, kurse 5.8 për
qind e demokratëve e mbështetën Elezin
në këtë garë.
Të pavlefshme u shpallën 328 vota.
Më 22 maj u votua në 108 qendra votimi në

Në 24 orët e fundit vetëm një rast me Covid në Kosovë
Prishtinë, 23 maj (ER) Ministria e Shëndetësisë ka
njoftuar se në 24 orët e fundit,
pas 398 testimeve, një qytetar
ka rezultuar pozitiv me virusin
Covid-19 dhe nuk është
shënuar asnjë rast i vdekjes. Të

hënën janë shëruar 32
qytetarë, ndërsa numri i
përgjithshëm i të shëruarve
është 225 013. Në total numri i
rasteve aktive është 157. Prej
fillimit të vaksinimit në të gjitha
qytetet e Kosovës janë dhënë 1

828 480 doza të vaksinës. Deri
më sot 822 844 qytetarë janë
vaksinuar me dozën e dytë.
Gjithashtu, deri më sot janë
dhënë
102
570
doza
përforcuese dhe doza të treta të
vaksinës kundër Covid-19.

gjithë Shqipërinë.
Ish-kryeministri Berisha menjëherë pas
shpalljes së rezultatit të zgjedhjeve, në
selinë e PD-së, mbajti fjalë rasti.
Një mesazh Berisha dha edhe për rivalin e
tij, Ibsen Elezi, të cilin e përgëzoi për garën
me integritet e qytetari. “U krye! Jo zgjedhja
e Sali Berishës, por mrekullia e vërtetë e
shekullit 21. Nuk kam një fjalim të gjatë,
por kam mirënjohje të madhe për të gjithë.
Ky besim i jashtëzakonshëm është për mua
detyrim i madh. Detyrim shumë i madh,
por unë kam bindje që së bashku me ju ne
do t’ia dalim”, ka thënë Berisha.
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OPOZITA KËRKON RESPEKTIMIN E VENDIMIT TË GJYKATËS SË APELIT PËR ÇËSHTJEN
E ENERGJISË DHE SHKARKIMIN E BORDIT TË ZRRE-SË

Kosova, pa tarifa
të energjisë elektrike
Përfaqësuesit e partive opozitare, PDK-së dhe LDK-së, kanë vlerësuar
se pas vërtetimit të Gjykatës së Apelit për vendimin e Themelores për
anulimin e tarifave të rritura të energjisë elektrike, Kosova është pa
tarifa të energjisë. Ata kanë kërkuar nga qeveria Kurti që ta zbatojë
vendimin e gjykatës për këtë çështje. Po ashtu, zyrtarët e këtyre dy
partive kanë kërkuar që t’i nisin procedurat për shkarkimin e bordit të
Zyrës së Rregullatorit për Energji (ZRrE), i cili kishte marrë vendim që
t’i rrisë faturat e energjisë elektrike për qytetarët që shpenzojnë më
shumë se 800 KhW energji elektrike
Lirim GECI
PRISHTINË, 23 MAJ - Bordi i Zyrës së
Rregullatorit për Energji (ZRrE) ka
raportuar të hënën prapa dyerve të
mbyllura në Komisionin për
Ekonomi, Industri, Ndërmarrësi
dhe Tregti. Raportimi i këtij bordi
vjen disa ditë pas vërtetimit të
Gjykatës së Apelit për vendimin e
Themelores për anulimin e tarifave
të rritura të energjisë elektrike.
Kryetari i Komisionit për Ekonomi,
Industri, Ndërmarrësi dhe Tregti
nga PDK-ja, Ferat Shala, pas takimit
me bordin e ZRrE-së, ka thënë se
situata me energjinë elektrike është
shqetësuese. Ai ka thënë se Kosova
aktualisht është pa tarifa të
energjisë elektrike dhe për këtë,
sipas tij, fajtore është ZRrE-ja.
“Vendi është pa tarifa dhe bordi
duhet të gjejë alternativë për
situatën në të cilën e ka sjellë pas atij
vendimi të paligjshëm. Me kërkesë
të bordit të ZRrE-së, që të

bashkëbisedojmë jashtë medieve,
kemi aprovuar kërkesën si
komision dhe kemi dëgjuar
shqetësimet që ka bordi për
vendimet e fundit të gjykatës sa iu
përket tarifave. Kemi dëgjuar
shqetësimet e bordit dhe kemi
pasur debat të brendshëm. Situata
është shqetësuese. Bordi nuk ka
qëndrim dhe presim zhvillime të
mëtutjeshme”, ka thënë Shala.
Për këtë temë përfaqësuesit e PDKsë dhe të LDK-së kanë folur të
hënën në edhe në Kuvendin e
Kosovës. Pas mbledhjes së kryesisë
së Kuvendit të Kosovës, shefi i
grupit parlamentar i PDK-së,
Abelard Tahiri, ka thënë se Zyra e
Rregullatorit të Energjisë (ZRrE)
duhet ta pezullojë vendimin për
tarifat e reja të energjisë elektrike. Ai
ka thënë se me iniciativë të PDK-së
është pezulluar, siç e ka quajtur ai,
“haraçi i padrejtë”, i vendosur për
qytetarët nga ZRrE-ja së bashku me
zyrën e kryeministrit dhe
presidencën. “Ju e dini që grupi

parlamentar i PDK-së ka pasur një
angazhim jashtëzakonisht të madh
deri te momenti ku do të pezullohet
tarifimi me tarifa të shtrenjta të
energjisë elektrike në Kosovë. Këtë
e kemi arritur në javën e kaluar, ku
Gjykata e Apelit ka marrë një
vendim që është në favor të grupit
tonë parlamentar. Këto tarifa të
shtrenjta janë pezulluar dhe
haraçin e padrejtë që kishte
vendosur ZRrE-ja me zyrën e
kryeministrit dhe presidencën
kemi arritur ta pezullojmë me
mjete ligjore”, ka thënë Tahiri.
Ai ka deklaruar se fakti që KESCO ka
paqartësi në aplikimin e tarifave
pas vendimit të Apelit, nënkupton
se ZRrE-ja është duke tentuar të
krijojë konfuzion. “Ajo që është
shqetësuese është se KESCO ka
paqartësi nga ZRrE-ja për tarifimin
e energjisë elektrike pas vendimit të
Gjykatës së Apelit. Mendoj që këtu
ZRrE-ja duhet ta ndalë çfarëdo
tendence që ka qëllim të mos
respektohet ky vendim. Ata kanë

deklaruar vetë se do ta respektojnë
vendimin e Gjykatës së Apelit, por
duket se nuk ka dhënë qartësi te
KESCO për tarifimin e rrymës për
qytetarët e Kosovës”, ka thënë
Tahiri, duke shtuar se Kosova ka
prodhuar mjaftueshëm energji
edhe gjatë kohës kur konsumi ishte
i lartë. “I bëj thirrje edhe një herë
ZRrE-së të mos krijojë kurrfarë
paqartësie, kurrfarë konfuzioni dhe
të respektohet vendimi i Gjykatës së
Apelit të Kosovës që të bëhet
tarifimi me tarifa të ulëta”, është
shprehur Tahiri.
Ndërsa shefi i grupit parlamentar i
LDK-së, Arben Gashi, ka thënë se
bordi i ZRrE-së “e ka qitë në lajthitje
Kuvendin dhe institucionet e tjera”.
Ai ka thënë se presin nga komisioni
përkatës
funksional
t’i
rekomandojë Kuvendit shkarkimin
e bordit të ZRrE-së.
Në rast se ky komision nuk e
rekomandon shkarkimin e bordit
të ZRrE-së, Gashi ka thënë se do të
tentojnë ta bëjnë një gjë të tillë
përmes rrugëve të tjera.
Në anën tjetër, deputeti i Lëvizjes
Vetëvendosje, Armend Muja, ka
thënë se gjykata nuk e ka
kundërshtuar vendimin e ZRrE-së
për shtrenjtimin e energjisë
elektrike. “Gjykata e ka aprovuar
kërkesën e PDK-së që të pezullohet
vendimi derisa të ketë aktgjykim të
formës së prerë”, ka thënë ai pas
mbledhjes së kryesisë së Kuvendit.
Ai ka pasur komente edhe lidhur

me kërkesën e opozitës për
shkarkimin e bordit të ZRrE-së.
“Është në vazhdën e traditës së tij.
Çdo bord që s’i shkon për shtati
kërkon shkarkimin e tij”, ka thënë
Muja, duke shtuar se kërkesa e
PDK-së për rrëzimin e vendimit të
ZRrE-së është e paligjshme dhe se
opozita po kërkon kolaps
energjetik.
Pas deklarimeve në Kuvendin e
Kosovës, PDK-ja ka mbajtur
konferencë për medie. Anëtari i
kryesisë i PDK-së, Blerand Stavileci,
i ka bërë thirrje qeverisë që ta
zbatojë vendimin e Gjykatës së
Apelit në favor të 450 mijë familjeve
për lirimin e çmimit të energjisë.
Stavileci ka thënë se ndajnë
shqetësimin e përbashkët me të
gjithë qytetarët e Kosovës në lidhje
me krizat e reja që po synon t’i
shkaktojë pushteti aktual, nga njëra
anë
me
mosdijen
dhe
moskompetencën e tij, nga ana
tjetër nëpërmjet pazareve dhe
njerëzve të vet të instaluar nëpër
ndërmarrjet
publike.
“Keqmenaxhimi i qeverisë po
vazhdon. Nga dështimi në
parandalimin e futjes së vendit
nëpër kriza të njëpasnjëshme kjo
qeveri me vetëdije të plotë dhe në
mungesë të vizionit po rrëshqet në
kriza të reja me fajin e vet për shkak
të injorancës dhe arrogancës së vet
e, fatkeqësisht, pandershëm, në
llogari të qytetarëve të pafajshëm.
Fitorja e qytetarëve të vendit tonë
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Vuçiqi dhe Hilli pajtohen që përpjekjet të
përqendrohen në dialogun Kosovë - Serbi
PRISHTINË, 23 MAJ - Presidenti i
Serbisë, Aleksandër Vuçiq, dhe
ambasadori amerikan në Serbi,
Christopher Hill, u pajtuan që të
gjitha përpjekjet duhet të
përqendrohen në dialogun
midis Prishtinës dhe Beogradit
që ndërmjetësohet nga Bashkimi
Evropian, u tha në njoftimin e
lëshuar nga Presidenca serbe,
pas takimit midis Vuçiqit dhe
Hillit më 23 maj. “Bisedimet janë
e vetmja rrugë për t’i zgjidhur
çështjet e hapura si dhe për të
arritur një marrëveshje të
qëndrueshme”, u tha në
njoftimin e Presidencës serbe.
Sipas njoftimit, ambasadori Hill
theksoi se Shtetet e Bashkuara do
ta vazhdojnë angazhimin me
partnerët e BE-së në drejtim të
vazhdimit të dialogut, që do të
sjellë rezultate konkrete. Ai, po
ashtu, përsëriti mbështetjen e
ShBA-së për integrimin evropian
të Serbisë dhe shteteve të tjera të
rajonit dhe pozicionin e
Uashingtonit se BE-ja duhet të
zgjerohet.

Kosova dhe Serbia kanë nisur
dialogun për normalizimin e
marrëdhënieve më 2011. Deri
më tani janë arritur mbi 30
marrëveshje, por shumica e tyre
nuk janë zbatuar në terren. Më
14 maj ministrat e Jashtëm të
grupit të shtatë vendeve më të
industrializuara (G7) u bënë
thirrje Kosovës dhe Serbisë që të
angazhohen
në
mënyrë
konstruktive në dialog dhe të
arrijnë
marrëveshje
për
normalizimin e marrëdhënieve.
Presidenca serbe tha se Vuçiqi
gjatë takimit me ambasadorin
Hill ka “theksuar përpjekjet e
Serbisë që kanë për qëllim
ruajtjen e paqes dhe stabilitetit
në rajon” dhe ka thënë se “Serbia
është nismëtare e disa projekteve
që lidhin në mënyrën më të mirë
shtetet e Ballkanit Perëndimor”.
“Ne, po ashtu, mbështetim
nismën ‘Ballkani i Hapur’ dhe
jemi të gatshëm të ndihmojmë
që kjo nismë të zhvillohet më
shpejt”, citohet të ketë thënë
ambasadori
Hill.
Nisma

KESCO: Vendimi
i ZRrE-së
ka paqartësi
KESCO
i
ka
njoftuar
konsumatorët se ka pranuar të
premten e javës së kaluar nga
ZRrE-ja vendimin për shtyrjen e
ekzekutimit të vendimit për tarifat
e energjisë elektrike të marrë më 8
shkurt 2022. “Por, ky vendim që
është dërguar nga rregullatori ka
paqartësi se si duhet të veprojmë
ne si operatorë. Për t’i shmangur
keqkuptimet të cilat potencialisht
mund t’i prekin konsumatorët, ne
kemi kërkuar sqarime nga ZRrE.
Sapo të marrim një përgjigje dhe
sqarim nga rregullatori se si të
veprojmë, ne do t’i ndjekim
udhëzimet në tërësi. Pavarësisht
nga zhvillimi në këtë proces që ka
ardhur si rezultat i vendimit të
fundit të gjykatës dhe udhëzimeve
të pritshme që do të marrim si
operator nga ZRrE-ja, dëshirojmë
t’i sigurojmë konsumatorët që nuk
do të dëmtohen në asnjë rrethanë.
Çdo proces, i cili do të bazohet
në realizimin e dy të drejtave
elementare të tyre, atë të sigurisë së
furnizimit
dhe
atë
të
përballueshmërisë së çmimeve, e
cila u realizua me vendimin e
gjykatave për mosshtrenjtimin e
rrymës, sot po rrezikohet pikërisht
nga pushteti i cili ua shtrenjtoi
rrymën në mënyrë të padrejtë, të
paarsyeshme
dhe
të
kundërligjshme”, ka thënë Stavileci.
Më tutje, ai ka potencuar se ka një
tendencë të hapur për shpërfillje të
shtetit ligjor pasi, sipas tij, pushteti
aktual është duke suspenduar
sistemin ligjor të vendit me

tërësisht në udhëzimet e ZRrE-së,
do të jetë transparent dhe do t’u
shpjegohet
në
detaje
konsumatorëve”, ka njoftuar
KESCO.
KESCO ka theksuar se gjithmonë
ka
qenë
në
anën
e
konsumatorëve. “Kjo është
dëshmuar në praktikë edhe kohët
e fundit, kur vullnetarisht kishim
zgjeruar pragun e shpenzimeve,
në mënyrë që sa më pak
konsumatorë të prekeshin nga
tarifat e reja gjatë muajit shkurt,
duke mbuluar vetë shpenzimet
mbi prag për një pjesë të tyre. Në
bazë të vendimeve të organeve
kompetente, ne si kompani
ekzekutive do të veprojmë me
përgjegjësi ashtu siç kemi vepruar
në çdo rrethanë. Ne mbetemi të
përkushtuar për të bërë më të
mirën për klientët edhe në këtë
kohë të vështirë”, ka njoftuar
KESCO.
mosbindje dhe moszbatim të
vendimeve të gjykatave. “Është
tepër shqetësuese që kjo qeveri
dhe ky pushtet po përpiqen t’i ikin
zbatimit të plotë të vendimit të
Gjykatës Themelore dhe Gjykatës
së Apelit për pezullim të vendimit
të kundërligjshëm të Zyrës së
Rregullatorit të Energjisë për
shtrenjtimin e çmimit të energjisë
mbi 100 për qind për 450 mijë
familje kosovare”, ka thënë
Stavileci.
Ai ka thënë se paralajmërimet për
reduktime në kohën kur Kosova ka
prodhim të mjaftueshëm të

“Ballkani i Hapur” është
vazhdimësi e “mini-Shengenit”
ballkanik, prezantuar në Novi
Sad të Serbisë më 10 tetor të vitit
2019, nga liderët e Serbisë,
Maqedonisë së Veriut dhe

Shqipërisë.
Iniciatorët e “Ballkanit të Hapur”
deri më tani nuk ia kanë dalë që
t’i bindin edhe tri shtetet e
rajonit - Kosovën, Malin e Zi dhe
Bosnjë e Hercegovinën të bëhen

pjesë e kësaj iniciative.
Kjo nismë ka për qëllim ta
lehtësojë lëvizjen e kapitalit,
mallrave, shërbimeve dhe
njerëzve në rajonin e Ballkanit
Perëndimor.

Avokati i Popullit: Vendimi
i ZRrE-së për tarifat e reja të
energjisë, diskriminues
Avokati i Popullit ka publikuar të hënën opinionin “ex officio” lidhur me
vlerësimin e strukturës së re tarifore në Kosovë që trajton ligjshmërinë dhe,
mbi të gjitha, elementet e të drejtave të njeriut që mund të jenë shkelur me
vendimin e Zyrës së Rregullatorit të Energjisë (ZRrE) për përcaktimin e
strukturës tarifore.
Avokati i Popullit ka vlerësuar se
vendimi i ZRrE-së për tarifat e
energjisë elektrike ka elemente të
diskriminimit dhe trajtimit të
pabarabartë
ndaj
konsumatorëve. “Tarifat e
ndryshme e të bazuara në nivel të
konsumit të energjisë elektrike
janë në kundërshtim me nenin
47 të Ligjit nr. 05/L-084 për
Rregullatorin e Energjisë, ku
theksohet domosdoshmëria që
tarifat të kenë karakter
jodiskriminues. Vendimi i ZRrEsë
për
t’i
përjashtuar
konsumatorët e veriut të Kosovës
nga shtrenjtimi i rrymës krijon
situatë të diskriminimit të pjesës
tjetër
të
konsumatorëve.
Gjithashtu, subvencionimi në
mes
të
kategorive
të
konsumatorëve me çmime të
rregulluara vë gjithashtu ZRrE-në
në pozicion diskriminues.
Vendimi për faturim retroaktiv
dhe mosreflektimi i saj në faturë
si dhe mosreflektimi i nivelit të
subvencionimit në faturë përbën
gjithashtu shkelje të të drejtës së
konsumatorëve për informim.
energjisë elektrike “janë edhe një
përpjekje e re e pushtetit për ta
mbuluar
keqmenaxhimin,
krejtësisht
identike
me
paralajmërimet për shtrenjtim për
shkak të importit, i cili, siç u

Masat afirmative të vendosura në
vendimin e ZRrE-së nuk i gëzojnë
njëjtë të gjithë konsumatorët me
çmime të rregulluara dhe nga
shtrenjtimi nuk preken njëjtë të
gjithë qytetarët e Republikës së
Kosovës. Vendimi i ZRrE-së për
shtrenjtim selektiv të çmimit të
energjisë, për vendosje të bllok
tarifave dhe vendimi për
subvencionim gjithashtu selektiv,
bien në kundërshtim me parimet
e vendosjes së tarifave të
përshkruara në legjislacionin
vendor, me legjislacionin e
Komunitetit të Energjisë në Vjenë
dhe në kundërshtim me
dispozitat e Ligjit për mbrojtjen e
konsumatorit”, ka njoftuar
Avokati i Popullit.
Po ashtu, Avokati i Popullit e ka
vlerësuar të nevojshme që
Qeveria e Kosovës ta themelojë
fondin e konsumatorëve në
nevojë. “Pakoja e re e
paralajmëruar e legjislacionit në
fushën e energjisë ta përcaktojë
qartësisht kufirin e varfërisë
energjetike dhe ta ndërlidhë atë
me të hyrat familjare në mënyrë
vërtetua, ishte nën vlerën prej 1 për
qind në tre muajt paraprakë”.
Gjykata Themelore në Prishtinë
më 8 prill 2022 e kishte aprovuar të
bazuar
propozimin
e
paditëses/propozueses
Partia

që mbështetja për konsumatorët
e cenueshëm të jetë e
qëndrueshme, dinamike dhe të
reflektojë
situatën
socioekonomike
të
tyre
pa
diskriminuar
të
tjerët.
Diskriminimi bazuar në nivelin e
konsumit duhet të hiqet dhe
ZRrE-ja në bashkëpunim me
qeverinë, Agjencinë e Efiçiencës
së Energjisë dhe Fondin e
Efiçiencës të gjejnë mekanizma
të tjerë të rritjes së vetëdijes apo
nxitjes për efiçiencë pa kufizime
të niveleve të konsumit dhe
dallim të çmimeve për
shfrytëzim të një komoditeti që
duhet paguar për njësinë e
shpenzimit, jo për volumin e tij”,
ka njoftuar Avokati i Popullit.
Gjithashtu, Avokati i Popullit e ka
vlerësuar të nevojshme që i gjithë
procesi i përcaktimit të strukturës
tarifore dhe lartësisë së tarifave të
rikthehet në pikën zero dhe çdo
proces i ardhshëm, të ndiqet nga
parimet e mosdiskriminimit
etnik apo regjional dhe barazisë
së konsumatorëve në tregun e
rregulluar.
Demokratike e Kosovës (PDK) dhe
kishte pezulluar vendimin e ZRREsë për tarifat e reja për energji
elektrike. Paraprakisht, ZRrE-ja më
9 shkurt 2022 kishte miratuar
tarifat e reja për energji elektrike.
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Policia në Skenderaj angazhohet për ofrimin e sigurisë në trafikun rrugor
SKENDERAJ, 23 MAJ (ER)- Policia
në Skenderaj është duke
ndërmarrë masa për ofrim të
sigurisë
për
të
gjithë
pjesëmarrësit në trafikun
rrugor.
Në
vazhdën
e
angazhimeve
të
vazhdueshme, ditët e fundit
njësitet policore në Skenderaj,
bazuar në planin e veprimit
“Sezoni veror”, me qëllim të

parandalimit të aksidenteve në
trafik, ka shtuar angazhimet
me fokus në kundërvajtjet te
ngasësit e motoçikletave.
Marrë parasysh se në këtë
periudhë kohore numri i
qarkullimit të motoçikletave
është në rritje e sipër, zyrtarët
policorë, përveç masave
ndëshkimore të parapara me
ligj, njëkohësisht për drejtuesit

e
motoçikletave
po
shpërndajnë edhe fletushka
me porosi vetëdijesimi për
rrezikun dhe pasojat e
mosbartjes së helmetës.
Policia e Kosovës apelon te të
gjithë
pjesëmarrësit
në
trafikun rrugor që të kenë
kujdes dhe t’u përmbahen
rregullave të përcaktuara me
Ligjin për Sigurinë në Trafik.

Komuna e Kamenicës dhe CARITAS-i arrijnë
marrëveshje bashkëpunimi për mbrojtjen e mjedisit
KAMENICË, 23 MAJ (ER) - Kryetari i
komunës së Kamenicës, Kadri
Rahimaj, ka njoftuar se kanë
nënshkruar
marrëveshje
bashkëpunimi me CARITAS-in
zviceran për projektin “Ndikimi i
rinisë në mjedis, në kuadër të
projektit YENI”. I pari i komunës ka
thënë se ky projekt ka për qëllim
që ta përmirësojë veprimin
klimatik si dhe mbrojtjen e
mjedisit. “Kemi nënshkruar
marrëveshjen e bashkëpunimit
me CARITAS-in zviceran për
projektin ‘Ndikimi i rinisë në
mjedis-në kuadër të projektit
YENI'”, ka thënë Rahimaj, duke
shtuar
se
marrëveshja
e

nënshkruar është bashkëpunim
që do të zgjasë tri vjet në përputhje
me prioritetet e Ministrisë së
Zhvillimit Rajonal. “Ky projekt ka
për qëllim që ta përmirësojë
veprimin klimatik si dhe
mbrojtjen e mjedisit. Të përfshirë
në mënyrë direkte në këtë projekt
do të jenë nxënësit e shkollave të
mesme të komunës sonë, që
nëpërmjet aktiviteteve të tyre do t’i
përmirësojnë veprimet klimatike
si dhe do të kujdesen për
mbrojtjen e mjedisit. Falënderoj
drejtorin Afrim Dërvishi për
angazhimin e tij për të bërë të
mundur realizimin e këtij
bashkëpunimi”, ka thënë Rahimaj.

Totaj pret në takim guvernatorin e Qarkut Atashehir,
flasin për bashkëpunimin në arsim
PRIZREN, 23 MAJ (ER) - Kryetari i
komunës së Prizrenit, Shaqir
Totaj, ka pritur në takim
guvernatorin e Qarkut Atashehir
të Stambollit, Ismail Hakki Ertash,
me të cilin ka diskutuar për
ngritjen e cilësisë së arsimit si dhe
mundësinë e bashkëpunimit në të
ardhmen. Ndërsa gjatë muajit
mars të këtij viti Drejtoresha e
Arsimit, Luljeta Veselaj-Gutaj,
bashkë me zyrtarët e DKA-së si
dhe me koordinatorin e projektit
Erol Kala, ishin për vizitë në
komunën e Atashehirit në
Stamboll ku është pritur nga
Ismail Hakki Ertash.
Qëllimi i vizitës ishte projekti për
binjakëzimin e shkollave të
komunës së Prizrenit me 11
shkolla të komunës së Atashehirit,
ku gjashtë prej tyre janë shkolla
fillore dhe katër shkolla të mesme
të larta. Në vizitë morën pjesë
edhe drejtorët e shkollave që janë
të binjakëzuara me shkollat e
Atashehirit.

Lagjja “Adem Voca” në Mitrovicë bëhet me kontejnerë
MITROVICË, 23 MAJ (ER)- Para
disa ditësh në lagjen “Adem
Voca” në Mitrovicë janë
vendosur pesë kontejnerë
metalikë të mbeturinave në
mënyrë që të lehtësohet
menaxhimi i mbeturinave
në këtë lagje.
Këta
kontejnerë
janë
vendosur në kuadër të

projektit “Leaving No One
Behind”, i cili ka për qëllim
përmirësimin
dhe
avancimin e të drejtave të
komunitetit rom, ashkali,
egjiptian në regjionin e
Mitrovicës, në veçanti në
lagjen “Adem Voca”.
Me rastin e vendosjes së
këtyre kontejnerëve ishte i

pranishëm edhe drejtori për
Mbrojtje të Mjedisit, Egzon
Sadiku.
Ky projekt është mbështetur
nga Misioni i Përkohshëm
Administrativ i Kombeve të
Bashkuara në Kosovë dhe
implementohet
nga
Community
Building
Mitrovica.
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Kuvendi të enjten mban seancë
PRISHTINË, 23 MAJ (ER) - Kryesia e
Kuvendit të Kosovës ka mbajtur
të hënën mbledhjen e radhës, në
të cilën është vendosur që seanca
e re plenare të mbahet të enjten,
më 26 maj, duke filluar nga ora
10:00, me këtë rend të ditës:
deklarimet jashtë rendit të ditës,
pyetjet parlamentare, miratimi i
procesverbalit
nga
seanca
plenare e mëparshme, shqyrtimi i
dytë i Projektligjit nr. 08/L-033 për
Provimin e Jurisprudencës,
shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr.
08/L-052 për ndryshimin dhe
plotësimin e Ligjit nr. 05/L-010
për Agjencinë Kosovare për
Krahasim dhe Verifikim të Pronës,
shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr.

08/L-070 për Pijet e Forta
Alkoolike, shqyrtimi i dytë i
Projektligjit 08/L-010 për Krijimin
e Infrastrukturës Kombëtare të
Informacionit Hapësinor në
Republikën e Kosovës, shqyrtimi i
dytë i Projektligjit nr. 08/L-027 për
Mbeturinat
nga
Industritë
Nxjerrëse të Mineraleve, zgjedhja
e pesë zëvendësve të Avokatit të
Popullit, si dhe zgjedhja e një
anëtari të Komisionit të Pavarur
për Medie.
Po ashtu, kryesia vendosi që të
rishpallet konkurs për dy anëtarë
të Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës
për Shërbimin Civil të Kosovës
nga komunitetet joshqiptare si
dhe për një anëtar të Bordit për

Ankesa të Medieve.
Në këtë mbledhje kryetarët e
grupeve parlamentare u pajtuan
që në mbledhjen e radhës së
kryesisë t’i propozojnë emrat e

anëtarëve për Komisionin Adhoc për reformën zgjedhore, të
cilët më pas do të votohen në
seancë.
Në këtë mbledhje kryesia e

Kuvendit shqyrtoi edhe çështje të
tjera nga fushëveprimtaria e saj,
përfshirë edhe procedimin e
Rregullores së re të Kuvendit për
miratim në lexim të dytë.

IKShPK-ja: Nuk ka raste të dyshuara
me linë e majmunëve
Faton DËRMAKU
PRISHTINË, 23 MAJ - Instituti
Kombëtar i Shëndetësisë Publike i
Kosovës (IKShPK) ka njoftuar se
deri më tani nuk është raportuar
asnjë rast i dyshimtë sa i përket
lisës së majmunëve teksa shtoi se
po përcjell me vëmendjen
situatën epidemiologjike.
Rastet me linë e majmunëve, që
është infeksion viral, janë
paraqitur në Afrikë, Shtetet e
Bashkuara, Evropë dhe Izrael.
Deri më tani janë raportuar mbi
100 raste. “Po ashtu, IKShPK ka
përpiluar dokumentin e parë, me
rekomandime dhe masa për
institucionet shëndetësore sa i
përket sëmundjes së lisë së

majmunëve, e cila është
shpërndarë
në
të
gjitha
institucionet shëndetësore në
vend dhe do të përditësohet me të
dhënat e reja”, thuhet në
njoftimin për medie.
Instituti, po ashtu, ka bërë me dije
se për këtë virus nuk ka vaksinë të
posaçme.
Por, shtetet si Mbretëria e
Bashkuar po përdorin vaksinën
kundër lisë për t’i imunizuar
punonjësit
e
kujdesit
shëndetësor.
Lia e majmunëve mund të
shkaktojë ethe dhe dhimbje, dhe
kryesisht shfaqet me puçrra të
fryra të kuqe. Sipas ekspertëve
shëndetësorë, shumica e njerëzve
shërohen plotësisht nga ky virus
për dy deri në katër javë.

Shpërblehen 14 komuna përmes grantit
të performancës komunale
PRISHTINË, 23 MAJ (ER) - Ministria
e Administrimit të Pushtetit
Lokal (MAPL) me Zyrën e BE-së
në Kosovë, Qeverinë Zvicerane,
Suedeze dhe Norvegjeze kanë
ndarë rreth tetë milionë euro për
Grantin
e
Performancës
Komunale (GPK) me qëllim që të
shpërblehen komunat me
performancën më të mirë në tri
fusha
kryesore:
Qeverisje
demokratike,
menaxhim
komunal
dhe
ofrim
të
shërbimeve, të përbëra nga 10
nënfusha me gjithsej 28
treguesit e performancës.
MAPL së bashku me donatorët

ka organizuar të hënën
ceremoninë për ndarjen e
grantit të performancës për 14
komuna si dhe u shpalosën
rezultatet
e
komunave
përfituese,
bazuar
në
performancën më të mirë të vitit
2020.
Ministri i Administrimit të
Pushtetit Lokal, Elbert Krasniqi,
tha se granti i performancës
komunale është instrument i
qeverisë, që mbështet komunat
financiarisht, mbi bazën e
parimit të meritës dhe i renditë
ato në baza vjetore, sipas
performancës së tyre.

Shkatërrohet laboratori i drogës në Ferizaj, kapen mbi 68 kilogramë drogë
Prishtinë, 23 maj (ER) - Policia
e Kosovës të hënën ka
shkatërruar një laborator të
drogës sintetike në Ferizaj, me
ç’rast janë konfiskuar mbi 68

kilogramë drogë dhe janë
arrestuar dhjetë persona.
Ministri
i
Punëve
të
Brendshme, Xhelal Sveçla, ka
thënë se ky lloj droge është

jashtëzakonisht i rrezikshëm
për shëndetin dhe jetën e
njeriut. Ai ka përgëzuar dhe
vlerësuar
maksimalisht
policinë dhe prokurorinë.

“Vazhdojmë të përkushtuar
maksimalisht në mbrojtje të
jetës së qytetarëve tanë”, ka
shkruar Sveçla në llogarinë e
vet në “Facebook”.
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Qentë lehin, karvani ecën
para drejt përjetësisë!

Behxhet Sh. SHALA - BAJGORA
Për të vdekurit, fjalët më të
pazgjedhura: Është një thënie
latine: “Për të vdekurit, fjalë
më të zgjedhura”! Shumica e
njerëzve që e kanë një moral,
qoftë edhe në grimca, kjo
thënie respektohet edhe kur
shkohet në kryeshëndosh e
sidomos gjatë paraqitjeve
publike për ata që e kanë këtë
mundësi për shkak të postit
që e kanë apo që duan të jenë
në qendër të vëmendjes, me
çdo kusht dhe çdo çmim, pa e
respektuar
asnjë
parim!
Popujt e vegjël kryesisht
merren me tema të mëdha,
me
çështje
strategjike
botërore ndonëse askush nuk
i pyet as kah e ka dhia bishtin
e lëre më për Ukrainën,
Rusinë, Amerikën, Kinën etj.
Shqiptarët janë të paparë në
këtë drejtim, sidomos kur
deklarohen për vlerat e
vërteta
njerëzore
dhe

kombëtare sikur edhe kur
duan t’i mbrojnë kundërvlerat
apo ndryshkun njerëzor,
moral dhe kombëtar. Nëse e
bëjmë një skanim të figurave
kryesore
kombëtare
të
historisë së re, hiç këtu
pellazgët, ilirët dhe kohën e
Skënderbeut, del se pjesa më
e madhe e këtyre figurave janë
vrarë, burgosur, internuar apo
eliminuar politikisht nga
Ahmet Zogu bashkë me
Nikolla Pashiqin apo kontin
Çano, Enver Hoxha bashkë
me Stalinin, Titon dhe Bandën
e Katërshit Kinez sikur që në
kohën e “Demokracisë” që ka
pasur eliminime kryesisht
politike, por jo me pasoja
fizike. Ahmet Zogu i ka cferrë
thuaja të gjithë patriotët
shqiptarë të asaj kohe për të
ikur pastaj nga Shqipëria pa e
shkrepur qoftë edhe një
plumb të vetëm. Është e

dhimbshme,
për
njerëz
normalë e pabesueshme, që
thuaja 70 % të nënshkruesve
të Deklaratës së Pavarësisë në
Vlorë,
ose
janë
vrarë,
internuar dhe mbajtur në
burgjet e Shqipërisë për
dekada me radhë nga ishsistemi komunist në krye të të
cilit ishte Enver Hoxha, i
katapultuar politikisht nga
Dushan
Mugosha
dhe
Milladin
Popoviqi,
antishqiptarë të përbetuar
dhe dhunues të çdo drejte
kombëtare,
politike
dhe
njerëzore në Shqipëri. Kosova,
pas masakrave të shumta të
patriotëve
të
vendosur
shqiptarë
në
Drenicë,
Anamoravë,
Llap
dhe
Dukagjin,
e
që
nuk
pajtoheshin të mbesin nën
Jugosllavi dhe Serbi në një
Kuvend
të
Prizrenit,
“vendosën”
të
mos
i

bashkohen Shqipërisë, por të
mbesin pjesë e Jugosllavisë.
Realisht, në këto masakra
ndaj shqiptarëve të Kosovës
duart i përgjakën edhe
partizanët nga Shqipëria,
përkatësisht Brigada e Shefqet
Peçit
dhe
alishukritë,
sinanhasanët, fadilhoxhët,
hivzisylejmanët, gjergjekët,
xhavitnimanët, mehmetmaliqët, hamzajt, si bashkëpunëtorët
e
të
gjitha
regjimeve. Që nga koha e
Skenderbeut
e
deri
te
xhevddethamzët dhe shumë
të tjerë që nuk po kam
mundësi
t’ua
përmendi
emrin,
Zoti
emrin
ua
marroftë! Prej atëherë në
Kosovë kishim dy pole, ata që
nuk pajtoheshin me robërinë
e që përfundonin ose në
shkretëtirat e Anadollit, të
vrarë dhe të mbytur nën
torturë
në
llogoret
e

Jugosllavisë dhe të Serbisë
apo të dënuar me burg
afatgjatë në llogoret e këtij
shteti. Poli tjetër ishin
trashigimtarë të atyre që i
përmenda më lartë nga e cila
doli një shtresë politike që
brutalisht
përndiqnin
patriotët shqiptarë ndërsa vet
dhe familjarët e tyre, qençe në
shërbim të Jugosllavisë dhe
Serbisë, fituan një status
shoqëror ku bënin shtatë palë
qejfe dhe merrnin pozita të
ambasadorit, ishin bartës të
posteve të larta politike dhe
ekonomike sikur që okupuan
arsimin, nga ai fillor deri te ai
universitar duke përhapur
frymën antikombëtare dhe
vetëqeverisjen e socializmit
jugosllav. Me një fjalë nxirrnin
kuadro që luftonin çdo frymë
kombëtare për interes të
socializmit
vetqeverisës
jugosllavë
dhe
serb.

OPINION
Përkundër
terrorit
të
vazhdueshëm, lufta për liri,
çlirim dhe bashkim kombëtar
asnjëherë nuk u shua dhe
pikërisht patriotët e mëdhenj,
duke u sakrifikuar vet e
mbajtën
gjallë
frymën
liridashëse kurse ata që
mbetën gjallë e ndriçuan këtë
rrugë duke u shkrirë sikur
qiriri nëpër llogoret e ishJugosllavisë. Demonstratat e
vitit 1968, 1074, 1981 dhe të
vitit 1989 e gjetën në burg apo
llogoret jugosllave Kuptimin
dhe Përmbajtjen e Luftës për
Liri dhe Bashkim Kombëtar,
Bacën Adem Demaçi që i
bënte hapat e fundit të një
Marathomaku politik thuaja
30 vjet, si i burgosur politikë.
Në vitin 1990, Baca Adem
Demaçi u lirua nga një “burg i
vogël për t’u kthyer në një
burg të madh të quajtur
Kosovë..” Në kohën e dhunës
së madhe ndaj shqiptarëve në
Kosovë dhe Jugosllavi, nga një
bërthamë e ish komunistëve
shqiptarë dhe anëtarëve të
Lidhjes Socialiste të Popullit
Punonjës të Jugosllavisë u
themelua Lidhja Demokratike
e Kosovës në me krye Ibrahim
Rugovën dhe alter egon
politike,
Fehmi
Agani.
Paraqitja në skenën politike e
një partie politike që nuk
pajtohej me pozitën e
shqiptarëve dhe e cila
kërkonte më shumë të drejta
politike u përkrah nga të
gjithë. Më kujtohet se në atë
kohë Baca Adem Demaçi në
Llogorin e Stara Gradishkës
mblodhi ish të dënuarit
politikë dhe kërkoi që LDK-ja
dhe Ibrahim Rugova të
përkraheshin pa asnjë rezervë
sepse, siç thoshte Baca Adem ,
më në fund doli një shqiptar
(Ibrahim Rugova) që po flet si
shqiptar. Po në të njëjtën kohë
, pasi e dinim se së shpejti do
të liroheshim shkaku se
Tugjmani, pas shpalljes së
pavarësisë së Kroacisë nuk
pranonte të mbante në
burgjet kroate të burgosur
politikë, Baca Adem na
këshilloi që pasi të dalim nga
burgu mos ta pengojmë me
asgjë LDK-në e as Ibrahim
Rugovën dhe që t’i mos
bashkohemi LDK-së për
faktin se si të burgosur
politikë mund t’i shkaktonim
probleme e që shumica
vepruan
duke
përfillur
kërkesat e Bacës Adem. Në
vitet e ‘90-ta, të burgosurit
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politikë shqiptarë kishim
kredi të madhe politike dhe
nëse do të kishim vendosur t’i
bëjmë rivalitet LDK-së do të
shkaktonim
përçarje
të
madhe dhe pikërisht këtë
Baca Adem e kundërshtonte
dhe në zgjedhjet e para thuaja
të gjithë të burgosurit politikë
shqiptarë e votuan LDK-në
dhe Ibrahim Rugovën. Edhe
unë veprova në atë mënyrë
dhe ky ishte votimi im i
vetëm. Kurrë më nuk kam
votuar për asnjë parti e për
asnjë politikan.
Ku nuk eci mirë: Përkundër
faktit që ish të burgosurit
politikë,
me
kërkesën
eksplicite të Bacës Adem, me
asgjë nuk e penguan LDK-në
dhe
Ibrahim
Rugovën,
anëtarë të kësaj partie me
mendësi komuniste, titiste
dhe rankoviqiste, në vend se
të merreshin me Serbinë dhe
terrorin që ushtronte mbi
shqiptarët, luftën politike e
orientuan kundër ish të
burgosurve politikë shqiptarë.
Madje, dega e LDK-së në
Podujevë (vendin ku jetoja)
mbante mbledhje ku haptazi
thuhej se: “për ne më të
rrezikshëm janë të burgosurit
politikë se vet Serbia ...”
Struktura të caktuara të LDKsë dërgonin informata te
Policia në Podujevë dhe gjatë
marrjes sime në pyetje nga
Rade Noviçeviq, ish-shefi i
UDB-së për Podujevë ai saktë
e dinte kohën dhe sa herë ka
hyrë në shtëpinë time Ahmet
Haxhiu, sa herë dhe ku jam
takuar me Fehmi Blakçorin,
Avdullah
Ramën,
Fadil
Lepajën, Sylejman Blakun, Arif
Ejupin, Selman Hoxhën, Hakif
Shehollin
dhe
Xheladin
Rekaliun. Mos të flasim për
Bacën Adem Demaçin që e
kishin filmuar thuaja çdo
vizitë.
Në
bazë
të
këtyre
denoncimeve, patriotin e
madh kombëtar dhe doajenin
e të burgosurve politikë për
Llap, Xheladin Rekaliun e pati
keqtrajtuar mizorisht pikërisht
Rade Noviçeviq që kishte
punuar më herët (para se të
bëhej kryeudbash) me Xhelën
në “Ramiz Sadik”. Pas luftës në
Kroaci dhe Bosnje u dëshmua
qartë se “rezistenca paqësore”
e që nuk ishte kurrfarë
rezistence është me mandat
të skaduar dhe, që nga viti
1995-96 roli i LDK-së dhe i
Ibrahim
Rugovës
kishte

perënduar. Po në atë kohë
filluan aksionet e para të
armatosura kundër milicisë
dhe ushtrisë serbe sikur që
filloi eliminimi i spiunëve
shqiptarë që i shërbenin
UDB-së. U eliminua disa, për
bindjen time shumë pak kur
dihej që numri i tyre ishte i
madh dhe falë angazhimit të
tyre shumë shqiptarë patriotë të asaj kohe u
arrestuan , u mbytën nën
torturë
apo
u
vranë.
Mosgatishmëria e LDK-së dhe
Ibrahim Rugovës që të marrin
përgjegjësi që kërkonte koha
ishte
vija
ndarëse
përfundimtare midis Adem
Demaçit
dhe
Ibrahim
Rugovës. Madje, për më keq,
LDK-ja bëri çmos ta pengojë
luftën e UÇK-së, që është e
vërtetë faktike. Po ta merrte
Ibrahim
Rugova
përgjegjësinë, ushtarin më të
vendosur dhe krahun e
djathtë do ta kishte pikërisht
Bacën Adem Demaçi. Mirëpo
Rugova nuk ishte i rreziqeve,
ishte intelektual josakrifikues
që kapej pas fustanellave të
popave të “Shën Exhidios” të
cilët edhe ia shpëtuan jetën
duke e dërguar në Itali. Me
zgjerimin e luftës dhe nevojën
që UÇK-ja të kishte një krah
politik, Adem Demaçi në
Prishtinë hapi Zyren e
Përfaqësuesit Politik të UÇKsë të cilit iu ofrua, pa asnjë
hezitim Albin Kurti, njëri ndër
udhëheqësit studentorë. Tash
shtrohet pyetja pse pikërisht
Baca Adem Demaçi ishte në
krye të Zyres së UÇK-së në
Prishtinë?! Përgjigja ishte dhe
është shumë e thjeshtë; në atë
kohë nuk do ta gjeni asnjë
shqiptar që do të merrte
përsipër rrezikun që e mori
Adem Demaçi. Në atë kohë
edhe Albin Kurti mori
rrezikun për jetën. Realisht
Adem Demaçi dhe Albin
Kurti sikur edhe bërthama e
ngushtë e Zyrës së UÇK-së në
çdo sekondë gjatë 24 orëve e
kishin jetën në rrezik. U
zhvilluan siç u zhvilluan
ngjarjet, u dëbuan dhunshëm
800.000 shqiptarë me ta edhe
Ibrahim Rugova, Albin Kurti
me babanë dhe vëllezërit u
arrestuan dhe në shtëpi
mbeti vetën nëna e Albinit
Arife Kurti e cila nuk humbi
asnjë minutë dhe me guxim
të jashtëzakonshëm kërkonte
të shoqin dhe djemtë e saj.
Fehmi
Agani
kaloi
në

ilegalitet në Prishtinë deri në
kohën kur hypi në tren për
Maqedoni dhe pasi Policia
serbe e ktheu trenin në Han
të Elezit, në livadhin e Bresjes
u detyruan të zbresin të
gjithë udhëtarët. Pas fillimit
të legjitimimit, me ta mësuar
identitetin e Fehmi Aganit, ai
u ekzekutua nga policia
serbe. Po në të njëjtën kohë
njësiti special i UÇK-së ka
dashur ta bëjë tërheqjen e
Bacës Adem Demaçi nga
Prishtina në një vend më të
sigurt. Mirëpo Baca Adem
nuk ka pranuar në asnjë
mënyrë të largohej nga
Prishtina dhe Kosova. Edhe
me rrezikun e humbjes së
jetës. Madje, gjatë shëtitjes së
vetmuar të Bacës Adem
rrugëve të Prishtinës kur
qytetarët largoheshin si lumi
një policë i Serbisë i drejtohet
Bacës me fjalë: “Demaçi, ode
ti narod, kako qe da zhivish
sam, idi i ti ..Demaçi, të shkoi
populli, si do të jetosh i
vetmuar, shko edhe ti...”.
Baca më tregonte se përgjigja
e tij ishte se edhe nëse në
Prishtinë nuk do të mbetej as
edhe një njeri i vetëm, ai nuk
do të largohej...” Me një fjalë,
Fehmi Agani u vra në Bresje,
Ibrahim Rugova u transferua
në Itali, Albin Kurti u rrah
mizorisht dhe përfundoi si
rob lufte në llogoren e
Pozharevcit. Baca Adem
Demaçi, mbeti në Prishtinë
sepse edhe nëse do të bartej
dhunshëm jashtë Kosovës,
përsëri do të kthehej në
Kosovë.
Hamleti apo Miza e Kalit, nga
perspektiva e prapanicës së
siguruar: Driton Selmanaj
është një deputet i LDK-së që
njihet me një fjalor të rreptë,
të sertë dhe helmues ndaj
UÇK-së dhe ushtarëve të
UÇK-së. Tash flet me guxim
ndërsa nuk ka ndonjë histori
që e lidhë me luftën. Ndoshta
mosha është në pyetje
mirëpo, ma merr mendja se,
së paku, nëse nuk ka pasur
mundësi të kapë armën gjatë
luftës atëherë ka pasur
mundësi ta luajë rolin e
Debatikut. Dilemat që i ka
ngritur se pse qenka vrarë
Fehmi Agani dhe nuk janë
vrarë Albin Kurti dhe Adem
Demaçi janë dilema të
Hamletit në formë të Mizës së
Kalit. Atëherë shtrohet një
pyetje, pse qenka vrarë Fehmi
Agani e nuk qenka vrarë
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Ibrahim Rugova. A pak i
duket Hamletit - Mizës së
Kalit vrasja e Adem Demaçit
gjatë 30 vjetëve burg të rëndë
në llogoret e ish-Jugosllavisë
por se qenka dashur që ta
vrasin për ta plotësuar
tablonë paranoike të Mizës së
Kalit?! Edhe sa i përket Albin
Kurtit Miza e Kalit nuk mund
ta gjejë asnjë vërejtje për
Albinin e asaj kohe, as në
planin kombëtar, as politikë e
as gatishmërisë për t’u
sakrifikuar çdo kohë në
shërbim të popullit dhe
atdheut. Driton Selamanaj ka
arsye dhe mundësi të merret
me
Albin
Kurtin,
si
kryeministër
aktual
për
shumë gjera të bëra dhe të
pabëra por nuk ka as edhe
kreditin më të vogël moral,
kombëtar,
politik
dhe
njerëzorë të merret me Albin
Kurtin e Zyrës së UÇK-së! Kjo
do t’i ngjante një lufte midis
buburrecit dhe elefantit!
Driton Selmanaj dhe shumë
deputetë sot janë ulur në
karrigen e deputetit falë luftës
dhe vuajtjeve të ish të
burgosurve politikë, falë
luftës së lavdishme të së
Lavdishmes Ushtri Çlirimtare
të Kosovës, falë sakrificës së
Komandantit Legjendar Adem
Jashari dhe falë Vetëmohimit
dhe Sakrificës Biblike të Bacë
Adem Demaçit. Askush nuk
mund dhe nuk duhet ta
sulmojë Driton Selmanaj se e
paska përkrahur Ibrahin
Rugovën sepse edhe Rugova
është pjesë e historisë ose pse
e admiron Fehmi Aganin por
se duhet të tregojë respekt
edhe për këta që e sollën këtë
liri që e kemi, që e
shkatërruan vëllazërim bashkimin dhe e rrënuan
socializmin
vetëqeverisës
jugosllav. Liria dhe karrigia ku
është ulur Driton Selmanaj
dhe mohues të pacipë të
sakrificës ka vetëm një emër:
Ushtria Çlirimtare e Kosovës
dhe të atyre që me sakrificën e
tyre kanë kontribuar për këtë
emër prej kohës kur ka filluar
robëria ndaj shqiptarëve e
derisa janë çliruar. Historia
është sport i pamëshirshëm;
ta jep mundësinë të hysh në
lojë kur luhet loja por nuk
lejon të bëhesh pjesë e lojë
kur përfundon loja. Qartazi
dikush ka munguar gjatë
krijimit të historisë dhe tash
vetëm i mbetet ta lexojë
historinë! I pëlqeu apo jo!
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Ministri Murati bën thirrje për deklarim
të të ardhurave personale
Albulena S. MAVRAJ
PRISHTINË, 23 MAJ - Ministri i
Punës,
Financave
dhe
Tranfereve
në
Kosovë,
Hekuran Murati, u ka bërë
thirrje të gjithë qytetarëve që
t’i deklarojnë të ardhurat
personale të cilat nuk tatohen
në burim, siç ndodh me pagë.
Afati për deklarim të të
ardhurave të vitit të kaluar
është deri më 31 maj.
Në një konferencë për medie,
Murati ka thënë të hënën se
ekzistojnë disa paqartësi në
publik rreth asaj se kush
duhet ta plotësojë formularin
për këto të ardhura.
Murati
ka
përmendur
shembullin e lëshimit të
shtëpisë apo banesës me qira
ndaj një entiteti që nuk
deklaron tatim dhe nuk e ka
pasur në burim tatimin.
“Rëndom te qiradhënia,
bizneset e ndalin tatimin,
ndërsa personat fizikë nuk e
kanë këtë tendencë, prandaj
obligohen ndaj pagesës së
tatimit”.
Përveç qirasë, të hyra pa tatim

në burim janë edhe: Fitimet
kapitale
shitblerja
e
paluajtshmërisë, letrave me
vlerë, kriptovalutave, apo
shitja e aksioneve. Burimet
nga jashtë - ku përfshihen
punonjësit brenda dhe jashtë
shtetit
ndaj
të
cilëve
punëdhënësi nuk ka shumë
detyrime (freelancers) apo
edhe të ardhurat nga rrjetet
sociale, përfshirë YouTube,
Google.
Murati ka thënë se llogaritet
që rreth 10 për qind duhet të
jetë vlera tatimore që secili
qytetar obligohet ndaj shtetit.
Ai ka theksuar se obligimi
tatimor ka ekzistuar edhe më
herët, mirëpo tani vetëm po
kërkohet që të zbatohet ligji.
“Në platformë janë edhe vitet
paraprake, nëse keni pasur të
ardhura edhe në vitet e
kaluara, mund të deklarohen
edhe ato për të shmangur
çfarëdo shkelje”. Sipas tij, ata
që nuk e paguajnë tatimin
mund të trajtohen si raste të
evazionit fiskal. Në ATK kanë
thënë më parë se ekonomia
joformale në Kosovë, nga
mekanizmat ndërkombëtarë,

është vlerësuar të jetë deri në
30 për qind të Bruto Produktit
Vendor.
Ministri Murati ka thënë se të

gjithë qytetarët mund ta
gjejnë formularin online në
faqen
e
Administratës
Tatimore të Kosovës (ATK).

Brenda 24 orëve e sigurojnë
numrin fiskal dhe përmes tij
mundësohet
kyçja
në
platformë.

MFPT, marrëveshje nënhuazimi në vlerë prej 5 milionë
eurosh me ndërmarrjet publike
PRISHTINË, 23 MAJ (ER) - Në
kuadër të Masës 4.6 të Pakos
së Ringjalljes Ekonomike për
Mbështetjen e Ndërmarrjeve
Publike, ministri i Financave,
Punës
dhe
Transfereve,
Hekuran
Murati
dhe
përfaqësuesit e ndërmarrjeve
publike: Posta e Kosovës,
Infrakos,
Trainkos,
KRU
Prishtina dhe Telekomi i
Kosovës kanë nënshkruar
marrëveshjet e nënhuazimit
në vlerë totale rreth 5 milionë
euro. Këto mjete pritet t’u
ndihmojnë
ndërmarrjeve
publike në rimëkëmbjen e
tyre
pas
vështirësive
financiare me të cilat janë
përballur nga rënia e të hyrave
si rezultat i pandemisë Covid19.
Marrëveshjet e nënhuazara
nga Ministria e Financave,

Punës
dhe
Transfereve
(MFPT)
te
ndërmarrjet
publike kanë të njëjtat kushte
financiare me Marrëveshjen
Financiare të Kredisë së
Likuiditetit të Urgjencës së
Infrastrukturës Vitale, që
nënkupton që kushtet e
volitshme financiare u barten
edhe ndërmarrjeve publike.
Ministri Murati me këtë rast
ka
vlerësuar
lart
bashkëpunimin me BERZh-in
për mundësimin e kësaj
marrëveshje
që
përkrah
ndërmarrjet publike. Më tutje,
ministri ka theksuar se qeveria
mbetet e përkushtuar drejt
sigurimit të menaxhimit të
drejtë dhe profesional të
ndërmarrjeve publike si
ofrues të rëndësishëm të
infrastrukturës
vitale
të
vendit.

Komuna e Mitrovicës subvencionon 150 fermerë me pleh artificial
MITROVICË, 23 MAJ (ER) Komuna
e
Mitrovicës,
përkatësisht Drejtoria për
Bujqësi dhe Zhvillim Rural, në
kuadër të projekteve për
mbështetje të fermerëve, gjatë
ditës së sotme ka nënshkruar
kontratat me 150 fermerët
përfitues
të
cilët
janë
subvencionuar me 30 mijë kg
pleh artificial dhe me dy lloje
të plehrave.
Me rastin e nënshkrimit të
kontratave i pranishëm ishte

drejtori i Drejtorisë për
Bujqësi dhe Zhvillim Rural,
Ferdi Kadriu, i cili me një fjalë
rasti u është drejtuar të gjithë
fermerëve të pranishëm. “Në
emër të Drejtorisë për Bujqësi
dhe Zhvillim Rural më lejoni
që t’i përgëzoj të gjithë
fermerët përfitues, duke iu
dëshiruar berqet e punë të
mbarë. Shpresoj se kjo
mbështetje dhe subvencionet
e radhës të cilat do të
realizohen në të mirë të

fermerëve të Mitrovicës do të
mundësojnë që të kemi
shumëllojshmëri
të
prodhimeve dhe rritje të
rendimenteve bujqësore”, ka
thënë
Kadriu.
Ndërsa
fermerët
përfitues,
pas
nënshkrimit të kontratave dhe
pranimit të subvencioneve,
falënderuan komunën për
mbështetjen e dhënë dhe
interesimin e treguar në
përkrahje të sektorit të
bujqësisë.
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Milush Kopiliqi, hero i perëndishëm (7)

SHKRUAN:
AJET BEJTA - MALETA
Banorët e Drenicës, pa kurrfarë
dyshimi e pranojnë në mënyrë të
pakontestueshme përkatësinë
kombëtare shqiptare të Milush
Kopiliqit, si trim i tyre e i gjithë
shqiptarëve, gjithë Arbërisë. Në
fshatin Kopiliq, në vendlindjen e
Milushit, që nga ajo kohë, edhe
sot e përmot janë ruajtur e
vazhdojnë të ruhen emërtimet e
pronave të Milushit, si: Mullini i
Milushit, Kodra e Milushit, Arat e
Milushit, Livadhet e Milushit,
Mali i Milushit, Bunari i Milushit,
Pemishta e Milushit, Oborri i
Milushit, si dhe themelet e
shtëpisë së tij. Në vjeshtën e vitit
1912, në fillim të muajit tetor,
forcat serbe ushtarake e kishin
pushtuar qytetin e Elbasanit,
derisa kapiteni i ushtrisë serbe i
quajtur
me
mbiemrin
Qajkanoviq, ndër tjera kishte
treguar dhe shkruar se: “Derisa
po qëndroja me togun tim
ushtarak në rrethin e Elbasanit,
vendasit shqiptarë po thoshin se
aty afër një vendi, pranë
Elbasanit ishin dhe po banonin
disa shqiptarë, të cilët me krenari
deklaronin se ishin pasardhës të
Milush Kopiliqit”. Ky rrëfim i
Qarkanoviqit është shënuar në
librin “Visaret e kombit” në
Tiranë më 1937, në faqen 12. E
meta e këtij rrëfimi të
Qarkanoviqit ishte se ai nuk i
kishte caktuar pikat e horizontit
se ku ishin saktësisht këta
pasardhësit e Milushit, në veri,
jug, lindje a perëndim të
Elbasanit. Ndërsa rrëfimi i
kapitenit
Qarkanoviq
për
pasardhësit e Milush Kopiliqit
është i vërtetë, për arsye se miku i
Milushit nga Elbasani, njëzet ditë
pas varrosjes së Milushit, më 8
korrik të vitit 1389, vjen në fshatin
Kopiliq dhe i merr pasardhësit e
Milushit për t’i vendosur në
rrethinën e Elbasanit. Duhet
theksuar se këta pasardhës të
Milushit nuk quheshin më me
prapashtesën -q dhe -i, por
quheshin me mbiemrin Kopili,
ngase natyra e gjuhës shqipe nuk
e duron këtë prapashtesë, e cila i
përket natyrës së gjuhës serbe. Në
praktikën
dhe
natyrën
kombëtare shqiptare, burri që ka
bërë emër në popull për trimëri e
mençuri, gjithmonë nga populli
thirrej në emër të fshatit, të
krahinës, si, p. sh.: Lekë
Dukagjini, Ramadan Shabani,
Azem Galica, Ali Binaku e shumë
të tjerë. Në rastin konkret të kësaj

monografie që po bëhet fjalë për
personazhin kryesor Milush
Kopiliqin, i cili në popull thirrej
në emër të fshatit të tij, Milush
Kopiliqi e shumë herë Milush
Drenica, për shaka të famës e
madhështisë së tij që kishte.
Origjina e Milushit ishte dhe
mbetet shqiptare, pa gjak të
përzier, por gjak të pastër të racës
shqiptare.
Milushi
ishte
personalitet me plotë virtyte e
shkëlqesi ndër më të shkëlqyerat,
derisa vetinë e mashtrimit e të
tradhtisë, i urrente shumë. Në
ditën e betejës, në vlugun më të
madh të luftës, kur po shkonte
gjaku rrëke, Car Llazari e Vuk
Brankoviqi, luftuan sa luftuan, të
lodhur e të rraskapitur, të
frikësuar tej mase se do të vdisnin
të gjithë, në mbarim të ditës së
dytë të betejës, pasi bie terri, ikin
dhe shkojnë në Serbi. Ndërsa në
betejë mbetën vetëm shqiptarët,
të cilët me humbje të mëdha,
detyrohen që të tërhiqeshin nga
fusha e betejës, me ato pak forca
që u kishin mbetur. Milush
Kopiliqin, përveç që e kishin
mbytur, e kishin prerë edhe në
fyt, por kokën nuk ia kishin
këputur nga qafa. Artin luftarak
tejet të lartë, që përveç se ia njeh
historiografia shqiptare, atij ia
njeh edhe historiografia turke,
ballkanase dhe botërore. Milushi
ishte një kalorës i mrekullueshëm
mesjetar i rangut të parë. Ai
rrobat e tij dhe pajisjet luftarake i
kishte të punuara nga hekuri. Ato
ia kishte punuar farkëtari, rroba
këto që i kishte veshur e provuar
para armëpunuesit se si po i
rrinin e si po i binin, me atë
pamje impozante të tij. Por edhe
pajisjet e kalit të vet i kishte
punuar te ky armëpunues, sipas
porosisë dhe shijes së tij. Josef
Von Hamneri, thotë se: “Rrobat e
Milushit, shpata e tij e çeliktë dhe
të gjitha pajisjet e tij e të kalit të tij
gjenden
në
Muzeun
e
Stambollit”. Heroi i mbamendjes
shqiptare e i përmasave

homerike shumë rrallë është
thënë se Milushi afërsisht paska
lindur në vitin 1338 dhe, ky
numër kur zbritet nga numri
1389, që është viti i Betejës së
Dardanisë, na jep numrin minus
pesëdhjetë e një, që do të thotë se
Milushi paska qenë pesëdhjetë e
një vjeçar. Po ta marrim këtë
moshë nga aspekti biologjik dhe
psikik, mosha 51-vjeqare e
Milushit është mosha më
kulmore e pjekurisë së tij fizike e
psikologjike. Mu për këtë arsye, ai
i fitonte të gjitha betejat, para së
gjithash atë të DardanisëKosovës. Milushi ishte dhe
mbetet heroi i pakontestueshëm
i botës shqiptare, pa asnjë rezervë
i përkatësisë së tij shqiptare.
Temperamenti kryengritës e
shpërthyes, e bënë që Milushi të
mos pajtohej me asnjë nga ato që
ia rrezikonin kombin e atdheun,
siç ishin: turqit dhe sllavët, sepse
ai ishte tjetër gjak e tjetër gjuhë,
gjak e gjuhë shqiptari. Meqenëse
Beteja e Kosovës u zhvilluan në
fshatin Mazgit, Lazër dhe në
fshatin Azizi, ish-Miloshevë,
përbri qytezës së Kastriotit, ishObiliqit, do të ishte nder e respekt
për Milushin e për historinë tonë
shqiptare që t’ia përjetësojmë
emrin e tij, duke e emërtuar
qytezën e Obiliqit me emrin
Milush-Miloshinë, sepse Beteja e
Kosovës u zhvillua shumë afër
kësaj qyteze. Gjithsesi Milushi e
meritoi këtë sepse atë që s’mundi
ta bënte asnjë princ tjetër,
Milushi e bëri, se e mbyti Sulltan
Muratin, prandaj duhet të ngrihet
dhe shtatorja e tij e madhe në
mes të qytetit. Pleqtë tanë, në të
kaluarën, gjatë ndejave nëpër
oda dinin shumë më shumë për
bëmat e Milushit. Bile ato
gojëdhëna e tregime ishin reale,
të vërteta e origjinale, pa
ngjyrime e pa kozmetikë, e që sot
për fat të keq, shumë fat të keq,
për Milushin nuk di asgjë
shqiptari i shkolluar e me fakultet
kinse të mbaruar, krahasuar me

pleqtë e dikurshëm. Shqiptarët
nuk janë ardhacakë as nga Azia,
as nga Karpatet. Ata kanë qenë,
janë e do të jenë autoktonë në
vendin e tyre, në Shqipërinë
Etnike.
Gjurmët e toponimeve faktike,
tokësore e dokesore të Milushit
dhe pranisë së tij fizike e
autoktone janë ruajtur e
vazhdojnë të ruhen edhe në ditët
e sotme, ashtu siç janë ruajtur
edhe në këngët, tregimet e
gojëdhënat për të në popull.
Milushi ishte i vetmi mbi të gjithë
princat e rangut të lartë, i cili me
mençurinë e tij zhdërvjelltësinë e
tij arriti të depërtojë deri në
çadrën e Sulltan Muratit, për të
cilin ishte betuar para princave
shqiptarë e më pas edhe para
princit Llazar, e atyre të aleancës,
se do ta mbyste Sulltan Muratin.
Prandaj thellimi i studimit të
gjithanshëm i personalitetit të
Milush Kopiliqit në këtë drejtim
do ta kthjellonte qiellin e historisë
shqiptare nga mjegullnajat
mesjetare, të cilat i ka mjegulluar
e errësuar mitologjia morbide
serbe. Ajo, me një qëllim të
caktuar, me urrejtje patologjike e
ka deformuar personalitetin dhe
historiografinë e Milush Kopiliqit,
duke dhënë informacione
devijuese e gënjeshtra në lidhje
me përkatësinë e tij kombëtare
shqiptare. E gjithë kjo do të ishte
argumenti më i fuqishëm për të
dëshmuar para gjithë botës
përkatësinë kombëtare shqiptare
të Milushit. Trashëgimtarët e
Milushit janë vetë banorët e
fshatit Kopiliq të Drenicës dhe në
qytetin e Elbasanit, të cilët
vazhdojnë ta kenë mbiemrin
Kopili, ngase gjuha shqipe nuk e
duron prapashtesën -q dhe -i,
ngase janë të natyrës së gjuhës
serbe-sllave. Prandaj, këtij princi
të zjarrtë shqiptar me gjak
arbëror, doemos duhet t’i jepet
vendi meritor në historinë
kombëtare shqiptare. Ky kryetrim
i Mesjetës qëndronte si yll i

ndritur mbi gjithë princat e
Aleancës së Krishtere. Qe lindur
më 1338 në fshatin Kopiliq të
Drenicës. Milushi u rrit e u
burrëruar në frymën kombëtare
në fshatin e tij të lindjes. Prandaj
heroin tonë të paepur mesjetar,
populli ynë, gjithmonë duhet ta
kujtojë me pietet birin e tyre
madhështor në çdo përvjetor, në
mënyrën më të denjë. Ai me
madhështinë e tij ndriste e
shkëlqente nga thellësitë e
shekujve me emblemën e tij
shndritëse të pavdekësisë. E pra,
ky është Milush Kopiliqi, biri më i
devotshëm i tokës arbërore,
ashtu siç ishte dikur trimi
madhështor Akili i Trojës së
lashtë, por Milushi ishte Akili i
Arbërisë e Dardanisë. Ky bir i
madh i tokës arbërore ishte rrufe
e vetëtimë në luftë kundër dallgës
robëruese të barbarisë turke. Ani
pse Beteja e Kosovës zgjati tri ditë
e u bë kërdi e madhe, tmerri i
tmerreve, gjaku ecte si lumë, të
vdekurit nga të gjitha anët, nga të
dy palët ndërluftuese, e britmat
tmerruese të ushtarëve të
plagosur nga të dyja palët, bëri që
sapo mbaroi dita e ra terri, ikën
shumë princa të aleancës me
ushtritë e tyre. Kështu kishte
ndodhur edhe ditën e dytë të
betejës, kështu që në ditën e tretë
të betejës kishin mbetur vetëm
shqiptarët përballë ushtrisë
turke. Të lodhur e të rraskapitur
tej mase, edhe turqit, edhe
shqiptarët, detyrohen që të bëjnë
marrëveshje për ndaljen e luftës,
edhe pse shqiptarët ishin duke
prerë turq. Protagonisti kryesor i
kësaj beteje të madhe ishte princi
i zjarrtë shqiptar, Milush Kopiliqi,
i cili e kishte mbytur Sulltan
Muratin, por kishte mbytur edhe
qindra e qindra ushtarë turq.
Milush Kopiliqi ishte mrekullia e
shekullit të vet. Ky Promethe ishte
mbrojtësi më i devotshëm i
kombit e atdheut të vet. Ky burrë
i madh i shekullit XIII, i cili e
mbuloi kombin, atdheun me
lavdi e krenari të përjetshme dhe
e bëri emrin shqiptar e Shqipëri
të kumbonte deri në kupë të
qiellit e të ndihej në mbarë botën.
Milushi, me trimëritë e tij e
heroizmat u bë simbol i
qëndresës së popullit dhe i
pavdekësisë së vet. Ishte ky
Milush Kopiliqi ynë, shungullimë
e vetëtimë ndër mote e shekuj, i
cili dha gjithçka nga vetja e tij, për
të mirën e kombit e atdheut të vet.
Prandaj Milush Kopiliqi vjen
krenar e madhështor në historinë
e kombit e atdheut të vet. E pra, ky
ishte Milushi i Betejës së
Dardanisë-Kosovës, e si ai s’ishte
askush, sepse e mbyti Sulltan
Muratin afër qytezës së Obiliqit.
Prandaj është nder e vlerë
historike kombëtare që kjo qytezë
të emërohet qyteti Milush, kurse
shtatorja e tij të vendosej në mes
të qytetit Milush. (Vazhdon).
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Donjeta Sadiku shpërblehet me 14 mijë euro
Donjeta Sadiku është shpërblyer me 14 mijë euro
nga MKRS-ja për suksesin e arritur në Kampionatin
Botëror të Boksit ku e fitoi medaljen e bronztë,
derisa trajnerja Mariola Sallauka është shpërblyer
me 7 000 euro. Ministri Hajrulla Çeku e vlerësoi lart
suksesin e boksieres nga Gollaku, derisa vetë
Donjeta Sadiku ka premtuar se Kosovës do t’i sjellë
edhe medalje nga Lojërat Olimpike
Veton ZYMBERI
Prishtinë, 23 maj - Ministria e
Kulturës, Rinisë dhe Sportit
(MKRS) vazhdon t’i shpërblejë
sportistët e suksesshëm në garat
ndërkombëtare. Të hënën
boksierja Donjeta Sadiku është
shpërblyer me 14 mijë euro nga
MKRS-ja për suksesin e arritur
në Kampionatin Botëror të
Boksit për femra që është
mbajtur në Turqi, derisa
trajnerja e Donjetës, Mariola
Sallauka, është shpërblyer me 7
000 euro. Donjeta e ka fituar
medaljen e bronztë në këtë

kampionat dhe ishte historike
për boksin e Kosovës, pasi ishte
e para që prej pavarësimit të
sportit të Kosovës.
Ministri Hajrulla Çeku ka
vlerësuar suksesin e Sadikut si
një arritje të madhe jo vetëm për
sportin e boksit, por për të gjithë
Kosovën. “Është një moment
historik për vendin tonë dhe për
sportin, veçanërisht për boksin.
Vajzat e Kosovës po na bëjnë që
në të mburremi në të gjithë
botën që flamuri i Kosovës të
ngrihet në organizimet më të
rëndësishme ndërkombëtare
kështu që faleminderit për të
gjithë punën që e ke bërë, për

përkushtimin që e ke pasur dhe
të urojë suksese edhe më të
mëdha në të ardhmen”, ka
thënë ministri Çeku.
Për suksesin e arritur ka folur
edhe boksierja që e rrëmbej
medaljen e bronztë. Më këtë
rast ajo bëri me dije se synon t’i

sjellë Kosovës dhe medalje nga
Lojërat Olimpike “Parisi 2024”.
“Po shpresoj që kjo nuk do të
jetë medalja e vetme. Tani kam
filluar me medalje, por besoj
shumë për medalje të tjera.
Qëllimi im kryesor është cikli
olimpik ‘Paris 2024’, por besoj

shumë që do të kualifikohem
dhe të sjellë medalje olimpike
ashtu sikur siç ka edhe xhudo”,
ka thënë Sadiku.
Ndërsa kryetari i Komitetit
Olimpik të Kosovës, Ismet
Krasniqi, uroi që sukseset e
Sadikut të kulmojnë edhe me
medaljen olimpike. “Donjetën e
kemi edhe bursiste olimpike për
Paris 2024, andaj besojmë që
me punë, përkushtim, por edhe
fat dhe shëndet ajo do të na bëjë
krenar edhe në Lojërat
Olimpike 2024”, ka thënë
Krasniqi.
Suksesin e Donjeta Sadikut e
vlerësoi lart edhe kryetari i
FBOXK-së, Enver Krasniqi, duke
thënë se tradita e boksit po
kthehet dhe se presin edhe
medalje të tjera. Donjeta
Sadiku, për ta fituar medaljen e
bronztë,
mposhti
tri
kundërshtare dhe më pas u ndal
në gjysmëfinale nga boksierja
amerikane Shakiyla Ellis.

Giresse publikon listën e futbollistëve për ndeshjet e qershorit
PRISHTINË, 23 MAJ - Përzgjedhësi i
Përfaqësueses së Kosovës, Alain Giresse,
e ka bërë publike listën e futbollistëve që
do t’i ketë në dispozicion për katër
ndeshjet e muajit qershor në edicionin e
ri të Ligës së Kombeve. “Dardanët” bëjnë
pjesë në Grupin 2 të Ligës C, teksa
ndeshjen e parë e zhvillojnë si mysafirë
në Larnaca kundër Qipros, më 2 qershor
në orën 18:00. Më pas Kosova dy
ndeshjet e radhës i zhvillon në stadiumin
“Fadil Vokrri” kundër Greqisë, më 5

qershor dhe kundër Irlandës së Veriut,
më 9 qershor teksa në fund luan si
mysafire në Greqi më 12 qershor.
Grumbullimi i përfaqësueses për këto
ndeshje fillon më 27 maj. Në listën e
trajnerit Alain Giresse vërehet mungesa e
mbrojtësit Florent Hadergjonaj dhe
sulmuesve Astrit Selamni dhe Elbasan
Rashani, ndërsa për herë të parë te
“dardanët” pritet të debutojnë Edvin
Kurtulus, Donat Rrudhani dhe Emir
Sahiti.

LISTA E FUTBOLLISTËVE
Arjanet Muriq, Samir Ujkani, Visar
Bekaj, Mërgim Vojvoda, Lirim Kastrati,
Fidan Aliti, Mirlind Kryeziu, Amir
Rrahmani, Benjamin Kololli, Edvin
Kurtulus, Ibrahim Dresheviq, Betim
Fazliji, Valon Berisha, Florent Muslija,
Florian Loshaj, Blend Idrizi, Toni
Domgjoni, Edon Zhegrova, Milot
Rashica, Donat Rrudhani, Emir Sahiti,
Arbër Zeneli, Zymer Bytyqi, Vedat
Muriqi.

Saranda Daci: Ëndërroj të pensionohem
me një trofe të fituar me Kosovën
Prishtinë, 23 maj - Njëra nga
basketbollistet më të mira të
Kosovës padyshim është Saranda
Daci. Basketbollistja pejane ka
fituar shumë trofe me Penzën,
Prishtinën dhe Bashkimin, ndërsa
ka luajtur edhe në Republikën e
Çekisë. Daci bëri një hap para në
karrierën e saj, duke kaluar në
skuadrën Bursaspor në Superligën
e Turqisë. Në një intervistë për
faqen zyrtare të FBK-së, Saranda ka
folur për përvojën në Turqi, të
ardhmen e saj, turneun me
Kosovën në 3x3, ku ajo do të jetë
pjesëmarrëse, si dhe për
Kampionatin Evropian për Shtetet
e Vogla, ku “Dardanet” sërish do të
jenë pjesëmarrëse në Qipro.
Si ka qenë ky edicion në Turqi për ty?
Daci: Ishte një nga edicionet më
speciale për mua, për faktin që

luajta në një ndër ligat më të forta
në botë, megjithatë më e mira ishte
që me skuadër arritëm të hyjmë në
“play-off” të Ligës dhe arritëm deri
në kualifikimet për Kupën e Italisë.

të ardhme të afërt të kemi një ekip
më profesionist, pse jo edhe të
fitojmë trofe.

Si ishte kjo përvojë personalisht për
ty?
Daci: Një ndjenjë e veçantë dhe e
paharruar me plot suksese, ku
luajta
me
shumë
yje
ndërkombëtare, por edhe nga liga
më e fortë në botë,WNBA.
Sa je e kënaqur me paraqitjet tua
dhe çfarë do të thotë të luash në një
ligë evropiane,siç është ajo e Turqisë?
Daci: Në pozitën time ishin tri
përforcime, që kishin përvojë më të
madhe se unë, duke luajtur me
kombëtaret e tyre në garat
ndërkombëtare, megjithatë kam
këmbëngulur shumë për arritur të

kem një mesatare prej dhjetë
minutave për ndeshje, edhe pse
kisha pritshmëri më të mëdha. Jam
mese e kënaqur, ku jam e bindur që
e ngrita veten time në nivel më të
larta.
Pas përvojës në Turqi, cila do të jetë e
ardhmja juaj?
Daci: Jam në kontakt me agjentin

tim dhe shpresoj që në një ekip
evropian do të jem sërish.
Çfarë pret me paraqitjet e Kosovës në
turneun 3x3?
Daci: Çdoherë me ekipin
kombëtar jam optimiste për
suksese pozitive, edhe pse nuk jemi
duke zhvilluar ende stërvitje të
gjitha së bashku, shpresoj që në një

Gjithashtu Kosova do të marrë pjesë
sërish në Kampionatin Evropian
për Shtete të Vogla. Çka do të thotë
për ju të luani për Kosovën dhe çka
pritni në këtë kampionat, pasi
herën e fundit fituam medaljen e
bronztë?
Daci: Jam shumë optimiste te pjesa
e kombëtareve. Pasi kemi fituar
medaljen e bronztë, dëshira ime,
besoj edhe të gjitha vashave, është
ta fitojmë trofeun e çmuar të këtij
kampionati. Shpresoj shumë që ta
përmbyll karrierën time me një
trofe nga kombëtarja e Kosovës. Do
të ishte dëshira dhe ëndrra ime që
ta përfundoja karrierën në
mënyrën më të mirën të
mundshme.
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Leclerc: Ishim të shpejtë, problemi me motorin ndodhi atëherë kur nuk duhej
BARCELONË, 23 MAJ - Pas pesë
garash si protagonist, piloti
monogask i Ferrarit, Charles
Leclerc, detyrohet ta braktisë
pistën me 0 pikë. Një rezultat
zhgënjyes për pilotin e
“kokëkuqes”, që ka lëshuar
edhe kreun e renditjes
botërore në Formula 1. Në

pistën spanjolle të Montmelo,
makina Ferrari humbi fuqi
dhe Leclerc u detyrua të
tërhiqej. “Ky ishte problemi
ynë i parë serioz në këtë vit.
Më vjen keq që ndodhi në një
moment dhe garë ku po
dominonim. Gjithçka po
shkonte mirë, por ky është

sporti ynë. Sezoni është ende i
gjatë dhe shpresoj ta
rikuperojmë në garën e
radhës, që zhvillohet në
shtëpinë time”, u shpreh
Charles Leclerc. “Në
Montmelo, pavarësisht asaj që
ndodhi, ishim të shpejtë, si në
prova ashtu dhe në garë. Edhe

Duka: Nga finalja Ligës së Konferencës
fiton e gjithë Shqipëria
TIRANË, 23 MAJ - Trofeu i Ligës së
Konferencës ka mbërritur në Tiranë
dhe emocioni i shqiptarëve rritet,
ndërkohë që Federata Shqiptare e
Futbollit po përgatitet për
organizimin e kësaj ngjarje historike
si partnere zyrtare e UEFA-s për
finalen ndërkombëtare. Presidenti i
FShF-së, Armand Duka, në një
intervistë për gazetën prestigjioze
italiane “Corriere dello Sport”,
shprehet se pritja e një finaleje të
UEFA-s në vendin tonë është një
rezultat i shkëlqyer për sa i përket
imazhit të Shqipërisë. Nën
drejtimin e tij, futbolli shqiptar ka
arritur një kualifikim historik në
finalet e Kampionatit Evropian
“Francë 2016” dhe tashmë ka edhe
një stadium modern, Arena
Kombëtare, që do ta presë ndeshjen
e madhe, AS Roma-Feyenoord.
President, si është atmosfera në
qytetin e Tiranës për finalen?
Duka: Ne të gjithë jemi vërtet të
emocionuar. Kjo ndeshje për ne ka
nisur që para një viti, me
inspektimet e ekspertëve të UEFA-s.
E gjithë Shqipëria do të ketë
mundësinë të përfitojë nga pritja e
një ngjarjeje të këtij niveli.
Si arritët ta bindnit UEFA-n që t’ju
japë finalen?
Duka: Ne kishim tentuar më parë ta
merrnim
organizimin
e
Superkupës së Evropës. Në
përpjekjen e dytë ia dolëm mbanë.
Megjithatë, stadiumi është i vogël. Ka
pasur pakënaqësi nga tifozët…
Duka: E vërtetë, është i vogël, por
është një xhevahir i vërtetë. Edhe
përfaqësuesit e klubit të Romës, kur
erdhën për ta vizituar, u befasuan
nga ambientet që të ofron ky
impiant. Fatkeqësisht nuk do të ketë
vend për të gjithë.
Duket se një problem tjetër është
rritja e çmimeve të hoteleve dhe
apartamenteve me qira, me
anulime që bëhen me qëllimin për të

S H K U RT

Sociedadi konfirmon largimin e
Januzajt
Futbollisti shqiptar, Adnan Januzaj, do të largohet nga Real
Sociedadi. Lajmin e ka bërë me dije skuadra spanjolle
nëpërmjet një komunikate për medie. Përveç, Januzajt, do të
largohet edhe Nacho Monreal. “Real Sociedad njofton se
Adnan Januzaj dhe Nacho Monreal nuk do të vazhdojnë në
klub për sezonin e ardhshëm”, thuhet në njoftimin e
Sociedadit. Januzaj kishte kontratë me Sociedadin deri më
30 qershor të vitit 2022, ndërsa në ditët në vijim pritet të
konfirmohet e ardhmja e tij.

Formacioni i vitit në Serinë A

fituar sa më shumë para.
Duka: Kjo historia e anulimeve të
rezervimeve mua më duket si një
legjendë urbane. Nga ana tjetër, për
çmimet e kuptoj: nëse shkon në
Paris për finalen e Ligës së
Kampionëve ose në Milano për
panairet, ndodh e njëjta gjë.
UEFA ka shpërndarë shumicën e
biletave të finales për publikun
shqiptar.
Duka:Në fakt, ky është një avantazh
për Romën, sepse shumë shqiptarë
kanë blerë bileta për miqtë e tyre
italianë.
Pra, edhe ju do të bëni tifo për
Romën apo jo?
Duka: Sigurisht. Madje, që nga
fillimi i edicionit të Ligës së
Konferencës. Shpresoj të jetë klubi
italian që ta fitojë trofeun, ndonëse
finalet nuk janë kurrë të
parashikueshme. Mjafton të
shikojmë se çfarë ndodhi në
finalen e Europa League,
Eintracht-Rangers. Por Mourinho
ka lojtarin më të fortë.
Cilin?
Duka: Kumbullën, sigurisht.
Shpresoj që ai të luajë në këtë
finale. Është një nga shtyllat e
kombëtares sonë.

Të ndalemi pak te futbolli shqiptar.
Cila është arsyeja që prej dhjetë
vjetësh keni zgjedhur vetëm trajnerë
italianë për kombëtaren?
Duka: Sepse janë të disiplinuar,
shumë të përgatitur në aspektin
taktik dhe e njohin mirë
mentalitetin tonë. Me ta, gjithashtu,
nuk kemi as problemin e gjuhës.
Pra, do të vazhdoni përpara me Edi
Rejën?
Duka: Sigurisht. Ai ka besimin tonë.
Është për të ardhur keq nuk u
kualifikuam për shumë pak në
“play-off”-in e Kupës së Botës: na
penalizoi ajo humbje ndaj Polonisë.
Në Itali ka një grup të madh
futbollistësh shqiptarë që duket se
kanë një perspektivë të mirë.
Duka:Tashmë po, por nuk më habit
kjo. Në vendin tuaj janë 130 mijë
shqiptarë që luajnë futboll, një
shifër e ngjashme me ata që luajnë
këtu në Shqipëri.
A ka ndonjë talent shqiptar që pret të
shpërthejë?
Duka: Armando Broja, sulmues i
Chelseat, i vitlindjes 2001. Ai tashmë
ka treguar aftësi të shkëlqyera në
Sauthemptonin, ku është në
huazim dhe tashmë po shënon
edhe me kombëtaren shqiptare.

Golden State i jep leksion Dallasit
SAN FRANCISCO, 23 MAJ - Ekipi i
Golden State Warriorsit e ka fituar
me rezultat 109-100 ndaj Dallas
Mavericksit në finalen e tretë
“play-off” në Konferencën e
Perëndimit. Sukses që afron edhe
më shumë ekipin kalifornian me
titullin në këtë kah të NBA-së.
Golden State tashmë udhëheq 30 serinë e takimeve, duke qenë
vetëm një fitore larg titullit në
Perëndim. Ndonëse ekipi i
Dallasit luante në shtëpinë e tij
kjo s’mjaftoi për ta fituar e rihapur
garën. Miqtë bënë një ndeshje të
mirë, ku u dallua i zakonshmi

menaxhimi i gomave ishte i
mirë, çka tregon se
modifikimet e bëra ishin
rezultative. Kisha dy gara që
nuk ndihesha kaq komod,
ndaj kam besim për garat e
radhës. Do ta ekzaminojmë
problemin e të shohim sfidën
e radhës”, ka shtuar Leclerc.

Stephen Curry, autor i 31 pikëve e
10 asistimeve. Ai u mbështet
mjaft mirë nga Wiggins, autor i 27
pikëve, ndërsa Clay Thompson e
mbylli me 19 pikë. Një trio që bëri
diferencën në parket. Në kahun
tjetër, skuadra e Dallasit mund të
përkufizohet vetëm me Luka
KONFERENCA E LINDJES - FINALE
“PLAY-OFF”
Miami - Boston
(2-1)
KONFERENCA E PERËNDIMIT FINALE “PLAY-OFF”
Golden State - Dallas 109-100 (3-0)

Donqiq, që ishte protagonist për
të tijtë. Ai realizoi 40 pikë e 11
rebounde, por që s’mjaftuan për
të fituar. Mirë u paraqit edhe
Brunson, që realizoi 20 pikë. Edhe
ndeshja e katërt finale do të luhet
në fushën e Dallasin.

Ky ishte një sezon i veçantë në Serinë A falë dy ekipeve nga
Milano, Milanit e Interit, që rivalizuan deri në fund për
titullin kampion. Leao u shpall lojtar i vitit, Pioli trajneri më i
mirë, Maignani portieri më i mirë, Brozoviqi mesfushori më
i mirë, Immobele me 27 gola “Këpuca e Artë”, ndërsa lojtari
më i ri nën 23 vjeç u shpall Osimhem i Napolit. Sigurisht që
me titullin në xhep, Milani është edhe ekipi më shumë i
përfaqësuar me katër lojtarë, i ndjekur nga Interi me një
lojtar më pak.
Formacioni i vitit (4-2-3-1): Maignan, Dumfries, Koulibaly,
Bremer, Theo Hernandez, Brozoviq, Tonali, Berardi, Leao,
Perisiq, Immobile.

Neueri vazhdon kontratën me Bayernin
Manuel Neueri ka rinovuar kontratën me Bayern
Munchenin, me portierin që ka vendosur të jetë “bavarez”
deri në vitin 2024. Pas këtij rinovimi gardiani i kombëtares
gjermane është shprehur i lumtur që vazhdon ta mbajë
veshur fanellën e gjigantëve gjermanë. “Jam shumë i lumtur
që rrugëtimi im me Bayernin vazhdon. Do të kemi sërish një
ekip shumë të mirë, me të cilin mund të garojmë për të
gjithë titujt. Si portier, kapiten dhe lider, dua të jem një
mbështetje dhe një faktor vendimtar në objektivat tona të
mëdha. Duam të vazhdojmë ta thellojmë rekordin e
kampionatit dhe ta fitojmë Kupën e Gjermanisë dhe Ligën e
Kampionëve”, ka thënë Neuer. “Drejtuesi i bordit, Oliver
Kahn, shtoi më pas: ‘Manuel Neuer është portieri më i mirë
në botë dhe ka vendosur standarde ndërkombëtare prej
vitesh. Jemi shumë të lumtur që kemi vazhduar kontratën
me të. Manuel është një figurë kryesore në historinë e
Bayernit”.

Pioli: Kishim më shumë vazhdimësi
se Interi
AC Milan e ka fituar titullin e kampionit pas plot 11 vjetësh.
Trajneri Stefano Pioli është shprehur shumë i kënaqur me
suksesin e arritur, derisa theksoi se ekipi i tij kishte më
shumë vazhdimësi se Interi. “Jam i lumtur për lojtarët e mi,
për mua, për stafin tim, për klubin dhe për tifozët tanë
fantastikë. E meritojmë këtë titull, për nga mënyra si kemi
luajtur dhe si kemi punuar. Kemi pasur më shumë
vazhdimësi se Interi: ndeshja e fundit që kemi humbur ka
qenë ajo kundër Spezias, që nuk duhej ta kishim humbur”,
ka thënë Pioli. “Kemi fituar ndeshje të vështira, dy herë
kundër Romës, dy herë me Lazion, me Napolin, kemi
përmbysur një derbi… Maldini dhe Massara më kanë
qëndruar gjithmonë në krah, nëse arrin në këto nivele
ndodh sepse i gjithë ambienti ka dhënë maksimumin. Unë
jam argëtuar duke punuar me këta lojtarë. Jemi nisur me
idenë për ta përmirësuar renditjen e sezonit të kaluar, duke
e ditur se ekzistonte mundësia për të luftuar për diçka të
rëndësishme. Lojtarët e mi janë të fortë sepse drejtuesi kanë
ndërtuar një përzierje fituese mes futbollistëve të rinj dhe
ekspertë, me mentalitetin e duhur”, ka shtuar Pioli.
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Njoftojmë të gjithë klientët se “Akross Group Import”,
Sh.P.K, ka marrë vendim të shuajë biznesin me NUI:
811907429 dhe ka caktuar likuidatorin për zhvillimin e procedurës së Likuidimit. Njoftohen të gjithë klientët që kanë
raporte Kreditore - Debitorë me këtë kompani që të paraqiten
në afatin 30 ditor nga data e shpalljes në gazetë.

OBAVESTENJE
Obavestavanje se svi klienti da drustvo sa “Akross Group
Import”, d.o.o., donelo odluku o prestani rada sa bisnisom
NUI: 811907429 ujedno imenovao Likvidatora o sprovodjenju postupka likfidacije. Obavestavaju se svi klienti koji
imaju obaveze i potrazivanja u navedenoj firmi, da se jave u
roku od 30 dana od dana objavljivanja o novine.

ANNOUNCEMENT
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We inform all clients that “Akross Group Import”, L.L.C, has
taken the decision to quit its business with NUI: 811907429,
The company has appointed a liquidator who is going to
oversee the liquidation process. All clients who have creditor
– debitor accounts with this company are kindly request to
show up within 30 days starting from the day of newspaper
announcement- publication.

>> SHPALLJE TË VOGLA <<
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Sallon Ondulimi "Lisa" B.I shpall te
pavlefshme certifikatën e biznesit me nrb:
811758690.


Bleona Avdija nga Gjakova shpall të
pavlefshme diplomën e Gjimnazit “Hajdar
Dushi”.


S.Z.R "Hrast" shpall te pavlefshme
certifikatën e biznesit me nrb: 810699192.


Vlera Muhaxhiri nga Gjakova shpall të
pavlefshme diplomën e gjimnazit “Hajdar
Dushi”.


Visar Çitaku shpall te pavlefshme
dëftesën e shkollës fillore "Migjeni" nga klasa 19.

Visar Çitaku shpall te pavlefshme
diplomën dhe dëftesat e SHMLE "Hasan
Prishtina".

Elmedina Mulliqi shpall te pavlefshme
dëftesën e shkollës fillore "Ismail Qemaili".
 Agim Kurti shpall te pavlefshme dëftesën
e shkollës fillore "Xhevat Jusufi".

D.P.Z "Endriti" shpall te pavlefshme
certifikatën e biznesit me nrb: 601138961.

Arton Mustafa shpall te pavlefshme
dëftesën e klasës: 10, 11, 12 te SHMLT "Arkitekt
Sinani".

Egzona Haziri shpall te pavlefshme
diplomën e SHMLM "Dr. Xheladin Deda".
 Selajdin Ramadani shpall te pavlefshme
diplomën e SHMLT "Arkitekt Sinani" (ish-Boris
Kidriç).

Marash Krasniqi nga Gjakova shpall të
pavlefshme dëftesat e klasës së –I-, -II-, të
gjimnazit “hajdar Dushi”.

 Mendohije Krasniqi nga Gjakova shpall të
pavlefshme diplomën e SH.M të Mjekësisë
“Hysni Zajmi” Gjakovë.

Teuta Binakaj nga Gjakova shpall të
pavlefshme dëftesën e plotë të Sh.F.M.U “Luigj
Gurakuqi” Korenicë komuna e Gjakovës, nga
klasa e –I- deri në klasën e –VIII-të.
 Lëshoj banës me qira për student apo
familjar në lagjen "Mati 1" Rr. "Muharrem
Fejza", banesa është 70 m2 dhe i plotëson
të gjitha kushtet, kati dytë ndërtim i ri tel:
044-686-900.
 Lëshoj banesë me qira, banesa është
ndërtim i ri dhe gjendet në lagjen
"Mati 1" rruga "Muharrem Fejza"
Prishtinë. Tel: 044-686-900.

Lëshoj banesë me qera në lagjen
"Mati 1" përball "Super Vivës", me
sipërfaqe mbi 50 m2, kati dytë me
ngrohje, klimë, ashensorë etj, çmimi 200
€uro. Tel: 044-185-233.
 Lëshoj banesë me qira garsoniere në
Ulpian kati i parë, posedon tre shtretër
dhe e mobiluar. Preferohet për studenta
ose studente, një qift apo të tjerë. Çmimi
është 185 euro. Tel: 044-812-875.
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