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MINISTRJA E PUNËVE TË JASHTME DHE E DIASPORËS, DONIKA GËRVALLA, ËSHTË
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AUSTRIA THOTË SE ËSHTË KOHA QË
KOSOVËS T’I LIBERALIZOHEN VIZAT
DEDAJ PO LOBON PËR
ANËTARËSIMIN E KOSOVËS NË
KËSHILLIN E EVROPËS F. 7
AKSIONI “GROPA” NË FERIZAJ,
KËRKOHET PARABURGIM
PËR 15 TË ARRESTUARIT F. 6
12 RASTE TË REJA ME COVID NË
KOSOVË F. 3

EKONOMI
Ministrja për Bashkimin Evropian dhe
Kushtetutën në kancelarinë austriake, Karoline
Edtstadler, gjatë një takimi me ministren e
Punëve të Jashtme dhe të Diasporës, Donika
Gërvalla, ka ritheksuar se është koha që

përfundimisht të liberalizohen vizat për
Kosovën, pasi 95 kriteret e kërkuara nga BE-ja
janë plotësuar. “Është koha që përfundimisht të
realizohet liberalizimi i vizave për Kosovën”, ka
deklaruar ministrja Edstadler
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Von der Leyen akuzon Rusinë se po përdor
furnizimet ushqimore si mjet lufte
BRUKSEL, 24 MAJ - Presidentja e
Komisionit Evropian, Ursula von
der Leyen, tha se Rusia po përdor si
mjet lufte furnizimet ushqimore,
teksa çmimet e drithërave, vajrave
ushqimore dhe produkteve të tjera
po rriten gjatë pushtimit rus të
Ukrainës.
Ukraina konsiderohet si një prej
prodhueseve më të mëdha në botë
të grurit. “Në Ukrainën e okupuar
nga Rusia, ushtria e Kremlinit po
konfiskon stoqe me drithëra dhe
makineri... dhe luftanijet ruse në
Detin e Zi po bllokojnë anijet
ukrainase të mbushura me grurë
dhe fara luledielli”, tha von der
Leyen gjatë adresimit para
Forumit Botëror Ekonomik në
Davos të Zvicrës më 24 maj.
“Rusia tani po grumbullon
eksportet e veta të ushqimit si
formë e shantazhit - duke bllokuar
furnizimet me qëllim që t’i rrisë
çmimet botërore, apo duke ofruar
grurë në këmbim të mbështetjes
politike. Kjo do të thotë ta

përdorësh urinë dhe drithërat për
të fituar pushtet”.
Ajo tha se disa prej këtyre ngjarjeve
ia kanë kujtuar “kohët e së kaluarës
së errët të konfiskimit të të korrave
nga sovjetikët dhe urinë
shkatërruese të viteve ’30”, një
referencë për urinë që vrau
miliona ukrainas.
Rusia ka thënë se çmimet
ushqimore janë rritur për shkak të
vendosjes së sanksioneve që
Perëndimi i ka vendosur Moskës
në përgjigje të luftës në Ukrainë.
Qeveria gjermane e ka akuzuar
Rusinë se po bllokon një dërgesë
prej 20 milionë tonë drithërash
nga Ukraina, ndërkaq presidenti
polak, Andrzej Duda, ka thënë se
mungesa e furnizimeve mund të
nxisë një valë të re të migrantëve
nga Afrika e Veriut për në Evropë.
Von der Leyen tha se mënyra më e
mirë për ta ndaluar Rusinë që ta
pengojë zinxhirin e furnizimeve
ushqimore
është
përmes
bashkëpunimit global.

Përfaqësuesit e Finlandës dhe Suedisë
në Ankara për anëtarësimin në NATO
ANKARA, 24 MAJ - Të dërguarit nga
Finlanda dhe Suedia pritet që më
25 maj të takohen në Ankara me
zyrtarët turq për të biseduar lidhur
me aplikimet për anëtarësim në
NATO të këtyre dy shteteve
nordike, tha të martën ministri i
Jashtëm
finlandez,
Pekka
Haavisto.
Turqia kundërshton anëtarësimin
e Stokholmit dhe Helsinkit në
aleancën ushtarake të NATO-s.
Presidenti turk Rexhep Tajip
Erdogan, i cili ka shprehur
publikisht kundërshtimin e tij për
bashkimin e Finlandës dhe
Suedisë në aleancën ushtarake, ka
zhvilluar biseda telefonike më 21
maj me liderët e dy shteteve me të
cilët ka biseduar për shqetësimet e
tij. “Ne po dërgojmë delegacionin
tonë që ta vizitojë Ankaranë, në
fakt do të shkojë delegacioni i
Suedisë dhe ai i Finlandës. Kjo do
të ndodhë nesër, pra dialogu po
vazhdon”, tha Haavisto gjatë një
paneli diskutimi në Forumin

Ekonomik Botëror në Davos të
Zvicrës.
Presidenti i Turqisë, Rexhep Tajip
Erdogan, ka thënë se ai është
kundër anëtarësimit të dy shteteve
nordike për shkak të, siç është
shprehur ai, mbështetjes “për
organizata
terroriste”,
një
referencë për grupin e ndaluar,
Partia e Punëtorëve të Kurdistanit
dhe Njësitë e Mbrojtjes së Popullit
(YPG) në Siri. “Ne e kuptojmë se
Turqia ka disa prej shqetësimeve
të saj të sigurisë që lidhen me
terrorizmin... Ne mendojmë se
këto çështje mund të zgjidhen.
Mund të ketë edhe çështje të tjera
që nuk janë të lidhura
drejtpërdrejt me Finlandën dhe
Suedinë, por më shumë me
anëtarët e tjerë të NATO-s”, tha
Haavisto.
Shefi i NATO-s, Jens Stoltenberg,
tha më 24 maj se ai ishte i bindur
që NATO-ja do të jetë në gjendje ta
pranojë Suedinë dhe Finlandën si
anëtare të reja.

Stoltenbergu tha në Davos se
pushtimi i paprovokuar i
Ukrainës, i urdhëruar nga
presidenti rus, Vladimir Putin, i

kufijtë e tij dhe nisi një luftë. Tani ai
po përballet me më shumë NATO
në kufijtë e tij dhe më shumë
anëtarë”, tha Stoltenbergu.

është kthyer si bumerang, pasi ka
çuar në rezultatin e kundërt që ai
dëshironte të arrinte. “Ai
dëshironte më pak NATO në

Tedros rizgjedhet në krye të OBSh-së
GJENEVË, 24 MAJ - Drejtori i
Përgjithshëm i Organizatës
Botërore të Shëndetësisë,
Tedros Adhanom Ghebreyesus,
është zgjedhur edhe për një
mandat pesëvjeçar.
Ai u zgjodh pas një votimi nga
shtetet anëtare të kësaj
organizate.
Ministri i Shëndetësisë së
Gjermanisë, Karl Lauterbach,
tha përmes një postimi në
“Twitter”, se Tedros mori 155
nga 160 vota, duke e quajtur
këtë “rezultat fantastik”.
Tedros u bë afrikani i parë në

krye të OBSh-së kur u zgjodh
për mandatin e parë më 2017.
Mandati i tij i parë pesëvjeçar u
përcoll me ngjarje të vështira,
teksa ai mbikëqyri përgjigjen
globale për pandeminë e
koronavirusit, por edhe kriza të
tilla si skandali për abuzime
seksuale, në të cilin ishte i
përfshirë stafi i OBSh-së nga
Republika Demokratike e
Kongos.
Pavarësisht prej kritikave të
ashpra nga disa shtete,
përfshirë Shtetet e Bashkuara,
kur Donald Trumpi ishte

president, i cili e akuzoi OBShnë se po e mbronte Kinën gjatë
pandemisë, por edhe kritika
nga shtetet e tjera për
përgjigjen ndaj pandemisë
Covid-19, Tedros arriti të marrë
mbështetje të gjerë, veçmas
nga shtetet e varfra, për të cilat
ai bëri fushatë për furnizim me
vaksina.
Tedros, 57 vjeç nga Etiopia, së
fundmi është përqendruar më
shumë në ndikimin që lufta ka
në shëndetin e shumë
njerëzve, veçmas në Afrikë dhe
Ukrainë.
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Zvicra mbështet anëtarësimin e Kosovës
në Këshill të Evropës
Faton DËRMAKU
DAVOS, 24 MAJ - Kryeministri i
Kosovës, Albin Kurti, ka takuar të
martën zëvendëspresidentin e
Zvicrës, Alain Berset, gjatë Forumit
Ekonomik Botëror që po zhvillohet
në Davos. Gjatë takimit u vlerësuan
lart marrëdhëniet e afërta miqësore
dhe lidhjet e ngushta njerëzore
ndërmjet Kosovës dhe Zvicrës.
Zëvendëspresidenti Berset ka
thënë se Republika e Kosovës është
shtet prioritar për Konfederatën
Zvicerane.
Qeveria e Kosovës ka njoftuar,
përmes një komunikate, se në këtë
takim u theksuan zgjerimi dhe
thellimi i bashkëpunimit sa më të
afërt për interesat dhe çështjet e
përbashkëta, siç janë zhvillimi
socio-ekonomik i Kosovës dhe
stabiliteti dhe prosperiteti i
Ballkanit Perëndimor.
Po ashtu, u vlerësua angazhimi prej
shumë vitesh i Zvicrës në arritjen e
këtyre objektivave, që reflektohet
edhe
në
programet
e
bashkëpunimit zhvillimor dhe
mbështetjes së paqes.
Zëvendëspresidenti Berset ka
konfirmuar
mbështetjen
e
fuqishme të Zvicrës për aplikimin
zyrtar të Republikës së Kosovës në
Këshillin e Evropës, në një nga
organizatat më të vjetra dhe më të
mëdha evropiane, që qytetarëve të
Kosovës do t’u mundësojë t’i
përdorin mekanizmat e Gjykatës
Evropiane për të Drejtat e Njeriut.

“U bisedua për mundësitë për
zhvillim
të
qëndrueshëm
ekonomik të Kosovës, për ta
përmirësuar
mirëqenien
e
qytetarëve, për të siguruar drejtësi
sociale dhe ekonomike, si dhe
mundësitë e shkëmbimit bilateral
në fusha të ndryshme, e

veçanërisht në shëndetësi”, thuhet
në komunikatën e qeverisë
Kryeministri Kurti ka theksuar
stabilitetin institucional, sundimin
e ligjit, luftën kundër krimit e
korrupsionit dhe indikatorët
pozitivë ekonomikë në Republikën
e Kosovës. Ai ka potencuar

mërgatën e Kosovës në Zvicër si
pjesë integrale për zhvillimin e
vendit tonë.
Duke biseduar lidhur me zhvillimet
në Ukrainë, Berset ka thënë se
Zvicra mirëpret pozicionimin e
qartë të Kosovës. Kryeministri Kurti
ka theksuar domosdoshmërinë për

bashkërendim dhe bashkëpunim
të mëtejshëm të ngushtë ndërmjet
Republikës së Kosovës dhe botës
demokratike për ta kundërshtuar
agresionin e Rusisë, por edhe për
t’u përballur me ndikimin e pasojat
e mundshme në rajonin e Ballkanit
Perëndimor.

Osmani takon një
delegacion nga
Mbretëria e Bashkuar,
flasin për sfidat dhe
përparimin e Kosovës
PRISHTINË, 24 MAJ (ER) - Në Ditën e
Presidentit, presidentja Vjosa
Osmani ka pritur të martën një
delegacion nga Kolegji Mbretëror i
Studimeve të Mbrojtjes, të
shoqëruar nga përfaqësues të
Ambasadës së Mbretërisë së
Bashkuar në Kosovë.
Në bashkëbisedim me zyrtarët e
lartë ushtarakë e civilë nga 12
shtete të botës, Osmani ka folur
mbi rolin jetik të Mbretërisë së
Bashkuar në fuqizimin e shtetësisë
dhe demokracisë në Kosovë. “Sot

12 raste të reja me Covid në Kosovë
PRISHTINË, 24 MAJ (ER) - Ministria e
Shëndetësisë ka njoftuar se në 24
orët e fundit, pas 477 testimeve,
12 qytetarë kanë rezultuar
pozitivë me virusin Covid-19 dhe
nuk është shënuar asnjë rast i
vdekjes.
Të martën janë shëruar edhe 21

qytetarë, derisa numri i
përgjithshëm i të shëruarve është
225 034. Në total numri i rasteve
aktive është 148.
Në 24 orët e fundit janë dhënë
128 doza të vaksinës kundër
Covid-19.
Prej fillimit të vaksinimit në të

gjitha qytetet e Kosovës janë
dhënë 1 828 610 doza të vaksinës.
Deri më sot 822 891 qytetarë janë
vaksinuar me dozën e dytë.
Deri më sot janë dhënë 102 604
doza përforcuese dhe doza të
treta të vaksinës kundër
Covid-19.

Kosova është një shtet paqedashës
dhe demokratik falë vendosmërisë
së popullit tonë për liri dhe
kontributit që aleatët tanë,
përfshirë Mbretërinë e Bashkuar, i
kanë
dhënë
procesit
të
shtetndërtimit sonë”, ka theksuar
presidentja Osmani.
Presidentja dhe përfaqësuesit e
kolegjit kanë diskutuar edhe për
sfidat dhe përparimin e Kosovës si
dhe angazhimin e përbashkët për
t’i mbrojtur vlerat mbi të cilat është
ndërtuar shteti i Kosovës.
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MINISTRJA E PUNËVE TË JASHTME DHE E DIASPORËS, DONIKA GËRVALLA,
ËSHTË TAKUAR ME MINISTREN PËR BASHKIMIN EVROPIAN DHE KUSHTETUTËN
NË KANCELARINË AUSTRIAKE, KAROLINE EDTSTADLER

Austria thotë se është koha që
Kosovës t’i liberalizohen vizat
Ministrja për Bashkimin Evropian dhe Kushtetutën në kancelarinë
austriake, Karoline Edtstadler, gjatë një takimi me ministren e Punëve
të Jashtme dhe të Diasporës, Donika Gërvalla, ka ritheksuar se është
koha që përfundimisht të liberalizohen vizat për Kosovën, pasi 95
kriteret e kërkuara nga BE-ja janë plotësuar. “Është koha që
përfundimisht të realizohet liberalizimi i vizave për Kosovën”, ka
deklaruar ministrja Edstadler
Faton DËRMAKU
PRISHTINË, 24 MAJ - Ministrja për
Bashkimin
Evropian
dhe
Kushtetutën në kancelarinë
austriake, Karoline Edtstadler, ka
ritheksuar se është koha që
përfundimisht të liberalizohen
vizat për Kosovën pasi 95 kriteret e
kërkuara nga BE-ja janë plotësuar.
Edstadler këto deklarime i ka bërë
përgjatë
një
takimi
me
kryediplomaten e Kosovës, Donika
Gërvalla. “Kosova është vendi i
vetëm në Ballkan së cilës i kërkohen
vizat. Kosova ka përmbushur 95
kriteret për liberalizim të vizave dhe
Parlamenti Evropian vazhdimisht
është deklaruar në favor të
liberalizimit të vizave. Është koha

që përfundimisht të realizohet
liberalizimi i vizave për Kosovën”, ka
shkruar Edstadler në llogarinë e vet
në “Twitter”.
Parlamenti Evropian ka përsëritur
thirrjen për liberalizimin e vizave
për Kosovën dhe për normalizimin
e raporteve ndërmjet Kosovës dhe
Serbisë në mënyrë që të dyja këto
vende të avancojnë drejt Bashkimit
Evropian. Këto thirrje janë përfshirë
në tekstet e drafteve të raporteve
për Kosovën dhe për Serbinë.
Në raport përsëritet se Kosova i ka
përmbushur të gjitha kriteret për
liberalizimin e vizave që në vitin
2018, por ende nuk është miratuar
vendimi për liberalizim vizash.
Ndërkaq, i bëhet thirrje Këshillit të
BE-së që urgjentisht ta marrë
vendimin për liberalizimin e vizave

për qytetarët e Kosovës.
Në këtë raport thuhet se janë në
dijeni për qëllimin e Kosovës për të
aplikuar për anëtarësim në BE.
Ish-ambasadorja e Kosovës në
Uashington, njëherësh nënkryetare
e PDK-së, Vlora Çitaku, ka thënë se
sot Kosova është vendi më pro
evropian në Ballkanin Perëndimor
dhe qytetarët e saj ende nuk mund
të udhëtojnë pa viza në Zonën
Shengen. “Bazuar në vlerësimet e
Komisionit Evropian, Kosova i ka
përmbushur të gjitha kriteret (101
sosh) shumë vjet më parë. Ky izolim
i padrejtë dhe johuman duhet të
marrë fund”, ka deklaruar Çitaku.
Edhe kryetari i Aleancës për
Ardhmërinë e Kosovës (AAK),
Ramush Haradinaj, u ka bërë
thirrje shteteve anëtare dhe

institucioneve të BE-së që t’i
njohin dhe pranojnë të arriturat e
Kosovës dhe të mos vazhdojnë t’i
mbajnë qytetarët e Kosovës edhe
më tutje padrejtësisht të izoluar
nga familja së cilës natyrshëm i
takojnë.
Para disa ditësh 81 organizata të
shoqërisë civile në Kosovë i janë
drejtuar të hënën përmes një letre
presidentit të Francës, Emmanuel
Macron, lidhur me procesin e
liberalizimit të vizave për Kosovën.
Përmes një komunikate për medie
është bërë me dije se procesi i
liberalizimit është ndalur në
Këshillin e Bashkimit Evropian si
institucioni më i lartë i BE-së dhe i
fundit i cili duhet ta aprovojë
propozimin
e
Komisionit
Evropian për liberalizim të vizave
për Kosovën. “Kosova mbetet
vendi i vetëm në rajon dhe ndër të
vetmit në Evropë qytetarët e së
cilës nuk mund të lëvizin lirshëm
në Zonën Shengen”, thuhet në
njoftimin për medie nga
organizatat e shoqërisë civile.
Përmes letrës dërguar presidentit
Macron, shoqëria civile ka kërkuar
nga lidershipi i tij dhe i Francës, që

në prag të Konferencës për
Ballkanin Perëndimor që do të
mbahet në qershor në Paris, ta
fusin në agjendë dhe ta aprovojnë
lëvizjen e lirë të qytetarëve të
Kosovës. Ndër të tjera, në këtë
letër organizatat e shoqërisë civile
rikujtojnë që dialogu për
liberalizimin e vizave për Kosovën
ka hyrë në vitin e 10 të tij dhe ka
zgjatur më shumë sesa procesi i
liberalizimit të vizave i të gjitha
vendeve të tjera të Ballkanit
Perëndimor. “Duke e vlerësuar
lëvizjen e lirë si të drejtë themelore
të njeriut nga mungesa e së cilës
më së shumti vuajnë qytetarët e
zakonshëm, përmes kësaj letre
organizatat e shoqërisë civile të
Kosovës i bëjnë thirrje presidentit
Macron që gjatë presidencës
franceze të BE-së ta çojë zgjerimin
evropian në një epokë të re, duke
i dhënë fund izolimit të
qytetarëve të Kosovës dhe duke
hapur bisedimet e anëtarësimit
për Shqipërinë dhe Maqedoninë
e Veriut, si një moment
ringjalljeje për perspektivën e
rajonit drejt BE-së”, thuhet në
letrën e tyre.
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Kosova vazhdon të mbetet me shkallën më të ulët
të përfshirjes së fëmijëve në edukimin parafillor

PRISHTINË, 24 MAJ (ER) - Komisioni
për Arsim, Shkencë, Teknologji,
Inovacion, Kulturë, Rini dhe
Sport ka mbajtur të martën
mbledhjen e radhës, të kryesuar
nga kryetari Ardian Gola, në të
cilën të ftuar për prezantim ishin
përfaqësuesit e GIZ-it, lidhur me
temën “Sistemi i arsimit

parauniversitar në Kosovë”.
Osman Buleshkaj, konsulent i
GIZ-it, pranë Komisionit, ka
paraqitur nivelet kryesore të
sistemit arsimor në Kosovë, duke
u bazuar në fakte dhe
hulumtime të realizuara nga kjo
organizatë.
Buleshkaj, duke folur për

edukimin parashkollor, ka
theksuar nevojën e finalizimit të
Ligjit për edukimin në fëmijërinë
e hershme pasi që, sipas tij, nga
mosha zero deri në gjashtë vjeç,
Kosova vazhdon të mbetet me
shkallën më të ulët të përfshirjes
së fëmijëve në edukimin
parafillor.

Sfida kryesore, sipas Buleshkajt,
mbetet shpërndarja joadekuate
e institucioneve parashkollore
nëpër komuna, e cila, siç tha ai,
funksionon me vetëm nga një
institucion publik.
Krahas kësaj, ai paraqiti edhe një
varg çështjesh dhe shqetësimesh
që ndërlidhen me institucionet

parashkollore, e që kanë të bëjnë
me mungesën e infrastrukturës
së përshtatshme për moshën e
fëmijëve,
mungesën
e
materialeve
didaktike,
mungesën e financimit dhe
mekanizmave për sigurimin e
cilësisë
së
shërbimeve,
mungesën e kurrikulës etj.
Më tutje, Buleshkaj foli edhe për
sfidat dhe problemet në arsimin
parauniversitar, të cilat kanë të
bëjnë me cilësinë në arsimin e
përgjithshëm parauniversitar,
kurrikulat,
kapacitetet
e
mësimdhënësve,
tekstet
shkollore si dhe rrjetin e
shkollave.
Lidhur me këtë ai kërkoi që të
ndërmerren masa të nevojshme
përkitazi
me
ngritjen
e
efikasitetit dhe efektivitetit në
menaxhim,
forcimin
e
transparencës
dhe
llogaridhënies,
rritjen
e
përfshirjes aktive të nxënësve
nga grupet e margjinalizuara,
përmirësimin e infrastrukturës
shkollore, digjitalizimin e të
dhënave, rritjen e kapaciteteve
për organizimin e teksteve
kombëtare dhe ndërkombëtare
si dhe zbatimin e të gjitha
elementeve të kurrikulës etj.
Anëtarët e Komisionit shtruan
një varg çështjesh dhe pyetjesh
që ndërlidhen me fushën e
sistemit
të
arsimit
parauniversitar, për të cilat
përgjigje dhanë përfaqësuesit e
GIZ-it.

SBAShK-u: Po mungon gatishmëria e
institucioneve për dialog
Prishtinë, 24 maj (ER) - Sindikata
e Bashkuar e Arsimit, Shkencës
dhe Kulturës e Kosovës (SBAShK)
ka njoftuar se në takimin me
kryetarët e nivelit komunal
sindikal dhe të universiteteve,
por edhe në takimin e kryesisë
ekzekutive të BSPK-së është
analizuar rrjedha e protestës së
20 majit, ku është theksuar se ka
pasur një pjesëmarrje të madhe
të sindikalistëve, veçmas të
anëtarësisë së SBAShK-ut.
“SBAShK-u shpreh respekt edhe
për mirëkuptimin e nxënësve,
studentëve dhe të prindërve
lidhur me apelin që të premten
shkollat e universitetet të mos
punojnë ngaqë të punësuarit në
këto institucione arsimore ishin
pjesë e protestës. Në takimin e
jashtëzakonshëm të SBAShK-ut
me kryetarët e nivelit komunal
sindikal dhe të universiteteve
dhe në takimin e kryesisë
ekzekutive të BSPK-së, duke
debatuar për hapat e radhës, u
vendos unanimisht që të
respektohet
detyrimi
dhe
obligimi nga Ligji mbi grevat që,
para se të shkohet në grevën e
përgjithshme, të aktivizohet
ndërmjetësuesi ligjor për të
ndërmjetësuar në nisjen e

dialogut mes BSPK-së dhe
qeverisë me qëllim të arritjes së
marrëveshjes së pranueshme
për kërkesat e anëtarësisë,
marrëveshje kjo që është pastaj
obliguese”, është theksuar në
komunikatën e SBAShK-ut.
Më tutje është bërë me dije se në
kuadër të ndihmesës që çështjet
të zgjidhen me dialog, kryetari i
SBAShK-ut, Rrahman Jasharaj,
bashkë me përfaqësues të tjerë të
SBAShK-ut, janë takuar me
zëvendësministrin
Dukagjin
Pupovci dhe anëtarë të kabinetit
të ministres Nagavci, me të cilët
kanë
bashkëbiseduar
për
angazhime të përbashkëta në
shërbim të arsimit dhe gjetjes së
mundësive për zgjidhje të
kërkesave
legjitime
të
punëtorëve të arsimit pa pasur
nevojë për veprime të tjera
sindikale. “Të dyja palët janë
pajtuar që ta mbajnë të
informuar njëra-tjetrën për çdo
situatë të krijuar. Po ashtu,
përfaqësuesit e SBAShK-ut, në
kuadër të delegacionit të BSPKsë, sot janë takuar me gjashtë
deputetë të LV-së, të cilët janë
shprehur se po flasin në emër të
të gjithë deputetëve të këtij
subjekti politik. Përfaqësuesit

sindikalë kanë ripërsëritur gjithë
shqetësimet dhe kërkesat e
anëtarësisë duke u shprehur se
deri
tani
ka
munguar
gatishmëria e institucioneve për
dialog dhe se kjo ka sjellë deri te
veprimet sindikale që janë
organizuar deri më tani”, është
thënë në komunikatën e
SBAShK-ut.

Kjo sindikatë ka njoftuar se
deputetët e LV-së kanë dëgjuar
me kujdes të gjitha diskutimet e
përfaqësuesve sindikalë dhe
kanë konfirmuar se do të
angazhohen që t’i vazhdojnë
takimet
me
Komisionet
Parlamentare, por edhe me
qeverinë
me
qëllim
që
bashkërisht të gjenden zgjidhje

të pranueshme të kërkesave
legjitime të anëtarësisë brenda
mundësive reale të buxhetit. “Të
nderuar anëtarë të SBAShK-ut,
urojmë që dialogu i nisur të
vazhdojë
edhe
përmes
ndërmjetësuesit të licencuar dhe
të arrihen marrëveshje të
pranueshme”, është bërë me dije
në komunikatën e SBAShK-ut.
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Fillon realizimi i projektit “Zgjerimi i rrjetit të ndriçimit publik” në Kamenicë
KAMENICË, 24 MAJ (ER) Drejtori i Drejtorisë për
Shërbime Publike, Ambient
dhe Inspektorat në komunën
e Kamenicës, Zotrim Kastrati,

së bashku me drejtorin e
Drejtorisë për Mbrojtje dhe
Shpëtim, Kujtim Kallaba, kanë
mbikëqyrur nga afër punët
për realizimin e projektit

“Zgjerimi i rrjetit të ndriçimit
publik”.
Drejtori Kastrati ka njoftuar se
nga ky projekt do të ndriçohen
edhe 26 rrugë lokale. “Ka filluar

realizimi i projektit ‘Zgjerimi i
rrjetit të ndriçimit publik’. Nga
ky projekt do të ndriçohen
edhe
26
rrugë
lokale.
Vazhdojmë”, ka njoftuar ai.

Aksioni “Gropa” në Ferizaj, kërkohet
paraburgim për 15 të arrestuarit
FERIZAJ, 24 MAJ (ER) - Prokuroria
Themelore
në
Ferizaj,
Departamenti për Krime të
Rënda, ka kërkuar caktimin e
masës së paraburgimit në afat
prej 30-ditësh nga Gjykata
Themelore në Ferizaj ndaj 15 të
arrestuarve dje në aksionin

“Gropa”, ku u konfiskuan mbi 70
kilogramë heroinë. Kërkesa e
paraburgimit është kërkuar për të
pandehurit S. Sh., A. D., V. N., S.
D., A. Sh., B. H., S. Sh., S. H., M.
Sh., Z. S., F. D., M. Y., A. D., H. I.
dhe S. Y., (gjashtë prej tyre shtetas
të Republikës së Turqisë), të cilët,

me vendim të prokurorit të
shtetit, gjenden nën masën e
ndalimit
48-orësh.
“Sipas
kërkesës së Prokurorisë, ekziston
dyshimi i bazuar se që nga muaji
nëntor 2021 deri më 23 maj 2022
të pandehurit, duke vepruar si
anëtarë të grupit, kanë poseduar,

me
qëllim
të
shitjes,
gjashtëdhjetë e shtatë (67)
kilogramë narkotik të llojit
heroinë, të cilën fillimisht si lëndë
të parë e kanë marrë në Iran e
pastaj përmes Turqisë e kanë
sjellë në Republikën e Kosovës,
me çka kanë kryer veprën penale

‘Blerja, shpërndarja dhe shitja e
paautorizuar e narkotikëve,
substancave psikotrope dhe
naloge’ nga neni 267, par. 2,
lidhur me nenin 275, par. 1,
nënpar. 1.1 i KPRK-së”, thuhet në
njoftimin e Prokurorisë së
Ferizajt.

Kryetari i Rahovecit vazhdon
takimet me banorët në Dejnë,
Vrajak dhe Bratotin
RAHOVEC, 24 MAJ (ER) - Kryetari i
komunës së Rahovecit, Smajl
Latifi, po vazhdon takimet
publike me qytetarë për
kërkesat e tyre dhe ecurinë e
projekteve.
Takimet publike janë mbajtur
në fshatrat Dejnë, Vrajak dhe

Bratotin.
Kryetari Latifi ka paraqitur para
banorëve projektet të cilat janë
përfunduar, ato në proces dhe
planet
dhe
projektet
e
planifikuara për vitet në vijim
bazuar
në
projeksionet
buxhetore. Ndër kërkesat të

Adriatik Gashi zgjedhet kryetar i nëndegës së PDK-së në Halmstad të Suedisë
PRISHTINË, 24 MAJ (ER) Zgjerimi
i
Partisë
Demokratike të Kosovës në
mërgatë po vazhdon çdo ditë
e
më
shumë.
Nën
organizimin e Degës së PDKsë në Suedi, mbrëmë është
themeluar nëndega e PDK-së

në Halmstad.
Kryetar i nëndegës është
zgjedhur Adriatik Gashi,
ndërsa anëtarë të kryesisë
janë zgjedhur Ridvan Tmava,
Ragip Kahrimani, Isuf Topilla,
Ferat Meha, Halim Mujaj, Haki
Koci, Alush Zairi, Xheladin

Fetahu.
Dega e PDK-së në Suedi është
vetëm në fillim të procesit të
konsolidimit të saj, pasi që
shumë shpejt pritet edhe
themelimi i nëndegëve të tjera
me qëllim të fuqizimit dhe
shtirjes së PDK-së në Suedi.

cilat banorët paraqitën ishin:
Rregullimi i shtretërve të
përrenjve,
vazhdimi
i
kanalizimit, ndriçimi, rruga
fushore, kubëzimi i rrugëve
lokale, trotuare, rrethimi i
oborrit të shkollës, mirëmbajtja
e varrezave të vjetra.

AKTUALE

E MËRKURË, 25 MAJ 2022

07

Sërish kërcënim me bombë në Rektoratin e UP-së
PRISHTINË, 24 MAJ - Rektorati i
Universitetit të Prishtinës
“Hasan Prishtina” sërish ka
pranuar të martën një
kërcënim për shpërthime. Nga
Policia e Kosovës kanë thënë se
rreth orës 12:00 kanë pranuar
informatën se dyshohet për
shpërthime të mundshme në
Rektoratin
e
UP-së.
“Informacionet e para flasin se
kanosja e dyshimtë ka ardhur

përmes postës elektronike.
Policia menjëherë ka dalë në
vendin e ngjarjes dhe ka nisur
ndërmarrjen e veprimeve
operative të nevojshme për ta
menaxhuar situatën”, ka
deklaruar Policia e Kosovës.
Kjo është hera e dytë që
Rektorati, përmes postës
elektronike, kërcënohet për
shpërthime. Më 17 maj policia
tha se alarmi për bombë në

Rektorat kishte qenë i rremë.
Ndërkaq,
më
18
maj,
kërcënime të ngjashme, që
dolën të rreme, ishin bërë edhe
në Shkollën e Mesme “Xhevdet
Doda” në Prishtinë.
Së fundmi, përveç në Kosovë,
edhe në Serbi, Mal të Zi janë
raportuar kërcënime të rreme
për bomba në shkolla,
konvikte, qendra tregtare,
spitale etj.

Sindikata e Pavarur e Sektorit Privat reagon
për 100 eurot: Zhgënjim dhe papërgjegjësi
Albulena S. MAVRAJ
PRISHTINË, 24 MAJ - “Edhe pas 42
ditësh nga vendimi i Qeverisë së
Kosovës, Ministria e Financave
nuk e bëri ekzekutimin nga 100
euro për secilin punëtor të
sektorit privat të Kosovës.
Vendimi u mor më 12 prill 2022
dhe po këtë ditë u tha se aplikimi
do të vazhdojë deri më 20 maj. Ne
menduam se të gjithë ata me
aplikacione të mbushura në
rregull, paratë për ta do të
procedohen së paku pas një jave.
Nga 12 prilli deri më 28 prill nuk u
punua asgjë për përcjelljen e
mjeteve”, është thënë në reagimin
e kryetarit të Sindikatës të Sektorit
Privat, Jusuf Azemi.
Ai ka theksuar se në pyetjet e
sindikatës se çfarë po ndodh me
këto mjete, Ministria e Financave
ka theksuar se më 28 prill u

formua komisioni për verifikimin
e aplikacioneve dhe shumë shpejt
do të procedohen mjetet. “Pas
presionit sindikal Ministria e
Financave më 20.05.2022 ka
njoftuar se deri në fund të kësaj
jave që jemi do të bëhet verifikimi
i listave dhe ekzekutimi i mjeteve.
Por më 23.05.2022, në një
konferencë për shtyp, tha: kemi
telashe me verifikim dhe shumë
shpejt do ta kryejmë ekzekutimin
e mjeteve. Tani nuk përmendi as
datë, as ditë, as javë. Dhe, sipas
nesh, kjo nuk është transparencë,
por zhgënjim dhe papërgjegjësi.
Sa për verifikimin e 300 mijë
punëtorëve, kjo mund të bëhet
për një ditë e jo për 42 ditë. Këto
gjëra për ne nuk janë fare
arsyetim, por ku është defekti
vetëm ata e dinë dhe ne
dyshojmë”, është thënë në
reagimin e kryetarit të Sindikatës
të Sektorit Privat, Jusuf Azemi.

Dedaj po lobon për
anëtarësimin e Kosovës
në Këshillin e Evropës
PRISHTINË, 24 MAJ (ER) - Ishambasadori i Kosovës në
Maqedoninë e Veriut, Gjergj
Dedaj, më 12 maj i është
drejtuar me një letër presidentit
të Këshillit të Evropës, Charles
Michel, përmes së cilës ka
kërkuar
mbështetjen
për
perspektivën evropiane të
Kosovës dhe vendeve të
Ballkanit Perëndimor.
Dedaj ka bërë me dije se ka
marrë konfirmimin se letra
është pranuar nga Michel.

“Kam kërkuar nga presidenti i
Këshillit të Evropës, Charles
Michel,
të
marrin
në
konsideratë aplikimin e Kosovës
për anëtarësim në KE, për t’i
dhënë Kosovës përgjegjësi
shtesë për respektimin e të
drejtave të njeriut, të drejtave
etnike, racore, të gjinive dhe të
barazisë fetare, në favor të
paqes, dialogut, bashkëpunimit
dhe stabilitetit në Kosovë dhe në
këtë pjesë të Evropës!”, ka
theksuar Dedaj.

Ministria e Mbrojtjes shpall konkurs për rekrutimin e kadetëve për vitin akademik 2022/23
PRISHTINË, 24 MAJ (ER)Ministria e Mbrojtjes ka hapur
thirrjen për rekrutimin e
kadetëve të rinj për vitin
2022/23. Sipas njoftimit,
konkursi shpallet bazuar në
legjislacionin në fuqi si dhe
planin paraprak të rekrutimit
për studime në këto qendra:
Akademinë e Mbrojtjes së

FSK-së - Qendrës për Studime
Universitare “Wesley Clark”;
Akademinë Ushtarake të
Republikës
së
Turqisë;
Akademinë
e
Ushtarake/Universiteti
i
Zagrebit i Republikës së
Kroacisë; dhe Akademinë e
Ushtarake të Republikës së
Maqedonisë Veriore.

Ministria e Mbrojtjes i ka ftuar
të rinjtë e të rejat e vendit pa
dallim, të aplikojnë duke u
garantuar proces të drejtë dhe
transparent
gjatë
gjithë
procesit të testimit dhe
përzgjedhjes. Konkursi i
rekrutimit për kadetë do të
jetë i hapur prej 09.06.2022
deri më 23.06.2022.
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A është zgjidhje tërheqja
e parave nga Trusti?
PRISHTINË, 24 MAJ - Për disa
qytetarë të anketuar nga “Radio
Evropa e Lirë”, tërheqja e një
shume parash nga Fondi i
Kursimeve
Pensionale
të
Kosovës do të ishte ndihmesë e
madhe për ta përballuar
trendin e rritjes së çmimeve të
konsumit. “Të mbulojmë së
paku diçka - atë që është
shtrenjtuar”, thotë Gyltene
Sedreni, e cila punon në një
dyqan në Prishtinë. “Për shkak
të krizës që na ka kapluar kështu ad hoc - [tërheqja e
parave]
është
më
e
domosdoshme se kurrë”, thotë
edhe Aida Humolli, shërbyese
civile
në
administratën
shtetërore të Kosovës.
Shaban Mustafa nga Gjilani, i
cili thotë se punon në një
bankë, pajtohet se tërheqja e
mjeteve është zgjidhje në këtë
kohë, por shton se Qeveria e
Kosovës duhet të gjejë më pas
mënyra për t’i rimbursuar ato.
Krijimi i mundësive ligjore, që
qytetarët e Kosovë të tërheqin
deri në 30 për qind të kursimeve
të tyre nga Fondi i Kursimeve
Pensionale apo siç njihet
ndryshe Trusti, ka ditë që ka
shkaktuar debat në Kosovë, me
argumente për dhe kundër.
Propozimin e tillë e ka bërë më
9 mars subjekti më i madh
opozitar, Partia Demokratike e
Kosovës, përmes një projektligji
të dorëzuar në Kuvendin e
Kosovës.
Më 16 maj, kjo parti, bashkë me
subjektin
tjetër
opozitar,
Aleancën për Ardhmërinë e
Kosovës, kanë kërkuar nga
Qeveria e Kosovës që sa më
shpejt ta sjellë në Kuvend
projektligjin për plotësimin dhe
ndryshimin e Ligjit për Fondin
e Kursimeve Pensionale.
Arsyetimi i tyre ka qenë që t’u
ndihmohet qytetarëve ta
përballojnë rritjen e çmimeve të
konsumit.
Abelard Tahiri nga PDK-ja tha të
hënën se Komisioni për
Financa dhe Transfere i
Kuvendit të Kosovës pritet ta
trajtojë projektligjin të martën,
ndërsa javën e ardhshme, shtoi
ai, mund të pritet shqyrtimi i tij

në Kuvend.
Partia në pushtet, Lëvizja
Vetëvendosje, por edhe Qeveria
e Kosovës kanë thënë se nuk e
përkrahin tërheqjen e mjeteve
nga Trusti, me arsyetimin se kjo
nuk i ndihmon kategoritë në
nevojë, pasi që edhe vetë
përqindja e fondit pensional të
tyre është e ulët.
Profesori i ekonomisë, Berim
Ramosaj, thotë se propozimi
për tërheqjen e përqindjes së
caktuar të mjeteve të kursyera
nga kontributdhënësit nuk gjen
mbështetje në argumente, as
në aspektin politik e social dhe
as në të drejtën qytetare.
Argumenti që është kundër
kësaj nisme, sipas tij, është fakti
se Trusti nuk është fond i
kursimeve të qytetarëve, por
është fond mirëbesimi. Ai,
shton Ramosaj, do të shërbejë
për ruajtjen e dinjitetit të
qytetarëve kontributpagues pas
moshës 65-vjeçare dhe daljes së
tyre në pension. “Kjo do të thotë
sikur dikush të ndërhyjë te ti, që
të stimulojë t’i shpenzosh

paratë tua... Në qoftë se ka
deputetë të tillë, të cilët
dëshirojnë ta nxjerrin qytetarin
e Kosovës si kontributdhënës
nga investitori potencial - me
ato mjete sado të nivelit të ulët në
konsumues
të
drejtpërdrejtë, [ata] nuk kanë të
drejtë ta bëjnë një gjë të tillë, në
kuptimin e ruajtjes së dinjitetit
qytetar. Ndërsa sa i përket të
drejtës së tyre, si nismë në
Parlament, ata gjithë ditën e
kanë atë të drejtë”, thotë
Ramosaj.
Por, mendim tjetër ka profesori
i ekonomisë në pension, Musa
Limani. Duke folur për “Radion
Evropa e Lirë”, ai thotë se mjetet
e Trustit janë mjete personale
dhe individuale të punëtorëve
dhe jo fond i përbashkët.
Marrë parasysh, sipas tij, nivelin
e lartë të çmimeve dhe nivelin e
ulët të pagave përballë këtyre
çmimeve, Kuvendi “duhet ta
miratojë projektligjin për
tërheqjen e mjeteve nga Trusti”.
Profesor Limani thotë se
tërheqja e këtyre mjeteve nuk e

zgjidh krizën ekonomike në
vend, por mund ta zbusë
situatën e vështirë ekonomike të
disa qytetarëve. “Kjo është
‘shpatë me dy tehe’. Nuk e di si ta
quaj por, sido që të jetë, unë jam
për atë që të tërhiqen [mjetet
nga Trusti]. Se sa do të jetë ajo
përqindje, mund të merren
vesh me Trustin, me qeverinë
dhe, normalisht, me sindikatën
dhe punëtorët. Kur punëtorët t’i
kërkojnë mjetet e tyre, unë
mendoj
se
është
e
pajustifikueshme, në aspektin
juridik dhe ekonomik, që të
ndalohet tërheqja e këtyre
mjeteve”, thotë Limani.

Më rëndë apo më lehtë
se sa gjatë pandemisë?
Për situatën aktuale ekonomike
të qytetarëve, ekspertët e
ekonomisë japin vlerësime të
ndryshme. Ramosaj thotë se
tërheqja eventuale e një
përqindjeje minimale nga Trusti
do të ishte e arsyeshme në
situata emergjente, kur njerëzit

Për vetëm dy ditë ATK-ja mblodhi rreth një milion euro borxhe
PRISHTINË, 24 MAJ - Trajtimi i
borxheve ndaj tatimpaguesve,
të cilët nuk iu kanë përgjigjur
kërkesave të Administratës
Tatimore të Kosovës (ATK) për
pagesën
e
obligimeve
tatimore, ka vazhduar me
procedura të masave së
sforcuara.
Departamenti i Mbledhjes së
Detyrueshme më 20 dhe 23
maj 2022 ka zhvilluar aksion
te 14 subjekte biznesore, tek
të cilat janë ndërmarrë masat
e konfiskimit.

Aksioni në fjalë është
zhvilluar në Prishtinë, Ferizaj,
Prizren dhe Gjilan, ku si
rezultat është arritur që të
mbledhin afro 1 milion euro
borxhe (939 290 euro). Po
ashtu, nga masat e ndërmarra,
përveç borxhit të inkasuar,
është arritur që pjesën tjetër të
borxhit ta paguajnë sipas
marrëveshjeve - pagesa e
borxheve me këste.
Ky aktivitet në të njëjtën kohë
ka
rezultuar
edhe
me
konfiskimin e pasurisë së

paluajtshme në vlerë prej 775
053.64 eurosh, vlerë e borxhit
që tatimpaguesit kanë pasur
ndaj institucionit.
Aksione të ngjashme do të
zhvillohen edhe në ditët në
vazhdim, te të gjithë subjektet
biznesore që kanë borxhe
ndaj ATK-së.
Trajtimi
i
barbarët
i
tatimpaguesve do të vazhdojë
ta karakterizojë ATK-në pasi
që vetëm në këtë mënyrë
institucioni do të arrijë të ketë
shtrirje gjithëpërfshirëse.

nuk punojnë fare dhe nuk
mund të lëvizin jashtë shtëpive
të tyre, siç ka qenë rasti gjatë
pandemisë së koronavirusit.
“Në situatën e tanishme paspandemike,
faktikisht,
mundësitë për të punuar, për t’u
zhvilluar dhe mundësitë për t’u
punësuar janë shumë më të
mëdha. Dhe t’iu ofrohet
njerëzve që mjetet e tyre, të cilat
ata po i kursejnë - jo në
kuptimin e kursimit të thjeshtë,
por po i ndajnë si mjete të
veçanta... Faktikisht, ato mjete
janë garancia më e mirë për ta,
bile për 10 vjet pas pensionit që
të kenë një jetë minimalisht të
dinjitetshme”, thotë Ramosaj.
Limani thotë se situata
ekonomike
e
qytetarëve
aktualisht është më e rëndë sesa
gjatë pandemisë, e cila ka
shpërthyer në mars të vitit 2020
dhe për gati dy vjet ka imponuar
periudha të kohëpaskohshme
izolimi.
Sipas Limanit, ngritja e
çmimeve të artikujve jetësorë
aktualisht është enorme. “Një
numër i konsiderueshëm i
popullatës nuk është në gjendje
ta përballojë këtë situatë për
arsye se buxheti familjar i tyre
është i ulët. Edhe ata të cilët
punojnë përballen me këtë
problem për arsye se pagat te ne
janë të ulëta në krahasim me
nivelin e çmimeve”, thotë
Limani.
Paga mesatare bruto në Kosovë
llogaritet të jetë rreth 460 euro,
ndërsa rritje të çmimit kanë
pësuar shumica e produkteve
bazë, nisur nga buka deri te
rryma.
Sipas propozimit të Partisë
Demokratike
të
Kosovës,
kontributpaguesit që kanë më
pak se 10 mijë euro kursime
pensionale duhet ta kenë të
drejtën e tërheqjes së 30 për
qind të mjeteve.
Ata që kanë deri në 20 mijë euro
- 25 për qind, nga 20 mijë deri 30
në mijë - 20 për qind. Për
kontributpaguesit që kanë
kursime pensionale në shumën
prej 30 mijë eurosh - 15 për
qind, dhe ata mbi 40 mijë euro 10 për qind.
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Milush Kopiliqi, hero i perëndishëm (7)
SHKRUAN:
AJET BEJTA - MALETA

Po vijnë turqit, o shqiptarë
me daulle e trumbeta
ka plotë trima para me u dalë
që luftojnë për troje të veta.
Po ore, po është Milushi,
trim me fletë e trim si zana.
e si ai s’është askush
trim shqiptar e lindi nëna
Në Betejë të Kosovës ai ishte i pari
me sulltanin fyt për fyt
s’ishte serb, ishte shqiptar
ai sulltanin e pati mbytë.
U hap lajmi në gjithë botën
që u mbyt ai gjakatar
në Dardani e la kokën
nga Milushi trim shqiptar.
Si tërmeti e pati fuqinë
e i zjarrtë si vullkan
ai e drodhi gjithë Turqinë
kur e mbyti at sulltan.
Shpatën kur nxirrte prej millit
e vringëllonte me shpejtësi
si rrufe kur zbret prej qiellit
ishte shpata e dora e tij.
S’ishte Milosh Obiliqi
s’ishte trim, as i Serbisë
ishte Milush Kopiliqi
nga Drenica e Dardanisë.
Siç lind dielli në gjithësi
e shpërndanë dritë gjithandej
ish Milushi perëndi
me gjak shqiptari ndër dej.
Emrin Shqipëri e shqiptar
e ke ngritur gjer në qiell
mbi gjithë princat ishe i parë
me zjarr e dritë sikur diell.
Nëpër shekuj shungullimë
emri yt gjithmonë jehon
ishte Milushi krismë e vetëtimë
mbet legjendë gjithmonë.
Ishte Milushi Ylli Polar
e sulltanit s’i puthi këmbë as dorë
trim mbi trima ishte shqiptar
ai shndriste si meteor.
Perëndia e pati dërguar
i perëndishëm ishte në tokë
kur sulltanin e pati copëtuar
me gjithë zemër e me kokë.
Ishte Milushi si Yll Mëngjesi
që lajmëroi ditën e re
nëpër shekuj brez pas brezi
je si diell që shkon mbi dhe.
Sot kudo lind poezia
për Milushin si perëndi
e lavdëroi perëndia
ishte si diell në gjithësi.
Shpata i rridhte gjak si gurrë
nëpër të vdekur e të gjallë
në zemër të kombit je flamur
e përherë të kujtojmë me mall.
Me gjithë zemër të kujtojmë prore
heroizmin që ke treguar
sa një bjeshkë një përmendore,
për ty Milush kemi me e ndërtue.
Shkronja të arta në lapidar,
do t’i shkruajmë me të ba nder.
trim mbi trima je shqiptar,
e ndër shekuj të kujtojmë përherë.
Rroftë e qoftë përherë Milushi,
që e mbyti atë sulltan.
e si ai s’ishte askush
me atë zemër si vullkan.
Heroizmi i Milush Kopiliqit
Legjendë e gjallë ndër shekuj ke mbetë
ishte Milushi në Arbërinë e vet
Shekulli e kishte lindur që në botë të jetë i pari
s’ishte gjak i huaj, po ishte gjak e bir shqiptar.
Në shekullin e tij ishte si tërmeti

kur i doli Turqisë para, gjithë atij rrëmeti.
Me fuqi e zjarr si të vullkanit
me thikë të mprehtë ia mori jetën sulltanit.
Atë ditë ishte tërmet e të vullkanit e pati fuqinë
e dridhi dhe e dogji gjithë Turqinë.
Ajo ditë për Turqinë u bë natë
kreshnikë as mbretër me Milushin s’mundën me u matë.
Në majat e trimërisë qëndronte si Yll Polar,
ishte Milush Kopiliqi, trim mbi trima, shqiptar.
Me të në botë s’mund të matej askushi
sepse titan mbi titanët ishte Milushi.
Kur hyri te sulltani, vdekjen ia mbolli
e para botës u tregua më i zjarrtë se dielli.
Atë ditë i kishte pasur dritë e zjarr si të diellit,
emrin shqiptar e Shqipëri e kishte ngritur në kupë të qiellit.
Legjenda e këngë për të shumë janë thurë
e për Milushin u këndua në çdo shkëmb e gur.
Oh i vogël jam e fuqi s’po kam me u shpreh,
por emri i tij i madh e i bardhë, zemrën po ma nxeh.

(Poemë)
I thoshte Sulltan Murati veti
unë ia kaloj çdo krali e mbreti
shumë lart e vlerësonte veten
krahasim me detin e Perëndinë
ishte dinjiteti madhështor i Sulltan Muratit
përpinte gjithë fuqinë e mbretërve në botë
me atë ushti marramendëse, gjigante e përbindëshe
me të cilën e mbuloi Rrafshin e Kosovës
prej së cilës as shiu s’binte në tokë për ta lagur
këtë ushtri më shumë se shtatëqind mijë
e thonë rapsodët e njohur popullor
e solli këtë ushtri në Betejën e Kosovës të motmotit 1389
Kosovën me e shkretnue e me e vorros
e kush e ka forcën e guximin t’i dalë përballë
Sulltan Muratit me atë ushtri përbindëshash
gati të mbinatyrshme e marramendëse, gjigante
heu kush tjetër, kush t’i dalë përpara sulltanit
e ushtrisë së tij të tmerrshme, këtij rrëmeti
e kush tjetër të dalë përballë këtij sulltan përbindëshi
veçmas trimi mbi trima me trimat e tij
Milush Kopiliqi, shqiptari i zjarrtë e i patrembur
siç thotë shkrimtari ynë i madh Gjergj Fishta:
“S’e ka frikë orli stuhinë, s’e numëron trimi ushtrinë
njëherë dhen e njëherë dhi, ndërsa trimi s’numëron ushtri”
I tillë ishte Milush Kopiliqi princ i zjarrtë e trim i zoti
zemra e tij fuqi baroti, i shkëlqyer e i perëndishëm
me përmasa hyjnore në unin e tij
ai i doli përballë sulltanit dhe mes përmes ushtrisë
te sulltanit depërtoi në qendrën e tij dhe e shkeu me thikë
sulltanin në çadrën e tij.
I ndritur e i zjarrtë është dielli në gjithësi
i tillë ishte dhe Milushi në Arbërinë e tij
me urrejtje qiellore kundër sulltanit
sepse si Milushi s’ishte askush
i bukur e i pathyeshëm në beteja
tigër e luan e quante Milushin sulltani
e prej dorës së tij të fuqishme vdiq i ngrati
kështu luftojnë djemtë e shqipes
atë ditë të kobshme gjeneralët komanduan gjeneralë
të cilët ishin të zjarrtë e të çeliktë
e ishin sa bjeshka e mali
e toka shqiptare u la me gjak
e u mbush me kufoma turqish
më shumë se katërqind mijë të vdekur
e nënat e turqve derdhnin lumenj lotësh.
për bijtë e tyre mbetur mbi dhe pa u varrosur
të mbuluar prej mizash, brumbujsh e karkalecash
të copëtuar prej shpendësh e qensh.
të kalbur e kundërmimi i keq të mbytë
e armiqtë mos të harrojnë
se kjo tokë shqiptare banohet e mbrohet
prej trimash kreshnikë e titanikë të fisit të tyre arbëror
se këtu në Arbëri njëherë moti
ishte dëgjuar një zë i ardhur nga eteri e zoti
se kur armiku vjen me nam e tue këndue
ai kthehet me gjamë e tue vajtue
kështu i ndodhi edhe sulltanit
kur erdhi me daulle e trumbeta në Dardani
e në Dardani-Kosovë me daulle e trumbeta
e u kthye në Turqi me vaj e me gjamë
në vitin 1389 në Turqi shpërtheu vullkani
kur nga Milushi u mbyt sulltani
i këndojmë këtij trimi mbuluar me lavdi
Prometheut të Arbërisë me të madh krenari
me fuqi e trimëri lëkund edhe Helikonën
ishte i përëndishëm që e mahniti edhe Hënën
bij gjigantë janë bijtë e shqipes në këtë tokë

e çdo armiku i bien në zemër e në kokë
ata mbulojnë popullin e vendin me lavdi
sepse ata i do zoti dhe ai perëndi
Milushi është hero që s’e ka shokun mbi dhe
e fytyra e tij tregon fisin hyjnor Arbënor
me shpatën e tij Milushi kishte mundur e mbytur një shesh
të gjithë me kufoma turqish pirgje-pirgje
e turqit plagosur të shtrirë përtokë
e kafshonin dheun e tokës me tërbim
lodheshin duke prerë turq për vendin dhe popullin e vet
atë natë në qiell u shfaq shenja hyjnore
ogurzeza me shtrëngata të egra e me buçima tmerruese
e Hëna e përgjakur përmes resh të zeza me gjamë
qiellore të egra dhe lehjet e qenve dhe ulërimat e ujqve
të cilat i kishte paralajmëruar instinkti ogurzi
se ditën e nesërme do të gdhijë një ditë e kobshme
në të cilën me mijëra e mijëra ushtarë turq do të nisen në
botën e amshueshme nga shpatet shqiptare turk shfarosëse
se arbërorët janë bij nënash e zanash
të cilët i shtrëngojnë fort me duar shpatat vezullonjëse
të cilat pandërprerë villnin gjak turqish
të cilët në të duart e në të dy anët
me një të rame duke korrur sa e sa koka turqish
e Toka Arbënore e mbuluar prej tyre.
Ishin ngopur e ngi bijtë e shqipes dujke pritur
sepse secili prej tyre është i fuqishëm e i perëndishëm
çdo arbëror duhej të luftonte kundër njëqind apo dyqind
turqve
dhe dalin fitimtarë, trimat e artë e të zjarrtë
u la me gjak e u mbulua toka me kufoma turqish
luftuan ata atë ditë në Betejën e Dardanisë-Kosovës
bijtë e shqipes duke i lënë famë e nam Shqipërisë
që të mos e mbulojë turpi fisin arbëror
nga ai gjak trimash shqiptar lindi dielli
i shenjë i lirisë për Shqipërinë e ju errësua,
qielli e dielli gjithë Turqisë e Sulltan Pajaziti
u kthye në Turqi pa babanë e pa vëllanë e tij
e me turp të madh sa mali e bjeshka
e zemra e shpirti i digjeshin si furra e eshka
këtë Shqipëri që e njohu gjithkushi
atë botë trim mbi trima ishte vetë Milushi
luftuan shqiptarët se ishin të perëndishëm
e të zjarrtë, të fuqishëm e të shpejtë si vetëtima
historia e tyre u shkrua me gjak e shkronja ari
kështu mundën e dinë me luftue vetëm shqiptarët
dhe për pesëqind vjet shqiptarët luftuan e kurrë s’u
dorëzuan
luftuan për Shqipërinë, Ballkanin e Evropën
e kurrë nuk u dorëzuan e për pesëqind vite
luftë, gjashtë milionë ushtarë turq u prenë e u mbytën
nga shqiptarët e fuqishëm e të perëndishëm
u prenë sulltanë, pashallarë e agallarë
me ushtritë e tyre në Arbëri
sepse shqiptarët janë popull historik
ata luftojnë e kurrë nuk mendojnë të ikin
gjithmonë armiqtë i njohën nga fytyra e nga gjaku si të fortë
e kurrë nuk i njohën nga shpina duke ikur
o perëndi, o vdekje që e mbulove me kapak
argjendi lavdinë e madhërishme të Milushit
edhe shpatën e tij Zoti e pati bekuar
koka turqish për të shkurtuar
atë ditë ua pati lakmi dielli e gjithësia
e kësi trimash të zjarrtë ka vetëm Arbëria
atë ditë brohoritën bjeshkë, male, brigje e lugje
e emri i Milushit mbeti në cdo shkëmb e gur
e në zemrën e madhe të kombit mbeti legjendë e flamur
jehona e Milushit mbeti si e qiellit shungullimë
ai për Turqinë ishte vullkan, krismë e vetëtimë
ishte edhe tërmet që e pati dridhur, e me vargoj e pati lidhë
e pra s’ka vdekur Milushi, por është i gjallë
e në zemrën e madhe të kombit
është legjendë e lapidar
vetëm e vetëm se është shqiptar.
(vazhdon).
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Roma dhe Feyenoordi kërkojnë
trofeun e Ligës së Konferencës
Mourinho.
“Liga
e
Konferencës këtë sezon për
ne
është
si
Liga
e
Kampionëve. Ky është niveli
në të cilin jemi, gara në të
cilën po luajmë. Dhe klubi
nuk ka pasur një mundësi të
tillë për një kohë të gjatë.
Finalja duhet të trajtohet si
një ndeshje personale. Kjo
sjell presion tension dhe
ndjenjën e përgjegjësisë.
Duhet të mendojmë vetëm
për
finalen
dhe
kundërshtarët me të cilët
përballemi. Sa mirë do të
ishte për qytetin, klubin dhe
të gjithë ne nëse do ta
fitonim ndeshjen”, ka shtuar
portugezi.

Roma dhe Feyenoordi sonte e kërkojnë
trofeun e parë të Ligës së Konferencës në
“Air Albania”. Kryeqyteti shqiptar ka marrë
vëmendjen e mbarë opinionit evropian për
evenimentin që organizohet për herë të
parë. Ish-kapiteni i Kombëtares së
Shqipërisë, Lorik Cana, ka thënë se kjo
ngjarje do të jetë një ogur i mbarë për
Shqipërinë dhe Tiranën
Veton ZYMBERI
TIRANË, 24 MAJ - Shqipëria e
pret finalen e parë të
kompeticionit
evropian,
Ligës së Konferencës. Sonte
(e mërkurë) nga ora 21:00 në
“Air Albania” përballen dy
skuadrat finaliste të këtij
kompeticioni, Roma dhe
Feyenoordi.
Në
shtetin
shqiptar kjo ngjarje po
vlerësohet historike për
faktin se zhvillohet për herë
të parë dhe interesimi është
shumë i madh.
Ish-kapiteni i kombëtares
shqiptare, Lorik Cana, ishte i
pranishëm në prezantimin e
trofeut
të
Ligës
së
Konferencës në “Shehin
Skënderbej” së bashku me
presidentin e Federatës
Shqiptare
të
Futbollit,
Armando Duka dhe me
kryetarin e bashkisë, Erion
Veliaj. Cana ka thënë se
Tirana do të jetë kryeqyteti i
futbollit për këto dy ditë,
ndërsa
shtoi
se
një
organizim i tillë do të jetë një
ogur i mbarë për Shqipërinë.
“Tirana do të jetë kryeqyteti i

futbollit për këto dy ditë. Për
herë të parë në edicionin e
parë kemi kënaqësinë ta
mirëpresim trofeun e Ligës
së Konferencës. Jam i sigurt
se do të jetë një ogur i mbarë
për Shqipërinë dhe Tiranën.
Të festojmë për dy ditë dhe
fitoftë më i miri”, ka thënë
Cana.
Ndërsa numri një i FShF-së,
Armand Duka, ka uruar që
kjo ngjarje të mos jetë i
fundit për Shqipërinë dhe
shqiptarët. “Uroj që ne me
sjelljen tonë t’i bëjmë sërish
të huajt të vijnë sërish në
kryeqytet. Sot është një ditë
e bukur për futbollin
shqiptar që pas një pune
voluminoze
arriti
një
objektiv madhor që të ketë
një trofe të rëndësishëm.
Uroj që të gjithë bashkë,
holandezë,
italianë,
shqiptarë, që jemi mikpritës,
ta shijojmë këtë aktivitet dhe
këtë finale. Të mos jetë e
fundit për ne shqiptarët. U
uroj suksese Romës dhe
Feyenoordit dhe uroj që të
dy ekipet ta zbukurojnë më
shumë këtë festë duke
dhuruar
më
shumë

Pesë milionë euro për
fituesin e Ligës së
Konferencës
FORMACIONET E MUNDSHME
Roma: Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp,
Cristante, Oliveira, Zalewski; Pellegrini, Zaniolo; Abraham.
Feyenoord: Marciano; Geertruida, Trauner, Senesi,
Malacia; Aursnes, Kokcu; Nelson, Til, Sinisterra; Dessers.
spektakël dhe ‘fair-play’”, ka
deklaruar Duka.
Trajneri i Romës, Jose
Mourinho, lidhur me këtë
ndeshje ka folur për faqen
zyrtare të UEFA-s, ku ka
theksuar se shanset për të
fituar janë 50 % - 50 %, por
djemtë e tij në fund do ta
ngrehin trofeun në qiell.
“Mundësitë për të fituar në
finale janë 50 % - 50 %, por

ne do të bëjmë çmos për të
marrë 51 % - 49 %. Puna që
çon në finale gjatë disa
muajve është baza për ato 90
ose 120 minuta. Dita e
finales është dita e lojtarëve.
Unë kam qenë me fat deri
më tani duke fituar të gjitha
finalet e mia evropiane.
lojtarët e mi në momentin e
së vërtetës kanë qenë
gjithmonë aty”, ka thënë

Fituesi i trofeut të parë të
Ligës së Konferencës do të
marrë plot pesë milionë
euro, ndërsa vendi i dytë do
të përfitojë tre milionë euro,
ndërkohë të dyja skuadrat në
fjalë kanë marrë pagesa për
çdo xhiro të kaluar dhe
ndeshje të fituara në fazën e
grupeve, që variojnë nga 150
mijë euro deri në 2 milionë
euro që ka qenë shifra që
përfituan në takimet e
gjysmëfinaleve.
Ndërsa
kampioni, përveç shumës
monetare, do ta garantojë
edhe kualifikimin në Ligës së
Evropës për sezonin e
ardhshëm.
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Ekipi anglez i xhudos vjen në Kosovë për ta rritur performancën
PEJË, 24 MAJ - Një ekip anglez i xhudos
ka arritur në Kosovë për rritjen e
performancës duke u stërvitur bashkë
me ekipin e xhudos të Kosovës në Pejë.
Trajneri Driton Kuka ka thënë se janë
shumë ekipe dhe trajnerë më nam
botëror që po e vizitojnë qendrën
nacionale të xhudos në Pejë. Madje,

sipas tij, trajneri që ka arritur me ekipin
anglez, kishte ardhur në Kosovë pas
luftës me ushtrinë angleze. “Qendra
Nacionale në Pejë. Foto me pamje të
mrekullueshme të bjeshkëve që
rrethojnë qytetin tonë. Trajnerë me
nam nga mbarë nota me ekipet e tyre
po qëndrojnë këto ditë në Pejë. Kësaj

radhe e veçantë ardhja e ekipit anglez
në vendin tonë. Një prej tyre kishte
zbarkuar me ushtrinë angleze si ushtar
pas luftës e tash po vjen si trajner me
ekipin e xhudos për të stërvitur me
ekipin tonë për ta rritur performancën
e ekipit të tij!”, ka shkruar Kuka në
profilin e vet në “Facebook”.

Medalistët botërorë
të sporteve olimpike

S H K U RT

Lenjani largohet nga Grasshoppersi
Grasshoppersi ka njoftuar se Ermir Lenjani është larguar
nga klubi pas përfundimit të kontratës. Lojtari shqiptar
kishte marrëveshje me klubin zviceran deri në fund të këtij
sezoni, por që nuk arritën marrëveshje për një rinovim. “Në
fund të sezonit, Grasshopper Club Zurich do t’u thotë
lamtumirë nëntë lojtarëve të ekipit të parë që nuk kanë
rinovuar kontratën me klubin ose po kthehen në klubet e
tyre pas huazimit. Mateo Matiq është një nga pesë
profesionistët që do të largohen nga klubi kur t’i skadojnë
kontratat e tyre, së bashku me Ermir Lenjani, Nuno da Silva,
Andre Santos dhe Brayan Riascos”, thuhet në njoftimin e
tyre. Lojtari 32-vjeçar do të jetë në kërkim të një aventurë të
re, por që ende nuk dihet se ku do ta vazhdojë karrierën e tij.

Kovaqi emërohet trajner i Wolfsburgut

PRISHTINË, 24 MAJ - Medalja e bronztë
e Donjeta Sadikut në Kampionatin
Botëror të Boksit për Femra ishte
historike për boksin kosovar, por jo
edhe për sportin tonë. Boksierja
jonë u ngjit në podiumin e
kategorisë deri në 60 kilogramë,
duke hyrë në mesin e sportistëve
me medalje botërore për seniore.
Medalja e saj ka çuar në tetë numrin
e sportistëve tanë që janë ngjitur në
podiumin olimpikë. Më së shumti
janë nga xhudo, së cilës i prinë

Majlinda Kelmendi. Kampionia
olimpike Rio 2016 ka dy medalje të
arta botërore në vitet 2013 dhe 2014
si dhe një të bronztë në vitin 2019.
Të bronztë nga viti 2019 kanë edhe
xhudistet e tjera, kampionia
olimpike, Distria Krasniqi dhe
Loriana Kuka, kurse Nora Gjakova
të njëjtën medalje e ka fituar vitin e
kaluar, rreth një muaj para se të
bëhet kampione olimpike në Tokio
2020. Nga sportet e tjera, medalist
botëror është edhe karateisti

Herolind Nishevci. Edhe pse karate
nuk është sport olimpik, ai
medaljen e bronztë e kishte fituar
në tetor të vitit 2016, kur karateja
ishte në programin e Lojërave
Olimpike për Tokio 2020. Nishevci
mbetet sportisti i vetëm nga
konkurrenca e meshkujve, me
medalje botërore nga sportet
olimpike. Kosova numëron edhe
medalje të tjera botërore, por jo nga
sportet olimpike, si bodybuildingu
sporti universitar, e-sporti etj.

Bostoni, leksion Miamit, barazon
serinë e finaleve në Lindje
MIAMI, 24 MAJ - Boston Celticsi ka
fituar me rezultat 102-82 ndaj
Miami Heatit në finalen e katërt
“play-off” të vlefshme për
Konferencën e Lindjes në NBA,
duke barazuar 2-2 serinë e
takimeve. Fitore e merituar e
Bostonit, që dominoi në sfidën e
luajtur në fushën e tij, duke
treguar forcën përballë një Miami
të shpërfytyruar. Titullarët e
Miamit realizuan në total 18 pikë,
një shifër katastrofike, duke
treguar se nuk ishin në një ditë të
mirë. Më i miri për miqtë ishte
Oladipo me 23 pikë, që e nisi
takimin nga stoli. Për Bostonin
KONFERENCA E LINDJES - FINALE
“PLAY-OFF”
Miami - Boston
82-102 (2-2)
KONFERENCA E PERËNDIMIT FINALE “PLAY-OFF”
Golden State - Dallas (3-0)

Skuadra e Wolfsburgut ka njoftuar për arritjen e
marrëveshjes me trajnerin kroat, Niko Kovaq. 50-vjeçari ka
firmosur një kontratë të vlefshme deri në vitin 2025, me
skuadrën gjermane. Kroati ka përvojë të madhe në
kampionatin gjerman, ku ka drejtuar skuadrën e Eintracht
Frankfurtit dhe atë të Bayern Munchenit. Kovaq shkoi në
finale të Kupës së Gjermanisë me Eintracht Frankfurtin dhe
fitoi Bundesligën dhe Kupën e Gjermanisë me skuadrën e
Bayernit. Aventura e tij e fundit ishte te Monaco, kurse tani
do të kthehet në Bundesliga te Wolfsburgu.

Zidane mund të emërohet trajner i
PSG-së
Zinedine Zidane mund të bëhet trajner i Paris SaintGermainit. Trajneri francez mund ta zëvendësojë Pauricio
Pochettinon nëse palët arrijnë marrëveshje. Në fakt, këtë
javë është paraparë një takim në mes të ish-trajnerit të Real
Madridit me presidentin e PSG-së, Nasser Al-Khelaifi.
Kampioni francez nuk është dorëzuar ende dhe e do me
ngulm ish-kampionin e Evropës dhe të Botës në krye të
shtabit teknik. “Mundo Deportivo” raporton se PSG-ja do t’i
ofrohet një kontratë e majme me një rrogë prej 25 milionë
eurosh në vit trajnerit Zidane.

Mazraoui përforcon Bayernin
Bayern Munchen ka konfirmuar përforcimin e parë në
merkaton e verës. Kampionët e Bundesligës kanë
konfirmuar transferimin e mbrojtësit të djathtë, Noussair
Mazraoui. Lojtari i Ajax Amsterdamit ka firmosur kontratën
me “bavarezët” dhe do të jetë në “Allianz Arena” deri në vitin
2026. 24-vjeçari kaloi si transferim i lirë, pasi mbaroi
kontratën e tij me Ajaxin. Mazraoui mbylli aventurën e tij tek
Ajaxi duke u kurorëzuar me titullin e kampionit të
Eredevisie.

Sterlingu në ‘radarin’ e Realit

shkëlqeu Tatumi me 31 pikë, por
edhe pjesa tjetër e skuadrës e
mbështeti në këtë fitore. Tashmë
seria e ndeshjeve spostohet në
Florida, në Majemi, por gjithçka

duket e hapur, teksa faktori fushë
ka ndikuar. Në Perëndim,
skuadra e Golden States udhëheq
3-0 serinë ndaj Dallasit dhe është
një fitore larg titullit.

Real Madridi po planifikon një lëvizje në verë për Raheem
Sterlingun, raporton “Daily Star”. Skuadra spanjolle do të
bëjë një ofertë prej 58 milionë eurosh për lojtarin e
Manchester Cityt, pasi ata kërkojnë ta forcojnë sulmin e tyre
pasi Kylian Mbappe i refuzoi ata për të qëndruar në Paris
Saint-Germain. “Los Blancos” ishte i bindur se sulmuesi
francez do të zbarkonte në “Santiago Bernabeu”, mirëpo në
fund nuk doli të ishte ashtu. Tani duket se madrilenët janë
rikthyer te Sterlingu, anglezi që e kishin kërkuar edhe në
afatet e kaluara të transferimeve. Anësori është i gatshëm që
të largohet nga Manchester City, pasi nuk po luan
rregullisht.
Andaj Real Madridi është në dijeni se mund ta transferojë
atë për 58 milionë euro, ndërsa kontrata e Sterlingut skadon
në qershor të vitit 2023.
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NJOFTIM
Njoftojmë të gjithë klientët se “Furra Molla T&C” SH.P.K.
me pronar Tahir Çakaj, ka marrë vendim të shuajë biznesin
me nrb. 811575226 Gjilan dhe ka caktuar likuidatorin për
zhvillimin e procedurës së Likuidimit. Njoftohen të gjithë
klientët që kanë raporte Kreditore - Debitorë në këtë
korporatë që të paraqiten në afatin 30 ditor nga data e
shpalljes në gazetë.
OBAVESTENJE
Obavestavanje se svi klienti da drustvo sa “Furra Molla
T&C” D.O.O. Tahir Çakaj donelo odluku o prestani rada sa
nrb. 811575226 Gjilan, 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
All clients are to be informed that the “Furra Molla T&C”
L.L.C. Tahir Çakaj has come to the decision to quit its
business: 811575226 Gjilan, the company has appointet a
liquidator wsho is going to oversee the liquidator process.
All clients who have the mortgager – mortgage accounts in
this company are kindly request to show up within 30 days
starting from the day of newspaper announcementpublication.

NJOFTIM
Njoftojmë të gjithë klientët se “Te Vetoni 1” SH.P.K. ka
marrë vendim të shuajë biznesin me nrb. 811867136 Gjilan
dhe ka caktuar likuidatorin për zhvillimin e procedurës së
Likuidimit. Njoftohen të gjithë klientët që kanë raporte
Kreditore - Debitorë në këtë korporatë që të paraqiten në
afatin 30 ditor nga data e shpalljes në gazetë.
OBAVESTENJE
Obavestavanje se svi klienti da drustvo sa “Te Vetoni 1”
D.O.O. donelo odluku o prestani rada sa nrb. 811867136
Gnjilane, 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
All clients are to be informed that the “Te Vetoni 1” L.L.C.
has come to the decision to quit its business: 811867136
Gjilan, the company has appointet a liquidator wsho is going
to oversee the liquidator process. All clients who have the
mortgager – mortgage accounts in this company are kindly
request to show up within 30 days starting from the day of
newspaper announcement- publication.
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>> SHPALLJE TË VOGLA <<

Fidan Gashi nga Rogova shpall të
pavlefshme diplomën e Gjimnazit “Asllan
Berisha”, Rogovë, Gjakovë.

Leotrim Kosturi nga gjakova shpall të
pavlefshme diplomën e Gjimnazit “Hajdar
Dushi” Gjakovë.
 Erdenaj Cucin shpall te pavlefshme dëftesat
dhe diplomën shmlt "11 Marsi" Prizren.
 Ellsana Xhaferi shpall te pavlefshme dëftesat
e kl l - Vlll shfmu "Ekrem Rexha" Lubizhd.

Flamur Hajdari shpall te pavlefshme 3
dëftesat dhe diplomën shmlt "11 Marsi" Prizren.
 Almira Mirina shpall te pavlefshme deftesat
e kl Vl - lX shfmu "Ibrahim Fehmiu" Prizren.

Donjet Bytyqi shpall te pavlefshme
diplomën dhe certifikatën shmlt "11 Marsi"
Prizren.

Drilon Qollaki shpall te pavlefshme
diplomën SH.M.Gj "Remzi Ademaj" Prizren.

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.

PRISHTINË

 Lëshoj banës me qira për student apo
familjar në lagjen "Mati 1" Rr. "Muharrem
Fejza", banesa është 70 m2 dhe i plotëson
të gjitha kushtet, kati dytë ndërtim i ri tel:
044-686-900.

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

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

Lëshoj garsonjer me qira në lagjen
Ulpiana kati i parë. Banesa është e
mobiluar dhe i plotëson të gjitha kushtet
për banim, preferohet për një qift apo tre
studentë, mund të merret për kohë të
shkurt apo të gjatë. Çmimi është 180 Euro.
Tel: 044-812-875.
 Urgjentisht kërkoj një banesë me qera
ne Prishtine. Banesa duhet të ketë 1 ose 2
dhoma gjumi e mobiluar ose bënë edhe e
pa mobiluar. Çmimi prej: 200-250 €. Tel:
045-660-188
 Lëshoj lokalin më qira. Lokali është i
pasitur më të gjitha kushtet përcjellëse.
Lokali gjendet në lagjen e Boshnjakëve në
Mitrovicë. Për informata më të hollësishme
mund të na kontaktoni në këtë numër të
telefonit:049-392-275

