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Instituti Demokratik i Kosovës (KDI) ka organizuar
të mërkurën tryezën e diskutimit “Raportet Kosovë -
Serbi: tabelat e veturave dhe një dialog që nuk po
lëviz!”, në të cilën ishin të ftuar përfaqësues të
shoqërisë civile, përfaqësues të institucioneve, të

misioneve diplomatike në Kosovë dhe të medieve.
Në këtë diskutim u theksua se ka paqartësi në atë se
çfarë do të përfitojnë palët nga përparimi në dialog.
Po ashtu, u tha se në dy vjetët e fundit dialogu
Kosovë - Serbi ka pasur përparim të ngadalshëm 
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Davos, 25 maj - Liderët e Ballkanit
Perëndimor gjatë Forumit
Ekonomik Botëror në Davos të
Zvicrës konfirmuan se duan ta
forcojnë bashkëpunimin
dypalësh, veçmas me Malin e Zi. 
Kryeministri i Malit të Zi, Dritan
Abazoviq, po merr pjesë për herë
të parë në takimet e Davosit si
kryeministër i vendit. Ai, po ashtu,
ka zhvilluar edhe takime të ndara
me të gjithë liderët e Ballkanit
Perëndimor.
Një takim i përbashkët i krerëve u
zhvillua në panelin e titulluar:
“Dialogu i Diplomacisë për
Ballkanin Perëndimor”, i cili u
mbajt pas dyerve të mbyllura më
25 maj. Siç njoftoi Zyra e
kryeministrit e Kosovës, Albin
Kurti, ky panel kishte për synim të
ndihmojë në nxitjen e
bashkëpunimit rajonal dhe
ndërtimin e partneriteteve të reja
ndërkombëtare. 
Nga Qeveria e Malit të Zi thanë se
në këtë takim u diskutua se si
qeveria dhe biznesi mund të
punojnë së bashku për ta forcuar
qëndrueshmërinë e rajonit dhe
për t’i siguruar lidhjet e tij me
partnerët kryesorë në një kohë kur
rreziku gjeopolitik është në rritje. 

Krahas Kurtit dhe Abazoviqit, në
këtë panel ishin të pranishëm edhe
presidenti i Serbisë, Aleksandar
Vuçiq, ai i Maqedonisë së Veriut,
Stevo Pendarovski, kryeministri i
Kroacisë, Andrej Plenkoviq,
përfaqësuesi i posaçëm i
Bashkimit Evropian për dialogun,
Mirosllav Lajçak dhe të tjerë.
Në panel nuk ishin të pranishëm
përfaqësuesit e Bosnjë-
Hercegovinës dhe Shqipërisë.
Forumi në Davos mbahet nga 23
deri më 26 maj, pas dy vjetësh
pauzë për shkak të pandemisë së
koronavirusit.
Deri më tani nuk është raportuar
për një takim dypalësh midis
Kurtit dhe Vuçiqit.
Ndërkaq, më 24 maj, Kurti dhe
Abazoviqi, gjatë një takimi në
Davos, u pajtuan që në vjeshtë,
qeveritë e dy vendeve të mbajnë
një takim të përbashkët. “E urova
për detyrën e tij të re si
kryeministër i Malit të Zi.
Diskutuam për bashkëpunimin
dhe për synimin që ta rritim më tej
zhvillimin dhe investimet, veçmas
në infrastrukturën e nevojshme
për lidhjet Deçan-Plavë dhe Pejë-
Rozhajë”, ka shkruar Kurti në
“Twitter”.

Liderët e Ballkanit Perëndimor
gjatë Forumit Ekonomik Botëror
në Davos të Zvicrës konfirmuan se
duan ta forcojnë bashkëpunimin
dypalësh, veçmas me Malin e Zi.
Kryeministri i Malit të Zi, Dritan
Abazoviq, po merr pjesë për herë
të parë në takimet e Davosit si
kryeministër i vendit. Ai, po ashtu,
ka zhvilluar edhe takime të ndara
me të gjithë liderët e Ballkanit
Perëndimor.
Krahas Kurtit dhe Abazoviqit, në
këtë panel ishin të pranishëm edhe
presidenti i Serbisë, Aleksandër
Vuçiq, ai i Maqedonisë së Veriut,
Stevo Pendarovski, kryeministri i
Kroacisë, Andrej Plenkoviq,
përfaqësuesi i posaçëm i
Bashkimit Evropian për dialogun,
Mirosllav Lajçak dhe të tjerë.
Në panel nuk ishin të pranishëm
përfaqësuesit e Bosnjë-
Hercegovinës dhe Shqipërisë.
Forumi në Davos mbahet nga 23
deri më 26 maj, pas dy vjetësh
pauzë për shkak të pandemisë së
koronavirusit.
Deri më tani nuk është raportuar
për një takim dypalësh midis
Kurtit dhe Vuçiqit.
Ndërkaq, presidenti i Maqedonisë
së Veriut, Stevo Pendarovski, ka

biseduar me Abazoviqin për
potencialet ekonomike dhe
mundësitë për thellimin e
marrëdhënieve mes dy vendeve.
“Bashkëpunim i ngushtë në
kuadër të NATO-s, të cilin do ta
shtrijmë edhe në procesin e
integrimit në BE, si qëllim i
përbashkët strategjik”, shkroi
Pendarovski në “Twitter”.
Presidenti maqedonas ka zhvilluar
bisedime edhe me kryeministrin e
Kosovës, Albin Kurti, me
presidentin e Serbisë, Aleksandër
Vuçiq.
Në takim me presidentin serb, dy
liderët kanë përshëndetur
vendimin e Kishës Ortodokse
Serbe për njohjen e Autoqefalisë së
Kishës Ortodokse Maqedonase.
Ndryshe, pushtimi rus i Ukrainës
është në fokus të forumit në Davos,
i cili filloi të hënën me fjalimin
përmes videolidhjes të presidentit
ukrainas Volodymyr Zelensky. Ai
ka thënë se Rusia ka kryer
pothuajse 1 500 sulme me raketa
dhe mbi 3 000 sulme ajrore kundër
Ukrainës në tre muajt e parë të
luftës. 
Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti,
ka përmendur edhe Ukrainën
gjatë qëndrimit të tij në Davos.

Gjatë një vizite në Shtëpinë Ruse,
vend i cili përdoret nga delegacioni
rus në Davos, është kthyer në një
“Shtëpi ruse të krimeve të luftës”
nga artistë ukrainas. “Shtëpia
tronditëse ruse e krimeve të luftës
në Davos është një monument i
gjallë se si gjërat po ndryshojnë
shpejt: nga këndi i lojërave të
diplomatëve/oligarkëve rusë në
një ekspozitë të humbjes,
pikëllimit dhe dhimbjes së madhe
që po vuan Ukraina. Është mirë të
shohësh një botë të bashkuar
kundër regjimit gjenocidal të
Rusisë”, tha Kurti.
Në ditën e dytë të Forumit, të
martën në Davos, liderët e disa
vendeve evropiane dhe kreu i
NATO-s ranë dakord se forcimi i
sistemit të armëve dhe armatosja e
Ukrainës është me rëndësi kyçe
gjatë pushtimit rus. 
Në panelin për sigurinë në Evropë,
sekretari i përgjithshëm i NATO-s,
Jens Stoltenberg, tha se mënyra
më e mirë për ta mbështetur
Ukrainën është sigurimi i armëve,
gjë që aleatët po bëjnë shumë në
këtë drejtim. Ai përsëriti,
megjithatë, se ndërsa mbështet
Ukrainën, NATO-ja nuk do të jetë
pjesë e konfliktit.

Liderët e Ballkanit zotohen 
për forcim të bashkëpunimit rajonal
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BRUKSEL, 25 MAJ (ER) - Gjatë
vizitës zyrtare në Bruksel,
ministrja e Drejtësisë, Albulena
Haxhiu, e shoqëruar nga
ambasadori i Kosovës në
Bruksel, Agron Bajrami dhe
anëtarë nga kabineti, ka
zhvilluar të mërkurën një takim
me Vera Jourova,

zëvendëspresidente e
Komisionit Evropian për vlera
dhe transparencë.
Duke vlerësuar këtë takim,
ministrja Haxhiu ka falënderuar
Jourovën për mbështetjen në
çështjen e liberalizimit të vizave
për Kosovën dhe e njoftoi me
procesin e reformës në sistemin

e drejtësisë, me ç’rast kërkoi
mbështetjen në këtë proces të
rëndësishëm për qytetarët dhe
vendin.
Diskutimet vazhduan me
çështjet konkrete të reformës në
drejtësi dhe rezultatet të cilat
priten të arrihen përmes
reformës.

Haxhiu kërkon nga Brukseli mbështetje për procesin e reformës në drejtësi 

Faton DËRMAKU

TIRANË, 25 MAJ - Presidenti i
Shqipërisë, Ilir Meta, ka kërkuar të
mërkurën hetim, ndjekje penale
dhe dënim për trafikantët dhe për
çdo zyrtar bashkëpunëtor të
përfshirë në trafikimin e qenieve
njerëzore. 
Gjatë fjalës së tij në “Forumin e
Lirisë Ballkanike”, me temë “Trendi
aktual i trafikimit të qenieve
njerëzore në Ballkan”, Meta u
shpreh se është shumë e
rëndësishme që strukturat
kriminale të goditen, shoqëruar kjo
edhe me një fushatë ndërgjegjësimi

në komunitetet më vulnerabël.
Meta ka shtuar se ishte i nderuar që
mori pjesë në forum për të
diskutuar dhe përcjellë mesazhe
inkurajuese për të gjitha
institucionet përgjegjëse për t’i
shumëfishuar përpjekjet dhe
nismat konkrete efikase në luftën
ndaj trafikimit të qenieve njerëzore,
nxjerrjen para drejtësisë të autorëve
përgjegjës dhe marrjen e masave të
nevojshme për mbrojtjen dhe
mbështetjen e viktimave të
trafikimit. “Nevojitet përmirësim i
koordinimit dhe bashkëpunimit
ndërmjet institucioneve të
ndryshme, sigurim i identifikimit
fillestar dhe referim i

menjëhershëm i viktimave apo
viktimave të mundshme pranë
shërbimeve përkatëse. Mbrojtja e të
drejtës së jetës dhe integritetit
njerëzor është një mision që na
përket të gjithëve!”, ka theksuar
presidenti Meta. Ai ka theksuar se
një ekonomi më e mirë, më e
qëndrueshme, më përfshirëse,
punësim i mirëpaguar, standarde
më të mira jetese, sundimi i shtetit
të së drejtës, jo vetëm që do ta
përmirësonin  jetën e qytetarëve të
Shqipërisë,  por edhe do të
ndikonte ndjeshëm në uljen e
trafiqeve të çdo lloji, sidomos të
shfrytëzimit të fëmijëve, të vajzave
dhe të grave.

Trafikimi i qenieve njerëzore, Meta kërkon hetim,
ndjekje penale dhe dënim për trafikantët

PRISHTINË, 25 MAJ (ER) - “Rreziku i
importimit të infeksionit ‘lija e
majmunëve’ është një realitet, por
lajm të mirë përbën fakti se të
dhënat e deritashme tregojnë se ky
virus nuk ka as për afërmi shpejtësi
të përhapjes si Covid-19. Prandaj,
vend për panik nuk ka, por vigjilenca
nuk do të na mungojë”, ka thënë të
mërkurën zëvendësministrja e
Shëndetësisë, Dafina Gexha-
Bunjaku, në një konferencë për
medie, bashkë me drejtorin e
IKShPK-së, Naser Ramadani, për të
ndarë me publikun informatat e
përditësuara në lidhje me
epideminë e lisë së majmunëve,
infeksion tashmë i shfaqur në disa
vende të botës, por jo edhe në
Kosovë.
Ajo ka thënë se Ministria e
Shëndetësisë, me strukturat e veta,
po monitoron në vazhdimësi
situatën, duke vlerësuar e analizuar
të gjithë informacionin në
dispozicion, duke vlerësuar rrezikun

për popullatën në vend e duke
përgatitur rekomandime për
profesionistët shëndetësorë.
“Mësimet që i kemi të freskëta nga

Covid-19 na mësojnë se infeksionet
mund të përhapen shpejt prej një
vendi në vend tjetër, e vendi ynë ka
qarkullim me vendet ku tashmë

është shfaqur kjo sëmundje. Jemi
duke i studiuar masat të cilat po i
marrin shtetet ku është shfaqur ky
infeksion, si izolimi individual i

rasteve të prekura dhe gjurmimi i
kontakteve të tyre. Po e përsëris edhe
një herë, të dhënat nga institucionet
më relevante botërore tregojnë se
përhapja e kësaj sëmundjeje është e
ulët dhe, tash për tash, nuk ka
raportim për përhapje me ajër, por
kryesisht me kontakt direkt të afërt.
Në vendin tonë deri më sot nuk
është regjistruar asnjë rast me këtë
sëmundje. Në IKShPK tashmë kanë
filluar përgatitjet për porositë e
testeve diagnostikuese për këtë
sëmundje”, ka thënë ajo.
Drejtori i IKShPK-së, Naser
Ramadani, ka thënë se duke pasur
parasysh se kjo sëmundje e ka
djepin në Afrikë, dalja e sëmundjes
në kontinentet e tjera paraqet
brengë dhe, njëherësh, sfidë për
përcjelljen e sëmundjes në vendin
tonë. Ai ka treguar se ekipet e
epidemiologëve janë në gatishmëri
të plotë dhe duke e përcjell ecurinë e
sëmundjes dhe shfaqjen eventuale
të ndonjë rasti të dyshimtë.  

Në Kosovë nuk ka asnjë rast me linë e majmunëve  

PRISHTINË, 25 MAJ (ER) - Deputeti i
Kuvendit të Kosovës nga radhët e
Lëvizjes Vetëvendosje, Haki Abazi,
ka dhënë dorëheqje nga pozita e
anëtarit të Komisionit Hetimor
Parlamentar për Energjinë. Lajmin
e ka bërë me dije të mërkurën
kryesuesi i këtij komisioni nga
radhët e PDK-së, Hajdar Beqa.
Ky komision ishte propozuar nga

partia në pushtet - Lëvizja
Vetëvendosje.
Anëtari tjetër i këtij komisioni nga
PDK-ja është deputeti Rashit
Qalaj.
Nga Lëvizja Vetëvendosje (LV),
tash pa Haki Abazin, do të jenë
deputetët Armend Muja, Arbër
Rexhaj, Halil Thaçi  dhe
zëvendëskryesues Armend Muja.

Nga Lidhja Demokratike e
Kosovës (LDK) janë Armend
Zemaj dhe deputetja Rezarta
Krasniqi. Nga Aleanca për
Ardhmërinë e Kosovës (AAK)
anëtare është deputetja Time
Kadrijaj. Nga Lista Serbe (LS)
anëtar është Ljubinko Karadziq,
kurse nga grupi shumetnik
anëtare është Duda Balje.

Haki Abazi jep dorëheqje nga 
Komisioni Hetimor për Energji
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Prishtinë, 25 maj - Instituti
Demokratik i Kosovës (KDI) ka
organizuar të mërkurën tryezën e
diskutimit “Raportet Kosovë -
Serbi: tabelat e veturave dhe një
dialog që nuk po lëviz!”. Në këtë
tryezë të ftuar ishin përfaqësues të
shoqërisë civile, përfaqësues të
institucioneve, të misioneve
diplomatike në Kosovë dhe
medieve. 
Në hapjen e tryezës, drejtori
ekzekutiv i Institutit Demokratik të
Kosovës, Ismet Kryeziu, ka folur
fillimisht për aktivitetet e KDI-së
për monitorimin e procesit të
dialogut dhe ka theksuar nevojën e
angazhimit të shoqërisë civile për
të ndikuar në rritjen e kualitetit të
këtij procesi. 
Në anën tjetër, Demush Shasha,

drejtor ekzekutiv i Institutit Epik, i
ftuar si panelist në këtë tryezë, vuri
theksin te faktorët e jashtëm dhe
zhvillimet ndërkombëtare që
ndikojnë në dialogun Kosovë -
Serbi. Ai ka theksuar se ka paqartësi
në atë se çfarë do të përfitojnë palët
nga përparimi në dialog, prandaj
edhe nuk ka inventivë te palët për
përkushtim ndaj këtij procesi.
Shasha ka thënë se në këtë drejtim
është Serbia ajo që më shumë ka
zvarritur përparimin në procesin e
dialogut, pikërisht në mungesë të
iniciativave të qarta për të ecur
përpara në këtë proces.
Kurse Dukagjin Gorani, analist
politik, po ashtu panelist në këtë
tryezë, ka pohuar se dialogu është
një proces i pashmangshëm, që ka
sjellë disa përgjegjësi dhe obligime
që shteti i Kosovës i ka marrë
përsipër. Më tutje, ai shtoi që
procesi i dialogut nuk duhet të

shihet si imponim ndërkombëtar
dhe të dyja palët, Kosova dhe
Serbia, duhet të jenë konstruktive
dhe kreative për gjetjen e zgjidhjes
sepse është në të mirë të të dyja
palëve. Ai shtoi se dialogu është i
rëndësishëm edhe për garantimin
e integrimit të qëndrueshëm të
komunitetit serb që jeton në
Kosovë dhe kohezionin social e
bashkëjetesën ndëretnike.
Gorani ka theksuar se diskutimi
për procesin e dialogut në parim
nënkuptohet si ide e keqe për të
folur në publik. Ai vuri në pah edhe
tabutë lidhur me zgjidhjet e
mundshme, përfshirë
Asociacionin e Komunave me
Shumicë Serbe dhe shkëmbimin
territorial. “Tabu është edhe
diskutimi për përmbajtjen e
Asociacionit të Komunave me
Shumicë Serbe. Tabu është çfarëdo
zgjidhje tjetër alternative nëse

asociacioni nuk është i
pranueshëm. Tabu kanë qenë
temat e shkëmbimeve territoriale”,
ka theksuar Gorani.
Hulumtuesja në KDI, Violeta
Haxholli, ka thënë se në dy vjetët e
fundit s’ka pasur asnjë përparim në
dialog, megjithëse ka pasur takime
të shpeshta. “Është e rëndësishme
që institucionet e Kosovës të
fillojnë një dialog të brendshëm me
qytetarët e komunitetit serb. Kjo do
të ndikonte që institucionet të
merrnin kërkesa nga terreni nga ky
komunitet dhe të shohin cilat janë
kërkesat apo këndvështrimet e
tyre, qoftë mbi atë çka ka ndodhur
në dialog, marrëveshjet që janë
arritur, zbatimi i tyre dhe kërkesat e
reja që mund të adresonin për
integrimin e tyre”, ka thënë ajo.
Sipas Haxhollit, në dy vjetët e
fundit dialogu Kosovë - Serbi ka
pasur përparim më të ngadalshëm
që nga fillimi i tij. “Edhe pse ka
pasur takime mes palëve, s’ka
pasur pajtim ose marrëveshje që
nga viti 2020, kur u arritën zotimet
e Uashingtonit. Nga ajo kohë
dialogu ka pasur përparim shumë
të ngadalshëm dhe nuk ka pasur
ndonjë marrëveshje të re, apo
pajtim të ri në mes të dy palëve,
pavarësisht faktit se mbesin shumë
çështje të pazgjidhura që prekin

jetën e qytetarëve”, ka deklaruar
Haxholli.
Ndërsa Visar Ymeri shprehi kritika
ndaj Qeverisë së Kosovës për
qasjen në dialog. “Nuk e sheh nga
perspektiva e së ardhmes, por nga
perspektiva e së tashmes që
kryesisht është elektorale dhe
perspektiva e së kaluarës e cila
është një dozë e theksuar e
ngrohjes së mendjeve dhe
zemrave të njerëzve, e cila, po
ashtu, ka qëllime elektorale.
Kështu kurthohemi drejt një
pamundësie absolute të realizimit
të sovranitetit që flasim ne”, ka
thënë Ymeri. 
Në diskutimin e hapur në mes të
pranishmëve në këtë tryezë, u
theksua që Kosova duhet ta
dëshmojë veten si shtet serioz
duke iu qëndruar prapa
obligimeve të cilat i ka ndërmarrë
dhe t’i artikulojë qartë qëllimet të
cilat dëshiron t’i arrijë në politiken
e jashtme dhe në dialog. Në fund u
theksua nevoja e zhvillimit të një
dialogu të brendshëm si me
komunitetin serb, po ashtu edhe
me spektrin politik, shoqërinë
civile dhe akademinë në mënyrë
që të arrihet konsensusi dhe
pajtueshmëria e brendshme lidhur
kërkesat, por edhe obligimet që
dalin nga procesi i dialogut.

Në dy vjetët e fundit dialogu
Kosovë - Serbi ka pasur
përparim të ngadalshëm

E ENJTE, 26 MAJ 2022

Instituti Demokratik i Kosovës (KDI) ka organizuar të mërkurën
tryezën e diskutimit “Raportet Kosovë - Serbi: tabelat e veturave dhe
një dialog që nuk po lëviz!”, në të cilën ishin të ftuar përfaqësues të
shoqërisë civile, përfaqësues të institucioneve, të misioneve
diplomatike në Kosovë dhe të medieve. Në këtë diskutim u theksua se
ka paqartësi në atë se çfarë do të përfitojnë palët nga përparimi në
dialog. Po ashtu, u tha se në dy vjetët e fundit dialogu Kosovë - Serbi
ka pasur përparim të ngadalshëm

THEKSOHET NEVOJA E ANGAZHIMIT TË SHOQËRISË CIVILE PËR TË NDIKUAR NË RRITJEN E KUALITETIT
TË PROCESIT TË DIALOGUT KOSOVË - SERBI
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Faton DËRMAKU

PRISHTINË, 25 MAJ - Komisioni
për Buxhet, Punë dhe
Transfere, i kryesuar nga
kryetari Armend Muja, ka
mbajtur të mërkurën mbledhje,
në të cilën është shqyrtuar në
parim Projektligji për
plotësimin dhe ndryshimin e
Ligjit për Fondet Pensionale të
Kosovës. 
Projektligjin në fjalë e ka
paraqitur deputeti i PDK-së,
Bekim Haxhiu, sipas të cilit,
tërheqja e një pjesë të
kursimeve pensionale do t’i
ndihmonte qytetarët pas
krizave të ndryshme në dy
vjetët e fundit.
Gjatë prezantimit Haxhiu ka
thënë se, sipas ndryshim-
plotësimeve, qytetarët do të
mund të tërheqin 10 deri në 30
për qind të shumës së
kursimeve pensionale, duke
shtuar se përqindja e tërheqjes
nuk do të jetë për të gjithë e
njëjtë.
Kryetari i këtij komisioni,
Armend Muja, e hapi debatin
për diskutime rreth projektligjit
në fjalë, të cilin më pas e hodhi
në votim. Me 5 vota për, 5
kundër dhe një abstenim ky
projektligj nuk u përkrah nga
Komisioni për Buxhet, Punë
dhe Transfere.

Pas përfundimit të kësaj
mbledhjeje, me anë të një
postimi në “Facebook” deputeti
Bekim Haxhiu ka thënë se,
pavarësisht se në komision
votat e deputetëve ishin 50 për
qind me 50 për qind, është
hapur rruga që Projektligji për
Trustin të shqyrtohet në seancë
të Kuvendit të Kosovës. “Sot u
vërtetua se prolongimi i
shqyrtimit të Projektligjit për
Trustin në Komision
Parlamentar për Buxhet, Punë
dhe Transfere është bërë me
qëllim që të ushtrohet presion
mbi deputetët për të mos e
votuar këtë kërkesë të
qytetarëve. Uroj që ky presion
mos të ndodhë në seancën e
Kuvendit dhe deputetët të lihen
të lirë në vendimmarrje, të
votojnë me integritet pro
kërkesës së qytetarëve për
tërheqjen e deri 30 për qind të
Trustit, të votojnë pro
Projektligjit për Trustin”, ka
thënë Haxhiu, duke shprehur
shqetësimin e tij për trajtimin
që i bënë deputetët e pozitës
kësaj çështje aq imediate dhe e
mirëqenë për qytetarët duke
votuar kundër këtij propozimi
në komision. “Por, shpresoj
shumë që deputetët e pozitës të
reflektojnë dhe të votojnë pro
në seancën e Kuvendit të
Republikës së Kosovës”, ka
thënë deputeti Haxhiu.

Komisioni për Buxhet 
nuk përkrah tërheqjen 
e mjeteve nga Trusti
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PRISHTINË, 25 MAJ (ER) - Oficerët
e FSK-së, major Ilir Beqiri dhe
major Dedë Hiseni, pas
studimeve intensive
njëvjeçare, diplomuan me
sukses të lartë dhe rezultate të
shkëlqyera në Kursi i
Komandës dhe Oficerit të
Shtabit në Shkollën e
Komandës dhe Shtabit të

Përgjithshëm (CGSS) në
Ushtrinë e Shteteve të
Bashkuara të Amerikës. 
Ky kurs është i dedikuar për
oficerët e gradës Major, të cilët
shërbejnë në detyra drejtuese
dhe oficerë të shtabeve e
komandave. 
Qëllimi i kursit është të
përgatitë oficerë kompetentë

dhe fleksibilë, të gatshëm për të
udhëhequr kurdo që u
kërkohet. 
Oficerët tanë, gjatë gjithë
shkollimit, treguan rezultate të
shkëlqyera dhe disiplinë
shembullore, krahas
studentëve - oficerë amerikanë
dhe oficerë të tjerë nga vende të
ndryshme të botës.

Oficerët e FSK-së diplomuan me rezultate të
shkëlqyera në Shkollën e Komandës në ShBA

Kamenicë, 25 maj (ER) -
Komuna e Kamenicës,
përkatësisht Drejtoria për
Shërbime Publike, Ambient

dhe Inspektorat, ka bërë
pastrimin e deponive
ilegale në fshatrat
Shipashnicë e Epërme,

Shipashnicë e Ulët dhe
Muçiverc. Po ashtu, edhe në
Berivojcë është bërë hapja e
rrugës dhe largimi i

deponisë ilegale. Ky
aktivitet është mbajtur në
kuadër të aksionit “Ta
pastrojmë Kosovën”.

Bëhet pastrimi i deponive ilegale të mbeturinave në katër fshatra të Kamenicës

PRISHTINË, 25 MAJ (ER) - Qeveria e
Kosovës ka zhvilluar të mërkurën
mbledhje elektronike në të cilën
ka miratuar tri vendime. Me
vendimin e parë të miratuar në
këtë mbledhje, me propozimin e
Ministrisë së Financave, Punës
dhe Transfereve, është emëruar
kryeinspektori i Inspektoratit të
Punës në Republikën e Kosovës.
Sipas vendimit, Hekuran Nikçi
është emëruar në këtë pozitë për
një mandat katërvjeçar.
Kryeinspektori i emëruar, sipas
këtij vendimi, do t’i kryejë
detyrat dhe funksionet e
përcaktuara me Ligjin për
Inspektoratin e Punës.
Pas shqyrtimit të kërkesës së
Ministrisë së Financave, Punës
dhe Transfereve, është miratuar
vendimi për ndarjen e mjeteve
buxhetore për zbatimin e Pakos
së Ringjalljes Ekonomike për

masën 3.6 - Mbështetja e
likuiditetit familjar dhe masën
4.4 - Mbështetja e sigurisë. Sipas
vendimit janë ndarë 35 milionë
euro (35 000 000. 00 euro) për
zbatimin e masave për shtimin e
mbështetjes për qytetarët e
Republikës së Kosovës dhe 35
mijë euro (35 000.00 euro) për
mbështetjen e Ministrisë së
Mbrojtjes në kuadër të masës për
mbështetjen e sigurisë.
Në këtë mbledhje elektronike
janë miratuar në parim kërkesat
e ndërmarrjeve publike për
huamarrje deri në 34 milionë e
275 mijë euro (34 275 000.00
euro). Për KOSTT Sh.A. është
aprovuar vlera e huamarrjes deri
në 26 milionë e 500 mijë euro (26
500 000.00 euro), ndërkaq për
Telekomin e Kosovës Sh.A., 7
milionë e 775 mijë euro (7 775
000.00 euro).

Hekuran Nikçi, kryeinspektor 
i Inspektoratit të Punës në Kosovë

ISTOG, 25 MAJ (ER) - Ministri i
Administrimit të Pushtetit
Lokal, Elbert Krasniqi, ka
vizituar komunën e Istogut, me
ç’rast është pritur në takim nga
kryetari i komunës së Istogut,
Ilir Ferati. Gjatë këtij takimi
është diskutuar për projektet e
bashkëfinancuara nga MAPL,
për ecurinë e tyre dhe për
projektet të cilat do të
financohen nga MAPL në të
ardhmen në komunën e Istogut.

Gjithashtu, ministri Krasniqi, i
shoqëruar nga nënkryetari për
komunitete i komunës së
Istogut, Valmir Rama, ka
vizituar Rrugën “Perëndimi” në
Gurrakoc, Rrugën “Alush Aga”
në Zallq dhe Rrugën “Livadhet e
thata” në Shalinovicë.  Ai ka
thënë se MAPL do të vazhdojë
t’i mbështesë komunat dhe
grupet e margjinalizuara duke
synuar përmirësimin e kushteve
të qytetarëve pa dallim.

Ministri Krasniqi
viziton projektet e
bashkëfinancuara
nga MAPL në Istog 
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Prishtinë, 25 maj (ER) -
Pushteti lokal në Kosovë,
përmes Asociacionit të
Komunave të Kosovës, do të
jetë pjesë e projektit rajonal
në vlerë prej 9.33 milionë
eurosh. Ky projekt do të
zbatohet në Kosovë, Shqipëri,
Bosnjë-Hercegovinë, Mal të
Zi, Maqedoni e Veriut, Turqi
dhe Serbi. Projekti “BE4

tranzicioni i energjisë: pakti i
kryetarëve të komunave në
Ballkanin Perëndimor dhe
Turqi” do ta ofrojë
tranzicionin energjetik dhe
do t’i trajtojë ndryshimet
klimatike në Ballkanin
Perëndimor dhe Turqi.
Objektiv i përgjithshëm i
projektit është ta ofrojë
tranzicionin e energjisë dhe

t’i trajtojë ndryshimet
klimatike në Ballkanin
Perëndimor dhe Turqi.
Objektivi specifik është t’i
mbështesë komunat e paktit
të kryetarëve të Ballkanit
Perëndimor dhe të Turqisë
për përmbushjen e
premtimeve të tyre në kuadër
të objektivave të energjisë dhe
klimës.

AKK-ja, përfituese e projektit rajonal në vlerë prej 9 milionë eurosh

PRISHTINË, 25 MAJ (ER) - Në
Klinikën e Gastroenterologjisë
të Qendrës Klinike
Universitare të Kosovës
pacientët nuk presin më gjatë
për të marrë shërbime
mjekësore specifike. Lista e

pritjes është shkurtuar
dukshëm.
Për ta kryer një gastroskopi
ose kolonoskopi në rastet
jourgjente, një qytetarit i
duhet të presë një muaj, në
situata të rralla deri në dy

muaj, varësisht nga
indikacioni dhe përcjellja
endoskopike.
Gjatë tre muajve të parë të këtij
viti janë kryer 497 gastroskopi
dhe 350 kolonoskopi,
njoftohet në raportin e punës.

Lista e pritjes në Klinikën e Gastroenterologjisë shkurtohet dukshëm

PRISHTINË, 25 MAJ - Në fshatin
Shtaval në komunën e Sjenicës në
Serbi nuk janë gjetur mbetjet
mortore pas gërmimeve që nisën
më 10 maj.
Në këtë lokacion për 13 ditë janë
zhvilluar gërmime në kërkim të një
varreze masive me trupa të
shqiptarëve të vrarë gjatë luftës së
fundit në Kosovë. Kërkesën për
kontrollimin e këtij lokacioni e

kishte dërguar Prishtina zyrtare.
Velko Odaloviq nga Komisioni për
Persona të Zhdukur i Qeverisë së
Serbisë tha në vendin e ngjarjes, më
25 maj, se pas kërkimeve, nuk janë
gjetur mbetje. Ai shtoi se kërkimet
për varreza masive në të ardhmen
do të vazhdojnë sipas kërkesave,
por ka kërkuar të njëjtën edhe nga
Prishtina zyrtare, raporton REL.
“Nuk ka dallime në mes të

viktimave. Edhe familjet shqiptare
edhe ato serbe e kanë të drejtën e
njëjtë të dinë çfarë ka ndodhur me
të dashurit të tyre”, u shpreh
Odaloviq. “Për këtë arsye po
kërkojmë që të shtohet puna për
këtë proces edhe në Kosovë”, shtoi
ai.
Ky vend i dyshuar për varrezë
masive u kontrollua pasi që,
përmes Komitetit Ndërkombëtar

të Kryqit të Kuq, Kosova kishte
siguruar imazhe satelitore.
“Gërmimet kanë filluar pasi në
fund të javës së kaluar, përmes
Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit
të Kuq, janë siguruar imazhet
satelitore, të cilat, në ditët në vijim,
do të analizohen nga ekspertët, me
qëllim të saktësimit të lokacionit të
mundshëm të varrezës masive”,
thuhej në njoftimin e Qeverisë së

Kosovës në ditën kur kanë filluar
kërkimet.
Në ditën e parë të gërmimeve
vlerësuese, të pranishëm në
lokacion nga Kosova ishin
përfaqësuesit e Komisionit
Qeveritar për Persona të Zhdukur,
ekspertë nga Instituti i Mjekësisë
Ligjore, përfaqësues nga Komiteti
Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq si dhe
nga Qendra Burimore për Persona
të Zhdukur.
Zyrtarët kosovarë kishin ngritur
vazhdimisht dyshime për
ekzistimin e një varreze masive në
fshatin Shtaval të Serbisë.
Ky fakt ishte forcuar edhe më
shumë kur në Kizhevak, në
komunën e Rashkës, afër kufirit me
Kosovën, më 16 nëntor 2020 u
gjetën eshtrat e një numri të civilëve
shqiptarë të vrarë gjatë luftës në
Kosovë. Kizhevaku ishte lokacioni i
pestë në Serbi ku u gjetën trupa të
kosovarëve të vrarë në luftën e
viteve 1998-99.
Sipas të dhënave të organizatave
joqeveritare, në varrezat masive në
Serbi janë gjetur trupat e rreth një
mijë kosovarëve të vrarë.
Rreth 1 600 persona të tjerë ende
mbesin të zhdukur në Kosovë,
kryesisht nga komuniteti shqiptar.

Përfundojnë gërmimet në Serbi, 
nuk gjenden mbetje mortore

TIRANË, 25 MAJ (ER) - Deputeti i
Partisë Demokratike të Kosovës
(PDK), Elmi Reçica, njëkohësisht
anëtar i Komisionit Parlamentar
për Integrim Evropian, së bashku
me kolegë të tjerë, ka zhvilluar një
vizitë zyrtare në Kuvendin e
Republikës së Shqipërisë. Aty
Reçica me bashkëpunëtorë kanë
takuar deputetët shqiptarë, me
ç’rast kanë diskutuar për proceset
integruese ndërmjet dy vendeve
si dhe forcimin e marrëdhënieve
ndërparlamentare. “Kërkuam

angazhim më të fuqishëm të
Shqipërisë për njohjen e Kosovës
nga pesë shtetet e Bashkimit
Evropian të cilat ende nuk na
njohin. Kërkuam mbështetjen
për anëtarësimin e Kosovës në
Këshillin e Evropës. Diskutuam
për agjendën evropiane të Kosovës,
për hapat e nevojshëm që Kosova
duhet të ndjekë për anëtarësim në
NATO, si dhe për koordinimin dhe
krijimin e një trupe të përbashkët
ndërmjet dy parlamenteve”, ka
thënë Reçica.

Në vazhdën e këtyre takimeve
Reçica ka njoftuar se kanë diskutuar
edhe me zëvendëskryetaren e
Kuvendit të Shqipërisë, Ermonela
Felaj, me Jonida Tabaku, kryetare e
Komisionit për Integrim Evropian
dhe me anëtarët e këtij komisioni, si
dhe me Mimi Kodhelin, kryetare e
Komisionit për Politikë të Jashtme
dhe me anëtarët e tjerë të
komisionit. “Parlamenti i
Shqipërisë është mbështetës i
fuqishëm i Kosovës!”, ka thënë
Reçica.

Reçica kërkon angazhimin e Shqipërisë 
për njohjen e Kosovës nga pesë shtetet e BE-së



08 E ENJTE, 26 MAJ 2022 EKONOMI

Albulena S. MAVRAJ

PRISHTINË, 25 MAJ - Analisti Ilir
Ibrahimi ka bërë me dije se pas
vendimit të Gjykatës së Apelit
për anulimin e tarifave të rritura
të energjisë elektrike, sistemi
energjetik është para një sfide të
papërballueshme. Ai ka
theksuar se tani nuk është koha
për kalkulime politike dhe
dukje të mirë mediale. “Tani
është koha për veprim. 1)
Qeveria duhet menjëherë ta
subvencionojë sistemin
energjetik për t’i mbuluar
humbjet e deritanishme; 2)
Qeveria duhet të formojë një
grup ekspertësh të cilët do të
përgatitin një plan konkret për
t’u përballur me sfidën që pritet
të na vijë gjatë këtij viti, sidomos
nga vjeshta e tutje. Vonesat në
vendimmarrje, siç janë parë
deri tani, janë të kushtueshme
dhe të dëmshme”, ka shkruar
Ibrahimi në llogarinë e vet në
“Facebook”.
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 rriste

faturat.
Kryetari i Komisionit për
Ekonomi, Industri,
Ndërmarrësi dhe Tregti nga
PDK-ja, Ferat Shala, 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.
Ndërkaq Zyra e Rregullatorit
për Energji (ZRRE) ka theksuar
se Gjykata Themelore nuk e ka
anuluar vendimin për zbatimin
e tarifave të reja të rrymës. Sipas
ZRRE-së, palët e interesit duhet
të përmbahen nga deklarimet,
siç i kanë quajtur ata, të
pamatura. “ZRRE qartëson për
publikun e gjerë dhe për
konsumatorët se gjykata ka
marrë aktvendim për shtyrje të
zbatimit të vendimit, por jo
anulim të vendimit. Për më
tepër, shqyrtimi meritor ende
nuk ka filluar nga Gjykata
Themelore lidhur me vendimin

për tarifat me pakicë. Prandaj,
përderisa ende nuk ka ndonjë
verdikt final të çështjes meritore
nga gjykata, ZRRE fton të gjitha
palët e interesit, që të
përmbahen nga deklarimet e
pamatura dhe të bëhen pjesë
konstruktive e tejkalimit të
krizës së energjisë”, thuhet në
reagimin e ZRRE-së. 
Kjo zyrë thekson se është duke
zbatuar vendimet e gjykatave.
“ZRRE e informon publikun se
është duke i respektuar
aktvendimet e gjykatave të
Republikës së Kosovës dhe
bazuar në aktvendimin e
gjykatës, ka nxjerrë vendim për
zbatim të këtij aktvendimi, të
cilin ia ka dërguar të licencuarit
për zbatim”, thekson kjo zyrë.

ZRRE-ja tregon se lidhur me
këtë vendim i është drejtuar
Gjykatës Supreme për mendim
juridik. “Duke marrë parasysh
paqartësitë rreth
implementimit të vendimit të
ngritura edhe nga Furnizuesi
me Shërbim Universal lidhur
me faturimin, ZRRE i është
drejtuar Gjykatës Supreme për
mendimin juridik, Gjykatës së
Apelit, Gjykatës Themelore dhe
Këshillit Gjyqësor duke kërkuar
udhëzime lidhur me mënyrën
e zbatimit të vendimit të
gjykatës”, tregon ZRRE.
Në fund, ZRRE thotë se “të
gjithë konsumatorët e energjisë
elektrike nuk do të dëmtohen
nga procesi i faturimit të
energjisë elektrike”.

Gjykata e Apelit ka vërtetuar
vendimin e Gjykatës
Themelore në Prishtinë, me të
cilin kjo e fundit ka pezulluar
vendimin e Zyrës së
Rregullatorit të Energjisë
(ZRRE) për tarifat e reja të
energjisë elektrike.
Gjykata Themelore në
Prishtinë më 8 prill 2022 e
kishte aprovuar të bazuar
propozimin e
paditëses/propozueses Partia
Demokratike e Kosovës (PDK)
dhe kishte pezulluar vendimin
e ZRRE-së për tarifat e reja për
energji elektrike.
Paraprakisht, ZRRE-ja më 9
shkurt 2022 kishte miratuar
tarifat e reja për energji
elektrike.

Pas vendimit të Gjykatës së Apelit, sistemi
energjetik është para një sfide të papërballueshme

Albulena S. MAVRAJ

PRISHTINË, 25 MAJ - Oda e
Afarizmit e Kosovës (OAK) i
është drejtuar me një shkresë
kryeministrit Albin Kurti,
zëvendëskryeministrit Besnik
Bislimi, ministrit Faton Peci,
ministrit Liburn Aliu e KPMM-
së për të shprehur shqetësim të
thellë për moskoordinimin e
institucioneve të Kosovës si
rezultat i së cilës janë bllokuar
qindra biznese dhe mijëra
vende pune. 
Përmes kësaj shkrese OAK-u ka
kërkuar nga kryeministri dhe
ministrat përkatës që me
urgjencë t’i zhbllokojnë këto
biznese në mënyrë që të mos
vijë deri te një kolaps zinxhiror
dhe të shkaktohen humbje të
jashtëzakonshme për bizneset,
të punësuarit dhe të hyrave për
vendin.
Ky reagim vjen si rezultat i
mospërgjigjes së institucioneve

të Kosovës, respektivisht
MBPZhR-së, MMPHI-së dhe
KPMM-së, që oda ka një kohë të
gjatë që është duke kërkuar
takime qoftë individuale apo
edhe të përbashkëta, në mënyrë
që qindra kërkesa të cilat janë
depozituar tash e një kohë të
gjatë të trajtohen dhe të lejohet
vazhdimi i punës për këto
biznese.
OAK-u ka kërkuar edhe një herë
nga ministri Peci, ministri Aliu e
KPMM, tashmë edhe publikisht
një takim urgjent për trajtimin
dhe zgjidhjen e këtyre
problemeve.
Problemi kryesor qëndron te
mosvazhdimi i pëlqimeve dhe
kontratave nga Agjencia e
Pyjeve e Kosovës dhe pëlqimeve
dhe lejeve mjedisore nga
MMPHI, si rezultat i të cilave
është bllokuar edhe KPMM-ja.
OAK-u dhe bizneset janë të
gatshme dhe në pritje që çdo
kohë të takohen për trajtimin
dhe zgjidhjen e problemit.

OAK-u, qeverisë: Keni bllokuar qindra 
biznese dhe mijëra vende pune
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Këngë për Milush Kopiliqin
(këndoi Sali Mani )

Në Fushë të Kosovës Murati i Parë,
në kam turqisht rri fitimtar!
Prej Drenice del një djalë, 
fluturon me kalë të bardhë,
mes përmes i bjen ushtrisë, 
shkon e i falet Naltmadhnisë.
Tungjatjeta, Naltmadhni! 
jam një arbër vendali,
shpata jote nuk u theka,
hovi yt mbrapa s’u ktheka, 
kurrë më mirë nuk ke dhanë provë
se sa sot në Fushë-Kosovë
e jam ardhë këtu pa u vonue, 
me të puthë dorën me të nerue. 
Zgjatet mbreti e i jep kamën,
ngrihet djali e i banë gjamën...
mik pa më thirrë ke ardhë dai,
prej Azie në Dardani, 
me na marr magjet e miellit, 
me na zanë dritën e diellit...
gjithë ushtrinë paç me shnet,
kjo Arbni ka bijtë e vet,
ta ven kryet maja e kapicës,
jam Miroshi prej Drenice...
mret e krajla shpesh gabohen,
bijtë e Arbërit nuk poshtërohen...
një ushti ju hodh djaloshit,
në tokë ia qitën kryet Miroshit...
zogjtë e malit bajnë çudi,
kush po ngjiten për njat bri..., 
ec një trup me krye në dorë... 
bahet mali bardh me borë, o he...!

Shtojcë për Milush Kopiliqin

Sipas rrëfimit të mëparshëm ku thuhet se Milushi e
kishte pasur një mik nga qyteti i Elbasanit e ai mik i
tij, sipas rrëfimit popullor, paska ardhur në fshatin
Kopiliq të Drenicës dhe i paska marrë me vete
pasardhësit e Milushit, i paska vendosur në periferi të
qytetit të Elbasanit. Të njëjtin rrëfim e thotë edhe
kapiteni serb me mbiemrin Qajkanoviq. Ai në
raportin e tij me shkrim kishte thënë: “Unë, në
vjeshtën e vitit 1912, në fillim të muajit tetor po
qëndroja me togun tim ushtarak në periferi të qytetit
të Elbasanit. Vendasit shqiptarë më thoshin se aty
afër qytetit të Elbasanit ishin dhe po jetonin qytetarë
shqiptarë të asaj lagjeje, të cilët me krenari e mburrje
po deklaronin se janë pasardhësit e trimit famëmadh
Milush Kopiliqit nga Drenica”. Ky rrëfim i
Qajkanoviqit, por edhe ai i mëhershmi nga goja e
popullit për mikun e Milushit janë të vërteta sepse
goja e popullit gjithmonë është vulë e gjallë e nuk
mund të mohohet nga askush kurrë sepse është goja
e vërtetë.
Unë shkruesi i kësaj monografie, i ndezur flakë nga
dëshira për të gjetur e për të shkruar diçka për të

perëndishmin Milush Kopiliqi, që nga viti dymijë e
gjashtëmbëdhjetë fillova të hulumtoja, për arsye se
këtë kolos e hero tonin për veprat që ka bërë, unë e
konsideroj të perëndishëm. Ai na la një kapital të
madh e të ndritshëm historik, që rrallë herë mund t’ia
lë dikush një kombi e atdheut të tij. Për këtë arsye u
lëshova në kërkim e hulumtim të pasardhësve të
Milushit. Meqë në muajin gusht të vitit dymijë e
gjashtëmbëdhjetë isha në Banjën e Elbasanit për
shërim, qesh vendosur në hotelin “Puka”. Një ditë,
pas ngrënies së mëngjesit, hipa në autobus të qytetit
dhe zbrita në sheshin e tij. Me atë rast fillova t’i pyesja
të moshuarit se a dinin diçka për trimin Milush
Kopiliqi dhe, së paku të merrja vesh se a kishte
persona me mbiemrin Kopili apo Kopiliqi. Të
moshuarit dinin fare pak, ndërsa rinia s’dinin aspak. I
pyeta edhe historianët në Universitetin “Aleksandër
Xhuvani”, në Elbasan dhe për fat të keq, shumë të
keq, profesorë e doktorë nuk dinin asgjë për
Milushin. Kjo është për çdo gjykim. Pyeta edhe në
Bibliotekën e Qytetit në Elbasan se a kishin material
historik për këtë trim, edhe aty s’kishin. Pastaj shkova
në Prefekturën e Elbasanit dhe i pyeta disa punonjës
të Administratës Civile, se a mund të ma gjeni në
kompjuter dikë me mbiemrin Kopiliqi ose Kopili. Një
vajzë zeshkane, duke kërkuar e gjeti edhe një Ali
Kopiliqin. U gëzova shumë, sa nuk fluturova nga
gëzimi. E pyeta vajzën, po ku mund ta gjej unë moj
vajzë këtë Ali Kopiliqin. 
Për fat të mirë, aty brenda ishte një njeri që e njihte
dhe ia dinte shtëpinë dhe se nuk e kishte fare larg
prefekturës. Personi në fjalë e njihte Aliun dhe më  qoi
e m’i tregoi dyert e tij. Unë trokita në derë dhe thirra:
O Ali Kopili! Përnjëherë u hap dera dhe u
përshëndetëm me mirëdita. Aliu më dëshiroi
mirëseardhje dhe më futi brenda dhomës së shtëpisë
njëkatëshe. Pa u vonuar i tregova qëllimin e vizitës
sime. Ai ishte tejet i ngazëllyer, gëzuar e kënaqur për
personalitetin e Milushit dhe ndihej krenar, edhe pse

për gjashtëqind vjet askush nga historianët apo
gjuhëtarët kurrë nuk i ishin paraqitur në këtë mënyrë.
Ndaj, për Aliun kjo ishte një befasi e madhe. Ali Kopili
më tregoi se me profesion ishte mësues, kështu që të
dyve na lidhte edhe profesioni. Mikpritja ishte tejet e
përzemërt. Gruaja e tij pandërprerë na shërbente me
kafe, ëmbëlsira e pemë. Aliu ishte rreth të
gjashtëdhjetave. Unë sa herë që shkoja në Banjën e
Elbasanit, gjithnjë kërkoja e hulumtoja që të mësoja e
dija sa më shumë për personalitetin e Milushit. Dhe,
ndodhi që në vitin dymijë e njëzet, më 31 qershor,
ditë e martë, në orën pesëmbëdhjetë e takova
profesor Besim Kopilin në Elbasan. Besimi ishte
profesor i edukatës fizike dhe po e udhëhiqte Klubin
Futbollit të Elbasanit. Trupmadh ishte ai, afërsisht një
metër e tetëdhjetë. Kishte trup elastik, i
shëndetshëm, i kuq edhe i bardhë në fytyrë, si të ishte
i racës gjermane. Me të po rrinim e po bisedonim në
një oborr kafeneje. Unë u gëzova shumë që e takova
një pasardhës të Milushit. I tregova qëllimin tim
derisa ai u befasua shumë me rrëfimin tim, por ishte
shumë i kënaqur e krenar meqë ishte pasardhës i
Milush Kopiliqit. Ai më tha: “Ti shoku Ajet je i pari që
kontakton e bisedon me kopilët dhe po më njoftoni
se ne i përkasim një trimi kaq të madh dhe se kjo
është një befasi dhe krenari e jashtëzakonshme për
gjithë kopilët. Prandaj, me pasardhësit e Milush
trimit jemi të përfshirë dhe punojmë në të gjitha
shërbimet publike të qytetit të Elbasanit. Në kohën e
Enver Hoxhës, Petrit Kopili ishte drejtor i fabrikës së
mobileve. Për Petritin më tregoi edhe një Ali Elezi,
drejtor i Kooperativës së Elbasanit, i cili e kishte
shtëpinë në një pjesë të qytetit që quhej “Fushë-
Mbret”. Pastaj, gjimnazi privat e kishte emrin “Orion
Kopili”, që dikur ishte punëtor shkencor. Prandaj jam
tejet i kënaqur e shumë i gëzuar që u rashë në gjurmë
dhe i gjeta pas gjashtëqind e tridhjetë e dy vjetësh
pasardhësit e Milushit të perëndishëm. Edhe tash,
hulumtimet vazhdojnë pa u ndalur. ((FUND).

Milush Kopiliqi, hero i perëndishëm (9)

SHKRUAN: 
AJET BEJTA - MALETA
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KUKËS, 25 MAJ - Të mërkurën
është arrestuar tifozi më i
njohur shqiptar, Ismail
Morina, më mirë i njohur si
“Ballisti”, është bërë me dije në
faqen zyrtare të tij në
“Facebook”. “Ballisti” u
arrestua në pikën kufitare në
Kukës. Tifozi që u bë i njohur

pasi e lëshoi dronin me
flamurin e Shqipërisë etnike në
Beograd, nga ajo kohë ka pasur
probleme me ligjin dhe nuk
është bërë asnjëherë rehat. Që
nga ajo kohë Serbia e kërkon
ekstradimin e tij. Sipas
medieve shqiptare, “Ballisti”
është vënë në pranga pasi

kishte një urdhër arresti dhe
me vendim të Gjykatës së
Durrësit ishte dënuar me 5
muaj e 12 ditë burg për
armëmbajtje pa leje. Lirimin e
tij e ka kërkuar kryetari i Partisë
Demokratike, Sali Berisha,
përmes një shkrimi të
publikuar në rrjete sociale.

Arrestohet ‘Ballisti’

Veton ZYMBERI 

PRISHTINË, 25 MAJ - Finalja e
Kupës së Kosovës në futboll
zhvillohet sonte (e enjte) në
mes të Dritës dhe Llapit.
Edicionin e rregullt këto
skuadra e mbyllën në
pozitën e dytë, përkatësisht
të katërt, duke e siguruar
pjesëmarrjen në garat
ndërkombëtare. Në
konferencën e organizuar
nga Federata e Futbollit e

Kosovës (FFK) një ditë para
ndeshjes, përfaqësuesit e të
dyja klubeve kanë shprehur
optimizëm se do të arrijnë
të triumfojnë në finalen e
Kupës. 
Trajneri i Dritës, Ardian
Nuhiu, ka deklaruar se
skuadra e tij është e
gatshme për finalen e së
enjtes dhe ka premtuar
angazhim maksimal të
djelmoshave të drejtuar
prej tij. “I kemi marrë të
gjitha masat. Kam besim te

skuadra. Gjithçka që kemi
përgatitur do ta nxjerrim në
fushë. Kemi përballë një
skuadër të shkëlqyer, por do
të mundohemi t’i
shfrytëzojmë pikat e dobëta
të saj. Skuadra është e plotë,
e gatshme për të dalë në
fushë. Duam ta shkruajmë
historinë për ‘Intelektualët’,
për stafin, për të gjithë”, ka
thënë Nuhiu. 
Krahas tij, në konferencën
për medie i pranishëm ishte
edhe kapiteni Ardian
Limani, i cili është optimist
për këtë ndeshje. “Kjo është
finalja e parë për mua dhe
pa dyshim se, nëse fitojmë,
do të jetë trofe i veçantë. E
di që edhe tifozët e presin

me padurim këtë trofe pasi
mungon tash e shumë vite
në klub dhe do të bëjmë të
pamundurën për ta fituar”,
ka thënë Limani. 
Në anën tjetër, Tahir
Batatina, ka thënë se Llapi
është me meritë në finale të
Kupës, pasi ka mposhtur
skuadra cilësore. Ai shpreh
optimizëm se do ta mbyllë
sezonin me trofe. “Lojtarët
janë në formën e duhur. E
kanë bartur barrën kryesore
gjatë tërë edicionit. Jemi të
bashkuar dhe kemi
harmoni brenda grupit më
shumë se çdo skuadër
tjetër. Kemi ardhur deri
këtu duke eliminuar
skuadra të mëdha dhe kjo

na jep motiv shtesë për
sukses”, ka thënë Batatina, i
cili ka thënë se objektiv i
Llapit ka qenë që të arrihet
Evropa dhe tani që është
arritur ky objektiv, synon
mos ta mbyllë edicionin pa
trofe. Optimist për të
triumfuar në finale është
edhe portieri i Llapit, Ilir
Avdyli. “Finalet janë
ndeshje mjaft të vështira si
për portier si për çdo lojtar.
Puna e portierit është pak
më e ndjeshme. Duhet ta
menaxhojmë lojën si duhet.
Presioni është në anën e
Dritës sepse nuk e ka këtë
trofe që dy dekada, ndërsa
ne e kemi në sirtar”, ka
thënë Avdyli.

Drita dhe Llapi kërkojnë trofeun e Kupës 

PRISHTINË, 25 MAJ - Federata e
Futbollit e Kosovës,
përkatësisht Komisioni i
Shkallës së Parë për
licencimin e klubeve për
garat e UEFA-së, pas
shqyrtimit të
dokumentacionit të klubeve
aplikuese për licencim, në
bazë të kritereve të
plotësuara, ka marrë vendim
për licencimin e këtyre
klubeve të Superligës së

meshkujve për garat e UEFA-
s për edicionin 2022/23: KF
Ballkani, FC Drita, SC Gjilani
dhe KF Llapi. Ndërkaq nga
Liga e Parë e femrave për
licencë kanë aplikuar KFF
Ep-Com dhe KFF Mitrovica.
KFF Mitrovica është
licencuar, kurse aplikimi i
KFF Ep-Com është refuzuar
nga Komisioni i Shkallës së
Parë, ndërsa pas ankesës së
këtij klubi Komisioni i

Shkallës së Dytë ka vendosur
që edhe KFF Ep-Com të
licencohet. Për shkak të
mospërmbushjes së të gjitha
kritereve të kërkuara nga
Superliga e meshkujve nuk
janë licencuar FC Prishtina,
KF Dukagjini, FC Malisheva
dhe KF Drenica. Klubet e
palicencuara kanë afat
ankese sipas rregullores së
UEFA-s për licencimin e
klubeve për garat evropiane.

Katër klube licencohen për garat evropiane 

Dy prej klubeve më të mira në edicionin
2021/22 në futbollin e Kosovës, Drita dhe Llapi,
kërkojnë sonte trofeun e Kupës së Kosovës në
futboll. Ndeshja finale zhvillohet në stadiumin
“Fadil Vokrri” me fillim nga ora 20:00 
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SAN FRANCISCO, 25 MAJ - Ekipi i Dallas
Mavericksit fitoi me rezultat 119-109
ndaj Golden State Warriorsit në finalen
e katërt të “play-off”-it, duke rihapur
garën për titullin kampion në
Konferencën e Perëndimit në NBA.
Tashmë skuadra e Golden States

udhëheq 3-1 serinë, ndërkohë që
teksanët mbajnë gjallë shpresat për
titullin në këtë kah të NBA-së. Ndeshja
ishte në përgjithësi e ekuilibruar, teksa
të dyja skuadrat dueluan fort për
fitore. Mysafirët u përpoqën ta hapin
lojën te të gjithë lojtarët, por pa sukses

(Curry realizoi 20 pikë). Për vendasit u
dallua Luka Donqiqi me 30 pikë e 14
rebounde, mbështetur edhe nga
Smithi me 23 pikë. Ndeshja e pestë do
të luhet në shtëpinë e Golden States,
që është një fitore larg titullit në
Perëndim.

Dallasi ngushton epërsinë e Golden States

Mbahen kuvendet e federatave të
sporteve paralimpike

Janë mbajtur kuvendet e federatave të sporteve paralimpike
në Kosovë ku janë zgjedhur edhe udhëheqësit për sportet
përkatëse. Në sportin e para-pingpongut, kryetar i Federatës
është zgjedhur Besim Galica, kurse sekretar i përgjithshëm i
kësaj federate Besmir Haxhikadriu. Po ashtu, është
themeluar edhe shtëpia e sportit “Boccia”, ku në krye të saj u
vendos Luan Qabra, si një nga aktivistët më meritorë për
themelimin e saj. Sekretar i kësaj shtëpie u zgjodh Fitim
Halili.
Ky kuvend mori edhe përkrahjen e MKRS-së dhe kishte
edhe aktorë nga Komiteti Paralimpik i Kosovës. Siç bëjnë me
dije pjesëmarrësit, do të themelohen së paku edhe një ose
dy federata të tjera.

Neymar: Dua të qëndroj në PSG 

Paris Saint-Germain është e interesuar ta shesë sulmuesin
Neymar në afatin kalimtar të verës, por ylli brazilian ka
shprehur haptazi dëshirën që të mbetet pjesë e klubit
francez.  “Kam dëgjuar shumë gjëra, që kanë shkuar shumë
larg por, nga ana ime, e vërteta është se dua të qëndroj aty
ku jam”, ka deklaruar Neymari.  Klubi francez e kishte blerë
përfaqësuesin brazilian për 222 milionë euro nga Barcelona.
Vitin e kaluar 30-vjeçari e kishte vazhduar kontratën deri në
vitin 2025.

Kloppi shpallet trajneri më i mirë i
sezonit në Premierë Ligë

Trajneri i Liverpoolit, Jurgen Klopp, është shpallur trajneri
më i mirë për sezonin 2021/22, pas një sezoni fantastik me
ekipin, edhe pse nuk arriti ta fitojë Premierë Ligën.  Gjatë
këtij sezoni Kloppi bashkë me ekipin arritën 28 fitore, me
gjithsej 94 gola, duke grumbulluar 92 pikë. Liverpooli, po
ashtu, është në finale të Ligës së Kampionëve, ku pas tri
ditësh përballet me kampionin e La Ligës, Real Madridin.
Kloppi pranoi çmimin nga legjenda Sir Alex Ferguson dhe
trajneri i Anglisë, Gareth Southgate.

Kompany mund të emërohet trajner i
Burnleyt 

Ish-kapiteni i Manchester Cityt, Vincent Kompany, pritet të
nisë një aventurë të re në futbollin anglez. Pasi u largua nga
futbolli anglez, Kompany u kthye në Belgjikë për të punuar
me skuadrën e Anderlechtit, ku bëri edhe rolin e trajnerit.
Tani ikona e Cityt po planifikon të kthehet në Britani të
Madhe, për të nisur një aventurë të re që nuk lidhet me
Manchester Cityn. Raportime të “Athletic” bëjnë me dije se
Kompany është në negociata me Burnleyn për ta marrë
detyrën e trajnerit. Kompany ishte aktiv si trajner i
Anderlechtit që nga viti 2019 dhe mund ta ketë përvojën e
duhur për të nisur punë te Burnley. Burnley këtë edicion ra
nga Premierë Liga pasi në 38 xhiro mblodhi vetëm 35 pikë
dhe përfundoi në pozitën e 18.

Inter Miami me ngulm kërkon Suarezin 

Sulmuesi Luis Suarezi është përshëndetur me Atletico
Madridin në ndeshjen e fundit që luajti në La Liga, me
sulmuesin që tashmë nuk bënte më pjesë në planet e
trajnerit Diego Simeone. E ardhmja e ish-sulmuesit të
Barcelonës pritet të jetë në MLS, të paktën kështu raporton
gazeta angleze “Independent”. Suarezi mund të bëhet lojtari
më i ri i Inter Miamit te David Beckhami në MLS, me
skuadrën amerikane që i ka bërë ofertë sulmuesit.

SHKURT 

PRISHTINË, 25 MAJ - Të enjten do të
zhvillohet finalja e dytë e “play-
off”-it në mes të Trepçës dhe
Golden Eagle Yllit. Ndeshja
zhvillohet nga ora 20:30 në
Mitrovicë. Përballjen e parë e
fituan therandasit me rezultat
63:62, me trepikëshin në fund nga
Henrik Sirko, ndërsa skuadra që

shënon tri fitore shpallet kampione
e Kosovës. Këto dy skuadra kishin
përfunduar garat e rregullta në
pozitën e parë, përkatësisht të dytë.
Në garat e rregullta u përballën
katër herë, duke shënuar nga dy
fitore ndaj njëra-tjetrës, që tregon
për rivalitetin e madh që kanë
pasur në këtë edicion. Ylli synon

mbrojtjen e titullit, që do të ishte
titulli i dytë i Kosovës në histori të
klubit, kurse mitrovicasit
shpresojnë ta fitojnë titullin pas një
dekade. Golden Eagle në
gjysmëfinale të “play-off”-it kishte
mundur Sigal Prishtinën 3-0, kurse
“xehetarët” eliminuan Pejën me
seri prej 3:1.

Sonte sfida e dytë finale 

LONDËR, 25 MAJ - Piloti britanik Lewis
Hamilton, shtatë herë kampion
bote në Formula 1, ka sqaruar se
përse George Russell, shoku i tij i
skuadrës te Mercedesi, është disi
më i shpejtë në garën e fundit në
Spanjë. Sipas tij, në makinën e
Russellit u aplikuan disa
modifikime shtesë, që nuk ishin
montuar te Hamiltoni. Sipas

kampionit të botës, ndryshimet
ishin efektive dhe duke nisur nga
gara e radhës në Montekarlo do të
aplikohen edhe tek ai. “Kemi sjellë
disa modifikime në makinë dhe
ritmi në garë ishte shumë ndryshe
nga garat e shkuara. Na duhet
vetëm të përmirësohemi në provat
zyrtare”, ka thënë Hamiltoni. “Në
Spanjë makinat tona ishin paksa

ndryshe, pasi bëmë disa
eksperimente në makinën e
Georges që, në fund, rezultuan më
të mira në provat zyrtare krahasuar
me mua. Ndaj, në garën e radhës
ato do të aplikohen edhe tek unë. Ky
është një sinjal pozitiv, pasi jemi në
rrugën e duhur dhe shpejt do të
duelojmë për fitore”, ka shtuar
Hamiltoni.

Hamiltoni: Ndryshimet dhanë
rezultat te Russelli, tani montohen
edhe tek unë 
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� 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.

� 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

>> SHPALLJE TË VOGLA <<

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. 

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 announcement-

publication. 
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