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PROTESTOHET PËR 
TËRHEQJEN E 30 PËR QIND 
TË MJETEVE NGA TRUSTI

BRENDA DHE JASHTË KUVENDIT TË KOSOVËS ËSHTË KËRKUAR MIRATIMI 

I LIGJIT PËR TËRHEQJEN E KURSIMEVE NGA TRUSTI

EDHE 12 PERSONA NË CILËSINË E
“VIKTIMËS” MARRIN PJESË NË

GJYQIN NDAJ THAÇIT E TË TJERËVE 

FAQE 4-5

FAQE 5

Lejimi i tërheqjes së 30 për qind të mjeteve nga
Trusti për qytetarët është bërë një nga temat
kryesore në Kosovë. Madje të enjten kanë
protestuar qindra qytetarë, të cilët kanë kërkuar nga
Kuvendi i Kosovës që ta miratojë Projektligjin për

tërheqjen e kursimeve nga Trusti. Kësaj proteste i
janë bashkuar edhe disa deputetë të opozitës. Para
se të mbahet kjo protestë, në Kuvendin e Kosovës
është zhvilluar një debat në mes të pozitës dhe
opozitës. Kjo e fundit është duke kërkuar me
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BRUKSEL, 26 MAJ - Ambasadorja
amerikane në NATO, Julianne
Smith, ka thënë, në një intervistë
për “Radion Evropa e Lirë”, se
aleanca veri-atlantike është e
shqetësuar për paqen dhe
stabilitetin në Ballkanin
Perëndimor pas shpërthimit të
luftës së Rusisë në Ukrainë.
Smith, po ashtu, ka përsëritur
qëndrimin e Shteteve të
Bashkuara për anëtarësimin e
Kosovës në programin e
Partneritetit për Paqe të NATO-s.
“Shtetet e Bashkuara e
mbështetin integrimin e Kosovës
në organizatat dhe institucionet
evropiane apo euroatlantike. Ne
besojmë se vendet duhet të kenë
të drejtën ta përcaktojnë
bashkimin dhe anëtarësimin e
tyre. Ne sigurisht se do ta
mbështetnim lëvizjen e Kosovës
drejt programit të Partneritetit për
Paqe”, ka thënë Smith, duke
përkujtuar se vendimi për
anëtarësimin e ndonjë vendi në
këtë program, sikurse në NATO,
merret me konsensus të 30
vendeve anëtare.
“Nuk ka votim me shumicë të
kualifikuar. Këtu të gjitha
vendimet merren mes nesh, 30

anëtarëve. Ky është termi që ne
përdorim, ku të 30 shtetet duhet
të pajtohen për këtë. Pra, ky do të
jetë një vendim që duhet të
merret me konsensus nëse
Kosova vendos të përpiqet të ecë
drejt Partneritetit për Paqe”.
Ndihmë për anëtarësim në
Partneritetin për Paqe,
presidentja e Kosovës, Vjosa
Osmani, kishte kërkuar edhe
nëpërmjet një letre që i kishte
dërguar presidentit amerikan Joe
Biden në mars të këtij viti.
Qeveria e Kosovës ka thënë se
veçse ka formuar një grup punues
për anëtarësimin në Partneritetin
për Paqe.
Partneriteti për Paqe është një
program i NATO-s, që synon
krijimin e besimit midis shteteve
anëtare të NATO-s dhe shteteve të
tjera në Evropë.
Sipas NATO-s, Partneriteti për
Paqe ka për qëllim ta rritë
stabilitetin, t’i ulë kërcënimet për
paqe dhe të ndërtojë raporte më
të forta të sigurisë ndërmjet
partnerëve dhe NATO-s.
Programi përfshin pothuajse çdo
fushë të aktivitetit të NATO-s, si:
puna e lidhur me mbrojtjen,
forumet e mbrojtjes, trajnimet,

stërvitjet ushtarake, planifikimet
për përgjigje të emergjencave
civile dhe katastrofave të tjera, por
edhe bashkëpunimin në shkencë

dhe mjedis. Në përgjithësi janë
afër 1 600 aktivitete.
Aktualisht, pjesë e Partneritetit të
Paqes janë 21 shtete. Pranimi i

çdo anëtari të ri bëhet me
vendimin unanim të 30 shteteve
të aleancës, në një votim që
mbahet në Këshillin e Atlantikut.

Smith: NATO e shqetësuar për paqen
dhe stabilitetin e Ballkanit

UASHINGTON, 26 MAJ - Udhëheqësi
i Bankës Botërore, David
Malpass, ka paralajmëruar se
lufta e Rusisë në Ukrainë mund
të shkaktojë recesion global pas
rritjes së çmimeve të ushqimit
dhe energjisë. Ai ka thënë në një
takim me bizneset në Shtetet e
Bashkuara se është e vështirë “të
gjenden rrugë për ta shmangur
recesionin”. Sipas tij, edhe disa
seri të masave izoluese në Kinë
janë duke shtuar shqetësimet
për situatën ekonomike. 
Komentet e tij përbëjnë
paralajmërimin e fundit se
ekonomia botërore mund të
tkurret. “Teksa shikojmë bruto-
prodhimin e brendshëm
(GDP)… është e vështirë të
shohim shmangie të recesionit”,
ka thënë Malpass, pa dhënë
hollësi të tjera. “Vetëm ideja e
dyfishimit të çmimeve të
energjisë mjafton për ta nxitur
recesionin”, ka shtuar ai.
Muajin e kaluar Banka Botërore
ka zvogëluar parashikimet për
rritje ekonomike këtë vit, në 3.2
për qind.
Bruto-prodhimi i brendshëm
(GDP) është masë për ta matur
rritjen ekonomike dhe ndër
mënyrat më të rëndësishme për
të matur sa mirë apo keq është
duke performuar një ekonomi
dhe vëzhgohet nga afër prej
ekonomistëve dhe bankave.

GDP, po ashtu, u ndihmon
bizneseve të vlerësojnë se kur
duhet të zgjerohen, të rekrutojnë
më shumë punëtorë, apo të
investojnë më pak dhe ta
zvogëlojnë fuqinë punëtore.
Qeveritë, po ashtu, e përdorin
GDP-në për të marrë vendime
për gjithçka, duke nisur nga
taksat e deri te shpenzimet,
derisa bankave u ndihmon të
marrin vendime se kur t’i rritin
apo të ulin normat e interesit.
Malpass ka thënë se shumë

vende evropiane janë ende
shumë të varura nga nafta dhe
gazi rus. Ai ka bërë këto
deklarata pavarësisht se disa
shtete të Perëndimit kanë bërë
plane për ta zvogëluar varësinë
nga energjia ruse.
Sipas kreut të Bankës Botërore,
nëse Rusia ndal furnizimet me
gaz, kjo gjë mund të shkaktojë
“ngadalësim të
konsiderueshëm” të ekonomisë
në rajon. Ai ka thënë se çmimet e
larta të energjisë veçse janë duke

rënduar mbi Gjermaninë, e cila
përbën ekonominë më të
madhe në Evropë dhe të
katërtën në botë. 
Malpass ka thënë se shtetet në
zhvillim po përballen edhe me
mungesë të ushqimit dhe
energjisë.
Udhëheqësi i Bankës Botërore
ka thënë, përgjatë takimit me
biznese, se është i shqetësuar
për masat e izolimit në disa prej
qyteteve më të mëdha në Kinë,
duke përfshirë Shangain. “Kina

veçse ka qenë duke u përballur
me disa tkurrje në sektorin e
patundshmërisë, andaj
parashikimet për rritje
ekonomike atje, edhe para
pushtimit rus në Ukrainë, kanë
qenë të zbehura”, ka thënë ai.
“Më pas valët e Covid-19 në Kinë
kanë nxitur izolime që kanë ulur
edhe më shumë parashikimet
për rritje”, ka shtuar ai.
Edhe kryeministri kinez Li
Keqiang ka thënë se ekonomia e
dytë më e madhe në botë është
goditur rëndë nga masat e fundit
izoluese në krahasim me fillimin
e pandemisë më 2020. Ai ka bërë
thirrje për më shumë punë nga
ana e zyrtarëve për hapje të
fabrikave pas izolimeve.
“Përparimi nuk është i
kënaqshëm”, ka thënë Li. “Disa
provinca janë duke raportuar se
vetëm 30 për qind e bizneseve
janë rihapur… shkalla duhet të
arrijë në 80 për qind në periudhë
të shkurtër kohore”.
Izolime të plota apo të pjesshme
janë zbatuar në dhjetëra qytete
kineze në muajt mars dhe prill,
duke përfshirë edhe mbylljen e
Shangait.
Në javët e fundit zyrtarë të
shumtë kinezë kanë thënë se
sektorë të ndryshëm të
ekonomisë janë prekur nga këto
masa, duke nisur nga prodhimi e
deri te shitja.

Shefi i Bankës Botërore paralajmëron 
për recesion global
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PRISHTINË, 26 MAJ (ER) - Ministria
e Shëndetësisë ka njoftuar se në
24 orët e fundit, pas 468
testimeve, 9 qytetarë kanë
rezultuar pozitivë me virusin
Covid-19 dhe nuk është shënuar
asnjë rast i vdekjes. 
Të enjten janë shëruar 20

qytetarë, ndërsa numri i
përgjithshëm i të shëruarve
është 225 072. Në total numri i
rasteve aktive është 127.
Në 24 orët e fundit janë dhënë 86
doza të vaksinës kundër Covid-19.
Prej fillimit të vaksinimit në të
gjitha qytetet e Kosovës janë

dhënë 1 828 791 doza të
vaksinës.
Deri më sot 822 958 qytetarë janë
vaksinuar me dozën e dytë.
Po ashtu, deri më sot janë dhënë
102 666 doza përforcuese dhe
doza të treta të vaksinës kundër
Covid-19.

127 raste aktive me Covid në Kosovë

PRISHTINË, 26 MAJ (ER) - Ka nisur
të enjten shpërndarja e 100
eurove për punëtorët e sektorit
privat, sipas vendimit të
qeverisë, për të ndarë nga 100
euro për të gjithë punëtorët,
studentët dhe pensionistët në
vend.
Sektori publik dhe pensionistët
e skemave sociale i patën marrë
shtesat muajin e shkuar. Të

enjten ministri i Financave,
Hekuran Murati, ka bërë me dije
se është kryer pagesa e shtesës
prej 100 eurosh për rreth 210
mijë të punësuar dhe 10 mijë të
vetëpunësuarit e sektorit privat.
“Janë mbetur edhe aplikantët e
lajmëruar në mars e që nuk
kanë qenë të lajmëruar në
shkurt, për të cilët pagesa do të
kryhet në muajin qershor, me

kusht që vazhdojnë të jenë të
deklaruar si punëtorë për së
paku tri periudha tatimore
(mars, prill, maj) nga
punëdhënësi”, ka shkruar ai në
“Facebook”. 
Te sektori privat të drejtë
përfitimi nga 100 euro kanë
pasur të gjithë punëtorët që
kanë pagë më të ulët se 1 000.00
euro.

Nis shpërndarja e 100 eurove për punëtorët e sektorit privat

HAGË, 26 MAJ - Në rastin ku
Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup
Krasniqi dhe Rexhep Selimi po
akuzohen për krime lufte, janë
pranuar edhe 12 persona që
gjykata i ka cilësuar si viktima për
të marrë pjesë në procesin
gjyqësor që do të zhvillohet ndaj
tyre në Dhomat e Specializuara të
Kosovës në Hagë. 
Gjyqtari i procedurës paraprake
ka konstatuar se ka prova ‘prima
facie’ se viktimat 21/06, 44/06,
45/06, 46/06, 47/06, 53/06, 54/06,
55/ 06, 56/06, 57/06, 58/06 dhe
59/06 kanë pësuar dëme si
rezultat i drejtpërdrejtë i krimeve
të pretenduara në aktakuzën e
ndryshuar dhe i pranon ato si
viktima pjesëmarrëse në
procedurë.
Në këtë vendim thuhet se të gjithë
aplikuesit janë viktima të krimeve
që pretendohet se janë kryer në
lokacionet e identifikuara në
aktakuzën e ndryshuar dhe
krimet e supozuara bien brenda
fushëveprimit kohor të akuzave
siç specifikohet në aktakuzën e

ndryshuar në lidhje me secilën
prej vendndodhjeve, raporton
“Betimi për drejtësi”. “Më
konkretisht: (a) Viktima 21/06
është viktimë e drejtpërdrejtë e

persekutimit, burgimit/arrestimit
dhe ndalimit të paligjshëm
arbitrar, akteve të tjera çnjerëzore,
trajtimit mizor dhe torturës, që
pretendohet se janë kryer në

[REDAKTUAR]. Duke vënë në
dukje se viktima 21/06 pretendon
gjithashtu se është viktimë e
krimeve të kryera të dyshuara në
vitin 2004, gjyqtari i procedurës

paraprake kujton se krime të tilla
nuk bien në sferën kohore të
akuzave ose në juridiksionin e
përkohshëm të Dhomave të
Specializuara”, thuhet në vendim.

Edhe 12 persona në cilësinë e “viktimës” marrin
pjesë në gjyqin ndaj Thaçit e të tjerëve

PRISHTINË, 26 MAJ (ER) -
Nënkryetarja e Partisë
Demokratike të Kosovës (PDK),
Vlora Çitaku, ka thënë se është e
paprecedentë që kryeministri Albin
Kurti tash e tri javë gjendet jashtë
Kosovës. Ajo në një shkrim të
publikuar në “Facebook” ka
shkruar se vizita në ShBA mund të
kualifikohet si studimore, thënë më
së buti. “I paprecedan dhe tërësisht
i papërgjegjshëm që kryeministri
në detyrë tash e tri javë është jashtë

Kosovës. Sot e paska vizituar një
fabrikë të çokollatave në Zvicër, e
paska bërë shqiponjën me
studentët shqiptarë atje. Vizita në
ShBA mund të kualifikohet si
studimore, thënë më së buti. Në
ndërkohë në Kosovë inflacioni ka
kaluar 11 për qind, e sot bordi i
AKP-së, i zgjedhur nga Kurti, paska
shpallur valën e re të privatizimeve
(kujtoni pak deklaratat e
kryeministrit për privatizimin në
Kosovë)”, ka shkruar Çitaku.

Kurti tash e disa javë jashtë Kosovës, 
Çitaku e quan rast të paprecedentë 

dhe tërësisht të papërgjegjshëm
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PRISHTINË, 26 MAJ - Qindra qytetarë
të enjten kanë protestuar para
Kuvendit të Kosovës duke kërkuar
miratimin e Projektligjit për
tërheqjen e kursimeve nga Trusti, i
cili muaj më parë është propozuar
nga grupi parlamentar i Partisë
Demokratike të Kosovës (PDK).
Pjesë e kësaj proteste ka qenë edhe
iniciuesi i këtij projektligji, deputeti
i PDK-së, Bekim Haxhiu dhe disa
deputetë të AAK-së. 
“Unë të votova ty, ti votoje Trustin”,
“Djersa është e jona, lejoni
kursimet tona”, “Trusti është i yni,
jo i qeverisë”, ishin disa nga thirrjet
e qytetarëve në këtë protestë.

Një nga organizatorët e kësaj
proteste, Adnan Jashari, ka thënë
se protesta do të përsëritet nëse
nuk votohet pro tërheqjes së
Trustit. “Do të presim që në javën e
ardhshme Kuvendi i Kosovës ta
vendosë në rend të ditës tërheqjen
e mjeteve nga Trusti. Nëse nuk
ndodh, do të dalim sërish në
protestë. Nuk i duam paratë për
qejfe, por sepse jemi në gjendje të
vështirë. Çmimet janë rritur, pagat
kanë mbetur të njëjta. Prandaj, i
duam kursimet tona”, ka thënë
Jashari.
Në favor të tërheqjes së mjeteve
nga Trusti janë shprehur edhe
punëtorët e Korporatës
Energjetike të Kosovës (KEK).
Kryetari i Sindikatës së Re të KEK-

ut, Nexhat Llumnica, ka thënë se
mbi 90 për qind e punëtorëve të
kësaj ndërmarrjeje janë shprehur
pro kësaj tërheqjeje. “Ne si
sindikatë kemi bërë disa sondazhe
me punëtorë. Prej tyre ka dalë se
mbi 90 për qind e tyre kanë
shprehur vullnetin për tërheqjen e
mjeteve, sepse dihet gjendja e tyre.
Gjendja socio-ekonomike është e
rëndë pas pandemisë dhe me të
vërtetë punëtorët kanë nevojë. Por
kjo nuk do t’u ndihmojë vetëm
punëtorëve, por mbarë qytetarëve
të Kosovës. Ato janë kursimet tona,
ato nuk janë kursimet e qeverisë.
Ata që nuk kanë dëshirë t’i
tërheqin ato mjete le t’i lënë aty”,
ka thënë ai, duke kërkuar nga
Kuvendi që ta miratojë

Projektligjin për tërheqjen e
kursimeve nga Trusti. “Vullneti i të
gjithëve është për t’i tërhequr ato
mjete. Ne nuk shohim investim në
vendin tonë edhe përkundër
papunësisë dhe ikjes së
qytetarëve. Lusë qeverinë,
Kuvendin dhe  partitë politike që të
votojnë pro kësaj tërheqjeje sepse
o sot o kurrë kemi nevojë”, ka
thënë Llumnica.
Ndërsa grupi parlamentar i AAK-
së, deputetët e të cilit kanë marrë
pjesë në protestë, ka bërë me dije
se nuk do t’i ndalin përpjekjet
derisa të miratohet Projektligji për
tërheqjen e kursimeve nga Trusti.
“Si deputetë të grupit parlamentar
të AAK-së sot iu bashkuam
protestës paqësore ‘Pro tërheqjes
së Trustit’. Protestuesit kishin
kërkesa të thjeshta dhe shumë të
qarta. ‘Duam paratë tona’.
Besojmë se ligji do ta marrë votën
e deputetëve të Kuvendit. Kërkesa
për tërheqje të kursimeve të Trustit
është e drejtë që qytetarëve duhet
t’u plotësohet. Në mungesë të
ndihmës nga shteti, përvetësimi i
këtyre mjeteve është i
domosdoshëm në mënyrë që
atyre t’u lehtësohet sadopak jetesa.
Për këtë të drejtë, përpjekjet tona
nuk do t’i ndalim”, ka njoftuar
AAK-ja.

Pozita dhe opozita 
përplasen për Trustin 

Para se të mbahet protesta për
Trustin, në Kuvendin e Kosovës
është zhvilluar një debat me
akuza dhe kundërakuza në lidhje
me këtë çështje. Deputetët e
grupit parlamentar të Aleancës
për Ardhmërinë e Kosovës kanë
hyrë në seancë me pankartat
“Voto për Trustin”. Ato janë
vendosur edhe në pjesën ku ulet
kryeministri dhe ministrat e
kabinetit qeveritar. “Tani goditja
fatale kësaj shtrese po i jepet duke
mos e votuar Ligjin për Trustin,
duke ua pamundësuar
shfrytëzimin e mjeteve të tyre. Po
e përsëris, mjetet e tyre, dhe
arsyetimi banal i tyre është se nga
ky ligj përfitojnë të pasurit!”, ka
thënë Besnik Tahiri, shef i grupit
parlamentar të AAK-së.
Ndërsa deputeti i AAK-së, Pal
Lekaj, ka kërkuar që Vetëvendosje
të votojë pro tërheqjes së 30 për
qind të mjeteve nga Trusti. Sipas
tij, kjo meqë ky subjekt ka ardhur
në pushtet duke iu premtuar
qytetarëve mirëqenie e jetë të
dinjitetshme. “Qytetarët po
kërkojnë ndihmë nga shteti, po
kërkojnë t’u mundësohet

Protestohet për tërheqjen 
e 30 për qind të mjeteve 

nga Trusti
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Lejimi i tërheqjes së 30 për qind të mjeteve nga Trusti për qytetarët
është bërë një nga temat kryesore në Kosovë. Madje të enjten kanë
protestuar qindra qytetarë, të cilët kanë kërkuar nga Kuvendi i
Kosovës që ta miratojë Projektligjin për tërheqjen e kursimeve nga
Trusti. Kësaj proteste i janë bashkuar edhe disa deputetë të opozitës.
Para se të mbahet kjo protestë, në Kuvendin e Kosovës është zhvilluar
një debat në mes të pozitës dhe opozitës. Kjo e fundit është duke
kërkuar me ngulmë që të miratohet ky projektligj, i cili të mërkurën
nuk e kishte marrë dritën jeshile të  Komisioni për Buxhet, Punë dhe
Transfere, pasi deputetët e Kurtit janë duke e kundërshtuar tërheqjen
e mjeteve nga Trusti

BRENDA DHE JASHTË KUVENDIT TË KOSOVËS ËSHTË KËRKUAR MIRATIMI
I LIGJIT PËR TËRHEQJEN E KURSIMEVE NGA TRUSTI
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Scholzi i bindur se Putini nuk do ta fitojë
luftën në Ukrainë

Obiliq, 26 maj (ER) - Kuvendi
Komunal i Obiliqit ka votuar
për zëvendësimin e bustit të
heroit Fahri Fazliu me ngritjen
e shtatores së tij.
Lajmin e ka bërë me dije
kryetari i Obliqit, Xhafer
Gashi.

Ai në llogarinë e vet në
“Facebook” ka treguar se ka
pritur në takim Fadil Fazliun
dhe Fahri Fadil Fazliun,
familjarët e bashkëveprimtarit
të heroit të kombit, Fahri
Fazliu. “Vizitat e tilla janë
përherë të mirëpritura dhe

pikërisht sot me lajmin se
Kuvendi Komunal i Obiliqit ka
aprovuar zëvendësimin e
bustit të heroit Fahri Fazliu me
ngritjen e shtatores së tij!
Lavdi jetës dhe veprës së
heroit Fahri Fazliu!”, ka
shkruar Gashi.

Kuvendi Komunal i Obiliqit voton për shtatoren për heroin Fahri Fazliu

tërheqja e Trustit”, ka thënë Lekaj
në seancën e Kuvendit.
Edhe deputeti i PDK-së, Bekim
Haxhiu, ka kërkuar që të votohet
Projektligji për tërheqjen e
kursimeve nga Trusti. Ai ka thënë
se tërheqja e mjeteve duhet të
lejohet për të gjithë ata që kanë
kursime në Trust. “Ministër
(Hekuran Murati), po ta japim
mundësinë, jepe votën pro Ligjit
për Trustin që ata që kanë
kursime në Trust, të kenë
mundësi t’i tërheqin ato mjete
dhe paratë e qeverisë le të
fokusohen në kategoritë më të
ndjeshme, kategoritë sociale, të
papunët, pensionistët, studentët
dhe për të gjithë të tjerët që ka
mundësi t’i ndihmojë shteti”, ka
deklaruar Haxhiu.
Ndaj kërkesës së opozitës kanë
reaguar ministri i Financave,
Hekuran Murati dhe deputeti i
Vetëvendosjes, Armend Muja.
Murati ka thënë se familjet me
asistencë sociale, studentët dhe
pensionistët kanë zero para në
Trust andaj, sipas tij, miratimi i

tërheqjes së kursimeve nga Trusti
nuk do t’u ndihmojë këtyre
kategorive. “Sa kanë Trust familjet
në asistencë sociale? Zero. Sa
kanë Trust studentët? Zero. Sa
kanë Trust pensionistët? Zero. Sa
kanë Trust ata që paguhen me
pagë minimale? Mund t’i kenë
100 euro. 30 për qind i bie 30 euro.
Me këto masa ju po doni t’i
ndihmoni këto familje?”, ka thënë
Murati në fjalën e tij.
Kurse deputeti Armend Muja, i
cili të mërkurën në Komisionin
për Buxhet, Punë dhe Transfere
kishte votuar kundër Projektligjit
për tërheqjen e kursimeve nga
Trusti, ka thënë se nga kjo
tërheqje përfitojnë të pasurit.
“Kërkesa për Trustin ka për qëllim
të përfitojnë 60 mijë qytetarë,
kryesisht shtresa të pasura të
shoqërisë. Pra, janë bërë disa
milionerë këtu, që kanë qenë në
pushtet që një dekadë. Tash u
është shtrenjtuar rryma dhe po
ankohen. Vilat dhe veturat e
shtrenjta le t’i financojnë vetë”, ka
thënë Muja.

DAVOS, 26 MAJ - Kancelari gjerman
Olaf Scholz ka thënë se tre muaj
të luftës kanë treguar se
presidenti rus Vladimir Putin nuk
do ta fitojë luftën në Ukrainë dhe
nuk mund të diktojë kushte për
ndonjë marrëveshje rreth
luftimeve.
Duke folur në ditën e fundit të
Forumit Ekonomik Botëror, që

mbahet në Davos të Zvicrës,
Scholz ka thënë se pushtimi i
gjithë Ukrainës “duket më larg
tani sesa në fillim të luftës”.
Pas përpjekjeve të dështuara për
ta marrë kontrollin e dy qyteteve
të mëdha të Ukrainës, Kievin dhe
Harkivin, Moska e ka kthyer
fokusin në rajonet lindore, ku
prej vitit 2014 mbështetet

luftimet e separatistëve në ato
zona. “Putini nuk duhet ta fitojë
këtë luftë dhe jam i bindur se nuk
do ta fitojë”, ka thënë Scholz.
Disa ditë më parë ish-sekretari
amerikan i Shtetit, Henry
Kissinger, ka sugjeruar se rikthimi
në një “status quo”, para
pushtimit rus të 24 shkurtit do të
ishte ideal.

Mirëpo Scholz ka thënë se një
skenar i tillë nuk është opsion pasi
nënkupton se Krima, e aneksuar
në mënyrë të paligjshme nga
Rusia më 2014, dhe rajonet
lindore të kontrolluara nga
separatistët, të konsideroheshin
të humbura nga Ukraina. “Nuk do
të ketë paqe të diktuar. Ukraina
nuk do ta pranojë këtë, as ne”, ka

theksuar Scholz.
Presidenti rus, Vladimir Putin, ka
urdhëruar më 24 shkurt, atë që e
quan “operacion special
ushtarak” për ta çmilitarizuar
Ukrainën. Perëndimi është
përgjigjur me sanksione të ashpra
ndaj Rusisë, duke shënjestruar
ekonominë e shtetit dhe oligarkët
rusë.
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GJILAN, 26 MAJ (ER) - Kryetari i
komunës së Gjilanit, Alban
Hyseni, ka nënshkruar
memorandum bashkëpunimi
me zëvendësministrin e
Infrastrukturës, Hysen
Durmishi, për bashkëfinancim
të projekteve infrastrukturore

në vlerë prej 2 417 272.00
eurosh.
Kryetari Hyseni ka thënë se
tashmë Gjilani do ta ketë
mbështetjen e nevojshme
për të siguruar një
infrastrukturë më të mirë.
“Me vlerën e shtuar nga ky

financim, tanimë Gjilani do
ta ketë mbështetjen e
nevojshme për të siguruar
një infrastrukturë më të
mirë. Vazhdojmë para me
jetësimin e programit
qeverisës”, ka thënë
Hyseni.

Ministria e Infrastrukturës e përkrah komunën e
Gjilanit 2.4 milionë euro

PRIZREN, 26 MAJ (ER) -
Kryetari i komunës së
Prizrenit, Shaqir Totaj, ka
pritur të enjten anëtarët e
“Royal College of Defence
Studies” (Kolegji Mbretëror
i Studimeve të Mbrojtjes), të
cilët çdo vit kryejnë turne

trejavëshe në pjesë të
ndryshme të botës. Kryetari
Totaj ka paraqitur para tyre
projektin e hollësishëm dhe
atraktiv për investitorët e
huaj në Prizren dhe ka
shpalosur prioritetet e
komunës për muajt e

ardhshëm. 
Kolegji Mbretëror i
Studimeve të Mbrojtjes
(RCDS) është institucion i
njohur ndërkombëtarisht
dhe pjesë e Akademisë së
Mbrojtjes së Mbretërisë së
Bashkuar.

Totaj paraqet projektin për investitorët e huaj në Prizren

RAHOVEC, 26 MAJ (ER) - Kryetari i
komunës së Rahovecit, Smajl
Latfi dhe ministri i Pushtetit
Lokal, Elbert Krasniqi, ka
nënshkruar marrëveshje përmes
së cilës kjo komunë përfiton 40
000.00 euro grant nga thirrja
“Programi për mbështetje për
projektet infrastrukturore për
komunitete për komunat e
Republikës së Kosovës”. “Me
mjetet e përfituara nga kjo thirrje

do të mundësohet ndërtimi i
rrugëve me prioritet në pjesën e
epërme të qytetit, duke i shërbyer
zhvillimit të infrastrukturës së
përgjithshme të komunës sonë, e
veçanërisht pjesës së banuar nga
komunitetet”, ka thënë Latifi,
duke shtuar se në saje të
mirëqeverisjes dhe efikasitetit,
Rahoveci është një prej
komunave që përfiton grante e
donacione nga organizatat

qeveritare, joqeveritare dhe
ndërkombëtare. “Do të mbetemi
të përkushtuar dhe të
përqendruar për qeverisje të
mirë që u shërben interesave të
qytetarëve. E falënderova
ministrin Krasniqi për
bashkëpunimin dhe korrektësinë
dhe i shpreha gatishmërinë për
bashkëpunim ndërinstitucional
edhe në të ardhmen”, ka thënë
Latifi.

Komuna e Rahovecit përfiton 40 000 euro grant

MITROVICË, 26 MAJ (ER) - Në
ambientet e Qendrës së Kulturës
“Rexhep Mitrovica” në Mitrovicë
është hapur Panairi i Shkencës dhe
Kulturës 2022, që tashmë është
bërë tradicional dhe që organizohet
nga nxënësit e Gjimnazit “Frang
Bardhi” me përkrahje të komunës
së Mitrovicës.
Në këtë panair, pjesëmarrës,
përveç nxënësve të Gjimnazit
“Frang Bardhi”, ishin edhe nxënësit
e shkollave të tjera të qytetit të
Mitrovicës.
Në këtë aktivitet gjatë këtij viti janë
të angazhuar 130 nxënës të

përzgjedhur nga mësimdhënësit e
tyre që do ta shpalosin punën e tyre
për këto tri ditë.
Organizatorët e këtij panairi, prof.
Rexhep Avdiu, prof. Albulena Kurti,
prof. Elmira Maloku, kanë thënë se
këtë vit sektorët janë ndarë sipas
fushave kurrikulare; gjuhët dhe
komunikimi, artet, matematika,
shkencat e natyrës, shoqëria,
mjedisi, edukatë fizike dhe sport,
jeta dhe puna. Po ashtu, është
theksuar se panairi është begatuar
edhe nga sektori i kulturës
kombëtare dhe sektori i
bamirësisë.

Në Mitrovicë u hap Panairi i Shkencës dhe Kulturës 

MALISHEVË, 26 MAJ (ER) - Në
kuadër të realizimit të programit
për pastrimin e ambientit në
vendbanimet e komunës së
Malishevës të enjten është bërë
pastrimi i pjesës së lumit
Mirusha, afër pishinave në
fshatin Banjë, ku janë larguar
mbeturinat dhe është pastruar
pjesa e rrjedhës së lumit.  
Pastrimi është bërë nga ana e
Drejtorisë së Shërbimeve
Publike, në bashkëpunim edhe
me Drejtorinë për Mbrojtje dhe
Shpëtim, përkatësisht njësia e
zjarrfikësve dhe shpëtimit, të

cilët kanë asistuar në pastrimin e
lumit.
Aksionin në këtë pjesë të lumit e
kanë parë nga afër nga afër edhe
drejtorët e drejtorive të
shërbimeve publike dhe të
mbrojtjes dhe shpëtimit, Rifat
Mazreku dhe Shqipron Shala.
Drejtori Mazreku ka thënë se ky
aksion është pjesë e aksionit për
pastrimin e ambientit në
territorin e komunës së
Malishevë, ndërsa ka shtuar se
kjo zonë është zonë turistike,
vendi më i vizituar gjatë sezonit
turistik.

Pastrohet pjesa e lumit afër pishinave 
në fshatin Banjë të Malishevës
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Prishtinë, 26 maj (ER) -
Aeroporti i Prishtinës tanimë
njihet si një ndër aeroportet e
para në Evropë që menjëherë
pas pandemisë ka arritur dhe
tejkaluar shifrat e numrit të
udhëtarëve që ishin në vitin

2019, para pandemisë. Të
bindur drejt suksesit,
menaxhmenti i aeroportit
ishte fokusuar në shërbime
kualitative dhe në sjellje të
kompanive të reja si dhe
shtim të numrit të

fluturimeve në destinacionet
ekzistuese. Të enjten ANP
“Adem Jashari” ka shënuar
edhe një rekord të ri duke
procesuar udhëtarin e një
miliontë në fluturimin e
mbrëmshëm për në Gjenevë.

Rekord i ri, një milion udhëtarë në ANP “Adem Jashari”

PRISHTINË, 26 MAJ (ER) - Ministri i
Punëve të Brendshme, Xhelal
Sveçla, me ftesë të kryeministrit
dhe ministrit të Punëve të
Brendshme të Katarit, Sheikh
Khalidbin Khalifabin Abdulaziz Al-
Thani, i shoqëruar nga drejtori i
përgjithshëm i policisë, Samedin
Mehmeti, po qëndron në vizitë në
Katar, në Panairin “Milipol 2022”. 
Në shoqërim të kryeministrit të
Katarit dhe të ministrave e
zyrtarëve të tjerë nga vende të tjera,
ministri Sveçla ka marrë pjesë në
inaugurimin e Panairit “Milipol
2022”, ku është njoftuar për pajisjet
dhe teknologjinë e fundit në
fushën e sigurisë. 
Gjatë takimit me drejtorin e
Sigurisë Publike, gjeneralmajor
Saadbin Jassim Al Khulaifi, ministri
Sveçla ka shprehur interesimin për
thellimin e bashkëpunimit midis
Policisë së Kosovës dhe të Katarit. 
Në këtë kuadër është arritur
pajtimi që të dyja palët t’i
shkëmbejnë vizitat dhe ta
fuqizojnë bashkëpunimin në çdo
fushë, me theks të veçantë në
sektorët që kanë të bëjnë me
sigurinë publike. 
Gjatë qëndrimit në Doha, ministri
Sveçla ka vizituar edhe  Qendrën

Komanduese Kombëtare (NCC),
Agjencinë e Sigurisë Kibernetike,
Institutin e Policisë, Qendrën e
Forcës së Sigurisë së Brendshme
(Lekhwiya) dhe Qendrën e
Mbrojtjes Civile. 
Gjatë vizitës në Qendrën
Komanduese Kombëtare (NCC),
ministri Sveçla është pritur nga
brigadieri Khalifa Abdullah Al
Nuaimi, i cili e ka njoftuar për
detyrat dhe rolin e kësaj qendre. 
Gjithashtu, ministri Sveçla është
njoftuar me sistemet e teknologjitë
e fundit që përdor kjo qendër dhe
me përgatitjet e saj për ta siguruar
mbarëvajtjen e Kupës së Botës
FIFA 2022, që këtë vit mbahet në
Katar. 
Në Institutin e Policisë së Katarit,
ministri Sveçla është pritur nga
drejtori nënkolonel AliSaud Al-
Hanzab, i cili e ka njoftuar me
programet që ofron ky kolegj për
përgatitjen e kuadrove në aspektin
shkencor dhe praktik për t’i kryer
detyrat e tyre si pjesë e policisë.
Ndërsa drejtori i Qendrës së
Sigurisë Kibernetike,
Abdulrahman Ali Al Farahid Al
Maliki, e ka njoftuar ministrin
Sveçla dhe delegacionin që e
shoqëronin me funksionimin e

kësaj qendre.  
Në vizitën që e ka bërë ministri
Sveçla në Forcën e Sigurisë së
Brendshme (Lekhwiya) dhe në

Qendrën e Mbrojtjes Civile, ai
është njoftuar për mënyrën e
funksionimit, detyrat e
përgjegjësitë, si dhe për pajisjet dhe

teknologjinë që përdorin.
Gjithashtu, janë diskutuar edhe
mundësitë e bashkëpunimit midis
Kosovës dhe Katarit. 

Ministri Sveçla viziton Katarin

Faton DËRMAKU

PRISHTINË, 26 MAJ - Pacientët e
diagnostikuar me sklerozë
multiple, që marrin shërbime
mjekësore në Klinikën e
Neurologjisë, tash e tutje do ta
kenë kartelën e tyre elektronike
të regjistrimit. 
Aktivizimi i shërbimit përmes
kartelës elektronike është bërë i
mundur nga ana e Shërbimit të
Teknologjisë Informative në
Qendrën Klinike Universitare të
Kosovës. Sistemi Clarium është
donacion nga kompania Roche
që nga viti 2019, por nuk ishte
funksionalizuar asnjëherë. 
Falë angazhimit dhe punës
profesionale të stafit të IT-së u
bë i mundur funksionalizimi
dhe aktivizimi i  këtij sistemi, i
cili do t’i ndihmojë stafit
mjekësor për ofrimin e
shërbimeve sa më kualitative
për pacientët e diagnostifikuar
me sklerozë multiple.
Mbajtja dhe përditësimi online i
softuerit mundëson qasje të
lehtë të mjekëve, që manovrojnë
me të dhe qasjen nga pika të

ndryshme, duke i eliminuar
barrierat fizike. Përdorimi i lehtë
i saj mundëson kursimin e
kohës dhe lehtësimin e futjes së
të dhënave. Ajo mundëson

gjenerimin e informatave të
çfarëdoshme që mund të jenë të
nevojshme, duke mundësuar
kësisoj edhe përpunimin e lehtë
statistikor të tyre që u hapin

rrugë botimeve, publikimeve
dhe prezantimeve të ndryshme.
Pjesa e domosdoshme e punës
është evidentimi, arkivimi dhe
përcjellja dinamike e

pacientëve, me qëllim të
vlerësimit të ecurisë së
sëmundjes dhe ndikimit të
terapisë në parandalimin e
keqësimit të saj.
Sistemi mundëson futjen e të
dhënave demografike, klinike,
radiologjike dhe laboratorike të
pacientëve, përditësimin e
vazhdueshëm të tyre në kohë
reale, përcjelljen e pacientit me
të gjitha të dhënat klinike dhe
rrjedhimisht vendime të sakta
për ecurinë e sëmundjes dhe të
terapisë.
Njësia e Sklerozës Multiple
(MS), në kuadër të Klinikës së
Neurologjisë në tri vitet e fundit,
ka pasur shtim të fluksit dhe
vëllimit të punës, e cila rritje ka
ardhur si pasojë e dedikimit të
një pjesë të stafit dhe të
infrastrukturës së klinikës për
diagnostikimin, trajtimin dhe
përcjelljen e pacientëve të
diagnostikuar me këtë
sëmundje. Në fund të vitit 2019
është bërë zgjerimi i listës
esenciale të barnave me ç’rast
është arritur të mbulohet
momentalisht nevoja e
pacientëve kosovarë për trajtim.

Pacientët me sklerozë multiple regjistrohen 
me kartelë elektronike
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PRISHTINË, 26 MAJ (ER) -
Ministri i Administrimit të
Pushtetit Lokal, Elbert
Krasniqi, ka nënshkruar
marrëveshje të mirëkuptimit
me 20 komunat përfituese në
kuadër të programit për
mbështetje për projektet
infrastrukturore për
komunitetet në komunat e
Republikës së Kosovës.  

MAPL-ja do të mbështesë 28
projekte në 20 komuna në
vlerë prej një milion eurosh.
Komunat përfituese nga
programi për mbështetje për
projektet infrastrukturore për
komunitete janë: Prizreni,
Lipjani, Rahoveci, Shtimja,
Gjilani, Mamusha, Istogu,
Kamenica, Hani i Elezit,
Mitrovica e Jugut, Gjakova,

Obiliqi, Suhareka, Ferizaj,
Klina, Skenderaj, Novobërda,
Peja, Deçani dhe Kllokoti.
MAPL-ja do të vazhdojë t’i
mbështesë komunat për
projekte infrastrukturore
edhe në të ardhmen me
qëllim që këto projekte të
ndikojnë në përmirësimin e
kualitetit të jetës së të gjithë
qytetarëve.

20 komuna përfitojnë rreth një milion euro për
projekte infrastrukturore për komunitetet 

PRISHTINË, 26 MAJ (ER) -
Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë
dhe Zhvillimit Rural, Faton
Peci, ka realizuar vizitën e
radhës në terren në bodrumin
e verës “Eko Wine” në Rahovec
ku u prit nga pronarët Mujë
dhe Bekim Hoxha, të cilët në
kuadër të aktivitetit të tyre
janë përfitues të projektit në

vlerë prej 400 mijë eurosh në
kategorinë e granteve
investive në bujqësi.
Ministri Peci i ka përgëzuar
vëllezërit Hoxha për punën e
tyre në të mirë të zhvillimit të
sektorit të vreshtarisë. “Duke
parë nga afër punën dhe
angazhimin tuaj, ne si
institucion na motivon ta

përkthejmë në angazhim për
rregullimin e infrastrukturës
politike për avancimin e
bizneseve agropërpunuese”,
ka theksuar Peci.
Vëllezërit Hoxha janë
prodhues të disa llojeve të
verës siç janë: Shiraz,
Cabernet Sauvignon, Merlot,
Vranac, Pinot Noir,

Chardonnay etj.
Bodrumi “Eko Wine”, me
shtatë hektarë vreshta në
pronësi, ka një kapacitet prej
600 mijë litrash verë, ndërsa në
vit prodhojnë rreth 200 mijë
litra verë, ku rreth 70 për qind
të kapacitetit të tij e
eksportojnë në Shqipëri,
Zvicër, Gjermani, Kroaci, si

dhe në vende të tjera të rajonit.
Në këtë bodrum me
marrëveshje kontraktuale janë
të angazhuar rreth 25 fermerë
nga të cilët grumbullojnë
rrushin dhe verën. Gjithashtu,
janë të angazhuar 20 punëtorë
të rregullt, ndërsa gjatë sezonit
ky numër arrin rreth 50
punëtorë.

Ministri Peci: Agrobizneset, komponentë 
thelbësore për zhvillimin ekonomik

STAMBOLL, 26 MAJ (ER) -
Guvernatori i Bankës Qendrore
të Kosovës, Fehmi Mehmeti,
gjatë vizitës në Stamboll të
Turqisë, ka takuar udhëheqësin
e Agjencisë Mbikëqyrëse dhe
Rregullative Bankare të Turqisë,
Mehmet Ali Akben.
Guvernatori Mehmeti e ka
informuar Akbenin lidhur me
zhvillimet e fundit në sistemin
financiar, i cili vazhdon të jetë
likuid dhe stabil, si dhe për
angazhimin e BQK-së për
zhvillimin e mëtejmë të sektorit

bankar dhe ekonomisë së
vendit.
Gjithashtu, guvernatori
Mehmeti e ka njoftuar Akbenin
lidhur me gjendjen e bankave
me kapital turk, të cilat operojnë
në sektorin bankar të Kosovës.
Mehmeti ka falënderuar
Akbenin për përkrahjen dhe
bashkëpunimin e deritashëm,
si dhe ka shprehur gatishmërinë
dhe kërkesën për vazhdim të
bashkëpunimit në fushën e
trajnimit dhe zhvillimit të
mëtejmë të stafit të BQK-së,

pjesëmarrjen në kolegjet
mbikëqyrëse dhe kryerjes së
ekzaminimeve të përbashkëta.
Nga ana tjetër, udhëheqësi i
Agjencisë Mbikëqyrëse dhe
Rregullative Bankare të Turqisë,
Mehmet Ali Akben, ka vlerësuar
të arriturat e deritashme të
sistemit financiar të Kosovës
dhe angazhimin e BQK-së për
avancimin e sistemit financiar,
si dhe shprehu përkushtimin
për angazhim në avancimin e
mëtejmë të bashkëpunimit mes
të dyja institucioneve.

Mehmeti merr vlerësime nga Turqia për sistemin
financiar të Kosovës
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Nga Romaric GODIN

“Festa” në tregun e
kriptomonedhave duket se ka
mbaruar. Më 16 maj, stoku i tij
më përfaqësues, Bitcoin i
famshëm, humbi thuajse 28
për qind të vlerës së tij në
krahasim me fundin e muajit
marsit, duke rënë në 29.500
dollarë.
Krahasuar me maksimumin e
saj të të gjitha kohërave më 8
nëntor 2021, 68.000 dollarë,
vlera e kriptomonedhës
kryesore ka rënë me 57 për
qind. Madje më 11 maj, ra nën
pragun e 29.000 dollarëve,
diçka që nuk ishte parë që nga
30 dhjetori i vitit 2020.
Për më tepër, kjo rënie është
një dukuri e përgjithshme tek
të gjitha kriptomonedhat.
Edhe vlera e ylli tjetër të këtij
tregu, Ethereum, ra në nivelin e
tij më të ulët 10-mujor, 2.014
dollarë më 13 maj, 58 për qind
më pak sesa në nëntor 2021. Në
total, ky treg u zhvlerësua nga
3.300 në 1.300 miliardë dollarë
gjatë të njëjtës periudhë.
Sigurisht, kjo krizë nuk është e
para në llojin e vet. Në prill
2021, pas masave shtrënguese
ndaj kriptomonedhave nga
autoritetet shtetërore kineze,
Bitcoin humbi deri në 56 për
qind tëvlerës brenda 3 muajsh,
duke rënë nën 30.000 dollarë
në qershor 2021. Ai e mori
veten, duke arritur vlerën
rekord nëntorin e vitit të
kaluar.
Historia kishte konfirmuar
besimin e palëkundur të
avokatëve të kriptomonedhave
mbi vlerën e tyre. Dukej se ato
e kishin kaluar testin, dhe ishin
në gjendje të përballonin çdo
gjë. Por nëmajin e këtij viti,
gjithçka u shemb përsëri.
Dhe kjo ka mjaftuar për të
konfirmuar natyrën e
paqëndrueshme të këtyre
letrave me vlerë, të afta të
humbin 56 për qind të vlerës së
tyre në një vit, të rifitojnë 100
për qind të vlerës, dhe
tëhumbin sërish më shumë se
gjysmën.
Kjo lloj paqëndrueshmërie,
tregon gjithashtu se
kriptomonedat nuk janë në
fakt ato që pretendojnë
mbështetësit e tyre:ari
modern, një strehë e sigurt që
mund të të mbrojë nga
inflacionit dhe manipulimi
monetar që kryejnë shtetet
kombëtare.
Ishte një vendim i Kinës në
vitin 2021, ai që shkaktoi
kolapsin e parë. Këtë herë ishte
rritja marramendëse e
çmimeve të konsumit:hipoteza
është se shtrëngimi i politikave
monetar (nga disa Banka

Qendrore të rëndësishme,
përfshirë atë të Shteteve të
Bashkuara, në përpjekje për të
frenuar inflacionin) i privon
kriptomonedhat nga kushtet e
nevojshme për zgjerimin e
mbështetjes tek to.
Njëkohësisht, inflacioni ka
nxitur edhe shitjen e
monedhës dixhitale, për të
blerë letra me vlerë më të
qëndrueshme, pra që janë të
afta të përballen me rritjen e
çmimeve. Miti libertarian i
kriptomonedhave, është
shembur si një shtëpi letrash.
Shumë larg konkurrencës me
monedhat tradicionale, këto
letra me vlerë janë instrumente
financiare thjesht spekulative,
dhe kësisoj shumë të ndjeshme
ndaj rrethanave financiare të
kushtëzuara. Meqenëse
financat janë “droguar” me
”injeksionet masive të
likuiditetit” të bankave
qendrore që nga viti 2008,
kriptomonedhat nuk janë një
mbrojtje kundër manipulimit
të tregut, por më tepër një
pasojë e tyre.
Vlen të theksohet se kjo situatë
nxjerr në pah disa argumente
i n t e r e s a n t e : m o n e d h a t
dixhitaleqë duhet t’i kishin
shpëtuar kontrollit dhe
manipulimit të autoriteteve
publike, rezultuan të ishin një
flluskë e fryrë nga bankat
qendrore. Kësisoj rithimi i
inflacionit, luajti rolin e
vendosësit të
drejtësisë:shumica e aktorëve
besonin se rritja e çmimeve
dhe shtrëngimi i mundshëm
monetar, ishin kambana e
alarmit që shënoi fundin e
rritjes së
kriptomonedhave,dhe se ishte
koha për të mbledhur fitimet
kapitale.
Pra pas disa javësh,
kriptomonedhat ndoqën
tendencën e pashmangshme
rënëse duke utërhequr nga
tregjet financiare, veçanërisht
ato të aksioneve të kompanive
teknologjike. Por këtë herë
problemi duket shumë më
serioz. Më 10 maj, rezultatet
tremujore të Coinbase,
platforma kryesore e
shkëmbimit të
kriptomonedhave, treguan një
rënie në vëllimet e
transaksioneve, si të
përdoruesve ashtu edhe të
fitimeve, edhe pse midis janarit
dhe marsit 2022, çmimet
kishin rënë nga nivelet
maksimale të nëntorit 2021.
Kjo tregonte se
kriptomonedhat po dalin nga
“moda”. Se ato e arritën
maksimumin e tyre për sa i
përket interesit. Rënia e javëve
të fundit përbën një këmbanë
tjetër alarmi. Ajo dëshmon se

disa nga shtyllat e tregut
spekulativ të kriptomonedhave
janë në fakt shumë të brishta.
Rënia e fundit do të lerë shumë
gjurmë. Në radhë të parë,
sepse edhe nëse ndërhyrja e ka
rikthyer pjesërisht barazinë,
kapitalizimi i aksioneve ka
pësuar një rënie të mprehtë:10
për qind në një javë, e
barabartë me 8 miliardë
dollarë. Por më e rëndësishmja
është të kuptojmë nëse kolapsi
i kriptomonedhave, do të ketë
një efekt domino në pjesën
tjetër të sistemit financiar.
Më pas do të kishim një lloj
reagimi:kolapsi i tregjeve do të
prodhonte kolapsin e
kriptomonedhave, të cilat nga
ana e tyre do të përshpejtonin
rënien e tregjeve, duke rënduar
mbi fitimet e sektorit financiar.
Kjo është mënyra se si
shkaktohen shpesh spiralet që
çojnëmë pas në shembjen e
gjithë sistemit financiar.
Deri më tani, rregulli
parashikonte që kriptovalutat
operonin në një botë mjaft të
mbyllur, pra me një mundësi të
reduktuar nga “infektimi” nga
krizat e tjera. Por muajt e
fundit, rritja e vlerësimeve mbi
këtë treg ka tërhequr gjithnjë e
më shumë investitorë,
përfshirë edhe ata
institucionalë, të cilët donin
një pjesë të fitimeve në këtë
treg.
Por në financat moderne,
ekspozimet direkte nuk janë
gjithmonë përfaqësuese të
rrezikut. Rënia e
kriptomonedhave mund të
gjenerojë fillimisht një valë
pasigurie dhe paniku global, që
mund të infektojë edhe tregje
të tjera. Dhe do të preken më
shumë se të tjerat.
Natyrisht sot të gjithë i kanë
sytë tek El Salvadori, vendi i
Amerikës Qendrore i
udhëhequr nga Najib Bukele,

një president i fiksuar pas
kriptomonedhave. Pasi e bëri
Bitcoin monedhën zyrtare të
vendit së bashku me dollarin,
qeveria promovoi masivisht
përdorimin e tij vitin e kaluar.
Tani ambicia e tij tani është të
krijojë një qytet Bitcoin, pra një
qytet pa taksa, ku energjia e
nevojshme për procesin e
nxjerrjes së kriptomonedhave,
do të merret nga energjia e një
vullkani aktiv. Bukele, qeveria e
të cilit ka shumë tipare
autoritare, nuk po dekurajohet
aspak nga rënia e vlerës së
Bitcoin në tregje.
Përkundrazi, ai e sheh situatën
si një mundësi për të blerë më
mirë kriptomonedhat. Në
fillim të majit, fondi sovran
salvadoran e bleu 1 Bitcoin për
më shumë se 30 mijë dollarë.
Por humbjet e akumuluara nga
El Salvadori në këtë treg arritën
në 40 milionë euro.
Problemi është se që kur vendi
e filloi këtë eksperiment, ai ka
humbur aksesin në tregjet
financiare të dominuara nga
dollari, që mbetet monedha
më e përdorur në vend (El
Salvadori hoqi dorë nga
monedha kombëtare në vitin
2001). Dhe deficiti tregtar
rëndon edhe mbi rezervat e
vendit.
Tani pyetja që lind është nëse,
duke pasur parasysh humbjet e
kaluara dhe të ardhshme në
Bitcoin, El Salvadori do të jetë
në gjendje të respektojë afatin
e ardhshëm të shlyerjes së
borxhit, duke paguar këstin
prej 800 milionë dollarësh në
janarin e vitit 2023.
Sipas agjencive edhe nëse
qeveria e respekton këtë afat,
presioni mbi financat publike
do të mbetet i lartë. Kjo krizë
dhe rasti i El Salvadorit, mund
të zbehë tundimin e shumë
vendeve në zhvillim për t’i
shpëtuar sistemit financiar

ndërkombëtar përmes
kriptomonedhave. Disa javë
më parë, Republika e Afrikës
Qendrore ndoqi shembullin e
El Salvadorit.
Por siç tregon rasti i vendit të
Amerikës Qendrore, kjo
shpresë është një iluzion i
rremë.
Ajo jo vetëm që e ekspozon
edhe më shumë Republikën e
Afrikës Qendrore ndaj veprimit
të spekulatorëve, por nuk e
lejon atë të çlirohet nga varësia
e saj nga dollari dhe tregjet
financiare ndërkombëtare.
Në përgjithësi, kolapsi i
kriptomonedhave është një
lajm i mirë për mjedisin.
Prodhimi i këtyre monedhave
dhe operacionet financiare me
këto mjete, kërkojnë një
konsum shumë të lartë
burimesh dhe energjie,
përkundrejt një dobishmërie
shumë të ulët. Ky aktivitet
harxhon aktualisht 0.55 për
qind të prodhimit botëror të
energjisë.
Mund të duket një shifër e
vogël, por në realitet është
shumë, veçanërisht në një botë
që prej kohësh ka hyrë në një
krizë të tmerrshme energjetike
dhe që po përpiqet me çdo
mënyrë të reduktojë
konsumin.
Me shpërthimin e flluskës,
kriptovalutat shfaqen për atë
që janë në të vërtetë: një
përpjekje për të mbështetur
përfitimin global nga sistemit
kapitalist, që i është
nënshtruar një krize të thellë
në sistemin e prodhimit që nga
viti 2008, siç e thekson edhe
ekonomisti MajkëllRoberts.
Rënia e kriptomonedhave,
është vetëm një kapitull i kësaj
krize sistematike.

Marrë me shkurtime nga
”Mediapart” – Bota.al

Kolapsi i kriptomonedhave 
dhe kriza e kapitalizmit



QENDRA SPORTIVE

TEL: 045/82 82 82TEL: 045/82 82 82

10 E PREMTE, 27 MAJ 2022

ROMË, 26 MAJ - Lazio dëshiron
të jetë aktive këtë afatin
kalimtar, por për të
transferuar futbollistë duhet
së pari duhet të shesë. Sipas

medieve italiane,
kryeqytetasit po mendojnë që
të ndërpresin përfundimisht
marrëdhëniet me dy lojtarë,
që janë në huazim

përkatësisht te Mallorca dhe
Copenhagen. Bëhet fjalë për
Vedat Muriqin dhe Denis
Vavro, me dy klubet e
sipërpërmendur që mund të

blejnë kartonin e tyre për
shifrat 12 dhe 9 milionë euro.
Lazio është e gatshme të bëjë
një ulje dhe 17-18 milionë do
të ishin të mjaftueshme.

Lazio e gatshme që ta shes Muriqin në Mallorca 

Veton ZYMBERI 

PRISHTINË, 26 MAJ - Skuadra e
Llapit është sërish fituese e
Kupës së Kosovës në futboll,
pasi në finale skuadra e
drejtuar nga Tahir Batatina
e mposhti Dritën me
rezultat 2-1. Ndeshja finale
mes këtyre skuadrave u
zhvillua në stadiumin “Fadil
Vokrri” dhe solli mjaftë
emocione, derisa për
atmosferën u përkujdesën
dy tifozerit “Intelektualet”
dhe “Legjendat”. “Në këtë
botë janë dy trajnerë, të
cilët nuk i luajnë finalet por

i fitojnë ato, ata janë
Mourinho dhe Batatina”, ka
thënë trajneri i Llapit, pas
triumfit në finalen e Kupës.
Llapi e nisi më mirë ndeshje
dhe kaloi në epërsi qysh në
minutën e 6-të, me golin e
Francisco Rivera nga
gjuajtja e lirë. Llapi vazhdoi
dominimin, por nuk arriti
të gjejë rrugën e golit të
dytë, kurse në anën tjetër,
Drita arriti të barazon
shifrat në minutën e 37-të.
Pas një ndërprerje
mesfushori Hamdi Namani
shënoi me gjuajtje me kokë
pas harkimit të Muharrem
Jasharit. Me rezultatin 1-1

skuadrat shkuan në
pushim. Llapi e nisi
furishëm edhe pjesën e
dytë, pasi në minutën e 48-
të realizoi golin e dytë dhe
të fundit në ndeshje. Arbnor

Ramadani, me një gjuajtje
të fuqishme dhe devijimit të
Almir Ajzerajt realizoi gol të
bukur. Pas këtij goli ishte
Drita që këmbënguli për të
barazuar sërish, por pa

arritur ta gjejë golin. Në
anën tjetër, Dritën me një
rast e shpëtoi tërthorësja pa
e pësuar edhe golin e tretë.
“Në fakt jemi shumë të
mërzitur. Ne patëm një
mundësi të artë për ta
kthyer Kupën në qytetin
tonë. Goli i parë na prishi
shumë punë. Një pjesë e
dytë nuk kishte shumë
futboll. Doja të shikoja një
ndeshje më të mirë, por
gjithsesi e përgëzoj
kundërshtarin për triumfin
e arritur”, ka thënë Ardian
Nuhiu, trajner i skuadrës së
Dritës. Trofeun e Kupës për
kapitenin Bujar Idrizi e
ndau presidenti i Federatës
së Futbollit të Kosovës
(FFK), Agim Ademi, derisa
medaljet për skuadrën e
Dritës i ndau kryetari i
Komunës së Gjilanit, Alban
Hyseni, e ato për skuadrën e
Llapit, kryetari i Komunës
së Podujevës, Shpejtim
Bulliqi.

Llapi e fiton Kupën e Kosovës

MITROVICË, 26 QERSHOR -
Golden Eagle Ylli ka shënuar
fitore ndaj Trepçës në
udhëtim 46:60 (6:22, 12:17,
15:11, 13:10). Tani Ylli
avancon 2:0 në serinë finale
dhe është afër mbrojtjes së
titullit të kampionit.
Ndeshjen më mirë e nisën
mysafirët me një seri prej
1:11, e më vonë duke e ngritur
epërsinë në 3:19, ndërsa
çerekun e parë e fituan me

shifrat 6:22. Periudha e dytë
ishte më e barabartë, ku
mitrovicasit ngushtojnë
shifrat në 16:27, por
therandasit sërish shkëputen,
duke shkuar në pushim me
rezultat 18:39. Vendasit
tentuan të ngushtojnë shifrat
në periodën e tretë, ku afruan
rezultatin në 29:42,
megjithatë kampionët arritën
të menaxhojnë lojën dhe nuk
lejuan shkrirjen e

mëtutjeshme të rezultatit,
ndërsa shifrat në semafor pas
30 minutash ishin 33:50.
‘Xehetarët’ tentuan të
përmbysjen e madhe në
dhjetë minutat e fundit, por
nuk ia arritën qëllimit dhe Ylli
fitoi edhe finalen e dytë me
rezultat 46:60. Ndeshja e
radhës do të zhvillohet të
dielën në Suharekë. Skuadra
që shënon tri fitore do të
shpallet kampion i Kosovës.

Ylli fiton edhe finalen e dytë ndaj Trepçës

PRISHTINË, 26 MAJ - Karateisti
Elhami Shabani, është në
rrugë të mbarë për të fituar
medaljen e bronztë të
Evropës, të parën e këtij niveli
në karrierën e tij. Shabani ka
shënuar katër fitore në

kategorinë deri në 75
kilogramë, në Evropianin që
po mbahet në Gaziantep të
Turqisë. Humbjen e vetme e
pësoi në raundin e tretë,
ndërsa garën drejt medaljes e
vazhdoi përmes repesazhit

ku shënoi dy fitore të tjera.
Lufta për të bronztën
zhvillohet të shtunën, ndërsa
garuesi i Kosovës përballë do
të ketë Hamza Turulja të
Bosnjë e Hercegovinës. Në
ditën e parë të garave, vetëm

Shabani vazhdoi rrugën drejt
medaljes. Garuesit tjerë si
Fortesa Orana (+68), Melos
Gashi (-84 kg), Shpresim
Shabani (84+) dhe Adelina
Rama (-61 kg) u ndalën
kryesisht në raundin e dytë.

Elhami Shabani lufton për medaljen e bronztë të Evropës

Llapi i Tahr Batatinës e ka arritur edhe një
sukses të madh, pasi e fitoi Kupën e
Kosovës për të dytin vit radhazi. Pas këtij
triumfi, Batatina e ka krahasuar vetën me
trajnerin e Romës, Jose Mourinho. “Në këtë
botë janë dy trajnerë, të cilët nuk i luajnë
finalet por i fitojnë ato, ata janë Mourinho
dhe Batatina”, ka thënë trajneri i Llapit
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LIVERPOOL, 26 MAJ - Sulmuesi i
Liverpoolit, Mohamed Salah, ka
thënë se është shumë i motivuar për
finalen e Ligës së Kampionëve
kundër Real Madridit pas asaj që
ndodhi në vitin 2018. “Reds” do të
përballet me “Los Blancos” në “Stade
de France” në Paris të shtunën në
mbrëmje në atë që është një

përsëritje e finales së vitit 2018 që u
mbajt në Kiev të Ukrainës. Në atë
ndeshje Salah u lëndua në një
përplasje me mbrojtësin e Real
Madridit, Sergio Ramos dhe u
detyrua të largohej në pjesën e parë.
Ai ishte lojtari më i rëndësishëm i
skuadrës angleze në atë kohë dhe
shumë tifozë mendonin se ndërhyrja

ishte e qëllimshme. Reali vazhdoi të
fitojë ndeshjen me golat e shënuara
nga Karim Benzema dhe Gareth Bale.
“Jam shumë i motivuar pas asaj që
ndodhi me Real Madridin herën e
fundit. Pas asaj që ndodhi të dielën,
të gjithë janë të motivuar për ta fituar
Ligën e Kampionëve. Të gjithë janë të
emocionuar për këtë”, ka thënë Salah.

Salah: Dua hakmarrje ndaj Realit 

Lampardi e dëshiron Brojën 

Trajneri Frank Lampard, pasi siguroi qëndrimin në
Premierë Ligë në krye të skuadrës së Evertonit, po
mendon për sezonin e ardhshëm futbollistik. Mediet në
Angli raportojnë se ai ka nisur punën për transferimet.
Një prej tyre është Armando Broja, si dhe mesfushori
Gallagher. Trajneri Thomas Tuchel ka deklaruar se
dëshiron t’i ketë në fazë të dy lojtarët dhe më pas do të
vendosë. Broja, edhe pse u përfol se do të rikthehet te
Chelsea, duket e vështirë që të qëndrojë në sezonin e
ardhshëm për shkak të konkurrencës me Havertz dhe
Lukakun. Muaji qershor do të zbulojë më shumë dhe
ofertat për Brojën në Angli, por edhe nga Seria A, nuk
kanë munguar ofertat.

Mourinho: Fitore e madhe në një stadi-
um të bukur 

Trajneri i Romës, Jose Mourinho, u shfaq tepër i
emocionuar pas triumfit që skuadra e tij arriti në finale
ndaj Feyenoordit (1-0). “Jam shumë i lumtur. Djemtë
kanë punuar shumë gjatë gjithë sezonit. Ishte një fitore
shumë e madhe. Kemi luajtur 55 ndeshje, vetëm Rui
Patricio ka luajtur 54 ndeshje si titullar. Publiku? Ishte
një finale e bukur në një stadium të bukur. U ndjeva
shumë mirë. Arritëm të fitonim finalen. Fituam në një
vend që po priste prej kohësh këtë mundësi, kështu që
jemi të gjithë shumë të lumtur”, ka thënë Mourinho.

Interi arrin marrëveshje me
Mkhitaryanin 

Para pak minutash mediet italiane shkruanin se Interi
ka paraqitur një ofertë zyrtare për Henrikh Mkhitaryan
dhe tashmë raportohet se marrëveshja është arritur.
Armenit i skadon kontrata më 30 qershor me Romën
dhe më pas do ta veshë fanellën e Interit. Pajtimi u arrit
për një kontratë dyvjeçare dhe me një pagë 3,5 milionë
euro në sezon, ku përgjigjja e Mkhitaryanit ishte e
menjëhershme pozitive. Pasi të jenë tejkaluar
ekzaminimet mjekësore që do të zhvillohen ditët në
vijim, Simone Inzaghi do të ketë një përforcim shtesë
në zonën qendrore të mesfushës.

Schick rinovon kontratën me
Leverkusenin 

Sulmuesi Patrik Schick ka rinovuar kontratën me Bayer
Leverkusenin. Klubi gjerman është pajtuar për
vazhdimin e kontratës me reprezentuesin e Republikës
së Çekisë, Patrik Schick. Sulmuesi kishte kontratë valide
deri në vitin 2025, kurse tash e ka zgjatur kontratën deri
në vitin 2027. Schick ka qenë një nga pikat kyçe të
skuadrës, duke shënuar 24 gola në 27 ndeshje në
Bundesliga në sezonin që kemi lënë pas. 

SHKURT 

Një aeroplan kushtuar ish-
kampionit të botës,
argjentinasit Diego Maradona,
është krijuar ditën e mërkurë.
“Tango D10S”, një avion 12 prej
vendësh, i financuar nga një

kompani argjentinase, është
projektuar si një “aeroplan-
muze” në nderim të ish-fituesit
të Kupës së Botës, i cili ndërroi
jetë më 25 nëntor 2020 nga një
sulm në zemër. “Tango D10S” u

krijua si një aeroplan “muze” me
objekte të përdorura nga
legjenda e futbollit Diego
Armando Maradona në Buenos
Aires. Në pamjen e jashtme të
avionit duket një foto e

Maradonës duke puthur
trofeun e Kupës së Botës, ndërsa
fytyra e tij shfaqet në fundin e
aeroplanit. Krahët e avionit
paraqesin golat e tij nga fitorja e
Argjentinës ndaj Anglisë në

çerekfinalen e Kupës së Botës
1986, ku njihet edhe si goli
“Dora e Zotit” duke u
konsideruar si një nga golat më
të bukur në gjithë historinë e
futbollit.

Argjentina nderon Maradonën, krijohet një aeroplan në kujtim të ish-kampionit të Botës

ROMË, 26 MAJ - AS Roma arriti ta
fitojë Ligën e Konferencës duke
mundur në finale Feyenoordin (1-
0). Ndeshja u zhvillua në “Air
Albania” dhe atmosfera padyshim
ka qenë nga më fantastiket, me
tifozët e Romës të cilit ishin të
shumtë në numër. Marash
Kumbulla foli pas ndeshjes për
mikrofonat e “Supersport”, ku u
shpreh i vendosur se do të donte
edhe një tjetër trofe me Romën
sezonin e ardhshëm. “Ndihem
shumë i emocionuar për finalen në
Tiranë me Romën. Në stadium
ishim të gjithë së bashku. Nuk kam
fjalë ta përshkruaj”, ka thënë
Kumbulla. I pyetur se a i është
dhënë besim nga Jose Mourinho
për sezonin e ardhshëm: “Besoj se
po, se kur fiton ke mentalitet fitues
dhe shpresoj që në sezonin e
ardhshëm të marrim një trofe
tjetër”. “Kisha, nuk mund të them

frikë, por e ndieja shumë ndeshjen.
Kam luajtur me kombëtaren në
këtë stadium, por edhe me Romën

ishte shumë bukur dhe nuk kam
fjalë për këtë ndeshje”, është
shprehur Kumbulla.

Kumbulla: Dua trofe të tjerë
me Romën

MIAMI, 26 MAJ - Boston Celticsi ka
fituar me rezultat 93-80 në fushën
e Miami Heat dhe udhëheq 3-2
serinë e ndeshjeve finale në
Konferencën e Lindjes. Skuadra e
Bostonit përmbys disavantazhin
me ndeshje dhe tashmë e sheh
veten një fitore larg titullit
kampion në Lindje, ndërkohë që
ndeshjen e radhës do ta luajë në
fushën e tij. Një takim i
ekuilibruar në pjesën e parë, por
në të dytën miqtë marrin
kontrollin e saj dhe fitojnë me
meritë. Brown me 25 pikë dhe

Tatum me 22 pikë e 12 rebounde
ishin më të mirët në fushë për
ekipin e Celticsit. Në kahun tjetër,
Adebayo realizoi 18 pikë e 10
rebounde, por që nuk mjaftuan
për ta evituar humbjen.

Bostoni përmbyti Miamin, 
i afrohet titullit në
Konferencën e Lindjes

KONFERENCA E LINDJES - FINALE “PLAY-OFF”
Miami - Boston 80-93 (2-3)

KONFERENCA E PERËNDIMIT - FINALE “PLAY-OFF”
Golden State - Dallas (3-1)
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P R I S H T I N Ë

� 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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