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Pas qëndrimit për tri javë në Shtetet e Bashkuara të
Amerikës (ShBA), kryeministri Albin Kurti është kthyer
në Kosovë. Ai ka theksuar se investimet në Kosovë dhe
siguria për Kosovën, në dritën e problemeve
ekzistuese në Ballkan, kanë qenë qëllimet e vizitës në

ShBA. Kryeministri Kurti ka theksuar se ka vizituar
Shtëpinë e Bardhë në Uashington dhe është takuar me
Këshilltarin për Siguri Kombëtare të ShBA-së, Jake
Sullivan, dhe temë e këtij takimi, të cilin e ka quajtur
tejet të veçantë, ka qenë siguria për Kosovën 
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KIEV, 27 MAJ - Më shumë se 4
000 civilë janë vrarë në
Ukrainë që nga fillimi i
pushtimit rus më 24 shkurt,
megjithëse numri i saktë
është ndoshta shumë më i
lartë, tha Zyra e Organizatës
e Kombeve të Bashkuara për
të Drejtat e Njeriut
(OHCHR).
Gjithsej 4 031 njerëz u vranë,

duke përfshirë gati 200
fëmijë, sipas OHCHR-së, e
cila ka dhjetëra vëzhgues në
vend. Shumica u vranë gjatë
bombardimeve ose sulmeve
ajrore. OHCR-ja nuk ka
përmendur se kush ishte
përgjegjës për vdekjet e
civilëve. Rusia ka mohuar të
ketë shënjestruar civilët në
konflikt.

Presidenti ukrainas
Volodymyr Zelensky, duke
folur me aktivistët
indonezianë, më 27 maj, tha
se rreth 12 milionë njerëz
ishin zhvendosur për shkak
të luftës në Ukrainë dhe se
rreth 5.5 milionë ishin
larguar nga vendi. Rusia nisi
pushtimin e Ukrainës fqinje
më 24 shkurt.

OKB-ja thotë se janë vrarë më shumë se 4 000 civilë në Ukrainë

ANKARA, 27 MAJ - Ministri i Jashtëm
turk, Mevlut Cavusoglu, ka thënë
se Suedia dhe Finlanda duhet të
ndërmarrin tani “hapa konkretë”
për t’i zbutur shqetësimet e
vendit të tij për sigurinë në
mënyrë që t’i tejkalojnë
kundërshtimet e Ankarasë ndaj
kandidimit të tyre për anëtarësim
në NATO.
Aspiratat e vendeve për
anëtarësim kërkojnë
mbështetjen e të gjitha vendeve

të NATO-s, por Turqia
kundërshton hyrjen e Suedisë
dhe Finlandës. Si arsye për këtë,
Ankaraja përmend mbështetjen e
pretenduar për militantët kurdë,
të cilët Turqia i konsideron
terroristë, si dhe kufizimet për
shitjen e armëve për Turqinë.
Të dy këto vende nordike hodhën
poshtë pretendimet e Turqisë.
Cavusoglu tha se qasja e formës
“ne do ta bindim gjithsesi Turqinë
me kohë, ne jemi miq dhe aleatë”

nuk do të ishte e drejtë.
Ai këmbënguli se “këto vende
duhet të ndërmarrin hapa
konkretë”.
Ministri i Jashtëm turk shtoi se
“ne i kuptojmë shqetësimet e
sigurisë të Finlandës dhe Suedisë,
por të gjithë duhet t’i kuptojnë
shqetësimet legjitime të sigurisë
së Turqisë”. Suedia dhe Finlanda
aplikuan për anëtarësim në
NATO pas pushtimit rus të
Ukrainës fqinje.

Turqia kërkon veprime konkrete nga Suedia 
dhe Finlanda për kandidaturat në NATO

PODGORICË, 27 MAJ - Kryeministri i
Malit të Zi, Dritan Abazoviq, ka
konfirmuar se do të marrë pjesë
në takimin e radhës të iniciativës
“Open Balkan”, i cili në qershor
do të mbahet në Ohër të
Maqedonisë së Veriut.
Gjatë një aktiviteti në Podgoricë,
Abazoviqi tha se Mali i Zi nuk i
është bashkuar kësaj iniciative,
por në të kaluarën ka marrë pjesë
në takimet si vëzhgues.
“Personalisht mendoj se çdo
iniciativë rajonale e cila mund t’i
përshpejtojë integrimet
evropiane, jo vetëm të Malit të Zi,
por krejt rajonit, është diçka që
ne duhet të pranojmë. Në anën
tjetër, nëse dikush dëshiron t’i
zëvendësojë integrimet
evropiane, ne nuk jemi të
interesuar. Por, unë ende nuk e

kam dëgjuar një argument të
vlefshëm që ‘Ballkani i Hapur’
nuk është i mirë për Malin e Zi”,
ka deklaruar Abazoviq.
Presidenti serb, Aleksandër
Vuçiq, ftoi Abazoviqin më 25 maj
në Davos të Zvicrës që t’i
bashkohet takimit të radhës të
nismës rajonale “Ballkani i
Hapur” në Ohër.
Nisma “Ballkani i Hapur” është
vazhdimësi e “mini-Shengenit”
ballkanik, prezantuar në Novi
Sad të Serbisë më 10 tetor të vitit
2019, nga liderët e Serbisë,
Maqedonisë së Veriut dhe
Shqipërisë.
Kur u prezantua nisma e
“Ballkanit të Hapur”, asokohe
Mali i Zi me Qeverinë e Partisë
Demokratike të Socialistëve
(DPS) nuk pranoi të merrte pjesë

në këtë nismë rajonale.
Megjithatë, kryeministri i ri,

Dritan Abazoviq, e mbështet
konceptin e kësaj nisme. Kosova

dhe Bosnja e Hercegovina nuk e
mbështetin këtë iniciativë.

Abazoviqi konfirmon pjesëmarrjen në takimin 
e radhës të “Ballkanit të Hapur”

KIEV, 27 MAJ - Ministri i Punëve
të Jashtme i Maqedonisë së
Veriut, Bujar Osmani, ka
udhëtuar të premten drejt
Kievit, ku është takuar me
homologun Dmitro Kuleba.
Në një shkrim të publikuar në
“Facebook”, Osmani ka thënë
se do ta vendosin sërish në
funksion ambasadën
maqedonase në Ukrainë.
“Sapo mbërrita në Kiev. Përveç

takimit me kolegun tim Dmitro
Kuleba, prapë në funksion do
ta vendosim edhe ambasadën
tonë në Ukrainë. Maqedonia e
Veriut mbështet fuqishëm
popullin e guximshëm
ukrainas”, ka shkruar Osmani.
Ai ka treguar se po qëndron
edhe në Irpinj së bashku me
përfaqësues të Qeverisë së
Ukrainës. “Qyteti është
argument i gjallë se agresioni

rus ndaj Ukrainës paraqet
shkelje të rëndë të së drejtës
ndërkombëtare. Sulmet mbi
civilët janë krime lufte, për çka
duhet të ketë përgjegjësi. Janë
gjetur trupat e shumë civilëve,
ndërkaq mbi 79 për qind të
ndërtesave janë të shkatërruara
pjesërisht ose tërësisht, duke
përfshirë këtu spitalet dhe
institucionet arsimore”, ka
shkruar Osmani.

Ministri i Punëve të Jashtme i Maqedonisë, Bujar Osmani, viziton Ukrainën
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Prishtinë, 27 maj (ER) - Të
premten në objektin qendror
të Agjencisë së Kosovës për
Inteligjencë është nënshkruar
memorandumi i
bashkëpunimit në mes të

ministres së Punëve të Jashtme
dhe Diasporës, Donika
Gërvalla, dhe drejtorit të AKI-
së, Petrit Ajeti. Ky
memorandum është thënë se
arrihet me qëllim të avancimit

dhe thellimit të
bashkëpunimit në mes të dy
institucioneve, për ta
mbështetur njëra-tjetrën për
përmbushjen e mandatit
kushtetues dhe ligjor.

MPJD dhe AKI, memorandum bashkëpunimi

PRISHTINË, 27 MAJ (ER) -
Presidentja e Kosovës, Vjosa
Osmani, në një ceremoni të
organizuar në Presidencë,
bazuar në kompetencat saj
kushtetuese e ligjore, ka
graduar gjeneralbrigade Irfete
Spahiu me gradën
gjeneralmajore në FSK. 
Me një dekret tjetër të

presidentes Osmani, Spahiu
është emëruar inspektore
gjenerale e FSK-së.
Presidentja Osmani ka
përgëzuar gjeneralmajoren
Spahiu, duke i dëshiruar
suksese të mëtejme në ngritjen
profesionale të FSK-së. Sipas
presidentes Osmani, është hera
e parë në historinë e shtetit të

Kosovës dhe ushtrisë sonë që
në hierarkinë e saj ta ketë
gjeneralmajore një grua.
Emërimi i Spahiut edhe në
pozitën e inspektores gjenerale
të FSK-së, sipas Osmanit, është
një garanci për vazhdimin e
mirëfunksionimit dhe zbatimit
të standardeve profesionale të
Forcës.

Presidentja Osmani e gradon Irfete Spahiun inspektore gjenerale në FSK

Albulena S. MAVRAJ

PRISHTINË, 27 MAJ - Shefi i Zyrës i
Bashkimit Evropian (BE) në
Kosovë, Tomas Szunyog, ia ka
dorëzuar të premten
zëvendëskryeministrit Besnik
Bislimi marrëveshjen kornizë të
partneritetit financiar IPA III
(FFPA) të miratuar nga
Komisioni Evropian.
Bislimi ka nënshkruar FFPA-në,
e cila, pasi të ratifikohet nga
Kuvendi i Kosovës, do t’i
mundësojë Kosovës që të marrë
ndihmë të mëtejshme teknike
dhe financiare nga Bashkimi
Evropian. “Fondet e
paraanëtarësimit të BE-së
ofrojnë një shtysë shumë të
rëndësishme për ta plotësuar
progresin tonë të vazhdueshëm
në reformat e lidhura me BE-në.
Fondet IPA III do të përdoren
për ta përshpejtuar procesin e
integrimit në BE dhe reformat e
brendshme, si dhe për t’i
mbështetur investimet e

nevojshme për zbatimin e
reformave brenda Agjendës së
Reformës Evropiane, Strategjia
Zhvillimore Kombëtare dhe
strategjitë sektoriale me fokus
punësimin e të rinjve, energjinë,
mjedisin, rritjen e qëndrueshme
dhe gjithëpërfshirëse ndër
shumë fusha të tjera”, ka thënë
Bislimi.
Marrëveshja në fjalë mbulon
programet vjetore të IPA-s për
periudhën 2021-2027 dhe do ta
mundësojë miratimin e
menjëhershëm të fondeve të
IPA 2021 për Kosovën në vlerë
prej 64 milionë eurove.
Ndërsa ambasadori i Bashkimit
Evropian (BE), Tomas Szunyog,
ka thënë kjo marrëveshje ka për
qëllim edhe mbrojtjen e të
drejtave të njeriut. “Ne do ta
përdorim financimin e IPA III
për ta përmirësuar mbrojtjen e
të drejtave të njeriut, barazinë
gjinore, qeverisjen komunale
dhe sigurinë publike në
Kosovë”, ka thënë ambasadori
Szunyog.

Kosova ka filluar të përfitojë nga
financimi IPA në vitin 2007. Që
atëherë dhe deri në fund të vitit

2022, gjithsej 1.21 miliard euro i
janë ndarë Kosovës përmes IPA I
dhe IPA II. BE-ja mbetet

partnerja më e madhe tregtare e
Kosovës dhe ofruesja më e
madhe e ndihmës financiare.

BE-ja dhe Kosova nënshkruajnë marrëveshjen
kornizë të partneritetit financiar

Prishtinë, 27 maj (ER) - Të
premten, në moshën 86 vjeçe, pas
një sëmundjeje të rëndë, ka
ndërruar jetë Avdullah Gucati nga
Marina e Skenderajt, babai i Hysni
Gucatit, i cili po mbahet në
qendrën e paraburgimit në Hagë. 
Më 18 maj 2022 Hysni Gucati
bashkë me Nasim Haradinaj u
shpallën fajtorë nga Gjykata
Speciale.
Hysni Gucati u dënua me katër vjet
e gjysmë burgim dhe 100 euro
gjobë dhe Nasim Haradinaj me
katër vjet e gjysmë burgim dhe 100
euro gjobë.
Pas lajmit mortor për ndarjen nga
jeta të babait të kryetarit të
OVLUÇK-së, familjen Gucati e ka
ngushëlluar ish-ambasadori i

Kosovës në Shqipëri, Nait Hasani.
Më 13 janar të këtij viti, Nait
Hasani, i shoqëruar edhe nga Sadik
Zeqiri, kishin vizituar familjen e
Hysni Gucatit në Marinë të
komunës së Skenderajt, ku ishin
pritur nga kryefamiljari tashmë i
ndjerë, Avdullah Gucati me nipat e
tij.
I ndjeri i kishte thënë Nait Hasanit
se edhe pse nuk e kishte pritur që
pas 20 vjetësh të mbarimit të luftës
pjesëtarët e UÇK-së do të
përballeshin me drejtësinë
ndërkombëtare për luftën e
shenjtë, megjithatë ndihej krenar
për paraqitjen e djalit të tij dhe të
bashkëluftërave para Gjykatës
Speciale në Hagë në mbrojtje të
luftës së pastër të UÇK-së.

Vdes babai i Hysni Gucatit
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Prishtinë, 27 maj - Investimet në
Kosovë dhe siguria për Kosovën,
në dritën e problemeve ekzistuese
në Ballkan, kanë qenë qëllimet e
vizitës në Shtetet e Bashkuara të
Amerikës (ShBA), u ka thënë
gazetarëve kryeministri i Kosovës,
Albin Kurti, të premten në
Aeroportin e Prishtinës. Ai është
kthyer të premten në Kosovë pas
qëndrimit tri javë në Shtetet e
Bashkuara të Amerikës.
Kryeministri Kurti ka theksuar se e
ka vizituar Shtëpinë e Bardhë në
Uashington dhe është takuar me
Këshilltarin për Siguri Kombëtare
të ShBA-së, Jake Sullivan, dhe temë
e këtij takimi, të cilin e ka quajtur
tejet të veçantë, ka qenë siguria për
Kosovën. “Kemi kërkuar
mbështetjen për programin e
Partneritetit për Paqe të NATO-s,
që paraqet hapin e parë, tejet të
rëndësishëm për anëtarësim në
NATO. Kemi biseduar për
mundësitë që të na ndihmojnë për

anëtarësim në Këshillin e Evropës
ku tashmë kemi aplikuar. Aty kemi
disa shtete, të cilat kanë statusin e
vëzhguesit,  përveç shteteve
anëtare në mesin e të cilave, duket
theksuar Shtetet e Bashkuara të
Amerikës”, ka deklaruar Kurti, duke
shtuar se është biseduar edhe për
synimin e Kosovës që të aplikojë
për anëtarësim në Bashkimin
Evropian.
Takimi Kurti - Sullivan ka ndodhur
më 18 maj. 
Sullivan ka shprehur mbështetjen
e ShBA-së mbi dialogun e
ndërmjetësuar nga BE-ja për të
arritur një marrëveshje
gjithëpërfshirëse të normalizimit të
marrëdhënieve midis Kosovës dhe
Serbisë dhe nevojën për përparim
të mëtejshëm në çështjet kyçe të
pazgjidhura.
Kryeministri Albin Kurti u ka thënë
gazetarëve se ka paralajmëruar me
kohë se do të qëndrojë gjatë në
ShBA, kur është pyetur nga ta për
qëndrimin e gjatë në ShBA. “Kam
paralajmëruar me kohë se do të
qëndroj gjatë. Unë ju kam thënë se

teksa pyesni se kur po shkon në
Amerikë, do të pyesni se kur po
kthehesh, dhe ashtu ndodhi”, ka
thënë Kurti.
Kurti ka thënë se në takimet me
zyrtarët amerikanë ka shprehur
qëndrimin lidhur me çështjen e
dialogut me Serbinë. “Qëndrimi
dhe qëllimi është i palëkundshëm.
Pra, Beogradi duhet të ndryshojë
dhe dialogu duhet të rezultojë me
një marrëveshje ligjërisht të
obligueshme për normalizim të
plotë të marrëdhënieve, ku në
qendër do të jetë njohja reciproke”,
ka theksuar Kurti.
Ai ka shtuar se shumicën e
takimeve, gjatë vizitës në ShBA, i ka
pasur me kompani të ndryshme, të
cilat, siç ka treguar Kurti, i ka
njoftuar “për progresin në Kosovë,
për shanset për investime”, si dhe
ka kërkuar kontributin e tyre
“përmes përfitimeve të
dyanshme”.
Kryeministri Kurti është kritikuar
nga opozita dhe analistët për
qëndrimin e gjatë në ShBA. 
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. “E paprecedan dhe tërësisht
e papërgjegjshme 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 thotë se vizita 
në ShBA ishte për investime

dhe siguri në Kosovë
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Pas qëndrimit për tri javë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës (ShBA),
kryeministri Albin Kurti është kthyer në Kosovë. Ai ka theksuar se
investimet në Kosovë dhe siguria për Kosovën, në dritën e problemeve
ekzistuese në Ballkan, kanë qenë qëllimet e vizitës në ShBA.
Kryeministri Kurti ka theksuar se ka vizituar Shtëpinë e Bardhë në
Uashington dhe është takuar me Këshilltarin për Siguri Kombëtare të
ShBA-së, Jake Sullivan, dhe temë e këtij takimi, të cilin e ka quajtur
tejet të veçantë, ka qenë siguria për Kosovën

KRYEMINISTRI ALBIN KURTI KTHEHET SHTETET E BASHKUARA TË AMERIKËS (SHBA) 
PAS VIZITËS SË GJATË

PDK-ja: Qeveria t’i
publikojë shpenzimet e
ekskursionit të Kurtit në
ShBA dhe Zvicër
Sekretari i PDK-së, Betim Gjoshi, ka kërkuar nga Qeveria e Kosovës që
t’i publikojë shpenzimet e kryeministrit Kurti gjatë qëndrimit në
ShBA dhe në Zvicër. “Qytetarët e Kosovës meritojnë të dinë se sa para
i ka shpenzuar kryeministri i Kosovës dhe ekipi i tij në këtë ekskursion
pranveror”, ka shkruar Gjoshi në llogarinë e vet në “Facebook”.
“Qeveria nuk duhet t’i mbajë të fshehura, por t’i publikojë
shpenzimet e Albin Kurtit në vizitën e tij të dështuar në ShBA dhe
Zvicër. Qytetarët e Kosovës meritojnë të dinë se sa para i ka
shpenzuar kryeministri i Kosovës dhe ekipi i tij në këtë ekskursion
pranveror. Albin Kurti mund të mos i marrë mëditjet, por kjo nuk
është kostoja e vetme e një udhëtimi zyrtar. Aty hyjnë edhe
shpenzimet e tjera si hotelet, ushqimi, biletat e aeroplanit, etj. Kurti
duhet ta iniciojë vetë publikimin e të gjitha shpenzimeve dhe të mos
presë kërkesat e medieve për qasje në dokumente publike. Dhjetëra
mijëra euro janë shpenzuar kot në këtë vizitë të dështuar dhe pa
kurrfarë rezultatesh”, ka thënë Gjoshi.
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Përdorimi i drogave në rritje, 
rehabilitimi jashtë Kosovës

PRISHTINË, 27 MAJ - Numri i
përdoruesve të drogës në Kosovë
është në trend të rritjes, ndërsa
konsumues gjithnjë e më të
shpeshtë po bëhen adoleshentët.
Samire Braina, udhëheqëse e
Repartit të Psikiatrisë në Qendrën
Klinike Universitare të Kosovës,
thotë se në pesë muajt e
deritashëm të këtij viti trajtim atje
kanë kërkuar 60 përdorues
drogash.
Në periudhën e njëjtë të vitit të
kaluar, kjo shifër ka qenë 43,
ndërsa gjatë gjithë vitit 2021
trajtim kanë kërkuar 112 veta.
“Moshat [e përdoruesve] janë
nga 18 vjeç e sipër, por kemi
pasur raste edhe nën 18 vjeç, 15
apo 16 vjeç”, thotë Braina për
“Radion Evropa e Lirë”. Sipas saj,
trajtimi i pacientëve që kanë
varësi nga substancat narkotike
është afatgjatë dhe i vështirë.
Në Kosovë aktualisht nuk ka
ndonjë qendër rehabilituese
afatgjatë, që do të ishte nën
ombrellën e institucioneve
shëndetësore të shtetit.
Braina thotë s, në shumicën e
rasteve të varurit nga droga
orientohen për rehabilitim
afatgjatë në qendra jashtë
Kosovës.

Labirint: 5 000 - 6 000
përdorues të varur 

drogash

Adresë për ta nganjëherë është
edhe Qendra Mediko-
Psikoterapeutike “Labirint”, një
organizatë jofitimprurëse me seli

në Prishtinë. Kjo qendër ofron
programe ditore nga mbështetja
psiko-sociale deri te terapitë
grupore. Sipas të dhënave të saj,
janë 5 000 - 6 000 përdorues të
varur drogash në Kosovë, që kanë
probleme me sjelljen dhe rrethin,
ndërsa numri i përgjithshëm i
përdoruesve kalon 30 000 për
herë të parë.
Mosha mesatare e personave kur
nisin të përdorin narkotikë është
rreth 16 vjeç, kurse llojet e
drogave që konsumohen janë
marijuana dhe kokaina.
Udhëheqësit e “Labirint”-it thonë
se në qendrën e tyre aktualisht
janë të regjistruar 2 672 persona,
ndërsa në fund të vitit të kaluar
kanë qenë 2 420. Ata theksojnë se
jo të gjithë personat që kërkojnë
trajtim aty pranojnë të
regjistrohen. “Për ne është
shqetësuese rritja e shpejtë e
përdorimit të kokainës në
Kosovë”, thotë drejtori i Qendrës
“Labirint”, defektologu Safet
Blakaj. Sipas tij, faktorët që i
shtyjnë të rinjtë të marrin drogë
janë: dëshira për t’i takuar grupit,
kureshtja dhe qasja e lehtë në
substanca të tilla.

“Më vjen keq për ditën
kur e kam provuar”

B. S. ka nisur të drogohet 25 vjet
më parë. Sot, në mesin e të 40-
ave, ai thotë se është penduar
dhe se ka nisur trajtimin për t’u
shëruar nga varësia. “Nuk e mbaj
në mend se kush ma ka ofruar
marijuanën për herë të parë. Por,

sot më vjen keq për ditën kur e
kam provuar. Sikur ta kisha
kthyer atë ditë dhe të kisha
thënë: jo, nuk e dua”, rrëfen B. S.,
emri i plotë i të cilit është i njohur
për redaksinë e “REL”-it.
Ai është baba i dy fëmijëve, por
thotë se është divorcuar nga
bashkëshortja rreth një vit më
parë. “Fëmijët e mi nuk e dinë
[që unë marr drogë], jetojnë me
bashkëshorten. Iu themi se babai
nuk është mirë por, kur të
shërohet, do të kthehet”, thotë ai.
B. S. thotë se ka qenë një
periudhë disavjeçare kur nuk ka
përdorur drogë, por duke qenë i
përballur me disa probleme, siç
rrëfen ai, ka rinisur sërish të
drogohet. “Lotët po më dalin.
Është problem të dalësh nga kjo
[situatë]”, thotë B. S., duke iu
bërë thirrje të rinjve që të rrinë
larg këtyre substancave.
Mesazh të ngjashëm ka edhe O.
K., 36 vjeç, përdorues i
substancave narkotike tash e
dhjetë vjet. “Mos i prekni drogat!
Asnjë lloj droge nuk është: ‘sot e
merr dhe e lë’. Nëse e provon një
herë, prapë do ta marrësh”, thotë
O. K.
Ai thotë se nuk e ka menduar
kurrë se do të krijonte varësi nga
droga dhe se përdorimin e saj e
ka nisur nga kureshtja.
Problemet shëndetësore që i
janë shfaqur, thotë se janë të
shumta. “Kam rënë në koma tri
ditë. Nuk kam ditur asgjë. Jam
dehidruar keq, kam rënë në 40
kilogramë. Tre muaj nuk e di
çfarë ka ndodhur me mua...
Harroj, kam imunitet të dobët,

kam probleme me shikimin”,
rrëfen O. K.
Përdoruesit e narkotikëve, me të
cilët ka biseduar “Radio Evropa e
Lirë”, thonë se qasja në
substanca narkotike në Kosovë
është shumë e lehtë. Sipas tyre,
vetëm duhet të kesh para.
Ata thonë se drogat blihen nëpër
lagje dhe se njerëzit e shesin nga
dora në dorë.
Me Kodin Penal të Kosovës është
e jashtëligjshme që qytetarët të
blejnë, posedojnë apo
shpërndajnë substanca
narkotike; ata mund të dënohen
me gjobë apo burgim, varësisht
nga sasia dhe lloji i lëndës
narkotike që iu kapet nga
autoritetet e rendit.
Safet Blakaj nga Qendra
“Labirint” thotë se shteti duhet të
marrë “masa urgjente”, që do ta
pengonin qasjen e lehtë të të
rinjve në droga, por nuk
specifikon çfarë masash.
Qeveria aktuale e Kosovës, e cila
ka marrë detyrën në mars të vitit
të kaluar, nuk ka në programin
qeverisës ndonjë pjesë që flet për
luftimin e kësaj dukurie.
Psikologu Arian Musliu,
njëherësh ligjërues në Fakultetin
e Edukimit në Prishtinë, thotë se
për luftimin e dukurisë së të
droguarit duhet një
bashkëpunim mes prindërve,
shkollave dhe autoriteteve
kompetente - të arsimit dhe të
sigurisë.
Nga Ministria e Arsimit, e
Shkencës, e Teknologjisë dhe e
Inovacionit në Kosovë thonë për
“Radion Evropa e Lirë” se çdo vit

mbajnë aktivitete edukativo-
shëndetësore për dukuritë si:
varësia nga droga, duhani apo
alkooli. “Gjatë realizimit të
aktiviteteve shpërndahen
materiale vetëdijesuese, si:
fletëpalosje, broshura dhe
materiale të tjera për edukim
dhe promovim shëndetësor”,
thuhet në deklaratën e MAShTI-
t.
Këshilli i Prindërve të Kosovës
kërkon patrullime policore
pranë shkollave, duke thënë se
siguria është e ulët. “Në oborret e
shkollave në Prishtinë janë gjetur
narkotikë dhe, po ashtu, ka pasur
shitblerje [të drogave]”, thotë
kryetari i këtij këshilli, Jeton
Demi.
Më 6 maj Policia e Kosovës ka
raportuar për arrestimin e një
personi në afërsi të një shkolle në
Prishtinë. Sipas njoftimit, atij i
janë gjetur “armë, mjete të
rrezikshme dhe drogë e llojit
marijuanë”.
Këtë javë policia ka raportuar se
pas një operacioni në disa
lokacione në Ferizaj, ka
sekuestruar 70 kg substanca të
dyshuara narkotike të llojit
Captagon (heroinë) dhe disa
pajisje për përpunimin e tyre.
Sipas policisë, në këtë aksion
janë arrestuar dhjetë persona.
Po këtë javë Policia e Kosovës ka
raportuar edhe për shkatërrimin
e një laboratori të drogës në veri
të Kosovës. Sipas autoriteteve të
rendit, atje është gjetur laborator
për kultivimin e marijuanës me
mbi 10 000 fije bimë, të gatshme
për t’u shitur ilegalisht në treg.
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SKENDERAJ, 27 MAJ (ER) -
Situata e sigurisë në
komunën e Skenderajt
është e qetë dhe stabile
është thënë të premten në
takimin e radhës të Këshillit
Komunal për Siguri në
Bashkësi, i cili është
kryesuar nga kryetari i
komunës, Fadil Nura, e ku
kanë marrë pjesë
përfaqësues të
institucioneve të tjera
publike, të pakicave
kombëtare, shoqëria civile,

udhëheqësit e bashkësive
fetare dhe përfaqësues të
organeve e subjekte të tjera. 
Nura në pikën e rendit të
ditës rreth situatës së
sigurisë ka kërkuar
bashkëpunim më të madh
në mes të Policisë së
Kosovës dhe mekanizmave
të tjerë në mënyrë që
siguria të ketë nivel edhe
më të kënaqshëm.
Edhe komandanti i
Stacionit Policor në
Skenderaj, Muhamet

Kajtazi, ka konstatuar se
siguria në këtë komunë
vazhdon të jetë e mirë.
Megjithatë, janë
përmendur disa shqetësime
gjatë takimit si zjarrvëniet e
qëllimshme të arave që
rrezikojnë pastaj pyjet dhe
pasurinë e përgjithshme,
vjedhjet dhe dukuri të tjera,
për të cilat është kërkuar
angazhim më i madh nga
ana e të gjithëve në mënyrë
që dukuritë e tilla të mos
përsëriten.

Situata e sigurisë në Skenderaj, stabile

PRIZREN, 27 MAJ (ER) - Kryetari i
komunës së Prizrenit, Shaqir
Totaj, ka pritur të premten në
takim ministren e Turizmit dhe
Mjedisit të Shqipërisë, Mirela
Kumbaro, me të cilën ka diskutuar
për thellimin e bashkëpunimit në
fushën e turizmit në të dyja
vendet. Me këtë rast, kryetari Totaj
u shpreh se Prizreni ka nevojë të
ketë vizitorë nga Shqipëria, që
nxënësit shqiptarë të mund ta
vizitojnë qytetin muze dhe t’i
shohin nga afër monumentet
historike e kulturore si dhe ta
soditin natyrën e pasur të
komunës së Prizrenit. 
Totaj, gjithashtu, ka potencuar se

zhvillimi i turizmit do të thotë, të
kemi edhe zhvillim ekonomik në
përgjithësi, shtim të kapaciteteve
në vend, rritje të punësimit dhe
shkëmbim të përvojave.
E në prag të fillimit të sezonit veror
në Shqipëri, ministrja Kumbaro
ka falënderuar kryetarin e
Prizrenit për këtë takim dhe ka
theksuar se ofrimi i cilësisë së
shërbimeve në rivierën shqiptare
vazhdon të jetë prioritet i
institucioneve të Shqipërisë. Totaj
ka përmendur se, përveç qytetit të
Prizrenit, tashmë për vizitorët nga
Shqipëria, në hartën turistike janë
futur edhe malet në afërsi,
Prevalla dhe Brezovica.

Totaj pret në takim ministren Kumbaro: 
Prizreni ka nevojë të ketë vizitorë nga Shqipëria

RAHOVEC, 27 MAJ (ER) - Me rastin e
24-vjetorit të rënies heroike të
heronjve të kombit, Feim Gashi
nga Drenoci, Përparim Thaçi nga
Landovica dhe Sakip Bellaqa nga
Pataqani i Epërm, kryetari i
komunës së Rahovecit, Smajl
Latifi, ka bërë homazhe në vendin
ku ata ranë në pritën armike,
ndërmjet Fortesës dhe Xërxës.
“Lufta për çlirimin e Kosovës
kishte karakter kombëtar dhe e
tillë duhet të trajtohet. Feimi,
Përparimi e Sakipi u bënë fanarë të
rrugëtimit tonë në ardhmëri”, ka
thënë Latifi.

Ai ka theksuar se emblema e
Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës
ndriçoi mendjet dhe zemrat e
njerëzve liridashës. “Ndërsa
populli i përvuajtur e pranoi me
tërë qenien idenë e lirisë dhe dha
gjithçka nga gjiri i vet, madje edhe
bijtë e vet më të përkushtuar e më
besnikë. Në këtë ditë të veçantë kur
po e përkujtojmë rënien në fushë të
nderit të Feimit, Përparimit dhe
Sakipit, ndjenjat tona janë të
përziera- mall, dhimbje e krenari
bashkë. Sot, po ashtu, kujtojmë
edhe plagosjen rëndë të Islam Isuf
Gashit”, ka thënë kryetari Latifi. 

Latifi: Lufta për çlirimin e Kosovës 
kishte karakter kombëtar 

PODUJEVË, 27 MAJ (ER) - Kryetari i
komunës së Podujevës, Shpejtim
Bulliqi, ka pritur të premten në
takim nënkryetarin e Kuvendit të
Kosovës, Bekim Arifi, me të cilin
kanë diskutuar për shumë
çështje, por tema kyçe ishte
përfshirja në vende të punës e
romëve, ashkalive dhe
egjiptianëve në institucione të
nivelit komunal, si ato të arsimit,
shëndetësisë dhe administratës
komunale.  
Kryetari Bulliqi u zotua se do të

angazhohet për përfshirjen e
komuniteteve pakicë në
institucionet lokale. Të
pranishmit kryetari i informoi për
punët që janë duke u bërë gjatë
kësaj kohe për komunitetet nga
ana e komunës si: organizimi i
klasave për mësim shtesë me
qëllim të avancimit në
mësimnxënie për nxënësit e
komuniteteve, punimet në
infrastrukturën rrugore, shtrirjen
e ndriçimit publik, ndihmat me
pako ushqimore e higjienike nga

DSHMS-ja për familjet e varfra etj.
“Komuna e Podujevës shquhet
për kultivimin e harmonisë dhe
tolerancës ndëretnike, ku edhe
vazhdimisht angazhohet për
integrimin dhe gjithëpërfshirjen e
komunitetit”, ka thënë Bulliqi. 
Në këtë takim ishin të pranishëm
edhe ish-deputeti nga radhët e
komunitetit pakicë, Etem Arifi,
përfaqësues të komunitetit në
Podujevë dhe udhëheqësi i zyrës
për komunitete në komunën e
Podujevës.

Bulliqi zotohet se do të angazhohet për përfshirjen 
e komuniteteve pakicë në institucionet lokale
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PRISHTINË, 27 MAJ - Lidhja
Demokratike e Kosovës (LDK)
ka nisur takimet me qytetarë
për planifikimin e programit
qeverisës.
Në kuadër të nismës për
takime rajonale, lideri i LDK-së
është ndalur në Lipjan, ku ka
bërë me dije se platforma e tyre
politike, “Lidhja për të
ardhmen”, merr kuptim vetëm
atëherë kur buron e ndërtohet
nga qytetarët, punëtorët,
ndërmarrësit, grupet e
interesit dhe profesionistët e
fushave. “Me temën ‘Qytetet

tona: digjitalizimi, planifikimi
dhe transformimi’
prezantuam pikëpamjet tona
rreth qeverisjes lokale. Lipjani
ishte nikoqir i këtij takimi.
Përparimi, Xhafa, Vlora, Blerta
dhe Imriu paraqitën sfidat e
vizionet e tyre. Morëm edhe
mendime e sugjerime të
vlershme gjatë diskutimeve të
hapura me qytetarë. Ato do të
shtresohen në programin më
përmbajtjesor që Kosova ka
pasur ndonjëherë”, ka thënë
lideri i LDK-së, Lumir
Abdixhiku.

Ai ka theksuar se në ditët, javët
e muajt në vijim LDK-ja do të
bashkëbisedojë me qytetarë
në çdo anë të Kosovës e në
mërgatë. “Vendi ynë ka nevojë
për një projekt të ri politik, që i
jep drejtim zhvillimit shoqëror,
ekonomik e rrugëtimit tonë
euroatlantik. Këtë projekt të ri
do ta ndërtojmë bashkërisht
sot për ta implementuar në
qeverisje nesër. Takimin e
radhës rajonal do ta mbajmë te
Gazi në Pejë me qytetarë të
anës së Dukagjinit”, ka thënë
Abdixhiku.

Abdixhiku: Vendi ynë ka nevojë për një projekt të ri politik

PRISHTINË, 27 MAJ (ER) -
Presidentja Vjosa Osmani të
premten ka pranuar letrat
kredenciale nga ambasadorja e
Maltës në Kosovë, Juliana
Scerri Ferrante.
Raportet ndërmjet të dy
shteteve janë vlerësuar të mira
që nga koha e vendosjes së
marrëdhënieve diplomatike në
vitin 2011.
Presidentja Osmani ka
falënderuar shtetin e Maltës
për ndihmën e deritashme,

duke kërkuar që kjo
mbështetje të vazhdojë edhe
më tej në procesin e
anëtarësimit të Kosovës në
Këshillin e Evropës, BE, NATO,
si dhe në organizata të tjera
ndërkombëtare. “Vizat duhet
të liberalizohen, nuk ka arsye
për zvarritje të mëtejme. Është
momenti i duhur që Kosova të
bëhet pjesë e Këshillit të
Evropës sikurse që është
domosdoshmëri që të
anëtarësohet edhe në NATO

për një stabilitet të rajonit”, ka
theksuar presidentja Osmani,
teksa ka marrë konfirmimin e
ambasadores Ferrante se Malta
do të vazhdojë ta mbështesë
Kosovën në të gjitha nismat për
anëtarësim sikurse që e ka
mbështetur deri tashti.
Të dy bashkëbisedueset kanë
shfaqur interesim për thellimin
e raporteve në sferën e politikës
së jashtme, shkëmbimit tregtar,
arsim, turizëm dhe sfera të tjera
të interesit të dyanshëm. 

Osmani pranon letrat kredenciale nga ambasadorja e Maltës në Kosovë

Faton DËRMAKU

PRISHTINË, 27 MAJ- Kryetari i
Aleancës për Ardhmërinë e
Kosovës (AAK), Ramush Haradinaj,
ka mbajtur të premten konferencë
për medie, në të cilën ka informuar
lidhur me mbarëvajtjen e procesit
të brendshëm zgjedhor të partisë.
Haradinaj ka treguar që në pesë
muajit e fundit janë mbajtur mbi
400 kuvende të nëndegëve, të
strukturave të rinisë dhe të gruas.
“Aleanca po e përfundon një
proces të suksesshëm të zgjedhjeve
të brendshme. Për këta pesë muaj
janë mbajtur mbi 400 kuvende të
nëndegëve, të strukturave të rinisë
dhe të gruas. Zgjedhjet kanë qenë
gjithëpërfshirëse, të hapura dhe
me një konkurrencë të
admirueshme. Pjesa më e
madhe e njerëzve të zgjedhur
për të udhëhequr nëpër
nëndegë, në aleancën e të rinjve
apo të gruas, janë të rinj, prej të
cilëve mbi 40 për qind njerëz që
janë anëtarësuar në këto dy-tre
vjet”, ka thënë Haradinaj.
Ai ka thënë se risi e këtyre

zgjedhjeve të brendshme është
rikthimi i Aleancës së Gruas në
23 njësi zgjedhore, ku ka
rezultuar me zgjedhjen në krye

të AGK-së, Diellza Kukaj, një e re
dhe e përgatitur si duhet për
këtë pozitë. “Risi e këtyre
zgjedhjeve është rikthimi i

Aleancës së Gruas, me 23 njësi
zgjedhore, që ka rezultuar me
një kuvend të suksesshëm, me
garë të hapur e shumë

demokratike, nga i cili kuvend u
zgjodh kryetare e AGK-së, Diellza
Kukaj, që është me mua sot”, është
shprehur Haradinaj.

Haradinaj për zgjedhjet e brendshme në AAK: 
Ka ndryshime të mëdha me njerëz të rinj

Lideri i AAK-së, Ramush Haradinaj, në
këtë konferencë për medie ka folur edhe
për angazhimin e partisë që drejton në
skenën politike dhe shtetërore të Kosovës.
Ai ka thënë se AAK-ja në katër vitet që
kaluan ka luajtur rol konstruktiv e

domethënës në skenën politike dhe
shtetërore në Kosovë. “Për dy vjet kemi
udhëhequr qeverinë, e për rreth një vit
kemi qenë në bashkëqeverisje. Gjatë
drejtimit të qeverisë kemi arritur t’i
kryejmë shumë punë të rëndësishme për

vendin. E kemi prapësuar skenarin e
ndarjes së Kosovës; Kosovën e kemi bërë
me ushtri; Trepçën ia kemi kthyer
Kosovës; Kemi pavarësuar sistemin
energjetik; Kryeqytetin e kemi bërë me
ligj; Serbisë ia kemi hequr tregun e

Kosovës me taksën 100 %; Kemi ruajtur të
drejtën e korrigjimit të demarkacionit me
Malin e Zi; E kemi kaluar Ligjin e Pagave,
të cilin sot po e bllokon qeveria Kurti si
dhe të arritura të tjera që qytetarët janë në
dijeni për to”, ka thënë Haradinaj.

AAK-ja po luan rol konstruktiv në skenën politike dhe shtetërore në Kosovë
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MITROVICË, 27 MAJ (ER)-
Komuna e Mitrovicës, në
bashkëfinancim me
organizatën “IADK”, kanë bërë
shpërndarjen e granteve në
formë të mjeteve bujqësore
për dhjetë përfitues të cilët
janë përkrahur me serra,
motokultivatorë me frezë dhe
fidanë të perimeve.  
Në këtë ceremoni të ndarjes
së pajisjeve bujqësore i
pranishëm ishte kryetari i
komunës, Bedri Hamza,

drejtori i Drejtorisë për
Bujqësi dhe Zhvillim Rural,
Ferdi Kadriu, si dhe drejtori
ekzekutiv i IADK-së, Zenel
Bunjaku.
Në fjalën e tij, kryetari Bedri
Hamza, pasi i uroi përfituesit e
granteve dhe e falënderoi
organizatën e IADK-së, ka
theksuar se në komunën e
Mitrovicës do të ketë rritje të
subvencioneve në bujqësi dhe
se sektori i bujqësisë do të
trajtohet me prioritet gjatë

qeverisjes së tij. 
Këto grante janë dhënë nga
Zyra e Bashkimit Evropian në
Kosovë përmes Iniciativës për
Zhvillimin e Bujqësisë së
Kosovës (IADK) në vlera prej 3
000 deri 5 000 euro në formë
të pajisjeve për përfituesit e
komunës së Mitrovicës në
kuadër të projektit
“Mbështetja e punësimit të të
rinjve dhe grave në zonat
rurale përmes zhvillimit të
bujqësisë”.

Komuna e Mitrovicës dhe IADK-u mbështetin fermerët mitrovicas me mjete bujqësore

Albulena S. MAVRAJ

PRISHTINË, 27 MAJ - Banka
Qendrore e Republikës së
Kosovës (BQK) ka mirëpritur
qëndrimet e Fondit Monetar
Ndërkombëtar pas vizitës së
stafit në Kosovë në datat 10-20
maj, i udhëhequr nga shefi i
Misionit të Fondit Monetar
Ndërkombëtar për Kosovën,
Gabriel Di Bella, ku janë
diskutuar zhvillimet e fundit
ekonomike, perspektiva dhe
politikat.
Ky institucion ka vlerësuar se
sektori bankar deri më tani i ka
përballuar mirë goditjet, i
ndihmuar nga një kuadër i
mirë rregullator.
Rritja e fortë e kredive ka
mbështetur aktivitetin
ekonomik, derisa normat e
depozitave dhe kreditimit të
brendshëm kanë mbetur
përgjithësisht të
qëndrueshme. Megjithatë,
FMN-ja ka vlerësuar se
kushtet më të shtrënguara
financiare në Evropë mund të
përkthehen në norma më të
larta të interesit të brendshëm,
duke krijuar dobësi për
sektorët që janë zgjeruar
fuqishëm, përfshirë
ndërtimin. Sipas FMN-së,
mbikëqyrja bankare do të
duhet të vazhdojë të
monitorojë në mënyrë

vigjilente cilësinë dhe
likuiditetin e aktiveve të
bankave, duke siguruar që
bankat të ruajnë rezerva të
mjaftueshme të kapitalit. “Një
bankë qendrore e pavarur, e
përgjegjshme dhe plotësisht
funksionale është kritike për
stabilitetin e sistemit financiar.
Emërimi i dy anëtarëve të rinj
të Bordit dhjetorin e kaluar,
duke rivendosur kuorumin e
bordit mbikëqyrës pas një viti
e gjysmë, ishte një hap i
mirëpritur. Megjithatë, pozita
vakante e
zëvendësguvernatorit duhet të
plotësohet urgjentisht për të
parandaluar ndonjë ndikim
negativ në kapacitetin e BQK-
së për të vepruar apo marrë
vendime ekzekutive gjatë
këtyre kohëve të vështira”, ka
thënë tutje FMN.
FMN ka parashikuar se
inflacioni do të rritet këtë vit
në mbi 10 për qind, ndërsa
rritja e çmimeve do të arrijë në
5.5 për qind të Bruto
Prodhimit Vendor, ndërsa ka
kërkuar që të ruhen politikat e
shëndosha makroekonomike
dhe stabiliteti financiar, si dhe
avancimi i zbatimit të
reformave, të cilat do të jenë
thelbësore për tërheqjen e
investimeve të huaja direkte
në Kosovë në kohën kur
shumë investitorë po
zhvendosen në Evropë. 

FMN-ja vlerëson angazhimin e BQK-së për ruajtjen 
e qëndrueshmërisë së sistemit bankar

PRISHTINË, 27 MAJ (ER) -
Administrata Tatimore e Kosovës
(ATK) ka njoftuar se është e
përkushtuar që ta përmirësojë
qasjen e saj në menaxhimin e
rreziqeve të përmbushjes
tatimore për të siguruar që
përpjekjet për përmbushje t’i
adresojnë rreziqet kryesore që e
përbëjnë pjesën më të madhe të
hendekut tatimor.
Ky institucion ka njoftuar se plani
për përmirësimin e
përmbushjes në sektorin e
ndërtimtarisë po vazhdon të
zbatohet, ku përmes këtij plani
ATK-ja do të kryejë aktivitete
intensive me qëllim të

identifikimit të personave të cilët
nuk përmbushin detyrimet e
tyre sipas legjislacionit tatimor.

“Me fokus të veçantë do të
identifikohet veprimtaria
ndërtimore, siç është ndërtimi i

lartë dhe i ulët, grupet punuese
dhe personat fizikë në kuadër të
veprimtarisë së ndërtimtarisë, si:
muratorët, armaturëpunuesit,
betonimet, gërmimet e dheut,
punuesit e kulmeve, prodhimi
dhe montimi i dyerve dhe
dritareve, elektricistët, instaluesit
e ujit dhe ngrohjes qendrore,
montuesit e parketit/laminatit,
montuesit e qeramikës,
suvatuesit - fasada, prodhimi
dhe montimi i ollukëve,
rrethojave të ballkoneve,
shkallëve dhe rrethojave të
oborreve nga metalet e
ndryshme dhe druri etj”, ka
njoftuar ATK-ja.

Më tej është theksuar se në fokus
të veçantë do të jenë edhe
personat fizikë që kanë dhënë
tokën për ndërtim
(kompensimet, banesa, lokale,
parkingje) dhe ndërlidhja me
obligimin e tyre tatimor. “Me
kryerjen e detyrimeve tuaja
tatimore ju kontribuoni direkt në
ofrimin e shërbimeve publike,
arsimim me standarde të larta,
shërbime më të mira
shëndetësore dhe sociale,
mbrojtje ligjore dhe siguri, si dhe
infrastrukturë të përgjithshme
për një mirëqenie të
qëndrueshme ekonomike dhe
shoqërore”, ka njoftuar ATK-ja.

ATK-ja, plan veprimi për sektorin e ndërtimtarisë

Sa i përket kërkesës për tërheqjen e mjeteve
pensionale nga Fondi i Kursimeve
Pensionale, FMN-ja ka shprehur
kundërshtimin, pasi ky veprim, sipas këtij

institucioni, do të shkaktonte një goditje të
rëndë për qëndrueshmërinë e sistemit të
pensioneve dhe do ta shkurtonte fuqimisht
vlerën reale të pensioneve.

FMN-ja kundërshton tërheqjen e
mjeteve nga Trusti
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Bota është përgatitur prej gati një
shekulli për një luftë të
mundshme mes Amerikës dhe
Rusisë.
Më parë, Amerika dhe Rusia nuk
kishin qenë njëkohësisht si
kundërshtare në të njëjtin territor
siç po ndodh sot në Ukrainë.
Në çdo kuptim, diplomatik,
ushtarak, ekonomik, të
inteligjencës dhe informacionit,
kjo është pothuajse një përplasje
Amerikë Rusi.
E para në llojin e vet.
Për 70 vjet, Amerika e mbajti
paktin me Rusinë. Sidomos në
Evropë.
Megjithëse la gjysmën e Evropës,
përfshi gjysmën e Gjermanisë
edhe ne, të sovjetizoheshim,
Amerika nuk ndërhyri.
U soll nëpër botë dhe gjeti vende
të tjera për të treguar madhështinë
e vet.
Në 1945 shkoi në Japoni me një
bombë atomike, nga e cila u
masakruan më shumë se 250 mijë
japonezë. Kjo është bomba e parë
nukleare e përdorur në histori.
Amerika e përdori jo vetëm për ti
dhënë fund Luftës së Dytë
Botërore, por edhe për ti
demonstruar superfuqisë tjetër,
Bashikimit Sovjetik forcën e vet.
Japonia u bë një poligon ushtarak,
njëlloj si Ukraina sot.
Në 1965, Amerika shkoi në
Vietnam me zjarr dhe napalm për
të penguar këtë vend të bëhej
komunist, pra të mos binte nën
ndikimin e Bashkimit Sovjetik dhe
Kinës. Përveç 60 mijë ushtarëve
amerikanë qe vdiqën aty për një
kauzë të kotë, edhe 2 milionë
vietnamezë u zhdukën dhe u
masakruan.
Disa vite më vonë, në 1979 Rusia

bëri të njëjtën gjë.
Shkoi në Afganistan për të caktuar
aty një qeveri komuniste.
Çmimi i luftës ishte 15 mijë
ushtarë rusë të vrarë dhe afro 2
milionë afganë.
Megjithëse historia i njeh të dyja
ndërhyrjet ushtarake, si të
Amerikës në Vietnam dhe të
Rusisë në Afganistan, si dështime,
asnjëra nuk u ndal këtu.
Më vonë Amerika shkoi vetë në
Afganistan ku, pasi la edhe aty disa
qindra mijë të vrarë të tjerë, iku në
mënyrë të shëmtuar në gusht të
vitit të shkuar, duke dështuar të
vendosë një rregjim demokratik
dhe properëndimor.
Populli u bë me talebanët edhe
për inat të pushtimit amerikan
atje.
Më pas shkoi në Irak duke e kthyer
një vend normal, jo demokratik
por të stabilizuar, në një
kasaphanë ku vdiqën më shumë
se 500 mijë njerëz nga të cilët 4000
ushtarë amerikanë dhe 1200
fëmijë irakenë.
Çudia është se ndërkohë që të
gjitha pushtimet e Amerikës dhe
Rusisë kanë qenë thuajse
dështime, ato sërish vazhdojnë të
pushtojnë.
Sot Rusia po masakron Ukrainën
për të njëjtën arsye si Amerika,
Vietnamin dhe Bashkimi Sovjetik
Afganistanin.
Që ky vend mos kalojë nën
ndikimin e superuqisë tjetër, por
të mbetet një satelit i saj.
A ka të drejtë në raport me
Ukrainën. Jo.
A ka të drejtë në raport me
pushtimin e Vietnamit dhe
Afganistanit nga superfuqia tjetër?
Rusia mendon se po.
Pra çështja është se superfuqitë

nuk pushtojnë detyrimisht se
duan apo se ju nevojitet, por sepse
pushton superfuqia tjetër, diku
tjetër, në një kohë tjetër.
Pyetja është pse pushtojnë
superfuqitë kur e dinë se mund te
dështojnë siç kanë dështuar?
Amerika dhe Rusia, njëlloj si
Franca, Anglia apo Gjermania i
përkasin një civilizimi.

Civilizimet e botës së sotme
janë tetë.

Perëndimor, Kinez, Japonez,
Islamik, Indian, Afrikan, Latin dhe
Sllavoortodoks.
Në fakt kulturalisht, fetarisht,
biologjikisht dhe
antropollogjikisht Perendimi dhe
Rusia janë pothuajse një civilizim.
Civilizimi i bardhë i Veriut ku hyn
Evropa, Amerika, Kanadaja,
Australia dhe Rusia, me rrënjë në
civilizmin greko romak. Evropa
fillon në Portugali dhe mbaron në
Rusi në malet Urale dhe në çdo
kuptim Rusia është vetë Evropë
dhe i përket këtij civilizimi.
Por megjithëse janë kaq të
ngjashëm dhe pothuajse binjake,
megjithëse jane kaq të zhvilluar
dhe kontrollojnë shumicën e
ekonomisë së botës, shumicën e
naftës dhe gazit, shumicën e
parave, arit dhe bankave,
megjithëse kanë prodhur
shumicën e artit dhe dijeve të
njerëzimit, megjithëse kanë
krijuar demokracinë, pra
kontrollin e qeverive nga popujt
që i zgjedhin, megjithëse janë të
vetmit që kanë eksploruar botën
dhe kanë shkuar në Univers,
sërish popujt e këtij civilizimi,
civilizimit tone, vrasin më shumë
se gjithë civilizimet e tjera

bashkarisht.
Civilizimi ynë vazhdon të vrasë
çdo ditë në Ukrainë.
Ai vret pa pushim dhe vetëm në
një gjë nuk dështon dhe nuk
ndalet.

Në vrasje masive.

Sot qe flasim nuk luftohet as në Azi
as në Afrikë as në Amerikë
Latine,as në Arabi. Nderkohë që
ne, në Evrope, në qendër të
civilizimit të epërm verior
vazhdojmë ti hapim plagë njëri
tjetrit, civilizimet e tjera me shumë
popuj të varfër anembanë botës,
përpiqen të ngrihen pas
pushtimeve koloniale të
tmerrshme që superfuqitë e
Perendimit, pra civilizimi ynë, u
kanë bërë atyre për shekuj.
Nëse bëjmë një bilanc të të gjitha
vrasjeve që kanë shkaktuar
pushtimet, luftërat fetare,
ushtarake dhe kolonizimet e
Perëndimit nëpër botë, nga India
në Japoni në Afrikë, nga Iraku në
Ukrainë, viktimat janë më shumë
se 400 milion njerëz.
E matur me kohën kur janë bërë
këto vrasje dhe kur bota ishte më e
vogël, pra afro, 2 miliardë njerëz
deri në vitin 1940, këta të vrarë
përbëjnë më shumë se 20 për qind
të popullsisë së botës.
Në Luftërat e Perëndimit kundër
Kinës të quajtura Luftërat e
Opiumit u vranë mbi 50 mijë
kinezë. Gjate kolonializimit të
Afrikës janë vrarë më shumë se 10
milionë afrikanë. Në dy Luftërat
botërore më shumë se 80 milionë.
Në Hiroshima u zhdukën 250
mijë. Në Vietnam më shumë se 2
milionë. Në Afganistanin rus më
shumë se 2 milionë. Në

Afganistanin amerikan 200 mijë.
Në Jugosllavi 140 mijë. Ukraina
akoma nuk është në këtë llogari.

Pyetja është pse vrasim kaq
shumë?

Çfarë duan më shumë Amerika
me Rusinë që po përplasen me
njëra tjetrën në Ukrainë? Ato kanë
gjithshka, territore, popull, pyje,
naftë, gaz, minerale, ato shkojnë
në Hënë, kanë monedhat e forta,
kanë flotat, florat dhe faunat më të
bollshme, kanë nën kontroll
shumicën e deteve dhe
ujëdhesave si dhe burime
njerëzore të pamatshme.
Ndoshta pas 100 viteve nuk do
kemi më superfuqi, sepse lufta
dhe konkurrenca do ti kenë
zhdukur ose ndoshta do kemi
vetëm nje superfuqi që dominon
gjithë botën.
Një superfuqi që luan vetëm. Pa
kundërshtarë.
Sa e tmerrshme.
Por ndoshta më mirë kështu. Apo
ndoshta më mirë pa superfuqi.
Ky është një përfundim që unë
nuk do ta uroja, për sa kohë që
jetoj në një vend të vogël, që
vazhdimisht ka qenë, ose i
pushtuar, ose i dominuar nga
njëra prej superfuqive të kohës.
Në dy mijë vjet histori ne kemi
kaluar nga romakët tek turqit,
italianët, gjermanët, rusët, kinezët
dhe amerikanët.
Kështu ka qenë dhe kështu
vazhdon dhe ndoshta kështu do të
jetë.
Ajo që do uroja, por që duket e
pamundur, do ishte një botë me
superfuqi paqësore.
Superfuqi që nuk vrasin.
E pamundur apo jo?

Pse lufton Amerika me Rusinë? 
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PRISHTINË, 27 MAJ - Nga 28 deri
më 31 maj do të mbahet turneu
i YDF-së në Rumani. Në këtë
turne marrin pjesë pesë shtete
në të dyja konkurrencat për
U14: Kosova, Rumania,
Maqedonia Veriore, Bullgaria
dhe Turqia. Në vitin 2022 është
mbajtur në Maqedoninë
Veriore, Kosovë dhe Bullgari,

ndërsa tani do të mbahet në
Rumani, kurse do të përmbyllet
në Turqi në muajin e ardhshëm.
Kosova ka treguar paraqitje të
mira në këtë turne, ku synim
është krijimi i një gjenerate të
suksesshme, që do të ishte e
ardhmja e basketbollit.
Ndeshjet ndërkombëtare do t’ju
ndihmojnë të fitojnë përvojë

për të ardhmen e tyre. Federata
e Basketbollit e Kosovës tash e
gjashtë vjet është pjesë e
projektit të FIBA-s për Zhvillim
të Gjeneratave të Reja (YDF),
por në vitin 2019 projekti ka
filluar të implementohet edhe
për vajza, gjë që shërben në dobi
të zhvillimit të basketbollit në
konkurrencën e femrave.

ORARI

Më 28 maj takohen: 
19:00 Rumania - Kosova (F)       
21:00 Rumania - Kosova (M)

Më 29 maj takohen: 
14:00 Kosova - Bullgaria (F)
16:00 Kosova - Bulgaria (M)

Më 30 maj takohen: 
10:00 Maqedonia V. - Kosova (F)                      
12:00 Maqedonia V. - Kosova (M) 

Më 31 maj takohen:  
9:00 Kosova - Turqia (F) 
11:00 Kosova - Turqia (M)

Kosova në turneun e YDF-së në Rumani

Veton ZYMBERI 

PRISHTINË, 27 MAJ -
Përzgjedhësi i Kosovës në
futboll, Alain Giresse, në
konferencë për medie të
premten, ka thënë se
“dardanët” nuk guxojnë të
mendojnë se ka ndeshje të
lehta ose të vështira sepse kjo
dërgon drejt dështimit.
Kosova i zhvillon dy ndeshje
me Greqinë, kurse përballet
edhe me Qiron dhe Irlandën e
Veriut. “Synimi është të kemi
paraqitje sa më të mira në
këto katër ndeshje për t’i
arritur pritshmëritë tona. Nuk

ka ndeshje të lehtë dhe nuk
guxojmë të mendojmë se ka
lojë të lehta ose të vështira
sepse nëse mendojmë ashtu,
do të nisemi drejt dështimit.
Në futboll duhet të kesh
modesti, t’i respektosh të
gjithë. Duhet ta japim
maksimumin dhe secilën
ndeshje ta trajtojmë veç e
veç”, ka thënë Giresse. 
Trajneri francez është
optimist se Kosova mund ta
fitojë grupin në Ligën C. “Nuk
dua të caktoj objektiva. Dua t’i
marrim ndeshjet një nga një,
pastaj do të shohim. Pse të
mos e fitojmë grupin”, ka
deklaruar Giresse. 

Ish-kapiteni i Përfaqësueses
U21, Edvin Kurtulus, është
larguar nga Përfaqësuesja e
Kosovës për t’iu bashkuar
Kombëtares së Suedisë.
Lidhur me këtë lëvizje, Giresse
ka deklaruar se është i
zhgënjyer, por që nuk mund
t’i ndryshojë gjërat. “Jam i
zhgënjyer, por nuk mund të
shkoj në Suedi dhe ta thërras
atë. Fakti që ne e kemi ftuar të
luajë për Kosovën nuk do të

thotë se do të kishte minuta. I
kam bisedat me të. Ai ishte i
kënaqur për vendimin që e ka
marrë për të luajtur me ne.
Por, në fund, vendimi iu takon
lojtarëve. Ajo çka mund të
bënim ne është se e kemi
ftuar. Rregullorja e FIFA-s e
përcakton qartë që asnjë lojtar
s’mund të bllokohet nëse nuk
e zhvillon asnjë ndeshje me
atë ekip. Unë qeshem me këtë.
Por, natyrisht, jam i zhgënjyer

me këtë situatë. Edhe pse jam
i zhgënjyer, është zgjedhja e
tij”, ka thënë strategu francez. 
“Dardanët” nën udhëheqjen e
përzgjedhësit Alain Giresse
kanë mbajtur dy seanca
stërvitore në Kampin
Nacional në Hajvali. Në
stërvitje kanë marrë pjesë 17
futbollistë, teksa pjesa tjetër
do t’i bashkohet ekipit
ndërkohë. Stërvitja e parë
kaloi pa ngarkesa të mëdha,
kryesisht me ushtrime fizike,
vrapime të lehta dhe lojë
individuale me top, teksa te
lojtarët dardanë vërehet
disponim i mirë për nismë të
mbarë të edicionit të ri të
Ligës së Kombeve. Kosova
duelin e parë e zhvillon më 2
qershor si mysafire e Qipros,
më pas dy ndeshje i luan në
shtëpi kundër Greqisë (më 5
qershor) dhe kundër Irlandës
së Veriut (më 9 qershor, teksa
në fund si mysafire përballet
me Greqinë (më 12 qershor).

Giresse: Pse të mos fitojmë në Ligën e Kombeve

“Epoka e re” 

PARIS, 27 MAJ - Finalja e Ligës së
Kampionëve për edicionin
2021/22 zhvillohet sonte (e
shtunë) në “Stade de France” të
Parisit. Liverpooli i Jurgen
Kloppit dhe Real Madridi i
Carlo Ancelottit kërkojë trofeun
më të vlefshëm në futboll. Deri
në finale, Liverpooli eliminoi
Interin, Benficën dhe
Villarrealin, kurse nga skuadra
spanjolle janë eliminuar
Chelsea, Paris Saint-Germaini
dhe Manchester City. Trajneri
Jurgen Klopp ka bërë me dije se
mezi  po presin të luajnë në këtë
ndeshje ndaj një kundërshtari
tepër të vështirë.  “Ne me të
vërtetë presim me padurim
këtë ndeshje kundër një
kundërshtari tepër të fortë,
kundërshtari më me përvojë që

mund të merrni në këtë
kompeticion. Nuk mendojmë
se nuk do të na interesonte kjo,
sepse fituam dy gara tani dhe
ishim afër në një garë të tretë.
Kjo, natyrisht, nuk është kështu.
Asnjëherë nuk e dini se sa
shpesh do të arrini një finale të
Ligës së Kampionëve, kështu që
më mirë përdorni ato pak
mundësi që ju jepni. Për ne tani
është vërtet e veçantë, hera e
tretë në pesë vjetët e fundit. Kjo
është vërtet e veçantë me këtë
grup”, ka thënë Klopp, i cili
hodhi poshtë fjalët për
hakmarrje lidhur me finalen e
vitit 2018. “Ajo ishte një natë e
ashpër për ne, ishte vërtet e
vështirë për t’u marrë duke
pasur parasysh rrethanat,
mënyrën se si pësuam golat
dhe sigurisht dëmtimi i Salahit.
Unë nuk besoj në hakmarrje.
Edhe unë e kuptoj atë, thjesht

nuk mendoj se hakmarrja është
një ide fantastike. Unë e kuptoj
që Salah tha se dëshiron ta
rregullojë atë, dhe unë dua ta
rregulloj atë. Por, gjithçka është
mirë mes meje dhe nesh dhe

Real Madridit. Nëse fitojmë,
nuk do të jetë për shkak të asaj
që ndodhi më 2018”, ka shtuar
Klopp. 
Ndërsa trajneri i Realit të
Madridit, Carlo Ancelotti, po

përgatitet për finalen e tij të
pestë në Ligën e Kampionëve.
Trajneri italian ka thënë se
finalja është mes dy skuadrave
të mëdha dhe ajo që do të ketë
më shumë kurajë e personalitet
do të fitojë. “Nëse Liverpooli po
mendon revanshin për finalen
e humbur në vitin 2018, te Reali
po mendojnë për revanshin në
finalen e humbur në vitin 1981.
Për më shumë që luhet po në të
njëjtin vend, në Paris. Unë
mendoj se këto tema më së
shumti janë gazetareske. Unë di
të them se përballë do të jenë dy
skuadra të mëdha dhe ajo që do
të ketë më shumë kurajë e
personalitet do të fitojë. Për më
shumë përballë do të kemi një
trajner të shkëlqyer si Kloppi,
me të cilin kemi marrëdhënie
mjaft të mira. Një trajner që ka
sjellë gjëra të reja në futboll”, ka
thënë Ancelotti.

Sonte finalja e Ligës së Kampionëve, 
Liverpool - Real Madrid 

Kosova është pjesë e grupit në Ligën C të Ligës së
Kombeve, kurse ndeshjet e para për edicionin e ri
i zhvillon në muajin e ardhshëm. Përzgjedhësi i
“dardanëve”, Alain Giresse, është optimist se
Kosova mund të dalë e para në këtë grup. “Nuk
dua të caktoj objektiva. Dua t’i marrim ndeshjet
një nga një, pastaj do të shohim. Pse të mos e
fitojmë grupin”, ka deklaruar Giresse 

FORMACIONET E MUNDSHME: 
Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk,
Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago; Salah, Mane, Diaz. 
Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Kroos,
Casemiro, Modric; Valverde, Benzema, Vinicius Jr.
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PRISHTINË, 27 MAJ - Të dielën nga
ora 17:00 zhvillohet ndeshja e
tretë finale e “play-off”-it në mes
të Golden Eagle Yllit dhe
Trepçës. Në dy takimet e para
fituan therandasit dhe janë afër
ta mbrojnë titullin e kampionit.

Për t’u shpallur kampion Ylli
duhet të fitojë edhe një
përballje, kurse mitrovicasit
duhet t’i fitojnë tri ndeshjet e
ardhshme për ta fituar titullin e
kampionit, i cili iu mungon nga
viti 2012. Takimin e parë e fitoi

Ylli 63:62, kurse në sfidën e dytë
fituan në “Minatori” të
Mitrovicës 46:60. Finalja vuri
përballë dy skuadrat më të mira
në garat e rregullta, ku kampioni
aktual përfundoi në vendin e
parë, kurse ‘xehetarët’ në vendin

e dytë. Të dyja finalet sollën
interesim të jashtëzakonshëm,
duke arsyetuar epitetin e finales
dhe kështu pritet të jetë edhe të
dielën në Therandë. Synimi i
Yllit është fitorja dhe shpallja
kampion, kurse e Trepçës për ta

ngushtuar serinë finale dhe për
të shpresuar në përmbysjen e
madhe.

Beteja e tretë finale në mes të Yllit dhe Trepçës  

Napoli me çdo kusht e dëshiron Brojën   

Sulmuesi Armand Broja është kthyer në objektivin numër
një nga skuadra e Napolit. Gjithnjë e më shumë po flitet
për shitjen e Osimhen, me klubin e kaltër që pritet të
përfitojë deri në 90 milionë euro. Me cilësitë e Osimhen
drejtuesit e Napolit shohin bomberin shqiptar, i cili,
përveç fizikut, është i ri në moshë dhe mund të lërë
gjurmë. Klubi italian ofron deri në 25 milionë euro, por
ende nuk dihet qëndrimi i Chelseas. Broja kërkohet edhe
nga Evertoni, Newcastle dhe West Hami.

Bayerni ka gati 50 milionë euro për Manen  

Bayern Muncheni duket se është gati të negociojë me
sulmuesin e Liverpoolit, Sadio Mane, i cili pritet të
largohet nga skuadra e Jurgen Kloppit këtë sezon. Interesi
për të është i madh, me kampionët e Gjermanisë, por
edhe me PSG-në që kërkojnë të kenë shërbimet e
senegalezit. Siç bëjnë me dije në Gjermani, Bayerni është
gati të ofrojë një shumë jo më të lartë se 50 milionë euro.
Gjithsesi Mane ka deklaruar se të ardhmen e tij do ta bëjë
të ditur pas finales së Ligës së Kampionëve përballë Realit
të Madridit.

Kessie dhe Christienseni të parët që
përforcojnë Barcelonën 

Skuadra e Barcelonës tashmë ka arritur marrëveshje me
Frank Kessie dhe Andreas Christiensen që këta dy të
fundit të transferohen gjatë këtij afati kalimtar. Siç
raportojnë mediet spanjolle, ndonëse marrëveshja është
arritur, zyrtarizimi nga ana e klubit mund të vonojë edhe
për pak kohë. Është Ferran Correas, gazetar i afërt me
klubin, ai që thotë se zyrtarizimi i dyshes mund të vonojë
disa javë. Kessie para pak ditësh e konfirmoi largimin nga
klubi i Milanit, ndërsa për danezin Christiensen gjërat
rrodhën shumë më shpejt.

Gnabry në ‘radarin’ e Realit 

Refuzimi i Serge Gnabry për të nënshkruar një kontratë të
re me Bayern Munchenin ka çuar në interesim nga Real
Madrid. Kjo vjen pasi Los Blancos nuk arriti të sigurojë
ardhjen e sulmuesit të Paris Saint-Germainit, Kylian
Mbappe. Mbappe rinovoi papritmas kontratën me PSG-
në, duke e refuzuar kështu ekipin që e kishte ëndërr të
luajë, Real Madridin. Siç raportohet nga “Bild”, Gnabry po
kërkon më shumë se 17 milionë euro në vit për të
rinovuar me Bayern Munchenin, kurse marrëveshja e tij
aktuale skadon në vitin 2023.

Kampioni i botës në Formula 1 rikthehet
pas një viti, do të garojë në Nascar

Piloti finlandez, Kimi Raikkonen, ish-kampion bote në
Formula 1 me Ferrarin (viti 2007), do të rikthehet në gara
pas një viti pushim. Ai do të garojë në garat Nascar, ku të
gjithë e njohin, pasi ka garuar një herë në vitin 2011, ku u
klasifikua në vendin e 27. Raikkonen u tërhoq nga garat e
Formulës 1 në fund të vitit të kaluar, teksa garonte me
Alfa Romeo Racing. Gjithsesi, pasioni për garat bëri që ai
të rikthehet, këtë herë në Nascar, ku mbahet mend edhe
për një batutë: “Kjo makinë është një m..., pasi nuk ecën”.
Finlandezi do të zbresë në pistë më 21 gusht, në Watkins
Glen dhe do të garojë me Chevrloet Camaro ZL1 të
skuadrës Trackhouse dhe do ta mbajë numrin 91. Ka
qenë skuadra e Trackhouse ajo që i ka propozuar
finlandezit këtë detyrë dhe ai pranoi. “Nuk kisha ndër
mend të rikthehesha për të garuar. Ata erdhën në
shtëpinë time në Zvicër dhe më bindën, pasi kishin një
program të qartë. Do të jetë argëtuese dhe do të
përgatitem seriozisht. Është një garë kompetitive dhe do
të jetë një sfidë e madhe për mua”, ka thënë Raikkoneni.

SHKURT 

Tiranë, 27 maj - Kombëtarja e
Shqipërisë në futboll ka nisur
përgatitjet për dy ndeshjet e Ligës
së Kombeve që luhen në muajin
qershor, ato ndaj nda Islandës në
transfertë më 6 qershor dhe ndaj
Izraelit në shtëpi më 10 qershor.
Pas këtyre dy sfidave skuadra
kuqezi do të luajë edhe një
miqësore me Estoninë në
stadiumin “Air Albania” më 13
qershor. Rikthehen pas
dëmtimeve mbrojtësi Kastriot
Dermaku dhe mesfushori Nedim
Bajrami, ndërkohë që trajneri
italian i Kombëtares ka vendosur
të ketë në listën e pritjes edhe 9
lojtarë, duke qenë se kalendari
është mjaft i ngjeshur dhe mund
të ketë probleme fizike për shkak
të ngarkesës. Në këtë listë janë
Thomas Strakosha, Jon Mersinaj,
Arlind Ajeti, Adrian Bajrami, Albi
Doka, Kevin Haveri, Enis Çokaj,
Lindon Selahi dhe Ernest Muçi.
Disa nga lojtarët mbërrijnë që sot
në grumbullimin e përfaqësueses
në kompleksin Tropikal në Durrës
me grupin që kompletohet të
premten. “Ndeshjet e Ligës së
Kombeve janë të rëndësishme
dhe presim të paraqitemi mirë me
çdo kusht. Në mars skuadra ishte
në gjendje të mirë, kishim nivel të
lartë, dhe synimi ynë në këto sfida

është ta fitojmë grupin. Do t’i
hedh në fushë sigurisht lojtarët që
janë në gjendjen më të mirë për ta
bërë maksimumin. Lojtarët e dinë
mirë rëndësinë e ndeshjes dhe
lojtarët do të hidhen në fushë për

të dhënë 100 % të tyre. Janë dy
ndeshje të rëndësishme. Fokusi
është te pjesa psikologjike e tyre,
por edhe ajo taktike, do t’i
analizojmë gjërat siç duhet”, ka
thënë Reja.

Reja publikon listën e lojtarëve
për ndeshjet e qershorit 

San Francisco, 27 maj - Skuadra e
Golden State Warriorsit u shpall
kampione në Konferencën e
Perëndimit dhe do të luajë në
finalen e madhe për titullin
kampion në NBA (përballë
fitueses nga Konferenca e Lindjes).
Warriorsi fitoi me rezultat 120-110
ndaj Dallasit në finalen e pestë në
Perëndim, duke triumfuar 4-1 me
ndeshje. Të gjithë titullarët e
Golden States realizuan mbi 10
pikë, çka tregon për punën e mirë
kolektive të këtij ekipi. Klay
Thompson me 32 pikë ishte
shënuesi më i mirë për Warriorsin,
që bashkë me Stephen Curryn dhe
Draymond Greenin do të luajnë së

bashku për këtë fanellë për të
gjashtën herë në “The Finals”. Në

kahun tjetër, për Dallasin u dallua
Luka Donqiqi me 28 pikë e
Spencer Dinwiddie me 26, por që
s’mjaftuan për të fituar. Gjithsesi,
dalja në finalet e Perëndimit ishte
një sukses i madh për teksanët, që
ashtu si Golden State nuk ishin
favoritë, por treguan një lojë të
shkëlqyer në fazën “play-off”.

Golden State, kampion në
Perëndim, siguron ‘The Finals’
për titullin në NBA

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

KONFERENCA E PERËNDIMIT - FINALE “PLAY-OFF” 
Golden State - Dallas 120-110 (4-1)

LISTA E FUTBOLLISTËVE
Etrit Berisha, Gentian Selmani, Elham Kastrati, Elseid Hysaj, Berat
Gjimshiti, Kastriot Dermaku, Ardian Ismajli, Marash Kumbulla, Ermir
Lenjani, Erion Hoxhallari, Enea Mihaj, Frederik Veseli, Ivan Balliu,
Kristjan  Asllani, Klaus Gjasula, Amir Abrashi, Ylber Ramadani, Nedim
Bajrami, Odise Roshi, Endri Çekiçi, Myrto Uzuni, Taulant Sulejmanov,
Armando Broja, Sokol Cikalleshi, Giacomo Vrioni, Bekim Balaj.
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NJOFTIM

ZBRITJE 

MALLI

DERI 75 %
Biznesi individual me numër Unik Identifikues

810497398 me seli në Llapna Sell dhe nr. kontakti

044777778, për arsye të likuiditetit, njofton të

interesuarit qytetarë si persona fizik apo juridik mund të

blejnë produkte kozmetike grimi të brendeve  botërore

MAX FACTOR, ARTDECO, parfuma, deodorante,

qumësht trupi etj, të firmave botërore BOSS,

BALDESSARINI, D&G, Lacoste, Moschino, Valentino,

Versace, ngjyra flokësh, pajisje tretmani dhe mirëmbajtje

floku të prodhuesit Italian DIKSON.

P R I S H T I N Ë

� Iskender Ibrahim Raifi i lindur me 6
qershor 1957 shpall të pavlefshme diplomën e
shkollës së mesëm “Shtjefën Gjeqovi”
Prishtinë, e lëshuar gjatë vitit 1975-1977,
drejtimi –Hotelieri.

� Besart Arani shpall te pavlefshme
diplomën SHMLT "11 Marsi" Prizren.

� Burak Sevtap shpall te pavlefshme 3
dëftesat dhe diplomën SHMLT "11 Marsi"
Prizren.

� Perica Zajic shpall te pavlefshme diplomën
SHMLT "11 Marsi" 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

� Lëshoj banesë me qira në Lagjen
Dardania afër "Bill Clintonit", kati tretë,
banesa posedon të gjitha kushtet
elementare, dy dhoma, kuzhinë e veçanet
me pamje nga parku me çmim sipas

marrëveshjes tel: 045-891-338 ose 
049-616-139

� Lëshoj banesën me qira në lagjen
Bregu i Diellit te Furra "Qerimi2", i ka
dy dhoma të fjetjes, sallon me kuzhinë,
shpajz dhe dy ballkona. Për info
044/332-640.

� Lëshoj banesën me qira në lagjen
Bregu i Diellit te Furra Qerimi2, i ka dy
dhoma të fjetjes , sallon me 
kuzhinë, shpajz dhe dy ballkona. Për info
044/332-640.

� Lëshoj banesën me qira e cila
gjendet prapa AAK-së me kushte të
volitshme dhe po ashtu me çmim të
volitshëm. Për informata më të
hollësishme na kontaktoni në 
numrin e tel: viber +37744162783 dhe
049/900-994.

� Lëshoj banesën me qira ne lagjen
Bregu i Diellit 2 te banesat e bardha, afër
Shkollës Iliria banesa është dy dhomshe e
mobiluar komplet, për info lajmërohuni
në tel: 044/262-940 dhe 049/ 737-867.

� Lëshoj banesën me qira, e cila
gjendet prapa AAK-së, me kushte të
volitshme dhe po ashtu me çmim të
volitshëm. Për informata më të
hollësishme na kontaktoni në numrin e
telefonit: 044-162-783.

� Lëshohet banesa me qira ne qendër
të Prishtinës afër Sheshit Zahir Pajaziti,
banesa është dy dhomshe e mobiluar,
lëshohet me qira prej 1 qershori deri me
1 gusht (dy muaj), çmimi sipas
marrëveshjes. Për informata në tel.
044/171-328.

� Lëshoj banesën e re me qera në
qendër prapa teatrit Kombëtar, me
sipërfaqe prej: 60 m2. Banesa ka një
dhomë gjumi, sallon dhe kuzhinë. Ka të
gjitha pajisjet. Çmimi: 300 €uro. Banesa
lëshohet për afate të gjata dhe të
shkurtra. Informata në tel: 049\44-888-
801 (viber)

� Lëshoj banesë me qira, penthouse.
Banesa gjendet te Rrethi i Veternikut në
Prishtinë. Banesa ka 150 m2, dhe ka 3
dhoma, dy banjo, 2 garazha si dhe shpajz.
Për info mund të na kontaktoni në këtë
nume të tel: 049-440-466.

� Lëshoj banesën një dhomshe me
qira , ne lagjen Dardania afër Postës
Kryesore (posta e Madhe) Kroi i Bardhe,
banesa është e mobiluar tërësisht.  Për
informata lajmërohuni në tel: 044/558-
894 Prishtinë.

� Lëshoj me qira banesën e mobiluar
te salloni i mobileve "ALBED" në Fushë
Kosovë. Banesa i ka 65 metra katrorë dhe
është e gatshme për banim. Më shumë
informata në: 044/706-079.

>> SHPALLJE TË VOGLA <<
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