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Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, dhe kryeministri
i Malit të Zi, Dritan Abazoviq, kanë shkëmbyer replika
lidhur me nismën rajonale “Ballkani i Hapur”. Gjatë
diskutimi të panelit në Samitin për Demokraci të
Evropës Juglindore me temën “Lufta në Evropë:
ndikimi në Ballkan”, që u mbajt në Mal të Zi, Abazoviqi

ka thënë se çdo nismë që ka për qëllim
bashkëpunimin rajonal, ai është për bashkëpunim.
Ndërkaq presidentja Osmani ka thënë se Kosova është
e përkushtuar për bashkëpunim rajonal, por se
mospajtimi i Kosovës për nismën e “Ballkanit të
Hapur” duhet të respektohet

Shkruan:
Milazim

KRASNIQI
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ATHINË, 30 MAJ - Autoritetet greke
thanë se planifikojnë që këtë vit ta
zgjatin murin përgjatë kufirit me
Turqinë dhe po kërkojnë
mbështetje financiare për
Ballkanin Perëndimor për këtë
gjë.
Notis Mitarachi, ministër për
Çështje të Migrimit, tha se muri
prej çeliku do të zgjatet nga 40 në
120 kilometra dhe puna për këtë
çështje do të nisë më vonë gjatë
këtij viti. “Është vendimi i
qeverisë që të zgjasë edhe më tej
murin dhe ne kemi kërkuar fonde
evropiane”, tha Mitarachi në një
intervistë për një radio greke.
Ai nuk dha detaje se sa
parashikohet që të kushtojë
ndërtimi i murit prej çeliku.
Greqia e ka akuzuar Turqinë për
“instrumentalizimin” e migrimit,
duke e përdorur si mjet për të
bërë presion te shtetet e BE-së. Ky

pretendim është hedhur poshtë
nga Ankaraja, e cila thotë se
vetëm po mban barrën më të
madhe të migrimit, duke
strehuar afër katër milionë
refugjatë, shumica e të cilëve
kanë ikur nga lufta civile në Sirinë
fqinje.
Vitin e kaluar, 12 shtete, përfshirë
edhe Greqinë, kërkuan fonde nga
BE-ja për ndërtimin e mureve
kufitare, ndërtimi i të cilave
aktualisht financohet nga
buxhetet kombëtare.
Komisioni Evropian deri më tani
nuk ka paguar për ndërtimin e
mureve në kufijtë e jashtëm, duke
argumentuar se këto fonde do të
merreshin nga fondet e
dedikuara për aktivitetet për
migrantët, përfshirë edhe
financimin e agjencisë për
mbrojtje kufitare të bllokut,
Frontex.

Greqia planifikon ta zgjasë 
murin në kufi me Turqinë

MOSKË, 30 MAJ - Ministri i Jashtëm
rus, Sergei Lavrov, ka mohuar
spekulimet se presidenti rus,
Vladimir Putin, është i sëmurë.
Në një intervistë për televizionin
francez, TF1, Lavrov ka thënë se
lideri rus paraqitet në publik çdo
ditë dhe asnjë person i arsyeshëm
nuk sheh shenja të ndonjë
sëmundjeje.
Ka pasur spekulime të
pakonfirmuara nga mediet se
Putini, i cili mbush 70 vjet këtë vit,
mund të jetë duke u përballur me
sëmundje të rëndë, ndoshta edhe
kancer.
Burime të inteligjencës britanike
janë cituar t’u kenë thënë

medieve se Putini ka qenë shumë
i sëmurë javën e kaluar. “E lë këtë
në përgjegjësinë e atyre që
përhapin thashetheme të tilla,
pavarësisht prej mundësive ditore
për të vlerësuar si duket dikush”.
Intervista e tij ka ardhur teksa
Rusia vazhdon të avancojë në
rajonin ukrainas të Donbasit.
Lavrovi ka thënë se “çlirimi” i
rajonit lindor është “prioritet” për
Rusinë.
Ai ka përsëritur qëndrimin e
zyrtarëve rusë se shteti i tyre po
lufton “regjimin neo-nazist” në
Ukrainë.
Kievi dhe Perëndimi e
konsiderojnë këtë qëndrim si

arsyetim të rremë për nisje të
luftës. I pyetur për numrin e
civilëve të vrarë, ministri rus ka
insistuar se ushtarët rusë
“zbatojnë urdhra që në mënyrë
kategorike shmangin sulmin në
infrastrukturë civile”.
Prej nisjes së pushtimit rus në
Ukrainë, më 24 shkurt, të paktën 4
031 civilëve janë vrarë dhe mbi 4
730 janë plagosur, kanë thënë
Kombet e Bashkuara.
Numri i luftëtarëve të vrarë nuk
dihet ende.
Më shumë se 14 milionë njerëz
kanë ikur nga shtëpitë e tyre pasi
qytete dhe qyteza janë
shndërruar në gërmadha.

Lavrovi mohon që Putini vuan 
nga ndonjë sëmundje

UASHINGTON, 30 MAJ - Presidenti
amerikan Joe Biden dhe Zonja e
Parë Jill Biden vizituan qytetin
Uvalde të Teksasit, ku u takuan
me banorët dhe vizituan një
memorial kushtuar 19 nxënësve
dhe dy mësimdhënëseve që u
vranë në sulmin në një shkollë
fillore.
Kjo është hera e dytë brenda dy
javëve të fundit që Bideni viziton
dy qytete amerikane për t’i
ngushëlluar banorët pas të
shtënave masive.
Më 17 maj lideri amerikan
udhëtoi për në Bufallo, Nju-Jork,
ku u takua me familjarët e
viktimave, pasi një supermacist i
bardhë vrau dhjetë afrikano-

amerikanë në një dyqan
ushqimor.
Në Uvalde të Teksasit dhe në
Shkollën Fillore Robb, Biden
vizitoi memorialin kushtuar 21
viktimave dhe së bashku me
Zonjën e Parë, vendosën lule të
bardha pranë shkollës ku ndodhi
sulmi.
Biden nuk parashihet që të mbajë
fjalim publik gjatë qëndrimit në
Teksas.
Por, më 28 maj, gjatë një fjalimi në
Universitetin e Delauerit, Bideni
tha “ligësia erdhi në klasat e
shkollës fillore në Teksas dhe në
atë dyqan ushqimor në Nju-Jork,
në shumë vende ku kanë vdekur
njerëz të pafajshëm”. “Ne duhet të

qëndrojmë të fortë. Ne nuk mund
të zhdukim tragjedinë, e di, por ne
mund të sigurohemi që
amerikanët të jenë më të sigurt”,
tha ai.
Ndërsa Departamenti Amerikan i
Drejtësisë tha se do të kryejë një
rishikim të përgjigjes së forcave
policore ndaj të shtënave në
shkollë dhe më pas këto gjetje do
të bëhen publike.
Policia është kritikuar se ka lejuar
sulmuesin që të qëndrojë në klasë
në shkollën në Teksas për
pothuajse një orë teksa policët
kanë pritur në korridoret e
shkollës, pavarësisht se fëmijët
brenda shkollës kishin thirrur
policinë për ndihmë.

Bideni viziton qytetin në Teksas 
ku u vranë 21 persona
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Ferizaj, 30 maj (ER) -
Qendra e Stërvitjes Bazë e
Komandës së Doktrinës dhe
Stërvitjes në Ferizaj ka

pritur të hënën 266 rekrutët
e rinj - gjenerata e dytë - për
vitin 2022, të cilët për nëntë
javë do t’i nënshtrohen

stërvitjes bazike e cila ka për
qëllim t’i përgatisë ata në
aspektin fizik, psikik dhe
profesional që të mund të

rreshtohen si ushtarë në
formacionet ushtarake
brenda strukturës së FSK-
së.

266 rekrutë filluan trajnimin bazik në Komandën e Doktrinës dhe Stërvitjes 

Prishtinë, 30 maj - I dërguari i
posaçëm i Shteteve të Bashkuara
për Ballkanin Perëndimor,
Gabriel Escobar, tha se shpreson
se Serbia do t’u bashkohet
shteteve të tjera të rajonit dhe të
vendosë sanksione ndaj Rusisë
pas formimit të qeverisë së re.
“Pothuajse të gjitha vendet e
Ballkanit Perëndimor kanë rënë
dakord që Rusia të paguajë çmim
për këtë [pushtimin e Ukrainës]
përmes sanksioneve, duke
mbështetur Ukrainën dhe
popullin e saj. Shpresoj që Serbia

do t’i bashkohet këtij grupi dhe
do t’i harmonizojë sanksionet
kur të formohet qeveria”, ka
thënë Escobari më 30 maj gjatë
një adresimi në Samitin e
Demokracisë së Evropës
Juglindore që po mbahet në Mal
të Zi dhe që ka temën: “Lufta në
Evropë: ndikimi në Ballkan”.
Serbia është i vetmi shtet në
Evropë që nuk ka vendosur
sanksione ndaj Rusisë,
pavarësisht se ka votuar për
rezolutat e Kombeve të
Bashkuara dhe deklarata të

Bashkimit Evropian që dënojnë
pushtimin rus të Ukrainës.
Beogradi zyrtar arsyetohet se po
mban një qëndrim të tillë për t’i
“mbrojtur interesat jetike të
vendit”.
Escobari, po ashtu, përshëndeti
qëndrimin e BE-së dhe NATO-s,
që riafirmuan “politikën e dyerve
të hapura”. “Unë mendoj se është
e rëndësishme që BE-ja ta
ritheksojë politikën e saj të
dyerve të hapura. Dhe kjo
politikë nuk vlen vetëm për
Ukrainën dhe shtetet e tjera në

rrezik por, gjithashtu, na kujton
se gjashtë vende të tjera janë më
përpara Ukrainës”, ka theksuar
Escobar.
Escobari ka theksuar se është
“shumë optimist për
perspektivat e shteteve të
Ballkanit Perëndimor që të
bëhen anëtare të plota të BE-së”,
duke thënë se ShBA-ja vazhdon
mbështetjen për këtë qëllim.
“Jam shumë entuziast për të
ardhmen e Ballkanit Perëndimor
sepse kjo krizë na tregon se
politika e ShBA-së: mbështetja,

angazhimi dhe promovimi i
Ballkanit Perëndimor, po japin
rezultat”, ka deklaruar Escobar.
Ai ka shtuar se sfida më e madhe
për rrugën e shteteve të Ballkanit
drejt integrimeve euroatlantike
është korrupsioni që, sipas tij,
është i rrënjosur thellë në vendet
e rajonit që nga vitet ’90. “Është
një luftë dhe këto vende kanë
nevojë për mbështetjen e ShBA-
së dhe Evropës dhe ne do të
vazhdojmë ta mbështetim Malin
e Zi dhe pjesën tjetër të rajonit”, u
shpreh Escobari.

Escobari shpreson se Serbia do t’u bashkohet
sanksioneve kundër Rusisë

Shkruan: Milazim KRASNIQI

Vuçiqi i Serbisë ka biseduar më
29 maj me Putinin e Rusisë. Pas
bisedës me shefin e vet real,
Vuçiqi  ka njoftuar triumfalisht se
ka arritur një marrëveshje
shumë të favorshme për blerjen

e gazit rus me çmim “bagatella”,
pesë herë më lirë se sa që shitet ai
gaz në treg. Pra, në kohën kur
nga Bashkimi Evropian i
kërkohet Serbisë të vendos
sanksione kundër Rusisë, Serbia
e thellon bashkëpunimin me
Rusinë dhe nuk e ka ndërmend
të vendos sanksione. Si reagim
ndaj kësaj arrogance të Serbisë,
mjerushët e BE-së vijnë e
shkojnë në Beograd, duke e lutur
Vuçiqin, si fëmijë tekanjoz. Prej
nga gjithë ky mjerim i Bashkimit
Evropian, i cili as Serbinë nuk

mund ta bëjë zap? Mjerimi
banon në Bruksel dhe në
kryeqytetet e shteteve anëtare të
Bashkimit Evropian. Në fakt, disa
nga shtetet e BE-së kanë politika
pro-ruse gati sa edhe Serbia. Dhe
janë kundër vendosjes së
sanksioneve lidhur me gazin e
me naftën, që janë burimet
kryesore të buxhetit të Rusisë.
Ato shtete varen nga gazi e nafta
ruse, sepse kanë qenë
shkurtpamëse dhe egoiste. Nuk
kanë dashur të shohin se çka po
bënte Rusia në Çeçeni, në

Gjeorgji, në Ukrainë, në Siri, ku ka
bërë krime monstruoze, me
pushtime e aneksime barbare.
Prandaj Serbia ka mundësinë që
të tallet me Bashkimin Evropian.
Bile, nëse mbetet në dorë të
Bashkimit Evropian, Serbia
mund të shpërblehet, siç u
shpërblye me “preferenca
ekonomike” në vitin 1995, pas
gjenocidit në Srebrenicë. 
Problemi ynë direkt është se
Serbia mund të shpërblehet me
presione të reja kundër Kosovës.
Jo vetëm me tokat e manastirit të

Deçanit, po edhe më shumë.
Bashkimi Evropian moti e ka bërë
shprehi t’i bëjnë presion Kosovës,
që t’ia bëjë qejfin këlyshit të
Putinit në Beograd. 
E vetmja shpresë mbetet që
SHBA dhe Britania e Madhe ta
kapin për fyti Vuçiqin dhe ta
ndalojnë nga lojërat e rrezikshme
me Rusinë. Ndërsa, sa për
ndershmërinë dhe fuqinë e
Bashkimit Evropian, jam i bindur
se lufta e viteve ’90-ta në Bosnjë e
Hercegovinë e në Kosovë, do të
ishte ende duke vazhduar.

Vuçiqi po tallet me Bashkimin Evropian. 
A e dini pse?
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Podgoricë, 30 maj - Presidentja
e Kosovës, Vjosa Osmani, dhe
kryeministri i Malit të Zi, Dritan
Abazoviq, kanë shkëmbyer
replika lidhur me nismën
rajonale “Ballkani i Hapur”.
Gjatë një diskutimi të panelit në
Samitin e Demokracisë në
Evropën Juglindore që po
mbahet në Mal të Zi, Abazoviqi
ka thënë se një pjesë e shoqërisë
së Malit të Zi e kundërshton
“Ballkanin e Hapur” për shkak
të rolit të Serbisë në këtë nismë.
Më herët, lideri i Malit të Zi
kishte deklaruar se do të merrte

pjesë në takimin e radhës të
“Ballkanit të Hapur” që mbahet
në Ohër të Maqedonisë së
Veriut, duke u përballur me
kritika të shumta për këtë gjë.
“Për mendimin tim, një pjesë e
shoqërisë në Mal të Zi e
kundërshton [‘Ballkanin e
Hapur’] vetëm sepse është
kundër çdo gjëje që është
Serbia. Ata nuk e kanë problem
nismën, por kanë problem
personal”, ka theksuar
Abazoviqi dhe ka shtuar se,
sipas mendimit të tij,
“problemet personale në
politikë shpeshherë nuk japin
mundësinë për ndonjë lloj
vizioni”. “Unë nuk po

angazhohem për ‘Ballkanin e
Hapur’ ose për Procesin e
Berlinit apo ndonjë nismë tjetër.
Unë angazhohem për
bashkëpunimin rajonal. Çdo
nismë që ka për qëllim
bashkëpunimin rajonal, mund
ta shfrytëzojmë për
bashkëpunim”, ka deklaruar
Abazoviqi.
Ndaj komentit të Abazoviqit ka
reaguar presidentja e Kosovës,
Vjosa Osmani. “Se a është
dikush lider i zgjedhur në
mënyrë demokratike, që beson
në vlerat e sundimit të ligjit, të
drejtat e njeriut dhe në
demokracinë, dhe a është
dikush ish-ministër i

propagandës së regjimit të [ish-
kreut të Jugosllavisë, Slobodan]
Milosheviqit, kjo duhet të ketë
rëndësi. Në të kundërtën,
porosia që po dërgojmë është se
nuk ka rëndësi nëse je
[presidenti i Ukrainës,
Volodymyr] Zelensky apo
[presidenti i Rusisë, Vladimir]
Putin”, ka pohuar Osmani.
Kosova kundërshton nismën
“Ballkani i Hapur”, duke
këmbëngulur në atë që Kosova
duhet të përfaqësohet si e
barabartë, gjegjësisht si shtet i
pavarur brenda cilitdo proces,
përfshirë edhe nismën “Ballkani
i Hapur”.
Osmani ka shtuar se “në qoftë se
nuk e mësojmë këtë leksion nga
e kaluara, nuk do të jemi në
gjendje që të ecim rrugës së
drejtë në kohën kur po
ballafaqohemi me luftën në
Ukrainë”.
Presidentja Osmani ka thënë se
Kosova është e përkushtuar ndaj
bashkëpunimit rajonal, por se
mospajtimi i Kosovës për
nismën e “Ballkanit të Hapur”
duhet të respektohet sepse, siç u

shpreh Osmani, ky shtet ka
treguar përkushtimin e tij “për
të bërë gjithçka që është e
nevojshme që bashkëpunimi
rajonal të funksionojë”. “Ne i
kemi shtrirë dorën e
bashkëpunimit vendit që bëri
gjenocidin ndaj nesh, pa
kërkuar ndjesë, pa parë
keqardhje nga ana e tyre, pa
kriminelët pas hekurave apo të
nxjerrë para drejtësisë, pa pasur
rreth 2 000 të zhdukur në
periudhën e luftës, një vendi që
fle mbi varre masive. Si mund të
tregojmë më shumë sesa në këtë
mënyrë ta shtrijmë dorën e
miqësisë dhe bashkëpunimit?”,
ka deklaruar Osmani.
Abazoviqi, duke iu
kundërpërgjigjur Osmanit, ka
thënë se askush nuk është në
situatë që të zgjedhë qeveri në
një vend tjetër. “Si ka mundësi
që ju, me shumë gjasë, do të
uleni në Procesin e Berlinit me
të njëjtët njerëz, të cilët,
fatkeqësisht, nuk e njohin
Kosovën, ndërkaq Ohri [ku do të
mbahet takimi i ardhshëm i
‘Ballkanit të Hapur’] është

Për “Ballkanin e Hapur”
përplasen Osmani dhe Abazoviqi
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Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, dhe kryeministri i Malit të Zi,
Dritan Abazoviq, kanë shkëmbyer replika lidhur me nismën rajonale
“Ballkani i Hapur”. Gjatë diskutimi të panelit në Samitin për
Demokraci të Evropës Juglindore, me temën “Lufta në Evropë: ndikimi
në Ballkan”, që u mbajt në Mal të Zi, Abazoviqi ka thënë se çdo nismë
që ka për qëllim bashkëpunimin rajonal, ai është për bashkëpunim.
Ndërkaq presidentja Osmani ka thënë se Kosova është e përkushtuar
për bashkëpunim rajonal, por se mospajtimi i Kosovës për nismën e
“Ballkanit të Hapur” duhet të respektohet

NË MAL TË ZI ËSHTË MBAJTUR SAMITI PËR DEMOKRACI TË EVROPËS JUGLINDORE 
ME TEMËN “LUFTA NË EVROPË: NDIKIMI NË BALLKAN”
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problem? Kjo është ajo që unë
nuk e kuptoj”, ka thënë
kryeministri i Malit të Zi.
Sipas Abazoviqit, qëllimi i vetëm
i shtetit të tij në politikën e
jashtme është anëtarësimi i
plotë në BE dhe nuk kërkon
alternativa për këtë qëllim, teksa
tha se në takimin e “Ballkanit të
Hapur”, që do të mbahet më 7
dhe 8 qershor, do të marrë pjesë
si mysafir.
Nisma “Ballkani i Hapur” është
vazhdimësi e “mini-Shengenit”
ballkanik, prezantuar në Novi
Sad të Serbisë më 10 tetor të vitit
2019, nga lideri i Serbisë, i
Maqedonisë së Veriut dhe i
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,
Abazoviq, e mbështet konceptin
e kësaj nisme.
Kosova dhe Bosnja e
Hercegovina nuk e mbështetin
këtë iniciativë.

Rajonit i nevojitet garanci
sa i përket perspektivës

së integrimit

Presidentja e Kosovës, Vjosa
Osmani, në kuadër të këtij
samiti, ka thënë se BE-ja duhet
të jetë e qartë, azhure dhe e
guximshme sa i përket

perspektivës së integrimit të
rajonit. “Rajonit tonë dhe
popullit tonë i nevojitet garanci
sa i përket perspektivës së
integrimit. Na duhen vepra, jo
fjalë. Na duhet qartësi dhe një
udhërrëfyes konkret i rrugës së
mëtejme. Vendet e rajonit tonë,
përveç njërit, e kanë të qartë
vizionin e tyre për të ardhmen:
synimi ynë është anëtarësimi në
BE sepse besojmë në vlerat mbi
të cilat është ndërtuar BE-ja”, ka
potencuar presidentja Osmani.
Më tej, ajo ka thënë se vlerat e
BE-së janë të mishëruara në
ADN-në e shoqërisë së Kosovës
dhe se “rruga e integrimit
evropian shërben si
udhërrëfyese për zhvillimin
tonë institucional dhe
qeverisjen e përditshme”.
Në fjalimin e saj, presidentja
Osmani ka theksuar se zvarritja
e anëtarësimit të Ballkanit
Perëndimor në BE do të krijojë
terren të përshtatshëm në
mënyrë që aktorët malinj ta
rritin ndikimin e tyre në rajon.
“Nuk guxojmë t’i mbyllim sytë
ndaj asaj që shihet: kjo nuk
është vetëm një luftë e Rusisë
kundër Ukrainës. Ky është një
kërcënim i drejtpërdrejtë
kundër të gjithë arkitekturës së
sigurisë së kontinentit tonë dhe
përplasje midis vlerave
demokratike nga njëra anë, me
ambiciet hegjemoniste të
agresorëve nga ana tjetër. Është,
gjithashtu, një përpjekje e
drejtpërdrejtë për ta sulmuar

dhe minuar çdo gjë që ka
ndërtuar përgjatë historisë
aleanca transatlantike”, ka
theksuar Osmani. 
Në këtë kontekst, presidentja
Osmani ka shtruar
domosdoshmërinë e
anëtarësimit të Kosovës në NATO.
“Aspiratat e Kosovës për
anëtarësim në NATO nuk janë
vetëm deklarim politik.
Anëtarësimin në NATO, duke
filluar me Partneritetin për Paqe,
e shohim nga këndi i sigurisë dhe
ju ftojmë të gjithëve të bëni njësoj.
Anëtarësimin në NATO e shohim
si garanci më të mirë për paqen
afatgjatë dhe të qëndrueshme në
rajon”, ka theksuar Osmani.
Sipas presidentes Osmani, lufta e
para dy dekadave në Kosovë i ka
bërë qytetarët e Kosovës ta
kuptojnë më së miri luftën që po
zhvillohet sot në Ukrainë.
“Kosova menjëherë dhe në tërësi i
ka vendosur sanksione Rusisë
bashkërisht me BE-në, ShBA-në
dhe vendet demokratike.
Gjithashtu, kemi hapur dyert për
refugjatët dhe gazetarët, mu
sikurse shumë nga ju bëtë për
popullin tim në fund të viteve ’90.
Ne jemi të gatshëm të bëjmë dhe
të japim edhe më shumë po qe se
është nevoja. Republika e Kosovës
është e gatshme sikurse çdoherë
ta luajë rolin e saj për sigurinë,
avancimin dhe ruajtjen e paqes e
të sigurisë në rajon e më gjerë”, ka
përmbyllur fjalimin Osmani.
Përveç presidentes Osmani, në
këtë samit kanë folur edhe

kryeministri i Malit të Zi, Dritan
Abazoviq, zëvendëskryeministrja,
njëherësh ministre për çështje
evropiane e Malit të Zi, Jovana
Maroviq, zëvendëskryeministri i
Maqedonisë së Veriut, Bojan
Marichikj, i dërguari i ShBA-së
për Ballkanin Perëndimor,
Gabriel Escobar, i dërguari i
Britanisë së Madhe për
Ballkanin Perëndimor, Stuart
Peach, i ngarkuari i BE-së për
dialogun Kosovë - Serbi,
Miroslav Lajçak, si dhe
ambasadorë, ministra e
zëvendësministra nga rajoni
dhe organizata ndërkombëtare.

Shtohen thirrjet për
shmangie të destabilizim-

it të Ballkanit

I dërguari britanik Stuart Peach
ka vlerësuar se pushtimi rus në
Ukrainë ishte një akt barbar i
paprovokuar dhe tha se
Mbretëria e Bashkuar qëndron
krah Ballkanit Perëndimor dhe
është e gatshme të reagojë në
rast të pasojave të luftës. Sipas
tij, Rusia ka synime destruktive.
“Ne duhet të jemi të lëvizshëm
dhe të gatshëm për të reaguar.
Askush nuk mund të jetë i qetë
në rajon (Ballkanin Perëndimor)
kur bëhet fjalë për pasojat e
agresionit rus kundër Ukrainës
dhe as t’i injorojë ato. Ne jemi të
ndjeshëm ndaj faktit se lufta në
Ukrainë u parapri nga luftëra të
tjera në Evropë”, ka thënë

Peach, duke shtuar se siguria
kolektive është kyçe. “Si aleatë të
NATO-s, ne jemi të vetëdijshëm
për rëndësinë e sigurisë
kolektive. Ne duhet të
vazhdojmë t’i ndërtojmë
kapacitetet e vendeve të rajonit
përmes sundimit të ligjit dhe
politikave të forta dhe në këtë
mënyrë ta ndërtojmë
qëndrueshmërinë në përballje
me situatën në të cilën
ndodhemi”.
Duke iu përgjigjur pyetjes nëse
është realiste të pritet që, pas
bisedimeve dhe marrëveshjes së
29 majit mes presidentëve të
Rusisë dhe Serbisë, Vladimir
Putin dhe Aleksandër Vuçiq,
Serbia ta harmonizojë politikën
e saj të jashtme me BE-në,
përfaqësuesi i posaçëm i BE-së,
Miroslav Lajçak, ka thënë:
“Bashkimi Evropian e sheh
rajonin përmes pranimit dhe
harmonizimit me normat dhe
vlerat evropiane, duke përfshirë
politikën e jashtme dhe
sanksionet. Kjo është ajo që ne
presim nga të gjitha shtetet
anëtare. Çdo vend në rajon e di
se cilat janë pritjet lidhur me
këtë pjesë. Veprimet konkrete
do t’i marrim parasysh kur ta
sjellim vendimin për të
ardhmen e këtij rajoni dhe të
secilit vend të rajonit. Ne,
gjithashtu, do të marrim
parasysh veprime konkrete kur
të vendosim për të ardhmen e
këtij rajoni dhe të secilës prej
vendeve të rajonit”.
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PRIZREN, 30 MAJ (ER) -
Mjekët kirurgë, bashkë me
anesteziologë dhe pjesën
tjetër të ekipit operativ, në
Spitalin e Prizrenit kanë
kryer 1 293 operime për
periudhën janar-mars
2022.  

Për tre muaj janë realizuar
edhe 32 032 vizita
ambulantore dhe 21 702
vizita diagnostike, thotë
raporti i punës.
Gjatë kësaj kohe në
Repartin e Gjinekologjisë
janë kryer 615 lindje, 213

prej tyre me operacion,
kurse janë lindur 623
fëmijë.
Po në muajt e parë të këtij
viti janë ofruar mijëra
shërbime radiologjike, mes
tyre 1 217 CT, 1 871 ultrazë
dhe 5 677 radiografi.

Në periudhën janar- mars në spitalin e Prizrenit u kryen 1 293 operime

RAHOVEC, 30 MAJ (ER) -
Kryetari i komunës së
Rahovecit, Smajl Latifi, ka
bërë me dije se kanë nisur
punimet për fushën e re
sportive në fshatin Gexhë.
“Një lajm i mirë për të rinjtë e
të rejat, njëherazi për të gjithë
qytetarët e Gexhës, është
nisja e punimeve për fushën
e re sportive. Në praninë e

bashkëpunëtorëve dhe
qytetarëve të Gexhës sot
vumë themelet e projektit
më të ri që do t’u shërbejë
qëllimeve dhe nevojave për
aktivitete sportive të të
gjithëve, pa dallim”, ka thënë
Latifi.
Ai ka theksuar se si kryetar
komune është i përkushtuar,
posaçërisht për të rinjtë, duke

krijuar dhjetëra projekte që
ndihmojnë aktivitetet
kulturore, rekreative dhe
sportive në mënyrë që
talentët dhe energjitë rinore
të mos ndrydhen, por të
shprehen e zhvillohen. “Do të
jemi të përkushtuar që
projekti të përfundojë në
kohë dhe me cilësi”, ka
deklaruar kryetari Latifi.

Nisin punimet për fushën e re sportive në Gexhë të Rahovecit

PODUJEVË, 30 MAJ (ER) - Drejtori për
Kulturë, Rini dhe Sport në
komunën e Podujevës, Pajtim Balaj,
ka marrë pjesë në Festivalin e 18
Mbarëkombëtar të
Instrumentistëve të Vegjël
Popullorë, i organizuar nga Bashkia
e Fushë-Arrëzës në Shqipëri. 
Në Festivalin Mbarëkombëtar të
Instrumentistëve të Vegjël
Popullorë mori pjesë Shkolla e
Kitarës “Mirela” nga Podujeva,
nxënësit e së cilës performuan një
pikë muzikore dhe fituan çmimin
“Special” të këtij festivali. 
Me rastin e pranimit të çmimit,

drejtori Balaj i ka përgëzuar
organizatorët dhe kryetarin e
Bashkisë, Fran Tuci, për realizimin e
festivalit mbarëkombëtar që
promovon kulturën dhe traditën
etno-folklorike shqiptare, të cilët
me këtë festival kanë arritur t’i
bëjnë bashkë trojet tona përmes
kulturës dhe artit shqiptar. 
Drejtori Balaj u shpreh shumë i
lumtur që Shkolla e Kitarës “Mirela”
nga Podujeva mori çmimin
“Special” të një festivali në këtë
nivel mbarëkombëtar, duke thënë
se kjo tregon edhe për potencialin e
artistëve tanë të rinj.

Shkolla e Kitarës
“Mirela” nga Podujeva
fitoi çmimin “Special” në
Festivalin e Fushë-Arrëzës

PRIZREN, 30 MAJ (ER) - Në vazhdën e
mbikëqyrjes së punimeve, të
rregullimit të rrugëve, kanalizimit e
ndriçimit, kryetari i Prizrenit,
Shaqir Totaj, ka inspektuar nga afër
zhvillimin e projekteve
infrastrukturore në mbi 60 akse

rrugore si dhe krijimin e kanalizimit
e të ndriçimit në pesë fshatra të
Hasit dhe në Zym. Sipas Totajt,
punimet janë duke ecur mirë, me
cilësinë dhe në kohën e paraparë
për realizimin e këtyre projekteve. 
Totaj u shpreh se ndërtimi i rrugëve

të reja do të ndikojë drejtpërdrejt në
zhvillimin më të shpejtë ekonomik
të komunës së Prizrenit,
konkretisht në zhvillimin e
bujqësisë dhe blegtorisë të cilat
janë karakteristikë e fshatrave të
komunës sonë.

Totaj inspektoi zhvillimin e projekteve
infrastrukturore në Has

Ilaz Krasniqi zgjedhet
kryesues i Komitetit për
Familje të Dëshmorëve,
Invalidëve dhe Veteranëve
të UÇK-së

MALISHEVË, 30 MAJ (ER) - Ilaz Krasniqi
është zgjedhur kryesues i Komitetit
për Familje të Dëshmorëve,
Invalidëve, Veteranëve të Luftës së
UÇK-së si dhe Martirëve të Luftës.
Pas zgjedhjes në këtë pozitë,
Krasniqi ka theksuar se duhet të jenë
të bashkuar dhe bashkëpunues në
punën e këtij komiteti. “Kërkoi që të
jemi të bashkuar dhe
bashkëpunues në rrugëtimin tonë

të punës së komitetit i cili në planin
e punës do ta ketë ruajtjen dhe
fuqizimin e vlerave kombëtare të
luftës së Ushtrisë Çlirimtare të
Kosovës, porosinë e familjeve të
dëshmorëve të kombit për atdhe
dhe shtetndërtim si dhe sakrificën e
martirëve. Që të tri këto kategori për
ne janë emblema e së djeshmes, e së
tashmes dhe e së nesërmes”, ka
thënë Krasniqi.
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PRISHTINË, 30 MAJ - Akademik
Rexhep Qosja ka thënë se
Kosova dhe Shqipëria duhet të
bëjnë më shumë për çështjen
kombëtare. Ai ka thënë se dy
kryeministrat e tashëm, ai i
Shqipërisë, Edi Rama, dhe ai i
Kosovës, Albin Kurti, kanë sjellë
ide të reja, sjellje të reja, veprime
të reja dhe mendime të reja në
politikën e tyre shtetërore. “Nuk
ka dyshim se politikanët
kryesorë shqiptarë, kryetarët e
dy shteteve, kryeministrat e dy
shteteve, kryetarët e kuvendeve
të dy shteteve dhe ministrat e
punëve të jashtme të dy
shteteve, mund të bëjnë më
shumë se çka po bëjnë sot për
çështjen tonë kombëtare. Dy
kryeministrat e tashëm, ai i
Shqipërisë, Edi Rama, dhe ai i
Kosovës, Albin Kurti, kanë sjellë
ide të reja, sjellje të reja, veprime
të reja, mendime të reja, në
politikën e tyre shtetërore, kur e

kur edhe në politikën ndaj
çështjes kombëtare të
pazgjidhur historikisht. Ata e
kanë ngritur nivelin dhe
dinjitetin e politikës sonë në
përgjithësi. Posaçërisht i
dukshëm është kontributi i
Albin Kurtit ndaj çështjes
kombëtare. Këtë që në krye të
herës e ka dëshmuar edhe emri i
Lëvizjes së tij: Vetëvendosje. Por,
dy kryeministrat tanë mund të
bëjnë edhe më shumë për këtë
çështje”, ka thënë Qosja në një
intervistë dhënë për gazetën
“Dita” në Shqipëri.
Akademik Qosja ka theksuar se
ata duhet të dinë se në Shtetet e
Bashkuara të Amerikës dhe në
Bashkimin Evropian ekzistojnë
intelektualë, studiues
shkencorë, publicistë, që e
kuptojnë dhe e përkrahin
bashkimin e Kosovës me
Shqipërinë. “Ata duhet të jenë të
bindur se mbas pranimit të

Shqipërisë e të Kosovës në
Bashkimin Evropian do të
fillojnë të mendojnë zyrtarët e
atij Bashkimi se edhe për vetë
Evropën do të jetë më e
kuptueshme, më e arsyeshme,
më e drejtë që në atë Bashkim të
mos jenë dy shtete shqiptare -
Shqipëria dhe Kosova, por të

jetë një shtet shqiptar: shteti i
Shqipërisë dhe i Kosovës - të
bashkuar. Qoftë edhe për këtë
arsye ata, pa ngurrime, pa
drojën e sotme, mos po i
shqetësojnë kolegët evropianë,
ata duhet t’ua shqiptojnë atyre
idenë e bashkimit të Kosovës me
Shqipërinë si zgjidhje e çështjes

kombëtare shqiptare, që është
në interesin edhe të Bashkimit
Evropian”, ka pohuar ai, duke
shtuar se bashkë me
kryeministrat, kryetarët e
kuvendeve dhe ministrat e
jashtëm të dy shteteve tona,
duhet të jenë ata që do të
kërkojnë dhe do të arrijnë që në
Kushtetutën e Shqipërisë dhe në
Kushtetutën e Kosovës të futet
paragrafi në të cilin do të
shënohet se Shqipëria dëshiron
të bashkohet me Kosovën dhe
se Kosova dëshiron të
bashkohet me Shqipërinë.
“Dhe, për këtë dëshirë të tyre, do
të vendosë populli i Shqipërisë
dhe populli i Kosovës në
Referendum. Dhe, për këtë
dëshirë të tyre ata, udhëheqësit
shqiptarë, do të bëjnë përpjekje
politike për përkrahjen e
zyrtarëve të Bashkimit Evropian
dhe të Shteteve të Bashkuara të
Amerikës”, ka thënë Qosja.

Qosja: Rama e Kurti kanë sjellë ide e sjellje
të reja në politikën shtetërore

Faton DËRMAKU

PRISHTINË, 30 MAJ - Angazhimi i
përbashkët i Qeverisë së
Kosovës dhe UNKT për zhvillim
të qëndrueshëm, ishin në
qendër të takimit të dytë të
Komitetit Drejtues të Kornizës
së Bashkëpunimit të
Organizatës së Kombeve të
Bashkuara për Zhvillim të
Qëndrueshëm (UNSDCF) për
periudhën 2021-2025. “Vizioni i
Kosovës për vitin 2030 si
objektiv primar vendos
zhvillimin e qëndrueshëm
ekonomik, cilësinë e lartë të
jetës dhe institucionet efektive”,
ka thënë kryeministri Albin

Kurti në hapje të takimit. 
Si element thelbësor i këtij
vizioni është anëtarësimi në

organizatat euroatlantike andaj,
sipas tij, arritja e vizionit për
zhvillim të qëndrueshëm e çon

përpara procesin e Kosovës për
anëtarësim në familjen e
Bashkimit Evropian. 
Kryeministri ka theksuar se
Kosova përmes këtij vizioni
synon ta mbajë hapin me
zhvillimet teknologjike dhe
mundësitë që ofron
digjitalizimi, të kontribuojë si
aktore rajonale dhe më gjerë në
agjendën e gjelbër, të sigurojë
përfshirje për të gjithë qytetarët
e saj dhe t’i marrë parasysh
politikat e migrimit, në veçanti
t’i avancojë marrëdhëniet me
diasporën si pjesë integrale e
zhvillimit.
Krahas falënderimit për
mbështetjen e agjencive të
OKB-së në procesin e hartimit

të Strategjisë Kombëtare për
Zhvillim, në takim u theksua
rëndësia e vazhdimit me të
njëjtën frymë bashkëpunimi,
për ta arritur vizionin e
përbashkët për mirëqenien e të
gjithë qytetarëve të Kosovës. 
Ky ishte takimi i dytë i Komitetit
Drejtues, organi më i lartë
drejtues i UNSDCF 2021-2025,
kornizë kjo që artikulon
bashkëpunimin e sistemit
zhvillimor të OKB-së me
institucionet vendore dhe
partnerët ndërkombëtarë, për
arritjen e përparimit lidhur me
objektivat e zhvillimit të
qëndrueshëm në përputhje me
prioritetet e Qeverisë së
Republikës së Kosovës.

Kurti: Arritja e vizionit për zhvillim 
të qëndrueshëm e çon përpara procesin 

e Kosovës për anëtarësim në BE

Albulena S. MAVRAJ

PRISHTINË, 30 MAJ - Në kohën kur
iniciativa për ndryshimin e
Ligjit për Fondet Pensionale të
Kosovës është vënë në agjendën
e Kuvendit të Republikës së
Kosovës, Oda Ekonomike
Amerikane në Kosovë përsërit
shqetësimin e saj lidhur me
aprovimin e mundshëm të
ndryshimeve të propozuara të
cilat do ta bënin të mundur
tërheqjen e një pjese të
kursimeve të kontribuuesve
pensionalë. 
Duke mirëkuptuar shqetësimin

e iniciuesve dhe ithtarëve të
ndryshimeve të propozuara për
sa i përket ngritjes së kostos së
jetesës, Oda Amerikane rikujton
se tkurrja e kursimeve
pensionale në llogari të
përballimit të sfidave aktuale
cenon prospektet për jetë të
dinjitetshme pas moshës së
pensionimit. 
Po ashtu ,duke pasur parasysh
që një pjesë e fondeve të
kursimeve pensionale janë të
investuara në bonot e thesarit,
tkurrja e mundshme e fondeve
do t’i cenojë edhe mundësitë e
shtetit për realizim të
investimeve kapitale, e cila, në

anën tjetër, do ta ngadalësojë
edhe rritjen ekonomike.
Përfitimet afatshkurta socio-
ekonomike nga të mundësuarit
e tërheqjes së kursimeve
pensionale nuk do t’i tejkalonin
në asnjë mënyrë pasojat
negative të një mase të tillë.
Prandaj, politikëbërësit në
Kosovë, shumica qeverisëse dhe
opozita parlamentare, por edhe
hisedarët e tjerë, duhet të
përfshihen në dialog
gjithëpërfshirës me qëllim të
identifikimit të masave të
duhura për tejkalim të krizës
aktuale dhe asaj që mund të
pasojë në muajt në vijim.

Oda Amerikane kundër tërheqjes 
së kursimeve pensionale
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PRISHTINË, 30 MAJ - Instituti i
Financave Ndërkombëtare
(IIF) ka përgjysmuar
perspektivën e rritjes së
prodhimit botëror për vitin
2022, duke përmendur efektet
ekonomike të pushtimit rus të
Ukrainës, përgjigjen e Kinës
ndaj valës së Covid-19 dhe
politikat monetare
kontraktuese në Shtetet e
Bashkuara. 
Bazuar në vlerësimet e reja, ky

grup tha se është shtuar rreziku
i recesionit, pasi rritja reale
pritet të jetë e ulët. “Rreziku i një
recesioni botëror është rritur.
Në këtë kontekst, ne presim që
flukset jorezidente drejt tregjeve
në zhvillim do të reduktohen
ndjeshëm”, shkruajnë
ekonomistët e IIF-s në një
raport. 
IIF uli parashikimin për rritjen
botërore të Prodhimit të
Brendshëm Bruto në 2.3 për

qind nga 4.6 për qind, duke
vlerësuar se Shtetet e
Bashkuara, vendet e Eurozonës
dhe Japonia, do të rriten me një
normë prej 1.9-përqindësh. Po
ashtu, IIF pret që rritja e Kinës të
ngadalësohet në 3.5 për qind
nga 5.1 për qind.
Rritja ekonomike në Eurozonë
ishte ulur në 1 për qind nga 3
për qind, kryesisht për shkak të
efekteve të pushtimit të
Ukrainës.

Instituti i Financave Ndërkombëtare përgjysmon vlerësimin për rritjen ekonomike botërore

PRISHTINË, 30 MAJ (ER) - Klubi i
Prodhuesve të Kosovës së
bashku me Fondacionin ‘Besa’
kanë nënshkruar një
marrëveshje bashkëpunimi për
zbatimin e sistemit dual në
Kosovë.
Klubi i Prodhuesve ka një kohë
që avokon që arsimi dual të jetë
pjesë e shkollimit profesional në
vendin tonë. Sistemi dual i
arsimit është i një rëndësie të
madhe pasi kontribuon në
zhvillimin e aftësive cilësore
praktike që kërkohen nga
punëdhënësit. Sistemi dual
është një sistem në të cilin
aftësimi profesional në shkollë
profesionale kombinohet me

punën praktike me një kompani.
Iniciativa për zbatimin e sistemit
dual në Kosovë ka ardhur nga
Fondacioni ‘Besa’, i cili është
zotuar që ta sjellë ekspertizën
lidhur me këtë sistem nga
diaspora në Kosovë. “Klubi i
Prodhuesve beson që ky sistem
do të ketë një ndikim të
rëndësishëm në rritjen e
punësimit të nxënësve pas
kryerjes së praktikës dhe
lehtëson rrugën për punëtorë të
kualifikuar edhe për prodhuesit
vendorë. Me anë të kësaj
marrëveshjeje bashkëpunimi
është pajtuar që nga muaji
shtator anëtarët e Klubit të
Prodhuesve të Kosovës do të jenë

kompani të cilat do ta fillojnë
zbatimin e sistemit dual të
mësimit, ku do të hapin dyert për
ngritjen dhe praktikën
profesionale të nxënësve në
shkollat profesionale. Nxënësit,
pas përfundimit të punës
praktike, do ta kenë mundësinë
që të punësohen menjëherë në
kompaninë ku janë aftësuar
profesionalisht”, është bërë me
dije në komunikatën e Klubit të
Prodhuesve, duke theksuar se ky
do të jetë investimi më i sigurt në
ngritjen e kuadrove të reja
profesionale, punësimin e të
rinjve dhe zhvillimin e
qëndrueshëm ekonomik të
vendit.

Klubi i Prodhuesve mbështet sistemin 
dual të arsimit në Kosovë 

PRISHTINË, 30 MAJ (ER) - Kryetari i
Aleancës Kosovare të Bizneseve
(AKB), Agim Shahini, ka takuar
shefen e Organizatës
Ndërkombëtare për Migracion
IOM-UN, Anna Rostocka, ku
temë diskutimi ishte
bashkëpunimi në fushat
ekonomike, integrimi i
komuniteteve dhe migracionit
dhe nxitja e investimeve përmes
diasporës.
Shahini e ka informuar
Rostockën për gjendjen reale të

bizneseve si punëdhënësi më i
madh në Kosovë, por edhe të
punëkërkuesve si pjesëtarë kyçë
të tregut dhe  ekonomisë
vendore, por edhe për trajtimin e
ndërsjellë mes partnerëve
ekonomikë dhe socialë si bartës
të zhvillimit në Kosovë. 
Me këtë rast, kryetari i AKB-së ka
shprehur gatishmërinë për
bashkëpunim të ndërsjellë në të
ardhmen për të mirë të të gjitha
komuniteteve, sidomos të
migracionit dhe diasporës. 

Anna Rostocka, shefe e
Organizatës Ndërkombëtare për
Migracion IOM-UN, ka thënë se
janë të gatshëm që të
bashkëpunojnë për të mirë të
gjithëve në Kosovë pa dallim, e
sidomos me AKB-në, në shumë
projekte që kanë mision të njëjtë
me objektivat e IOM-it.
Në këtë takim nga të dyja palët u
theksua se Kosova nuk mund të
ketë të ardhme të qëndrueshme
pa një zhvillim ekonomik të
qëndrueshëm.

Punëdhënësit dhe punëmarrësit, pjesëtarë 
kyçë të zhvillimit ekonomik në Kosovë

Albulena S. MAVRAJ

PRISHTINË, 30 MAJ - Drejtori
ekzekutiv i Byrosë Kosovare të
Sigurimit (BKS), Sami Mazreku,
është pritur në takim nga sekretari
i përgjithshëm i Shoqatës së
Siguruesve të Serbisë, Dushko
Jovanoviq dhe drejtori i Byrosë së
Kartonit të Gjelbër të kësaj
shoqate, Misho Jankoviq.
Gjatë takimit, Mazreku i ka
njoftuar ata lidhur me aktivitetet e
Byrosë Kosovare të Sigurimit në
dy vitet e fundit, me fokus
ndryshimet legjislative dhe

zhvillimet teknologjike në
industrinë e sigurimeve në
Kosovë. 
Po ashtu, Mazreku i ka njoftuar
mbi impaktin që këto zhvillime
kanë në avancimin e industrisë së
sigurimeve në vend, me qëllim të
sigurimit të qëndrueshmërisë
financiare të këtij sektori dhe
mbrojtjes së të drejtave të
policëmbajtësve.
Në anën tjetër, Jovanoviq ka
falënderuar Mazrekun për
bashkëpunimin profesional të
treguar në saje të implementimit
të memorandumit të
mirëkuptimit të arritur mbi

njohjen reciproke të certifikatave
të sigurimit për të dy vendet me
qëllim mundësimin e lëvizjes së
lirë të qytetarëve nëpër territoret
përkatëse. 
Ai u shpreh se marrëdhënia
ndërmjet Byrosë Kosovare të
Sigurimit dhe Shoqatës së
Siguruesve të Serbisë ka avancuar
jashtëzakonisht mirë në kuadër të
bashkëpunimit profesional dhe
se është e rëndësisë së veçantë që
në të ardhmen të dyja palët të
shkëmbejnë çdo përvojë të
përbashkët në drejtim të
zhvillimit të tregut të sigurimeve
në të dy vendet.

Avancon marrëdhënia ndërmjet Byrosë Kosovare të
Sigurimit dhe Byrosë së Serbisë
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Nga James STAVRIDIS
“Bloomberg”

Kur drejtoja operacionet në një
destrojer të pajisura me raketat
“Aegis” në fundin e viteve 1980, na
u dha një mision në Gjirin Arabik.
Ndërsa ishin të përfshirë në të
ashtuquajturën Lufta e Tankerëve
kundër Irakut, iranianët po
përpiqeshin që të bllokonin
Ngushticën e Hormuzit që ka një
rëndësi strategjike në atë rajon.
Pjesa tjetër e botës kishte
dëshpërimisht nevojë të
garantonte transportin e naftës
prej andej, ndaj zgjodhi një
zgjidhje shumë dramatike:
shoqërimin e autokolonave me
cisternat e naftës, të cilat mbanin
flamurin amerikan, si kur
ndodheshin brenda ashtu edhe
kur dilnin nga ngushtica.
I quajtur me emrin e koduar
“Earnest Will” (Vullneti i sinqertë),
misioni ishte në përgjithësisht i
suksesshëm. Ai vazhdoi nga vera e
nxehtë e vitit 1987 deri në vjeshtën
e vitit 1988. (Gjithsesi në atë kohë
ndodhi një tragjedi e madhe,
rrëzimi i një avioni iranian që
shkaktoi 290 viktima).
“Earnest Will” garantoi furnizimin
e rregullt të botës me naftën arabe
dhe u hoqi iranianëve një
mekanizëm të fortë shantazhi.
Kryqëzori që drejtoja unë “Valley

Forge”, zhvilloi një dislokim të
suksesshëm, dhe misioni pati një
ndikim të rëndësishëm në
gjeopolitikën globale dhe
furnizimet me energji.
Ndërsa bota përballet sot me
mungesa ushqimore për shkak të
bllokadës së paligjshme të
Ukrainës nga Rusia, SHBA dhe
aleatët e saj duhet të marrin në
konsideratë një përgjigje të
ngjashme. Ukraina furnizon një
pjesë të konsiderueshme të tregut
global të grurit (afërsisht 7 për
qind të eksporteve globale), të vajit
të lulediellit dhe produkteve të
tjera bujqësore të rëndësishme.
Veprimet e Rusisë nuk janë vetëm
të paligjshme sipas ligjit
ndërkombëtar. Por ato mund të
shkaktojnë uri në Lindjen e
Mesme dhe Afrikën Veriore, që
janë tashmë vatra të nxehta të
destabilitetit. Presidenti rus
Vladimir Putin zotëron kontrollin
e bregdetit verior të Detit të Zi, pasi
flota e tij, me më shumë se
dhjetëra anije luftarake të mëdha,
është deri tani më e fuqishmja në
atë rajon.
Me 25.000 marinarë dhe rreth 40
anije luftarake dhe 7 nëndetëse,
flota ruse është ende e frikshme
edhe pas humbjes së anijes së saj
të madhe “Moskva”, pas një sulmi
me raketa ukrainase në muajin
prill. Ndërsa aleatët e NATO-s,
Turqia, Rumania dhe Bullgaria

kanë forca
të afta në Detin e Zi, Ukraina nuk
ka praktikisht asnjë flotë të
marinës për ta sfiduar bllokadën
ruse.
Forcat ruse janë pozicionuar
përgjatë bregdetit të saj, ndaj janë
në gjendje që ta asfiksojnë
ekonominë ukrianase, duke
penguar produktet e saj bujqësore
që të arrijnë në tregjet e tyre të
synuara. Moska po përdor një
strategji që të kujton atë të
përdorur nga ushtria e Unionit
kundër Jugut agrar në Luftën
Civile të SHBA-së.
I quajtur “Plani Anakonda”, sipas
gjarprit gjigant që i mbyt viktimat
e tij, Unioni e privoi Konfederatën
nga pasja e valutës së fortë, duke ia
bllokuar eksportin e pambukut.
Disa vende evropiane e sfiduan
disi bllokadën detare, por pa
ndonjë sukses domethënës.
Putin po kopjon sot një pjesë të
strategjisë së Lincoln, dhe kjo ka
një efekt. Rusët kanë propozuar
tani zhvillimin e negociatave për
të lejuar eksportin e grurit
ukrainas në këmbim të heqjes së
sanksioneve perëndimore, gjë të
cilën SHBA dhe aleatët e saj nuk
do ta pranojnë.
Dhe kjo na sjell tek ideja e thyerjes
së bllokadës nëpërmjet
shoqërimit të anijeve tregtare.
Sfida e parë është më e dukshme:
Kush do të bëjë shoqërimin? Kjo

mund të bëhet nën kujdesin e
Kombeve të Bashkuara, nga
NATO apo një koalicion vendesh
të gatshme të ndërmarrin atë që
do të jetë një mision provokues
dhe i rrezikshëm.
Qasja më e mundshme do të ishte
që ajo të drejtohet nga SHBA,
ndoshta duke përfshirë Britaninë
e Madhe dhe Francën, dhe
ndoshta vendet e Detit të Zi,
Turqinë, Rumaninë dhe
Bullgarinë. Një sfidë e dytë do të
jetë pastrimi i minave, pasi si
ukrainasit ashtu edhe rusët i kanë
përdorur ato në përpjekje për të
kontrollojnë zonat përgjatë
bregdetit ukrainas. NATO ka një
forcë të përhershme të çminimit,
pikërisht për këtë qëllim. Kjo
flotilje është sot nën komandën e
njërit prej pasardhësve të mi si
komandant suprem i aleatëve,
gjeneralit Tod Wolters.
Së treti, vendet që kanë ndërmarrë
çdo lloj bllokade, janë të detyruara
të bashkëpunojnë me vendet
kryesore të transportit detar dhe
tregtarët ndërkombëtarë që
zotërojnë grurin dhe produkte të
tjera. Kjo mund të organizohet
nga Organizata Ndërkombëtare
Detare (IMO), me seli në Londër.
Pjesë e OKB-së, IMO luajti një rol
të ngjashëm në organizimin e
reagimeve ndërkombëtare ndaj
piraterisë në brigjet e Afrikës
Lindore, gjatë kohës që unë isha

komandant i NATO-s.
Së fundmi, Perëndimi duhet ta
vërë në dijeni Rusinë mbi planin,
dhe të sigurohet që Moska ta
kuptojë mirë se koalicioni që do të
marrë përsipër operacionin nuk
do të tolerojë asnjë ndërhyrje, por
nga ana tjetër nuk dëshiron të hyjë
në luftime me flotën ruse të Detit
të Zi. Moska ka të ngjarë të
zemërohet, por mundësia që ajo
të sulmojë direkt anijet luftarake të
NATO-s në ujërat ndërkombëtare
mbetet e ulët. Në rast se
përkundër të gjitha gjasave, rusët
do të bënin ndonjë veprim të
çmendur, ata do të përballeshin
me një përdorim proporcional të
forcës.
Ne gjendemi aktualisht në një
moment kyç të këtij
konflikti:eksportet e grurit janë
ndërprerë, ekonomia ukrainase
është e rrënuar, dhe duhet
shmangur kriza e ardhshme
globale e ushqimit. Aleatët
demokratikë duhet të eksplorojnë
një qasje të ngjashme si ajo e
operacionit “Earnest Will”. Ne nuk
mund ta lejojmë Putinin të
vazhdojë me bllokadën e tij
detare.
Shënim: James Stavridis, admiral
në pension i Marinës së SHBA–së,
ish-komandant suprem itrupave
aleate të NATO-s në Evropë.
}Bota.al

Si mund të çahet bllokada ruse ndaj
porteve ukrainase në Detin e Zi
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KB Trepça:
Faleminderit
Suharekë!

KB Trepça e ka falënderuar
publikisht Golden Eagle Ylli për
mirëpritjen vëllazërore që i
ofroi në ndeshjen e tretë finale
e cila u zhvillua të dielën në
mbrëmje. Në këtë ndeshje ishte
skuadra nga Mitrovica ajo që
shënoi fitore dhe tash rezultati
i serisë finale është 2-1. “Duam
ta falënderojmë Golden Eagle
Ylli dhe gjithë Suharekën për
pritjen vëllazërore që i është
bërë klubit dhe tifozëve tanë në
dy ndeshjet finale të këtij
edicioni në ‘play-off’”, thuhet
në postimin e skuadrës së
Trepçës. 

Mallorca ofron 10
milionë euro për
Muriqin 

Sulmuesi i Përfaqësueses së
Kosovës në futboll, Vedat
Muriqi, pati paraqitje të mira
në fanellën e Mallorcas ku
realizoi 5 gola dhe regjistroi tri
asistime. Muriqi është rikthyer
në skuadrën e Lazios, e cila
kërkon 12 milionë euro për
sulmuesin “dardan”. Në anën
tjetër, Mallorca është gati të
ofrojë 10 milionë euro për
sulmuesin shtatlartë. Interesim
për Muriqin vazhdimisht kanë
shfaqur edhe Galatasaray dhe
ish-klubi i tij, Fenerbahçe.

Mourinho ‘tradhton’
Kumbullën, Roma e
nxjerr në shitje 

“Luan apo jo në finale,
Kumbulla nuk largohet, do të
jetë pjesë e Romës edhe në
sezonin tjetër, me 100 %. Kam
shumë besim tek ai”, u shpreh
Jose Mourinho në konferencë
për shtyp përpara finales së
Ligës së Konferencës. Mirëpo
“Calciomercato.it” raporton se
Mourinho kërkon një tjetër
mbrojtës qendre, derisa
Kumbulla pritet të largohet
gjatë verës. Interesim për
mbrojtësin kuqezi kanë
shfaqur Bologna, Torino,
Sampdoria dhe Fiorentina.
Roma për shqiptarin kërkon 20
milionë euro.

SHKURT 

Veton ZYMBERI 

PRISHTINË, 30 MAJ - Përfaqësuesja e
Kosovës U21 në futboll do t’i zhvillojë
tri ndeshje kualifikuese për Evropianin
2023. Albert Bunjaki, që po i drejton
“dardanët” e rinj, ka thënë se synimi
është të nxjerrin rezultate sa më
pozitive në këto tri ndeshje për shkak
se në shortin e ardhshëm
kundërshtarët do të jenë më të lehtë.
“Synimi ynë është të nxjerrim rezultate
sa më të mira në mënyrë që të kemi
short më të lehtë. Do të jenë edhe tri
ndeshje dhe besoj se do të dalim me
rezultate të mira. Nuk do të jetë lehtë
ndaj Andorrës, pasi loja luhet në bari
artificial mirëpo, para ndeshje me
Andorrën, e kemi bërë një analize të
mirëfilltë dhe besoj se do të dalim me
rezultat pozitiv. Pas Andorrës, luajmë
me Anglinë në Prishtinë dhe me pas
me Shqipërinë. Nëse marrim dy
rezultate të mira nga tri ndeshjet,
atëherë do të jetë më lehtë në shortin e
ardhshëm”, ka thënë Bunjaki. 
Në konferencën për medie që u mbajt
të hënën i pranishëm ishte edhe ylli i
skuadrës së Llapit, Valmir Veliu. Edhe
ky i fundit beson se Kosova mund ta
arrijë rezultate pozitive në këto
ndeshje. “Ka dallim. Trajneri Tahir
Batatina ka filozofinë  e vet, trajneri i
përfaqësueses ka filozofinë e vet. Të
gjitha ndeshjet janë të vështira, por ne

do ta japim maksimumin që të marrim
rezultate pozitive”, ka thënë Veliu.
Albert Bunjaki e ka komentuar edhe
veprimin e ish-kapitenit të U21, Edvin
Kurtulus, që ta braktisë Kosovën për

t’iu bashkuar Suedisë. Ai ka thënë se
veprimi i Edvinit nuk është i mirë, por
jeta vazhdon dhe Kosova mund të
nxjerrë edhe kapiten dhe lojtarë me
kualitet të lartë.

Bunjaki dhe Veliu: Presim 
rezultate pozitive 

PRISHTINË, 30 MAJ - Kosova është duke u
përgatitur për Lojërat Mesdhetare
“Oran 2022” të cilat prej 25 qershorit
deri më 6 korrik 2022 mbahen në Oran
të Algjerisë. Kosova do të përfaqësohet
me rreth 40 sportistë, me të cilët synon
të kthehet me sa më shumë medalje.
Për ta arritur këtë sukses Komiteti
Olimpik i Kosovës e ka rritur
mbështetjen për përgatitjen e
sportistëve të cilët do t’i dërgojë në
përgatitje jashtë vendit. Në krahasim
me Lojërat Mesdhetare “Tarragona
2018”, mbështetja është rritur 75 për
qind. Federatat pritet që gjatë muajit
qershor ta shfrytëzojnë këtë mundësi
në mënyrë që drejt Oranit të udhëtojnë
sa më të përgatitur.

KOK-u rrit për 75 % përkrahjen
për përgatitjen e sportistëve për

Lojërat Mesdhetare

Trajneri Albert Bunjaki dhe futbollisti Valmir Veliu kanë shprehur optimizëm se Kosova U21 mund të
regjistrojë rezultate pozitive në tri ndeshjet e mbetura ndaj Andorrës, Anglisë dhe Shqipërisë. “Synimi

ynë është të nxjerrim rezultate sa më të mira në mënyrë që të kemi short më të lehtë. Do të jenë edhe tri
ndeshje dhe besoj se do të dalim me rezultate të mira”, ka thënë Bunjaki 

LISTA E FUTBOLLISTËVE
David Ndreca, Laurence Shala, Arnis Ajeti, Art Hoti, Andi Hoti, Arbnor Aliu,
Leard Sadiu, Andi Janjeva, Rejan Thaçi, Egzon Rexhaj, Valon Zumberi, Ilir
Krasniqi, Art Smakaj, Kreshnik Krasniqi, Behar Neziri, Qëndrim Zyba, Erolind
Krasniqi, Gentrit Limani, Medon Berisha, Baton Zabergja, Valmir Veliu,
Diamant Berisha, Altin Zeqiri, Mal Mehmeti, Mark Marleku, Ardit Tahiri,
Eduard Ibrahimi. 
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MUNCHEN, 30 MAJ - Sulmuesi
Robert Lewandowski nuk do të
jetë pjesë e Bayern Munchenit në
sezonin e ardhshëm. Së fundmi
sulmuesi polak ka dhënë një
deklaratë të bujshme nga

grumbullimi ku ndodhet me
kombëtaren e tij. “Epoka ime te
Bayerni ka përfunduar. Nuk shoh
më asnjë shans për të luajtur për
këtë klub. Bayerni është një klub
serioz, transferimi është zgjidhja

më e mirë, shpresoj se nuk do të
më bllokojë”, ka thënë
Lewandowski. 
Shumë klube janë të interesuara
për një nga lojtarët më të fortë në
botë. Lewandowski ndiqet

veçanërisht me shumë interes nga
Barcelona, që është gati ta
rrëmbejë në verë për të formuar
një dyshe magjike me
Aubameyang. Me Bayernin ai ka
shënuar 344 gola në 374 ndeshje.

Lewandowski: Epoka ime te Bayerni ka përfunduar 

Monza e Berlusconit për herë
të parë në Serinë A

Ekipit i ish-presidentit të Milanit, Silvio
Berlusconit, Monza, ka shkruar historinë
duke siguruar për herë të parë pjesëmarrjen
në Serinë A. Monza arriti të shënojë fitore në
ndeshjen e dytë të “play-off”-it kundër Pisas
me rezultat 3:4 dhe rezultat të përgjithshëm
4:6. Ekipi tani në pronësi të Berlusconit
ishte themeluar në vitin 1912, por që kishte
falimentuar në vitin 2016. Ishte themeluar
sërish në vitin 2018 dhe tani vetëm pas katër
vjetësh pas rithemelimit e ka arritur këtë
sukses madhor, duke siguruar pjesëmarrjen
në Serinë A për sezonin e ardhshëm. 

Kampioni i botës operohet për
herë të katërt

Piloti spanjoll i Hondas, Marc Marquez, ka
konfirmuar se do të operohet sërish në
shpatullën e djathtë, duke mbyllur para
kohë sezonin 2022 të MotoGP. Operacioni
do të kryhet brenda 48 orëve të ardhshme
në Amerikë. Lajmin e ka bërë me dije vetë
Marquezi. Kjo është ndërhyrja e katërt
kirurgjikale në shpatull që nga vera e vitit
2020, kur dhe u lëndua. Kanë kaluar 18 muaj
që nga ndërhyrja e fundit dhe gjërat duket
se janë sërish si më parë, ndaj Marquezi
vendosi të operohet sërish. Operacioni do të
synojë përmirësimin e lëvizjes së shpatullës,
që e shqetëson shumë pilotin. Rehabilitimi
do të kryhet në Spanjë, ku dhe do të
vendoset koha që do të qëndrojë jashtë
pistës. Gjithsesi, ky sezon mund të
konsiderohet i mbyllur për Marc Marquezin,
që prej dy sezonesh nuk është më piloti i
dikurshëm.

Tolisso largohet nga Bayerni 

Mesfushori i Francës, Corentin Tolisso, edhe
zyrtarisht është larguar nga Bayern
Muncheni. Lajmin e ka bërë me dije klubi
gjerman nëpërmjet një komunikate për
medie. Për pesë vjet me Bayernin Tolisso ka
fituar pesë Bundesliga, një Ligë të
Kampionëve, një Kupë të Botës, dy Kupa të
Gjermanisë, katër Superkupa të Gjermanisë,
një Superkupë të Evropës.

Zaniolon dhe Kean mungojnë
ndaj Argjentinës

Italia do të përballet të mërkurën me
Argjentinën në sfidën që vlen për
International SuperCup ose, siç quhet
ndryshe, “finalissima”. Kombëtarja Axurre ka
humbur shërbimet e dy futbollistëve.
Trajneri Roberto Mançini nuk do t’i ketë në
dispozicion Nicolo Zaniolon dhe Moise
Kean pas problemeve fizike që shfaqën të dy
futbollistët. Fillimisht u mendua se nuk
bëhet fjalë për diçka serioze, por
ekzaminimet mjekësore treguan të
kundërtën. Itali - Argjentinë luhet më 1
qershor në “Wembley”.

SHKURT 

TIRANË, 30 MAJ - Sulmuesi i kombëtares
shqiptare, Sokol Cikalleshi, theksoi sot
se fati më i madh i përfaqësueses
shqiptare për ndeshjet e Ligën e
Kombeve është mungesa e Rusisë. Në
konferencën e dhënë për medie, 31-
vjeçari deklaroi se djemtë “kuqezi’ do
ta bëjnë dallimin vetëm si një grup i
tërë, pa dallim në reparte. Cikalleshi
zbuloi edhe dallimet mes Islandës dhe
Izraelit dhe shtoi se kundërshtari i
parë ka më shumë forcë fizike se
taktikë. “Jemi në fund kampionati, por
këto dy ndeshje janë shumë të
rëndësishme për ne. Të gjithë lojtarët
janë të fokusuar në stërvitje. Gjithçka
po shkon shumë mirë, sipas planit,
edhe pse na ndajnë edhe shumë ditë
nga ndeshja e parë. Shpresoj të mos
kemi dëmtime. Është një grup ku ne
do të kërkojmë dhe tentojmë më të
mirën, por duhet të kemi parasysh që
do të kemi dy ekipe që nuk mund të
them me shumë diferencë nga ne.
Kemi fat që Rusia nuk do të jetë pjesë
e grupit. Duhet të përqendrohemi te
ndeshja e parë, pasi fillimi i mbarë
është gjysma e punës. Islanda është
një ekip shumë i fortë fizikisht, por
besoj se mund t’ia dalim. Duke
korrigjuar gabimet besoj se do ta kemi
mundësinë t’i bëjmë të gjithë
shqiptarët krenarë”, ka thënë
Cikalleshi. “Për sulmuesit është

shumë e rëndësishme të shënojnë në
ekipet e tyre, sepse vjen në kombëtare
më i motivuar, por për të arritur
rezultate pozitive ne duhet të bëjmë
mirë si grup i tërë, vetëm kështu
mund ta bëjmë diferencën. Kemi një
mbrojtje të qëndrueshme, një
mesfushë të mirë si dhe sulmin. Por,
siç thashë, grupi është ai që do të na
çojë përpara”. Sulmuesi kuqezi më pas
ka analizuar edhe dy kundërshtarët e
Shqipërisë. “Janë dy kundërshtarë të
ndryshëm. Islanda është më shumë

fizike. Kemi pasur dy ndeshje vitet e
fundit me të. Humbëm një në Islandë
dhe fituam një brenda. Atje do të jetë
një përballje fizike. Ndërsa Izraeli më
shumë është ekip teknik. Kam luajtur
me Izraelin. Nuk bënte diferencë të
madhe edhe pse atëkohë ishte më i
mirë sesa që është sot, por nuk duhet
ta nënvlerësojmë. Megjithatë, ndeshja
e parë është më e rëndësishmja dhe
nëse marrim rezultat pozitiv, mund ta
synojmë vendin e parë”, ka deklaruar
Cikalleshi. 

Cikalleshi: Islanda është ekip fizik,
Izraeli teknik

MIAMI, 30 MAJ - Boston Celticsi është
shpallur kampion në Konferencën e
Lindjes, duke siguruar të drejtën të
luajë në “The Finals” për titullin në
NBA. Skuadra e Celticsit fitoi me
rezultat 100-96 ndaj Miami Heatit në
finalen e shtatë “play-off”, duke ngritur
titullin në këtë kah të NBA-së. Përballë
Celticsit në finale do të jetë Golden
State, prej disa ditësh kampion në
Perëndim. Skuadra e Miamit nuk arriti
ta shfrytëzojë faktin se sfida e fundit
finale mes dy skuadrave luhej në
fushën e saj, duke humbur pas një
ndeshjeje me shumë rivalitet. Takimi
ishte i hapur deri në fund, teksa të dyja
ekipet e kërkuan fitoren. Për Bostonin
u dallua Jayson Tatum, me 26 pikë e 10
rebounde, mbështetur edhe nga
Brown e Smart, me nga 24 pikë secili.
Në kahun tjetër, Butleri realizoi 35 pikë
e Adebayo 25, por që s’mjaftuan. 

Bostoni, finalisti i dytë, ‘rrëmben’
titullin në Konferencën e Lindjes

KONFERENCA E LINDJES - FINALE “PLAY-OFF”
Miami - Boston 96-100 (3-4)

KONFERENCA E PERËNDIMIT - FINALE “PLAY-OFF”
Golden State - Dallas (4-1)
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P R I S H T I N Ë

� Besnik Gashi nga Gjakova shpall të
pavlefshme diplomën e SH.M. Teknike
“Nexhmedin Nixha” Gjakovë.

� Ali Berisha nga Gjakova shpall të
pavlefshme diplomën e Gjimnazit “ Hajdar
Dushi” Gjakovë.

� Berat Sopniq nga Gjakova shpall të
pavlefshme certifikatën për kuzhinier të
lëshuar nga Qendra për Aftësim Profesional në
Prizren.

� Melisa Malaj nga Gjakova shpall të
pavlefshme dëftesat e e kl. X, XI, XII, dhe
Diplomën e Gjimnazit “ Hajdar Dushi” Gjakovë.

� Teuta Beqa nga Gjakova shpall të
pavlefshme diplomën e Gjimnazit “ Hajdar
Dushi” Gjakovë.

� Teuta Binakaj nga Gjakova shpall të
pavlefshme dëftesën e plotë të Sh.F.M.U “Luigj
Gurakuqi” Korenicë komuna e Gjakovës, nga
klasa e –I- deri në klasën e –VIII-të.

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

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

� Lëshoj banesë me qera në lagjen
"Mati 1" përball "Super Vivës", me
sipërfaqe mbi 50 m2, kati dytë me
ngrohje, klimë, ashensorë  etj, çmimi 200
€uro. Tel: 044-185-233.

� Lëshoj banesë me qira garsoniere në
Ulpian kati i parë, posedon tre shtretër
dhe e mobiluar. Preferohet për studenta
ose studente, një qift apo të tjerë. Çmimi
është 185 euro. Tel: 044-812-875.

� 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  D.P.T. “Shkëndija”  me pronar

Naip Hasani Vushtrri, ka marrë vendim të shuajë biznesin me

nrb. 80202440 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  D.P.T.

“Shkëndija”  Naip Hasani Vushtrri, donelo odluku o prestani

rada sa nrb. 80202440  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  D.P.T. “Shkëndija”

Naip Hasani Vushtrri, has come to the decision to quit its

business: 80202440  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 “Beal’s Beauty” SH.P.K.  me

pronar Arben Sijarina ka marrë vendim të shuajë biznesin me

nrb. 811333955 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 “Beal’s Beauty”

Arben Sijarina D.O.O. donelo odluku o prestani rada sa nrb.

811333955 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 “Beal’s Beauty” L.L.C.

Arben Sijarina has come to the decision to quit its business:

811333955 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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