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QEVERIA KURTI VAZHDON
T’I MASHTROJË QYTETARËT
- Vizitat e amerikanëve, sinjale për qeverinë Kurti që
Kosova duhet ta përmbyllë një herë e përgjithmonë
dialogun me Serbinë
Deputeti i Kuvendit të Kosovës nga
radhët e Aleancës për Ardhmërinë
e Kosovës (AAK-së), Pal Lekaj, ka
thënë se qeveria Kurti është duke
vazhduar t’i mashtrojë qytetarët e
Kosovës. Lekaj ka vlerësuar se
kryeministri Albin Kurti nuk ka
realizuar asnjë premtim që e ka
dhënë para se të vijë në pushtet. Në
këtë intervistë për “Epokën e re”,
Lekaj ka kërkuar nga qeveria Kurti
ta lë anash mendjemadhësinë dhe
t’u kthehet angazhimeve e punëve
të mëdha. Duke folur për vizitat e
fundit të zyrtarëve amerikanë në
Kosovë, Lekaj ka thënë se ato janë
sinjale për qeverinë Kurti në raport
me dialogun me Serbinë. Ndërsa
sa i përket themelimit të
komisioneve hetimore, Lekaj është
shprehur i bindur se do të dalin në
pah keqpërdorimet që kanë
ndodhur me energjinë, sidomos
gjatë kohës së krizës energjetike

Shefja e zyrës greke
në Prishtinë: Kemi
avancuar raportet
me Kosovën
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“Rusia duhet të përballet me drejtësinë
për krimet e luftës në Ukrainë”
LONDËR, 6 MAJ - Organizata
Amnesty International (AI) ka bërë
me dije se ka dokumentuar krime
të shumta lufte të kryera nga forcat
ruse në komunitetet përreth
kryeqytetit
ukrainas,
Kiev,
përfshirë
edhe
ekzekutime
arbitrare, bombardime të zonave
të banuara dhe raste të torturës.
“Llojet e krimeve të kryera nga
forcat ruse që ne kemi
dokumentuar përfshijnë edhe
sulme të paligjshme dhe vrasje të
qëllimshme të civilëve. Është
thelbësore që personat përgjegjës,
përfshirë zinxhirin komandues, të
dalin para drejtësisë”, ka thënë
sekretarja e përgjithshme e
Amnesty International, Agnes
Callamard.
Amnesty International ka njoftuar
se ka mbledhur të dhëna dhe
dëshmi në tetë qytete pranë Kievit,
përfshirë edhe në Buça.
Pasi forcat ruse janë tërhequr nga
Buça në muajin prill, në rrugët e
kësaj qyteze janë gjetur trupa të

pajetë, shumica e të cilëve kishin
duart e lidhura pas shpine. Po në
Buça janë zbuluar varreza masive.
Guvernatori i rajonit të Kievit,
Oleksandr Pavlyuk, ka thënë se të
paktën trupat e 1 mijë e 235
civilëve janë gjetur në këtë rajon.
Në
raportin
e
Amnesty
International është përshkruar
vrasja në Buça e Yevhen
Petrashenko, 53 vjeç, i cili ishte
qëlluar për vdekje në kuzhinën e
tij, teksa gruaja dhe fëmijët e tij
ishin fshehur në bodrum. Ushtria
ruse kishte lejuar gruan e tij,
Tatiana, që të hynte në banesë, ku
ajo e ka gjetur trupin e pajetë të
burrit të saj.
“Yevhen u gjet i vdekur në
kuzhinë. Ai ishte qëlluar në
shpinë. Trupi i pajetë i tij qëndroi
në banesë deri më 10 mars, kur ne
ishim në gjendje ta varrosnim në
oborrin tonë”, citohet të ketë
thënë Tatiana.
Në raportin e kësaj organizate
është dokumentuar edhe vrasja e

Leonid Bodnarchuk, 44 vjeç, i cili
ishte duke ngjitur shkallët në
momentin kur forcat ruse e
sulmuan me granatë.
Sipas Amnesty International,

ekzekutimet në Buça janë kryer
nga pushkë të specializuara që
përdoren nga disa njësi elite ruse.
Hulumtimi
i
Amnesty
International, po ashtu, ka

përshkruar bombardimet në
qytetin e Borodijankës, ku të
paktën 40 persona janë vrarë nga
bombardimet që kanë shkatërruar
tetë ndërtesa banimi.

Rusia thotë se nuk do të përdorë
armë bërthamore në Ukrainë
MOSKË, 6 MAJ - Rusia nuk do të
përdorë armë bërthamore në
Ukrainë, ka thënë zëdhënësi i
Ministrisë së Jashtme ruse, Alexei
Zaitsev.
Zaitsevi ka thënë për gazetarët të
premten se përdorimi i armëve
bërthamore nga Rusia nuk përkon
me qëllimet e Moskës në
pushtimin e Ukrainës. “Armët
bërthamore nuk mund të

përdoren për realizimin e
qëllimeve, që janë përcaktuar në
kornizën e operacionit të posaçëm
ushtarak në Ukrainë”, ka thënë ai.
Zaitsevi ka thënë se, sipas
doktrinës bërthamore të Rusisë,
këto lloje armësh mund të
përdoren vetëm nëse rrezikohet
ekzistenca e shtetit.
Zyrtarët perëndimorë publikisht
kanë shprehur shqetësimet e tyre

lidhur me rrezikun e përdorimit të
armëve bërthamore në pushtimin
rus të Ukrainës.
Kremlini ka thënë se deklaratat e
zyrtarëve perëndimorë për këtë
çështje rrezikojnë përshkallëzimin
e situatës, edhe pse presidenti rus
Vladimir Putin pak kohë pas nisjes
së pushtimit të Ukrainës urdhëroi
që forcat bërthamore të vendit të
vihen në gatishmëri të lartë.

Gjermania së shpejti do të dërgojë
armatim të rëndë në Ukrainë
BERLIN, 6 MAJ - Gjermania do të
dërgojë shtatë obusë në Ukrainë,
ka thënë Ministria e Mbrojtjes të
premten, duke shtuar kështu
dërgesat e armëve të rënda për t’i
ndihmuar
Kievit
kundër
pushtimit rus. Obusët e llojit
“Panzerhaubitze 2000” janë nga

stoku i ushtrisë dhe aktualisht
Gjermania nuk i përdorë të njëjtit.
Ky njoftim i Gjermanisë vjen pasi
pesë obusë të modelit të njëjtë iu
dërguan Ukrainës nga Holanda,
ka thënë ministrja gjermane e
Mbrojtjes, Christine Lambrecht,
gjatë vizitës në Sllovaki. Ushtria

gjermane ka rreth 100 obusë 2000s
në stok, por vetëm 40 prej tyre janë
të gatshëm për luftime. Ende nuk
është dhënë ndonjë datë se kur do
të dërgohen këto armë në
Ukrainë.
Ushtarët ukrainas pritet që javën e
ardhshme të trajnohen në

Gjermani për t’i përdorur obusët.
Qeveria e kancelarit gjerman, Olaf
Scholz, është përballur me kritika
pasi nuk ka ofruar armatime për
Ukrainën aq sa kanë ofruar aleatët
perëndimorë. Por, në fund të
prillit, Berlini u pajtua që të
dërgonte tanke në Ukrainë.

Orbani: Hungaria nuk mund t’i mbështesë sanksionet e reja të BE-së kundër Rusisë
BUDAPEST, 6 MAJ - Kryeministri i
Hungarisë, Viktor Orban, ka
thënë se shteti i tij nuk mund ta
mbështesë paketën e re të
sanksioneve të Bashkimit
Evropian (BE) kundër Rusisë,
në formën që janë prezantuar,
përfshirë edhe embargon ndaj
importeve të naftës së
papërpunuar ruse.
Në një intervistë për radion
shtetërore hungareze, Orbani
ka thënë se propozimi i

Komisionit Evropian do të
përbënte
një
“bombë
bërthamore” të lëshuar mbi
ekonominë hungareze, duke
shtuar se Hungaria është e
gatshme për negociata nëse
sheh një propozim të ri, që do
t’u përshtatej interesave të
Budapestit.
Më 4 maj presidentja e
Komisionit Evropian, Ursula
von der Leyen, ka paraqitur
pakon e re të sanksioneve

kundër Rusisë për shkak të
pushtimit të Ukrainës. Në
propozim përfshihet heqja dorë
nga furnizimet me naftën e
papërpunuar ruse brenda
gjashtë muajsh, ndërkaq nga
produktet e rafinuara deri në
fund të vitit.
Kjo pako e gjashtë e
sanksioneve
të
bllokut
evropian, që të hyjë në fuqi,
kërkon miratimin unanim të 27
shteteve të BE-së.

Botohet nga “Epoka e re” • Kryeredaktor: Mal QORRAJ
• Drejtor i përgjithshëm: Sadik ZEQIRI (Tel: 044 127 434, dhe 049 127 434 e-mail: sadikzeqiri@yahoo.com)
• ADRESA: Prishtinë, përballë ish-Selisë Qendrore të UNMIK-ut
• Tel: 038/227-557, e-mail: epokaere_mm@hotmail.com & mm_epokaere@yahoo.com
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Kurti, vizitë zyrtare në ShBA
PRISHTINË, 6 MAJ (ER) Kryeministri i Kosovës, Albin
Kurti, ka nisur vizitën në
Shtetet e Bashkuara të
Amerikës (ShBA). Lajmin e ka
dhënë zyra e kryeministrit.
Gjatë qëndrimit në ShBA,
kryeministri do të takohet me
zyrtarë
shtetërorë,
udhëheqës të ndërmarrjeve,

përfaqësues të organizatave,
si dhe me komunitetin
shqiptaro-amerikan.
Fillimisht, Kurti do të takohet
me
përfaqësuesit
e
Korporatës së Sfidave të
Mijëvjeçarit (MCC). Vizitën e
tij në ShBA, Kurti e kishte
paralajmëruar qysh në nëntor
të vitit të kaluar. Me kalimin e

kohës, Kurti e kishte shtyrë
vizitën, duke thënë se nuk
mund të shkojë në Amerikë e
të qëndrojë pak ditë, duke iu
referuar rëndësisë së saj. Kurti
edhe para pak ditësh ishte në
ShBA dhe ka marrë pjesë në
ceremoninë mortore të ishsekretares
së
shtetit
Madeleine Albright.

Presidentja Osmani përuroi shtatoren
e Shën Terezës në Panama

PANAMA CITY, 6 MAJ (ER) Presidentja e Kosovës, Vjosa
Osmani, ka përuruar shtatoren e
Shën Terezës në Panama, të
punuar nga skulptori kosovar
Bashkim Beqiri, në një ceremoni
të organizuar bashkë me
ministren e Jashtme të Panamasë,

Erika
Mouynes
dhe
me
kryepeshkopin e Panamasë, José
Domingo Ulloa.
Osmani ka theksuar se ndihet e
lumtur që Panamaja po e
monumentalizon kujtesën për
Shën Terezën. “Kjo është edhe një
mirënjohje për punën e saj, për

vlerat e saj e për madhështinë e
personalitetit të saj”, ka thënë
Osmani.
Më tutje, presidentja Osmani
është
shprehur
se
“si
bashkëkombës të saj jemi shumë
krenarë me shëmbëlltyrën e Shën
Terezës”. “I jemi mirënjohës

popullit panamez për respektin e
treguar me të gjitha nderet që
mund t'i ofrohen një të shenjte”, ka
thënë Osmani.
Pas përurimit të shtatores së Shën
Terezës, Osmani është takuar me
ministren e Punëve të Jashtme të
Republikës së Panamasë, Erika

Mouynes.
Në takim me ministren Mouynes
është rikonfirmuar gatishmëria e
dy vendeve për thellimin e
bashkëpunimit ndërshtetëror në
politikën e jashtme, duke përfshirë
mbështetjen e palëkundur të
Panamasë për anëtarësimin e
Kosovës
në
organizata
ndërkombëtare.
Ndër të tjera, presidentja Osmani
dhe ministrja Mouynes kanë
diskutuar për situatën aktuale në
rajon, Evropë dhe më gjerë, si dhe
nevojën për të qëndruar të
bashkuar
kundër
aktorëve
antidemokratikë të cilët kanë
qëllim
destabilizimin
dhe
kërcënimin e vlerave tona të
përbashkëta liridashëse.
Pas takimit, presidentja Osmani
dhe ministrja Mouynes i janë
drejtuar një audience akademikësh
dhe diplomatësh në një panel të
përbashkët mbi rolin e gruas në
politikë. Presidentja ka thënë se
fuqizimi i grave në politikë është
thelbësor për ndërtimin e
demokracive të qëndrueshme dhe
gjithëpërfshirëse. “Përpjekjet tona
nuk do të pushojnë deri atëherë
kur vajzat e gratë do të ndihen që
kontributi dhe roli i tyre në
shoqëri është i njohur dhe i
vlerësuar”, ka thënë Osmani.

Socialdemokratët zviceranë mbështetin
anëtarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës
PRISHTINË, 6 MAJ (ER) - Kryetari i
Kuvendit të Republikës së
Kosovës, Glauk Konjufca, ka
takuar të premten një delegacion
të Partisë Socialdemokrate (SP)
nga Zvicra, që përbëhej nga
deputetët nacionalë Fabian
Molina dhe Mustafa Atici,
deputeti komunal Reis Luzhnica,
anëtari i kryesisë i SP-së, Arbër
Bullakaj, sindikalistët Osman
Osmani dhe Florim Kadriu,
sekretarja e grupit e SP-së për
çështje të emigracionit, Lara
Can, si dhe Urim Deva, delegat i
këtij grupi. Me këtë rast, kryetari
Konjufca ka vlerësuar lart
marrëdhëniet dypalëshe dhe ka
falënderuar shtetin zviceran për
mbështetjen e vazhdueshme
ndaj Kosovës që nga koha e
paraluftës dhe në vazhdimësi.
Ai ka shprehur gatishmërinë për
zgjerimin dhe thellimin e
bashkëpunimit në rrafshin
politik dhe ekonomik, duke

theksuar se Republika e Kosovës
e konsideron Zvicrën vend mik
dhe partnere të rëndësishme në
proceset e shtetndërtimit,
zhvillimit dhe anëtarësimit në
organizatat ndërkombëtare.
Kryetari Konjufca ka përmendur
Grupin e Miqësisë në kuadër të
Kuvendit, rolin e mërgatës dhe
kontributin
e
socialdemokratëve zviceranë
për forcimin e raporteve mes
shteteve tona.
Ndërsa socialdemokratët dhe
deputetët
zviceranë,
pjesëmarrës në takim, kanë
ofruar mbështetjen e shtetit të
tyre për anëtarësimin e Kosovës
në EFTA dhe në Këshillin e
Evropës.
Në takim janë shkëmbyer
pikëpamje edhe rreth agresionit
rus në Ukrainë dhe është çmuar
rreshtimi i Kosovës përkrah
demokracive
evropiane
e
botërore në dënimin dhe

sanksionimin e Rusisë.
Konjufca të premten ka takuar
edhe delegacionin e Unionit
Arab
për
Zhvillim
të
Qëndrueshëm dhe Mjedis,
pjesëmarrës të Konferencës

Ndërkombëtare
AraboEvropiane, që do të mbahet më
7 dhe 8 maj në Prishtinë,
organizuar nga Akademia
Diplomatike e MPJ-së dhe
Ministra e Mjedisit.

Në këtë takim delegacioni arab
ka
premtuar
shtimin
e
bashkëpunimit ekonomik dhe
thellimin e përkrahjes së Kosovës
në projekte mjedisore dhe
zhvillim të qëndrueshëm.
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Qeveria Kurti vazhdon
t’i mashtrojë qytetarët
- Vizitat e amerikanëve, sinjal për
qeverinë Kurti që Kosova duhet ta
përmbyllë një herë e përgjithmonë
dialogun me Serbinë
Deputeti i Kuvendit të Kosovës nga radhët e
Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës (AAK-së), Pal
Lekaj, ka thënë se qeveria Kurti është duke
vazhduar t’i mashtrojë qytetarët e Kosovës. Lekaj
ka vlerësuar se kryeministri Albin Kurti nuk ka
realizuar asnjë premtim që e ka dhënë para se të
vijë në pushtet. Në këtë intervistë për “Epokën e
re”, Lekaj ka kërkuar nga qeveria Kurti ta lë anash
mendjemadhësinë dhe t’u kthehet angazhimeve
e punëve të mëdha. Duke folur për vizitat e fundit
të zyrtarëve amerikanë në Kosovë, Lekaj ka thënë
se ato janë sinjale për qeverinë Kurti në raport me
dialogun me Serbinë. Ndërsa sa i përket
themelimit të komisioneve hetimore, Lekaj është
shprehur i bindur se do të dalin në pah
keqpërdorimet që kanë ndodhur me energjinë,
sidomos gjatë kohës së krizës energjetike

Lirim GECI
PRISHTINË, 6 MAJ - Deputeti i
Kuvendit të Kosovës nga Aleanca
për Ardhmërinë e Kosovës (AAK),
Pal Lekaj, ka thënë se qeveria Kurti
është e dobët dhe mashtruese. Në
këtë intervistë për “Epokën e re”,
Lekaj ka thënë se kryeministri
Albin Kurti nuk ka realizuar asnjë
premtim që e ka dhënë në kohën
sa ka qenë në opozitë. “Ka
premtuar që do të bashkohemi me
Shqipërinë, që nuk do të ulet në
tryezë me Serbinë pa i plotësuar
kërkesat e shtetit tonë, që do të
hapë vende pune, që do ta

rregullojë
mirëqenien
e
qytetarëve, që do ta përmirësojë
sistemin shëndetësor, që do t’i
rregullojë problemet e sektorit
privat, që do t’i ndihmojë bujqit e
bujqësinë e Kosovës, që do t’i
përkrahë
ndërmarrjet
e
kompanitë vendore e shumë e
shumë premtime të tjera. Asnjë
nuk e ka realizuar. Madje gjendja
është edhe më keq sesa që ka
qenë”, ka thënë Lekaj.
Në këtë kontekst, Lekaj ka thënë se
qeveria Kurti duhet t’u kthehet
punëve të mëdha. “Qeveria duhet
ta lë anash mendjemadhësinë dhe
ndjenjat e të qenit fitues i
zgjedhjeve, e me këtë duhet t’u
kthehet angazhimeve e punëve të
mëdha, ndërsa punët e mëdha
kryhen vetëm me pozitë-opozitë
të bashkuar. Po urojmë dhe
shpresojmë që do të fillojnë të
mendojnë e të veprojnë për
shtetin!”, është shprehur Lekaj.
Duke folur për punën e opozitës,
Lekaj ka thënë se është rritur

presioni publik sa i përket
mosveprimit të pushtetit. “Ne jemi
përfaqësues të popullit dhe
populli është i pakënaqur. Presioni
publik është rritur dhe është i
drejtë përballë punëve të qeverisë
dhe këtu ne jemi zëri i tyre”, ka
deklaruar Lekaj.
Në këtë intervistë Lekaj ka folur
edhe për vizitat e fundit të liderëve
të Kosovës jashtë vendi dhe të
amerikanëve në Kosovë. Ai ka folur
edhe
për
themelimin
e
komisioneve
hetimore
për
çështjen e energjisë.
Sa iu përket vizitave, Lekaj ka
thënë se janë sinjale për qeverinë
Kurti në raport me dialogun me
Serbinë. “Vizitat amerikane flasin
për respektin e përkrahjen
amerikane ndër vite përballë
shtetit të Kosovës, gjithashtu janë
mësime dhe sinjale për qeverinë
Kurti që Kosova duhet të
përmbyllë një herë e përgjithmonë
dialogun me Serbinë dhe që
qeveria Kurti duhet ta harrojë
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Shefja e zyrës greke në Prishtinë:
Kemi avancuar raportet me Kosovën
PRISHTINË, 6 MAJ (ER) Zëvendëskryeministri
i
Kosovës, Besnik Bislimi, ka
pritur në takim shefen e Zyrës
Ndërlidhëse Greke në Kosovë,
Heleni Vakali. Në këtë takim
Bislimi ka potencuar se tani
është koha e duhur që Greqia
t’u bashkohet shumicës së
vendeve të Bashkimit Evropian
(BE) dhe ta njohë pavarësinë e
Kosovës.
Ndërsa ambasadorja Vakali
është shprehur se Greqia mban
marrëdhënie të shkëlqyera me
Kosovën dhe se ato janë
zhvilluar në një nivel më të
avancuar, derisa ka theksuar se
ndihet e impresionuar me
potencialin e madh që ka
Kosova dhe mundësitë që
ekzistojnë për bashkëpunim
bilateral.
Më tutje, zëvendëskryeministri

Bislimi
ka
vlerësuar
bashkëpunimin e deritanishëm
me zyrën greke, duke vënë në
pah mundësitë për thellimin e
këtij
bashkëpunimi
dhe
marrëdhënieve mes dy vendeve.
Bislimi ka cekur angazhimin
dhe përparimin e Kosovës në
rrugën drejt integrimit evropian
dhe dinamikat përgjatë këtij viti,
duke theksuar nevojën për
liberalizimin e vizave për
qytetarët e Republikës së
Kosovës dhe objektivat për
anëtarësim në Këshillin e
Evropës dhe aplikimin për
marrjen e statusit të vendit
kandidat për anëtarësim në BE.
Zëvendëskryeministri Bislimi ka
falënderuar
ambasadoren
Vakali për takimin, njëkohësisht
ka theksuar rolin e rëndësishëm
që Greqia ka në rajonin e
Ballkanit Perëndimor.

Bërnabiqi: Serbia nuk ka lajme të mira për dialogun
FIRENCE, 6 MAJ - Kryeministrja
e Serbisë, Ana Bërnabiq, ka
biseduar të premten në
Firence
të
Italisë
me
përfaqësuesin e lartë të
Bashkimit Evropian (BE) për
politikë të jashtme dhe siguri,
Josep Borrell, për dialogun
ndërmjet Beogradit dhe
Prishtinës, zgjerimin e BE-së
si dhe situatën në Ukrainë.
Bërnabiqi ka thënë pas
takimit se Serbia nuk ka lajme
të mira për dialogun. “Ne
folëm për dialogun ndërmjet

arrogancën dhe luftën politike
përballë opozitës për interesa të
brendshme e që pa humbur kohë
të bëhet konstruktive në
bashkëpunim me të gjithë ne për
interesat kombëtare”, ka thënë
Lekaj.
Kurse sa i përket themelimit të
komisioneve hetimore, Lekaj
është shprehur i bindur se do të
dalin në pah keqpërdorimet që
kanë ndodhur me energjinë,
sidomos gjatë kohës së krizës
energjetike.“Nga ky komision besoj
do të dalin të vërteta mbi
keqpërdorimet mbi energjinë
përballë qytetarëve. Dikush duhet
të marrë përgjegjësi”, ka thënë
Lekaj.
“Epoka e re”: Z. Lekaj, si e vlerësoni
punën e Qeverisë së Kosovës dhe të
kryeministrit Kurti?
Lekaj: Qeveria Kurti është qeveri e
dobët. Fatkeqësisht, nuk ka
ndryshuar trajektore në qeverisje,
edhe pse kaloi një vit në pushtet. E
kjo është shqetësuese.
“Epoka e re”: Vazhdimisht jeni
duke e akuzuar Kurtin për
mashtrim. Pse?
Lekaj: E quajmë mashtrues sepse
ka mashtruar dhe po vazhdon t’i
mashtrojë qytetarët e vendit. Ka

premtuar se do të bashkohemi me
Shqipërinë, se nuk do të ulet në
tryezë me Serbinë pa i plotësuar
kërkesat e shtetit tonë, se do të hapë
vende pune, se do ta rregullojë
mirëqenien e qytetarëve, se do ta
përmirësojë sistemin shëndetësor,
se do t’i rregullojë problemet e
sektorit privat, se do t’i ndihmojë
bujqit e bujqësinë e Kosovës, se do
t’i përkrahë ndërmarrjet e
kompanitë vendore e shumë e
shumë premtime të tjera. Asnjë
nuk e ka realizuar. Madje gjendja
është edhe më keq sesa që ka qenë.
“Epoka e re”: Si i keni parë vizitat e
fundit të liderëve të Kosovës në ShBA
e Berlin si dhe vizitat e zyrtarëve
amerikanë në Kosovë?
Lekaj: Vizitat amerikane flasin për
respektin e përkrahjen amerikane
ndër vite përballë shtetit të Kosovës,
gjithashtu janë mësime dhe sinjale
për qeverinë Kurti që Kosova duhet
ta përmbyllë një herë e
përgjithmonë dialogun me Serbinë
dhe që qeveria Kurti duhet ta
harrojë arrogancën dhe luftën
politike përballë opozitës për
interesa të brendshme e që pa
humbur kohë të bëhet konstruktive
në bashkëpunim me të gjithë ne
për interesa kombëtare. Ndërsa
vizitat kosovare jashtë vendit nga

Beogradit dhe Prishtinës, nuk
kemi lajme shumë të mira,
për të cilat foli edhe
presidenti Aleksandër Vuçiq.
Por ne po bëjmë më të mirën
dhe gjithmonë dërgojmë të
njëjtin mesazh, se paqja dhe
stabiliteti
janë
më
të
rëndësishme për ne”, ka
thënë Bërnabiq në Firence,
ku ka marrë pjesë në një
tubim kushtuar situatës në
BE.
Ajo ka folur edhe për qëllimin
e Serbisë për anëtarësim në

Bashkimin Evropian, duke
thënë se sa më shpejt që të
ndodhë kjo, aq më mirë do të
jetë. “Qëllimi strategjik dhe
prioriteti i Serbisë është
anëtarësimi në Bashkimin
Evropian. Sa më shpejt, aq
më mirë”, ka thënë Bërnabiq.
Më 13 maj në Bruksel do të
mbahet
takimi
i
kryenegociatorëve të dialogut
Kosovë - Serbi. Zyrtarë të
vendeve të BE-së kanë
deklaruar se në këtë ditë do të
merren vendime të mira.

Qeverisë i është lënë kohë një vit
qeverisje. Çdo kundërshtim e
akuzim përballë pushtetit ka qenë i
menduar mirë e në mënyrë të
butë. Tani ka kaluar një vit dhe pa
dyshim
që
duhet
ta
kundërshtojmë sepse nuk ka bërë
asgjë të mirë e ndonjë ndryshim që
vlen të përmendet. Ne jemi
përfaqësues të popullit dhe populli
është i pakënaqur dhe dosido
presioni publik është rritur dhe
është i drejtë përballë punëve të
qeverisë dhe këtu ne jemi zëri i tyre.

“Epoka e re”: Prisni që opozita të
jetë më e bashkuar në raport me
temat që kanë të bëjnë me shtetin
dhe qytetarët?
Lekaj: Qeveria duhet ta lë anash
mendjemadhësinë dhe ndjenjat
e të qenit fituese e zgjedhjeve.
Duhet t’u kthehet angazhimeve
e punëve të mëdha, ndërsa
punët e mëdha kryhen vetëm
me pozitë-opozitë të bashkuar.
Po urojmë dhe shpresojmë që
do të fillojë të mendojë e të
veprojë për shtetin.

krerët e qeverisë janë pak të
vonuara dhe të dobëta, sepse e
kemi thënë edhe më herët që në
diplomacinë e jashtme jemi të
dështuar për shkak të shumë
arsyeve.
“Epoka e re”: Kuvendi i Kosovës ka
themeluar dy komisione hetimore
për energjinë. Çfarë rezultatesh
prisni nga këto komisione?
Lekaj: Themelimi i komisioneve
ishte i nevojshëm. Ishte dëshmi për
Kurtin që, përkundër që e ka
shumicën në udhëheqje, Kosova
nuk ka qenë dhe nuk është shtet që
udhëhiqet nga një person apo
parti. Për këtë vend, për ta ndërtuar
këtë liri e pavarësi, është derdhur
shumë gjak brez pas brezi dhe nuk
zhbëhen gjërat lehtë, prandaj
lëshimi i qeverisë Kurti për krijimin
e Komisionit Hetimor për Energji
ishte sfidë dhe leksion për qeverinë.
Nga ky komision besoj do të dalin
të vërteta mbi keqpërdorimet mbi
energjinë përballë qytetarëve.
Dikush duhet të marrë përgjegjësi.
“Epoka e re”: Z. Lekaj, nga
këndvështrimi juaj, a është duke e
kryer opozita rolin e saj karshi
pushtetit?
Lekaj: Opozita qysh nga fillimi ka
qenë më shumë se e civilizuar.
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SBAShK-u paralajmëron veprime sindikale
PRISHTINË, 6 MAJ (ER) - Sindikata e
Bashkuar e Arsimit, e Shkencës
dhe e Kulturës (SBAShK) ka
paralajmëruar veprime radikale
dhe grevë nëse Qeveria e Kosovës
vazhdon të heshtë ndaj kërkesave
legjitime të tyre. Me anë të një
njoftimi për medie, SBAShK-u ka
bërë me dije se ka mbajtur takim
të jashtëzakonshëm dhe se e ka
njoftuar me kohë ministren e
Arsimit,
të
Shkencës,
të
Teknologjisë dhe të Inovacionit
(MAShTI), Arbërie Nagavci, për
veprimet e mëtutjeshme. “Duke
respektuar Ligjin për Grevat,
SBAShK-u me kohë i ka dërguar
shkresë zyrtare ministres Arbërie
Nagavci, duke e njoftuar për
grevën paralajmëruese njëorëshe
të 12 majit, por edhe për veprimet
e tjera shumë më radikale, duke
mos përjashtuar grevën e
përgjithshme në tërë sektorin e
arsimit nëse qeveria vazhdon të
heshtë ndaj kërkesave legjitime të
SBAShK-ut. SBAShK-u ia ka
kujtuar ministres Nagavci se
Këshilli Drejtues i SBAShK-ut, si

organi
më i lartë mes dy
kongreseve, në mbledhjen e
mbajtur më 28.04.2022, duke
analizuar situatën aktuale e duke
vlerësuar se qeveria, edhe pas
premtimeve se do të ketë dialog
përmbajtjesor, nuk bëri as edhe
një hap konkret, vendosi të mbajë
grevë paralajmëruese njëorëshe
me datën 12.05.2022 në të gjithë
sektorin e arsimit, që nga çerdhet
e deri edhe në universitete, duke
mos përjashtuar edhe veprime
më radikale pas kësaj date nëse
qeveria nuk i qaset drejt dialogut
me SBAShK-un”, ka njoftuar kjo
sindikatë.
SBAShK-u ka ripërsëritur kërkesat
e anëtarësisë që qeveria të
vazhdojë me shtesën në pagë
prej 100 eurove për çdo muaj
derisa të fillojë zbatimi i Ligjit të
Pagave, në të cilin ligj kërkohet të
merren parasysh propozimet e
kësaj sindikate. “SBAShK-u, duke
insistuar që çështjet të zgjidhen
me dialog edhe në këtë
informatë dërguar MAShTI-t, e
fton ministren Nagavci për

angazhim dhe takime me
përfaqësuesit e SBAShK-ut për
të debatuar shtruar për të gjitha
këto çështje, për ta informuar
edhe për protestën e 20 majit e
për t’u angazhuar bashkërisht në
gjetjen
e
zgjidhjes
së

pranueshme për çështjet e
ngritura. SBAShK-u apelon te të
gjithë anëtarët që t’i bëjnë
përgatitjet e duhura për
pjesëmarrje masive në protestën
e 20 majit bashkë me sindikalistët
nga sindikatat e tjera anëtare të

BSPK-së duke uruar që qeveria të
ofrojë zgjidhje të pranueshme
për kërkesat tona legjitime e për
të mos pasur nevojë që të fillohet
me grevën e përgjithshme në tërë
sektorin arsimor”, ka njoftuar
SBAShK-u.

Dedaj vazhdon takimet në PE, kërkon
mbështetje për liberalizimin e vizave
STRASBURG, 6 MAJ (ER) - Ishambasadori i Kosovës në
Maqedoninë e Veriut, kryetar
nderi i Partisë Liberale të Kosovës,
Gjergj Dedaj, ka vazhduar takimet
në Parlamentin Evropian në
Strasburg. Dedaj në këto takime
ishte i shoqëruar edhe nga
veprimtari Sali Bislimi, i cili jeton
dhe vepron në Zvicër. Dedaj ka
thënë se mbështetja e forcave
politike pro-evropiane dhe
liberaldemokratike të Kosovës
nga institucionet e Bashkimit
Evropian është mbështetje për
perspektivën evropiane dhe
integrimin
euroatlantik
të
Kosovës dhe rajonit. “Takim me
mikun e vjetër dhe të mirë të
Kosovës, z. Rune Glasberg, me
rastin e vizitës sonë historike në
Parlamentin
Evropian
në
Strasburg, i shoqëruar nga
veprimtari Sali Bislimi! Z. Rune
Glasberg, një liberaldemokrat i
shquar i ALDE-së dhe përgjegjës
për politikë të jashtme të grupit

Testi i Maturës mbahet më 18 qershor
PRISHTINË,
6
MAJ
Zëvendësministri i Arsimit, i
Shkencës, i Teknologjisë dhe i
Inovacionit (MAShTI), Dukagjin
Pupovci, ka bërë me dije se Testi i
Maturës shtetërore këtë vit do të
mbahet më 18 qershor. Ai ka
thënë se këtij testi do t’i
nënshtrohen rreth 24 mijë
maturantë.
Pupovci të premten, në një
konferencë për medie, ka thënë
se Testi i Maturës do të mbahet
brenda një dite. “Testi i Maturës

shtetërore këtë vit planifikohet të
mbahet më 18 qershor. Numri i
maturantëve është diku rreth 24
mijë dhe mund të ketë edhe
nxënës që vijnë nga vitet e
kaluara. Testi do të organizohet
sikur në vitet e kaluara, brenda
një dite”, është shprehur Pupovci.
Më tutje, ai ka folur edhe për
Testin e Arritshmërisë, i cili do të
mbahet më 4 dhe 14 qershor.
Ndërsa për testin PISA, Pupovci
ka thënë se testimi do të zgjasë
deri në 20 maj.

Zëvendësministri Pupovci ka
treguar se në vitin 2023
parashihet që të punësohen 300
asistentë për fëmijët me nevoja të
veçanta. “Parashihet që procesi i
administrimit të vlerësimit të
teksteve shkollore të jetë proces
transparent dhe profesional…
Politikat e reja të cilat parashihen
për vitin 2023 janë: angazhimi i
300 asistentëve të fëmijëve me
nevoja të veçanta, ndërsa deri më
tani janë 200 të tillë”, ka deklaruar
Pupovci.

RENEW EUROPE. E njoftuam me
zhvillimet në Kosovë, gjendjen e
të drejtave të njeriut, barazinë
etnike
dhe
qytetare,
demokracinë, lirinë e shtypit,
rëndësinë e mbështetjes së
forcave politike proeuropiane
liberaldemokratike të Kosovës,
liberalizimin e vizave dhe
perspektivën euroatlantike të
Kosovës dhe rajonit”, ka shkruar
Dedaj në llogarinë e vet në
“Facebook”. Një ditë më parë ishambasadori Dedaj ka takuar edhe
ish-presidentin e Katalonisë,
Carles Puigdemont. Me këtë rast,
Dedaj ka thënë se është koha që
Kosova të pranohet në Këshillin e
Evropës (KE) dhe në NATO. Po
ashtu, ai ka kërkuar që të hapen
edhe negociatat për anëtarësimin
e Kosovës për anëtarësim në BE.
Sipas Dedajt, Carles Puigdemont
ka thënë se Kosovës duhet t’i
liberalizohen
vizat
dhe
institucionet e BE-së duhet të
jenë “shtëpia” e Kosovës.
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Përkujtohet Luani i UÇK-së
PRISHTINË, 6 MAJ (ER) - Më 6 maj
të vitit 1997 është vrarë Luan
Haradinaj, një ndër luftëtarët e
parë të lirisë. Luani i UÇK-së të
premten është përkujtuar nga
presidentja Vjosa Osmani, vëllai
i tij Ramush Haradinaj dhe lideri
i PDK-së, Memli Krasniqi.
Presidentja Osmani ka thënë se
emri i Luanit personifikon
guximin dhe trimërinë. “Luani
dhe familja e tij u dëshmuan me
angazhimin e tyre duke dhënë
kontribut të jashtëzakonshëm
në luftën tonë për çlirim. Emri i
tij personifikon guximin dhe
trimin me kauzë, i cili nuk
kthehet mbrapshtë, duke u bërë
theror për lirinë e popullit të vet.
Heronjtë si Luani i dhanë
kuptim lirisë sonë dhe i japin
kuptim paqes, duke u bërë
frymëzim për brezat se si duhet
atdheu. Qoftë i përjetshëm
kujtimi për Luanin dhe të gjithë
dëshmorët e UÇK-së!”, ka thënë
Osmani.
Ndërsa Ramush Haradinaj, i cili
gjatë luftës ka qenë komandat i
UÇK-së në Zonën Operative të
Dukagjinit, ka thënë se 25 vjet
më parë Luani ka marrë rrugën e
përjetësisë. “Si sot njëzet e pesë
vjet më parë Luani mori rrugën e
përjetësisë.
Pikërisht
në
ditëlindjen e nënës Rukë.
Qëndruam të fortë atëherë dhe
sot, sepse forcën e gjetëm
pikërisht në kujtimin dhe
shëmbëlltyrën e tij. Lavdi!”, ka

shkruar Haradinaj në llogarinë e
vet në “Facebook”.
Ndërsa lideri i PDK-së, Memli
Krasniqi, ka thënë se rënia e
Luan Haradinajt ka dëshmuar se
atdheu është mbi të gjitha. “Më

6 maj të vitit 1997 ra, për të mos
vdekur kurrë, një ndër pushkët e
para të lirisë, Luan Haradinaj.
Luani ishte vetëm 23 vjeç, por
mbrapa na la shumë mësime,
me shembullin e tij personal.

Mes të tjerash, na e dëshmoi se
atdheu është mbi të gjitha, në
secilën sfidë e në secilën ditë. 23
vjet ka edhe liria e shtetit tonë
sot, e cila u mundësua falë
heroizmit e sakrificës së Luanit

dhe bashkëluftëtarëve të tij që
ranë në rrugën e çlirimit.
Dëshmorët janë themeli i
palëkundur i shtetit tonë. Lavdi
të përjetshme!”, ka shkruar
Krasniqi në “Facebook”.

Fehmi Agani, figurë përbashkuese

PRISHTINË, 6 MAJ (ER) - Të premten
janë bërë 23 vjet nga vrasja e
nënkryetarit shumëvjeçar të
Lidhjes Demokratike të Kosovës
(LDK), Fehmi Agani. Ai është
përkujtuar nga presidentja Vjosa
Osmani, kryetari i LDK-së, Lumir

Abdixhiku dhe nënkryetarja e
PDK-së, Vlora Çitaku.
Presidentja Osmani ka thënë se
Fehmi Agani ka qenë figurë
përbashkuese. “Profesor Agani
ishte intelektuali i angazhuar një
jetë të tërë në përmbushjen e

synimit për shtetin e Kosovës. Ai
ishte
figurë
përbashkuese,
politikan konsistent me vizion të
qartë për rrugën që duhet të
ndiqte Kosova. Si dorë e djathtë e
presidentit historik, dr.Ibrahim
Rugova, profesor Agani dha

kontribut të çmueshëm në
afirmimin e çështjes së Kosovës në
arenën ndërkombëtare. Aktiviteti i
tij kombëtar u ndal më 6 maj 1999,
kur forca të regjimit gjenocidal
serb e vranë njërin nga strategët e
lëvizjes paqësore. Vënia e autorëve
para drejtësisë është synimi ynë i
vazhdueshëm”, ka thënë Osmani.
Ndërsa kryetari i LDK-së, Lumir
Abdixhiku, ka thënë se vrasja e
Aganit nga forcat ushtarake e
policore serbe ishte hakmarrje e
qëllimshme ndaj lëvizjes politike
për liri e pavarësi. “Ishte vrasje e
boshtit intelektual e ideologjik të
vetë Kosovës. Si e tillë, ajo u
shndërrua shenjë e pafuqisë së
aparatit represiv serb ndaj idesë
sonë kolektive për liri e pavarësi”,
ka shkruar Abdixhiku në llogarinë
e vet në “Facebook”.
Abdixhiku ka thënë se Fehmi
Agani ishte ndër figurat kryesore
në krijimin e Lidhjes Demokratike
të Kosovës, duke shtuar se ai
shërbeu si nënkryetar i saj e si dorë
e djathtë e presidentit historik

Kadetët nga Kosova, pjesë e garës së akademive ndërkombëtare në ShBA
PRISHTINË, 6 MAJ (ER) - Gara e
akademive ndërkombëtare
është garë vjetore dhe marrin
pjesë akademi të ndryshme
ushtarake nga e gjithë bota.

Pjesë e kësaj gare këtë vit ishin
edhe kadetët nga Kosova, Vesa
Ibrahimi dhe Andrin Vuthaj, që
janë pjesë e akademisë
ushtarakeWest Point në Shtetet

e Bashkuara të Amerikës.
Në këtë garë ekipet e
akademive
testohen
në
shkathtësi
të
ndryshme
ushtarake si shkathtësitë dhe

qëndrueshmëria fizike e
kadetëve, navigim, gjuajtje me
armë të gjata dhe pistoletë,
marshim dhe shkathtësi të
tjera ushtarake.

Ibrahim Rugova.
Kryetari i LDK-së, duke e cilësuar
si të urtin e rrugëtimit të fuqishëm
për liri e pavarësi, ka thënë se jeta e
tij, veprimtaria e tij politike, është
pasuri kombëtare. Abdixhiku ka
thënë se Agani edhe sot e kësaj dite
vazhdon të jetë inspirim për
rrugëtimin e tij politik drejt të
ardhmes.
Edhe nënkryetarja e Partisë
Demokratike të Kosovës (PDK),
Vlora Çitaku, ka përkujtuar
nënkryetarin shumëvjeçar të
LDK-së, Fehmi Agani. Çitaku ka
thënë se veprimtaria e Aganit
kishte një rol udhëheqës në
rezistencën
paqësore
të
shqiptarëve. “Më 6 maj 1999 forcat
e sigurisë serbe ekzekutuan
profesor Fehmi Aganin. Agani
ishte një ndërtues natyral i urave, i
bekuar me një mendje briliante
dhe një zemër të pastër. Ai luajti
një rol udhëheqës gjatë rezistencës
sonë paqësore në vitet 1990”, ka
shkruar Çitaku në llogarinë e vet
në “Facebook”.
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Parandalohet kontrabandimi i 600 kilogramëve duhan të papërpunuar
PRISHTINË, 6 MAJ (ER) - Policia e
Kosovës ka njoftuar për
sekuestrimin e 600 kilogramëve
duhan të papërpunuar në
fshatin Lubishtë të komunës së
Vitisë. Sipas policisë, fillimisht
është arritur që të identifikohen
katër kuaj të cilët ishin futur
ilegalisht në territorin e Kosovës
nga Maqedonia e Veriut, të cilët
ishin të ngarkuar me duhan të
papërpunuar. “Duke u bazuar
në informacione inteligjente,
ngarkesa së bashku me kafshët kuajt kishin pasur destinacion

shtëpinë e personit të dyshuar
Z. N. në fshatin Lubishtë,
komuna e Vitisë, me qëllim të
ringarkesës në një automjet me
targa
vendore.
Pas
konsultimeve me prokurorin
kompetent, është bastisur edhe
shtëpia e pabanuar, me ç’rast,
në një nga hapësirat e saj, është
gjetur edhe një sasi e
konsiderueshme e mallit të
njëjtë - duhan i papërpunuar.
Në total janë gjetur 34 thasë
duhan ‘refuz’ të papërpunuar
mbi 500 (pesë qind) kilogramë

dhe 94 (nëntëdhjetë e katër)
paketime duhan (rreth 1 kg) e që
bën rreth 94 kg në total. Pas
hetimeve preliminare, në
bashkëpunim me prokurorinë
përkatëse, malli - duhani i
konfiskuar - do t’i dorëzohet
Doganës së Kosovës, ndërsa me
rastin është duke u marrë Njësia
e Hetimeve Rajonale e
Drejtorisë Kufitare - Lindje,
kurse vendimet e mëtejme do të
ndërmerren në konsultim me
prokurorin kompetent”, ka
njoftuar Policia e Kosovës.

Hajdinaga: Ulqini është më i lirë se Prishtina
PRISHTINË, 6 MAJ - Drejtuesit e
Organizatës Nacionale të Turizmit
të Malit të Zi kanë shpalosur të
premten në Prishtinë ofertat
turistike për sezonin veror 2022.
Përfaqësues të kësaj organizate
kanë thënë se janë përgatitur për
pritjen e turistëve duke ftuar
kosovarët t’i kalojnë pushimet në
bregdetin malazez.
Pavarësisht prej ngritjes së
çmimeve në tregjet globale,
Liljana Qukiq, përfaqësuese e
Organizatës
Nacionale
të
Turizmit në Mal të Z, ka thënë se
do të bëjnë përpjekje që çmimet
për shërbime të mbeten të njëjta
sikur në vitin e kaluar.
“Ajo që është interesante është që
Mali i Zi për këtë vit e ka përgatitur
një ofertë turistike të llojllojshme.
Turizmi është munduar dhe ende
po mundohet t’i mbajë çmimet
në nivelin e vitit të kaluar, edhe
pse po e shohim që për çdo ditë

po rriten çmimet e të gjitha
gjërave
ushqimore
dhe
shërbimeve
të
ndryshme.
Mirëpo,
duke
respektuar
rëndësinë e këtij tregu, po
mundohemi që çmimet t’i
mbajmë në nivelin e vitit të
kaluar”, ka theksuar ajo.
Ndërsa drejtori i Organizatës
Turistike të Ulqinit, Gëzim
Hajdinaga, ka thënë se në këtë vit
presin të shtohet edhe më shumë
numri i turistëve nga Kosova pasi,
sipas tij, Ulqini është më i lirë se
Prishtina. “Kosova e njeh Ulqinin
jo më pak se unë. Do të
mundohemi që çmimet mos të
rriten në limitet e pakapshme për
çdo xhep të turistëve nga
Kosova… Marrë në përgjithësi,
Ulqini është më i lirë se Prishtina.
Restorantet në Prishtinë janë më
shtrenjtë se në Ulqin, ndërsa sa i
përket shtrenjtimit dhe hoteleve,
jemi më konkurrentë me çmime

sesa edhe vetë Shqipëria… Unë ju
rekomandoj që të shkoni në çdo
qytet të Malit të Zi, ju ftoj të shkoni
në Shqipëri dhe shtatë ditë t’i lini
për Ulqinin”, ka thënë Hajdinaga.

Në këtë konferencë për medie
ofertat e turistike i kanë prezantuar
edhe përfaqësuesit e qyteteve të
tjera bregdetare, nga Cetinje,
Podgorica, Tivari dhe Budva. Po

ashtu, përfaqësuesit nga Mali i Zi
theksuan se autoritetet atje kanë
hequr masat parandaluese për
Covid-19 dhe nuk kërkohet më në
kufi certifikata e vaksinimit.

OKB-ja: Çmimet botërore të ushqimit shënojnë rënie të lehtë
NJU-JORK, 6 MAJ - Çmimet botërore
të ushqimit kanë shënuar rënie të
lehtë gjatë prillit, pasi në mars
shënuan nivele rekorde, ka bërë
me dije të premten agjencia për
ushqim e Organizatës së
Kombeve të Bashkuara (OKB).
Në indeksin e çmimeve të
ushqimit të Organizatës për
Ushqim dhe Agrikulturë, që ndjek
të gjitha trendet globale të
çmimeve ushqimore, niveli i
çmimeve në prill arriti në 158.5
pikë, krahasuar me 159.7 pikë sa
ishte në mars.
“Kjo rënie e vogël në indeks është

një lehtësim i mirëpritur, veçmas
për shtetet me të ardhura të ulëta
e që kanë deficit ushqimor. Por,
çmimet e ushqimit vazhdojnë të
jenë afër shifrave rekorde të
regjistruara së fundmi dhe kjo
reflekton
shtrëngimin
e
vazhdueshëm të tregut dhe
paraqet sfidë për sigurinë globale
të ushqimit për kategoritë më të
ndjeshme”, ka thënë Maximo
Teroro Cullen nga kjo organizatë.
Edhe pse është shënuar rënie e
çmimeve, nëse krahasohen shifrat
me prillin e kaluar, atëherë i bie që
çmimet botërore të ushqimit janë

Pula: Konceptdokumenti i Fondit Sovran i është dorëzuar qeverisë
PRISHTINË, 6 MAJ - Kryetari i
Grupit Punues për hartimin e
draftit
përfundimtar
të
konceptdokumentit
për
themelimin e Fondit Sovran,
Besnik Pula, ka bërë me dije se
Qeverisë së Kosovës i është
dorëzuar ky dokument pas
komenteve që kanë pranuar
prej daljes në publik. “Kemi
marrë komentet e qytetarëve,
institucioneve vendore dhe
ndërkombëtare
dhe,
së
fundmi, e kemi dorëzuar në

qeveri. Pritet të kalojë së shpejti
në miratimin përfundimtar”,
është shprehur Pula për “KK”.
Ai ka theksuar se vlerësimet për
draftin e dokumentit kanë
qenë pozitive. “Ka pasur
komente në aspekte të
ndryshme, si: financimi,
ndikimi buxhetor që mund të
ketë deri tek aspektet teknike të
veprimtarisë. Dokumenti është
hap i parë, pastaj duhet të
kalojë në proces të hartimit të
ligjit dhe të dalë në diskutim

parlamentar”, ka treguar ai.
Pula ka thënë se me Fondin
Sovran synohet që të bëhet
riorganizimi i sektorit publik që
ka karakter komercial. “Fondi
është alternativë solide se si të
ruhet pronësia e ndërmarrjeve
publike, pronësia e të cilave
mbetet e shtetit dhe me këtë
rriten gjasat për mirëmbajtje të
punësimit dhe ruajtje të
benefiteve që të sillet përmes
dividendëve”, ka deklaruar
Pula.

29.8 për qind më të larta, teksa
janë rritur shqetësimet lidhur me
ndikimin që do të ketë në tregjet
botërore pushtimi rus i Ukrainës.
Organizata për Ushqim dhe
Agrikulturë, po ashtu, ka
parashikuar se prodhimi i grurit
më 2022 do të jetë 782 milionë
tonë, që është një parashikim më i
ulët sa kishte qenë paraprakisht.
Parashikimet e reja për rënie të
prodhimit të grurit janë bërë duke
pasur për bazë gjendjen në
Ukrainë, pasi në këtë shtet pritet
të ketë 20 për qind më pak
sipërfaqe të korrur.
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Armë dhe gjalp

Në vazhdën e luftës në Ukrainë,
pritet të rriten buxhetet ushtarake
në mbarë botën. Kjo ështëmë e
dukshme në Evropë, ku kërcënimi
i agresionit rus duket më i madh.
Gjermania, Italia dhe Norvegjia,
kanë vendosur tashmë të
shpenzojnë më shumë për
mbrojtjen.
Dy fuqitë e mëdha Amerika dhe
Kina, që janë dhe dy vendet që
shpenzojnë më shumë për
mbrojtjen në botë, po rrisin
gjithashtu buxhetet e tyre. Edhe
presioni ndaj vendeve më të vogla
për të bërë të njëjtën gjë duket i
pashmangshëm. Po cilat do jenë
pasojat ekonomike të këtij
ndryshimi?
Kur qeveritë shpenzojnë më
shumë për trupat ushtarake dhe
armët, ato kanë më pak para në
dispozicion për gjëra të tjera.
Prandaj, supozimi i zakonshëm
është se shpenzimet shtesë
për ushtritë janë të dëmshme për
rritjen dhe zhvillimin. Në fakt,
marrëdhënia nuk është edhe aq e
drejtpërdrejtë. Në disa raste,
buxhetet më të mëdha të mbrojtjes
mund të sjellin përfitime
ekonomike të konsiderueshme.
Për shembull, fakti që ka një
shkëmbim midis shpenzimeve për
ushtrinë dhe rrugëve apo spitaleve,
është një leksion që mësohet herët
nga studentët e ekonomisë. Modeli
klasik për ilustrimin e konceptit të
kostove oportune, është ai i
“armëve përkundrejt gjalpit”: sa më
shumë të prodhoni nga njëra, aq
më pak do të mundeni të prodhoni

nga tjetra.
Çdo vit, ky model i thjeshtë është i
vërtetë. Qeveritë kanë buxhete të
kufizuara, të cilat mund të tërhiqen
vetëm në disa drejtime të
ndryshme. Prandaj, është e lehtë të
shihet se si shpenzimet për
mbrojtje, të çuara në ekstrem,
mund të jenë gërryese për një
ekonomi.
Nëse një qeveri e ndryshon
sistemin arsimor, në mënyrë që të
mund të blejë armë të reja, ndikimi
afatgjatë në produktivitet, dhe tek e
fundit në rritjen ekonomike do të
ishte i pasigurt.
Disa ekonomistë mendojnë se
SHBA po i afrohet asaj zone të
rrezikut. “Rand Corporation”, një
think-tank
me
ndikim
i
mbështetur nga Forcat Ajrore,
publikoi vitin e kaluar një raport
duke përmendur dy rreziqe.
Së pari, kur qeveria jep më shumë
para për mbrojtjen në kurriz të
infrastrukturës, kjo mund të
dëmtojë perspektivat afatgjata të
rritjes ekonomike, pasi Amerika ka
nevojë urgjente për rrugë, porte etj.
Së dyti, shpenzimet në mbrojtje
sjellin rritjen e borxhit publik. Në të
dyja rastet, përfundojnë analistët,
çdo gjë që e gërryen fuqinë
ekonomike të Amerikës, do të
dëmtojë përfundimisht edhe
forcat e armatosura.
SHBA shpenzon aktualisht më
shumë se 4 për qind të PBB-së për
mbrojtjen, norma e dytë më e lartë
në klubin e vendeve të pasura të
OECD. Anëtari i OECD-së që
shpenzon më shumë për

mbrojtjen, me rreth 6 për qind të
PBB-së, është Izraeli.
Ky vend krenohet vazhdimisht me
një nga ekonomitë me rritjen më të
shpejtë në këtë grupim. Ndërkohë,
Japonia është një nga shpenzuesit
më të vegjël për ushtrinë si pjesë e
PBB-së në OECD. Në fakt, është
pothuajse e pamundur të dallosh
ndonjë model tek të dhënat që janë
në dispozicion.
Ka edhe vende të tilla si Irlanda, me
buxhete ushtarake të ngjashme me
ato të Japonisë, dhe me rekorde
rritjeje ekonomike të ngjashme me
ato të Izraelit. Në një studim të
Universitetit Monash në vitin 2014,
Sefa Auauorji Çërçill dhe Sjui Ling
Ju analizuan 42 studime të veçanta.
Efektet janë përgjithësisht mjaft të
vogla, por ata identifikuan 2
kategori
të
dallueshme:
shpenzimet ushtarake në vendet
më të varfra, janë shpesh të
dëmshme për rritjen, ndërsa në
vendet më të pasura ato kanë më
shumë gjasa të jenë të dobishme.
Një arsye e mundshme, sugjerojnë
ata, është qeverisja më e dobët në
vendet në zhvillim; dhe një buxhet
i madh ushtarak është një objektiv i
lakmueshëm për zyrtarët e
korruptuar. Një mundësi tjetër
lidhet me raportin “armë
përkundrejt gjalpit”. Kthimet e
mundshme nga investimet civile,
nga kujdesi shëndetësor tek arsimi,
janë aq të mëdha në vendet e varfra
saqë shpenzimet ushtarake kanë
një kosto oportune veçanërisht të
lartë. Në vendet e pasura me
shkolla dhe spitale të mira, kostot

oportune duhet të jenë më të ulëta.
Një nga mënyrat, përmes së cilës
shpenzimet në mbrojtje, mund të
thuhet se e nxisin ekonominë është
si një program punësimi. Nëse
forcat e armatosura do të ishin një
korporatë, ato do të ishin
punëdhënësi më i madh i
Amerikës me 2 milionë punëtorë
(duke numëruar personelin aktiv
dhe civilët), duke mposhtur madje
gjigantët si “Walmart” dhe
“Amazon”.
Pra do të ishte një skemë punësimi
tepër e kushtueshme, me një kosto
afro 400.000 dollarë punonjës në
vit. Shpenzimet në mbrojtje mund
të japin kthime më të mira si një
formë e padeklaruar e politikës
industriale.
Në një studim të vitit të kaluar,
Enriko Moreti i “Universiteti i
Kalifornisë”, dhe 2 kolegët e tij
analizuan financimin e qeverive
për kërkimin dhe zhvillimin në
vendet e OECD, me fokus
shpenzimet e mbrojtjes. Ata
zbuluan mesatarisht se një rritje
prej 10 për qind në kërkimin dhe
zhvillimin e financuar nga qeveria,
çon në një rritje prej 5 për qind në
kërkimin dhe zhvillimin e
financuar privatisht në kompaninë
apo industrinë e synuar.
Për më tepër, ajo sjell përfitime të
rëndësishme për produktivitetin.
Nëse Franca dhe Gjermania do t’i
rrisnin shpenzimet e tyre në
mbrojtje afërsisht në të njëjtin nivel
si SHBA-ja, Moreti vlerëson se
ritmet e rritjes së produktivitetit të
tyre do të ishin pak më të larta.

Dividentët e parandalimit
Një kundërshtim i qartë ndaj kësaj
qasje, është se qeveria mund të
arrijë të njëjtat rezultate duke
mbështetur
kërkimin
dhe
zhvillimin në përgjithësi, pa
pompuar para tek forcat e
armatosura.
Në
kuptimin
ekonomik, kjo mund të jetë e
vërtetë.
Por ka një kufizim politik: Si të
garantohet mbështetja për një
eksperiment që mund të dështojë.
Mbështetja publike për mbrojtjen
është më pak e ndjeshme ndaj
ndryshimeve
të humorit të opinionit publik. Pa
pasur aspak nevojë të shqetësohet
për aplikimin e ardhshëm për
grante, sistemi ushtarak amerikan
ka qenë i lirë të prodhojë risi, nga
shiriti ngjitës tek interneti, pa të cilat
jeta moderne vështirë se do të ishte
e imagjinueshme.
Sado i rëndësishëm është ndikimi i
shpenzimeve ushtarake tek rritja
ekonomike apo inovacioni, praktika
të tilla rrezikojnë të humbasin
kontekstin më të gjerë, siç tregohet
edhe nga lufta e Rusisë në Ukrainë.
Një element themelor për çdo
ekonomi të suksesshme është paqja
dhe stabiliteti, duke iu dhënë
kompanive besimin për të investuar
dhe njerëzve hapësirën për të
lulëzuar.
Tekstet shkollore mund të flasin për
armë ose gjalpë. Por në një botë të
patrazuar nga fuqitë revanshiste, e
vërteta është se duhen edhe armët
edhe gjalpi. Fatkeqësisht, një
mbrojtje e fortë është një
domosdoshmëri për pasjen e një
ekonomie të fortë. / “The
Economist” – Bota.al
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Sonte përballen Ylli - Prishtina,
nesër Trepça - Peja
PRISHTINË, 6 MAJ - Emocionet po
rriten dhe adrenalina po
shtohet. Gjysmëfinalet e “playoff”-it pritet të sjellin përballje të
zjarrta. Skuadra që shënon tri
fitore kualifikohet në finale.
Takimi i parë është ndërmjet
Golden Eagle Yllit dhe Sigal
Prishtinës. Ylli ishte lider në garat
e rregullta dhe kampion aktual,
ndërsa
prishtinasit
në
çerekfinale eliminuan Prizrenin
16. Në garat e rregullta
therandasit kishin 22 fitore e
gjashtë
humbje,
kurse
prishtinasit 15 fitore e 13
humbje. Në katër përballjet
direkte të këtij edicioni, katër
fitore shënoi skuadra nga
Theranda. Të dyja skuadrat
synojnë të nisin me fitore
serinë e “play-off”-it të
gjysmëfinaleve. Përballja tjetër
është ndërmjet Trepçës dhe
Pejës. Mitrovicasit përfunduan

garat e rregullta në pozitën e
dytë, kurse pejanët eliminuan
Bashkimin për t’u kualifikuar
në
gjysmëfinale.
Në
Kampionat, ‘Xehetarët’ kishin
19 fitore e nëntë humbje,
ndërsa verdhezinjtë 18 fitore e
dhjetë humbje. Në Superligë u
përballën katër herë, ku tri
fitore shënuan mitrovicasit dhe
një
pejanët.
Në
Kupë,
gjithashtu, kishte fituar skuadra
nga Mitrovica, që fitoi trofeun e
çmuar, kurse skuadra nga Peja
ka fituar titullin e Ligës Unike.
Të dyja skuadrat duan trofeun e
dytë për këtë edicion.
GJYSMËFINALET
Të shtunën takohen:
20:30G. Eagle Ylli - Sigal Prishtina
Të dielën takohen:
17:00 Trepça - Peja

Besa Famgas fiton titullin e nëntë radhazi
PEJË, 6 MAJ - Besa Famgas ka
vazhduar dominimin e plotë në
Superligën e Kosovës në
hendboll (meshkujt). Besa në
Prishtinë e fitoi titullin e
kampiones për edicionin
2021/2022. Këtë titull e ka fituar
në mënyrë të veçantë, duke mos
lëshuar asnjë pikë gjatë gjithë
kampionatit. Pasi fitoi 18
ndeshjet e pjesës së rregullt të
kampionatit, skuadra pejane i
fitoi edhe dhjetë ndeshje në
Superligën A. Në gjysmëfinale
të plejofit e mposhti dy herë
Rahovecin, ndërsa bilanc të
njëjtë kishte edhe ndaj
Prishtinës në finale të plejofit.
Për Besën e Pejës është titulli i
nëntë rresht. Është i 16-ti pas
luftës, ndërsa dy tituj të tjerë i
kishte fituar në vitet e

Duele vendimtare për t’i ikur barazhit në Superligë
PRISHTINË, 6 MAJ - Superliga e
Kosovës në futboll vazhdon
edhe në fundjavë me xhiron e
34-t. Tashmë vëmendja kryesore
është te lufta për mbijetesë dhe te
skuadrat që do t’i ikin barazhit.
Ballkani është shpallur kampion,
ndërsa Feronikeli dhe Ulpiana
zyrtarisht kanë rënë nga elita e
futbollit e Kosovës. Prishtina,
Dukagjini, Malisheva dhe
Drenica po luftojnë për t’i ikur
vendit të tetë - vendi që dërgon

në barazh. E gjithë vëmendja do
të jetë në Malishevë, aty ku do të
takohen Malisheva e Drenica.
Humbësi i kësaj ndeshjeje
pothuaj sigurt do të luajë në
barazh. Gjithsesi, interesant do të
jetë edhe në Gjilan, ku Drita
është nikoqire e Dukagjinit. Për
Dritën tashmë gjithçka është e
vendosur, ndërsa nëse Dukagjini
merr pikë, atëherë sigurt edhe
edicionin e ardhshëm do të luajë
në elitë. Prishtina duket se ka

punë pak më të lehtë pasi
ndeshet me Ulpianën në Lipjan
dhe aty po pret ta sigurojë
mbijetesën.

SUPERLIGA - JAVA 34
Të dielën takohen:
15:00 Llapi - Gjilani
15:00 Drita - Dukagjini
15:00 Ulpiana - Prishtina
15:00 Malisheva - Drenica
15:00 Feronikeli - Ballkani

nëntëdhjeta. Ndeshjen e dytë
finale Besa e fitoi ndaj
Prishtinës me rezultat 38:34. 15
minutat e parë u takuan
vendasve që ishin në epërsi të
lehtë, por më pas pejanët u
mobilizuan dhe shkuan në
pushim me epërsi prej 19:15.
Lojtarët e Prishtinës e kanë
dhënë më të mirën edhe në
pjesën e dytë, por pa rrezikuar
epërsinë e mysafirëve. Egzon
Gjuka i shënoi 9 gola për Besën.
8 i kishte Kastriot Jupa, derisa 5 i
realizoi Deniz Terziqi. Agon
Bajqinovci ishte më efikasi te
Prishtina me 8 gola. Nga 5 i
shënuan Vlerson Zherka e Yll
Visoka. Kupën e kampionit
kapitenit të Besa Famgas, Nikola
Prce, ia dorëzoi presidenti i
FHK-së, Eugen Saraçini.
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Andi Thaqi, ‘ylli i javës’ në Superligë
LIPJAN, 6 MAJ - Federata e
Futbollit e Kosovës së
bashku me sponsoren e
Superligës, Bankën
Kombëtare Tregtare, BKT
Kosova, vazhdojnë ta japin
çmimin “ylli i javës” për
lojtarin më të mirë të xhiros.
Për xhiron e 33-të në këtë

çmim e ka fituar portieri në
radhët e FC Ulpiana, Andi
Thaqi. Gardiani i portës së
skuadrës lipjanase pati
paraqitje mbresëlënëse në
ndeshjen kundër Dukagjinit.
Ai pati disa intervenime gjatë
këtij ballafaqimi, duke
dëshmuar potencialin e tij të

jashtëzakonshëm, por të cilat
nuk mjaftuan që skuadra e tij
t’i shmangej humbjes (2:1).
Në fakt, KF Ulpiana tashmë i
ka humbur shpresat për
mbetje në elitë, por me
paraqitjet e saj gjatë këtij
edicioni ka fituar simpatinë e
dashamirëve të futbollit.

Shala: Jam krenar me këtë skuadër
ISTOG, 6 MAJ - Trajneri i Istogut, Faruk
Shala, është krenar me skuadrën që
të mërkurën e fitoi titullin e
kampionit të Kosovës në hendboll.
Shala ka folur për sfidat me të cilat
është përballur skuadra që drejton.
Istogu i ka fituar të gjitha 26
ndeshjet, kurse në finale të plejofit
ishte në dy ndeshje më i mirë se
Ferizaj. “Ky edicion ka qenë shumë
sfidues për ne. Qysh në fillim kemi
pasur disa largime të rëndësishme
nga skuadra e, gjithashtu, shumë
lëndime. Kemi humbur disa nga
hendbollistet kryesore, por kemi
arritur të ndërtojmë një mentalitet
fitues, që ka qenë shumë e
rëndësishme për ne. Kemi fituar
edhe kur kemi pasur vështirësi dhe
kjo më bën të ndihem vërtet krenar
për skuadrën time”, ka thënë Shala.
Ai vlerësohet më meritori për
ngritjen e Istogut në skuadër që
vazhdimisht synon trofe. “Finalja e
sivjetme ka qenë më cilësorja nga të
gjitha finalet që kemi luajtur si në
kampionat ashtu edhe në Kupë. Në
ndeshjen e parë në Istog kemi
shfaqur shenja të pasigurisë,
megjithatë kemi fituar në një

West Hami shpreh interesim për Brojën
Skuadra e West Hamit është duke menduar për
transferimin e sulmuesit shqiptar Armando Broja këtë
verë. Sipas raportimeve nga prestigjiozja angleze “The
Sun”, drejtuesit e klubit anglez janë në kërkim të një
sulmuesi dhe, sipas tyre, Broja del të jetë i duhuri. Trajneri
i West Hamit, David Moyes, thuhet se është impresionuar
nga Broja dhe ka kërkuar transferimin e tij gjatë verës.
Drejtuesit e West Hamit do të nisin negociatat me
Chelsean dhe janë të gatshëm ta ofrojnë shumën e
kërkuar për ta transferuar Brojën. 20-vjeçari këtë sezon
me Southamptonin në të gjitha garat ka shënuar nëntë
gola dhe ka bërë një asistim.

Mourinho: Kjo për ne është Liga e
Kampionëve

ambient fantastik. Në Ferizaj kemi
luajtur më mirë dhe e kemi
kontrolluar në tërësi lojën. I jam
shumë mirënjohës gjithë qytetit të
Istogut për përkrahjen e madhe që

na ka dhënë. Titulli u takon
qytetarëve të Istogut. I falënderoj
edhe shikuesit dhe të gjithë në
Ferizaj për korrektësi dhe organizim
të ndeshjes”, ka shtuar Shala.

Kryeministri Rama: Vite më parë
kombëtarja emigronte, sot në Tiranë
luajnë ekipet më të mira ndërkombëtare
TIRANË, 6 MAJ - Më 25 maj zhvillohet
në stadiumin “Air Albania” finalja e
Ligës së Konferencës. Lidhur me
këtë ngjarje të rëndësishme
sportive ka reaguar kryeministri Edi
Rama, i cili thotë se falë investimit
në impiantet sportive, një finale
Evrope do të zhvillohet në Shqipëri.
“Kush e mendonte deri para pak
vitesh, kur Kombëtarja e Shqipërisë
emigronte jashtë se s’kishte
stadium
të
pranuar
nga
FIFA/UEFA për ndeshjet e
shtëpisë?! Po nuk është vetëm
stadiumi, është imazhi i
Shqipërisë, niveli i sigurisë,
shërbimit,
ushqimit,
nami
ndërkombëtar i Tiranës, që janë sot
pakrahasimisht më mirë sesa deri
para disa vitesh dhe siç më tha një
nga të dërguarit e UEFA-s. “Ne jemi

S H K U RT

Trajneri i Romës, Jose Mourinho, ishte shumë emocional
pas fitores së skuadrës së tij në gjysmëfinalen e Ligës së
Konferencës ndaj Leicester Cityt. Klubi italian do të
përballet me Feyenoordin në finalen inauguruese më 25
maj në Tiranë, në stadiumin “Air Albania”. “Jam shumë
emocionues. Kjo për ne është Liga jonë e Kampionëve.
Kur punon në Romë, jeton në Romë dhe merr frymë në
Romë, merr frymë nga ky klub sepse është klubi i vërtetë i
qytetit”, ka thënë Mourinho, i cili
udhëhoqi Interin dhe Porton drejt titujve të Ligës së
Kampionëve përpara se të fitonte Ligën e Evropës me
Manchester Unitedin në vitin 2017.

Arteta vazhdon kontratën me Arsenalin
Tashmë është zyrtare, Mikel Arteta ka vazhduar
bashkëpunimin me klubin e Arsenalit për të paktën edhe
tre vjet. Këtë lajm e ka dhënë klubi i “Topçinjve” të
Londrës me anë të një komunikate zyrtare në sajt, ku
njofton se trajneri spanjoll ka firmosur rinovimin e
kontratës deri më 30 qershor 2025. 40-vjeçari iberik është
në krye të skuadrës së Arsenalit që nga 22 dhjetori i vitit
2019. Prej 126 ndeshjeve, ka koleksionuar 71 fitore, 20
barazime dhe 35 humbje. Përveç Arsenalit, Mikel Arteta
ka qenë edhe asistent i ekipit të parë të Manchester Cityt.
Aktualisht Arsenali në Premierë Ligë renditet në zonën e
Ligës së Kampionëve, në vendin e katërt me 63 pikë, dhe
ka edhe katër sfida deri në përfundimin e kampionatit.

11 lojtarë priten të largohen nga Chelsea

të lumtur të kontribuojmë, që
njerëzit në Evropë ta mësojnë se sa
rrënjësisht ndryshe është Shqipëria
nga perceptimi i krijuar për vendin
tuaj në kohë të këqija”, shkruan

Rama.
Roma - Feynord do të jetë finalja e
Ligës së Konferencës që do të
zhvillohet më 25 maj në Tiranë në
stadiumin “Air Albania”.

Gjërat për Chelsean nuk po shkojnë mirë. Dalja e klubit
në shitje dhe sanksionet që ka pësuar Abramovichi kanë
rënduar gjendjen psikologjike dhe financiare të klubit.
Sipas “ESPN”, në fund të këtij sezoni pritet të ketë shumë
largime nga skuadra, ku disa prej tyre janë lojtarë të
rëndësishëm. Romelu Lukaku, Timo Werner dhe Rudiger
janë ata lojtarë të kalibrit të lartë të cilët mund të
largohen. Gjithashtu, Loftus-Cheek, Christensen,
Azpilicueta, Kepa, Alonso, Pulisic, Hudson Odoi dhe
Barkley priten të largohen.

City vendos për Guardiolën
Manchester City përjetoi një
dramë
të
vërtetë
në
“Bernabeu” teksa Real Madridi
brenda pak minutash e
përmbysi duke siguruar një
biletë për në finalen e madhe

të Parisit. Ky fakt, me sa duket,
nuk ka shumë rëndësi për
drejtuesit e Cityt të cilët, sipas
medieve britanike, janë të
kënaqur me punën e bërë nga
Pep Guardiola, janë të gatshëm

t’i ofrojnë teknikut spanjoll një
kontratë të re, pasi aktualja i
skadon në 2023. Sipas “Daily
Star”, “qytetarët” janë të
vendosur
ta
vijojnë
bashkëpunimin
me

Guardiolan teksa i kanë ofruar
një kontratë deri më 2025. Jo
vetëm kaq, sheikët do të vijojnë
të investojnë në skuadër, me
një objektiv të qartë, ta fitojnë
Ligën e Kampionëve. Objektivi

kryesor nuk ndryshon, Erling
Haaland pritet të jetë “dhurata”
e parë për Pep Guardiolën, një
kusht ky që trajneri i ka
vendosur klubit për ta rinovuar
kontratën e tij.
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 MR
,9 $sVKWsHQHYRMVKPHVLJXULDHWHQGHULW

>> SHPALLJE TË VOGLA <<




,9 3HULXGKDHYOHIVKPsULVsVsWHQGHULWQJDGDWDGLWsDSRPXDM1Ms
,9 7DNLPLSsUKDSMHQHWHQGHUsYH

data 17/05/2022

Lëshohet lokali me qira. Lokali ka 75
m2. Lokali gjendet tek “REB BULLI”,
në Prizren. Për informata mund të na
kontaktoni në këta numra të telefonit:
044-514-373 dhe 044-199-707.

koha 14.00 vendi Prishtinë


1(1,9,1)250$&,21(73/27É68(6(

9 $1.(6$7
dGRSDOsHLQWHUHVXDUPXQGWsEsMsDQNHVsSUDQs$XWRULWHWLW.RQWUDNWXHVQsED]sWsQHQLW
$Ws/LJMLW1U/SsU3URNXULPLQ3XEOLNWs5HSXEOLNsVVH.RVRYsVLQGU\VKXDU
GKHSORWsVXDUPHOLJMLQ1U/OLJMLQ1U/GKHOLJMLQ1U/QHDGUHVsQ
HVSHFLILNXDUQH1HQLQ,WHNsWLM1MRIWLPLSsUNRQWUDWs 

9 ,1)250$&,21(76+7(6É
6KsQLP RSHUDWRUsW HNRQRPLN GR Ws NHQs Ws GUHMWs Ws GRUs]RMQs WHQGHULQ NsUNHVsQ SsU
SMHVsPDUUMHGKHGRNXPHQWHWHWMHUDWsQHYRMVKPHDSRGRVMHWWsFLODWXOHMRKHQJMDWsNU\HUMHV
VsQMsDNWLYLWHWLWsSURNXULPLWQsJMXKsQ6KTLSH
vizita ne punishte etj]




Bilall Badalli shpall te pavlefshme
diplomën SHME "Ymer Prizreni " Prizren.

Mahmut Kolloni shpall te pavlefshme
diplomën shmlt "11 Marsi " Prizren.

Hasan Morina shpall te pavlefshme
dëftesat e kl l - lX shfmu "Mustafa Bakiu"
Prizren.

Zejnepe Berisha shpall te pavlefshme
dëftesat e kl l - Vlll SHFMU "Mati Logoreci"
Prizren.

Sehare Berisha shpall te pavlefshme
dëftesat e kl l - Vlll shfmu "Lirija" .

Besnik Shala shpall te pavlefshme
dëftesat e kl l - Vlll SHFMU "Fadil Hisari"
Prizren.
 Hajrie Hamzaj nga Lubeniqi i Pejës, shpall
të pavlefshme diplomën dhe dëftesat e Q.E.A.
profili mjekësor, tash ‘Dr. Ali Sokoli”, Prishtinë.


Naim Morina nga Gjakova shpall të
pavlefshme diplomën e SH.M.T. “Nexhmedin
Nixha”, Gjakovë.

Lëshoj shtëpinë me qira në lagjen
Velania, pa pagesë sepse shtëpia ka nevojë
për përkujdesje ndërsa shpenzimet
mujore ti bëjë vetë banuesi si: ujë rrym
bërllok, Tel: 044-608-626.
 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.

PRISHTINË


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.
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EũŽĨƚŝŵƉģƌƚĂƚŝŵƉĂŐƵĞƐ

d<ǀĞƌŝĨŝŬŽŶŵĂůůƌĂƚƉĂŽƌŝŐũŝŶģ

ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚĂdĂƚŝŵŽƌĞĞ<ŽƐŽǀģƐ͕ƌŝŬƵũƚŽŶƚģŐũŝƚŚģƚĂƚŝŵƉĂŐƵĞƐŝƚƐĞŶģďĂǌģ
ƚģ>ŝŐũŝƚEƌ͘Ϭϯͬ>ͲϮϮϮƉģƌĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚģŶdĂƚŝŵŽƌĞĚŚĞWƌŽĐĞĚƵƌĂƚ͕ŬģƌŬŽŚĞƚ
ĚŽŬƵŵĞŶƚŝŵŝŝŽƌŝŐũŝŶģƐƐģŵĂůůŝƚ͘

ŬƚŝǀŝƚĞƚĞƚ Ğ d<ͲƐģ͕ Ŷģ ǀĂǌŚĚŝŵģƐŝ ĚŽ ƚģ ƉģƌƋĞŶĚƌŽŚĞŶ ƉŝŬģƌŝƐŚƚ ƚĞ
ƚĂƚŝŵƉĂŐƵĞƐŝƚ͕ƚģĐŝůģƚƉŽƐĞĚŽũŶģŵĂůůƌĂƉĂŽƌŝŐũŝŶģ͘

^ĞĐŝůŝ ƚĂƚŝŵƉĂŐƵĞƐ ĚƵŚĞƚ ƚģ ŽĨƌŽũģ ĚŽŬƵŵĞŶƚĂĐŝŽŶŝŶ ŵďģƐŚƚĞƚģƐ͕ ŝ Đŝůŝ
ĂƌƐǇĞƚŽŶ ƉƌĞũĂƌĚŚũĞŶ Ğ ŵĂůůŝƚ Ɛŝ Ŷģ ǀĞŶĚŶĚŽĚŚũĞŶ͕ ĂƉŽ ǀĞŶĚŶĚŽĚŚũĞƚ Ğ
ƚĂƚŝŵƉĂŐƵĞƐŝƚ͕ĂƐŚƚƵĞĚŚĞ Ɖģƌ ŵĂůůƌĂƚŶģ ƋĂƌŬƵůůŝŵũĂƐŚƚģǀĞŶĚŶĚŽĚŚũĞƐ Ɛģ
ƚĂƚŝŵƉĂŐƵĞƐŝƚ͘

WŽ ĂƐŚƚƵ͕ ƐĞĐŝůŝ ƚĂƚŝŵƉĂŐƵĞƐ ĚƵŚĞƚ ƚģ ĚŽŬƵŵĞŶƚŽũģ ƚģ ŐũŝƚŚĂ ŵĂůůƌĂƚ ŶŐĂ
ŬŽŚĂ Ğ ƉƌĂŶŝŵŝƚ ;ƋŽĨƚģ ƉģƌŵĞƐ ŝŵƉŽƌƚŝŵŝƚ͕ ďůĞƌũĞƐ͕ ƐŚŬģŵďŝŵŝƚ ĂƉŽ
ŵģŶǇƌĂǀĞ ƚũĞƌĂͿ ĚĞƌŝ ƐĂ ĂƚŽ ƚģ ũĞŶģ ƐŚŝƚƵƌ ĂƉŽ ŶĚƌǇƐŚĞ ƚģ ũĞŶģ ƐŝƐƚĞŵƵĂƌ͕
ƉģƌĨƐŚŝƌģĚŽŬƵŵĞŶƚĂĐŝŽŶŝŶĞƐŚŝƚũĞƐĂƉŽƐŝƐƚĞŵŝŵƚũĞƚģƌ͘

d<͕ ŝŶŬƵƌĂũŽŶ ƚģ ŐũŝƚŚģ ƚĂƚŝŵƉĂŐƵĞƐŝƚ Ƌģ ƚ͛ŝ ƉģƌŐũŝŐũĞŶ Ŷģ ŵģŶǇƌģ ƚģ ƐĂŬƚģ
ĚĞƚǇƌŝŵĞǀĞƚĂƚŝŵŽƌĞ͕ŶģƚģŬƵŶĚģƌƚģŶd<͕ĚŽƚģĚĞƚǇƌŽŚĞƚƋģƚģŶĚģƌŵĂƌƌģ
ŵĂƐĂƚŶĚģƐŚŬƵĞƐĞƐŝƉĂƐůĞŐũŝƐůĂĐŝŽŶŝƚƚĂƚŝŵŽƌ͘

DĞ ŬƌǇĞƌũĞŶ Ğ ĚĞƚǇƌŝŵĞǀĞ ƚƵĂũĂ ƚĂƚŝŵŽƌĞ͕ ũƵ ĚŽ ƚģ ŬŽŶƚƌŝďƵŽŶŝ ĚŝƌĞŬƚ Ŷģ
ĨŝŶĂŶĐŝŵŝŶ Ğ ƉƌŽŐƌĂŵĞǀĞ ƋĞǀĞƌŝƚĂƌĞ Ɛŝĕ ũĂŶģ͗ ŽĨƌŝŵŝ ŝ ƐŚģƌďŝŵĞǀĞ ƉƵďůŝŬĞ͕
ĂƌƐŝŵŝŵ ŵĞ ƐƚĂŶĚĂƌĚĞ ƚģ ůĂƌƚĂ͕ ŵŝƌģƋĞŶŝĞƐ ƐŚģŶĚĞƚģƐŽƌĞ ĚŚĞ ƐŽĐŝĂůĞ͕
ŵďƌŽũƚũĞ ůŝŐũŽƌĞ ĚŚĞ ƐŝŐƵƌŝ͕ Ɛŝ ĚŚĞ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌģ ƚģ ƉģƌŐũŝƚŚƐŚŵĞ Ɖģƌ Ŷũģ
ŵŝƌģƋĞŶŝĞŵģƚģŵŝƌģĞŬŽŶŽŵŝŬĞĚŚĞƐŚŽƋģƌŽƌĞ͘

ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚĂdĂƚŝŵŽƌĞĞ<ŽƐŽǀģƐ

^,W>>:͗EģďĂǌģƚģhŶŐĂD^,d͕ŵĞŶƌ͘ϬϮͬϮϬϭϲƚģŶĞŶŝƚϭϭ͕<ģƐŚŝůůŝĚƌĞũƚƵĞƐŝƐŚŬŽůůģƐŵģ
Ěƚ͘ϮϵͬϬϰͬϮϬϮϮ͕ŵĞƌƌǀĞŶĚŝŵ͗
d͛ƵďģũģĨƚĞƐģĂŐũĞŶƐŝŽŶĞǀĞƚƵƌŝƐƚŝŬĞƉģƌƚģĂƉůŝŬƵĂƌŵĞŽĨĞƌƚĂƉģƌĞŬƐŬƵƌƐŝŽŶŝŶĞŵĂƚƵƌĂŶƚģǀĞ
ƚģ'ũŝŵŶĂǌŝƚ͞yŚĞǀĚĞƚŽĚĂ͟ŶģWƌŝƐŚƚŝŶģ
ŬƐŬƵƌƐŝŽŶŝ ĚŽ ƚģ ƌĞĂůŝǌŽŚĞƚ Ŷģ ^ŚƋŝƉģƌŝ ŶŐĂ Ěƚ͘  Ϯϴ ͬϬϱ ͬϮϬϮϮ ŵĞ ŬĂƚģƌ ;ϰͿ ďƵĂũƚũĞͲƉĂŶƐŝŽŶ ŝ
ƉůŽƚģŬƵĚŽƚģŵĂƌƌŝŶƉũĞƐģϭϮͲŬůĂƐģŵĞŬƵũĚĞƐƚĂƌģĚŚĞϯϴϯŶǆģŶģƐ;ƚĞƌĞŐũŝƐƚƌƵĂƌͿ͘
sŝǌŝƚĂƚŶģŽďũĞŬƚĞƚŬƵůƚƵƌŽƌĞͲŚŝƐƚŽƌŝŬĞͲďŝůĞƚĂƚŚǇƌģƐĞĚƵŚĞƚƚ͛ŝƐŝŐƵƌŽũģŽĨĞƌƚƵĞƐŝ͘
ƉůŝŬƵĞƐŝƚĚƵŚĞƚƚ͛ŝƉůŽƚģƐŽũŶģŬģƚŽŬƵƐŚƚĞ͗
ϭ͘ ŐũĞŶƐŝŽŶŝ ĚƵŚĞƚ ƚģ ŬĞƚģ ůĞũĞŶ Ğ ƉƵŶģƐ ĚŚĞ ƚģ ũĞƚģ ŝ ůŝĐĞŶĐƵĂƌ ŵĞ ƚģ ĚƌĞũƚģ ƋĂƌŬƵůůŝŵŝ
ũĂƐŚƚģƐŚƚĞƚŝƚͲĨŽƚŽŬŽƉũĞĞĚŽŬƵŵĞŶƚĞǀĞ͘
Ϯ͘ dģ ŬĞƚģ ďģƌģ ŬŽŶƚƌŽůůŝŶ ƚĞŬŶŝŬ ƚģ ĂƵƚŽďƵƐģǀĞ ƐŝƉĂƐ ƉƌŽĐ͘ ůŝŐũŽƌĞͲďĂƐŚŬģŶŐũŝƚĞŶ ĚģƐŚŵŝ
ƉģƌƚģŐũŝƚŚģĂƵƚŽďƵƐģƚƋģƉģƌĚŽƌĞŶŶģĞŬƐŬƵƌƐŝŽŶ͘
ϯ͘ dģŬĞƚģŶƵŵģƌƚģŵũĂĨƚƵĞƐŚģŵƚģĂƵƚŽďƵƐģǀĞƉģƌŶĞǀŽũĂƚĞĞŬƐŬƵƌƐŝŽŶŝƚ;ƉĞƌŬůĂƐĂƉĂ
ŶĚĂƌũĞͿ͘
ϰ͘ dģ ŽĨƌŽŶ ĚĞƐŚŵŝ Ŷģ ŽƌŝŐũŝŶĂů ŵĞ ƐŚŬƌŝŵ Ɖģƌ ǀĞŶĚŽƐũĞŶ Ŷģ ŚŽƚĞů Ŷģ ƚģ ĐŝůŝŶ ƉůŽƚģƐŽŚĞŶ
ŬģƌŬĞƐĂƚ Ğ <ģƐŚŝůůŝƚ ĚƌĞũƚƵĞƐ ƚģ ƐŚŬŽůůģƐ͕ ŶǆģŶģƐǀĞ ĚŚĞ ƉƌŝŶĚģƌǀĞ ;ƐŝŐƵƌŝĂ Ğ ŶǆģŶģƐǀĞ͕
ƌƌĞƚŚŽũĂĞŚŽƚĞůŝƚƋģƚģŵŽƐŬĞƚģŚǇƌũĞƚģƉĂŬŽŶƚƌŽůůƵĂƌĂŶŐĂƉĞƌƐŽŶĂƚģƉĂĂƵƚŽƌŝǌƵĂƌ͕
ƵƐŚƋŝŵŝ ŬƵĂůŝƚĂƚŝǀͲƐŝƉĂƐ ĚģƐŚŝƌģƐ ŵĞ ǌŐũĞĚŚũĞ ĚŚĞ ƐĂƐŝ ƚģ ŵũĂĨƚƵĞƐŚŵĞ͕ ďĂůůŽ Ɖģƌ
ĂŬƚŝǀŝƚĞƚĞƚģůŝƌĂ;ϰϬϬǀĞŶĚĞͿ͕ƉƌŽũĞŬƚŽƌĚŚĞŚĂƉģƐŝƌģĚĞĚŝŬƵĂƌƉƌĞǌĂŶƚŝŵŝƚƚģƉƌŽũĞŬƚĞǀĞ
ƚģŶǆģŶģƐǀĞͿ͘
ϱ͘ ƵŚĞƚƚĞŬĞƚģůŝĐĞŶĐĞŶĞĂŐũĞŶƐŝŽŶŝƚƚģĂŬƌĞĚŝƚŝŵĞǀĞƚģƵƐŚƋŝŵĞǀĞŶģǀĞŶĚƋģŶĚƌŝŵŝŶĞ
ŶǆģŶģƐǀĞ;ůŝĐĞŶƐĂƚģũĞƚģĞǀģƌƚĞƚƵĂƌŶģŽƌŝŐũŝŶĂůĞĚŚĞŶŐĂƉƌŽŶĂƌŝŝƌĞƐƚŽƌĂŶƚŝƚͿ͘
ϲ͘ Wģƌ ƚģƌģ ƉĞƌƐŽŶĂƚ Ğ ĂŶŐĂǌŚƵĂƌ ŶĞ ĞŬƐŬƵƌƐŝŽŶ ŶŐĂ ĂŐũĞŶƐŝŽŶŝ ;ƐŚŽĨĞƌģƚͿ ĚƵŚĞƚ ƚģ
ƉĂƌĂƋŝƚĞŶĐĞƌƚŝĨŝŬĂƚĂƚĞŵũĞŬƵƚ͘
ϳ͘ ŐũĞŶƐŝŽŶŝĚƵŚĞƚƚģƐŝŐƵƌŽŶƉģƌŬƵũĚĞƐũĞŵũĞŬģƐŽƌĞƉģƌƉũĞƐģŵĂƌƌģƐŝƚĞĞƐŬƵƌƐŝŽŶŝƚŐũĂƚģ
ƚģƌģŬŽŚģƐ͕ŽĨĞƌƚģƐŝďĂƐŚŬģŶŐũŝƚĞƚůĞũĂĞƉƵŶģƐĞŵũĞŬƵƚĚŚĞĨŽƚŽŬŽƉũĂĞŬŽŶƚƌĂƚģƐŵĞ
ƚģƉģƌƉģƌŬƵũĚĞƐũĞŐũĂƚģƚģƌģŬŽŚģƐ͘
ϴ͘ K ŬģƌŬŽŚĞƚ ƚģ ďģũģ Ŷũģ ŬŽŶĨŝƌŵŝŵ ŵĞ ƐŚŬƌŝŵ Ƌģ ĚŽ ƚģ ũĞƚģ Ŷģ ŐũĞŶĚũĞ ƚģ ŵģŶũĂŶŽŶ
ƐŚƉĞũƚƉƌŝƐŚũĞƚĞǀĞŶƚƵĂůĞŽƐĞǌģǀĞŶĚģƐŝŵŝŶŵĞĂƵƚŽďƵƐƚũĞƚģƌ͘
ϵ͘ ĨĂƚŝŝŬŽŶŬƵƌƌŝŵŝƚģƐŚƚģϳĚŝƚģŶŐĂĚŝƚĂĞƉƵďůŝŬŝŵŝƚŶģŵũĞƚĞƚĞŝŶĨŽƌŵŝŵŝƚͲŐĂǌĞƚģ
ϭϬ͘ŽŬƵŵĞŶƚĞƚũŽŬŽŵƉůĞƚĞŶƵŬƐŚƋǇƌƚŽŚĞŶ͘
ŽƌģǌŝŵŝŝĚŽŬƵŵĞŶƚĞǀĞďģŚĞƚŶģ<ͲWƌŝƐŚƚŝŶģŶģĞŵģƌƚģƐŚŬŽůůģƐ͞yŚĞǀĚĞƚŽĚĂ͟
WģƌǌŐũĞĚŚũĂŶŐĂŬŽŵŝƐŝŽŶŝĚŽƉĂƐŽũŶģďĂǌģƚģŬƵƐŚƚĞǀĞŵģƚģŵŝƌĂƚģŽĨƌƵĂƌĂ͕ƚģĐŝůĂƚĚŽƚ͛ŝ
ǀůĞƌģƐŽũģŬŽŵŝƐŝŽŶŝ͘
WƌŝƐŚƚŝŶģ͕ϬϲͬϬϱͬϮϬϮϮ͘EŐĂ<^,

PUBLICITET

E SHTUNË, 7 MAJ 2022
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