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VUÇIQI: PAS NDËRLIDHJES ME
UKRAINËN, ÇËSHTJA E KOSOVËS
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T’U ZGJIDHUR F. 7

BE-ja DHE KE-ja MBËSHTETIN
THEMELIMIN E FONDIT TË
KONFISKIMIT NË KOSOVË F. 3

AKTUALE

EKONOMI

BE-ja arrin marrëveshje
kompromisi për ndalesë 

të naftës ruse

‘DARDANËT’ ZHVILLOJNË STËRVITJEN
E FUNDIT, SOT NISEN DREJT QIPROS  

F. 10

Çitaku: Të zbardhet 
sa më parë afera e
ambasadorit Berishaj,
të kthehet menjëherë
nga detyra FAQE 5

KOMPANITË VENDORE TË KOSOVËS
MARRIN PJESË NË PANAIRIN
“WORLD OF PRIVATE LABEL” NË
AMSTERDAM F. 8

SHEFI I BE-SË VIZITON KRYETARIN E
VUSHTRRISË, TEMË DISKUTIMI
PËRKRAHJA PËR BUJQËSINË F. 8

SPORT

FAQE 2

KMDLNJ: GJYKATA SPECIALE 
PO U BËNË TRAJTIM JODINJITOZ 
TË PARABURGOSURVE NË HAGË

KËSHILLI PËR MBROJTJEN E TË DREJTAVE DHE LIRIVE TË NJERIUT  (KMDLNJ) KA VLERËSUAR
SE NDAJ ISH-KRERËVE TË UÇK-SË PO BËHEN SHKELJE FLAGRANTE TË TË DREJTAVE TË

NJERIUT NË MUNGESË TË NJË MONITORIMI EFEKTIV DHE TË PAVARUR

KËRKOHET NGA KOMUNAT QË TA
RRITIN TRANSPARENCËN 

FAQE 4-5

FAQE 3

Gjykata Speciale në Hagë, në të cilën mbahen të
paraburgosur shtetas të Kosovës, të gjithë shqiptarë,
proklamon se ndaj tyre zbaton standardet më të larta të
të drejtave të njeriut të personave të privuar nga liria.
Nga e shkruara në të zbatuar është një humnerë e tërë.

Kështu është thënë në reagimin e Këshillit për
Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut  (KMDLNj).
Sipas këtij institucioni, ndaj ish-krerëve të UÇK-së po
bëhen shkelje flagrante të të drejtave të njeriut në
mungesë të një monitorimi efektiv dhe të pavarur 
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BRUKSEL, 31 MAJ - Liderët e
Bashkimit Evropian janë pajtuar
për një plan që parasheh
bllokimin e më shumë se dy të
tretave të importeve të naftës ruse.
Ndalesa përbën një kompromis,
sepse nuk prek importet përmes
tubacioneve, tani për tani, për
shkak të kundërshtimeve të
Hungarisë.
Shefi i Këshillit Evropian, Charles
Michel, ka thënë se marrëveshja
ndërpret “një burim të madh të
financimit” për makinën ruse të
luftës.
Ajo është pjesë e paketës së gjashtë
me sanksione, e cila është
miratuar në një samit të mbajtur
në Bruksel mes 27 vendeve
anëtare më 30 maj.
Michel ka thënë se BE-ja është
pajtuar edhe për masa që
shënjestrojnë bankën më të
madhe ruse, Sberbank, si dhe tre

transmetues shtetërorë.
Liderët e vendeve anëtare kanë
kaluar disa orë duke tentuar që t’i
zvogëlojnë dallimet në qëndrime
për ndalesën në importet ruse të
naftës.
Kompromisi është arritur pas disa
javëve me diskutime derisa është
arritur pajtueshmëri që të ketë
“përjashtim të përkohshëm për
naftën që shkon në BE përmes
tubacioneve”, u ka thënë Michel
gazetarëve.
Për shkak të vendimit të marrë,
sanksionet do të prekin vetëm
naftën ruse që arrin në BE përmes
detit apo dy të tretat e totalit të
importuar nga Rusia. 
Shefja e Komisionit Evropian,
Ursula von der Leyen, ka thënë se
shkalla e ndalesës do të mund të
jetë edhe më e madhe, pasi
Gjermania dhe Polonia kanë
shprehur gatishmëri për t’i ndalur

importet e tyre përmes
tubacioneve deri në fund të vitit.
“Ajo çfarë mbetet është rreth 10-11
për qind, që mbulohet nga
Druzhba në jug”, ka thënë von der
Leyen, duke iu referuar tubacionit
rus që dërgon naftë në Hungari,
Sllovaki dhe Republikën Çeke.
Këshilli Evropian do të diskutojë
edhe për këtë përjashtim “sa më
shpejt që është e mundur”, ka
shtuar ajo.
Ndalesa në importet e naftës ruse
është propozuar nga Komisioni
Evropian një muaj më parë.
Mirëpo rezistenca, kryesisht nga
Hungaria, e cila importon 65 për
qind të naftës nga Rusia përmes
tubacioneve, ka mbajtur peng
raundin e ri të sanksioneve.
Vendet e tjera sikurse Sllovakia

dhe Republika Çeke, po ashtu,
kanë kërkuar më shumë kohë për
shkak të varësisë së tyre ndaj
naftës ruse.
Bullgaria, vend të cilit i është
ndalur gazi nga kompania
shtetërore ruse “Gazprom”, ka
kërkuar mundësi të tjera.
Edhe kriza për shkak të kostos së
jetesës në Evropë nuk i ka
ndihmuar kësaj situate.
Rritja enorme e çmimeve të
energjisë në mesin e gjërave të
tjera ka bërë që shtetet të hezitojnë
për sanksione të reja për shkak të
shqetësimeve se mos dëmtojnë
ekonomitë e tyre.
Kryeministri hungarez Viktor
Orban ka pasur qasje të ashpër në
diskutimet për sanksione, duke
fajësuar Komisionin Evropian se

nuk është duke negociuar siç
duhet me vendet anëtare për këtë
ndalesë.
Ai ka thënë se energjia është
“çështje serioze” dhe se “neve na
duhen zgjidhje e më pas
sanksione”.
Presidenti ukrainas Volodymyr
Zelensky, i cili u është drejtuar
liderëve të BE-së përmes
videolidhjes, ka bërë thirrje që
shtetet e bllokut evropian t’i
shmangin zënkat mes vete, sepse
në atë mënyrë i ndihmojnë
Moskës. “Duhet të ndalen të gjitha
zënkat në Evropë, sepse ato do ta
inkurajojnë Rusinë që të vendosë
më shumë presion mbi ju”, ka
thënë Zelensky. “Nuk është koha
të jeni të ndarë, por të bashkuar”,
ka shtuar ai.

BE-ja arrin marrëveshje kompromisi 
për ndalesën e naftës ruse

KIEV, 31 MAJ - Trupat ushtarake
ruse i janë afruar edhe më shumë
qendrës së qytetit lindor
ukrainas, Severodonjeck, më 31
maj. 
Luftimet lagje për lagje kundër
forcave ukrainase e kanë
shndërruar qytetin në gërmadha. 
Presidenti ukrainas, Volodymyr
Zelensky, ka thënë se situata në
rajonin lindor, Donbas, është
“jashtëzakonisht e rëndë”, pasi
Rusia ka angazhuar forcën më të
madhe ushtarake aty. “Situata në
Donbas është shumë e rëndë.
Ushtria ruse është duke tentuar t’i
mbledhë forcat në zona të
caktuara për ta rritur presionin
ndaj mbrojtësve tanë. Në Donbas
është mbledhur e gjithë forca e
ushtrisë ruse”, ka thënë Zelensky
në një adresim para popullit në
orët e vona të 30 majit.
Leonid Pasechnik, lideri
separatist i mbështetur nga

Moska në rajonin ukrainas të
Luhanskut, ka thënë për
agjencinë ruse të lajmeve TASS se
një e treta e Severodonjeckut
“është nën kontrollin tonë”,
mirëpo se përparimi rus nuk ka
qenë aq i shpejtë sa është pritur.
Inteligjenca britanike ka
konfirmuar më 31 maj se janë
duke vazhduar bombardimet në
këtë qytet dhe se luftimet nëpër
rrugë besohet se janë duke
ndodhur në hyrje të qytetit.
“Përparimi ka qenë i
ngadalshëm, mirëpo fitore janë
arritur”, ka thënë Ministria e
Mbrojtjes e Britanisë në raportin
e saj ditor, duke shtuar se synimi
politik i Moskës duket se është
kontrollimi i rajoneve Donjeck
dhe Luhansk.
Ministri i Jashtëm rus, Sergei
Lavrov, ka thënë për një media
franceze se “çlirimi” i rajonit të
Donbasit është “prioritet” për

Rusinë.
Presidenti rus, Vladimir Putin, ka
urdhëruar më 24 shkurt, atë që e

quan “operacion special
ushtarak” për ta çmilitarizuar
Ukrainën.

Perëndimi dhe Kievi e shohin
këtë arsyetim si të rremë për nisje
të luftës.

Ushtria ruse i afrohet edhe më shumë
Severodonjeckut

Shefi i Bashkimit Evropian
për Politikë të Jashtme, Josep
Borrell, ka thënë se paketa e
gjashtë me sanksione e
bllokut evropian kundër
Rusisë, e cila përfshin
ndalesë të madhe në
importet e naftës ruse, nuk
do të ndikojë vetëm në sasinë
e naftës që shet Moska jashtë
shtetit, por edhe në ulje të

çmimit. “Ne jemi klienti më i
rëndësishëm për Rusinë”, u
ka thënë Borrell gazetarëve
teksa i është bashkuar samitit
dyditor të BE-së për të
diskutuar për luftën në
Ukrainë. “Qëllimi është që të
ketë më pak burime
financiare për Rusinë që ta
ushqejë makinerinë e saj të
luftës”, ka shtuar ai.

Borrell: Sanksionet e 
BE-së do ta nxitin uljen e

çmimit të naftës ruse
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PRISHTINË, 31 MAJ - Instituti
Demokratik i Kosovës (KDI), me
mbështetjen financiare të
SlovakAid - Asistenca Zyrtare për
Zhvillimin e Republikës Sllovake
dhe në bashkëpunim me
Transparency International
Slovakia, ka lansuar të martën
Indeksin e Transparencës për
Qeverisjen Komunale për vitin
2021. 
Indeksi historik në këto matje
ishte pasuruar me 46 indikatorë
të rinj dhe dy politika publike,
duke rritur kështu numrin e
treguesve nga 41 në 87 sosh, të
ndarë në tetë shtylla të qeverisjes,
si: 1) transparenca e komunave
në shpenzimet publike përmes
prokurimit publik; 2)
transparenca buxhetore; 3)
transparenca në grantet dhe
subvencionet komunale; 4)
përfshirja e qytetarëve në
vendimmarrjen komunale; 5)
qasja në dokumente publike; 6)
përgjegjshmëria e komunave për
t’i adresuar risqet e korrupsionit
dhe konfliktin e interesit; 7)
menaxhimi i pronës komunale; si
dhe 8) ndërmarrjet dhe

organizatat publike në pronësi të
komunave.
Diana Metushi-Krasniqi,
menaxhere e projektit në KDI,
gjatë prezantimit të gjetjeve
kryesore të raportit, ka thënë se,
përkundër rritjes prej 112-
përqindësh të indikatorëve
matës, komunat e Kosovës kanë
arritur një transparencë të
përgjithshme prej 56-përqindësh
në politikat e përzgjedhura. 
Për më shumë, edhe pse viti 2021
ishte një vit i zgjedhjeve lokale,
për dallim nga viti 2017 kur për
shkak të zgjedhjeve ishte
neglizhuar transparenca
komunale, Indeksi tregon se në
vitin 2021 kishte një rritje të
transparencës duke krahasuar
indikatorët e njëjtë me ata të vitit
paraprak. 
Viti 2021 ka shfaqur një trend
pozitiv të transparencës në
prokurimin publik në nivel
komunal. Kjo paraqet një rritje
prej 13-përqindësh krahasuar me
shtatë indikatorët e njëjtë të
shtyllës - nga një mesatare prej
57-përqindësh në 2020, në 70 për
qind në 2021. 
Një rritje prej 9-përqindësh është
shënuar edhe në transparencën
buxhetore në të shtatë indikatorët

e njëjtë nga 64 për qind në 2020
në 73 për qind në 2021.
Metushi-Krasniqi ka shtuar se
indeksi thekson nevojën e
angazhimit të pushtetit lokal në
rritjen e transparencës në lidhje
me ndërmarrjet dhe organizatat
publike, krijimin e instrumenteve
për mbrojtjen e integritetit dhe
raportimin e sjelljeve joetike. 
Po ashtu, ajo potencoi nevojën
për përditësimin e planeve të
integritetit në komunat e Kosovës
si dhe një përkushtim më të
madh për pjesëmarrjen e
publikut në proceset e
planifikimit dhe vendimmarrjes

së nivelit lokal. 
Për më tepër, shqetësues mbetet
fakti që kemi katër komuna me
rezultat minimal nën 10 pikë, të
cilat, rrjedhimisht, nuk japin
llogari ndaj qytetarëve, si dhe
ndikojnë negativisht edhe në
rezultatet përmbledhëse të
politikave dhe në rezultatin e
përgjithshëm të indeksit, ndërsa
në mungesë të bordit të OShP-së
nuk ka qenë i mundur analizimi
dhe matja e katër indikatorëve që
ndërlidhen me vendimet e këtij
institucioni.
Indeksi i transparencës në
qeverisjen lokale për vitin 2021 e

rendit komunën e Prishtinës si
qytetin më transparent me 82.02
pikë nga 100, në 87 treguesit e
matur, pasuar nga komuna e
Rahovecit (80.97 pikë), e Gjakovës
(80.27 pikë), Mitrovica e Jugut
(79.52 pikë), Lipjani (78.72 pikë),
Ferizaj (78.08 pikë), Kaçaniku
(76.22 pikë), Peja (75.87 pikë),
Drenasi (72.10 pikë) dhe
Podujeva (72.04 pikë).
KDI-ja inkurajon të gjitha
komunat t’i rishikojnë mangësitë
e tyre në këtë indeks për vitin 2021
dhe të përqendrohen në rritjen e
transparencës në të gjitha shtyllat
në vitin 2022.

Kërkohet nga komunat 
që ta rritin transparencën

PRISHTINË, 31 MAJ (ER) - Bashkimi
Evropian dhe Këshilli i Evropës
përmes një projekti të financuar
bashkërisht kundër krimit
ekonomik - PECK III, organizuan
një tryezë diskutimi lidhur me
themelimin e Fondit të Konfiskimit
në Kosovë.
Kjo ngjarje u shfrytëzua për të
diskutuar për

draftkonceptdokumentin për
themelimin e fondit të përgatitur
nga Ministria e Drejtësisë e
Kosovës, që paraqet praktikat më
të mira ndërkombëtare dhe për të
dhënë rekomandime në këtë
fushë. “Ndonëse vlera e
përgjithshme e pasurive të
konfiskuara në Kosovë është
margjinale, puna për themelimin e

Fondit të Konfiskimit është një hap
në drejtimin e duhur dhe një
detyrim që buron nga Agjenda për
Reforma Evropiane II e Kosovës”,
ka thënë Jarmo Helppikangas,
udhëheqës i Seksionit për
Sundimin e Ligjit, të Drejtat e
Njeriut dhe Çështjet Ligjore në
Zyrën e BE-së në Kosovë.
Ai ka shtuar se: “Themelimi i

Fondit është i rëndësishëm pasi që
do të mundësojë që pasuritë e
përfituara në mënyrë të paligjshme
dhe më pas të konfiskuara të
shfrytëzohen për përfitime të
shoqërisë. BE-ja dhe Këshilli i
Evropës presin të punojnë me
institucionet e Kosovës për
themelimin e këtij Fondi”.
Përveç përfaqësuesve të Ministrisë

së Drejtësisë të Kosovës,
përfaqësuesve të Ministrisë së
Financave, Punës dhe Transfereve
të Kosovës, Agjencisë për
Administrimin e Pasurive të
Sekuestruara dhe të Konfiskuara,
agjencive për zbatimin e ligjit,
shoqërisë civile, në debat morën
pjesë edhe partnerët
ndërkombëtarë.

BE-ja dhe KE-ja mbështetin themelimin 
e Fondit të Konfiskimit në Kosovë

Instituti Demokratik i Kosovës (KDI) ka publikuar të
martën indeksin vjetor të transparencës në qeverisjen
komunale për vitin 2021. Sipas këtij indeksi, komunat
kanë treguar përkushtim për rritje të transparencës,
por ka ende shumë rrugë përpara për ta rritur
transparencën
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PRISHTINË, 31 MAJ - Këshilli për
Mbrojtjen e të Drejtave dhe
Lirive të Njeriut  (KMDLNj) ka
thënë të martën se Gjykata
Speciale po u bënë trajtim
jodinjitoz të paraburgosurve në
Hagë. “Gjykata Speciale në
Hagë, ku mbahen të
paraburgosur shtetas të
Kosovës, të gjithë shqiptarë,
proklamon se ndaj tyre zbaton
standardet më të larta të të
drejtave të njeriut të personave

të privuar nga liria. Nga e
shkruara në të zbatuar është një
humnerë e tërë. KMDLNj
vlerëson se ndaj tyre bëhen
shkelje flagrante të të drejtave të
njeriut në mungesë të një
monitorimi efektiv dhe të
pavarur”, është thënë në
reagimin e KMDLNJ-së. 
Sipas këtij institucioni, janë
lejuar disa vizita për shkaqe
humanitare për Kadri Veselin
dhe Hysni Gucatin për t’i
vizituar prindërit e sëmurë
rëndë dhe për t’i vizituar varret
pasi kanë ndërruar jetë. “Është

interesant se as Kadri Veseli e as
Hysni Gucati nuk janë lejuar
nga Gjykata Speciale të marrin
pjesë në ceremoninë e varrimit,
ndërsa nën përcjellje dhe të
vetmuar janë përcjell për ta
vizituar varrin e prindit. Çfarë
kuptimi dhe çfarë e drejte është
vizita e varrit dhe moslejimi i
pjesëmarrjes në varrim?!
Sidomos kjo e humbet çdo
arsye dhe logjikë në rastin e
Hysni Gucatit i cili është dënuar
me 4,6 vjet burg dhe i cili nuk
mund të ndikojë as në
dëshmitarë, as në hetime e as

në proces”, është thënë në
reagimin e KMDLNj-së. 
Sipas KMDLNj-së, Tribunali
Ndërkombëtar për Krime Lufte
në Hagë ka qenë shumë më i
përparuar në respektimin e të
drejtave të njeriut sesa që është
Gjykata Speciale për Kosovën,
UÇK-në dhe shqiptarët.
“KMDLNj mendon se të
paraburgosurit e Gjykatës
Speciale nuk duhet t’i pranojnë
këto vizita jodinjitoze ku nuk
lejohen të marrin pjesë në
varrim, si pjesa më e
rëndësishme, ndërsa lejohen të
vizitohen varret thuaja
menjëherë pas varrimit.
Përfundimisht, nga aspekti i të
drejtave të njeriut të
paraburgosurit apo pengjet e
Gjykatës Speciale nuk ka kush
t’i mbrojë. Shteti i Kosovës më
së paku”, është theksuar në
reagimin e KMDLNj-së.
KMDLNj edhe më herët ka
reaguar duke akuzuar Dhomat

e Specializuara në Hagë se po
shkelin të drejtat e njeriut.
Në reagimin e tyre thuhej se në
gjykimin e ish-krerëve të UÇK-
së ka shkelje flagrante të
përdorimit të gjuhës zyrtare,
KMDLNj pati përmendur një
varg kritikash ndaj Gjykatës
Speciale që, sipas tyre, përbëjnë
shkeljen e të drejtave të njeriut.
KMDLNj ka ftuar organizatat
ndërkombëtare për të drejtat e
njeriut ta bëjnë monitorimin
efektiv të proceseve gjyqësore
para Gjykatës Speciale në Hagë
në mënyrë që, siç thuhet në
reagimin e tyre, të ndërpritet
me shkeljen evidente të të
drejtave të njeriut të personave
të paraburgosur. 
Dhomat e Specializuara i kanë
shpallur fajtorë dy udhëheqësit
e Organizatës së Veteranëve të
Luftës së Ushtrisë Çlirimtare të
Kosovës (OVLUÇK), Hysni
Gucatin dhe Nasim Haradinajn,
për pengim të administrimit të

KMDLNj thotë se Gjykata Speciale
po u bënë trajtim jodinjitoz 
të paraburgosurve në Hagë

E MËRKURË, 1 QERSHOR 2022

Gjykata Speciale në Hagë, në të cilën mbahen të paraburgosur shtetas
të Kosovës, të gjithë shqiptarë, proklamon se ndaj tyre zbaton
standardet më të larta të të drejtave të njeriut të personave të privuar
nga liria. Nga e shkruara në të zbatuar është një humnerë e tërë.
Kështu është thënë në reagimin e Këshillit për Mbrojtjen e të Drejtave
dhe Lirive të Njeriut  (KMDLNj). Sipas këtij institucioni, ndaj ish-
krerëve të UÇK-së po bëhen shkelje flagrante të të drejtave të njeriut
në mungesë të një monitorimi efektiv dhe të pavarur

KËSHILLI PËR MBROJTJEN E TË DREJTAVE DHE LIRIVE TË NJERIUT  (KMDLNJ) KA VLERËSUAR SE NDAJ
ISH-KRERËVE TË UÇK-SË PO BËHEN SHKELJE FLAGRANTE TË TË DREJTAVE TË NJERIUT NË MUNGESË TË

NJË MONITORIMI EFEKTIV DHE TË PAVARUR
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Faton DËRMAKU

PRISHTINË, 31 MAJ - Nënkryetarja
e Partisë Demokratike të
Kosovës (PDK), Vlora Çitaku,
ka kërkuar edhe një herë nga
krerët e institucioneve të
shtetit që të mos e marrin në
mbrojtje ambasadorin Martin
Berishaj, por t’i hapin rrugën
drejtësisë që sa më parë të
zbardhet e vërteta e aferës në
të cilën ai është përfshirë. Me
këtë rast, nënkryetarja Çitaku e
ka ftuar presidenten Vjosa

Osmani dhe kryeministrin
Albin Kurti që të reagojnë
politikisht dhe në mënyrë
institucionale për shkarkimin e
tij. 
“Ka kaluar më shumë se një
muaj kohë qëkur mediet
sllovene kanë publikuar lajmin
i cili përfshinte ambasadorin e
Kosovës në Republikën e
Kosovës në Kroaci, Martin
Berishaj, në një skemë të
dyshimtë të shpëlarjes së
parave dhe transaksioneve të
dyshimta. Pas një amnistimi të
menjëhershëm që iu bë

ambasadorit Berishaj nga
presidentja Vjosa Osmani,
kryeministri Albin Kurti dhe
Ministria e Jashtme, tash e më
se një muaj mbretëron një
heshtje shurdhuese”, ka thënë
nënkryetarja e PDK-së, Vlora
Çitaku, në një konferencë për
medie.
Më tej, ajo ka thënë se shumë
pyetje të cilat janë ngritur
duhet të marrin përgjigje
menjëherë. “Si i është dhënë
shtetësia ambasadorit Berishaj
me urgjencë të
jashtëzakonshme? A ka marrë

Agjencia Kosovare Kundër
Korrupsionit ndonjë veprim?
Prokuroria e Kosovës, a ka
iniciuar masa për deklarimin e
rrejshëm të pasurisë nga
ambasadori Berishaj? A ka
treguar ambasadori Berishaj se
ku kanë shkuar 600 mijë euro të
cilat i ka tërhequr përmes
biznesit të tij të padeklaruar?
Heshtja dhe mosveprimi politik
institucional nga krerët e
shtetit të Kosovës është marrje
në mbrojtje e ambasadorit
Berishaj”, ka thënë Çitaku.
Më tutje, Çitaku u ka kërkuar
presidentes dhe kryeministrit
që të mos sillen as si prokurorë
e as gjyqtarë, por të marrin
hapa politikë dhe
institucionalë dhe ta kthejnë
ambasadorin Berishaj nga
detyra, duke u hapur rrugë
institucioneve të drejtësisë që
ta thonë fjalën e tyre. “Në një
kohë kur institucionet e
Republikës së Kosovës dhe

diplomacia jonë dështoi ta
fuste Kosovën në agjendën e
Këshillit të Evropës, në vend se
bartësit e institucioneve tona të
jenë të angazhuar për
anëtarësimin e Kosovës në këtë
institucion, ata po merren me
marrjen në mbrojtje të
ambasadorit Berishaj, personit
të cilin e kanë përzgjedhur vetë.
Fshehja dhe mbrojtja e këtij
skandali nga zyrtarët tanë më
të lartë shtetërorë nuk do ta
ndihmojë Kosovën në agjendën
e saj evropiane, përkundrazi do
ta minojë rrugën tonë të
integrimit”, ka thënë Çitaku.
Në fund, ajo ka thënë se Partia
Demokratike e Kosovës nuk do
të lejojë që kjo aferë dhe ky
skandal të harrohet në heshtje.
“Ne do të përdorim të gjithë
mekanizmat institucionalë dhe
parlamentarë për të siguruar se
e vërteta do të zbardhet”, ka
përfunduar nënkryetarja e
PDK-së, Vlora Çitaku.

Çitaku: Të zbardhet sa më parë
afera e ambasadorit Berishaj, të
kthehet menjëherë nga detyra

drejtësisë, duke i dënuar me
nga katër vjet e gjysmë burgim
dhe me një gjobë prej 100
eurosh. Në dënim do të
llogaritet edhe koha e kaluar në
paraburgim. Ata gjenden në
paraburgim prej shtatorit të
vitit 2020. Gucati dhe Haradinaj
janë shpallur të pafajshëm për

akuzën e hakmarrjes. Pas
shpalljes së aktgjykimit dënues,
ka reaguar OVLUÇK-ja dhe
liderët e partive opozitare,
duke theksuar se ky vendim
vërteton se nuk bëhet fjalë për
drejtësi.
Ish-drejtuesit e UÇK-së,
Hashim Thaçi, Kadri Veseli,

Jakup Krasniqi dhe Rexhep
Selimi, janë deklaruar të
pafajshëm për disa aktakuza të
reja që janë paraqitur më 29
prill pranë Dhomave të
Specializuara në Hagë. Thaçi ka
thënë se nuk e ka kuptuar
aktakuzën pasi, sipas tij,
materialet kanë qenë shumë të

redaktuara. Ai është deklaruar i
pafajshëm. Edhe Veseli është
deklaruar i pafajshëm, duke
kërkuar që procesi gjyqësor të
fillojë sa më shpejt për ta
shprehur pafajësinë para
qytetarëve të Kosovës. Të
pafajshëm janë deklaruar edhe
Krasniqi dhe Selimi, të cilët,

gjithashtu, kanë kërkuar që të
përshpejtohet procesi gjyqësor.
Në Speciale në paraburgim
janë edhe ish dy komandantët
e UÇK-së, Salih Mustafa dhe
Pjetër Shala. Që të dy janë
deklaruar të pafajshëm ndaj
akuzave të Speciales kinse për
krime lufte. 

“Ka kaluar më shumë se një muaj kohë qëkur mediet sllovene kanë
publikuar lajmin i cili përfshinte ambasadorin e Kosovës në Republikën
e Kosovës në Kroaci, Martin Berishaj, në një skemë të dyshimtë të
shpëlarjes së parave dhe transaksioneve të dyshimta. Pas një amnistimi
të menjëhershëm që iu bë ambasadorit Berishaj nga presidentja Vjosa
Osmani, kryeministri Albin Kurti dhe Ministria e Jashtme, tash e më se
një muaj mbretëron një heshtje shurdhuese”, ka thënë nënkryetarja e
PDK-së, Vlora Çitaku, në një konferencë për medie
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GJILAN, 31 MAJ (ER) - Kryetari i
komunës së Gjilanit, Alban
Hyseni, ka bërë me dije se me
kërkesë të institucioneve,
kompania ka filluar
pastrimin dhe mirëmbajtjen

e varrezave të qytetit. 
Kryetari Hyseni ka thënë se
varrezat janë pasqyra e
shoqërisë, duke shtuar se
mirëmbajtja deri tani nuk ka
qenë asnjëherë në nivelin e

duhur. “Jemi duke përgatitur
projektin edhe për
lokacionin e ri të varrezave,
zgjidhje kjo për dhjetëra vite
në të ardhmen!”, ka thënë
kreu i komunës së Gjilanit.

Fillon pastrimi dhe mirëmbajtja e varrezave 
në qytetin e Gjilanit  

PRISHTINË, 31 MAJ (ER) -
Qeveria e Kosovës ka
mbajtur mbledhje
elektronike në të cilën ka
miratuar vendimin për
ndarjen e mjeteve për
Ministrinë e Shëndetësisë.
Me këtë rast, është miratuar

kërkesa e Ministrisë së
Shëndetësisë për alokimin
dhe shpenzimin e mjeteve
buxhetore deri në vlerën
1,768,300.93 euro (një milion
e shtatëqind e gjashtëdhjetë e
tetë mijë e treqind euro e
nëntëdhjetë e tre centë) për

pagesën e obligimeve
kontraktuale të krijuara me
lidhjen e kontratave me 1 271
profesionistë shëndetësorë
dhe staf mbështetës lidhur
me menaxhimin e situatës
me Covid-19 për periudhën
15 mars - 15 qershor 2022.

Qeveria ndan mjete për profesionistët shëndetësorë dhe stafin mbështetës

PRISHTINË, 31 MAJ (ER) - Të hënën
pasdite ka mbërritur në Kosovë
gazetarja ukrainase Daria
Meshcheriakova, e katërta gazetare
që sistemohet në kuadër të
projektit “Gazetarët në Rezidencë -
Kosovë”. 
Meshchriakova është e
specializuar për raportim në
fushën e sportit dhe është njohëse
e mirë e zhvillimeve në Kosovë dhe
rajon. 
Në programin e mbështetur

financiarisht nga Qeveria e
Republikës së Kosovës, gazetarët
që janë detyruar të ikin nga
Ukraina përfitojnë pagë mujore,
pagesën e qerasë dhe sigurim
shëndetësor. 
Meshchriakova është pritur në
aeroport nga kryetari i AGK-së,
Xhemajl Rexha dhe përfaqësuesja
ligjore e European Centre for Press
and Media Freedom ECPMF,
Flutura Kusari, organizata këto
implementuese të projektit.

Mbërrin në Kosovë
gazetarja ukrainase
Daria Meshcheriakova

MITROVICË, 31 MAJ (ER) - Gjimnazi
“Frang Bardhi” në Mitrovicë për të
dytën herë me radhë organizon
ceremoninë madhështore të
diplomimit për 419 maturantë të
cilët kanë përfunduar me sukses
vitin akademik 2021/22. 
Kjo ceremoni është mbajtur në
palestrën e sportit “Minatori”, ku i
pranishëm ishte edhe kryetari i
komunës, Bedri Hamza,
nënkryetari i komunës, Arian

Tahiri, kryesuesja e Kuvendit
Komunal, Vesa Broja, si dhe
drejtoresha e Arsimit, Drita
Kadriu.
Për të kremtuar këtë ditë të
veçantë, maturantët vulosën me
gëzim e mallëngjim kohën e
kaluar në gjimnaz plot kujtime të
bukura e të çmueshme përgjatë
këtyre tri viteve të shkollimit.
Në fjalën e tij, kryetari i komunës,
Bedri Hamza, ka uruar të gjithë

nxënësit për përfundimin e
shkollimit të mesëm të lartë, duke
u dëshiruar atyre suksese të
vazhdueshme në rrugën e dijes.
Më tutje, kryetari Hamza ka
falënderuar të gjithë
mësimdhënësit për punën dhe
kontributin e tyre të
pakontestueshëm për edukimin e
gjeneratave në mënyrë që
nxënësve mitrovicas t’u sigurohet
arsimim sa më cilësor.

Diplomojnë 419 maturantë të Gjimnazit
“Frang Bardhi” në Mitrovicë 

Kryetari i Rahovecit mban
takime publike me banorët
e fshatrave Fortesë,
Sapniq dhe Xërxë

RAHOVEC, 31 MAJ (ER) - Kryetari i
komunës së Rahovecit, Smajl
Latifi, ka vazhduar takimet publike
me qytetarë për kërkesat e tyre dhe
ecurinë e projekteve në këtë
komunë. Latifi ka mbajtur takime
publike me banorët e fshatrave
Fortesë, Sapniq dhe Xërxë.
Ai ka paraqitur para banorëve
projektet të cilat janë përfunduar,
ato në proces dhe planet dhe

projektet e planifikuara për vitet në
vijim bazuar në projeksionet
buxhetore. Ndër kërkesat të cilat
banorët paraqitën ishin ndërtimi i
shkollës në Xërxë, rregullimi i
shtretërve të përrenjve, ndryshimi i
statusit të AMF-së në Xerxë,
vazhdimi i kanalizimit, ndriçimi,
rrugët fushore, kubëzimi i rrugëve
lokale, rrethrrotullimi në Sapniq
etj.
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PRISHTINË, 31 MAJ (ER) -
Komisioni për Legjislacion,
Mandate, Imunitete,
Rregulloren e Kuvendit dhe
mbikëqyrjen e Agjencisë
Kundër Korrupsionit ka
mbajtur mbledhjen e rregullt të
martën. Me këtë rast, deputeti i
AAK-së, Besnik Tahiri, ka
theksuar se në kuadër të
Projektligji për deklarimin dhe
kontrollin e pasurisë dhe të
dhuratave, do të ketë
ndryshime pozitive.

“Deklarimi i pasurisë do të
bëhet në formë elektronike.
Nuk do të ketë nevojë që
asamblistët të paraqiten
fizikisht. Do të ketë kontroll të
plotë periodikisht, por nuk do
të ketë më short. Pra shorti
është larguar nga deklarimi
nga presidenti e deri te zyrtari i
fundit. Megjithatë do të rritet
transparenca”, ka thënë Tahiri.
Kurse deputeti nga radhët e
LDK-së, Driton Selmanaj, ka
kritikuar propozimet që kanë

ardhur së fundi në kuadër të
ndryshimit për ligjet. Sipas tij,
nuk është serioze në këtë
formë të vijnë amendamentet.
Ndërsa Adnan Rrustemi nga
LV-ja ka thënë se parandalimi
është më ideal sesa luftimi i
korrupsionit. “Duhet të
angazhohemi të mos e lejojmë
të ndodhë korrupsioni”,  ka
thënë ai. Pas diskutimeve, ky
projektligj ka marrë
mbështetjen e anëtarëve të
komisionit.

Deklarimi i pasurisë pritet të bëhet në formë elektronike

BEOGRAD, 31 MAJ - Presidenti i
Serbisë, Aleksandër Vuçiq, ka
bërë me dije se Qeveria e re e
Serbisë do të formohet deri në
fund të korrikut dhe se do t’i
fillojë konsultimet me partitë
politike pas formimit të
përbërjes së re të Kuvendit. “Ne
duhet të merremi me sanksione
dhe çudi të reja, në të cilat
mund të dëmtohemi përsëri,
kështu që ne do t’u kërkojmë
partnerëve tanë evropianë të na
ndihmojnë”, tha Vuçiqi më 31
maj pasi bëri betimin për një
mandat të ri pesëvjeçar si
president.
Vuçiqi tha se nga qeveria e re
pret rrugën evropiane dhe se
kësaj rruge do t’i përkushtohet
si president. “E ndërlidhur me
krizën në Ukrainë, çështja e
Kosovës do të jetë edhe më e
rëndë për ne që të zgjidhet”, tha
Vuçiqi.
Vuçiq bëri betimin për
mandatin e dytë pesëvjeçar në
një seancë solemne të Kuvendit
të Serbisë, para deputetëve,
anëtarëve të qeverisë,
gjyqësorit, ushtrisë, policisë,

bashkësive fetare dhe 75
përfaqësuesve të trupit
diplomatik.
Në seancë mori pjesë edhe
kryetarja e entitetit të Bosnjë-
Hercegovinës, Republikës
Sërpska, Zheljka Cvijanoviq,
dhe anëtari i Presidencës së
Bosnjës-Hercegovinës, Milorad
Dodik.
Para se ta bënte betimin, iu
drejtua mbështetësve: “Do ta
ruaj paqen, stabilitetin, vendin
tonë dhe Kosovën”, u tha Vuçiqi
mbështetësve të tij para
Kuvendit të Serbisë para se ta
bënte betimin. “Në kushtet e
krizës së madhe botërore do të
përpiqemi që të mos e lëndojmë
askënd duke e mbrojtur vendin
tonë”, u tha Vuçiqi qytetarëve të
mbledhur.
Qindra mbështetës të tij u
mblodhën para ndërtesës së
parlamentit dhe Vuçiqi “në
mënyrë të veçantë i falënderoi
ata që erdhën nga Kosova”.
Qytetarët e mbledhur ndoqën
betimin përmes videopamjeve,
ndërsa rreth ndërtesës së
Kuvendit kishte masa të forta

sigurie. 
Më 3 prill në Serbi u mbajtën
zgjedhje të rregullta presidenciale

dhe të parakohshme
parlamentare si dhe zgjedhje për
disa qytete. Vuçiqi fitoi zgjedhjet

presidenciale në raundin e parë
dhe rezultatet e atyre zgjedhjeve
janë përfundimtare.

Vuçiqi: Pas ndërlidhjes me Ukrainën, çështja 
e Kosovës edhe më e rëndë për t’u zgjidhur

TIRANË, 31 MAJ (ER) - Nga 1
qershori do të ndalohet
përdorimi i qeseve plastike në
territorin e Republikës së
Shqipërisë. Projektligji për
ndalimin e qeseve plastike u
dërgua në parlament para dy
vjetësh duke parashikuar për
herë të parë gjoba për bizneset
dhe qytetarët. 
Pavarësisht afatit të vendosur,
ligji u dërgua me vonesë në
Kuvend për t’u miratuar dhe data
1 tetor e vitit 2020 u vendos si
afati i ri për zbatimin e nismës e
cila sërish nuk u përmbush.
Kryeministri i Shqipërisë, Edi
Rama, në një shkrim në
“Facebook”, ka njoftuar se nga
data 1 qershor do të nisë një
epokë e re për vendin.
Nisma për ndalimin e qeseve
plastike njëpërdorimshme,
thekson kryeministri, është në
favor të mbrojtjes së atdheut dhe

të fëmijëve.
Më herët kreu i qeverisë ka
sqaruar se nuk do të ketë asnjë

lëshim për prodhuesit e qeseve
plastike.
Edhe ministrja e Mjedisit e

Shqipërisë, Mirela Kumbaro, ka
theksuar se nisma do të kryhet
nën një monitorim të rreptë, e

për shkelësit ligjit parashikon
edhe ndëshkime. “Masa e gjobës
shkon nga 500 mijë lekë të reja,
pra 5 milionë lekë të vjetra, deri
në 1 milion e 500 mijë, ose 15
milionë lekë të vjetra. Por ka edhe
masa më të rënda se kaq për
shkelësit. Në radhë të parë
sekuestrimi i të gjithë mallit që do
të gjendet sepse konsiderohet i
paligjshëm. Nëse kjo përsëritet,
do të hiqet licenca e aktivitetit për
shkelësit e ligjit”, është shprehur
Kumbaro.
Në Shqipëri çdo ditë prodhohen
198 tonë mbetje plastike. Edhe
sipas të dhënave të Planit
Kombëtar për Menaxhimin e
Mbetjeve 2010-2025 nga
Komisioni Evropian dhe qeveria
shqiptare, në Shqipëri
prodhohen 198 tonë në ditë
mbetje plastike me densitet të
ulët dhe 111 tonë në ditë mbetje
plastike me densitet të lartë.

Nga 1 qershori, Shqipëria ndalon 
përdorimin e qeseve plastike
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Vushtrri, 31 maj (ER) -  Shefi i
Zyrës së Bashkimit Evropian
në Kosovë, Tomas Szunyog, ka
vizituar komunën e Vushtrrisë
në kuadër të fushatës “Për ju,
me ju”, e cila ka për qëllim
promovimin e mbështetjes së
Bashkimit Evropian në Kosovë.
Ambasadori Szunyog fillimisht
është pritur në takim nga
kryetari i komunës së
Vushtrrisë, Ferit Idrizi.
Pas takimit ata janë deklaruar

për medie, ku kanë treguar se
kanë biseduar për krizën
ekonomike dhe për mundësitë
si ajo të tejkalohet më lehtë,
për mbështetjen për bujqit dhe
për bashkëpunimin e
komunës me komunitetet
joshumicë.
Szunyog e Idrizi më pas kanë
ecur këmbë deri te Kalaja në
qendër të qytetit, të cilën e
kanë vizituar dhe nga brenda.
“Ne i kemi mbështetur disa

projekte në komunën e
Vushtrrisë. Nuk jemi të
fokusuar vetëm në projekte
publike, por edhe në të
kaluarën kemi pasur fonde për
mbështetje të bizneseve. Njëra
nga to është bujqësia. Kemi
disa fonde që i mbështesim
kompanitë vendore në kuadër
të Marrëveshjes së Stabilizim
Asocim. Do ta vazhdojmë
mbështetjen edhe për këtë vit”,
ka thënë Szunyog.

Shefi i BE-së viziton kryetarin e Vushtrrisë, temë diskutimi përkrahja për bujqësinë 

Amsterdam, 31 maj (ER) - Të
martën ka filluar Panairi
Ndërkombëtar i PLMA-s “World
of Private Label”, në të cilin Klubi
i Prodhuesve i Kosovës ka
organizuar pjesëmarrjen e shtatë
kompanive vendore në kuadër të
Private Label Network Kosovo
(Rrjetit të Etiketave Private).
Në këtë vit në panair do të
prezantohen rreth 2 800
kompani ekspozuese nga 70
vende të botës, përfshirë 60
pavijone botërore. 
Mbi 17 000 vizitorë tregtarë pritet
ta vizitojnë këtë ngjarje, duke
përfshirë importuesit dhe
eksportuesit, shitësit me
shumicë si dhe përfaqësuesit e
shitjes me pakicë. Kompanitë
pjesëmarrëse në pavijonin
“Made in Kosova” të organizuar
nga Klubi i Prodhuesve janë
kompani të sektorëve të
ndryshme dhe kompani të
njohura në vendin tonë. 
Pjesëmarrëse në këtë edicion do
të jenë kompania Cadi, Scampa,
Flutra, Happy, Erc Trade,

Flexograf dhe Liri.  
Shtandi i Kosovës, që gjendet në
sallën numër 8, pritet të
frekuentohet nga vizitorë dhe
pjesëmarrës të shumtë. Gjatë dy
ditëve të panairit pjesëmarrësit
pritet që të rrjetëzohen, rritin
mundësitë e bashkëpunimit dhe
të informohen mbi trendet e
fundit sa iu përket etiketave
private (private labels).
Rrjeti i Etiketave Private (Private
Label Network Kosovo) është
iniciativë që synon të mbështesë,
zhvillojë dhe promovojë
prodhuesit e etiketave private.
Private Label Network Kosovo
është në mbështetje të
vazhdueshme të kompanive
vendore për t’i promovuar
produktet e tyre në panairet e
ndryshme ndërkombëtare, me
synimin që ato t’i rritin
kapacitetet prodhuese dhe të
gjejnë blerës edhe në shtetet e
jashtme. 
Panairi ndërkombëtar i PLMA-s
“World of Private Label” do të
mbahet edhe sot (e mërkurë).

Kompanitë vendore të Kosovës marrin pjesë në
panairin “World of Private Label” në Amsterdam

PRIZREN, 31 MAJ (ER) -
Kryeministri i Kosovës, Albin
Kurti, ka marrë pjesë në hapjen e
edicionit të pestë të Javës së
Zhvillimit të Qëndrueshëm në
Kosovë në Parkun e Trajnimit
dhe Inovacionit në Prizren.
Në fjalën e tij, kryeministri Kurti
ka thënë se pandemia Covid-19,
tani edhe lufta në Ukrainë, kanë
vërtetuar se sa i cenueshëm
është sistemi global i ushqimit,
prandaj kjo kërkon përgatitje
dhe veprime urgjente që të
parandalojmë një krizë të
radhës. Megjithëkëtë, sipas
kryeministrit, këto kriza nuk
duhen assesi të na pengojnë për
ta avancuar zbatimin e Agjendës
së Gjelbër dhe përmbushjen e
objektivave të zhvillimit të
qëndrueshëm. Ai ka potencuar
se qeveria e ka prioritet zbatimin
e Agjendës së Gjelbër dhe
përmbushjen e objektivave të
zhvillimit të qëndrueshëm sepse
vetëm kësisoj arrijmë zhvillim
ekonomik, rrisim sigurinë
ushqimore dhe
qëndrueshmërinë mjedisore.

Për ta përshpejtuar zbatimin e
Agjendës së Gjelbër, kryeministri
ka thënë se qeveria ka
ndërmarrë disa veprime, ndër
to: shumëfishimin e
subvencioneve në bujqësi,
inicimin e Kartës për Komunën
e Gjelbër dhe të Qëndrueshme,
finalizimin e draftit të Strategjisë
së Energjisë 2022-2031,
finalizimin e Draft Strategjisë
Afatgjatë të Dekarbonizimit,
përmes së cilës i hapet rrugë
tranzicionit drejt një ekonomie
të qëndrueshme dhe
konkurruese, hartimin dhe
miratimin e Strategjisë për
Bujqësi dhe Zhvillim Rural 2022-
2028, e cila vëmendje të veçantë
i ka kushtuar edhe sigurisë
ushqimore. “Përmes projekteve
të Zhvillimit Rural kemi
paraparë përkrahjen e
prodhuesve dhe përpunuesve
me qëllim të zhvillimit dhe
avancimit të këtyre
ndërmarrjeve për t’i
përmbushur standardet e
kërkuara të sigurisë ushqimore”,
ka thënë kryeministri Kurti.

Qeveria premton rritjen e sigurisë ushqimore
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Nga Gideon RACHMAN
“Financial Times”

A po shkon më në fund lufta në
Ukrainë, sipas planeve të Vladimir
Putinit? Ushtria ruse po përparon
aktualisht në Donbas. Nëse ushtria
e Putinit do të jetë e aftë të pushtojë
qendrat industriale të Ukrainës,
dhe ta privojë nga dalja në det,
mbijetesa e Ukrainës si një shtet i
qëndrueshëm, do të vihej
seriozisht në pikëpyetje.
Ky skenar i zymtë është sigurisht i
mundshëm. Por nuk është i
pashmangshëm. Për
taparandaluar Rusinë të arrijë
diçka që mund të duket si një fitore
në këtë luftë, aleanca perëndimore
që mbështet Ukrainën duhet të
mbetet e bashkuar, dhe ta rrisë
mbështetjen e saj për Kievin.
Lufta mund të anojë sërish në
anën e Ukrainës, përpara se të ketë
ndonjë perspektivë për një
marrëveshje paqeje të
pranueshme. Në thelb, lufta në
Ukrainë po zhvillohet në 3 fronte
dhe midis 3 protagonistëve. Fronti
i parë është vetë fusha e betejës.
Fronti i dytë është aiekonomik.
Dhe fronti i tretë është beteja e
vullneteve.
Tre pjesëmarrësit janë Rusia,
Ukraina, dhe aleanca
perëndimore që e mbështet
Ukrainën.
Ukrainasit janë gjithnjë e më
nervozë, pasi shqetësohen se

mbështetja perëndimore është
duke u zbehur. Ata e dinë se në një
luftë të drejtpërdrejtë me Rusinë,
Ukraina është e avantazhuar
vetëm në frontin e tretë, në betejën
e vullneteve.
Si një vend që lufton për lirinë dhe
pavarësinë e tij, ukrainasit janë
shumë më të motivuarsesa rusët.
Por kur flitet për fuqinë e zjarrit dhe
ekonominë, avantazhi anon
dukshëm nga Moska. Rusia ka më
shumë artileri të rëndë dhe më
shumë avionë sesa Ukraina, dhe së
fundi po e bën të dukshme këtë
epërsi në Donbas.
Ekspertja gjermane Sabine
Fischer, thotë në Moskë janë rritur
shpresat për një lloj fitoreje në këtë
luftë. Rusia ka pësuar shumë
viktima, por po ashtu edhe
Ukraina. Presidenti
VolodymyrZelensky, deklaroi pak
ditë më parë se vendi i tij po
humbet deri në 100 trupa në ditë.
Por shifra reale mund të jetë edhe
më e lartë.
Po ashtu Ukraina ka pësuar dëme
ekonomike shumë më serioze sesa
Rusia. Ekonomia ruse
parashikohet të bjerë me 12–15 për
qind këtë vit. Por ekonomia e
Ukrainës, më e vogël që në fillim të
konfliktit, pritet të tkurret me 45
për qind. Përveç moralit më të lartë
se armiku, avantazhi i madh i
Ukrainës është mbështetja e
Perëndimit.
Nëse aleanca perëndimore u jep
ukrainasve armët dhe ndihmën

ekonomike që u nevojitet, atëherë
bilanci i luftës do të kthehet të
anojë sërish drejt Kievit.
Delegacioni ukrainas ishte
dukshëm shumë nervoz në
Forumin Ekonomik Botëror në
Davos javën e kaluar, pasi druhet
se mund të dobësohet mbështetja
perëndimore ndaj Ukrainës.
Ukrainasit janë të alarmuar nga
ngadalësia e dërgesave të armëve
nga SHBA dhe Gjermania, gjë që
po e bën më të vështirë
ngadalësimin e avancimit të
ushtrisë ruse. Ata shqetësohen se
nga shtatori e tutje, vendet
perëndimore do të fokusohen më
shumë tek problemet e tyre
ekonomike sesa mbi gjendjen e
rëndë të Ukrainës.
Po ashtu ata kanë frikë se disa
vende – ndoshta të udhëhequra
nga Franca ose Gjermania – do të
gënjehen nga negociatat iluzore
për paqe, dhe do ta reduktojnë
drastikisht mbështetjen për
Ukrainën. Këto shqetësime mund
të jenë nxitur me siguri edhe nga
telefonata e fundit midis Putint,
Olaf Scholz dhe Emmanuel
Macron, udhëheqësit e
Gjermanisë dhe Francës.
Frikërat e ukrainasve janë më se të
kuptueshme. Por unë mendoj
(dhe shpresoj) se ato janë të
gabuara. Fjalimi i Scholz në Davos,
tregoi se ai e kupton qartë atë që
është në lojë në Ukrainë. Kancelari
deklaroi se Rusia po bën një luftë
imperialiste, dhe deklaroi se “Putin

nuk duhet të lejohet të fitojë”.
Më e rëndësishmja, gjermanët
thonë të njëjtën gjë privatisht,
duke këmbëngulur se ata nuk
kanë ndërmend ta detyrojnë
Ukrainën të heqë dorë nga një
pjesë e territorit, dhe synojnë t’i
dërgojnë të gjithë armatimin e
premtuar.
Nëse perëndimi ruan qetësinë, i
mban premtimet dhe e
përshpejton dërgimin e armëve,
atëherë do të lehtësohet edhe
presioni mbi ukrainasit për të bërë
lëshime territoriale apo tëllojeve të
tjera ndaj Moskës. Me më shumë
armë të rënda në dispozicion,
ukrainasit duhet të jenë në gjendje
të bllokojnë përparimin e rusëve,
dhe më pas t’i detyrojnë ata të
sprapsen.
Profesor Laërence Freedman
thekson:“Tani Rusisë i duhet të
mbrojë një front të gjatë në një
territor të madh që ka arritur të
pushtojë. Por tashmë forcat e saj
janë dobësuar, dhe Moska po
përpiqet të gjejë rezerva”.
Ndërkohë me kalimin e kohës,
pozicioni i Rusisë mund të
dobësohet në mënyrë dramatike
në frontin ekonomik. Ushtria ruse
ka humbur shumë pajisje
ushtarake. Zëvendësimi i tyre është
shumë i vështirë në një ekonomi që
po goditet fort nga sanksionet
perëndimore.
Tani rusëve tani u mungojnë aq
shumë gjysmëpërçues, saqë thuhet
se po përdorin në pajisjet ushtarake

çipe të marra pjatalarëset dhe
frigoriferët. Qeveria amerikane
pretendon se Rusia ka humbur
rreth 1000 tanke në betejë, dhe se dy
nga kompanitë prodhuesve të
tankeve në vend,janë detyruar ta
ndërpresin prodhimin, për shkak të
mungesës së pjesëve të këmbimit.
Po ashtu është shtërnguar edhe
“laku financiar” ndaj Putinit.
Aktualisht, Rusia merr ende afro 1
miliardë euro çdo ditë nga eksporti
i naftës dhe gazit. Por BE planifikon
t’i japë fund importeve të naftës
ruse deri në fund të këtij viti, dhe të
reduktojë importet e gazit në
mënyrë drastike dhe sa më shpejt
që të jetë e mundur.
Gjermania po ndërton dhe po jep
me qira terminale të reja për
importin e gazit natyror të
lëngshëm, të cilat do të lejojnë
nisjen e ndërprerjes së importit të
gazit rus që nga fillimi i vitit të
ardhshëm. Rusët nuk kanë linja
transporti për ta çuar gazin drejt
Kinës, ndaj pritet të përballen me
një goditje katastrofike për financat
e tyre kombëtare.
Perspektiva e një lufte të gjatë është
e tmerrshme. Por derisa qeveria
ruse të braktisë synimin e saj për të
pushtuar një territor të ri në
Ukrainë, nuk mund të ketë asnjë
perspektivë për bisedimet reale për
paqe. Kjo mund të jetë e mundur
vetëm kur trupave të Putinit t’u
mbarojnë pajisjet, dhe kur qeveria
e tij të mos ketë më para për ta
vazhduar luftën.

Nëse Perëndimi do të rrisë 
mbështetjen për Kievin,

koha nuk do të jetë në anën e Rusisë
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GJILAN, 31 MAJ - Nënkampionia e
Kosovës në futboll, Drita, një ditë
pasi e zyrtarizoi transferimin e
Besnik Krasniqit nga Prishtina, ka
bërë me dije se ka vazhduar
kontratën me mbrojtësin e krahut
të majtë, Ilir Blakçori, edhe për dy

vjet të tjera. “Klubi ynë, FC Drita
dhe futbollisti Ilir Blakçori kanë
vazhduar bashkëpunimin edhe për
dy vitet e ardhshme. Blakçori ishte
një nga futbollistët e rëndësishëm
për ne në tre vjetët e fundit,
prandaj me paraqitjet e tij ka

bindur të jetë pjesë e FC Drita për
dy vjet të tjera. Marrëveshja e
arritur u nënshkrua në prani të
drejtorit sportiv Valon Zymberi, i
cili i dëshiroi suksese në rrugëtimin
tonë të përbashkët”, thuhet në
njoftimin e Dritës. 

Drita ‘blindon’ Blakçorin  

Veton ZYMBERI 

PRISHTINË, 31 MAJ -
Përfaqësuesja e Kosovës në
futboll ka zhvilluar stërvitjen e
fundit në Kampin Nacional në
Hajvali për ndeshjen kundër
Qipros që zhvillohet më 2
qershor në kuadër të Ligës së
Kombeve. Në këtë stërvitje
përzgjedhësi Alain Giresse
vendosi që seanca të jetë më
shumë rigjeneruese dhe
relaksuese. Pas stërvitjes për
faqen zyrtare të Federatës së
Futbollit ka folur Blendi Idrizi,
i cili është optimist për
ndeshjet e muajit qershor,
ndërsa ndaj Qipros pret fitore.
“Presim fitore kundër Qipros.
Kemi stërvitur shumë mirë

deri tash. Të hënën ishte
stërvitja mjaft e mirë dhe
intensive. Ajo ishte më shumë
rigjenerim. Presim që në
Qipro të bëjmë një lojë shumë
të mirë. Është loja e parë dhe
duhet të fitojmë sepse është
shumë e rëndësishme për
vazhdimësinë tonë në
ndeshjet e tjera. Forma e mirë
e lojtarëve në klubet e tyre
është shumë e rëndësishme
sepse atë kualitet ata e sjellin
edhe në kombëtare”, ka thënë
Idrizi. 
Njëjtë sikurse Idrizi, edhe
futbollisti tjetër “dardan”,
Lirim Kastrati, është optimist
se Kosova mund të marrë
rezultate pozitive në ndeshjet
e qershorit. “Pres rezultat
pozitiv. Të gjithë jemi në

formë të mirë, derisa kur je
pjesë e ekipit kombëtar është
një ndjenjë ndryshe. Besoj se
do ta japim maksimumin për
t’i treguar vlerat e shtetit tonë.
Me punën serioze që jemi
duke e bërë besoj se do të
arrijmë sukses, ngase kemi
kualitet dhe potencial”, ka
thënë Kastrati. 
Kosova më 2 qershor përballet
me Qipron, kurse më 5
qershor në stadiumin “Fadil

Vokrri” e pret Greqinë, derisa
katër ditë më vonë përballet
me Irlandën e Veriut. Më 12
qershor Kosova e zhvillon
ndeshjen e fundit të muajit
qershor si mysafire e Greqisë. 

Zeneli: Më kanë munguar
paraqitjet me Kosovën

Lajm i mirë për Përfaqësuesen
e Kosovës është rikthimi në
formacion i futbollistit më

numër 10, Arbër Zeneli. Ky i
fundit është shprehur i lumtur
që pas një viti mungesë është
rikthyer sërish në ekipin
përfaqësues, teksa shpreson
në cikël të suksesshëm të
“dardanëve”. “Mund të presim
ndeshje shumë të mira.
Shpresoj ta nisim me fitore
ndaj Qipros në ndeshjen e
parë e pastaj ndaj Greqisë ta
kemi stadiumin e mbushur
me shikues. Më kanë
munguar shumë paraqitjet
me Kosovën. Jam kthyer në
shkurt, pastaj pata rastin të vij
në mars, por u lëndova sërish,
ndërsa tani jam shumë mirë.
Për Kosovën duhet ta japim
maksimumin të gjithë. Duhet
mos ta kursejmë veten për
shtetin tonë, për shikuesit që
vijnë dhe për të gjithë
shqiptarët që janë gjithandej.
Jam në formë të mirë, por çdo
minutë më shumë për mua
është e rëndësishme. Pres
ndihmën e shikuesve kundër
Greqisë dhe të vazhdojmë me
rezultate pozitive”, ka
deklaruar Zeneli. 

‘Dardanët’ zhvillojnë stërvitjen e fundit, 
sot nisen drejt Qipros 

Suharekë, 31 maj - Skuadra e Ballkanit
nga Suhareka e ka shkruar historinë duke
fituar për herë të parë titullin e kampionit
në elitën e futbollit të Kosovës. 
Klubi i drejtuar nga trajneri Ilir Daja e
mbylli sezonin me 76 pikë nga 36 ndeshje
të zhvilluara, duke i lënë prapa dy ekipet
gjilanase, Dritën dhe Gjilanin. 
Komuna e Suharekës ka marrë vendim
që klubit t’ia ndajë një shpërblim prej 80

mijë eurosh. Ballkani do të shpërblehet
edhe nga UEFA që u shpall kampion dhe
për pjesëmarrjen historike në Ligën e
Kampionëve. 
Komuna e Suharekës do ta shpërblejë
edhe Klubin e Basketbollit Golden Eagle
Ylli nëse shpallet kampion i Kosovës.
Therandasit janë treguar mjaft të fortë
këtë vit në dy sportet kryesore në vend, në
futboll dhe në basketboll.

Komuna e Suharekës shpërblen
Ballkanin me 80 mijë euro 

NION, 31 JANAR - Është hedhur të martën
në selinë e UEFA-s në Nion të Zvicrës
shorti për eliminatoret e Kampionatit
Evropian U17 për femra 2022-2023.
Shorti e ka vendosur Kosovën në Grupin
B2 të Ligës B së bashku me Shqipërinë,
Maqedoninë e Veriut dhe Moldavinë,
ndërkohë që pas konsultimeve në mes
të skuadrave dhe UEFA-s është
vendosur që ndeshjet e këtij grupi do të

organizohen në Shqipëri me 18, 21 dhe
24 tetor 2022. Me vendimin e marrë në
vitin 2020 nga Komiteti Ekzekutiv i
UEFA-s, kualifikueset e U-17 dhe U-19
për femra janë riorganizuar teksa
skuadrat janë ndarë në dy Liga, A dhe B.
Ekipet që janë pjesë e Ligës A garojnë
për t’u kualifikuar në Evropian, ndërsa
ato të Ligës B garojnë për t’u ngjitur në
ligën më lart.

Kosova në grup me Shqipërinë,
Maqedoninë e Veriut dhe Moldavinë

Kosova ka zhvilluar stërvitjen e fundit para
udhëtimit në Larnaca, ku më 2 qershor do të
përballet me Qipron në kuadër të Ligës së
Kombeve. Futbollistët Blendi Idrizi dhe Lirim
Kastrati kanë shprehur optimizëm se
“dardanët” mund të marrin rezultate pozitive
në ndeshjet e muajit qershor  
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Madrid, 31 maj - UEFA e ka
publikuar formacionin e vitit në
Ligën e Kampionëve. Në
formacionin janë vendosur katër
futbollistë të Real Madridit, i cili të

shtunën është shpallur kampion
pasi e ka mposhtur Liverpoolin me
rezultat 1-0. Me një sistem 4-3-3,
në formacion zënë vend katër
lojtarë të Liverpoolit, katër të Real

Madridit, një i skuadrës së Chelseat
dhe një i klubit francez PSG-së.
Liverpooli dominon në repartin e
mbrojtjes, me tre mbrojtës dhe një
mesfushor defensiv.

Formacioni: Courtuis, Alexander-
Arnold, Rudiger, Van Dijk,
Robertson, Fabinho, Modriq, De
Bruyne, Mbappe, Benzma, Vincius
JR.

Formacioni i vitit në Ligën e Kampionëve 

Lirohet Ballisti 

Lirohet nga burgu “supertifozi” i kombëtares Kuq e Zi,
Ballist Morina. Tifozi u arrestua nga policia e Kukësit
paraditen e 25 majit në qytetin e Kukësit. Ndaj Morinës
kishte urdhër arresti, pasi kishte edhe pesë muaj burg pa
shlyer për armëmbajtje pa leje. “Vendim revokimi për
vendimin penal në mungesë. Procedurat e mëtejshme
duhet t’i bëjë Gjykata e Apelit në Durrës, e cila është
gjykatë kompetente për ta shqyrtuar çështjen e gjykatës
së Shkallës së Parë Durrës. U pranua kërkesa e tij për
lirim. Do të jetë i lirshëm sepse hetimi për të ka mbaruar
tashmë. Ai ka një vendim dënimi dhe i mbeten pa vuajtur
5 muaj e 12 ditë, të cilin do ta konvertojë me shërbimin e
provës”, ka thënë avokati Gramoz Lika.

Benzema, lojtari më i mirë i sezonit në
Ligën e Kampionëve 

Sulmuesi i Real Madridit, Karim Benzema, është zgjedhur
lojtari më i mirë i sezonit 2021/22 në Ligën e
Kampionëve. Këtë vendim e ka marrë paneli i vëzhguesve
teknikë të UEFA-s. Benzema është bërë lojtari i parë
francez që e fitoi “Këpucën e Artë” të Ligës së
Kampionëve në epokën e re të kësaj gare. Francezi e
shfaqi një formë të jashtëzakonshme duke e ndihmuar
Real Madridin ta fitojë titullin e 14-t të kampionit
evropian. Ky, njëherësh, ishte i pesti për ish-futbollistin e
Lyonit, i cili e mbylli sezonin me 15 gola të shënuara këtë
edicion në Ligën e Kampionëve.

Vinicius Junior, lojtari më i mirë i ri i
sezonit në LK 

Sulmuesi i talentuar i Real Madridit, Vinicius Junior, është
zgjedhur lojtari më i mirë i ri i sezonit në Ligën e
Kampionëve. Këtë përzgjedhje e ka bërë paneli i
vëzhguesve teknikë të UEFA-s pas përfundimit të sezonit
2021/22 të ligës elitare evropiane. Sulmuesi brazilian e
pati një sezon të jashtëzakonshëm me “Los Blancos”. Ai
madje ia siguroi Realit titullin e 14-t të kampionit
evropian pasi e shënoi golin e fitores 1-0 ndaj Liverpoolit
në Paris.

Perezi rinovon me Red Bullin 

Sergio Perez ka rinovuar kontratën e tij me Red Bullin.
Piloti meksikan Perez ka vendosur që t’i qëndrojë besnik
skuadrës së Red Bullit edhe për dy vjet të tjera. Pas fitores
në garën për Çmimin e Madh të Monakos, Sergio Perez
ka vënë firmën në kontratën e tij të re. Ai do të jetë me
Red Bullin deri në vitin 2024. Këtë e ka konfirmuar edhe
vetë piloti përmes ‘Twitter’-it. “Triumfi në Monako është
ëndërr për çdo pilot dhe ta festoj këtë fitore të parë me
këtë njoftim që do të vazhdojë me Red Bullin deri në 2024
është vetëm qershia mbi tortë”, ka shkruar piloti. 
Perezi ka qenë figurë kyçe për Red Bullin edhe në
triumfin e Max Verstappenit vitin e kaluar.

Ansu Fati refuzon PSG-në: Përjetësisht
te Barcelona

Ylli i Barcelonës, Ansu Fati, i ka premtuar besnikëri të
përjetshme klubit nga “Camp Nou”, ndërsa ka hedhur
poshtë interesimin nga PSG-ja. Duke lidhur një kontratë
të gjatë me një klauzolë lirimi prej 1 miliard eurosh (1.16
miliard dollarë) deri në vitin 2027 në vjeshtën e vitit të
kaluar, 19-vjeçari ka zbuluar se ai planifikon të jetë në
“Camp Nou” gjatë gjithë karrierës së tij dhe pretendoi se
nuk ishte në dijeni të interesit nga skuadra si Parisi.
“Është e qartë në kokën time, shpresoj të kaloj gjithë
karrierën time këtu”, ka thënë Ansu Fati.

SHKURT 

SAN FRANCISCO, 31 MAJ - Skuadra e
Golden State Warriorsit rikthehet
në një finale të NBA-së pas tre
vjetësh, duke triumfuar në
Konferencën e Perëndimit. Një
rezultat që nuk mendohej këtë
sezon, pasi skuadra e trajnerit
Steve Kerr nuk konsiderohej
favorite. Gjithsesi, falë një loje të
mirë kolektive dhe rikthimit në
parket të Klay Thompson pas dy
vjetësh dëmtim, bëri që
Warriorsi të kalojë çdo pengesë
në “play-off” e të shkojë në

finale. Meritë për këtë sukses ka
edhe kapiteni i këtij ekipi,
Stephen Curry, që pas tre titujve
të fituar me Golden State në
periudhën e artë (2015, 2017 e
2018), synon titullin e katërt në
karrierë. Curry ka qenë
protagonist këtë sezon, duke
vendosur disa rekorde këtë
sezon: Ka realizuar një tripikësh
në të paktën 158 ndeshje radhazi
si dhe është bërë basketbollisti
që ka realizuar më shumë
tripikësha në historinë e NBA-së.

Duke folur për “The Finals”, ku
do të përballen me Boston
Celticsin, basketbollisti Stephen
Curry shprehet: “Le të provojnë
të na ndalin. Jemi një ekip i fortë
dhe i vetëdijshëm për forcën që
kemi. Kemi bërë një rrugëtim të
gjatë dhe me shumë të papritura.
Nuk kemi ndër mend të ndalemi
tani. Përballë kemi një ekip të
fortë, por jemi përgatitur ashtu si
duhet për ta fituar titullin
kampion”. Finalja e parë luhet
më 2 qershor në Boston.

Curry provokon rivalët e Bostonit:
Le të provojnë të na ndalin

Ferizaj, 31 maj - Skuadra e Ferizajt
vazhdon me risi pasi siguroi
rikthimin në elitën e futbollit të
Kosovës. Fillimisht ky klub e
transferoi sulmuesin e mirënjohur
Astrit Fazliu e me pas edhe
mesfushorin Bujar Shabani.
Ndërsa të martën Ferizaj ka
njoftuar se ka vazhduar
bashkëpunimin edhe me 12

futbollistë që kanë dhënë kontribut
të madh për rikthim në elitë. “Klubi
ynë ka arritur marrëveshje me disa
futbollistë të cilët e kanë vazhduar
kontratën me klubin tonë edhe për
edicionin 2022/23 në Superligën e
Kosovës në futboll. Klubi ka arritur
marrëveshje me Kenan Orana,
Ramush Ramadani, Gzim Rusi,
Bleon Shaqiri, Florim Berisha, Enis

Sefa, Laurent Biba, Ergon Hyseni,
Genc Berisha, Behar Bardhi,
Elbasan Thaqi dhe Edison Rexhepi.
Na priftë e mbara!”, thuhet në
njoftimin e skuadrës së Ferizajt. Kjo
skuadër ka synime të mëdha edhe
në rangun më të lartë në futbollin e
Kosovës, ndërsa në krye të shtabit
teknik vazhdon të jetë Arbnor
Morina.

Ferizaj vazhdon kontratat 
me 12 futbollistë 
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� Fatime Tmava shpall të pavlefshëm
diplomën e shkollës se mesme “Frank Bardhi”
Mitrovicë.

� Altina Sejdiu shpall të pavlefshme
dëftesën e shkollës fillore "Migjeni".

� Diar Kastrati shpall të pavlefshme dëftesat
e SHMLT "Arkitekt Sinani".

� Edib Ramaxhiku shpall të pavlefshme
diplomën e SHMLM "DR. Xheladin Deda".

� Rafet Januzi shpall të pavlefshme dëftesën
e shkollës fillore "Trepça".

� Jaha Hasani shpall të pavlefshme dëftesën
e shkollës fillore "Jusuf Rexha".

� Bujar Zeqiri shpall të pavlefshme dëftesën
e shkollës fillore "Migjeni".

� Arton Fejza shpall të pavlefshme dëftesën
e shkollës fillore "Avni Shabani”, Zaberxhë.

� Isa Sejdiu shpall të pavlefshme diplomën
e Universitetit te Prishtinës "Hasan Prishtina".

� D.P.H “Smaka” shpall të pavlefshme
Certifikatën e biznesit me nrb: 80686651.

� "Jaffa Commerce" shpall të pavlefshme
arkën fiskale  e cila është e humbur me numër:
En 21002273.

� "Jaffa Commerce" shpall të pavlefshme
arkën fiskale  e cila është e humbur me numër:
EN13000154.

� "Jaffa Commerce" shpall të pavlefshme
arkën fiskale  e cila është e humbur me numër:
EN21001612.

� "Jaffa Commerce" shpall të pavlefshme
arkën fiskale  e cila është e humbur me numër:
GK 03300483.

� "Jaffa Commerce" shpall të pavlefshme
arkën fiskale  e cila është e humbur me numër:
GK 05504005.

� "Jaffa Commerce" shpall të pavlefshme
arkën fiskale  e cila është e humbur me numër:
GK52205250

�Jeton Tafallari shpall te pavlefshme deftesat
e kl l -V dhe Vl - lX shfmu "Mustafa Bakiu"
Prizren.

�Erza Ademaj shpall te pavlefshme deftesat e
kl l - V dhe Vl- lX shfmu "Naim Frasheri "
Vlashnje.

�Turhan Vulkan shpall te pavlefshme
dipllomen shmlt "11 Marsi" Prizren.

�Axhi Saramati shpall te pavlefshme deftesat
e kl l - Vlll shfmu "Heronjët e Lumes" Vermicë.

� 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.

>> SHPALLJE TË VOGLA <<
NJOFTIM

Njoftojmë të gjithë klientët se “RENT A CAR & AUTOBARTJE
EDONI” SH.P.K. me pronar Edon Azemi, Gjilan ka marrë
vendim të shuajë biznesin me nrb. 811355678 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 “RENT A CAR &
AUTOBARTJE EDONI” D.O.O. Edon Azemi, Gjilan donelo
odluku o prestani rada sa nrb. 811355678 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 “RENT A CAR &
AUTOBARTJE EDONI” L.L.C. Edon Azemi, Gjilan has
come to the decision to quit its business: 811355678 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. 

Prema internom vodi u za nabavku br. 1/2009, za organe za likvidaciju 
 

Konform udhëzuesit të brendshëm për prokurim Nr. 1/2009, për Autoritetet e Likuidimit 
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