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Republika e Kosovës mund të bëhet pjesë e nismës
rajonale “Ballkani i hapur” vetëm në koordinim dhe me
garancitë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës kanë
vlerësuar të enjten ish-presidenti Behgjet Pacolli, ish-

kryeministri Avdullah Hoti dhe ish-ambasadori i
Kosovës në Australi, Hajdin Abazi. Ata kanë theksuar se
ShBA-ja tashmë i ka dhënë mbështetje nismës “Ballkani
i hapur” dhe Kosova duhet të reflektojë 
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PODGORICË, 9 QERSHOR -
Kryeministri i Malit të Zi, Dritan
Abazovi, më 9 qershor foli me
presidentin ukrainas Volodymyr
Zelensky, i cili e ftoi atë ta vizitojë
Kievin.
Sipas kabinetit të Abazoviqit,
kryeministri i Malit të Zi, në
bisedën telefonike, ia përkujtoi
Zelenskyt se Mali i Zi e ka dënuar
agresionin e Federatës Ruse
kundër Ukrainës dhe se që nga
fillimi e ka mbështetur hapur
pavarësinë, integritetin
territorial dhe sovranitetin e
Ukrainës. Ai theksoi se Mali i Zi e
mbështet plotësisht qëndrimin e
Bashkimit Evropian ndaj
pushtimit rus të Ukrainës.
Qeveria malazeze njoftoi se
kryeministri Abazoviq ka marrë
ftesë nga presidenti ukrainas për
ta vizituar Kievin. “Gjatë
bisedimeve me Zelenskyn,
kryeministri Abazoviq ka
shprehur gatishmërinë e tij
personale për ta vizituar Kievin
dhe në këtë mënyrë t’i ofrojë
mbështetje popullit ukrainas,
duke vënë në dukje se do t’u
propozojë liderëve të Ballkanit
Perëndimor që së bashku ta
vizitojnë kryeqytetin ukrainas

dhe të ofrojnë mbështetje”,
thuhet në deklaratë.
Zelensky, siç theksohet,
falënderoi Abazoviqin për
mbështetjen e Malit të Zi për
Ukrainën, qëndrimin parimor
të Podgoricës ndaj BE-së, si dhe
qëndrimin e saj në Kombet e
Bashkuara.
Abazoviq e informoi Zelenskyn
për numrin e refugjatëve
ukrainas që ka pranuar Mali i Zi
dhe deklaroi se bëhet fjalë për
rreth dy për qind të popullsisë.
Në fillim të qershorit,
kryeministri i Malit të Zi i dërgoi
një letër mbështetje popullit të
Ukrainës dhe presidentit
Zelensky ku, ndër të tjera, ka
theksuar se “Ukraina po mbron
jo vetëm atdheun e saj, por të
gjithë Evropën, si dhe vlerat
demokratike dhe normat e
qytetërimit mbi të cilat
mbështetet bota moderne”.
Më 8 prill Qeveria e Malit të Zi
miratoi zyrtarisht sanksionet
kundër Rusisë për shkak të
agresionit ndaj Ukrainës.
Përpara këtij vendimi, Mali i Zi
mbylli hapësirën ajrore të saj
për fluturimet e aeroplanëve
rusë.

Zelensky ftoi Abazoviqin 
ta vizitojë Kievin

SOFJE, 9 QERSHOR - Komisionari i
Bashkimit Evropian për Zgjerim
dhe Fqinjësi të Mirë, Oliver
Varhelyi, deklaroi të enjten në
Sofje se blloku është “shumë i
frustruar” për shkak të mosgjetjes
së një zgjidhjeje mes Sofjes dhe
Shkupit për zhbllokimin e
procesit të integrimit evropian të
Maqedonisë së Veriut.
Pas takimit me kryeministrin
bullgar Kiril Petkov, komisionari
Varhelyi tha se është në Bullgari
për të katërtën herë në gjashtë
muajt e fundit për të kërkuar
zgjidhje për kontestin në mënyrë
që të mund të vazhdojë procesi i
zgjerimit të bllokut evropian. Ai
tha se BE-ja ende beson se mund
të gjendet një zgjidhje në muajin
qershor dhe se për këtë pret
mbështetjen e Bullgarisë.
Bullgaria, si shtet anëtar i BE-së,
në nëntor të vitit 2020 ka
përdorur veton për ta bllokuar
nisjen e bisedimeve për
anëtarësim të Maqedonisë së
Veriut në Bashkimin Evropian.
“Ende nuk ka zgjidhje, gjë që
është shumë frustruese për ne,
sepse nuk mund ta vazhdojmë
procesin e anëtarësimit. Unë jam
ende në pritje të mbështetjes nga
Bullgaria dhe jemi duke punuar
për të gjitha këto bisedime që i
kam këtu në Sofje, si dhe
rregullisht në Shkup, për ta
qartësuar dhe forcuar

përfundimisht perspektivën
evropiane për Republikën e
Maqedonisë së Veriut. Samiti i
Këshillit Evropian në qershor
është i rëndësishëm dhe ne
dëshirojmë të shohim një
marrëveshje të arritur”, ka
deklaruar Varhelyi, sipas agjencisë
bullgare të lajmeve BGNES.
Bullgaria fillimisht kontestonte
gjuhën dhe identitetin
maqedonas duke kërkuar nga
Shkupi që t’i pranojë “rrënjët
bullgare” në të kaluarën e tyre.
Por, tani kërkesa kryesore e saj ka
të bëjë me të drejtat e pakicës
bullgare duke kërkuar përfshirjen
e tyre në Kushtetutën e
Maqedonisë së Veriut.
Kryeministri i Bullgarisë, Kiril
Petkov, deklaroi të enjten në Sofje
se i konsideron të rreme
informacionet se dëshiron ta
heqë veton ndaj Maqedonisë së
Veriut për fillimin e negociatave
për anëtarësim në Bashkimin
Evropian.
Duke komentuar deklaratën e
ministres së dorëhequr të Punëve
të Jashtme, Teodora Gençovska,
se kryeministri “po synon heqjen
e vetos ndaj Maqedonisë së Veriut
duke anashkaluar partnerët
qeveritarë dhe konkluzionet e
Parlamentit bullgar”, Petkov tha se
asnjëherë nuk do të merrte
vendime të njëanshme dhe se
janë të qarta kërkesat që duhet të

përmbushë Shkupi për heqjen e
vetos.
Partia e Slavi Trifunovit, “Ka një
popull të tillë”, është larguar nga
qeveria duke nxitur kështu
zgjedhje të parakohshme
parlamentare, ndonëse
kryeministri Petkov beson se do të
drejtojë një qeveri të pakicës.
“Dua të bëj të qartë se Bullgaria ka
tri kërkesa të qarta për përparimin
në çështjen e Republikës së
Maqedonisë së Veriut -
respektimin e qëndrimit kornizë

të miratuar nga Parlamenti
bullgar, përfshirjen e bullgarëve
në Kushtetutën e Maqedonisë së
Veriut për t’i mbrojtur të drejtat e
tyre, si dhe zbatimin e
marrëveshjes për fqinjësi të mirë.
Këto janë çështje shumë të qarta”,
tha kryeministri Kiril Petkov pas
takimit në Sofje me komisionarin
e BE-së për Fqinjësi dhe Zgjerim,
Oliver Varhelyi.
Autoritetet e Maqedonisë së
Veriut thotë se, pavarësisht prej
zhvillimeve në Bullgari, mbeten të

përkushtuar për gjetjen e një
zgjidhjeje të pranueshme me
Sofjen.
Prishja e koalicionit qeveritar në
Sofje vjen dy ditë pas vizitës së
ministres së Punëve të Jashtme,
tashmë të dorëhequr, Teodora
Gençovska në Shkup dhe
optimizmit të Ministrit të Punëve
të Jashtme të Maqedonisë së
Veriut, Bujar Osmani, se dy
vendet janë në rrugë të mbarë për
kapërcimin e dallimeve dhe
heqjes e vetos bullgare.

Varhelyi: Kontesti në mes 
të Shkupit e Sofjes ‘frustron’ BE-në
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VUSHTRRI, 9 QERSHOR (ER) -
Kryetari i Nismës
Socialdemokrate, Fatmir
Limaj, ka vazhduar
bashkëbisedimin me qytetarë
në Vushtrri me temën
“Kosova në udhëkryq”. Ai ka
thënë se mungesa e një
strategjie konkrete në arenën

ndërkombëtare dhe
skandalet diplomatike të
qeverisë po e vështirësojnë
rrugën drejt integrimeve
evropiane. “Mungesa e
politikave të mirëfillta
zhvillimore po rëndon
situatën sociale duke
vështirësuar jetën e qytetarit

kur shporta esenciale ka
shënuar rritje të paparë”, ka
thënë Limaj.
Kryetari Limaj i ka falënderuar
të pranishmit për kohën dhe
vëmendjen, duke u zotuar se
aktiviteti në shërbim të
qytetarëve dhe shtetit do të
jetë i pandalshëm.

Limaj: Skandalet diplomatike të qeverisë po
vështirësojnë rrugën integruese të Kosovës

PRISHTINË, 9 QERSHOR (ER)- Në
Bibliotekën Kombëtare është
promovuar të enjten libri
“UÇK përballë shpifjeve” i
autorit Kudusi Lama. Në
promovimin e këtij libri kanë
marrë pjesë aktivistë dhe
veprimtarë të çështjes
kombëtare.
Gjeneral Lama me këtë libër i
kundërvihet gjykimit të
padrejtë që Gjykata Speciale
në Hagë po ushtron ndaj ish-
liderëve të UÇK-së dhe ish-
liderëve të Kosovës.
Ky libër me theks të veçantë i
kundërvihet raportit famëkeq
të ish-senatorit dhe ish-
prokurorit zviceran Dick Marty
si dhe dokumenteve politike e
propagandistike të
sponsorizuara nga shtetit serb
kundër luftës së UÇK-së, siç
është libri “Engjëjt e zinj të
skëterrës kosovare - dosjet

sekrete”.
Sipas redaktorit të librit, Arben
Veselaj, me këtë libër gjeneral
Lama ngreh shqetësimin se si
ndërgjegjja politike dhe
intelektuale e botës shqiptare
për tërë këto vite nuk po arrin
të ofrojë fakte dhe dëshmi për
t’i rrëzuar pretendimet
monstruoze të përfaqësuesve
të drejtësisë ndërkombëtare
me seli në Hagë; se si
Prokuroria e Gjykatës Speciale
po e zëvendëson atë serbe; se
si drejtësia evropiane është
shndërruar në një instrument
politik kundër lirisë dhe
pavarësisë së Kosovës etj. 
Gjenerali i luftës së Kosovës,
Kudusi Lama, është autor i
disa librave nga fusha e
studimeve ushtarake dhe të
sigurisë. Ai ka botuar edhe disa
libra publicistikë dhe nga
fusha e mendimit politik.

Në kohën kur sërish duhet të mbrohet
UÇK-ja, gjenerali Lama sjell librin

‘UÇK përballë shpifjeve’

PRISHTINË, 9 QERSHOR (ER) -
Deputeti i Lidhjes Demokratike të
Kosovës (LDK), Agim Veliu, ka
thënë se liderit të kësaj partie,
Lumir Abdixhikut, i është dashur
të kalojë një vit që ta pranojë se
Vjosa Osmani nuk është
presidente e të gjithëve. “E tha se
me presidenten ka vetëm një
komunikim institucional. Shumë
normale kjo. Derisa e bëri

presidente kishte komunikime të
përditshme”, ka shkruar Veliu në
llogarinë e vet në “Facebook”.  
Ai ka theksuar se “një presidente
që ka ardhur në pushtet nën
petkun e LV-së dhe e përkrahur
nga disa deputetë të LDK-së të
ndikuar nga Lumiri, pra pa
konsensus të gjerë, nuk mund të
jetë e të gjithëve. E LV-së po, pa
dyshim, por pse jo e Lumirit dhe e

kompanisë së tij. Kjo është pak e
çuditshme!”. “Nuk është për t’u
habitur pse Vjosa sillet ndaj
Lumirit sipas asaj thënies ‘E
kapërceva lumin…’ Fundja,
askush nuk ka pritur se do të
ndryshojë Vjosa, që ka shkëlqyer si
politikane përçarëse dhe
konfliktuoze, deri në përpjekjen
për shkatërrimin e partisë që e
rriti”, ka shkruar Veliu.

Agim Veliu: Është dashur të kalojë një vit që
Lumiri të pranojë se Vjosa Osmani nuk është

presidente e të gjithëve
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PRISHTINË, 9 QERSHOR -
Departamenti Amerikan i
Shtetit ka bërë me dije se e
mbështet çdo nismë rajonale që
bazohet në rregullat e Bashkimit
Evropian dhe që për qëllim ka
fuqizimin ekonomik të vendeve
të Ballkanit Perëndimor. Ky
reagim erdhi pas takimit të
zhvilluar në Ohër të
Maqedonisë së Veriut në kuadër
të “Ballkanit të hapur”.
Në një deklaratë për “Radion
Evropa e Lirë”, një zëdhënës i
DASh-it nuk ka pranuar ta
komentojë mospjesëmarrjen e

Kosovës në këtë takim, por ka
thënë se “bashkëpunimi më i
ngushtë dhe më i integruar në të
gjithë Ballkanin Perëndimor do
të tërheqë investime në energji,
banka, prodhim, shërbime dhe
sektorë të tjerë në një treg prej
20 milionë punëtorësh dhe
klientësh të arsimuar në zemër
të Evropës”. “Shtetet e
Bashkuara i mbështetin këto
dhe nisma të tjera plotësuese, të
cilat kolektivisht thellojnë
bashkëpunimin ekonomik
rajonal dhe avancojnë rrugën
evropiane”, tha ky zëdhënës i
DASh-it për REL-in.
Kryeministri i Kosovës, Albin
Kurti, ka thënë të enjten se nuk

mund të ketë “Ballkan të hapur”
nëse nuk janë të përfshira
gjashtë shtetet e Ballkanit
Perëndimor. Ai ka theksuar se
gatishmëria dhe interesimi për
bashkëpunim rajonal shprehet
në “mbështetjen e Kosovës për
Procesin e Berlinit”. “Në këtë
bashkëpunim ne duam të kemi
barazi të palëve që e gjejmë në
Procesin e Berlinit. Nuk
besojmë në
vetëmjaftueshmërinë e
Ballkanit. Ka shtete që nuk e
kanë dënuar dhe nuk kanë
dhënë sanksione ndaj Rusisë
për luftën në Ukrainë. Kemi
shtete si puna e fqinjit tonë
verior që është nga ana ruse. Për

të pasur ‘Ballkan të hapur’
Serbia duhet të hapet ndaj
Kosovës. Ju e dini që Serbia nuk
e njeh pasaportën e Kosovës
dhe as kartën e identitetit. Për të
pasur ‘Ballkan të hapur’ le të
hapet Serbia për Kosovën dhe le
të mbyllet për Federatën Ruse.
Bashkimi Evropian është fati
ynë dhe Evropa është kontinenti
ynë”, u shpreh ai.
Ish-kryeministri Avdullah Hoti
ka thënë se Kosova mund të
bëhet pjesë e nismës rajonale
“Ballkani i hapur” vetëm në
koordinim dhe me garancitë e
ShBA-së. “Në qeverinë e
udhëhequr nga LDK-ja, në
takimin në Shtëpinë e Bardhë
në Uashington më 4 shtator
2020, ne pranuam kërkesën e
ShBA-së që Kosova të bëhet
pjesë e nismës rajonale ‘Ballkani
i hapur’ pasi morëm garancinë
se: (1) pjesëmarrja jonë në këtë
nismë do të jetë mbi baza
plotësisht të barabarta; dhe se
(2) kjo nismë rajonale, dhe
cilado nismë tjetër, ka sukses
vetëm kur marrin pjesë të gjitha

vendet. Këto dy parime, si dhe
fakti se kjo nismë është vetëm
për bashkëpunim ekonomik, u
theksuan dje në Ohër shumë
qartë nga zyrtarët amerikanë”,
ka thënë Hoti.
Ai ka shtuar se në terma
praktikë parimi i parë
nënkupton se Serbia detyrohet
ta njohë subjektivitetin
shtetëror të Kosovës në
marrëdhëniet rajonale në çdo
aspekt sikurse të çdo vendi
tjetër, pasi pjesëmarrja e palëve
është në baza plotësisht të
barabarta. “Ndërkaq, parimi i
dytë nënkupton se Serbia nuk
mund të dominojë në tregun
rajonal kur të gjitha vendet e
rajonit marrin pjesë në këtë
nismë. Sidoqoftë, çdo nismë
rajonale është e përkohshme,
pasi orientimi ynë është
integrimi në BE. Kosova duhet
ta bashkërendojë politikën e saj
të jashtme me partnerin e saj
strategjik, Shtetet e Bashkuara të
Amerikës, si dhe me Bashkimin
Evropian. Kosova mund të
bëhet pjesë e nismës rajonale

Bëhet thirrje që Kosova të bëhet
pjesë e ‘Ballkanit të hapur’ vetëm

me garanci të ShBA-së
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Republika e Kosovës mund të bëhet pjesë e nismës rajonale
“Ballkani i hapur” vetëm në koordinim dhe me garancitë e
Shteteve të Bashkuara të Amerikës kanë vlerësuar të enjten 
ish-presidenti Behgjet Pacolli, ish-kryeministri Avdullah Hoti
dhe ish-ambasadori i Kosovës në Australi, Hajdin Abazi. Ata
kanë theksuar se ShBA-ja tashmë i ka dhënë mbështetje nismës
“Ballkani i hapur” dhe Kosova duhet të reflektojë 
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PRISHTINË, 9 QERSHOR - Presidenti i
Këshillit Evropian, Charles
Michel, pritet të qëndrojë në
Kosovë më 14 dhe 15 qershor,
kanë konfirmuar burimet
evropiane në Bruksel. Ai më 15
qershor do të qëndrojë në
Maqedoni të Veriut, më pas do ta
vizitojë edhe Malin e Zi.
Ky është turneu i dytë i vizitave në
Ballkanin Perëndimor që Michel
ka zhvilluar, pasi në maj ai ka
vizituar Serbinë, Shqipërinë dhe
Bosnjë e Hercegovinën.
Sipas burimeve evropiane, Michel

gjatë vizitave në Ballkan do të
bisedojë me liderët e shteteve për
raportet e tyre me Bashkimin
Evropian, për situatën në rajon
pas pushtimit rus të Ukrainës, por
edhe për takimin e përbashkët të
liderëve të BE-së dhe Ballkanit që
pritet të mbahet në Bruksel më 23
qershor.
Pritet që kreu i Këshillit Evropian
ta shfrytëzojë këtë vizitë edhe për
ta sqaruar idenë e tij për krijimin e
një “Bashkësie gjeopolitike
evropiane”, që ka thënë se do t’i
bashkonte vendet e BE-së dhe

shtetet evropiane që nuk janë në
bllok, por që ndajnë vlera të
përbashkëta. 
Michel ka deklaruar më herët se
ka nisur konsultimet me liderët e
27 shteteve të bllokut për idenë e
tij. Ndërkaq, në samitin e 23
qershorit ai pritet që të diskutojë
me udhëheqësit e Ballkanit
Perëndimor. 
Samiti BE - Ballkani Perëndimor
do të zhvillohet në ditën kur do të
nisë edhe samiti i rregullt dyditor
BE-së. Michel, po ashtu, ka thënë
se do të propozojë që gjatë verës të

mbahet edhe një samit i posaçëm
i liderëve të BE-së dhe shteteve
anëtare për të diskutuar për
propozimin e tij për krijimin e një
“Bashkësie gjeostrategjike
evropiane”.
Ideja e paraqitur nga Michel është
e ngjashme me një ide të
paraqitur nga presidenti i Francës,
Emmanuel Macron, për krijimin e
“Komunitetit politik evropian”.
Michel ka thënë se ideja e tij “në
asnjë mënyrë nuk është menduar
si zëvendësim i procesit të
zgjerimit e as si argument për

vonesa të reja në këtë proces”.
Nga gjashtë shtetet e Ballkanit
Perëndimor, Mali i Zi dhe Serbia
janë në bisedime më të avancuara
për anëtarësimin në bllok.
Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut
po presin datën për nisjen e
bisedimeve për anëtarësim,
proces që është bllokuar nga një
veto e Bullgarisë për shkak të
mosmarrëveshjeve me
Maqedoninë e Veriut. Ndërkaq,
Kosova dhe Bosnjë e Hercegovina
ende nuk kanë nisur procesin për
anëtarësimin në BE.

Michel viziton Kosovën 
javën e ardhshme

‘Ballkani i hapur’ vetëm në
koordinim dhe me garancitë e
ShBA-së”, ka deklaruar Hoti.
Ish-presidenti i Kosovës, tash
deputet i Kuvendit, Behgjet
Pacolli, ka thënë se e do
Kosovën në një klub me
Shqipërinë, Maqedoninë e
Veriut dhe Malin e Zi, të
mbështetur fuqishëm nga
ShBA-ja. “Dua ta shoh edhe
Kosovën në një klub me
Shqipërinë, Maqedoninë e
Veriut dhe Malin e Zi, të
mbështetur fuqishëm nga
ShBA-ja. Është koha e duhur
(kemi tre kryeministra
shqiptarë), aty mund të merren
vendime vetëm në favor të
Kosovës. Mos u frikësoni! Anglia
ishte themeluese e Unionit
Evropian dhe atëherë kur ajo e
vlerësoi doli nga ky union. Edhe
Kosova mund ta bëjë këtë nëse
vëren që aty kërkohet të bëhet
diçka që shkon në dëm të
Kosovës”, ka thënë Pacolli, duke
shtuar se Kosova nuk guxon të

hezitojë dhe të paragjykojë në
rrugën e integrimit euroatlantik
të mbështetur nga ShBA-ja. “Ajo
duhet të jetë aty ku flitet për
urat, për integrimet dhe për
ardhmërinë evropiane. Izolimi i
duhet më së paku Kosovës.
(Edhe Bledi e Berlini i fundit nuk
shkuan në favor të Kosovës).
Nuk ka nevojë të frikësohemi
nga vendi ku flitet për sfidat!”, ka
theksuar Pacolli.
Ish-ambasadori i Kosovës në
Australi, Hajdin Abazi, ka
komentuar deklaratën e
ambasadorit amerikan në
Beograd, Christopher Hill, i cili
tha se ShBA-ja e përkrah
iniciativën e “Ballkanit të
hapur”. 
Abazi ka thënë se ShBA-ja
tashmë ka folur dhe Kosova
duhet të reflektojë sa i përket
nismës “Ballkani i hapur”. “Në
samitin ‘Ballkani i hapur’ që u
mbajt në Ohër, Maqedoni e
Veriut, foli Amerika. Foli ShBA-
ja. Edhe me prani fizike, edhe

virtualisht. Kjo i ndryshon gjërat
sepse nxjerr në pah një kontekst
të ri sa rajonal aq dhe
gjeopolitik. Nga sot nisma
‘Ballkani i hapur’ është ndryshe.
Deri më sot unë kam qenë
skeptik për këtë nismë, jo
thjesht si nismë, por për shkak
të nismëtarit, A. Vuçiq, i cili, prej
se ka ardhur në pushtet, si edhe
pararendësit e tjerë të tij, ka
ndjekur politikën famëkeqe
antishqiptare”, ka deklaruar ai.
Ish-ambasadori Abazi ka thënë
se aty ku është ShBA-ja Kosova
duhet të ndihet e sigurt.
“Prandaj krerët e institucioneve
më të larta të Republikës së
Kosovës pa vonesë duhet të
veprojnë. Duhet ta ndryshojnë
qasjen dhe të reflektojnë
politikisht në interes të shtetit.
Ajo që kërkohet dhe që duhet
bërë është që me shpejtësi të
rikalibrohen qëndrimet e
Kosovës me ShBA-në për
‘Ballkanin e hapur’, si
partikularitet i gjeostrategjike

dhe gjeopolitikës qartazi të
riformatuara amerikane. 
Bashkërendimi me ShBA-në
duhet të jetë derivat i vullnetit të
sinqertë i politikës së Kosovës, pa
ekzibicione dhe akrobacione
kontraproduktive”, është
shprehur Abazi.
Ai ka theksuar se vonesa e
kthesës së Kosovës ka rrezik të
marrë konotacion vetizolacionist
dhe refuzues të një nisme e cila
nga sot e ka mbështetjen e ShBA-
ve. “Kosova nuk e ka
komoditetin, kapacitetin hiç se
hiç, që të manovrojë kundrejt
gjeopolitikës amerikane pasi që
vetëm brenda saj fati i Kosovës
dhe i shqiptarëve përgjithësisht
mund të sendërtohet, por që
kërkohet edhe konstruktiviteti
ynë”, ka thënë ish-ambasadori
Abazi.
Maqedonia e Veriut, Shqipëria
dhe Serbia të mërkurën kanë
nënshkruar në Ohër katër
marrëveshje dhe
memorandume në kuadër të

“Ballkanit të hapur”. Këto
marrëveshje është vlerësuar se
do ta thellojnë edhe më tutje
bashkëpunimin në ekonomi,
arsim, kulturë dhe turizëm
ndërmjet shteteve nënshkruese.
Para se të nënshkruhen këto
marrëveshje, kryeministri i
Shqipërisë, Edi Rama, ai i
Maqedonisë, Dimitar
Kovaçevski, presidenti i Serbisë,
Aleksandër Vuçiq, kryeministri i
Malit të Zi, Dritan Abazoviq,
përfaqësuesi i BeH-së, Zoran
Tageltija, ai i ShBA-së, Gabriel
Escobar dhe përfaqësuesi i BE-
së, Oliver Varhelyi, kanë
shprehur pikëpamjet e tyre për
“Ballkanin e hapur”. Rama ka
thënë se lufta në Ukrainë e bën
“Ballkanin e hapur” një
domosdoshmëri edhe më të
madhe. Ndërsa përfaqësuesi i
ShBA-së, Gabriel Escobar, ka
thënë se “Ballkani i hapur” është
iniciativë e shkëlqyer, e cila
duhet t’i përfshijë të gjashtë
shtetet ballkanike.
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RAHOVEC, 9 QERSHOR (ER) -
Kryetari i komunës së
Rahovecit, Smajl Latifi, ka pritur
në zyrë qytetarë të shumtë. Si

çdo të enjte, kryetari Latifi
vazhdoi praktikën e njëjtë, atë të
qëndrimit afër nevojave dhe
kërkesave që kanë banorët e

komunës së Rahovecit. “Në
shoqërimin e drejtorëve të
drejtorive komunale priti në
zyrë shumë qytetarë të cilët

shpalosën kërkesat e tyre karshi
të parit të komunës, si adresë ku
ata gjejnë zgjidhje”, ka njoftuar
komuna e Rahovecit.

Kryetari i Rahovecit pret në zyrë qytetarët, dëgjon kërkesat e tyre

GJILAN, 9 QERSHOR (ER) -
Kryetari i komunës së
Gjilanit, Alban Hyseni, po i
vazhdon vizitat në terren
për ta parë nga afër

realizimin e disa projekteve
infrastrukturore. 
Kreu i Gjilanit ka vizituar
punimet te çerdhja
“Ardhmëria 2”, sikurse edhe

disa projekte të tjera të cilat
po realizohen. “Punimet te
çerdhja ‘Ardhmëria 2’,
sanimi i gropave dhe
asfaltimi i rrugës në lagjen

‘Dardania’, janë vetëm disa
nga punimet në të cilat po
angazhohen ekipet tona”, ka
deklaruar kryetari i
komunës, Alban Hyseni.

Kryetari i Gjilanit inspekton në terren projektet infrastrukturore

PRISHTINË, 9 QERSHOR - Në
Prishtinë më 9 qershor është
mbajtur Parada e Gjashtë e
Krenarisë me moton “Edhe
n’shtet, edhe n’familje”.
Aktivistë të të drejtave të njeriut
dhe mbështetës të komunitetit
LGBTIQ+ marshuan në rrugët e
kryeqendrës së Kosovës.
Java e Krenarisë nisi më 6 qershor
në Kosovë dhe përgjatë javës janë
mbajtur një sërë aktivitetesh për
evokimin e të drejtave të këtij
komuniteti.
Motoja “Edhe n’shtet edhe
n’familje”, sipas aktivistëve,
pasqyron praninë dhe
ekzistencën e mohuar të

personave LGBTIQ+ si në shtet
ashtu edhe në familje.
Shemsie Musa-Çerkini, nënë e
një personi homoseksual, tha se
është krenare për djalin e saj dhe
bëri thirrje që shoqëria kosovare
t’i “hapë mendjen dhe zemrën”.
“Ka ardhur koha që të kuptojnë
se secili e ka të drejtën që të
vendosë për veten e vet, të
dashurojë kë të dojë, të veshë çka
të dojë, të martohet me kë të
dojë, të krijojë familje me kë t’ia
dojë zemra”, tha ajo.
Ndërkaq ambasadori i Bashkimit
Evropian në Prishtinë, Tomas
Szunyog, që mori pjesë në paradë
së bashku me pjesëtarë të korit

diplomatik, tha se, bazuar në
ligjet e Kosovës dhe BE-së,
diskriminimi në baza të
orientimit seksual është i
ndaluar, duke shtuar se duhet të
bërë më shumë që personat e
komunitetit LGBTIQ+ të
trajtohen në mënyrë të
barabartë. “Përderisa mbajtja e
përvitshme dhe e papenguar e
paradave të krenarisë në Kosovë
qartazi tregon për përkushtimin
për mbrojtjen e të drejtave të
njeriut dhe diversitetit, ne nuk
duhet të harrojmë se pjesëtarët e
komunitetit LGBTIQ+ ende
përballen me diskriminim si në
Kosovë ashtu edhe në BE dhe se

të gjithë ne duhet të punojmë së
bashku për t’u siguruar që
personat LGBTIQ+ të trajtohen
në mënyrë të barabartë”, tha
ambasadori Szunyog.
Parada e sivjetme u mbajt në
kohën kur në Kuvendin e
Kosovës nuk ka mbështetje për
projektkodin e ri civil, i cili hap
mundësinë e hartimit të një ligji
për regjistrimin e bashkësive
civile midis personave të gjinisë
së njëjtë. 
Në Projektkodin Civil nuk u
definua se çfarë është bashkësi
civile. Por, megjithatë, aty
shkruhej se “të martuarit dhe
partnerët në bashkësi civile

gëzojnë të drejta dhe detyra
reciproke në bazë të këtij kodi”.
Pikërisht neni që fliste për këtë u
bë shkak i mosmiratimit të
projektkodit civil në Kuvendin e
Kosovës gjatë muajit mars.
Kundërshtarët e bashkësisë civile
në Kuvend si dhe përfaqësues të
komuniteteve fetare në Kosovë
kanë argumentuar se një gjë e
tillë do ta ripërkufizonte
konceptin e familjes dhe
martesës.
Ministria e Drejtësisë, si
sponsorizuese e projektkodit,
ende nuk e ka ridërguar atë në
Kuvend, edhe pse kishte
paralajmëruar një gjë të tillë.

Në Prishtinë mbahet Parada 
e Gjashtë e Krenarisë
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Albulena S. MAVRAJ

PRISHTINË, 9 QERSHOR - Zyra
Kombëtare e Auditimit (ZKA) ka
publikuar raportin e auditimit të
teknologjisë së informacionit
“Sistemi informativ i gjendjes
civile në Agjencinë e Regjistrit
Civil”. 
Ky auditim kishte për qëllim
vlerësimin e administrimit,
sigurisë, integritetit si dhe
menaxhimin e të dhënave në
sistemin informativ të gjendjes
civile të Kosovës. 
Pavarësisht prej zhvillimeve dhe
avancimit të vazhdueshëm në
Sistemin Informativ të Gjendjes
Civile, rezultatet e auditimit kanë
treguar se Agjencia e Regjistrit
Civil (ARC) nuk ka të vendosur
mekanizma të përshtatshëm dhe
funksionalë të Qeverisjes së
Teknologjisë së Informacionit.
Struktura dhe kontrollet në
operacionet e TI-së nuk janë
përcaktuar mirë duke ekspozuar
kështu organizatën ndaj rrezikut
për arritjen e objektivave,
sigurimin e vazhdimësisë së
operimit të sistemeve informative
dhe shfrytëzimin e pajisjeve
elektronike. 
Ndonëse në vazhdimësi ARC-ja ka
bërë përpjekje për ta përmirësuar
gjendjen, ZKA ka konkluduar se
kjo agjenci në raste të caktuara
nuk ka kontrolle të mjaftueshme
dhe monitorim për ta mbrojtur
sigurinë e informacionit të

Sistemit të Gjendjes Civile (SGJC)
në rrjete si dhe nuk ka kontrolle në
qasjen e përdoruesve në sisteme,
duke rritur rrezikun e ndërhyrjeve
të paautorizuara në sisteme,
ndërprerjen e shërbimeve,
rrjedhjen e informacionit dhe
mossigurimin e mbrojtjes së të
dhënave personale. 
Po ashtu, ARC-ja, në mungesë të
një strukture të qartë të funksionit
të TI-së, nuk ka arritur t’i
përcaktojë rolet dhe përgjegjësitë
për menaxhimin dhe
administrimin e sistemeve të
informacionit duke shkaktuar
dyfishim dhe konflikt të
përgjegjësive.
Auditimi ka venë në pah se sistemi
për mbrojtjen dhe sigurinë e
informacionit që zbatohet në ARC
nuk garanton mjaftueshëm
vazhdimësinë e sistemit dhe
integritetin e të dhënave në çdo
kohë. Po ashtu, ekziston rreziku
që në rast të ndonjë fatkeqësie
natyrore apo dështimit të
sistemit, ARC-ja nuk mund t’i
rikthejë të dhënat e nevojshme
kritike në kohë optimale duke
rritur rrezikun e humbjes së të
dhënave dhe dhënies së
shërbimeve. 
Gjithashtu, konsullatat në kuadër
të Ministrisë së Punëve të Jashtme
dhe Diasporës dhe komuna e
Prishtinës si përdorues të sistemit
nuk garantojnë të kenë ruajtur si
duhet integritetin dhe
konfidencialitetin e të dhënave të
vendosura në sistem.

Sipas gjetjeve të këtij auditimi,
kontrollet e aplikacionit që
zbatohen në SGjC nuk sigurojnë
se në sistem vendosen dhe
azhurnohen vetëm të dhëna të
sakta dhe të vlefshme. Për
rrjedhojë, ka qytetarë të cilët janë
të regjistruar nga dy herë, janë të
pajisur me dy numra personalë si
dhe ka qytetarë të regjistruar me
numër të njëjtë të Librit të
Regjistrit Civil. Gjithashtu, ka
mungesë të ndërlidhjes së SGjC-
së me bazën e të dhënave të

Agjencisë Kadastrale për
regjistrim të adresës.
Lidhur me këtë auditim,
Auditorja e Përgjithshme, Vlora
Spanca, ka kërkuar vëmendjen e
institucioneve përgjegjëse që t’i
ndërmarrin veprimet e
nevojshme për të siguruar se të
dhënat personale të qytetarëve
janë të mbrojtura, siç kërkohet
me legjislacionin në fuqi, si dhe
vazhdimësia e pandërprerë e
shërbimeve elektronike për
qytetarët është e sigurt.

Me qëllim të përmirësimit të
shërbimeve të teknologjisë së
informacionit, Zyra Kombëtare e
Auditimi përmes raportit të
auditivit ka dhënë 27
rekomandime për Ministrinë e
Punëve të Brendshme dhe
Agjencinë e Regjistrit Civil,
përfshirë këtu një për Agjencinë e
Shoqërisë së Informacionit, tri
për Ministrinë e Punëve të
Jashtme dhe Diasporës si dhe tri
për komunën e Prishtinës dhe
Prizrenit.

Auditori rekomandon përmirësime në sigurinë
dhe kualitetin e të dhënave në sistemin

informativ të gjendjes civile 

Faton DËRMAKU

PRISHTINË, 9 QERSHOR - Buxhetimi
me pjesëmarrje vazhdon të mbetet
sfidë e vazhdueshme për qeverisjen
lokale. Qeverisja gjithëpërfshirës
forcohet vetëm duke u dhënë
hapësirë dhe mundësi qytetarëve
dhe grupeve të nënpërfaqësuara
për të qenë pjesë e planifikimeve
buxhetore në nivel lokal. 
Mungesa e zbatimit të buxhetimit
me pjesëmarrje në rastin e
komunave të Kosovës nuk është
për shkak të moskonsolidimit të
bazës ligjore, por nga fakti se
komunat e Kosovës vazhdojnë të
mos e shohin të rëndësishme
pjesëmarrjen e qytetarëve në
proceset vendimmarrëse, duke
mos pasur angazhime konkrete për
fuqizimin e mekanizmave të
brendshëm për rëndësinë e
jetësimit dhe zbatimit të
pjesëmarrjes së drejtpërdrejtë të
qytetarëve për hartimin dhe
zbatimin e politikave publike,
posaçërisht në procese të
rëndësishme të planifikimit të
buxhetit komunal.

Me qëllim të përmirësimit të
praktikave dhe zbatimit të tyre,
Instituti Demokratik i Kosovës
(KDI) rekomandon: Ministria e
Administrimit Pushtetit Lokal
(MAPL) të dizajnojë një udhëzues
model për komunat me qëllim të
ofrimit të zgjidhjeve të ndryshme
për ndërtimin e mekanizmave
operues për planifikimin e buxhetit
me pjesëmarrje qytetare.
Kombinimi i modelit të Porto
Alegros, bashkisë së Elbasanit si
dhe model gjerman, duke iu
përshtatur kontekstit
lokal/komunave të Kosovës do të
ishte një lehtësi e madhe për
zbatim të plotë të buxhetimit me
pjesëmarrje nga ana e komunave;
Komunat ta rritin komunikimin me
qytetarët pjesëmarrës në dëgjimet
buxhetore me qëllim të informimit
të tyre për statusin e kërkesave të
parashtruara gjatë dëgjimeve
buxhetore;
Kuvendi i komunës ta luajë rolin
mbikëqyrës të procesit të
planifikimit të buxhetimit me
pjesëmarrje dhe të kërkojë
llogaridhënie nga ana e
ekzekutivit/kryetarit për procesin e

planifikimit të buxhetimit me
pjesëmarrje dhe ofrimin e raporteve
mbi pranueshmërinë apo
refuzimin e kërkesave të qytetarëve
në planifikimet buxhetore;
Anëtarët e kuvendeve të
komunave ta rritin angazhimin e

tyre në proces të planifikimit të
buxhetit komunal, sidomos në
nxitjen e pjesëmarrjes së
qytetarëve dhe grupeve të caktuara
qytetare në organizimin e
dëgjimeve buxhetore në nivel
komune;

Institucionet lokale të krijojnë
partneritet me mekanizma të
ndryshëm dhe me organizata të
shoqërisë civile me qëllim të nxitjes
dhe përfshirjes së grupeve të
margjinalizuara në planifikimin e
buxhetit komunal. 

KDI-ja: Buxhetimi me pjesëmarrje vazhdon 
të mbetet sfidë për komunat 
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PRISHTINË, 9 QERSHOR (ER) -
Administrata Tatimore e
Kosovës ka njoftuar se
inspektorët tatimorë në
pesëmujorin e parë të këtij viti
kanë realizuar 15 276 vizita
përmbushëse te bizneset. Pas
vizitave në terren janë
shqiptuar 3 534 gjoba

mandatore si dhe 184 gjoba për
mallin e gjetur pa
dokumentacion. “Vlera e
gjobave mandatore shkon deri
në 1.2 milion euro, kurse sa i
përket mallit pa
dokumentacion 155 387 euro.
Aktivitetet operative të cilat
realizohen bazuar ne planin

vjetor të punës kanë hasur
edhe në konstatime të tjera, siç
është ajo e mungesës në stoqe,
qarkullimit dhe tatimit shtesë”,
thuhet në njoftimin e ATK-së.
ATK-ja ka theksuar se
aktivitetet operative të kryera
kanë dhënë rezultat në rritjen e
të hyrave.

ATK-ja shqiptoi mbi 3 000 gjoba 

Albulena S. MAVRAJ

PRISHTINË, 9 QERSHOR - Partia
opozitare, Lidhja Demokratike e
Kosovës, do të kërkojë mbajtjen
e një debati parlamentar për
rritjen e çmimeve të derivateve
teksa një litër naftë në Kosovë
më 9 qershor po shitet mbi 1.80
euro.
Në një konferencë për medie,
deputeti i LDK-së, Besian
Mustafa, ka thënë se do të
kërkojnë edhe miratimin e një
rezolute për uljen e akcizës në
derivate dhe tatimit mbi vlerën
e shtuar për produktet esenciale
“deri në tejkalimin e kësaj krize”.
“Çmimi i litrës së naftës ka
tejkaluar mbi 1.80 euro dhe po
shkon drejt 1.90 euro. Nëse për
një periudhë të caktuar do të
largoheshin tërësisht akciza dhe
TVSh-ja, çmimi do të binte në
rreth 1.20 euro. Pra, kjo qeveri
po ua merr qytetarëve të
Kosovës rreth 60 centë për çdo
litër naftë që ata konsumojnë”,
ka thënë Mustafa.
Me qëllim të rregullimit të
çmimeve të naftës, Ministria e
Industrisë, Ndërmarrësisë dhe
Tregtisë njoftoi më 8 qershor se
qeveria po mëton që të nxjerrë
akt nënligjor për rregullimin e
çmimeve të naftës dhe masa të
tjera mbrojtëse. “MINT ka
përgatitur tashmë draftin dhe
po zhvillon konsultimet në
mënyrë intensive me hisedarë
në mënyrë që sa më parë ta
procedojë për miratim në

qeveri. Vendimmarrja pritet të
ndodhë shpejt”, u tha në
njoftim.
Por, Mustafa tha se një
propozim i tillë është i
pamjaftueshëm, pasi
parashikohet se do ta lirojë
çmimin deri në 12 centë për litër
të naftës. “Sot paskan menduar
që të vendosin t’i lirojnë 12
centë në çmim të litrës së naftës.
Pra, po flasin se ata mund t’i

lirojnë deri në 60 centë, por po i
lirojnë deri në 12 centë. [Ky
propozim] është i vonuar dhe i
papranueshëm dhe me një
efekt superminimal në xhepin e
qytetarëve të Kosovës”, ka thënë
deputeti Mustafa.
Shoqatat e naftëtarëve të
Kosovës janë mbledhur të
enjten dhe pritet të marrin
vendim lidhur me propozimin e
Qeverisë së Kosovës për

rregullimin e çmimeve të naftës,
teksa në media është raportuar
se mund t’i mbyllin edhe
pompat e benzinës për shkak se
kundërshtojnë mundësinë e
rregullimit të çmimit të naftës
nga ekzekutivi.
Qytetarët në Kosovë po
përballen me rritje të çmimeve
të produkteve bazë. Sipas të
dhënave zyrtare, inflacioni ka
qenë 11.2 për qind në muajin

prill.
Qeveria e Kosovës kishte
vendosur një marzhë (çmim
maksimal) për çmimet e naftës,
e cila ishte në fuqi nga 3 marsi
deri më 31 maj.
Ky vendim thoshte se te shitësit
me shumicë marzha më e lartë
tregtare ishte deri në 4 për qind
të çmimit të shitjes, ndërkaq te
shitësit me pakicë marzha më e
lartë deri në 6 për qind.

LDK-ja kërkon heqjen e akcizës
dhe TVSh-së për naftën

Mbi 1 milion 
udhëtarë shfrytëzuan
Aeroportin e
Prishtinës për 
pesë muaj
PRISHTINË, 9 QERSHOR (ER) - Mbi 1
milion udhëtarë kanë fluturuar
nga dhe për në Aeroportin
Ndërkombëtar të Prishtinës
“Adem Jashari” gjatë
pesëmuajshit të parë të vitit 2022.
Në krahasim me pesëmuajshin e
vitit 2021, kjo shifër tregon një
rritje prej 95-përqindësh, dhe në
krahasim me periudhën e njëjtë
të vitit 2019 para pandemisë,

rritja është 25 për qind.
Vetëm gjatë muajit maj 275 770
udhëtarë kanë fluturuar nga dhe
për në Aeroportin Ndërkombëtar
të Prishtinës “Adem Jashari”.
Në krahasim me muajin maj të
vitit 2021, kjo shifër tregon një
rritje prej 91-përqindësh, ndërsa
në krahasim me muajin e njëjtë
të vitit 2019 rritja është 41 për
qind.
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Banka Botërore bëri një
paralajmërim se një kombinim i
rritjes së inflacionit dhe një
ngadalësim i rritjes ekonomike
mund ta çojë ekonominë
globale në “stagflacion” të
ngjashëm me atë të viteve 1970.
Në të njëjtën ditë kur u vu re një
rritje e çmimeve të naftës dhe
gazit, si në SHBA edhe në
Evropë, Banka Botërore publikoi
raportin e saj më të fundit të
Perspektivave Ekonomike
Globale – i cili krahasoi gjendjen
aktuale ekonomike në mbarë
botën me ato gjatë “stagflacionit
të viteve 1970”, duke sjellë lajme
potencialisht të këqija për
ekonominë globale për shkak të
probleme, që përfshijnë dëmin
fiskal të shkaktuar nga
pandemia COVID-19 dhe
pushtimi rus i Ukrainës.
“Lufta në Ukrainë, izolimet prej
pandemisë në Kinë, ndërprerjet
e zinxhirit të furnizimit dhe
rreziku i stagflacionit po godasin
rritjen ekonomike,” tha në një
deklaratë presidenti i Bankës

Botërore, David Malpass. “Për
shumë vende, recesioni do të
jetë i vështirë për t’u shmangur.
Tregjet shohin përpara, prandaj
është urgjente të inkurajohet
prodhimi dhe të shmangen
kufizimet tregtare. Ndryshimet
në politikën fiskale, monetare,
klimatike dhe të borxheve janë
të nevojshme për t’iu
kundërvënë shpërndarjes së
keqe të kapitalit dhe
pabarazinë.”
Raporti thekson se ekonomia
aktuale i ngjan asaj të viteve 1970
në disa drejtime kryesore:
“çrregullime të vazhdueshme
nga ana e ofertës që nxisin
inflacionin, të paraprira nga një
periudhë e zgjatur e politikës
monetare shumë akomoduese
në ekonomitë kryesore të
përparuara, perspektivat për
dobësimin e rritjes ekonomike
dhe dobësitë që vijnë nga tregjet
në zhvillim, dhe ekonomitë në
zhvillim përballen me
shtrëngimin e politikës
monetare që do të nevojitej për

të frenuar inflacionin.”
Banka Botërore tha se inflacioni
në mbarë botën “pritet të zbutet
vitin e ardhshëm”, por mund të
mbetet mbi objektivat në
“shumë ekonomi”. Gjithashtu,
ajo theksoi se rritja ekonomike
në “ekonomitë e përparuara”
parashikohej të ngadalësohej
nga 5.1 përqind në vitin 2021, në
2.6 përqind në 2022, me një
ngadalësim të mëtejshëm në 2.2
përqind që pritet deri në vitin
2023.
Megjithatë, u vu re gjithashtu se
ekonomia aktuale ndryshon nga
ajo e viteve 1970 në disa fusha të
rëndësishme, duke përfshirë
dollarin amerikan që është
aktualisht i fortë, rritje më të
vogla në përqindje në çmimet e
mallrave, “bilance të forta të
institucioneve të mëdha
financiare” dhe kontrolle më të
mira mbi çmimet, stabilitet
nëpërmjet bankave qendrore
dhe një historik i përmbushjes së
objektivave të inflacionit.
Në parathënien e raportit,

Malpass shkruanse njohuritë e
nxjerra nga rimëkëmbja prej
stagflacionit të viteve 1970 ishin
“kthjelluese”, duke vënë në dukje
se “rritja e normave të interesit
që kërkohej për të kontrolluar
inflacionin në fund të viteve
1970 ishte aq e fortë, sa solli një
recesioni global, së bashku me
një varg krizash borxhi në
ekonomitë në zhvillim, duke
sjellë një ‘dekadë të humbur’ në
disa prej tyre.”
Malpass paralajmëroi gjithashtu
se “dhimbja e stagflacionit
mund të vazhdojë për disa vite”
edhe nëse shmanget një
recesion global. “Rritje të mëdha
të ofertës” sugjerohen për të
zbutur rrezikun, përveç masave
të tilla si kundërvënia ndaj rritjes
së çmimeve të ushqimit dhe
naftës, forcimi i rrjeteve të
sigurisë sociale, rritja e
përpjekjeve për lehtësimin e
borxhit, reduktimi i varësisë nga
lëndët djegëse dhe kufizimi i
dëmit të pandemisë si dhe luftës
së Ukrainës.

Përveç gjendjes aktuale
ekonomike që mund të
shkaktojnë stagflacion si ai i
viteve 1970, gjithashtu ngrihen
shqetësime se presioni në pikat
e furnizimit, mund të shkojë
përtej çmimeve të larta të
karburantit. Kreu i Agjencisë
Ndërkombëtare të Energjisë
Fatih Birol i tha Der Spiegel javën
e kaluar se kriza aktuale e
energjisë ishte “shumë më e
madhe” se kriza e viteve 1970,
kur shoferët amerikanë u
përballën me radhë të gjata në
pikat e karburantit për shkak të
mungesës së përsëritur.
“Ne kemi një krizë të naftës, një
krizë gazi dhe një krizë të
energjisë elektrike në të njëjtën
kohë,” tha Birol, sipas Insajder.
“Kur të fillojë sezoni kryesor i
festave në Evropë dhe në SHBA,
kërkesa për karburant do të rritet
… Atëherë mund të shohim
mungesa – për shembull, në
naftë, benzinë ose vajguri,
veçanërisht në Evropë.” / bota.al

Paralajmërimi 
i Bankës Botërore: 

Po afron një stagflacion 
si ai i viteve 1970
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PRISHTINË, 9 QERSHOR -
Kombëtarja e Kosovës ka
realizuar fitoren e dytë në
kuadër të edicionit të ri në
Ligën e Kombeve. Dardanët,
të enjten në mbrëmje, në
stadiumin “Fadil Vokrri”, kanë
mundur Irlandën e Veriut, me
rezultat 3:2, në kuadër të
Grupit 2 të Ligës C. Për
Kosovën kjo ishte fitorja e
dytë në tri ndeshje të
zhvilluara, derisa të dielën do
të luajë ndeshjen e fundit të
këtij muaji në Volos kundër
Greqisë. Kjo e fundit
aktualisht kryeson renditjen
me 9 pikë, derisa Kosova zë
pozitën e dytë me 6 pikë.
Dardanët e nisën ndeshjen
furishëm të përkrahur
maksimalisht edhe nga
tifozët, teksa golin e epërsisë
e gjetën pikërisht në minutën
e 9-të. Ishte Vedat Muriqi që
realizoi nga pika e bardhë,
ngase paraprakisht Milot
Rashica u pengua brenda
zonës së 16-metërshit nga
mbrojtja mysafire. As pas
këtij goli futbollistët e
Kosovës nuk u ndalën dhe
krijuan disa raste të
njëpasnjëshme, teksa e
finalizuan atë të minutës së

19-të, kur shënoi Zymer
Berisha shënoi gol të bukur,
pas asistimit të
shkëlqyeshëm të Rashicës.
Ndonëse Kosova e
mbizotëroi tërë pjesën e parë,
në fund një pakujdesi e vogël
në mbrojtje i kushtoi me gol.
Ishte minuta e 44-t kur
Shayne Lavery shënoi thuajse
nga vija e portës me kokë.
Edhe pjesa e dytë nisi mirë
për Dardanët, që në minutën
e 52-të shënuan edhe golin e
tretë. Kësaj radhe Muriqi
realizoi nga afërsia pas
harkimit të Lirim Kastratit.
Në minutat e fundit mysafirët
arritën të bëjnë trysni drejt
portës së Ujkanit dhe në
minutën e 83-të edhe të
shënojnë golin e dytë, kur
Daniel Ballard shënoi me
gjuajtje me kokë. Ky gol i dha
mundësi mysafirëve që të
krijojnë presion të
vazhdueshëm në minutat e
mbetura, por fatmirësisht
shifrat mbeten në dobi të
Kosovës, 3:2. Kësisoj, festa
ishte e Dardanëve, derisa
fitorja ishte si dedikim për
Legjendën Fadil Vokrri, në
përvjetorin e katërt të vdekjes
së tij.

Kosova fiton kundër Irlandës së Veriut 

Prishtinë, 9 qershor - Futbolli
dhe sporti i Kosovës para katër
vjetësh humbi Fadil Vokrrin,
njërën prej figurave
emblematike i cili dha
kontribut të paharruar sa
ishte futbollist aktiv, por edhe
më pas në
ndërkombëtarizimin e
futbollit të Kosovës si kryetar i
Federatës së Futbollit të
Kosovës. Ai ishte një nga
futbollistët më të mirë dhe më
të pëlqyer shqiptar. Një prej
meritorëve më të mëdhenj
për formimin e Përfaqësues së
Kosovës në futboll dhe për
pranimin e FFK-s në UEFA
dhe FIFA. “Në këtë përvjetor e
përkujtojmë me krenari
punën dhe përkushtimin e tij
dhe zotohemi ta vazhdojmë
misionin e tij në zhvillimin e
sportit të Kosovës. Ndihemi
krenarë që patëm një njeri si
Fadil Vokrri dhe do të jemi
gjithmonë falënderues ndaj
veprës së tij”, thuhet në
përkujtimin e Ministrisë së
Kulturës, Rinisë dhe Sportit
(MKRS). 
Ndërsa kryetari i Federatës së
Futbollit të Kosovës, Agim

Ademi, në shoqëri të KE,
komplet ekipit të
përfaqësueses, veteranëve të
futbollit, administratës së
FFK-së si dhe tifozëve
“Dardanët”, kanë bërë
homazhe dhe kanë vendosur
buqeta me lule te varri i ish-
presidentit të FFK-së, Fadil

Vokrri, me rastin e
katërvjetorit të vdekjes së tij.
“Sot është përvjetori i katërt
pa legjendën tonë. Fadil Vokrri
dihet tashmë kush ka qenë në
fushën e lojës. Normalisht ka
qenë edhe udhëheqës i
Federatës dhe i falënderoj të
gjitha ata që kanë dhënë

kontribut për futbollin dhe
për FFK-në që me ardhur në
këtë ditë, sidomos legjendën
tonë i cili ka qenë në fazën e
ndërkombëtarizimit. Në këtë
kohë ndiejmë edhe dhimbje
dhe emocione të ndryshme.
Jorastësisht sot qëlloi ndeshja
e cila do të luhet me Irlandën

e Veriut dhe rezultatin ia
dedikojmë ish-presidentit
Fadil Vokrri. Po ashtu, i lus
‘dardanët’ që ta bëjnë një
koreografi jashtëzakonisht të
veçantë në këtë katërvjetor
dhe sigurisht që kujtimi do të
jetë i përhershëm për të”, ka
thënë Ademi. 
Ndërsa ish-ministri i MKRS-
së, Memli Krasniqi, njëherësh
kryetar i Partisë Demokratike
të Kosovës (PDK), në llogarinë
e vet në “Facebook” ka
shkruar se Fadil Vokrri ishte
futbollist i papërsëritshëm,
kryetar i jashtëzakonshëm i
FFK-së dhe personalitet që në
vete ngërthente virtyte të larta
njerëzore. “Modest, punëtor i
madh e gjithmonë i
këndshëm me të gjithë. Mik
besnik e i dashur, me të cilin
shumë sfida e suksese i kemi
kaluar me një buzëqeshje në
fund. Miku im Fadil,
faleminderit për shembullin e
sportistit elitar, për
ndërkombëtarizimin e
futbollit tonë dhe për
miqësinë e sinqertë! Na
mungon shumë”, ka shkruar
Krasniqi.

Fadil Vokrri kujtohet në 
katërvjetorin e vdekjes 



11E PREMTE, 10 QERSHOR 2022SPORT

FERIZAJ, 9 QERSHOR - Skuadra e
rikthyer në Superligën e Kosovës
në futboll, Ferizaj, po vazhdon
përforcimet për edicionin e ri
futbollist. Kjo skuadër e ka
transferuar sulmuesin Edon

Sadriu, i cili ditë më parë është
larguar nga skuadra e Llapit.
“Kemi kënaqësinë t’ju njoftojmë
se klubi ynë ka arritur
marrëveshje me sulmuesin
ferizajas Edon Sadriu. Sadriu

ishte pjesë e KF Llapit nga
Podujeva në dy sezone, ku pati
paraqitje mjaft të mira, duke
arritur të fitojë dy herë Kupën e
Kosovës dhe një herë
Superkupën, ndërsa më parë

ishte pjesë e SC Gjilanit. Klubi
ynë i uron mirëseardhje Edonit,
duke i uruar shëndet e shumë
suksese në klubin tonë. Na priftë
e mbara!”, thuhet në njoftim e
skuadrës së Ferizajt.

Ferizaj transferon edhe Edon Sadriun 

Mallorca e gatshme ta blejë Muriqin,
por me çmim të arsyeshëm 
Shefi ekzekutiv i Mallorcas, Alfonso Diaz, ka folur për
pozicionin e klubit spanjoll karshi Vedat Muriqit. Sulmuesi
nga Kosova shkëlqeu në fanellën e klubit ishullor gjatë
huazimit prej gjashtë muajsh duke i realizuar pesë gola dhe
duke i bërë tri asistime, duke e ndihmuar Mallorcan të
shpëtojë nga rënia prej ligës. Klubi i La Ligas është i
interesuar ta blejë kartonin e futbollistit, i cili është në
pronësi të Lazios. Klubi italian është i vendosur të mos zbresë
nën shumën prej 11 milionë eurosh për 28-vjeçarin, por
Mallorca po e ka të vështirë ta paguajë këtë shumë, por që do
të përpiqet ta gjejë një zgjidhje. “Drejtori sportiv, Pablo
Ortells, po punon në të gjitha linjat. Nëse Muriqi do të
vazhdojë me ne, është një çështje ekonomike. Do të shohim
nëse do të mund t’i plotësojmë kushtet dhe kërkesat e saj
(Lazios)”, ka thënë Diaz.

Lacazette rikthehet te Lyoni 
Alexandre Lacazette është larguar përfundimisht nga
Arsenali. 31-vjeçari është rikthyer sot në Olympique Lyon, aty
ku kishte luajtur para se të përfundonte në “Emirates
Stadium”. Përfaqësuesi francez rikthehet kështu në futbollin
francez pas pesë vjetësh. Sulmuesi i rrezikshëm ka
nënshkruar kontratë trevjeçare me gjigantin e futbollit
francez. Atij i skadoi kontrata me Arsenalin dhe palët nuk u
shprehën të interesuara për ta vazhduar bashkëpunimin.
Spekulohej se Lacazette mund të përfundonte në La Liga,
por në fund ai e zgjodhi klubin e tij të zemrës. Ai e pati një
përvojë me formë të luhatshme në Arsenal, por një kohë e
përbënte një dyshe të frikshme në sulm me Pierre-Emerick
Aubameyang.

Liverpooli konfirmon largimin e Origit 
Divock Origi nuk do të jetë më futbollist i Liverpoolit. Me anë
të një postimi në faqen zyrtare, klubi anglez komunikoi
përfundimin e kontratës së sulmuesit belg. Origi e ka rrugën
e lirë për t’u transferuar në Serinë A ku do ta veshë fanellën e
Milanit. Një operacion ky që, sipas medieve italiane, është
mbyllur prej kohësh, por pritej vetëm përfundimi i kontratës.
Ndërkohë në postimin e tij përshëndetës për Origin,
Liverpooli falënderoi lojtarin. “Divock Origi do të largohet
nga klubi kur kontrata e tij të përfundojë në fundin e
qershorit. Faleminderit për tetë vjet të mrekullueshme dhe
që na le ne me shumë kujtime speciale”, shkruhej në
postimin e Liverpoolit.

Gattuso emërohet trajner i Valencias 
Ish-mesfushori dhe trajneri i Milanit, Gennaro Gattuso, është
emëruar trajneri më i ri i Valencias. Trajneri italian, i cili
mbërriti në këtë qytet mbrëmjes e së mërkurës, është
zyrtarisht trajner i skuadrës spanjolle. Trajneri italian ka
nënshkruar kontratë dyvjeçare, me pagë tre milionë euro në
sezon plus bonuset (të lidhura me rezultatet). Gattuso po
përgatitet për një aventurë të re në La Liga. Ish-trajneri i
Napolit ka folur me gazetarët e pranishëm në aeroportin e
Manises. “Tifozët po më presin me padurim dhe unë po pres
me padurim ta filloj punën. Do të flasim për gjithçka dhe do
të punojmë shumë”, ka thënë tekniku kalabrez.

SHKURT 

BOSTON, 9 QERSHOR - Ekipi i Boston
Celticsit fitoi me rezultat 116-100
ndaj Golden State Warriorsit në
finalen e tretë “play-off”, duke
marrë sërish komandën e
ndeshjeve, ku tashmë udhëheq 2-
1 serinë. Përballë tifozëve të saj,
skuadra e Bostonit nuk zhgënjeu,
duke bërë një ndeshje të mirë, që
e udhëhoqi vazhdimisht. Golden
State u “zgjua” vonë, u përpoq ta
rihapë ndeshjen, por e kishte të
pamundur. Për miqtë u dalluan
Curry me 31 pikë e Thompsoni
me 25, por që s’mjaftuan për ta
shmangur humbjen. Bostoni bëri
një lojë më të mirë kolektive, ku
Browni realizoi 27 pikë, Tatumi 26
e Smarti 24 pikë. Këtë herë te
skuadra e Golden States zhgënjeu
stoli, që nuk ishte shumë aktiv.
Edhe ndeshja e radhës do të luhet
në fushën e Bostonit, që do ta
shfrytëzojë në maksimum
faktorin fushë për t’iu afruar
titullit kampion në NBA.

Bostoni në epërsi ndaj Golden States

Prishtinë, 9 qershor - Bujar Idrizi
nuk do të largohet nga skuadra e
Llapit, por ai do të jetë kapiten i
kësaj skuadre edhe në edicionin
2022/23, pasi e ka vazhduar
kontratën edhe për një edicion
me skuadrën që doli fituese e
Kupës në edicionin e
sapopërfunduar. “Lideri i
skuadrës, Bujar Idrizi, e ka
vazhduar kontratën me Llapin
edhe për edicionin e ardhshëm.
Idrizi, pjesë e ekipit tash e katër
edicione radhazi si dhe kapiten i
ekipit për vitin e dytë, do të
vazhdojë të japë kontributin për
ekipin e zemrës. Marrëveshja për
vazhdimin e bashkëpunimit u
arrit në prani të presidentit Beqir
Batatina, i cili i dëshiroj shumë
suksese atij në garat evropiane
dhe në edicionin vijues të
Superligës. Ky është një hap para
drejt vazhdimit të konsolidimit të
ekipit në prag të ndeshjeve
ndërkombëtare, me kapitenin që
do t’i prij ekipit për t’i bërë
krenarë të gjithë tifozët llapjanë!
Bujar Idrizi ka zhvilluar 134
paraqitje me Llapin në të gjitha
garat: Superligë, Kupë, Superkupë
dhe Conference League dhe ka
arritur të realizojë 6 gola dhe 12
asistime në 11.793' minuta.

Vazhdojmë kapiten”, thuhet në
njoftimin e Llapit. 
Skuadra nga Podujeva e
përfundoi kampionatin në
pozitën e katërt, derisa arriti ta
mbrojë trofeun e Kupës dhe do të
marrë pjesë në garat evropiane. 

Zekirija Ramadani nis
punën te Gjilani 

Trajneri Zekirija Ramadani e ka
nisur punën në skuadrën e
Gjilanit, drejtimin e së cilës e ka
marrë ditë më parë. Tekniku

shkupjan të enjten e ka zhvilluar
seancën e parë stërvitore me
“kuqebardhët”. Faqja zyrtare e SC
Gjilanit ka ndarë pamjet në rrjetet
sociale të stërvitjes së parë të
Ramadanit. Tekniku shkupjan ka
nënshkruar kontratë dyvjeçare
me klubin nga Anamorava. Me
ardhjen e tij, Gjilani bëri me dije
se në ditët në vijim do t’i sjellë
edhe përforcimet e para.
Ramadani iu bashkua Gjilanit pas
largimit nga Egnatia, klub me të
cilin siguroi mbijetesën në
superioren shqiptare.

Llapi ‘blindon’ kapitenin Bujar Idrizi 

Eden Hazardi nuk e shënoi
emrin e tij në listën e
rezultateve në fitoren 6-1 të
Belgjikës ndaj Polonisë në
Ligën e Kombeve të UEFA-s

të mërkurën, por ai ishte i
kënaqur me paraqitjen e tij
në stadiumin “King
Baudouin”. Pavarësisht se i
mungon prekja klinike para

portës kundër Polonisë,
sulmuesi i Real Madridit
është i bindur se do të
arrijë ta rizbulojë formën e
tij duke i dhënë më shumë

kohë për të luajtur. “E kam
thënë gjithmonë, do të
rikthehem në mënyrën si
kam qenë duke luajtur më
shumë ndeshje dhe

minuta. Kam pasur raste
por, fatkeqësisht, i kam
humbur. Të shohim herën
tjetër”, ka thënë Hazardi
për “RTL”.

Hazardi: Do të rikthehem në formën time më të mirë 
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P R I S H T I N Ë

� Sada Ninaj shpall të pavlefshme dëftesat
e kl l – Vlll- SHFMU "Ibrahim Fehmiu" Prizren. 

� Flurim Kasolli shpall te pavlefshme
dëftesat e kp l – Vlll- SHFMU "Vëllezërit
Frashëri" Planej. 

� Endrit Kolgeci shpall të pavlefshme
dëftesat e kl l - V dhe Vl – lX- SHFMU "Leke
Dukagjini" Prizren.

� Xhevdet Shabani shpalle te pavlefshme
licencën e punës KO-03170-01-21 e lëshuar
nga ministria  e shëndetësisë.

� Elhame Syla shpalle te pavlefshme
dëftesën e shkollës fillore “Bedri Gjina” VI-IX .

Veton Dedija shpalle te pavlefshme dëftesat e
klasës 10/11 'SHMLT “Arkitekt Sinani” .

� Selvete Bislimi shpalle te pavlefshme
dëftesën e shkollës 'SHFMU “Shaban Idrizi”.

� Pemba Hajra shpalle te pavlefshme
dëftesën e shkollës “Andon Zako Cajupi”.

� Daut Mustafa shpalle te pavlefshme
dëftesën e klasës 10-të   'SHMLT ”Arkitekt
Sinani”.

� Luljeta Osmani shpalle te pavlefshme
dëftesën e klasës 1-8 te shkollës “Fazli
Grajqevci” Shipol.

� Remzi Osmani shpalle te pavlefshme
dëftesat diplomën 'SHMLT “Arkitekt Sinani”.

� Nazife Ademi shpalle te pavlefshme
dëftesën e shkollës fillore “Jusuf Rexha” .

� Visar Rexha shpalle te pavlefshme
dëftesën e klasës 9-te te shkollës “Azem Bejta”.

� Nuhi Haxha shpalle te pavlefshme
diplomën e 'SHMLT “Arkitekt Sinani”.

� Mevlem Preteni shpalle te pavlefshme
dëftesën e shkollës “Trepça”.

� Bastri Zenullahi B.I shpalle te pavlefshme
certifikatën e biznesit: NRB-810001610.

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

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

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

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

>> SHPALLJE TË VOGLA <<
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