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Kancelari gjerman Olaf Scholz ka thënë të premten në
Prishtinë se Kosova ka plotësuar kushtet për
liberalizimin e vizave. Ai ka theksuar se liberalizimi i
vizave për qytetarët e Kosovës duhet të ndodhë sa më
shpejt. Scholz ka përcjellë edhe një mesazh sa i përket

procesit të dialogut Kosovë - Serbi, duke theksuar se
duhet të zgjidhet çështja e njohjes së Kosovës. Scholz ka
pohuar se qeveria gjermane e ka vënë prioritet
ndihmën për shtetet e Ballkanit Perëndimor që të
përafrohen me Bashkimin Evropian 
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NJU-JORK, 10 QERSHOR - Pakësimi
i rezervave ushqimore për
shkak të bllokimit të eksporteve
të drithërave dhe produkteve të
tjera ushqimore nga Ukraina
dhe Rusia mund të bëjë që 11
milionë deri në 19 milionë
njerëz të vuajnë nga uria
kronike gjatë vitit të ardhshëm,
tha agjencia për ushqim e
Kombeve të Bashkuara.
Pushtimi rus i Ukrainës ka rritur
çmimet e drithërave, vajrave
ushqimore, karburanteve dhe
plehrave. Rusia dhe Ukraina
janë eksportuese të mëdha të
grurit, pasi këto dy shtete
përbëjnë një të tretën e
furnizimeve botërore me grurë.
Rusia, po ashtu, është një prej
eksportueseve më të mëdha të
plehrave, ndërkaq Ukraina
eksporton grurë dhe vaj
luledielli.
Ndikimi i luftës “mund të çojë
që 11 deri në 19 milionë njerëz
të preken nga uria, nga uria

kronike më 2023”, ka bërë me
dije Boubaker Ben Belhassen
nga Organizata për Ushqim dhe
Agrikulturë.
Këto vlerësime bazohen në
uljen e eksporteve të
prodhimeve ushqimore nga
Ukraina dhe Rusia. “Shtetet që
po preken më së shumti janë në
rajonin e Afrikës së Veriut dhe
Jugut, duke pasur parasysh
varësinë e tyre të madhe ndaj
importeve, veçmas të grurit, por
edhe të vajrave ushqimore”, tha
ai.
Ai shtoi se edhe shtete të tjera,
përfshirë në Afrikë dhe Azi,
sikurse Bangladeshi dhe
Indonezia, po preken
jashtëzakonisht nga bllokadat
në eksportet ukrainase.
Portet ukrainase në Detin e Zi
janë bllokuar nga trupat ruse të
cilat kanë nisur pushtimin e
Ukrainës më 24 shkurt, duke
rritur shqetësimet për një krizë
globale ushqimore.

OKB-ja paralajmëron rritjen e urisë kronike
për shkak të luftës në Ukrainë

PODGORICË, 10 QERSHOR - Plani i
Shqipërisë dhe Malit të Zi është
që deri në vitin 2024 së bashku
të ndërtojnë një urë mbi lumin
Buna, e cila do ta lidhë Ulqinin -
komunën më jugore të Malit të
Zi dhe vendpushimin e Velipojës
në Shqipëri.
Ura e gjatë 310 metra do ta
shkurtojë rrugën nga Plazhi i
Madh i Ulqinit deri në Velipojë,
nga 70 kilometra sa janë tani, në
vetëm disa sosh. Projekti u
prezantua nga kryeministri i
Malit të Zi dhe ai i Shqipërisë,
Dritan Abazoviq dhe Edi Rama,
gjatë samitit të “Ballkanit të
Hapur” në Ohër.
Ndërtimi i urës mbi Bunë dhe
lidhja e dy qendrave të mëdha
turistike do të jetë
jashtëzakonisht e rëndësishme
për Ulqinin dhe për zhvillimin e
turizmit, tha për “Radion Evropa
e Lirë” aktivisti civil nga Ulqini,
Xhemal Peroviq.
Përveç shkurtimit të ndjeshëm
të rrugës mes brigjeve të dy
vendeve, Peroviq thekson

afrimin e tregjeve turistike të
Shqipërisë, Greqisë, Kosovës
dhe më gjerë. “Turizmi modern
është ai udhëtues. Turistët nga
perëndimi dhe lindja e shohin
Ballkanin si një destinacion
unik. Kur planifikojnë, ata tani
qëndrojnë në një vend për një
kohë shumë më të shkurtër,
duke dashur të vizitojnë sa më
shumë destinacione”.
Në këtë kontekst, thotë Peroviqi,
rrugët moderne po fitojnë
rëndësi.
Sipas projektit, ura mbi lumin
Buna do t’i lidhë vendbanimet
Shën Nikolla në Ulqin dhe Pulaj
mbi Velipojë.
Gjatësia e urës do të jetë 310
metra, ajo do të ketë dy korsi të
gjera më pak se katër metra dhe
do të përfshijë trotuare dhe
shtigje për biçikleta.
Lartësia mesatare e urës në
raport me nivelin më të lartë të
ujit do të jetë rreth 10 metra për
të mos ndërhyrë në qarkullimin
lumor. I gjithë projekti do të
kushtojë nëntë milionë euro

dhe ndërtimi do të zgjasë rreth
18 muaj.
Ura do të vendoset mbi degën e
lumit Buna në dy degë që
formojnë vendbanimin
ekskluziv turistik të Ada Buna në
Mal të Zi.
Plazhi i Madh i Ulqinit dhe
vendpushimi turistik i Velipojës
në Shqipëri janë vetëm disa
kilometra larg në vijë ajrore dhe
përshkohen ndërmjet nga lumi
Buna.
Për të kaluar nga një pozicion në
tjetrin me transport, tani duhet
të kalohen rreth 70 kilometra,
pra nga Ulqini në veriperëndim
deri në pikën kufitare të
Sukobinës dhe më pas përmes
Shkodrës në Shqipëri, në jug
deri në Velipojë.
Me ndërtimin e urës, Ulqini dhe
Velipoja do të jenë vetëm pak
kilometra larg. Këto dy zona së
bashku kanë rreth 34 kilometra
plazhe me rërë.
Gjatë prezantimit të projektit të
përbashkët në Ohër,
kryeministri Dritan Abazoviq

tha se Mali i Zi në buxhetin e
këtij viti ka ndarë tre milionë e
gjysmë euro për ndërtimin e
urës. Ai pret që në fillim të
shtatorit të nënshkruhet një
memorandum bashkëpunimi
me Shqipërinë, i cili do t’i
specifikonte detyrimet e të dyja
palëve. “Ura është e
rëndësishme jo vetëm për shkak
të reduktimit të rrugës që lidh dy
qytetet dhe dy vendet, por edhe
sepse kjo zonë ka potencialin si

një atraksion turistik”, tha
Abazoviqi. Kryeministri
shqiptar, Edi Rama, theksoi
nevojën për ta specifikuar
buxhetin për këtë investim dhe
për të arritur një marrëveshje në
përputhje me të. “Ne jemi për.
Edhe projekti është fantastik”,
tha ai. Rama theksoi, gjithashtu,
se Shqipëria tashmë po ndërton
një rrugë që lidh Velipojën me
qytetin e Shëngjinit në jug të
Shqipërisë.

Ura që do t’i lidhë Malin e Zi dhe Shqipërinë

MARIUPOL, 10 QERSHOR - Qyteti i
ukrainas i Mariupolit është në
rrezik serioz të një shpërthimi
kolere pasi Rusia nuk po arrin
të ofrojë shërbime publike
bazë për banorët e rajoneve që
ka pushtuar në Ukrainë, sipas
Ministrisë së Mbrojtjes së
Mbretërisë së Bashkuar.
“Ukraina vuajti një epidemi
kolere në vitin 1995 dhe ka
përjetuar përhapje vatrash më

të vogla që atëherë,
veçanërisht rreth bregut të
detit Azov që përfshin edhe
Mariupolin”, ka njoftuar
ministria britanike duke
shtuar se raste të izoluara ishin
raportuar në qytet që nga
muaji maj. “Tashmë
shërbimet mjekësore në
Mariupol janë pranë kolapsit:
një shpërthim i madh kolere
në Mariupol do ta përkeqësojë

më tej këtë situatë”.
Mariupol ra në duart e forcave
ruse në maj pas disa muajsh
bombardimesh. Autoritetet
ukrainase thanë se situata
humanitare në Mariupol po
përkeqësohej për shkak të
mungesës së ushqimit dhe
ujit. Ministria britanike tha,
gjithashtu, se rajoni i pushtuar
Hersonit po vuante një
mungesë medikamentesh.

Qyteti i pushtuar i Mariupolit në rrezik nga përhapja e kolerës
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PRIZREN, 10 QERSHOR (ER) - Në
qytetin e Prizrenit të
premten, me rastin e 144-
vjetorit të Lidhjes së
Prizrenit, janë mbledhur
bashkë kryetarët e
komunave të Kosovës dhe të
Shqipërisë. “Bashkë me
kryetarët e komunave dhe të
Bashkive shqiptare shënuam
këtë ditë të madhe dhe u
zotuam ta vazhdojmë këtë

traditë të të parëve tanë,
sidomos në këtë kohë kur
shqiptarët janë faktorë të
rëndësishëm dhe faktorë
stabiliteti në rajon”, ka
shkruar kryetari i Prizrenit,
Shaqir Totaj, në “Facebook”. 
Lidhja e Prizrenit mbetet një
vepër e gjallë frymëzuese për
të gjitha përpjekjet e mëdha
të shqiptarëve për mbrojtjen
e identitetit kombëtar. U

themelua më 10 qershor
1878 në xhaminë e Bajraklisë
të Prizrenit, ku ishte edhe
qendra e Vilajetit të Kosovës
dhe organizim politik i Katër
Vilajeteve të: Shkodrës,
Manastirit, Janinës dhe
Kosovës, ndërsa drejtuesit
kishin qëllim të ndërtojnë
unitet të plotë për ta
kundërshtuar copëtimin e
territoreve shqiptare.

144-vjetori i Lidhjes së Prizrenit i bën bashkë
kryetarët e komunave të Kosovës dhe Shqipërisë

PRISHTINË, 10 QERSHOR (ER) -
Eksperti i ekonomisë dhe ish-
drejtori i Odës Ekonomike të
Kosovës, Safet Gërxhaliu, ka
thënë se duhet të ngrihet akciza
në importin e naftës për tre deri
në gjashtë muaj. Ai ka thënë se
shtete të shumta kanë marrë
hapa konkretë për t’i ulur
efektet negative të krizës
ekonomike, në veçanti për
importin e produkteve
strategjike dhe të atyre bazike

apo elementare. “Në Kosovë
kemi një tjetër dukuri. Qeveria
promovon rritje të të hyrave
buxhetore në aspektin financiar
falë ngritjes së çmimeve dhe
inflacionit, por nuk tregon për
rënie të importeve në aspektin
sasior apo volumit për afër 9 për
qind. Kjo situatë është
shqetësuese sepse
paralajmëron tkurrje
ekonomike për vendin. Një
problem aktual në Kosovë është

çmimi i lartë i naftës së
importuar, prandaj shteti duhet
të reflektojë me ngrirje të
akcizës për importin e naftës
për 3 - 6 muaj siç kanë vepruar
Gjermania, Kroacia, Mali i Zi
dhe vendet e tjera”, ka shkruar
Gërxhaliu në “Facebook”. Ai ka
thënë se pakënaqësia e
bizneseve po rritet, por edhe
trendet ekonomike janë
alarmante në qoftë se
vazhdohet kështu.

Gërxhaliu: Të ngrihet akciza në importin e naftës për 3 deri në 6 muaj

Faton DËRMAKU

PRISHTINË, 10 QERSHOR -
Pavarësisht prej ekzistencës së
kontrolleve manuale për ta
ruajtur besueshmërinë e
sistemit, rezultatet e auditimit
kanë vënë në pah se procesi i
ekzekutimit të pagave si dhe
sistemi që menaxhon këtë proces
ka nevojë për përmirësim, me
qëllim të rritjes së efektivitetit dhe
saktësisë së të dhënave. 
Zyra Kombëtare e Auditimit
(ZKA) të premten ka publikuar
raportin e auditimit të
teknologjisë së informacionit
“Sistemi për menaxhimin e
pagave”. 
Ky auditim kishte për qëllim
vlerësimin nëse ekziston një
mjedis efektiv i kontrollit që
siguron se Sistemi për
Menaxhimin e Pagave (Payroll)
mbështet procesin e pagave si
dhe ofron të dhëna të sakta, të
besueshme, të tërësishme dhe në
kohë. 
Rezultatet e auditimit tregojnë se
Thesari nuk ka të vendosur
strukturë organizative të
përshtatshme për funksionimin e
duhur të sistemit dhe procesi i
punës nuk ishte i bazuar në
objektiva strategjike për ta
mbështetur këtë sistem duke
rrezikuar që të mos përmbushë
objektivin e tij rreth menaxhimit
të pagave për sektorin publik.
Në mungesë të procedurave dhe
planeve adekuate strategjike,
Thesari rrezikon që të mos
arrihet objektivi i paraparë i

organizatës dhe ndryshimet në
proceset për realizimin e pagave
të mos arrihen. “Vendosja e
divizionit të TI-së dhe divizionit
të pagave në pozicion jo të duhur,
ndarja joadekuate e detyrave si
dhe mungesa e strukturës së
qartë organizative, bëjnë që
procesi i pagave të mos mund të
jetë transparent dhe
llogaridhënës, gjithashtu
rrezikon në mosarritjen e
qëllimeve dhe përmbushjen e
nevojave të tij”, thuhet në
raportin e auditimit.
Po ashtu, sistemi për
menaxhimin e pagave nuk ka
dokumentim të proceseve si dhe

nuk ka kontrolle të mjaftueshme
për ndryshimet që bëhen në këtë
sistem. Kjo rrit rrezikun që në
sistem të ketë gabime, ndryshime
të paaprovuara ose aksidentale. 
Auditimi ka vënë në pah se
kontrollet e aplikacionit të
vendosura në sistemin e pagave
nuk janë të mjaftueshme për ta
mbështetur procesin e pagave. 
Kontrollet e aplikacionit kishin
mangësi që nga vendosja e të
dhënave hyrëse, përpunimit të
pagave si dhe në kontrollet e
sigurisë së informacionit në këtë
sistem. 
Gjithashtu në sistemin e pagave
fusha për regjistrimin e përvojës

së punës nuk kishte të vendosur
kontrollet hyrëse të nevojshme.
Sistemi nuk mundëson
regjistrimin e kategorive të
veçanta për zyrtarët publikë si
dhe janë identifikuar raste me
statusin e dy pagave primare në
sistem. Mangësi janë identifikuar
edhe në kalkulim të përvojës së
punës ku shtesa e përvojës së
punës nuk kalkulohet në muajin
në të cilin përmbushet kriteri prej
një viti si dhe kalkulimi i shtesës
së përvojës së punës bëhet për
një vit më pak nga sa u takon dhe
nuk është në përputhje me vitet
në sistem. Kjo mangësi kishte
filluar të paraqitet qysh në vitin

2018. 
Sipas gjetjeve të këtij auditimi,
Thesari nuk kishte hartuar një
procedurë për menaxhimin dhe
monitorimin e llogarive të
përdoruesve të sistemit për
menaxhimin e pagave.
Ekzistojnë qasje të plota të të
njëjtit zyrtarë në aplikacion dhe
në bazën e të dhënave të SMP-së
si dhe nuk ka mekanizma për
monitorimin e aktiviteteve të
këtyre përdoruesve. Kjo mund të
ndikojë në rritjen e rrezikut të
mos identifikimit të gabimeve
apo keqpërdorimeve të
mundshme. 
Meqenëse përmes sistemit për
menaxhimin e pagave paguhen
të gjithë të punësuarit në sektorin
publik në Republikën e Kosovës,
dhe se në këtë sistem
menaxhohen rreth 30 % të
shpenzimeve të buxhetit të
shtetit dhe administrohen
mesatarisht 83 000 paga çdo
muaj, auditorja e përgjithshme,
Vlora Spanca, ka thënë se
rezultatet e auditimit kanë vënë
në pah se procesi i ekzekutimit të
pagave si dhe sistemi që
menaxhon këtë proces kanë
nevojë për përmirësim, me
qëllim të rritjes së efektivitetit dhe
saktësisë së të dhënave. 
Ajo u ka rekomanduar
institucioneve përgjegjëse që t’i
ndërmarrin hapat e nevojshme
për të siguruar se sistemi që
përdoret për menaxhimin e
pagave t’i përmbajë standardet e
kërkuara duke menaxhuar në
mënyrë efikase shpërndarjen e
tyre.

Identifikohen mangësi në sistemin e
menaxhimit të pagave në sektorin publik
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PRISHTINË, 10 QERSHOR - Kancelari i
Gjermanisë, Olaf Scholz, ka thënë
se Kosova ka plotësuar kushtet për
liberalizimin e vizave. Gjatë vizitës
në Prishtinë, ai ka theksuar se
liberalizimi i vizave për qytetarët e
Kosovës duhet të ndodhë sa më
shpejt. “Ne angazhohemi që
liberalizimi i vizave të vijë sa më
shpejt, pasi kushtet janë plotësuar
dhe për këtë flasim me partnerët
tanë që edhe ata të binden siç jemi
bindur ne”, ka thënë Scholz pas
takimit me kryeministrin Albin
Kurti.
Ai ka theksuar se dialogu në mes të
Kosovës dhe Serbisë, i
ndërmjetësuar nga Bashkimi
Evropian, duhet ta zgjidhë çështjen
e njohjes së Kosovës. Scholz ka
thënë se për dialogun duhet
qëndrim konstruktiv, duke shtuar
se një marrëveshje përfundimtare
do të kontribuonte në stabilitetin e

rajonit të Ballkanit Perëndimor. “E
qartë është që marrëveshja në fund
duhet ta zgjidhë edhe çështjen e
njohjes së Kosovës, sepse është e
paimagjinueshme që dy vende, të
cilat nuk e njohin njëra-tjetrën, të
bëhen anëtare të BE-së”, ka thënë
Scholz.
Kancelari gjerman tha se në kohën
kur po vazhdon pushtimi rus i
Ukrainës, zgjidhja e çështjes së
Kosovës dhe Serbisë bëhet edhe
më e rëndësishme. “Me rëndësi për
Kosovën është që dialogu i
ndërmjetësuar nga BE-ja midis
Kosovës dhe Serbisë të çohet
përpara. Në kohë si kjo, vlera e
sigurisë dhe lirisë na bëhen më të
qarta... është një arsye edhe më
shumë dhe më e rëndësishme që
Kosova dhe Serbia përmes një
marrëveshjeje përfshirëse dhe të
qëndrueshme të gjejnë një zgjidhje
politike e cila kontribuon në
stabilitetin rajonal”, ka deklaruar
Scholz. “Dialogu është rruga që i
hap Kosovës perspektivën e

mëtejme evropiane. Një qëndrim
konstruktiv në këtë dialog është në
interes të të gjithë qytetarëve në
Kosovë. Një marrëveshje politike
midis dy vendeve është një kusht i
rëndësishëm për investime, për
vende pune dhe me këtë edhe për
perspektivën e të rinjve në Kosovë”,
ka shtuar ai.

Scholz ka theksuar se qeveria
gjermane e ka vënë prioritet
ndihmën për shtetet e Ballkanit
Perëndimor që të përafrohen me
Bashkimin Evropian. Ai tha se kjo
do të bëhet përmes Procesit të
Berlinit, të cilin Gjermania e ka
nisur më 2014. “Dëshiroj që së
bashku me partnerët tanë, në
kuadër të Procesit të Berlinit, ta
rijetësojmë atë këtë vit dhe në
vjeshtë do të thërras një
konferencë në Berlin. Rajoni duhet
të përparojë referuar krijimit të një
tregu të përbashkët rajonal dhe
katër marrëveshjeve të
rëndësishme për lëvizjen e lirë, të

njerëzve, për njohjen e diplomave
profesionale”, ka deklaruar Scholz.
Po ashtu, ai ka thënë se me
kryeministrin Kurti është biseduar
për pozicionimin e qartë të
Kosovës lidhur me sulmet ruse në
Ukrainë. “Lufta e agresionit rus
kërkon një qëndrim të qartë dhe
një përgjigje të prerë ku z. Kurti dhe
Qeveria e Kosovës nëpërmjet
mbështetjes së të gjitha masave
dhe sanksioneve, ka treguar se
Kosova, si partnere e besueshme,
qëndron në anën tonë dhe në anën
e bashkësisë evropiane dhe
ndërkombëtare”, ka theksuar ai.
Ai është pyetur edhe për
qëndrimin e Serbisë, shteti i vetëm
në rajon që nuk ka vendosur
sanksione ndaj Rusisë, pavarësisht
prej thirrjeve të vazhdueshme nga
vende të ndryshme për ta bërë një
gjë të tillë. Kancelari gjerman tha se
të gjitha shtetet që synojnë BE-në
duhet t’i harmonizojnë qëndrimet
me bllokun. “Këtu bën pjesë, po
ashtu, që të kemi një politikë të
përbashkët kundrejt vendeve të
tjera. Këtu përfshihet edhe regjimi i
sanksioneve që BE-ja ka vendosur
ndaj Rusisë dhe kjo duhet të
pranohet nga një vend i cili synon
të anëtarësohet”, ka thënë ai.
Scholz në Kosovë, po ashtu, ka
vizituar edhe trupat gjermane që
shërbejnë në kuadër të KFOR-it.

Scholz: Liberalizimi i vizave 
të vijë sa më shpejt për Kosovën,

kushtet janë plotësuar
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Kancelari gjerman Olaf Scholz ka thënë të premten në Prishtinë se Kosova
ka plotësuar kushtet për liberalizimin e vizave. Ai ka theksuar se liberalizimi
i vizave për qytetarët e Kosovës duhet të ndodhë sa më shpejt. Scholz ka
përcjellë edhe një mesazh sa i përket procesit të dialogut Kosovë - Serbi,
duke theksuar se duhet të zgjidhet çështja e njohjes së Kosovës. Scholz ka
pohuar se qeveria gjermane e ka vënë prioritet ndihmën për shtetet e
Ballkanit Perëndimor që të përafrohen me Bashkimin Evropian

KANCELARI I GJERMANISË, OLAF SCHOLZ, KA QËNDRUAR PËR VIZITË NË KOSOVË
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Vizita në Kosovë e kancelarit të
Gjermanisë, Olaf Scholz, është
pjesë e turit të tij në Ballkan. Pas
vizitës në Kosovë, Scholz ka vizituar
edhe Serbinë. Ndërkaq, të shtunën
ai viziton Maqedoninë e Veriut dhe
Bullgarinë.

Kurti: Vizita e Scholzit,
historike 

Kryeministri Albin Kurti ka thënë
se ishte kënaqësi për të që ta presë
në Prishtinë kancelarin Scholz dhe
delegacionin e tij. Kurti e ka
falënderuar kancelarin Scholz për
vizitën e tij duke kujtuar që kjo
është një vizitë historike për
Kosovën. “Kjo është vizitë historike
edhe për faktin se jemi në një
moment vendimtar për rajonin
tonë dhe për kontinentin evropian.
Pas agresionit të paprovokuar dhe
të pajustifikuar të Rusisë në
Ukrainë, bota të cilën e dinim para
24 shkurtit të këtij viti ka ndryshuar.
Në këtë kohë të trazuar më shumë
se kurrë kemi nevojë për lidership
të qëndrueshëm e të besueshëm.

Kancelari ka treguar vizion e
qartësi në mbrojtjen e vlerave tona
të përbashkëta të demokracisë, të
drejtave të njeriut dhe të drejtave
civile. Gjermania dhe Kosova janë
të bashkuara nga të njëjtat synime
dhe ideale për një Evropë të lirë, të
mirëqenies e që jeton në paqe. Por
ne jemi të bashkuar edhe nga
njerëzit tanë. Mijëra ushtarë
gjermanë kanë shërbyer në Kosovë
përgjatë këtyre dy dekadave në
kuadër të trupave paqeruajtëse të
NATO-s dhe Gjermania është
shtëpi e mbi 400 000 shqiptarëve
nga Kosova që jetojnë dhe punojnë
në Gjermani”, ka deklaruar Kurti. 
Kryeministri Kurti ka theksuar se
Gjermania ka luajtur rol të
jashtëzakonshëm edhe në
rindërtimin e Kosovës me ndihma
humanitare, investime dhe
gjithçka tjetër, së cilës qytetarët e
Kosovës i janë falënderues. “Në
takimin që patëm herën e fundit
në Berlin ia prezantova kancelarit
Scholz të gjitha zhvillimet pozitive
ekonomike që shënoi Kosova në
vitin e fundit. Sot e sigurova

kancelarin se, përkundër
rrethanave të vështira socio-
ekonomike, qeveria jonë po
vazhdon reformat e përgjithshme.
Ne vazhdojmë jo vetëm t’i
forcojmë mekanizmat tanë të
sundimit të ligjit, por edhe
kulturën demokratike në vend. Po
ashtu, e sigurova kancelarin se në
përputhje me premtimet dhe
perspektivën evropiane po
punojmë për përmbushjen e
reformave të nevojshme për
integrim në Bashkimin Evropian”,
është shprehur ai.
Kurti ka treguar se kërkesa për
mbështetje nga Gjermania për
anëtarësimin e Kosovës në
Këshillin e Evropës ka hasur në
mirëkuptim të plotë. “Do të
vazhdojmë edhe aspiratën tonë
për statusin e kandidatit në
Bashkimin Evropian, ku
planifikojmë të aplikojmë në fund
të këtij viti”, ka deklaruar Kurti,
duke shtuar se me rëndësi të
madhe dhe nevojë urgjente është
anëtarësimi i Kosovës në
Programin e Partneritetit për Paqe

të NATO-s. “Sërish kërkova që
Gjermania, si anëtare e NATO-s, të
na mbështesë në rrugëtimin tonë
të anëtarësimit në këtë
mekanizëm shumë të
rëndësishëm të sigurisë. Edhe ne
po shtojmë kapacitetet tona
mbrojtëse. Në këtë vit e kemi
shtuar buxhetin për 52 për qind”,
ka thënë Kurti.
Kryeministri Kurti pata medieve
ka treguar se në këtë takim e kanë
vazhduar bisedën e nisur në Berlin
për marrëdhëniet bilaterale, për
çështjet rajonale si dhe për hapat e
radhës lidhur me liberalizimin e
vizave. “Kancelarin Scholz e
sigurova që Kosova është dhe do të
mbetet partnere e besueshme e
Gjermanisë. Sa iu përket çështjeve
të dialogut me Beogradin,
theksova se ne jemi treguar palë
kreative, konstruktive, e
përkushtuar, por Serbia,
fatkeqësisht, po vazhdon t’i
bllokojë zgjidhjet që ne i ofrojmë
edhe në kuadër të Procesit të
Berlinit. Kjo vërehet së fundmi me
marrëveshjen mbi targat ose

situatën me kostot për energjinë
në komunat me shumicë serbe të
popullsisë në Veriun e Kosovës.
Kancelarin e njoftova për
rëndësinë që Republika e Kosovës i
kushton Procesit të Berlinit si
mundësia më e mirë për
bashkëpunim e vendeve të rajonit
tonë për integrim në Bashkimin
Evropian”, ka theksuar Kurti.
Ai ka pohuar se edhe në këtë
proces Kosova po tregon
përafrimin dhe orientimin e saj me
politikat e BE-së për rajonin, duke
iu përkushtuar plotësisht Tregut të
Përbashkët Rajonal, siç është
miratuar nga të gjitha gjashtë
vendet e Ballkanit Perëndimor në
Samitin e Sofjes së Procesit të
Berlinit. “Pra, ne presim me
padurim rivitalizimin e Procesit të
Berlinit nën udhëheqjen tuaj, i
nderuar kancelar, për t’i
përshpejtuar reformat tona dhe
për t’i sjellë të gjitha vendet e
Ballkanit Perëndimor më afër
anëtarësimit në Bashkimin
Evropian. Natyrisht ato që duan të
anëtarësohen”, ka thënë Kurti.

PRISHTINË, 10 QERSHOR (ER) -
Instituti për Hulumtime dhe
Zhvillim në Arsim, në kuadër
të Fakultetit të Edukimit në
Universitetin e Prishtinës, ka
organizuar Konferencën
Ndërkombëtare të
Hulumtimeve në Arsim -
KICER 2022, ku një nga temat
që do të trajtohet është
“Zhvillimi i qasjes së bazuar në
dëshmi në edukim, në një
kontekst në ndryshim”. 
Ministrja e Arsimit, e
Shkencës, e Teknologjisë dhe e
Inovacionit, Arbërie Nagavci,
ka thënë se kërkimi në fushën
e arsimit është i nevojshëm
për t’i pasuruar rezultatet

shkencore dhe për t’i
përmirësuar praktikat
mësimore. Ajo ka theksuar se
hulumtimet në arsim
udhëzojnë reformën në këtë
fushë dhe kontribuojnë
shumë në ndryshimin e
shoqërisë, në mënyrë që të
avancohet niveli i punës
shkencore dhe akademike në
universitet. 
Nagavci bëri me dije se tashmë
është hartuar Plani Strategjik
për Arsimin 2022/26, ku
zhvillimi i arsimit të lartë dhe
shkencës është një nga
prioritetet e kësaj strategjie, e
që është në harmoni edhe me
programin qeveritar. “Fakulteti

i Edukimit krijon kuadro për
sistemin tonë shkollor dhe
këtë konferencë e shohim si
përpjekje serioze për t’i

avancuar praktikat e
përgatitjes së mësimdhënësve
cilësorë”, ka thënë ajo.
Nagavci e ka përgëzuar

Universitetin e Prishtinës dhe
Fakultetin e Edukimit për këtë
nismë dhe uroi që kjo
konferencë të prodhojë
rezultate që do t’u shërbejnë
vetë fakultetit dhe Ministrisë
së Arsimit si hartuese e
politikave në arsim.
Rektori i Universitetit të
Prishtinës, Naser Sahiti, ka
thënë se tashmë është
dëshmuar se shumë shtete,
pasi kanë arritur ta zhvillojnë
sistemin arsimor, kanë
zhvilluar edhe fushat e tjera,
ndërsa ka shtuar se rëndësia e
kësaj konference është në
funksion të zhvillimit të
arsimit.

Filloi punimet Konferenca Ndërkombëtare e Hulumtimeve në Arsim 
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Arben VESELAJ

Libri “UÇK përballë shpifjeve”
nga gjeneral Kudusi Lama, në
shikim të parë lë përshtypjen e
një vështrimi historiko-
publicistik mbi luftën politike e
propagandistike mbi
njëzetvjeçare kundër Ushtrisë
Çlirimtare të Kosovës (UÇK), por
në fakt ai është shumë më shumë
se kaq: është një analizë
gjithëpërfshirëse politike e
juridike e aspekteve ushtarake, i
bazuar, i argumentuar, i
analizuar dhe i krahasuar mbi
fakte e dokumente autentike. 
Ky libër, si rrallë ndonjë tjetër deri
më tani, me informacionet e
argumentuara, të mbështetura
në një dokumentacion të
sistemuar, i kundërvihet - në
radhë të parë raportit famëkeq të
ish-senatorit dhe ish-prokurorit
zviceran, Dick Marty dhe
Gjykatës Speciale, ku po
gjykohen padrejtësisht
protagonistët kryesorë të luftës së
UÇK-së. 
Më tej, libri i bën kundërshti edhe
dokumenteve politike e
propagandistike të
sponsorizuara nga shtetit serb,
kundër luftës së UÇK-së, siç është
ai me titull “Engjëjt e zinj të
skëterrës Kosovare - Dosjet
sekrete” (që për autor ka njëfarë
Milosh Obiliqi, prapa të cilit,
padyshim se qëndron ndonjë
përfaqësues i lartë i Prokurorisë
ose i Ushtrisë së Serbisë), duke
mos lënë anash as fushatat e
ulëta të shpifjeve e të pavërtetave,
të cilat u përdorën në Kosovë si
luftë politike kundër bartëse
kryesorë të luftës çlirimtare etj. 
Me përmbajtjen dhe me
mesazhin libri i Kudusi Lamës
“UÇK përballë shpifjeve”, mund
të interpretohet edhe si një
kundërvënie ndaj gjithë armiqve
ndërkombëtarë të Kosovës, të
cilët në qershor të vitit 1999 lirinë
e saj e përjetuan si humbjen e
tyre, ndërkaq pavarësinë sot e
trumbetojnë si “precedent të së
drejtës ndërkombëtare”. 
Lufta politike e propagandistike
kundër UÇK-së e sponsorizuar
nga shteti serb dhe e mbështetur
fort nga lobet politike ruse në
disa qendra politike evropiane,
ka nisur që nga viti 1999, por
kulmoi në janar të vitit 2011 kur
Asambleja e Këshillit të Evropës
miratoi një rezolutë të bazuar në
raportin e ish-senatorit dhe ish-
prokurorit zviceran, Dick Marty, i
cili duke ia bërë argatin
institucionit evropian që atëkohë
kontrollohej nga lobet ruse -
Këshillit të Evropës, inkriminoi
shumë rëndë luftën për liri të

popullit të Kosovës. Edhe pse ky
raport ishte hartuar krejtësisht
bazuar në dokumentet politike të
Prokurorisë serbe, për fat të keq e
arriti efektin mashtrues tek disa
institucione të caktuara
ndërkombëtare, duke bërë që
ndaj luftës së UÇK-së dhe
liderëve të Kosovës të ngrihen
dyshime absurde, anakronike e
krejtësisht të fabrikuara në
makinerinë e vjetër të
propagandës serbe. 
E keqja e raportit të Dick Marty-t
nuk ndalej vetëm te inkriminimi i
UÇK-së; përmes tij hidhej një hije
e zezë edhe mbi Republikën e
Shqipërisë, për shkak se edhe ajo
“involvohej” me territorin dhe
logjistikën e saj, në kinse “trafikim
me organe njerëzore”. Kundër
kësaj fushate të egër e të
pashembullt pati disa përpjekje
mbrojtëse nga ana e
përfaqësuesve shqiptarë në
Këshillin e Evropës, si dhe në disa
institucione të tjera të Bashkimit
Evropian (BE), por ato qenë të
fare të zbehta dhe të
pamjaftueshme. Si rezultat i
dosjeve politike të Prokurorisë
serbe doli raporti i Dick Maty-t, e
si rrjedhojë - rezoluta e
Asamblesë së Këshillit të Evropës,
dhe, në fund fare - si rezultat i
presionit të jashtëzakonshëm
ndërkombëtar institucioni
legjislativ i Kosovës u detyrua të
nxirrte vendimin për formimin e
Gjykatës Speciale. 
Gjeneral Kudusi Lama është
mbase autori i parë që brenda një
libri e shtron krejt raportin
famëkeq të Dick Marty-t dhe e
analizon atë fjalë për fjalë. Duke u
ndodhur para një dëmi të madh -
pra para një mashtrimi të
pabesueshëm në të cilin ka rënë
dhe është gjunjëzuar drejtësia
ndërkombëtare, gjeneral Lama
na jep një ekspertizë juridike të
aspekteve ushtarake, por me një
gjuhë të drejtpërdrejtë dhe fare
lehtë të kuptueshme, me
informacione direkte dhe me
ballafaqim pa pardon. Kështu ai e
dekonstrukton tërësisht
ngrehinën shpifëse e diabolike të
Dick Marty-t, duke e nxjerr
lakuriq si një dokument politik që
nuk i bën nderë drejtësisë
perëndimore, përkundrazi, e
turpëron atë. Në analizën e
gjeneral Lamës raporti i Dick
Marty-t del të jetë hiç më pak se
sa vazhdim apo zgjatim i
dokumenteve të shumta
historike të Serbisë me karakter
gjenocidal kundër Kosovës dhe
në përgjithësi shqiptarëve. 
I ndarë në tre kapituj: “Ringjallja e
bishës serbe në sytë e Europës së
re”, “Dick Marty - zëri i Serbisë
kundër shqiptarëve” dhe

“Elaborate të vjetra serbe në
shërbim të Europës së re”, libri i
gjeneral Lamës sjell mjaftueshëm
fakte për t’i rrëzuar të gjitha
konspiracionet dhe shpifjet
kundër UÇK-së. 
Libri “UÇK përballë shpifjeve” i
Kudusi Lamës është hartuar me
një metodologji shkencore
krahasuese, duke vënë në
tavolinë pretendimet e të gjitha
palëve - qofshin ato edhe
gënjeshtrat më neveritëse të Dick
Marty-t, respektivisht të kontra-
autorit Millosh Obiliq. Gjeneral
Lama na jep një bazë të gjerë të
dhënash mbi ngjarje dhe mbi
njerëz, por duke mos rënë
asnjëherë në kurthin e
subjektivizmit. Gjatë përpilimit të
këtij libri, në sfondin e
përgjegjësisë, autorin e shoqëron
ndjeshmëria e lartë prej
metodologjisti shkencor, në
njërën anë, por dhe
temperamenti karakteristik që
buron nga guximi intelektual e
kombëtar i një personaliteti çfarë
është në të vërtetë Kudusi Lama:
gjeneral i luftës por dhe gjeneral i
mendimit. 

Objektiviteti dhe besueshmëria e
këtij libri mbështetet fort në
faktin se autori Lama, duke mos
qenë pjesë e akuzës dhe as bartës
i ndonjë përgjegjësie shtetërore
në Shqipëri apo Kosovë, të gjitha
trillimet, gënjeshtrat e
paskrupullta dhe shpifjet e ulëta
politike mbi njëzetvjeçare kundër
UÇK-së, i analizon nga pozita e
një ushtaraku dhe kështu arrin
me sukses ta na jep sintezën më
gjithëpërfshirëse dhe
interpretimin më të paanshëm
mbi kauzën e shpifur ruso -
serbe, e për fat të keq ndonjëherë
edhe shqiptare, për gjoja krimet e
UÇK-së. 
Gjeneral Lama brenda këtij libri
jep analiza teorike dhe praktike
mbi shumë çështje shqetësuese
që pretendohen sidomos në
raportin e Dick Marty-t, siç janë:
trafikimi i organeve njerëzore nga
ana e UÇK-së, ekzistenca e të
ashtuquajturave qendra të
ndalimit apo burgjeve sekrete në
vendbanime të caktuara etj. 
Në cilësinë e ish-komandantit të
Divizionit të Kukësit të Forcave të
Armatosura të Republikës së

Shqipërisë - ekzaktësisht në
zonën e përgjegjësisë përgjatë
gjithë kufirit verior të Shqipërisë
me Malin e Zi, Kosovën dhe
Maqedoninë, Kudusi Lama i
vlerëson si krejtësisht të
pamundura rrethanat lidhur me
atë që pretendohet në raportin e
Dick Matry-t, për gjoja trafikim
me organe njerëzore ... dhe të
tjera trille horrori si këto. 
Përmes një analize faktografike
gjeneral Lama i përshkruan
rrethanat reale në të cilat kanë
vepruar repartet e rregullta të
UÇK-së; vështirësitë që ato kanë
pasur në strehimin e luftëtarëve;
pamundësitë e tërheqjes dhe të
bartjes së luftëtarëve të
plagosurve nga frontet e luftës;
mospasjen e spitaleve për t’i
mjekuar ata etj. 
Veç analizës faktografike, gjeneral
Kudusi Lama në këtë libër ngreh
dyshimet e tij se, me gjyqin e
padrejtë që sot në Hagë po i
bëhet luftës së UÇK-së, po
inkriminohet edhe ndërgjegjja e
një pjesë të madhe të botës së
lirë, demokratike e liridashëse
perëndimore, e cila në vitin 1999
natyrshëm qe bërë aleate e luftës
së drejtë të UÇK-së. 
Gjeneral Lama po ashtu në këtë
libër ngreh dhe shqetësimin
tjetër: se si ndërgjegjja politike
dhe intelektuale e botës
shqiptare për tërë këto vite nuk
po arrin të ofrojë fakte dhe
dëshmi, të cilat, sipas tij, janë të
bollshme, për t’i rrëzuar
pretendimet monstruoze të
përfaqësuesve të drejtësisë
ndërkombëtare me seli në Hagë. 
Dhe, në fund fare, ai ngreh
shqetësimin mbase kryesor -
duke bërë çudë, se si Prokuroria e
Gjykatës Speciale (pra drejtësia e
botës perëndimore) po e
zëvendëson atë serbe dhe se si
kjo - e proklamuar si avangardë e
drejtësisë së botës perëndimore -
gradualisht po katandiset në një
instrument politik kundër lirisë
dhe pavarësisë së Kosovës. 
Në fund duhet thënë se libri
“UÇK përballë shpifjeve” i Kudusi
Lamës besoj se do të ushtrojë
ndikim në procesin gjyqësor që
po zhvillohet në Hagë kundër
liderëve të UÇK-së dhe të
Kosovës. Duke konsideruar se
drejtësia ndërkombëtare (pra
drejtësia e Gjykatës Speciale) tani
për tani ndodhet e ndikuar dhe e
influencuar tërësisht nga
Prokuroria serbe, përkthimi në
gjuhën angleze, gjermane dhe
frënge i këtij libri, do të ishte jo
vetëm ndihmesë për ekipin
mbrojtës, por dhe një dritare e re
e të vërtetës së madhe për luftën
e drejtë të popullit të Kosovës për
liri dhe pavarësi.

Një libër si kundërvënie 
ndaj ngrehinës 

shpifëse të Dick Martyt
(Vështrim përmbajtjesor dhe ideor për librin e gjeneral Kudusi Lamës, 

“UÇK përballë shpifjeve”)
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PRISHTINË, 10 QERSHOR (ER) -
Ministria e Shëndetësisë ka
njoftuar se në 24 orët e fundit,
pas 253 testimeve, 8 qytetarë
kanë rezultuar pozitivë me
virusin Covid-19 dhe nuk
është shënuar asnjë rast i
vdekjes. 
Të premten janë shëruar edhe

14 qytetarë, ndërsa numri i
përgjithshëm i të shëruarve
është 225 235.
Në total numri i rasteve aktive
me Covid është 46.
Në 24 orët e fundit janë dhënë
69 doza të vaksinës kundër
Covid-19.
Prej fillimit të vaksinimit në të

gjitha qytetet e Kosovës janë
dhënë 1 829 749 doza të
vaksinës. Deri më sot 823 382
qytetarë janë vaksinuar me
dozën e dytë.
Po ashtu, deri më sot janë
dhënë 102 931 doza
përforcuese dhe doza të treta
të vaksinës kundër Covid-19.

Në 24 orët e fundit tetë raste të reja me Covid

Faton DËRMAKU

PRISHTINË, 10 QERSHOR - Programi i
Kombeve të Bashkuara për
Zhvillim (UNDP) në Kosovë i ka
dorëzuar Policisë së Kosovës
pajisje profesionale të cilat do ta
avancojnë punën dhe efektivitetin
e kësaj force për luftimin dhe
hetimin e trafikimit të armëve të
paligjshme dhe avancimin e
kontrollit të armëve të vogla dhe të
lehta (AVL). Pajisjet e dhuruara
janë pjesë e bashkëpunimit
afatgjatë të UNDP-së me
autoritetet e Kosovës në kontrollin
e AVL-ve, duke kontribuar në
sigurinë njerëzore. Së bashku me
partnerët e saj, UNDP-ja po
mbështet Kosovën që ta
përmbushë angazhimin e saj drejt
zbatimit të Udhërrëfyesit Rajonal
për një zgjidhje të qëndrueshme
për posedimin, keqpërdorimin
dhe trafikim të paligjshëm të AVL-
ve dhe municioneve në Ballkanin

Perëndimor deri në vitin 2024.
Në pajisje përfshihen kamera
termike, skanerë dore, endoskopë
dhe dronë, të cilët do ta rritin
efikasitetin e punës së policisë në
identifikimin, zbulimin dhe
konfiskimin e trafikut të armëve të
paligjshme, municioneve dhe
eksplozivëve, si dhe narkotikëve të
llojeve të ndryshme.
Donacioni është bërë përmes
programit të UNDP-së për Siguri
në Kosovë (KSSP), i financuar nga
Gjermania, Franca, Mbretëria e
Bashkuar, Suedia, Holanda dhe
Norvegjia dhe i mbështetur nga
Bashkimi Evropian. “Pajisjet që po
merr sot Policia e Kosovës pa
dyshim se do ta ndihmojnë dhe
lehtësojnë punën e policëve në
shënjestrimin e trafikut të
paligjshëm të armëve të vogla dhe
të lehta, por përkundër kësaj
mbështetjeje të ofruar deri më sot
për zbatimin e udhërrëfyesit,
duhet të jemi vigjilentë në lidhje
me tendencat e reja të krimit jo

vetëm në Ballkanin Perëndimor,
por globalisht”, ka thënë në këtë
ngjarje Xhelal Sveçla, ministër i
Punëve të Brendshme.
Maria Suokko, përfaqësuesja e
Përhershme e UNDP-së, ka
theksuar se në mjedisin kompleks
global të mbushur me shumë
pasiguri, siguria ka evoluar në një
punë komplekse, me shumë
nivele. “Institucionet e sigurisë
duhet të jenë vazhdimisht një hap
përpara për adresimin e sfidave
gjithnjë në zhvillim. Për të qenë të
përditësuar me tendencat dhe
zhvillimet në fushën e trafikut të
armëve në ditët e sotme,

nevojiten pajisje të reja
profesionale. Falë financimit
bujar nga partnerët tanë jemi në
gjendje ta mbështetim Policinë e
Kosovës me pajisje profesionale
të cilat do të rritin efikasitetin në
identifikimin, zbulimin dhe
konfiskimin e armëve të
paligjshme dhe narkotikëve”, ka
thënë Suokko.
Me këtë rast, drejtori i
Përgjithshëm i Policisë së
Kosovës, Samedin Mehmeti, ka
falënderuar UNDP-në dhe
donatorët për kontributin e tyre
bujar. “Siguria është një nga
elementët kyçë për çdo shoqëri

në botë. Të jesh në gjendje të
jetosh dhe të funksionosh lirshëm
dhe pa frikë nga krimi është në
interes të çdo individi,
pavarësisht prej moshës, gjinisë,
racës apo fesë. Prandaj, çdo
kërcënim ndaj sigurisë cenon
seriozisht parimet themelore të të
drejtave dhe lirive të njeriut.
Pavarësisht prej përparimeve
teknologjike dhe zhvillimit
njerëzor, armët e zjarrit dhe
eksplozivët, përfshirë
pararendësit e tyre, vazhdojnë të
përbëjnë një kërcënim të madh
për sigurinë e popullatës”, ka
thënë Mehmeti.

Policia e Kosovës përforcohet 
me pajisje profesionale

PRISHTINË, 10 QERSHOR -
Kryeprokurori i Prokurorisë
Speciale të Republikës së Kosovës
(PSRK), Blerim Isufaj, ka mbajtur
të premten takimin e radhës me
ekipin e përbashkët për
përzgjedhjen dhe shenjëstrimin e
krimeve të rënda, ku kanë
shenjëstruar dy raste të reja me
një numër të madh të personave
për vepra të ndryshme penale. 
Rasti i parë i shenjëstruar nga
Prokuroria Speciale është i koduar
‘Jimi’. Në të janë të përfshirë disa
persona për veprat penale

‘Shpëlarja e parave’, nga neni 302
lidhur me nenin 31 të Kodit nr.
06/L-074 Penal të Republikës së
Kosovës (KPRK) dhe lidhur me
nenin 56, paragrafi 1 i Ligjit nr.
05/L-096 për Parandalimin e
Pastrimit të Parave dhe Luftimin e
Financimit të Terrorizmit. 
Prokuroria Speciale ka propozuar
për konfiskim të përhershëm të dy
automjeteve të cilat janë
sekuestruar nga të pandehurit në
vendin e ngjarjes, të
kartëmonedhave në shumën prej
125 240.00 eurosh, të

sekuestruara, si dhe celularët e
sekuestruar nga të pandehurit.
Ndërkaq, në rastin e dytë të
shenjëstruar nga Prokuroria
Speciale, i cili është i koduar
‘Kamera’, janë të përfshirë disa
persona për veprat penale bazë
‘Krim i organizuar’, neni 277, si
dhe ‘Blerja, posedimi, shpërndarja
dhe shitja e paautorizuar e
substancave narkotike’, neni 267. 
Nga ky rast janë sekuestruar 143
395 kilogramë narkotikë, nëntë
vetura, 13 000.00 euro si dhe
pesëmbëdhjetë celularë.

Prokuroria Speciale shenjëstron dy raste të reja
të koduara si ‘Jimi’ dhe ‘Kamera’
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KIEV, 10 QERSHOR - Turqia ka
njoftuar më 8 qershor se një
plan i Kombeve të Bashkuara
për të krijuar korridor detar për
eksportet e drithërave
ukrainase, që do të mbikëqyrej
nga Ankaraja, ishte plan “i
arsyeshëm”, por kërkoi më
shumë bisedime me Moskën
dhe Kievin për t’u siguruar që
anijet do të ishin të sigurta. 
Pushtimi rus i Ukrainës, që nisi
në shkurt, ka ndaluar eksportet
e drithërave të Kievit nga portet
e Detit të Zi, duke kërcënuar për
një krizë globale të ushqimit.
Kombet e Bashkuara dëshirojnë
që të dyja palët, por edhe shteti
fqinj, Turqia, të pajtohen për
krijimin e një korridori.
Por, ka pengesa të mëdha për të
arritur një marrëveshje,
përfshirë edhe përpjekjet për ta
bindur Rusinë që ta lehtësojë
bllokadën e porteve ukrainase
dhe Kievi t’i heqë minat që ka
vendosur. Pasi të tejkalohen
këto pengesa duhet të binden
kompanitë transportuese se
korridori është i sigurt për t’u
përdorur. Koha për t’i tejkaluar
këto pengesa po mbaron dhe ka
pak vend në depo për t’i ruajtur
drithërat e reja të Ukrainës që
korren në fund të korrikut.

Pse janë të rëndësishme
eksportet e drithërave të

Ukrainës?

Rusia dhe Ukraina së bashku
përbëjnë pothuajse një të tretën
e furnizimeve globale me grurë
dhe rëndësia e tyre është vënë
në pah edhe më shumë për
shkak të një ndalese të eksportit
indian, por edhe motit të keq që
ka dëmtuar të mbjellat në
Amerikën e Veriut dhe Evropën
Perëndimore.
Lufta, së bashku me sanksionet
perëndimore kundër Rusisë,
kanë bërë që të rriten çmimet e
drithërave, vajit të gatimit,
plehrave dhe çmimet e
energjisë.

Këto janë shndërruar në një
kërcënim për krizë ushqimore
në shtetet e varfra, disa prej të
cilave varen nga Rusia dhe
Ukraina për më shumë se
gjysmën e importeve të tyre të
grurit. Ukraina, po ashtu, është
eksportuese e madhe e misrit,
elbit, vajit të lulediellit dhe
vajrave të tjera, ndërkaq Rusia
dhe Bjellorusia - Minsku
mbështet Rusinë në luftën në
Ukrainë dhe, po ashtu, është
subjekt i sanksioneve dhe
përbëjnë mbi 40 për qind të
eksporteve globale të
mineraleve ushqyese.

Sa drithë është bllokuar në
Ukrainë?

Industria e drithërave është një
prej industrive kryesore të
Ukrainës teksa ky shtet kishte
eksportuar 12.2 miliardë dollarë
më 2021 apo një të pestën e
eksportit të përgjithshëm të
vendit.
Para luftës Ukraina eksportonte
98 për qind të drithërave dhe
vajrave përmes Detit të Zi. Ky
shtet kishte eksportuar deri në 6
milionë tonë drithëra dhe vajra
në muaj. Por, pas shumicës së
porteve të bllokuara dhe
sistemeve të hekurudhave që
nuk po mund të përballojnë
mbingarkesën e eksporteve,
shteti tani është në gjendje të
eksportojë minimum 2 milionë
tonë drithëra në muaj, tha gjatë
kësaj jave, Taras Vysotskyi,
zëvendësministri ukrainas i
Politikave Agrare dhe Ushqimit.
Në maj eksportet e drithërave,
farave vajore dhe vajit ushqimor
u rritën për 80 për qind brenda
muajit, apo 1.71 milion ton, por
këto shifra ishin dukshëm më të
ulëta krahasuar me të dhënat
zyrtare të eksporteve të majit të
vitit 2021.
Rreth 22 milionë tonë drithëra
ishin të bllokuara në Ukrainë,
sipas të dhënave të majit, për
shkak të sfidave infrastrukturore
dhe bllokadës në portet detare.

Teksa çmimet po rriten,
agjencitë e OKB-së duhet t’i ulin
racionet për refugjatët deri në
gjysmë, për shembull për
Sahelin, për shkak të mungesës
së fondeve.
Ministri i Jashtëm i Turqisë,
Mevlut Cavusoglu, tha se takimi
i së mërkurës me homologun e
tij rus, Sergei Lavrov, ishte i
frytshëm, por duhen ende më
shumë bisedime për çështjen e
zhbllokimit të eksporteve.
Lavrov tha se është në dorën e
Kievit që ta zgjidhë problemin e
zhbllokimit të drithërave të saj,
duke kërkuar që Ukraina t’i
pastrojë portet nga minat e
vendosura. Nëse e bën këtë
atëherë, sipas tij, Rusia, me
ndihmën e Turqisë, do të ofrojë
kalim të sigurt të anijeve me
dërgesa.
Megjithatë, Kievi ka njoftuar se
ka nevojë për “garanci efektive
të sigurisë” para se të mund të
nisë dërgesat, duke shprehur
shqetësime se Moska mund të
përdorë një korridor të
mundshëm për t’ia mësyrë
portit të Odesës.
Gjithashtu, drejtori i Shoqatës së
Tregtarëve të Drithërave të

Ukrainës, Serhiy Ivashchenko,
tha më 8 qershor se Turqia,
shteti që ka ushtrinë e dytë më
të madhe në NATO dhe ka një
flotë të madhe detare, nuk ishte
mjaftueshëm e fuqishme për të
vepruar si garantuese për
kalimin e sigurt të anijeve.
Ai tha se do të duhen të paktën
dy deri në tre muaj për t’i larguar
minat nga portet ukrainase,
duke kërkuar përfshirjen edhe
të marinave turke dhe rumune.
Uashingtoni ka akuzuar Rusinë
se po përdor ushqimin si armë
në luftën në Ukrainë. Kremlini
argumenton se Uashingtoni ka
nxitur krizën duke vendosur
sanksione ndaj Moskës.

A ka pengesa të tjera?

Edhe nëse arrihet marrëveshja,
kostot e sigurisë për çdo anije që
do të ishte aq e guximshme për
të lundruar në Detin e Zi do të
ishin shumë të larta. Situata
është bërë edhe më urgjente për
shkak të mungesës së hapësirës
për t’i magazinuar drithërat në
Ukrainë. Deri 35 për qind e
kapaciteteve totale për
magazinimin e 61 milionë

tonëve të drithërave të Ukrainës
mund të jenë të zëna për t’i
ruajtur të korrat e vitit 2021 edhe
kur të vijnë produktet e
prodhuara nga të korrat e
korrikut, tha qendra kërkimore
APK-Inform.
Sistemi hekurudhor i Ukrainës
është i lidhur me disa shtete
fqinje evropiane, sikurse
Polonia, prandaj drithërat janë
transportuar përmes trenave të
ndryshëm përtej kufijve, por
këto mjete nuk kanë kapacitete
të mëdha për t’i transportuar
këto produkte.
Kievi ka shtuar përpjekjet për të
bërë eksporte përmes portit
rumun Konstanta në Detin e Zi.
Deri në mesin e majit vetëm 240
000 tonë drithëra apo 1 për qind
e totalit të prodhimit të
Ukrainës ka arritur që të
eksportohet përmes këtij porti.
Ndryshimi i rrugës së eksportit
të drithërave për në Rumani
është bërë përmes
hekurudhave për në porte në
lumin Danub dhe më pas
dërgesat janë transportuar në
portin Konstanta. Por, ky proces
është kompleks dhe i
kushtueshëm.

Plani i OKB-së për drithërat ukrainase 
përballet me pengesa

PRISHTINË, 10 QERSHOR (ER) -
Ministri i Financave, Punës dhe
Transfereve, Hekuran Murati,
drejtori i GIZ Kosova, David
Oberhuber, si dhe menaxheri i
projektit ITP, Hans-Juergen
Cassens, kanë nënshkruar
marrëveshjen e
bashkëfinancimit për projektin
“Parku i Inovacionit dhe
Trajnimeve në Prizren”. 
Kjo marrëveshje kap vlerën prej
11 milionë eurosh, prej të cilave
kontributi financiar nga
Qeveria e Kosovës është 6
milionë euro, kurse 5 milionë
euro janë kontribut i qeverisë
gjermane. 
Parku ITP është një projekt i
përbashkët kosovaro-gjerman
që synon krijimin e një mjedisi

inovativ biznesi për
ndërmarrjet e vogla, të mesme
dhe të mëdha (NVMM), i cili
pritet të kontribuojë në
zhvillimin e përgjithshëm
ekonomik të Kosovës. 
Ministri Murati vlerësoi lart
bashkëpunimin e
vazhdueshëm me qeverinë
gjermane dhe theksoi
rëndësinë e veçantë të ITP
Prizren, si një projekt që
paraqet mundësi të mirë
zhvillimi për bizneset në vend. 
Më tutje, ai u shpreh se ky
projekt do të ndikojë ndjeshëm
në hapjen e vendeve të reja të
punës, pasi kontribuon në
krijimin e sinergjisë midis
sektorëve të ndryshëm që
ndodhen në park.

Ndërsa drejtori i GIZ Kosova,
David Oberhuber, përshëndeti
angazhimin e Qeverisë së
Kosovës për financimin dhe
realizimin e përbashkët të një
projekti kaq të rëndësishëm.
ITP Prizren aktualisht
prezanton projektin kryesor të
bashkëpunimit të qeverisë
gjermane me atë të Kosovës.
Parku i Inovacionit dhe
Trajnimit Prizreni është
lokacioni më unik në rajon për
ndërmarrësi inovative, biznes
dhe zhvillim të aftësive, i cili do
ta nxitë bashkëpunimin dhe
zhvillimin e ekosistemit, duke
krijuar lidhje midis sektorit
publik, atij privat,
institucioneve akademike dhe
organizatave të shoqërisë civile.

Nënshkruhet marrëveshja 11 milionë euro 
për Parkun e Inovacionit në Prizren
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Shkruan: Agron Hoti

Sipas të dhënave zyrtare të 
BE-së për vitin 2018, tregtia e
Ballkanit Perëndimor me BE-në
ishte 72 %, me Kinën 5.8 %, me
Rusinë 4.7 %, me Turqinë 4.2 %
dhe me ShBA-në 2%. Pra, vetë të
dhënat tregojnë që Rusia ka
interesa të vogla ekonomike në
Ballkan Perëndimor kundrejt
interesit të saj strategjik për ta
mbajtur rajonin të përçarë e
destabilizuar si pykë mes
raporteve transatlantike. Duhet
përmendur këtu që si Procesi i
Berlinit ashtu edhe Ballkani i
Hapur parashohin në vija të
trasha krijimin e një Zone të
përbashkët të Tregtisë së Lirë
(Free Trade Area) për Ballkanin
Perëndimor me katër lëvizjet e
lira të mallrave, njerëzve,
shërbimeve dhe kapitalit
ngjashëm siç funksionin BE dhe
të gjitha Zonat e Tregtisë së Lirë
në glob.
Ashtu siç ShBA-ja i kishte dhënë
shansin integrimit rajonal të BE-
në kur edhe Deutsche Markat i
kishte shtypur në ShBA për t’i
sjellë në Gjermaninë

Perëndimore menjëherë pas
Luftës së Dytë Botërore, njëjtë
synon t’i japë shansin e
integrimit ekonomik rajonal të
Ballkanit Perëndimor, një
Ballkani Perëndimor të lënë
anash nga BE-ja që fiks 22 vjet,
pra që prej se kishte ardhur në
pushtet Putini në Rusi, linja
proruse e të cilit, duke e vrarë
Gjingjiqin në Serbi në vitin 2003,
duke nxitur trazira të
përgjakshme në Kosovë në vitin
2004, duke bërë invazion në
Gjeorgji më 2008 dhe pushtuar
Krimenë më 2014, po tregonte
se kah po rrëshqiste Evropa,
situatë kjo që po shfrytëzohej
me përpikëri nga Rusia derisa
ShBA-ja ishte e nxënë me luftën
kundër terrorizmit në Lindje të
Mesme dhe Azi Qendrore.
Lidhur me debatin për dhe
kundër të Ballkanit të Hapur,
alias Minischengenit, shoqëria e
Kosovës është bërë pikë e pesë,
saktësisht siç po i konvenon
Rusisë e Serbisë, të cilat, në fakt,
pikërisht këtë synim kanë. Por,
para se të futemi në detaje, le t’i
analizojmë interesat e ShBA-së
dhe të Rusisë në Ballkan
Perëndimor dhe BE, të cilat
sigurisht që janë diametralisht
të kundërta dhe mirë që janë
ashtu, së paku po për ne
shqiptarët.
Rusia ka një synim madhor:
përçarjen e Perëndimit me çdo
kusht, sepse një Perëndim i
përçarë dhe dobësuar i jep asaj
avantazhe të mëdha të rritjes së

ndikimit të saj drejt Ballkanit për
të dalë në Adriatik e më pas në
Mesdhe drejt Atlantikut si dhe
drejt Lindjes së Mesme dhe
Azisë Qendrore për të dalë në
Oqeanin Indian nga ku pastaj
mund t’i ketë duart e lira për të
ecur tutje drejt Pacifikut në
mbështetje të Kinës e në dëm të
supremacisë detare të ShBA-së.
Në këtë kuadër, Rusia në
Ballkan Perëndimor dhe BE
synon: përçarjen, polarizimin,
thyerjen, kaosin dhe
mirëmbajtjen e një statusquoje
të tillë sa më gjatë që të jetë e
mundur. Përderisa ShBA-ja
promovon demokracinë dhe të
drejtat e njeriut në glob, Rusia
synon një rend ndërkombëtar
jashtë rregullave të ShBA-së, një
rend që promovon
autoritarizmin sipas
projeksioneve ruse.
Përdorimi i energjisë si armë për
ta përçarë BE-në dhe Ballkanin
Perëndimor; blerja e korruptimi i
shumicës së elitës politike të BE-
së, të top vendeve të BE-së dhe të
vetë Ballkanit Perëndimor
(përfshirë OJQ të shumta, media
e opinionistë); financimi i
populizmi gjithandej Evropës;
mbështetja e liderëve autoritarë
në Evropë; blerja e forcave ish-
socialiste anekënd BE-së; sjellja e
Vuçiqit në pushtet në Serbi
kundrejt krijimit të Gjykatës
Speciale kundër Kosovës;
investimet e pareshtura në
islamin politik me qëllim
përçarjeje fetare mes

shqiptarësh për të na ekspozuar
si refuzues të Perëndimit;
tentim-destabilizimet e
ndryshme nëpër vende të
Ballkanit Perëndimor, janë që të
gjitha projeksione e interesa të
qarta ruse, për të penguar kështu
me çdo kusht bashkëpunimin
transatlantik (NATO-BE), për të
penguar kompletimin e BE-së
me Ballkanin Perëndimor
brenda saj, si dhe për të penguar
zgjerimin e NATO-s drejt lindjes.
Një përçarje mes ShBA-së dhe
BE-së (pra mes Perëndimit) do t’i
sillte avantazhe Rusisë për ta
mbajtur të destabilizuar dhe pse
jo të pushtuar Ukrainën, për ta
mbajtur të destabilizuar rajonin
tonë dhe të gjitha ato shtete që
synojnë të largohen nga orbita
ruse. Izolimi i Kosovës nga rajoni
dhe defaktorizimi i Kosovës janë
synim strategjik rus e serb, sepse
duke e ekspozuar Kosovën si
refuzuese të integrimit rajonal,
Rusia ja arrin që të pengojë
integrimin e rajonit përfshirë
vetë Kosovën.
Pra, Rusia e Serbia nuk e kanë
fare synim integrimin e rajonit
tonë, por dezintegrimin e tij,
prandaj përpiqen ta ekspozojnë
Kosovën si refuzuese të Ballkanit
të Hapur, për t’i fshehur synimet
e veta prapa Kosovës. Nuk e ka
Rusia fare interes tejkalimin e
problemeve mes vendeve të
Ballkanit Perëndimor e as
interesin ekonomik, por
përkundrazi rritjen e
problemeve në rajon për t’i

ruajtur ato nën një statusquo,
sepse vetëm kështu pengohet
kompletimi i BE-së dhe fuqizimi
i mëtejmë i Perëndimit.

Interesat e ShBA-së

Pas shpërthimit të luftës në
Ukrainë, ShBA-ja bashkë me BE-
në, përpos që dolën të unifikuara
përballë agresionit rus, po bëjnë
të pamundurën për t’i zgjidhur
sa më shpejtë problemet e
mbetura në Evropë, për ta
kompletuar kështu projektin e
BE-së me qëllim që kufijtë e
NATO-s dhe BE-së të shtyhen sa
më afër kufijve rus. Zgjidhja sa
më e shpejtë e problemeve të
Ballkanit Perëndimor dhe fitorja
e Ukrainës ndaj Rusisë janë
projeksionet amerikane për ta
zmbrapsur Rusinë kah lindja.
Në këtë kuadër, ShBA-ja ka
ndezur motorët për ta zgjeruar
NATO-n drejt lindjes që nga
Arktiku e deri në Turqi; lufta në
Ukrainë ka këtë qëllim të ShBA-
së. Anëtarësimi në NATO i
Shqipërisë, Malit të Zi,
Maqedonisë së Veriut, prezenca
e NATO-s në Kosovë, rrëzimi nga
pushteti i forcave proruse në
Maqedoni të Veriut dhe Mal të Zi
konsiderohen humbje të thella
për Rusinë, prandaj Rusia do
kaosin në rajon për ta paraqitur
NATO-n si ombrellë të pasigurt
sigurie për vendet që i ngërthen,
duke u munduar të imponohet
si alternativë e NATO-s.
(Vazhdon)

Kosova mes përballjes faktorizuese 
dhe zmbrapsjes izoluese (1)
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Dalin në shitje biletat për
ndeshjen Kosovë - Greqi

Federata e Futbollit e Kosovës ka njoftuar
opinionin se ka filluar shitja online e
biletave për sektorin e tifozëve të Kosovës
për ndeshjen Greqi - Kosovë, e cila
zhvillohet të dielën në Volos në orën 20:45.

Xhaka dhe Bale kërkohen
nga Mourinho

AS Roma e ka rikthyer interesimin për
mesfushorin shqiptar që është pjesë e
Arsenalit, Granit Xhaka. Klubi anglez ka
shfaqur interesim për Youri Tielemans dhe
transferimi i këtij të fundit do t’i hapte
rrugë largimit të Xhakës. Jose Mourinho ka
shprehur interesim edhe në të kaluarën për
futbollistin që mbron ngjyrat e Kombëtares
së Zvicrës, por transferimi i tij në
“Olimpico” nuk u realizua asnjëherë. Një
tjetër futbollist që Mourinho e dëshiron në
skuadrën italiane është edhe Gareth Bale, i
cili do të largohet nga Real Madridi si lojtar
i lirë. 

Strakosha arrin marrëveshje
me Fulhamin 

Prej kohësh flitej për një transferim të
Thomas Strakoshës në Premierë Ligë.
Gardiani kuqezi, me mirëkuptimin e Edy
Rejas, nuk u grumbullua këtë qershor me
ekipin përfaqësues pasi këto ishin ditë të
rëndësishme për të vendosur të ardhmen e
tij. Strakosha u largua falas nga Lazio për të
nisur një aventurë të re në ishull. Në garë
për t’i siguruar shërbimet e tij ishin dy
ekipe, Newcastle dhe Fulham, sipas “The
Sun”. Fulhami e ka bindur portierin
shqiptar duke gjetur pajtim. Tani mungon
vetëm zyrtarizimi i këtij transferimi që
është vetëm çështje orësh.

Liverpooli dominon 
në formacionin në Angli 

Manchester City u shpall kampion i
Premierë Ligës teksa arriti ta fitojë trofeun
vetëm në ndeshjen e fundit në betejën e
ashpër që pati ndaj Liverpoolit. “The Reds”
është skuadra e cila ka dominuar në
formacionin më të mirë të kampionatit
anglez. Të besuarit e Jurgen Kloppit kanë
plot gjashtë lojtarë në formacionin më të
mirë, kurse Manchester City përfaqësohet
me tre futbollistë, ndërsa Chelsea dhe
Manchester United përfaqësohen me nga
një futbollist.
Formacioni: Alisson, Alexander-Aronold,
Rudiger, Van Dijk, Cancelo, Thiago, De
Bruyne, Silva, Salah, Mane, Ronaldo. 

SHKURT 

Veton ZYMBERI 

Prishtinë, 10 qershor - Skuadra
fituese e Kupës së Kosovës në
futboll, Llapi, duket se ka synime të
mëdha në garat evropiane, por
edhe në edicionin e ri 2022/23, pasi
po vazhdon rinovimet e kontratave
me futbollistët aktualë, por edhe
me transferime. Klubi që drejtohet
nga trajneri Tahir Batatina e ka
“goditur” shenjën në tregun e
transferimeve pasi ia rrëmbeu
Prishtinës sulmuesin Gerhard
Progni, që besohet se ishte shumë
afër marrëveshjes. Sulmuesi me
përvojë të madhe në karrierën
futbollistike do të vazhdojë sërish
në Kosovë, por tash e tutje do ta
djersitë fanellën e skuadrës së
Llapit me të cilën ka nënshkruar
kontratë njëvjeçare. Klubi llapjan e
ka cilësuar si një transferim të
madh ish-kapitenin e Gjilanit.
“Fanellën e Llapit do ta vesh edhe
golashënuesi më i mirë i
Superligës, Gerhard Progni. KF
Llapi njofton se ka arritur
marrëveshje bashkëpunimi me
golashënuesin më të mirë të
Superligës, ish-kapitenin e Gjilanit,
Gerhard Progni. Progni te Llapi

vjen pas një periudhe trevjeçare të
kaluar te skuadra e Gjilanit, tek e
cila në sezonin e fundit ishte edhe
kapiten i skuadrës”, thuhet në
njoftimin e Llapit. 
Sulmuesi i krahut të djathtë në të
kaluarën ka qenë pjesë e disa
skuadrave të njohura si Partizani,
Skënderbeu, Kukësi, Teuta dhe
Dinamo. Progni pasi ka
nënshkruar kontratën menjëherë
ka filluar stërvitjet me grupin e
futbollistëve. 
Llapi të premten ka arritur
marrëveshje për vazhdimin e
bashkëpunimit me mbrojtësin e
djathtë, Benjamin Emini, i cili do të
jetë pjesë e klubit nga Podujeva
deri në vitin 2025. “Mbrojtësi i
djathtë, Benjamin Emini, ka
rinovuar kontratën deri në vitin
2025. Futbollisti me më së shumti
paraqitje te Llapi, 350 gjithsej në të
gjitha garat, do ta vazhdojë
kontributin për klubin e zemrës
edhe për në vjetët e ardhshëm.
Emini nga viti 2009 asnjëherë nuk i
ka ndërruar ngjyrat bardhekaltër
dhe do të vazhdojë t’i mbrojë ato
deri në vitin 2025. Me rinovimin e
kontratës me zëvendëskapitenin,
Emini dhe futbollistët e tjerë që
bartën barrën kryesore këtë

edicion, ekipi do të përgatitet
maksimalisht për ta bërë më të
mirën në garat evropiane edhe në
edicionin vijues të Superligës”,
thuhet në njoftimin e skuadrës
fituese të Kupës.

Endrit Krasniqi konfirmon
largimin nga Prishtina 

Mesfushori i njohur në futbollin e
Kosovës, Endrit Krasniqi, nuk do të
jetë më pjesë e skuadrës së
Prishtinës. Ka qenë vetë futbollisti
në fjalë që njoftoi për largimin nga
skuadra kryeqytetase, por nuk ka
dhënë hollësi për të ardhmen.
“Çdo fillim e ka edhe fundin. Ka
qenë nder dhe privilegj për mua që
ta bart fanellën e Prishtinës në dy
periudha të ndryshme, së fundmi
në tre vitet e fundit. Ndihem krenar
që kam arritur ta ndihmoj ekipin
për fitimin e të gjithë titujve të
mundshëm në futbollin e Kosovës:
titullin, Kupën dhe Superkupën.
Prishtina dhe tifozët e veçantë
‘Plisat’ do të mbeten gjithmonë në
zemrën time. Faleminderit për
gjithçka! Shihemi së shpejti në një
ambient të ri”, ka shkruar Krasniqi
në profilin e vet në “Facebook”.

Prognin ‘aterron’ në ‘Zahir
Pajaziti’, Emini rinovon
kontratën me Llapin 

Llapi të premten është treguar skuadër mjaft aktive, pasi e ka prezantuar
përforcimin më të ri Gerhard Progni dhe ka rinovuar kontratën me Benjamin
Eminin. Fituesja e Kupës ka synime të mëdha në garat evropiane, ndërsa në
edicionin e ri pritet të jetë favorit kryesor për titullin e kampionit 
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SAN FRANCISCO, 10 QERSHOR - Ylli
i Golden State Warriors,
Stephen Curry, deklaroi se do
të jetë gati për ndeshjen e
katërt të finaleve të NBA-s ndaj
Boston Celticsit. Lojtari pësoi
një lëndim në ndeshjen e tretë
ndaj të njëjtit kundërshtar, në

fund të ndeshjes të cilën
skuadra e tij e humbi me
rezultat 116-100. Vetë Curry
tha se diçka e ngjashme i
kishte ndodhur edhe më herët,
saktësisht në mars dhe se nuk
ka ndonjë telash sa i përket
kësaj çështjeje. “E vetmja gjë

që e di është se unë do të luaj.
Për shkak se e kam kaluar një
periudhë të tillë lëndimi gjatë
sezonit të rregullt, e di se me
çka do të ballafaqohem. Sapo
u kontrollova mbrëmë, e
kuptova se nuk kam nevojë për
ta bërë ndonjë test shtesë”, ka

thënë ai. Ndeshja e katërt në
mes të Golden State Warriorsit
dhe Boston Celticsit do të
luhet të premten mbrëma.
Aktualisht Celticsi është duke
kryesuar me dy ndeshje të
fituara, përkundër një që i
takoi skuadrës së Curryt.

Curry: Do të jem gati për ndeshjen e radhës 

Lenjani transferohet në Umranyespor

Ermir Lenjani është bërë me skuadër të re. Këmbëshpejti
shqiptar gjatë ditës së sotme u zyrtarizua si lojtari më i ri i
skuadrës turke Umranyespor. Lajmin e bëri me dije vetë
futbollisti përmes një njoftimi në rrjetet sociale. Lenjani
nënshkroi kontratë dyvjeçare me skuadrën turke. 32-
vjeçari ka luajtur për Grassopersin, Sionin dhe St. Gallen.

Zidane pranon ofertën e PSG-së 

Zinedine Zidane është më pranë emërimit trajner i PSG-së.
Lajmi është bërë me dije nga gazetari Daniel Riolo, i cili
ishte i pari që lajmëroi transferimin e Messit tek ekipi
parisien. Francezi do të jetë pasardhësi i Pochettinos te
kampionët në fuqi të Ligës 1. Në programin e tij “Pas
RMC”, Riolo ka deklaruar se Zidane do të stërvitë PSG-në
në sezonin e ardhshëm. Mediet franceze vazhdojnë të
shkruajnë se Galtier është favoriti kryesor për stolin e PSG-
së, pasi ia mbetet prioriteti i Luis Campos, i cili ushtron
detyrën e këshilltarit sportiv pas shkarkimit të Leonardos.
Si “RMC Sport”, “Telefoot” ashtu edhe “Le Parisien” kishin
raportuar javë më parë se Zidane nuk do ta drejtojë PSG-
në, sepse prioriteti i tij mbetet kombëtarja franceze.

Chelsea konfirmon largimin 
e katër futbollistëve 

Chelsea ka konfirmuar largimin e katër futbollistëve, të
cilët më herët kanë regjistruar paraqitje me skuadrën e
parë. Andreas Christensen, Danny Drinkwater, Charly
Musonda dhe Jake Clarke-Salter janë futbollistët e larguar
nga “blutë”. Të katër futbollistët e lartpërmendur nga
“Stamford Bridge” largohen si lojtarë të lirë. Vlen të
theksohet se Christensen pritet që nga sezoni i ardhshëm
të jetë pjesë e Barcelonës. Antonio Rudiger ishte futbollisti
tjetër që u largua si lojtar i lirë nga Chelsea. Ai më herët
nënshkroi me Real Madridin.

Pirlo, afër marrëveshjes 
me skuadrën turke 

Legjenda e futbollit italian, Andrea Pirlo, pritet të rikthehet
sërish në detyrën e trajnerit. Ish-mesfushori i Milanit ishte
pjesë e Juventusit për një vit, kurse tani do ta marrë
drejtimin e një skuadre tjetër. Pirlo do të bëhet trajner i
ekipit nga Superliga e Turqisë, Karagumruk, raporton
Fabrizio Romano. Sezonin e kaluar Karagumruk e
përfundoi në pozitën e tetë. Kjo lëvizje është befasi për
Pirlon, i cili një vit më herët menaxhoi një prej ekipeve më
të mira evropiane.

Neymari mund ta largohet nga PSG-ja 

Sulmuesi i PSG-së, Neymar, mund të largohet nga klubi
francez këtë verë, sipas “The Athletic”. Megjithatë, klubi e
kupton se do të jetë shumë më e lehtë të shesë lojtarë me
paga më të ulëta. Më herët u raportua se lidershipi i
parisienëve synon të arkëtojë nga shitja e sulmuesit
argjentinas Mauro Icardi. Marrëveshja aktuale e brazilianit
me klubin parisien është deri në verën e vitit 2025. Portali
“Transfermarkt” e vlerëson lojtarin 30-vjeçar me 75
milionë euro. Neymari bëri 28 paraqitje për Parisin sezonin
e kaluar, duke shënuar 13 gola dhe duke dhënë tetë
asistime. 

SHKURT 

LIVERPOOL, 10 QERSHOR - Sukses
personal për Mohamed Salah, i
cili fitoi çmimin “Lojtari i Vitit” në
Premierë Ligë. Sulmuesi i
Liverpoolit luftoi për ta fituar
Ligën e Kampionëve dhe
kampionatin, por iu desh të
kënaqej me “vetëm” Kupën
Carabao dhe FA Cup gjatë
sezonit. Siç ka raportuar “Sky
Sports”, egjiptiani e komentuar
triumfin e tij personal dhe
trofeun e ri të fituar. “Unë jam
gjithmonë i nderuar të fitoj një
trofe individual apo kolektiv.
Është shumë bukur të marrësh
çmime të tilla, sidomos në këtë
rast sepse ishin lojtarët ata që më
votuan”, ka deklaruar Salah. “Kjo
tregon se kam punuar me të
vërtetë shumë dhe kam arritur
atë për të cilën kam punuar. Kam
dhomën time të trofeut dhe jam
siguruar që të ketë vend për një
kupë tjetër. E bëj gjithmonë me
shpresën për të arritur fitore të
reja. Ndërsa rritesh, do të
ndihesh më i qëndrueshëm dhe i
pjekur dhe e di saktësisht se çfarë
dëshiron nga futbolli. Në këtë

kuptim unë thjesht përpiqem të
relaksohem dhe ta ndihmoj
skuadrën. Jam shumë i lumtur

dhe shumë krenar që kam
mundur ta fitoj këtë çmim”, ka
deklaruar Salah.

Salahi, pas fitoi çmimin 
‘Lojtari i Vitit’: Kjo tregon 
se kam punuar shumë

PRISHTINË, 10 QERSHOR - Në kuadër
të programit strategjik të FFK-së
dhe në bashkëpunim me UEFA-
n, për herë të parë në Kosovë po
mbahet kursi për videoanalistë të
futbollit. Gjatë tri ditëve të kursit
fillestar, që shërben si hyrje në
videoanalizë, pjesëmarrësit do të
marrin leksione mbi rëndësinë e
videoanalizës, mbledhjen e të
dhënave dhe përpunimin e tyre.
Në kursin e parë pjesëmarrës
janë anëtarë të stafeve të klubeve

të Superligës dhe të ekipeve
zinxhirë të kombëtareve. Drejtori
teknik Albert Bunjaki ka thënë se
roli i videoanalistit është bërë
shumë i rëndësishëm në
futbollin modern dhe pothuajse
çdo klub dhe kombëtare serioze
në stafet e tyre e ka edhe
videoanalistin, prandaj FFK-ja
me qëllim që të jetë në hap me
kohën, ka vendosur të nisë
edukimin e kuadrove të këtij
profesioni. Sipas tij, ky edukim,

pas kursit fillestar treditor, do të
ndahet në tri nivele, e të cilat
pjesëmarrësit duhet t’i kalojnë
për t’u certifikuar si trajnerë të
videoanalizës. Në këtë kurs para
pjesëmarrësve po ligjërojnë
eksperti i këtij lëmi nga Suedia,
Nisse Jansson dhe videoanalisti i
Përfaqësueses së Kosovës U21,
Alan Clark. Në fund të ciklit të
këtij kursi pjesëmarrësit do të
pajisen me certifikatën
ndërkombëtare të videoanalistit.

FFK-ja nis edukimin 
për videoanalistë të futbollit 
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NJOFTIM

Njoftojmë të gjithë klientët se “Peshter Mining” J.S.C.

Prishtinë, ka marrë vendim të shuajë biznesin me nrb.

810849804 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 “Peshter Mining”

J.S.C.  Pristine donelo odluku o prestani rada sa nrb.

810849804 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 “Peshter Mining”

J.S.C. Pristina has come to the decision to quit its business:

810849804 the company has appointet a liquidator wsho is

going to oversee the liquidator process. All clients who have

the mortgager – mortgage accounts in this company are

kindly request to show up within 30 days starting from the

day of newspaper announcement- publication. 

NJOFTIM

Njoftojmë të gjithë klientët se “Doimo Mobilie” SH.P.K. ka
marrë vendim të shuajë biznesin me nr. Unik Identifikues.
810380030 nrb: 70446656 likuidator Shaban Ismajli
044-194-334 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 “Doimo Mobilie”
D.O.O. donelo odluku o prestani rada sa nr. Unik Identifikues.
810380030 nrb: 70446656 likuidator Shaban Ismajli 044-194-
334 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 “Doimo Mobilie”
L.L.C. has come to the decision to quit its business: nr. Unik
Identifikues. 810380030 nrb: 70446656 likuidator Shaban
Ismajli 044-194-334 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. 

� 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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Njoftojmë të gjithë klientët se “Moda Center” SH.P.K. ka
marrë vendim të shuajë biznesin me nr: Unik Identifikues:
810377970, nrb:70446660 likuidator Shaban Ismajli 
044-194-334 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 “Moda Center”
D.O.O. donelo odluku o prestani rada sa nr: Unik
Identifikues: 810377970, nrb: 70446660 likuidator Shaban
Ismajli 044-194-334 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 “Moda Center” L.L.C.
has come to the decision to quit its business  nr: Unik
Identifikues: 810377970, nrb:70446660 likuidator Shaban
Ismajli 044-194-334 the company has appointet a liquidator
wsho is going to oversee the liquidator process. All clients
who have the mortgager – mortgage accounts in this
company are kindly request to show up within 30 days
starting from the day of newspaper announcement-
publication. 

NJOFTIM

Njoftojmë të gjithë klientët se “Fortuna Inex” SH.P.K. ka

marrë vendim të shuajë biznesin me nrb. 810185307 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 “Fortuna Inex”

D.O.O. donelo odluku o prestani rada sa nrb. 810185307

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 “Fortuna Inex”

L.L.C. has come to the decision to quit its business:

810185307 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. 


