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Me një varg ceremonish është shënuar dita kur
në Kosovë qenë futur për herë të parë ushtarët
e NATO-s më 12 qershor 1999. Hyrja e trupave
të misionit të NATO-s, KFOR, i dha fund luftës
gati dyvjeçare. Ambasadori amerikan në

Kosovë, Jeffrey Hovenier, ka theksuar se 23 vjet
më parë këtu shumë kosovarë u kthyen në
shtëpi. “NATO solli stabilitet dhe prosperitet
për Kosovën dhe rajonin”, ka thënë ambasadori
amerikan 

KOSOVA SHËNOI 23-VJETORIN E HYRJES SË TRUPAVE TË KFOR-it

FAQE 4-5

Nga: Muhamet
MAVRAJ
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VARSHAVË, 12 QERSHOR - Numri
i ukrainasve që janë larguar
nga vendi i tyre për në Poloni
që nga pushtimi i Rusisë ka
kaluar shifrën 4 milionë,
sipas agjencisë polake të
patrullimit kufitar. Kjo
agjenci e ka bërë publike këtë
shifër të dielën përmes një
postimi në “Twitter”.
Të dhënat më të fundit
tregojnë se 24 900 njerëz kanë
mbërritur në Poloni të

shtunën më 11 qershor.
Megjithatë, është e
pamundur të thuhet se sa nga
ata njerëz kanë qëndruar në
Poloni dhe sa kanë udhëtuar
më tej në vende të tjera të
Evropës Perëndimore.
Presidenti polak Mateusz
Morawiecki kohët e fundit
tha se vendi i tij po strehon
rreth 2 milionë refugjatë
ukrainas.
Autoritetet polake të shtunën

vunë në dukje se 28 000
njerëz po largoheshin nga
Polonia, shumë prej të cilëve
u kthyen në zonat që janë
rikthyer nën kontrollin e
Ukrainës.
Ukraina kishte një popullsi
prej më shumë se 44 milionë
qytetarësh para pushtimit.
Shumë nga ata që ikën u
drejtuan për në Poloni, e cila
ndan një kufi 500 kilometra të
gjatë me Ukrainën.

Numri i refugjatëve ukrainas në Poloni kalon 4 milionë

BRUKSEL, 12 QERSHOR -
Presidentja e Komisionit
Evropian, Ursula von der
Leyen, thotë se vendet
anëtare përballen me një
“vendim historik: në një
samit që do të mbahet më 23
dhe 24 qershor, në të cilin do
të vendoset nëse do t’i japin
Ukrainës statusin e
anëtarësimit. “Shpresoj pas
20 vjetësh, kur të shikojmë
prapa, ne do të jemi në
gjendje të themi se bëmë

gjënë e duhur”, u tha Von der
Leyen gazetarëve gjatë
kthimit nga një vizitë në
Kiev.
Von der Leyen kishte
udhëtuar të shtunën në Kiev
për të diskutuar me
presidentin ukrainas
Volodymyr Zelensky, ndër të
tjera, për pikat e mbetura në
aplikimin e Ukrainës për
anëtarësim, raporton DPA.
Ekzekutivi i BE-së dëshiron
ta publikojë rekomandimin e

tij në fund të javës nëse
vendit, i cili i ka rezistuar një
pushtimi rus që nga 24
shkurti, duhet t’i jepet
statusi i kandidatit për
anëtarësim në BE.
Ukraina ka arritur shumë në
vitet e fundit, por mbetet
shumë për të bërë, tha Von
der Leyen në rrugën e saj
gjatë kthimit në Poloni.
“Rekomandimi ynë do ta
pasqyrojë me kujdes këtë”,
shtoi ajo.

BE-ja përballet me një vendim ‘historik’ 
për anëtarësimin e Ukrainës

MOSKË, 12 QERSHOR - Pas
tërheqjes së rrjetit amerikan
të ushqimit të shpejtë
‘McDonald’s’, në Rusi është
hapur një rrjet i ri që mëton ta
zëvendësojë kompaninë
amerikane.
Rrjeti i ri i dyqaneve të
ushqimit të shpejtë në Rusi
mban porosinë “E shijshme
dhe kaq”.
Pronarët e rrjetit të ri, emri i
të cilëve në rusisht është
“Vkusno” dhe “Tochka”, thonë
se fillimisht 15 restorante të
riemërtuara do të rihapen në
të gjithë Rusinë, me të tjera që
do të vijnë në muajt e
ardhshëm.
Dhjetëra rusë u rreshtuan më
12 qershor në një vend të
famshëm të Moskës ku

“McDonald’s” hapi për herë të
parë dyert 30 vjet më parë.
Oleg Paroev, shefi ekzekutiv i
kompanisë që mori përsipër
objektet e “McDonald's”, tha

se ata planifikojnë të rihapin
200 restorante në Rusi deri në
fund të qershorit dhe të gjitha
850 lokalet në mbarë vendin
deri në fund të verës. “Qëllimi

ynë është që mysafirët tanë të
mos vërejnë dallime as në
cilësi dhe as në ambient”,
citohet të ketë thënë Paroev
në një konferencë për shtyp.

Paroev tha se rrjeti i ri do ta
ruajë brendësinë e tij të vjetër
të “McDonald's”, por do të
heqë çdo referencë për emrin
e tij të vjetër.
Rihapja e pikave të ushqimit
të shpejtë shihet si një test
nëse dhe si ekonomia e
Rusisë mund t’u rezistojë
sanksioneve perëndimore të
vendosura pasi Rusia pushtoi
Ukrainën më 24 shkurt.
Në kohën e tërheqjes së saj
nga Rusia, “McDonald's” tha
se punësonte 62 mijë
punëtorë në të gjithë Rusinë.
“McDonald’s” ishte ndër
kompanitë e para që u tërhoq
nga Rusia pas pushtimit rus
të Ukrainës. Njëjtë vepruan
edhe shumë kompani të
mëdha botërore.

Rusia zëvendëson rrjetin e ushqimeve 
të shpejta ‘McDonald’s’

MADRID, 12 QERSHOR - Shërbimi i
motit i Spanjës thotë se një
masë e ajrit të nxehtë nga Afrika
e Veriut solli të dielën valën e
parë të madhe të të nxehtit në
këtë shtet, me temperatura që
priten të arrijnë deri në 43 gradë
celsius.
Agjencia e motit “Aemet” tha se

zonat më të nxehta do të jenë
në Spanjën qendrore dhe
jugperëndimore.
Vala e të nxehtit pritet të zgjasë
të paktën deri të mërkurën, tha
agjencia.
Moti 43 gradë ishte parashikuar
për qytetet jugore të Seviljes,
Kordobës dhe Badajozit.

Meteorologët thanë se
temperatura në Madrid mund
të arrijë 38 gradë celsius, shumë
mbi mesataren në fillim të
qershorit.
Temperatura më e lartë e
parashikuar në Barcelonën
bregdetare ishte 32 gradë
celsius.

Spanja përballet me temperatura deri në 43 gradë celsius
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Nga: Muhamet MAVRAJ

Qershori, sikur Nëntori e ky
sikur shkurti. Kemi shumë
data historike në këta muaj,

por edhe në të tjerët. Vështirë
të ketë më të rëndësishme
diçka në jetë për njeriun
normal sesa Çlirimi.
Përtej retorikave patetike, në
themele mbesin disa fakte të
pakontestueshme.
Çlirimtarët e Kosovës bartën
mbi supe tjetër fat nga ata të
kombeve të tjera, përfshirë
këta sot përballë rusëve.
Anëtarët e Shtabit të
Përgjithshëm të UÇK-së nuk
janë “luftëtarë të dalluar” dhe
as nuk është lider a njeri

“historik” cilido që mallkoi
luftën e tyre. Përtej
“luftëtarëve të dalluar”, ata
janë strategë të lirisë, sepse
ata dhe gjeneratat inspiruese
të tyre dhe përkrahësit e tyre
kishin më shumë detyra sesa
çlirimtarët e kombeve të tjera:
1. Të rezistonin në mënyrat që
u kushtonin me lëçitje, burgje
dhe vrasje me torturë ose me
plumb;
2. Nga asgjëja t’i krijonin
celulat e para të armatosura e
tutje lidhjen e tyre në Ushtri

Çlirimtare;
3. Ta çlironin vendin duke
dalë mijëra herë përballë
vdekjes;
4. T’i krijonin kushtet për
shpalljen e shtetit;
5. Ta shpallnin shtetin dhe ta
afirmonin atë;
6. Ta duronin poshtërimin e
burgjet e tjera pas gjithë
këtyre kryeveprave, siç
ndodhi e po ndodh
sistematikisht.
Nuk kemi pasur, nuk kemi dhe
as mund të kemi strehë e besë

më të fortë sesa Shqipërinë e
Shtetet e Bashkuara. Sjelljet
abuzuese të kujtdo,
veçanërisht nga krerët e
vendit, sistematikisht, ndaj
këtyre dy shtyllave të
shtetësisë sonë dhe ndaj
luftëtarëve të lirisë e
dëshmorëve të kombit, nuk
janë çmenduri, por vetëdije
për izolimin e Kosovës thellë
në errësirë. 
Ka Kosova djem sërish!
Lavdi heronjve të gjallë e të
ikur!

Diçka për çlirimin, për strategët dhe 
për budallenjtë e Stanit

PRISHTINË, 12 QERSHOR (ER) -
Presidentja e Kosovës, Vjosa
Osmani, në Samitin e krerëve
të shteteve të Evropës
Juglindore ka folur për rolin e
Republikës së Kosovës në
ruajtjen e paqes dhe të
stabilitetit në rajon, rëndësinë
e bashkëpunimit bazuar në
parimin e barabarësisë dhe
gjithëpërfshirjes, si dhe për
nevojën për ta përshpejtuar
perspektivën euroatlantike të
Kosovës dhe vendeve të tjera
demokratike të rajonit. 
Në fjalimin e saj gjatë Samitit
të Procesit të Bashkëpunimit të
Evropës Juglindore (SEECP),
presidentja Osmani ka
nënvizuar përparimin e
Kosovës në zbatimin e
reformave që kanë fuqizuar
cilësinë e demokracisë dhe
sundimin e ligjit.
Më pas presidentja është
ndalur edhe tek agresioni ilegal
dhe lufta e paprovokuar e

Rusisë kundër Ukrainës dhe ka
theksuar se e drejta e kombeve
për të ekzistuar dhe për të qenë
sovran ndodhet nën kërcënim.
“Përballë agresionit të Putinit
kundër Ukrainës, ne duhet të
jemi shumë të kujdesshëm që
të mos i hapim dyert çfarëdo
ndikimi keqdashës në rajonin
tonë”, ka theksuar Osmani,
duke nënvizuar se shtetet e
rajonit duhet të kenë qëndrim
unik në ndalimin e tendencave
të Rusisë për destabilizimin e
rajonit dhe në miratimin e
sanksioneve kundër Rusisë.
Më tej, presidentja Osmani
para krerëve të shteteve
pjesëmarrëse ka përsëritur
domosdoshmërinë e
anëtarësimit të Kosovës në
Këshillin e Evropës. “Qasja në
institucionet dhe mekanizmat
e Këshillit të Evropës, siç është
Gjykata Evropiane për të
Drejtat e Njeriut, është mbi të
gjitha në interes të qytetarëve

të Kosovës, të të gjitha
përkatësive etnike, fetare apo
të tjera. T’i thuash jo
anëtarësimit të Kosovës në
Këshillin e Evropës është t’u
thuash jo të drejtave të njeriut
për qytetarët tanë”, ka thënë
presidentja Osmani. Në këtë
kuadër, ajo ka përmendur
përjashtimin e padrejtë të
Kosovës nga procesi i
liberalizimit të vizave. “Disa
nga mendjet tona më të
ndritura, nga studentët e deri
te doktorantët, studiuesit apo
gazetarët hulumtues,
humbasin ditën e tyre të
orientimit, ditën e diplomimit,
mbrojtjen e doktoratës ose një
ngjarje me rëndësi
profesionale për shkak të
mungesës së vizës, për shkak të
ngarkesës së ambasadave ose
për shkak të mungesës së
mundësisë për ta rezervuar
termin për aplikim për vizë”, ka
theksuar Osmani, duke e

cilësuar këtë si një padrejtësi
për popullin e Kosovës dhe
duke i bërë thirrje Bashkimit
Evropian që urgjentisht t’i
liberalizojë vizat për vendin
tonë.
Në darkën e përbashkët me
kancelarin Scholz, presidentja
Osmani e falënderoi
kancelarin për mbështetjen e
madhe të Gjermanisë si dhe
për qëndrimet e qarta të
qeverisë së tij për të ardhmen
euroatlantike të vendit tonë.
Në anën tjetër, kancelari
Scholz potencoi rëndësinë e
përshpejtimit të procesit të
anëtarësimit të vendeve të
rajonit në Bashkimin Evropian
dhe fuqizimin e Procesit të
Berlinit.
Gjatë Samitit të vendeve të
Evropës Juglindore, Osmani ka
realizuar takime me
presidentin e Sllovenisë, Borut
Pahor dhe kryeministrin e
Kroacisë, Andrej Plenkoviq. 

Presidentja Osmani ka
falënderuar Slloveninë dhe
Kroacinë për mbështetjen e
dhënë për integrimin
euroatlantik të Kosovës,
ndërkaq ka diskutuar për
përkrahjen e këtyre shteteve në
procesin e anëtarësimit të
Kosovës në Këshillin e Evropës
dhe programin e Partneritetit
për Paqe të NATO-s.
Përgjatë samitit, presidentja
Osmani bashkëbisedoi edhe
me kryetarin e Këshillit të BE-
së, Charles Michel, kryesuesin
e Presidencës së Bosnjë dhe
Hercegovinës Sefik Dzaferoviq,
kryeministrin e Maqedonisë së
Veriut, Dimitar Kovačevski dhe
kryeministren e Moldavisë,
Natalia Gavrilia. Në këto
takime Osmani theksoi
nevojën për përshpejtimin e
integrimit të shteteve të rajonit
në institucionet euro-atlantike
dhe në fusha të tjera të interesit
të përbashkët.

Osmani në Samitin e SEECP-së: BE-ja
urgjentisht t’i liberalizojë vizat për Kosovën



04 AKTUALEE HËNË, 13 QERSHOR 2022

Faton DËRMAKU

PRISHTINË, 12 QERSHOR - Kosova ka
shënuar të dielën 23-vjetorin e
hyrjes së trupave të NATO-s në
Kosovë.
Më 12 qershor 1999 trupat e para
të misionit të NATO-s, KFOR, u
futën në territorin e Kosovës, duke
i dhënë kështu fund një lufte gati
dyvjeçare.
Një varg aktivitetesh u zhvilluan
në Kosovë, përfshirë homazhe te
varrezat e dëshmorëve si dhe
ceremoni të tjera në të cilat morën
pjesë zyrtarët e shtetit të Kosovës.
Në Bllacë, në pikën kufitare në
mes të Kosovës dhe Maqedonisë
së Veriut, presidentja e Kosovës,
Vjosa Osmani, tha se futja e
trupave të NATO-s në Kosovë i
kishte dhënë fund vrasjes dhe
dëbimit të shqiptarëve.
Ajo tha se Kosova ka ndërtuar

miqësi me ShBA-në dhe shtetet
anëtare të NATO-s të cilat
kontribuuan për çlirimin dhe
bërjen shtet të Kosovës. “Kosova
ka bërë hapa përmbajtjesorë drejt
të ardhmes euroatlantike, duke
qenë një shtet i dominuar nga
rinia. Përpjekja jonë e
vazhdueshme është që Kosovën
ta shndërrojmë në vend ku ata e
krijojnë dhe kanë perspektivën e
tyre. Këtë po e bëjmë çdo ditë.
Potenciali i rinisë kosovare është i
jashtëzakonshëm, andaj saj
duhet t’i jepet dhe t’i krijohet
mundësia”, theksoi presidentja
Osmani.
Ndërsa kryeministri i Kosovës
Albin Kurti, tha se Qeveria e
Kosovës po punon për adresimin
e së kaluarës dhe krimeve të
kryera nga Serbia në Kosovë.
Në ceremoni ishte edhe
ambasadori amerikan në Kosovë,
Jeffrey Hovenier, i cili, pas

ceremonisë që u zhvillua në
Bllacë të Hanit të Elezit, shkroi në
“Twitter” se trupat e KFOR-it
sollën paqen në Kosovë. “I
nderuar që festova sot Ditën e
Paqes në kufirin e Maqedonisë së
Veriut dhe Kosovës, përkrah
zyrtarëve të Kosovës dhe
anëtarëve të komunitetit
diplomatik. 23 vjet më parë këtu
shumë kosovarë u kthyen në
shtëpi. NATO solli stabilitet dhe
prosperitet për Kosovën dhe
rajonin”, ka shkruar Hovenier.
23 vjet më parë, më 12 qershor
1999, forcat e NATO-s hynë në
Kosovë. Paraprakisht kishin nisur
bombardimet e NATO-s që
zgjatën 78 ditë. Pas sulmeve ajrore
bombardimet u ndërprenë më 10
qershor 1999, me miratimin e
Rezolutës 1244 të Këshillit të
Sigurimit të Kombeve të
Bashkuara dhe trupat serbe u
tërhoqën nga Kosova.

Osmani e Kurti bënë
nderime te Pllaka

Përkujtimore e ushtarëve
të rënë të NATO-s gjatë

shërbimit në Kosovë

Në vazhdën e aktiviteteve, me
rastin e shënimit të 23-vjetorit të
Ditës së Paqes, presidentja Vjosa
Osmani dhe kryeministri Albin
Kurti kanë bërë nderime te Pllaka
Përkujtimore e ushtarëve të rënë
të NATO-s gjatë shërbimit në
operacionin e KFOR-it në Kosovë.
Duke kujtuar pranverën e vitit
1999, kryeministri Kurti tha se 19

shtete demokratike të Aleancës
Veriatlantike u bënë bashkë dhe
ndërhynë ushtarakisht kundër
Jugosllavisë dhe Serbisë së
Millosheviqit që ta ndalin
gjenocidin e forcave serbe në
Kosovë. “Aeroplanët e NATO-s
bombarduan për 78 ditë, por më
12 qershor, sipas kryeministrit
Kurti, është dita kur trupat
tokësore, këmbësoria e NATO-s, u
bashkëngjitet sulmeve nga ajri
dhe në këtë mënyrë na bën të
mundshme që për çdo vit, e sot
janë bërë 23 vjet, ne ta kremtojmë
12 qershorin si Ditë të Çlirimit e të
Paqes”, u shpreh kryeministri
Kurti.

Kosova shënoi Ditën e Çlirimit,
falënderues përjetësisht NATO-s

e ShBA-së

KOSOVA SHËNOI 23-VJETORIN E HYRJES SË TRUPAVE TË KFOR-IT

Me një varg ceremonish është shënuar dita kur në Kosovë qenë futur për
herë të parë ushtarët e NATO-s, më 12 qershor 1999. Hyrja e trupave të
misionit të NATO-s, KFOR, i dha fund luftës gati dyvjeçare. Ambasadori
amerikan në Kosovë, Jeffrey Hovenier, ka theksuar se 23 vjet më parë këtu
shumë kosovarë u kthyen në shtëpi. “NATO solli stabilitet dhe prosperitet
për Kosovën dhe rajonin”, ka thënë ambasadori amerikan
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Ai tha se sot kujtojmë të gjithë të
rënët, kujtojmë edhe ata që nuk
janë në mesin tonë nga radhët e
NATO-s e që kontribuuan shumë
për çlirimin e vendit tonë e për
lirinë e popullit tonë.
Përveç qytetarëve të Republikës
dhe mbarë shqiptarët,
kryeministri uroi edhe të gjithë
zyrtarët e pjesëtarët e NATO-s në
Kosovë dhe jashtë saj.

Nderohet Prekazi

“Lufta çlirimtare nuk mund të
kujtohet, nuk mund të mendohet
dhe as nuk mund të
paramendohet nga askush pa
Jasharët”, kështu u shpreh
kryeministri i Republikës së
Kosovës, Albin Kurti, pas
homazheve në Prekaz në nderim
të familjes Jashari me rastin e 12
Qershorit, Ditës së Paqes, bashkë
me presidenten e vendit, Vjosa

Osmani, zëvendëskryeministren
për Çështje të Pakicave dhe të
Drejtat e Njeriut, Emilija Rexhepi,
ministrin e Mbrojtjes, Armend
Mehaj dhe zëvendësministrin e
Mbrojtjes, Shemsi Syla. “Prekazi
heroik është kryeqyteti i
kryengritjes shqiptare, andaj sot u
themi të gjithë qytetarëve të
Republikës, shqiptarëve mbarë,
urime 12 Qershori, Dita e Çlirimit
dhe e Paqes, e cila i ka rrënjët
pikërisht këtu te sakrifica dhe
flijimi i familjes së gjerë Jasharaj,
me ç’rast nga 59 veta gjithsej,
gjysma ishin fëmijë e gra krahë për
krahë me komandantin,
kryekomandantin Adem Jashari,
bacën Shaban, Hamzën dhe të
gjithë të tjerët aty”, theksoi
kryeministri Kurti, duke shtuar se:
“Lavdia e tyre është e përjetshme
ashtu sikurse edhe kujtimi ynë i
pashlyeshëm”.
Në shënimin e 12 qershorit,

Osmani e Kurti kanë nderuar
edhe ish-presidentin Ibrahim
Rugova dhe Adem Demaçi.

Ditën e Çlirimit e kujton
edhe opozita

Me rastin e Ditës së Çlirimit, 12
Qershorit, kryetari i AAK-së,
Ramush Haradinaj, ka theksuar se
falë gjakut të dëshmorëve,
vendosmërisë e trimërisë së
luftëtarëve të UÇK-së,
intervenimit të NATO-s, sot jemi
pjesë e botës së lirë. “E shenjtë
është dita e lirisë së Kosovës. Falë
gjakut të dëshmorëve,
vendosmërisë e trimërisë së
luftëtarëve të UÇK-së,
intervenimit të NATO-s, sot jemi
pjesë e botës së lirë. Amaneti i
atyre që ranë për lirinë që e
gëzojmë sot, na obligon ta ruajmë
të plotë e ta zhvillojmë Kosovën!

Kosovë, urime Dita e Cļirimit!”, ka
shkruar Haradinaj në “Facebook”.
Kryetari i PDK-së, Memli Krasniqi,
ka thënë se 23 vjet më parë iu dha
fund përgjithmonë robërisë e
vuajtjeve shekullore të popullit
tonë. “23 vjet më parë për
Kosovën nisi një kohë e re, e lirisë,
që i hapi rrugë ndërtimit e
zhvillimit të vendit. Kështu,
rindërtuam shtëpitë e djegura,
shkollat e reja, rrugët e
autostradat, por edhe
administratën, policinë e
ushtrinë”, ka shkruar Krasniqi në
“Facebook”. Ai ka theksuar se:
“Jetësuam bashkë ëndrrën e
shumë brezave për shtet e
pavarësi. Për Kosovën e lirë e me
mundësi të barabarta për të gjithë
qytetarët e saj. Në këtë rrugëtim u
jemi falënderues përjetësisht
miqve që na dolën krah, NATO-s,
ShBA-së dhe shteteve të tjera
demokratike”.

Krasniqi ka thënë se sot përkulemi
para sakrificës së shumë brezave
të dëshmorëve, martirëve, të
burgosurve, veprimtarëve e
intelektualëve shqiptarë, që u
angazhuan ditë e natë për këtë
ditë.
“Nderojmë me respektin e
përjetshëm luftën e drejtë të
Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës,
heronjve tanë, që Kosovën e
kishin më të shtrenjtën. Sot, këtë
ditë të bekuar, ua urojmë edhe
themeluesve të UÇK-së, Hashim
Thaçit e Kadri Veselit, Jakup
Krasniqit e Rexhep Selimit dhe
çlirimtarëve të tjerë, të cilët
padrejtësisht sot nuk janë pranë
nesh”, ka shkruar Krasniqi.
Ai ka theksuar se këto sakrifica
shekullore, që po vazhdojnë edhe
sot, na rikujtojnë vazhdimisht
çmimin e lartë të lirisë dhe
obligimin që kemi për ta çmuar e
për ta ruajtur atë.

Ishte marsi i vitit 1999, periudhë
kjo e cila për popullin e Kosovës
ishte tejet e rëndë. Kolona të gjata
njerëzish, të rinj me çanta në duar,
fëmijë që qanin, të moshuar që
mezi ecnin, ia kishin mësyrë një
rruge që nuk e kishin idenë se ku
do t’i çonte.
Të frikësuar në çdo hap që bënin
nuk e dinin as nga po shkonin,
vetëm dëshironin të iknin sa më
larg paramilitarëve serbë të cilët
gjatë viteve 1998-99 vrisnin civilë e
të pafajshëm dhe digjnin çdo gjë
që kishin përpara.
Fotografi boshnjak Damir Sagolj, i
cili punon për “Reuters”, gjatë
periudhës së luftës në Kosovë
kishte shkrepur fotografi të cilat
pasqyronin gjendjen reale të luftës
dhe terrorin që po përjetonte
popullata.
Në një fotografi të bërë nga Sagolj
shihet një kolonë e gjatë banorësh

të Kaçanikut, por që në fokus ka
një grua me një shami të bardhë
në kokë derisa mbante në gji një
foshnje. Në fytyrën e saj shihen
frika dhe zemërimi. Kjo grua
quhet Sherife Luta. Ajo i kishte
mbijetuar shumë mirë asaj kohe,
ndërsa foshnja që mbante në
duar, thënë më mirë vajza e saj,
tani është rritur dhe në atëkohë
nuk dinte asgjë çfarë po ndodhte.
Me rastin e shënimit të 23-vjetorit
të çlirimit të Kosovës, ambasadori
i ShBA-së në Kosovë, Jeff
Hovenier, ka takuar Sherife Lutën.
“Ishte kënaqësi që takova sot
Sherife Lutën dhe familjen e saj në
festën e Ditës së Paqes. 23 vjet më
parë Sherifja u bë fytyra e një lufte
brutale pasi ajo dhe fëmija i saj u
larguan nga Kosova. Sot ata janë të
sigurt dhe të shëndetshëm”, ka
shkruar Hovenier derisa në krah të
djathtë të tij është Sherife Luta.

Hovenier takon gruan simbol të eksodit të
Kosovës: Sherifja, fytyra e një lufte brutale

PRISHTINË, 12 QERSHOR -Vazhdon të
jetë në qendër të vëmendjes
marrëdhënia e ftohtë mes dy
kryeministrave shqiptarë. Politikë
e tyre nuk duhet të jenë pazaret
ditore, thonë njohësit e çështjeve
politike. “Ballkani i hapur” mund
të jetë kthyer në mollë sherri për
dy shtetet shqiptare.
Lidershipi kosovar dhe ai shqiptar
duket të kenë hatërmbetje të
mëdha për shkak të një iniciative
që më shumë se karakter politik, e
ka qëllimin ekonomik.
Kryeministri Edi Rama, njëjtë
sikurse gjithmonë, edhe këtë herë
në Ohër e konfirmoi qëndrimin e
tij për “Ballkanin e hapur”.
Qëndrim të palëkundshëm ka
edhe kryeministri Albin Kurti.

Krejt kjo situatë nga analisti
Shqiprim Pula po shihet si aktrim
i panevojshëm i dy kryeministrave
shqiptarë. “Nga veprimet që po i
shohim, po lë të kuptohet se

raportet nuk janë aq komode. Pas
marrjes së mandatit të dytë,
kryeministri Kurti nuk e respektoi
atë traditën që kishte të bënte me
vizitën e parë jashtë Kosovës dhe

nuk shkoi në Tiranë. Në politikë
nganjëherë duhet të aktrosh por,
si duket, aktrimi nuk është i
mjaftueshëm për dy kryeministrat
dhe kjo po shpërfaq ftohtësinë e
tyre. Nga syri i të huajve kjo mund
t’i përshtatet thënies së Atë Gjergj
Fishtës që ‘Shqiptarët janë ashtu
siç i do hasmi’”, ka thënë analisti
Shqiprim Pula.
Sipas njohësve të çështjeve
politike, marrëdhëniet mes dy
shteteve nuk duhet të jenë temat
dhe pazare të politikave ditore.
“Duket që ka tensione mes dy
kryeministrave për shkak të
dallimeve që i kanë politike por
tash, si dy kryeministra që janë,
duhet të kishin raporte strategjike
për ta çuar kombin shqiptar më

afër Bashkimit Evropian dhe
Kosovën më afër NATO-s. Kosova
duhet ta ndiejë kursin e vet
shtetëror në integrime në BE e
NATO dhe marrëdhëniet tona me
Shqipërinë nuk duhet të ishin
temë apo pazare ditore politike”,
ka thënë analisti Gazmir Raci.
Raportet mes kryeministrit të
Kosovës, Albin Kurti dhe
kryeministrit të Shqipërisë, Edi
Rama, filluan të ftohen në vitin
2019, kur Rama së bashku me
presidentin serb, Aleksandër
Vuçiq, propozuan iniciativën
“Ballkani i hapur”, e që Kosova
vazhdon të mos i bashkëngjitet
kësaj iniciative në të cilën janë të
përfshirë shtetet e Ballkanit
Perëndimor./Portali D/

“Open Balkan”, mollë sherri për shqiptarët
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A është strategjia e re zgjidhje 
për krizën energjetike?

PRISHTINË, 12 QERSHOR - Kosova ka
mbi njëzet vjet që përballet me
mungesë të furnizimit të
qëndrueshëm me energji elektrike
dhe nivel të lartë të ndotjes nga
termocentralet. Një prej arsyeve
besohet të jetë vjetërsia e këtyre
termocentraleve që djegin
thëngjill.
Për t’i zgjidhur këto probleme dhe
të tjera në fushën e sektorit të
energjisë, Qeveria e Kosovës ka
publikuar më 7 qershor Draftin e
Strategjisë së Energjisë për vitet
2022-2031. 
Në këtë dokument përcaktohen
drejtimet dhe veprimet kryesore
për zhvillimin e sektorit të
energjisë në dekadën e ardhshme.
Për përmirësimin e furnizimit me
energji elektrike dhe për uljen e
nivelit të ndotjes nga
termocentralet, rëndësi e
posaçme u jepet burimeve të
ripërtërishme të energjisë.
Aktualisht, rreth 94 për qind e
energjisë elektrike në Kosovë
prodhohet nga djegia e thëngjillit,
ndërsa rreth 6 për qind nga
burimet e ripërtërishme, si:
hidrocentralet, centralet me erë
dhe panelet me diell.
Nevojat e Kosovës për energji
elektrike arrijnë në ditë dimri deri
në 1 300 megavat në orë.
Kapacitetet e prodhimit nga
burime të ripërtërishme janë 244
megavat.
Me Draft-Strategjinë e Energjisë

parashihet që këto kapacitete të
arrijnë në 490 megavat në vitin
2024 dhe deri në 1 300 megavat në
vitin 2031.
Ministrja e Ekonomisë e Kosovës,
Artane Rizvanolli, ka thënë se
synimi është që pas dhjetë vjetësh,
35 për qind e konsumit të
energjisë elektrike të gjenerohet
nga burimet e ripërtërishme.
Për ish-ministrin e Energjisë,
Ethem Çeku, njëherësh ekspert në
këtë fushë, Draft-Strategjia e
Energjisë është një dokument i
domosdoshëm, por “nuk përkon
me realitetin në të cilin është
sektori i energjisë në Kosovë”. “Ky
dokument më shumë do të ishte
për vendet skandinave sesa për
Kosovën, sepse i gjithë koncepti i
strategjisë për furnizim të
qëndrueshëm me energji, për
periudhën 10-vjeçare, është
bazuar në energji të pastër. Në
Kosovë, fatkeqësisht, është gati e
pamundur të gjenden të gjitha ato
resurse”, thotë Çeku.
Ai shton se zhvillimi privat i
burimeve të ripërtërishme të
energjisë ka hasur në shumë
burokraci që e kanë ngadalësuar.
As klima në Kosovë, thotë ai, nuk
është në favor të këtyre burimeve.
“Bazimi vetëm te energjia solare, e
ujit apo e erës, do ta bënte
Kosovën të varur nga tregu i
jashtëm”, thotë Çeku.
Nevojat e Kosovës për energji
elektrike i tejkalojnë kapacitetet e

prodhimit, sidomos gjatë dimrit.
Sipas Zyrës së Rregullatorit të
Energjisë në Kosovë, në vitin 2021
janë importuar 1 311 461
megavatë rrymë.
Ambientalistët thonë se Kosova
nuk ka burime të mjaftueshme për
energji të ripërtërishme, por se
duhet t’i zhvillojë ato. “Kosova nuk
ka potencial për hidro-energji,
mirëpo ka potencial për energji
solare dhe të erës”, thotë Egzona
Shala nga organizata “EcoZ”.
“Rreth 200 ditë me diell ekzistojnë
mesatarisht [në vit] në Kosovë, që
mund të shfrytëzohen për energji
solare. Kapacitetet e erës, po ashtu,
janë të mjaftueshme për gjenerim
të energjisë - vetëm se varet nga
sipërfaqja dhe vendi ku vendosen
burimet”, shton ajo.
Thëngjilli - burim i energjisë që
nuk rigjenerohet - prodhon ndotje
toksike kur digjet.
Bashkimi Evropian - blloku ku
Kosova mëton të integrohet - ka
caktuar disa afate për mbylljen
graduale të termocentraleve me
thëngjill meqë djegia e tij ndikon
negativisht edhe në ngrohjen
globale.
Me anë të nënshkrimit të
Marrëveshjes së Samitit të Sofjes,
Kosova është zotuar se deri në vitin
2050 do të dekarbonizohet apo do
ta zvogëlojë varësinë nga thëngjilli.
Shala thotë se problemi i vetëm
me energjinë e ripërtërishme
është ruajtja e saj por, siç shton, ka

bateri që shërbejnë për këtë
qëllim.
Në muajin maj Qeveria e Kosovës
dhe Korporata amerikane Sfidat e
Mijëvjeçarit kanë finalizuar një
marrëveshje në vlerë prej më
shumë se 230 milionë dollarësh -
mjete këto që pritet të
shfrytëzohen edhe për sigurimin e
këtyre baterive.
Energjia e prodhuar nga burime të
ripërtërishme akumulohet në këto
bateri dhe shfrytëzohet varësisht
prej nevojave.
Kosova ka më shumë se 10
miliardë tonë linjit dhe, si e tillë,
është vendi i pestë në botë për nga
sasia e këtij burimi.
Mihja e thëngjillit dhe nxjerrja e
linjitit përdoren për
termocentralet “Kosova A” dhe
“Kosova B” që gjenden në Obiliq.
Draft-Strategjia e Energjisë nuk
parasheh ndonjë impiant të ri
linjiti, por vetëm rinovimin e dy
njësive të Termocentralit “Kosova
B” dhe, së paku, një njësie të
Termocentralit “Kosova A” deri në
vitin 2024.
Sipas Çekut, kjo nuk mjafton për
furnizim të qëndrueshëm me
energji elektrike. Ai thotë se
burimet natyrore është dashur të
futen në funksion të zhvillimit të
sektorit të energjisë. “Nëse është
folur se Kosova mund të bëhet
shtet dhe mund të ketë zhvillim të
qëndrueshëm, një gjë e tillë është
bazuar në pasuritë natyrore. Ku

janë pasuritë natyrore të Kosovës
në këtë draft-strategji? Nëse i
shohim vendet e BE-së,
Gjermaninë, Poloninë e të tjera,
ato e kanë linjitin në përdorim si
burim të domosdoshëm për
momentin”, thotë Çeku.
Draft-Strategjia për Energji
përmend edhe gazin natyror si
burim energjie. Vitin e kaluar
Kosova e ka refuzuar një projekt të
Korporatës Sfidat e Mijëvjeçarit, i
cili sjell gazin nga Azerbajxhani në
Greqi, për ta shpërndarë më pas
edhe në vende të tjera.
Kosova ka hequr dorë nga
gazsjellësi i njohur si TAP me
arsyetimin se është i pafavorshëm
ekonomikisht dhe i shtrenjtë.
Institucionet evropiane e
mbështetin TAP-in, pasi e shohin
si një mundësi reale për ta
përmirësuar sigurinë energjetike
dhe për t’i diversifikuar me gaz
tregjet evropiane.
Sipas Draft-Strategjisë së
Energjisë, përfshirja e Kosovës në
këtë projekt do të bëhej përmes
terminalit në Vlorë të Shqipërisë.
Ministrja e Ekonomisë, Artane
Rizvanolli, ka thënë se Qeveria e
Kosovës është e përkushtuar për
rritjen e bashkëpunimit me
Shqipërinë në sektorin energjetik.
Draft-Strategjia për Energji është
nxjerrë tashmë në konsultim
publik në disa komuna të Kosovës
dhe më pas do të dalë në Kuvend,
ku edhe duhet të miratohet.
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Shkruan: Agron HOTI

Askush s’e shpjegon më mirë
rëndësinë e Ballkanit të Hapur për
rajonin e Ballkanit Perëndimor
sesa deklarata e Ambasadorit
Amerikan në Beograd
Chrostopher Hill dhënë
televizionit shqiptar Abc kur thotë:
“jam këtu (në Ohër v.i.) për ta
mbështetur këtë projekt, pasi besoj
se “Ballkani i hapur” është një
projekt origjinal bashkëpunimi
dhe mjaft i vlefshëm për vendet
përkatëse….Lavrov nuk është një
mbështetës i “Ballkanit të hapur”,
ndaj deklarata e tij shpreh vullnet
negativ”.
E tash, nëse Ballkani i Hapur do të
ishte projeksion e interes rus, si
paska mundësi atëherë që SHBA të
përkrahë një iniciativë ruse, kur
dihet që SHBA po bën pikërisht të
kundërtën e asaj që po bën Rusia
në rajon. Nëse Minischengeni dje
dhe Ballkani i Hapur sot na qenkan
iniciativa ruse, si paska pasur
mundësi që SHBA t’iu paskësh
thënë po iniciativave ruse bile
edhe në Shtëpi të Bardhë në vitin
2020 në kuadër të Marrëveshjes së
Uashingtonit për Normalizimin e

Raporteve Ekonomike Kosovë-
Serbi? Pyetja: A është aq e paditur
SHBA sa të nënshkruajë iniciativë
ruse midis Shtëpisë së Bardhë?
Për më tepër, e njëjta Marrëveshje
Uashingtonit e shtatorit 2020
midis Kosovës e Serbisë po
mbështetet fuqishëm edhe nga
Administrata Biden ku
Ambasadori Hill dhe Gabriel
Escobar iu bashkuan edhe
personalisht/virtualisht Samitit të
Ballkanit të Hapur në Ohër të
Maqedonisë së Veriut. E tash, a
thua SHBA na qenka në funksion
të Rusisë? Këtë s’e beson askush,
përpos manipulimeve ruse e serbe
që për synim kanë përçarjen dhe
rritjen e antiamerikanizmit në
rajonin tonë, sidomos në hapësira
shqiptare, ku ende ka prezencë të
theksuar serbe e ruse sidomos
mediale keqinformuese. Si na
qenka SHBA në funksion të Rusisë,
kur si Administrata Trump ashtu
edhe ajo e Biden që sa vite po
paralajmëronin rrezikun e
rrëshqitjes së Evropës kah Rusia,
përfshirë Ballkanin Perëndimor?
Nëse vërtet “Ballkani i hapur” do të
çonte ujë në Rusi, minimumi i
veprimit nga SHBA do të ishte
mospjesëmarrja e Zyrtarëve të saj
në iniciativa të tilla. Por, nëse kjo
s’po ndodh, si paska mundësi
atëherë që SHBA të na qenka në
funksion të Rusisë, kur dihet
tanimë që SHBA me aleatët e saj
hapur po e mbështet Ukrainën,
hapur po i kërkon BE-së të ndalë

tregtinë dhe importin e energjisë
ruse, hapur po iu kërkon vendeve
të Ballkanit Perëndimor që të
përkushtohen në reforma,
integrim rajonal dhe BE si dhe të
rreshtohen drejt politikave të BE-së
kundrejt Ukrainës e jo atyre ruse
siç po bën Serbia.

Loja ruse e përvetësimit
të “Ballkanit të hapur”?

Deri më tani Rusia përmes Serbisë
ja ka arritur qëllimit në Kosovë,
sepse Kosova sot - ashtu siç do
Rusia - është e përçarë dhe e
polarizuar si kurrë më parë, me
islam politik në rritje anekënd
Kosovës që po prodhon
antiamerikanizëm dhe
antiperëndim në rritje, e thyer
rëndë politikisht nga brenda, pa
kurrfarë konsensusi nacional për
tema të mëdha dhe nën tension të
vazhdueshëm me Veriun e
Kosovës dhe jo vetëm, saktësisht
siç ka synuar Serbia e Rusia në këto
23 vite çlirim e 14 shtetësi.
Rusia e di që Ballkani Perëndimor
është i rrethuar i tëri nga NATO dhe
BE dhe se në rrethana të tilla
çfarëdo depërtimi ushtarak apo
ekonomik rus është i
pamundshëm. Rusia e di po ashtu
që ka interesa të papërfillshme
ekonomike në Ballkan Perëndimor,
ndaj në pamundësi shtrirjeje
prezence fizike të saj në rajonin
tonë, e përdor Serbinë për ta

destabilizuar rajonin, ashtu siç
investon shumë në secilin vend të
Ballkanit Perëndimor për t’i thyer
shoqëritë aq shumë nga brenda sa
të mos jenë në gjendje të
projektojnë të ardhme, aq më pak
integrim rajonal drejt BE-së.
Për fat të keq, Rusia asnjëherë s’i
kishte ndalur përpjekjet për
minimin  e demokracisë në Mal të
Zi, Maqedoni të Veriut, Kosovë,
Shqipëri, Serbi e Bosnje e
Hercegovinë. Prezenca e theksuar e
soft power e Rusisë dhe Serbisë
nëpër vendet e Ballkanit
Perëndimor ushqen tensionet
politike gjithandej rajonit duke
nxitur tema përçarëse ditore për të
shkaktuar demoralizim të
përgjithshëm si dhe për të penguar
kështu çfarëdo bashkëpunimi
rajonal si kushti kryesor për të ecur
drejt BE-së.

Si po e përçan Rusia
rajonin?

“Ballkanin e hapur” apo
“Minischengenin” ku ulet
ambasadori amerikan Hill bashkë
me Gabriel Escobarin të përkrahur
nga Shtëpia e Bardhë po tenton ta
përvetësojë ministri i Jashtëm rus,
Lavrov, vetëm për ta ekspozuar
Kosovën si refuzuese të integrimit
rajonal si kundërpërgjigje ndaj
SHBA-së që me çdo kusht po
mundohet t’i ulë bashkë të gjitha
shtetet e rajonit, bile edhe duke i
bllokuar hapësirën ajrore ardhjes

së Lavrovit në Serbi që po vinte për
t’i futur zjarrin rajonit me Serbinë si
ndezëse.
Rusia, ashtu siç ja kishte dalë me
sukses ta bllokonte Procesin e
Berlinit përmes Serbisë që edhe sot
s’e pranon nënshkrimin e Kosovës
si shtet, njëjtë do ta bllokojë edhe
Ballkanin e Hapur. Derisa Kosova i
thotë jo “Ballkanit të hapur”, Serbia
e Rusia do të mundohen ta
përvetësojnë këtë iniciativë për ta
ekspozuar sa më shumë Kosovën si
refuzuese të integrimit rajonal që
është qëllimi primar ruso-serb.
Sapo Kosova t’i thotë po Ballkanit të
Hapur (sigurisht me kusht që të
trajtohet e barabartë mes të
barabartëve), e para që do të
mundohet ta tërheqë Serbinë
prapa do të jetë Rusia, sepse kjo e
fundit nuk do që “Ballkani i hapur”
të jetojë pa tensione.
Rusia përmes Serbisë - si në
Procesin e Berlinit ashtu edhe në
“Ballkanin e hapur” - nuk e pranon
Kosovën shtet, sepse si Rusia ashtu
edhe Serbia nuk janë fare të
interesuara për integrimin por
saktësisht për dezintegrimin e
rajonit. Sepse integrimi rajonal e
nxjerr prej loje Rusinë nga rajoni i
Ballkanit Perëndimor, kurse
dezintegrimi e fut në lojë Rusinë siç
në fakt është duke e futur.
Mospjesëmarrja e Kosovës në
Ballkan të Hapur çon ujë te Rusia
që pengon me çdo mjet integrimin
rajonal të Ballkanit Perëndimor.
(Vazhdon)

Kosova mes përballjes faktorizuese 
dhe zmbrapsjes izoluese (2)

“Ballkani i hapur” interes rus apo amerikan?
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Për shumë vëzhgues me përvojë
të politikës monetare, dy
deklaratat e mëposhtme janë
kontradiktore. Eurozona
përballet me një kërcënim të
madh të një recesioni që mund
të ndodhë në fund të këtij viti.
Megjithatë, Banka Qendrore
Evropiane duhet të anulojë
mbështetjen monetare nga
ekonomia e eurozonës, dhe të
rrisë normat e interesit.
Për vite me radhë, për drejtuesit
e bankave qendrore në Evropë,
është cilësuar si përgjigja e
duhur mbështetja e
shpenzimeve në kohëra të
vështira, nëpërmjet politikave
monetare më të lirshme, si dhe
marrja e çdo lloj mase që ishte e
mundur për të shmangur
recesionin.
Për këtë arsye, Banka Qendrore
Evropiane fitoi një respekt të
gjerë sidomos kur presidenti i
atëhershëm i saj, Mario Dragi, u
zotua para një dekade të bënte
“çfarëdolloj gjëje që duhej” për
të gjallëruar rritjen ekonomike
në rajon. Premtimi për një
mbështetje monetare të
pakufizuar, i dha fund krizës së
eurozonës.
Por në vitin 2022, rrethanat nuk
janë shumë të ngjashme me
vitin 2012, ndaj politikat duhet
t’u përshtaten rrethanave të reja.
Dhjetë vjet më parë, Evropa
ishte e përfshirë në një mori
politikash shtrënguese për të
përmirësuar financat publike,
papunësia në të gjithë bllokun
ishte mbi 10 për qind, dhe në
rritje të vazhdueshme.

Inflacioni ishte pak më shumë se
2 për qind dhe në rënie. Pra
kishim të bënim me një
ekonomi që kishte nevojë për
stimul. Sot papunësia në të
gjithë eurozonën ra në 6.8 për
qind në muajt mars dhe prill
2002, pra në nivelin e vet më të
ulët që nga krijimi i monedhës së
përbashkët në vitin 1999.
Ndërkohë inflacioni në maj arriti
në 8.1 për qind.
Dhe në vend të masave
shtrënguese, vendet evropiane
po planifikojnë të ulin
shpenzimet e tyre nën nivelin e
fondin e rimëkëmbjes prej 800
miliardë eurosh. Megjithëse
ngjashmëritë me një dekadë më
parë janë të pakta, kjo ende nuk
mjafton për të mbështetur një
politikë monetare më të
shtrënguar, të cilën BQE ka të
ngjarë ta çojë më tej në
mbledhjen e saj të radhës.
Për këtë, ne duhet të shohim më
nga afër forcat që ndikojnë tek
oferta dhe kërkesa në
ekonominë e eurozonës, si dhe
rreziqet që lidhen me ndërhyrje
të ndryshme. Rritja ekonomike
është ngadalësuar ndjeshëm që
nga rimëkëmbja e fortë nga kriza
e shkaktuar nga koronavirusi
verën e kaluar.
Prodhimi i Brendshëm Bruto në
të gjithë eurozonën u rrit vetëm
0.3 për qind gjatë 3-mujorit e
fundit të 2021 dhe vetëm 0.2 për
qind në 3-mujorin e parë të
2022, që përkoi me pushtimin e
Ukrainës nga Rusia. Në 3-
mujorët e ardhshëm, kërkesa do
të rritet për shkak të heqjes së

shumicës së kufizimeve
anti–Covid këtë verë, sidomos
për ofruesit e shërbimeve që
përballen me konsumatorët.
Por ajo do të frenohet nga rritja e
kostos së jetesës për shkak të
çmimeve më të larta të energjisë.
Por nëse normat e rritjes mbeten
të dobëta apo kthehen në shifra
negative, e vërteta e hidhur është
se Evropa duhet të shpenzojë
më pak për gjëra të tjera, sepse si
një importuese e energjisë, rritja
e kostos së naftës dhe gazit i ka
bërë që të gjithë më të varfër.
Nëse nuk njihet ky realitet,
kërkesa do të vazhdojë ta
tejkalojë ofertën, duke e
shndërruar në një rritje
ekonomike të përkohshme,
kryesisht të çmimeve të
energjisë, në një inflacion të
përgjithshëm më problematik
dhe të vazhdueshëm.
Kjo do të ndodhte e shoqëruar
me ritme të dobëta të rritjes
ekonomike, të ngjashme me ato
të 3-mujorëve të fundit, apo
edhe me një recesion të vogël.
BQE vlerëson se barra faktike për
konsumatorët për shkak të
çmimeve më të larta të gazit,
energjisë elektrike dhe benzinës
arrin në 1.3 për qind të të
ardhurave kombëtare.
Kjo është më së paku, goditja që
do të pësojmë të gjithë. Ndërsa
në vitin 2011, Banka Qendrore
Evropiane gaboi sepse priste që
inflacioni i çmimeve të energjisë
dhe ushqimeve të vazhdonte në
kohën e një depresioni
ekonomik, gabimi më i
rëndësishëm i politikës për

rrethanat e sotme ndodhi në
vitet 1970.
Më pas, vendet që shtypën me
shpejtësi impulset inflacioniste
përmes politikave monetare më
të shtrënguar, me në krye
Bundesbank e Gjermanisë
Perëndimore, përjetuan një
rënie ekonomike afatshkurtër.
Rritja e çmimeve ishte të
përkohshme, dhe nuk ndikoi
shumë në  jetën e përditshme.
Ndërkohë vendet që ndoqën një
rrugë më të përshtatshme – Italia
dhe Franca – do të përballeshin
me norma inflacioni
vazhdimisht më të larta, dhe që
imponuan recesione shumë më
të forta në fillim të viteve 1980,
për të frenuar inflacionin e
madh.
Prandaj ky është momenti i
duhur për të ndërmarrë veprime
të hershme, me synim
parandalimin e zmadhimit të
problemit që mund të shkaktojë
inflacioni i lartë. Ka shenja se
rritja e çmimeve po bëhet më e
përhapur për mallrat dhe
shërbimet në Evropë.
Në muajin prill, 3/4 e të gjitha
mallrave dhe shërbimeve ishin
më shumë se 2 për qind më të
larta se një vit më parë, duke
treguar se kompanitë janë
gjithnjë e më të gatshme të rrisin
çmimet në vend se të reduktojnë
marzhet e tyre të fitimit.
Pritshmëritë afatgjata në lidhje
me inflacionin janë rritur
ndjeshëm në tregjet financiare,
dhe nuk janë më nën objektivin
2 për qind të BQE-së.
Me një inflacion në nivelin 8 për

qind dhe me normën e interesit
të BQE-së ende negative, minus
0.5 për qind, norma reale e
interesit është tejet e ulët edhe
me politikën më shtrënguese që
po ndjek aktualisht Banka
Qendrore Evropiane.
BQE-ja ka të drejtë kur
paralajmëron se do të rrisë
normat e interesit në korrik, dhe
më pas do t’i zhvendosë ato nga
niveli negativ deri në shtator.
Gjendja ekonomike është e
keqe. Por rreziqet do të ishin më
të mëdha nëse Banka Qendrore
Evropiane nuk do të bënte asgjë.
Një ekonomi e lëkundur e
eurozonës, mund të nxitet sërish
nga një politikë monetare më e
lirshme, nëse rënia rezulton të
jetë më e thellë se sa kërkohet
për të mbajtur nën kontroll
inflacionin. Në të kundërt,
kostot e përballjes me humbjen
e besimit të konsumatorit në
aftësinë e autoriteteve për të
kontrolluar çmimet, do të ishin
tepër të mëdha.
Muajt në vazhdim do të jenë
shumë të vështirë për
ekonomitë evropiane. Të
ardhurat do të bien, ka shumë të
ngjarë të shohim një recesion,
ndërsa normat e interesit duhet
të rriten, gjë që do të rritë
presionet mbi familjet. Situata
do të jetë e vështirë. Por ky është
rregullimi që duhet të bëjë çdo
ekonomi evropiane, teksa po
distancohemi nga energjia ruse
e lirë por që në fund të fundit
është më e rrezikshme. / Chris
Gilles “Financial Times” | bota.al

EKONOMIA | Evropën e presin disa
muaj shumë të vështirë
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VOLOS, 12 QERSHOR -
Përfaqësuesja e Kosovës në
futboll ka pësuar humbje, të
dielën në mbrëmje, në Volos,
në duel me Greqinë, në
ndeshjen vendimtare të
Grupit 2 në Ligën C të Ligës së
Kombeve, me rezultat 2-0.
“Mendoj që kjo lojë e dytë e
komplikon punën e
kualifikimit. Ishte lojë e
vështirë, prandaj ka shumë
punë për të bërë sa i përket
kualifikimit në vendin e parë.
Fillimisht, ne se kishim shumë
topin. Patëm vështirësi të
fitonim topin, sidomos në
pjesën e parë. Tentuam pak të
kontrollonim në pjesën e dytë,
por nuk arritëm. Ka shumë
punë për t’u përmirësuar.
Duhet të rritet potenciali i
lojtarëve, lojtarëve që mund t’i
përzgjedhim. Sot e kemi parë

rëndësinë e të gjithë atyre që
na munguan dhe padyshim që
kemi nevojë për gjithsecilin
për t’u përballur me
kombëtare si Greqia. A do të
ftojë më shumë lojtarë po ta
dije situatën? Gjendja është e
tillë, kështu që vazhdojmë
përpara”, ka thënë pas
ndeshjes trajneri i Kosovës,
Alain Giresse. 
Ndeshja ishte e tensionuar në

tribuna, pasi të inflirtuar në
mesin e tifozëve kishte edhe
serb, të cilët shfaqën
banderola provokuese ndaj
futbollistëve dhe tifozëve të
Kosovës. Grekët e dominuan
ndeshjen që nga fillimi, por
reparti defansivë i ekipit tonë e
menaxhoi mirë lojën, duke
mos lejuar të pësohet gol,
teksa në disa raste ishte Aro
Muriq, që evitoi golin.

Tensionet u rritën edhe më
shumë pas pjesës së parë, kur
tifozët vendas u përleshën me
tifozët dardanë, teksa
vazhdimisht hedhnin mjete
ndezëse në drejtim të tyre. Po
ashtu, gjatë gjithë kohës tifozët
grek përdorën edhe laser për

t’i penguar futbollistët tanë.
Golin e epërsisë grekët e
shënuan në minutën e 71-të,
kur Giorgos Giakoumakis
realizoi me gjuajtje me kokë.
Pas këtij, goli Kosova u vërsul
me të gjitha forcat në kërkim të
golit, por nuk arriti të krijojë

shumë raste, pasi mbrojtja
greke ishte në nivel. Ndërkaq,
në minutën e 9-të shtesë kur
portieri Aro Muriq kishte
braktisur portën në tentim për
t’i ndihmuar shokët në
aksionin e fundit, në një
kundërsulm të shpejt të
grekëve, Emir Sahiti nuk arriti
ta largojë topin, duke ia
mundësuar Mantalos që të
realizoi në portën e boshatisur.
Kosova në shtator do t’i luajë
dy ndeshjet e fundit në kuadër
të këtij edicioni në Ligën e
Kombeve kundër Irlandës së
Veriut si mysafire dhe kundër
Qipros në “Fadil Vokrri”, por
tashmë gjasat për ta fituar
grupin janë shuar, pasi Greqia
e ka siguruar vendin e parë
dhe promovimin në Ligën B, si
dhe kualifikimin në “play-off”
për “Euro 2024”.

Kosova pëson humbje në ndeshjen 
e tensionuar ndaj Greqisë 

TIRANË, 12 QERSHOR - Trajneri
Edoardo Reja dhe mbrojtësi i
Kombëtares shqiptare Elseid
Hysaj në konferencë për
mediet, në prag të ndeshjes
miqësore që kuqezinjtë do të
zhvillojnë ndaj Estonisë të
hënën nga ora 18:00, në
stadiumin “Air Albania”.
Trajneri Reja theksoi se
skuadra nuk duhet të
humbasë toruan gjatë
ndeshjes kur pëson gol sepse
loja vazhdon dhe duhet
përqendrim sepse gjithçka
mund të përmirësohet pa
humbur ekuilibrin. “Kam
lojtarë konkurrues që kanë

vlerë, kur luan në kombëtare
nuk ekziston miqësorja sepse
pritshmëritë janë të larta dhe
duhen lojtarë me stimuj.
Ndaj duhet të luajnë ata që

janë aktivizuar më pak dhe
jam i bindur se do të
paraqiten mirë pavarësisht
se është miqësore. Duhet të
bëjmë një paraqitje me

intensitet të lartë, të paktën
këto janë pritshmëritë tona”,
ka thënë Reja. “Nuk jemi të
vdekur sepse kemi edhe dy
ndeshje dhe në Izrael duhet
të shkojmë dhe të tregojmë
forcën tonë. Kemi edhe
Islandën në shtëpi, por duhet
të besojmë sepse nuk mund
të humbasin besimin pasi
pësojmë gol. Edhe një
rezultat 2-0 mund të kthehet
dhe këtë aspekt duhet të
përmirësohemi, sepse mos të
reagojmë është
papranueshme”, ka shtuar
Reja. Ndërsa mbrojtësi Elseid
Hysaj ka treguar se skuadra

është e qetë dhe po
përqendrohet për miqësoren
me Estoninë.  “Miqësorja me
Estoninë, përqendrimi për
këtë sfidë? – Është pak e
vështirë, por personalisht
jam profesionist dhe kjo
është puna ime. Duhet të jem
gati për çdo ndeshje, për çdo
moment që do trajneri që ne
të jemi lojë. Jemi të qetë. Ka
edhe disa prurje të reja në
skuadër, që Reja do t’i
provojë në këtë ndeshje dhe
besoj se është gjë e mirë, pasi
duhet të shohim edhe disa
çuna të rinj që po stërviten
dhe po ecin mirë”, shtoi ai.

Reja dhe Hysaj para miqësores me Estoninë: 
Nuk kemi ‘vdekur’, kemi ende dy ndeshje

GJENEVË, 12 QERSHOR - Spanja
mori një fitore të
rëndësishme ndaj Republikës
Çeke, ndërsa tashmë
komandon edhe grupin 2 në
Ligën A, pas humbjes së
Portugalisë me Zvicrës. Një
pjesë e parë e mirë nga
kombëtarja spanjolle e cila
arriti të zhbllokonte ndeshjen
që në minutën e 24 me Soler, i
cili kaloi në avantazh “La
Rojan”. Spanja peti dhe raste
të tjera për të dyshifruar
shifrat por nuk arritën të
gjenin golin e dytë me 45-

minutat e para që u mbyllën
me shifrat 1-0. Fraksioni i dytë
pa përsëri “furinë” e kuqe
dominuese, ndërsa do të
duhej minuta e 75-të kur
Sarabia do të tunde rrjetën për
herë të dytë, duke dyshifruar
shifrat për Spanjën. Me këtë
fitore Spanja merr kreun e
grupit me një pikë më shumë
se Portugalia e cila u mposht
nga Zvicra. Në sfidën tjetër
Zvicra arriti të siguronte 3
pikët e para në grup dhe këtë e
bëri përballë Portugalisë.
Helvetët kaluan në avantazh

në minutën që në minutën e
parë, kur Seferoviq do të
“shokonte” kombëtaren
portugeze. Një ndeshje e
luftuar mes dy kombëtareve
por pjesa e parë do të mbyllej
me avantazhin e helvetëve,
teksa fraksioni i dytë do të
shikonte një ndeshje me raste
por nuk do të shënohej gol
tjetër. Me këtë fitore Zvicra
renditet në vendin e 4-të,
ndërsa Portugalia zbret e dyta
me 7 pikë, 1 pikë më pak se
Spanja që i mori kreun pas
fitores ndaj Republikës Çeke.

Portugalia mposhtet nga Zvicra, 
Spanja merr komandën e grupit
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ADMINISTRATOR

(cilat pozita i raportojnë kësaj pozite 
dhe cilave pozita ju bënë vlerësim performance kjo pozitë, nëse ka) 

Zëvendës administrator (në Gjykatën e Apelit, Gjykatën Themelore Prishtinë dhe Mitrovicë) 
Ndihmës administrator ( i raporton Gjyqtarit mbikëqyrës ndërsa vlerësimi i performancës bëhet 

nga Gjyqtari mbikëqyrës në koordinim me Administratorin) 
Udhëheqës i Zyrës për Mbështetje Juridike ( i raporton për çështje administrative ndërsa 

vlerësimi i performancës bëhet nga Kryetari në koordinim me Administratorin) 
Udhëheqës i Zyrës për Menaxhimin e Lëndëve; 
Udhëheqës i Zyrës për Shërbime te Përbashkëta; 
Udhëheqës i Zyrës për Buxhet dhe Financa; 
Zyrtar certifikues; 
Zyrtar i lartë i personelit (në Gjykatën Themelore Prishtinë dhe Mitrovicë); 
Zyrtar i personelit; 

 
(p.sh. buxheti për të cilin është përgjegjëse pozita përkatëse, niveli i 

autorizimit për shpenzime) 
Administratori i gjykatës mbikëqyrë: Mirëmbajtjen e saktë të financave; 

 
(aftësitë dhe shkathtësitë që kërkohen për ketë vend pune) 

 (kualifikimet dhe përvoja që kërkohen për 
ketë vend pune) 

(p.sh. rreziqet e jashtëzakonshme në vendin 
e punës, presionet fizike ose rreziqet nga ekspozimi ndaj substancave të rrezikshme ose përdorimi i 
pajisjeve që paraqesin rrezik dhe të cilat rezultojnë nga natyra e vendit të punës ose vendndodhja e 
vendit të punës)  
 

niveli drejtues 
koeficienti dhjetë (10)

me afat të caktuar – mandat pesë (5) vjeçar, me orar të plotë
Zyra e Administratorit 

i përgjigjet dhe i raporton Kryetarit të Gjykatës 
 bëhet nga Kryetari në koordinim me Drejtorin e Përgjithshëm të 

Sekretariatit të Këshillit  
 Gjykatë përkatëse 

Kontratë pune me afat të caktuar – mandat pesë (5) vjeçar – përfshi 
periudhën provuese 6 muaj

plotësim i pozitave të lira sipas organogramit dhe planifikimit të punësimit për 
vitin 2022 

: (përshkrim i shkurtër i qëllimit të pozitës dhe çka duhet të arrijë kjo pozitë)  

(përshkrim i shkurtër i detyrave kryesore, të renditura për nga rëndësia dhe një 
përshkrim të përqindjes së kohës, e cila duhet të shpenzohet për secilën detyrë) 

ZËVENDËSADMINISTRATOR;

Niveli drejtues 
koeficienti nëntë (9)

pa afat të caktuar, me orar të plotë
Zyra e Administratorit 

i përgjigjet dhe i raporton Administratorit të Gjykatës 
 bëhet nga Administratori i Gjykatës 

 Gjykatë përkatëse 

Pa Afat – përfshi periudhën provuese 1 vit
plotësim i pozitave të lira sipas organogramit dhe planifikimit të punësimit për 

vitin 2022 

: (përshkrim i shkurtër i qëllimit të pozitës dhe çka duhet të arrijë kjo pozitë)  
 

(përshkrim i shkurtër i detyrave kryesore, të renditura për nga rëndësia dhe një 
përshkrim të përqindjes së kohës, e cila duhet të shpenzohet për secilën detyrë) 
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(cilat pozita i raportojnë kësaj pozite 
dhe cilave pozita ju bënë vlerësim performance kjo pozitë, nëse ka) 

Varësisht nga autorizimet nga ana e Administratorit të gjykatës;  
 

(p.sh. buxheti për të cilin është përgjegjëse pozita përkatëse, niveli i 
autorizimit për shpenzime) 

Nuk ka; 
 

(aftësitë dhe shkathtësitë që kërkohen për ketë vend pune) 

 (kualifikimet dhe përvoja që kërkohen për 
ketë vend pune) 

(p.sh. rreziqet e jashtëzakonshme në vendin 
e punës, presionet fizike ose rreziqet nga ekspozimi ndaj substancave të rrezikshme ose përdorimi i 
pajisjeve që paraqesin rrezik dhe të cilat rezultojnë nga natyra e vendit të punës ose vendndodhja e 
vendit të punës)  
 

Br. Sud / Ogranak Pozicija Broj pozicija
1 Privredni sud Administrator 1
2 Osnovni sud Pristina Administrator 1
3 Osnovni sud Prizren Administrator 1
4 Apelacioni sud Zamenik administratora 1
5 Osnovni sud Pristina Zamenik administratora 1

Ukupno 5

ADMINISTRATOR

rukovode i nivo 
koeficijent deset  (10)

na odre eno vreme – mandat pet (5) godina, sa punim radnim vremenom
Kancelarija administratora 

odgovara i izveštava  predsedniku suda  

 obavlja predsednik u koordinaciji sa generalnim direktorom 
Sekretarijata Saveta  

 Doti ni sud 

Ugovor o radu na odre eno vreme – mandat pet (5) godina – uklju uju i 
probni period od 6 meseci

popunjavanje slobodnih pozicija prema organogramu i planu zapošljavanja za 
2022. god. 

: (kratak opis pozicije i šta ova pozicija treba da postigne)  

(kratak opis glavnih dužnosti, rangiranih po važnosti i opis procenta vremena koje 
treba provesti  za svaku dužnost) 

(koje pozicije odgovaraju ovoj poziciji i 
kojim pozicijama obavlja ocenjivanje radnog u inka ova pozicija, ako ima) 

Zamenik administratora (u Apelacionom sudu, Osnovnom sudu u Prištini i Mitrovici) 
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Pomo nik administratora (izveštava nadzornom sudiji, dok ocenjivanje radnog u inka  vrši 
nadzorni sudija u koordinaciji sa administratorom) 
 Rukovodilac Kancelarije za pravnu podršku (izveštava o administrativnim pitanjima, dok 
ocenjivanje radnog u inka  vrši predsednik u koordinaciji sa administratorom) 
Rukovodilac  Kancelarije za upravljanje predmetima; 
Rukovodilac Kancelarije za zajedni ke usluge; 
 Rukovodilac  Kancelarije za budžet i finansije; 
 Overilac; 
 Viši službenik za osoblje (u Osnovnom sudu u Prištini i Mitrovici); 
Službenik za osoblje; 

(npr. budžet za koji je odgovorna pozicija, nivo ovlaš enja za rashode)   
Administrator suda nadzire: ta no održavanje finansija; 

(veštine i sposobnosti potrebne za ovo radno mesto) 

 (kvalifikacije i iskustvo koje se traže za ovo radno 
mesto) 

(npr. Vanredne  opasnosti na radnom mestu, 
fizi ki pritisak ili rizici od izlaganja opasnim materijama ili upotrebe opasne opreme koji proizilaze iz 
prirode radnog mesta ili lokacije radnog mesta) 

ZAMENIK ADMINISTRATORA;

U zavisnosti od ovlaš enja datih od administratora suda;  

(npr. budžet za koji je odgovorna pozicija, nivo ovlaš enja za rashode)   
Nema; 

 (veštine i sposobnosti potrebne za ovo radno mesto) 

 (kvalifikacije i iskustvo koje se traže za ovo radno 
mesto) 

(npr. Vanredne  opasnosti na radnom mestu, 
fizi ki pritisak ili rizici od izlaganja opasnim materijama ili upotrebe opasne opreme koji proizilaze iz 
prirode radnog mesta ili lokacije radnog mesta)  

rukovode i nivo 
koeficijent devet  (9)

na neodre eno vreme, sa punim radnim vremenom
Kancelarija administratora 

odgovara i izveštava  administratoru suda  
 obavlja administrator suda  

 Doti ni sud 

na neodre eno – uklju uju i probni period od godinu dana
popunjavanje slobodnih pozicija prema organogramu i planu zapošljavanja za 

2022. god. 

: (kratak opis pozicije i šta ova pozicija treba da postigne)

(kratak opis glavnih dužnosti, rangiranih po važnosti i opis procenta vremena koje 
treba provesti  za svaku dužnost) 

(koje pozicije izveštavaju ovoj poziciji i kojim 
pozicijama obavlja vrednovanje radnog u inka ova pozicija, ako ima) 
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