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UASHINGTON, 28 QERSHOR - Rusia
ka shtuar në listën e
sanksioneve Jill Biden, gruan e
presidentit amerikan Joe Biden
dhe vajzën e tyre Ashley, në
shenjë hakmarrjeje ndaj
vendimeve të Uashingtonit
kundër Rusisë për shkak të
luftës në Ukrainë.
Ministria e Jashtme e Rusisë ka
thënë përmes një deklarate më
28 qershor se 23 akademikë të
tjerë dhe zyrtarë amerikanë janë
shtuar në listë, duke përfshirë
liderin e republikanëve në
Senat, Mitch McConnell dhe
senatorët Charles Grassley,

Kirsten Gillebrand, Susan
Collins, Ben Sass, dhe Martin
Heinrich. “Si përgjigje ndaj
zgjerimit të sanksioneve
amerikane kundër politikanëve
dhe figurave publike ruse, 25
shtetas amerikanë janë të
përfshirë në ‘listën e ndalimit’.
Aty janë edhe senatorët që janë
përgjegjës për krijim të narrativës
rusofobe, si dhe pjesëtarë të
familjes së presidentit Joe Biden”,
është thënë në deklaratë.
Personave të sanksionuar u
ndalohet hyrja në territorin rus.
Shtetet e Bashkuara janë në krye
të përpjekjeve ndërkombëtare

për të vendosur sanksione ndaj
Rusisë për shkak të pushtimit të
Ukrainës të nisur më 24 shkurt.
Uashingtoni dhe Bashkimi
Evropian kanë vënë sanksione
kundër disa individëve, përfshirë
presidentin rus Vladimir Putin
dhe vajzat e tij, ndaj ministrit të
Jashtëm rus Sergei Lavrov dhe
familjes së tij, si dhe ndaj disa
oligarkëve të lidhur me Putinin.
Perëndimi ka zbatuar sanksione
të ashpra ndaj Rusisë, duke ia
izoluar rrjetin financiar, më pas
duke i ngrirë asetet dhe duke
vënë embargo të pjesshme në
importet ruse të naftës.

Rusia sanksionon gruan dhe vajzën e Bidenit

BRUKSEL, 28 QERSHOR - Bashkimi
Evropian ka pranuar 648 000
aplikacione vitin e kaluar për
mbrojtje ndërkombëtare, ka
thënë Agjencia e BE-së për Azil
të martën. Kjo shifër është më e
lartë për një të tretën e asaj të
vitit 2020.
Afganët dhe sirianët përbëjnë
grupet më të mëdha të
aplikantëve.
Përveç kësaj, blloku evropian ka
pranuar rreth 3.4 milionë
kërkesa për mbrojtje të
përkohshme nga personat që i

kanë ikur luftës së Rusisë në
Ukrainë.
Agjencia e BE-së ka thënë se në
tërësi rreth gjashtë milionë
njerëz i kanë ikur pushtimit rus,
ndonëse një pjesë e tyre janë
rikthyer në Ukrainë.
Sirianët kanë bërë rreth 117 00
aplikacione, ndërsa afganët 102
000, të përcjellë nga shtetasit e
Irakut, Pakistanit, Turqisë dhe
Bangladeshit.
Destinacionet e tyre kyçe janë:
Franca, Gjermania, Italia dhe
Spanja.

Gjysma e të gjithë aplikanëve
kanë qenë të grupmoshës 18-34,
dhe rreth 70 për qind e tyre janë
burra.
BE-ja ka thënë se ua ka pranuar
kërkesat për azil apo mbrojtje
185 000 njerëzve.
Banorët e Eritresë kanë pasur
shkallën më të lartë të
pranueshmërisë, 81 për qind,
derisa banorët e Gjeorgjisë
shkallën më të ulët tre për qind.
Rreth 770 000 vendime janë
ende në pritje, ka thënë
agjencia.

Rritet numri i kërkesave për azil në BE

SAN ANTONIOS, 28 QERSHOR - Dyzet
e gjashtë persona u gjetën të
vdekur në një rimorkio kamioni
në San Antonio.
Gjashtëmbëdhjetë të tjerë u
dërguan në spital, në mesin e
tyre katër fëmijë. Autoritetet në
San Antonio thanë se bëhet fjalë
për një përpjekje trafikimi të
emigrantëve në Shtetet e
Bashkuara.
Shefi i policisë William
McManus tha se një punonjës i
qytetit dëgjoi thirrjet për
ndihmë në një rrugë anësore në
jugperëndim të San Antonios.
“Oficerët që arritën në vendin e

ngjarjes gjetën një trup në tokë
jashtë rimorkios dhe dyert e saj
pjesërisht të hapura”, tha ai.
Shefi i zjarrfikësve Charles Hood
tha se ata që u dërguan në spital
ishin të dehidratuar dhe në
rimorkio nuk kishte asnjë pikë
uji. “Ishte një rimorkio frigorifer,
por nuk kishte asnjë njësi të
dukshme ftohëse që
funksiononte”, tha Hood.
Temperaturat në San Antonio,
që shtrihet rreth 250 km larg
kufirit me Meksikën, arritën të
hënën në 39.4 shkallë celsius.
Shefi i policisë McManus tha se
tre persona u arrestuan, por

është e paqartë nëse ata ishin të
lidhur me trafikimin e qenieve
njerëzore.
Kryebashkiaku i San Antonios,
Ron Nirenberg, tha se të 46-tët
që vdiqën kishin “familje dhe po
përpiqeshin të gjenin një jetë
më të mirë”. “Kjo nuk është asgjë
më pak se një tragjedi e
tmerrshme njerëzore”, tha
kryebashkiaku Nirenberg.
Ngjarja e së hënës është ndër
tragjeditë më vdekjeprurëse që
kanë marrë mijëra jetë njerëzish
që provuan të hyjnë në Shtetet e
Bashkuara nga Meksika në
dekadat e fundit.

46 të vdekur në një kamion të braktisur në San Antonio

Berlin, 28 qershor - Një burrë
101-vjeçar është dënuar të
martën nga një gjykatë
gjermane me pesë vjet burgim
pas akuzave për ndihmë dhe
nxitje në vrasjen e mijërave të
burgosurve në kampin nazist të
përqendrimit Sachsenhausen
gjatë Luftës së Dytë Botërore.
Përgjatë gjykimit, i cili ka nisur
në muajin tetor të vitit të kaluar,
ky burrë, i cili nuk është
identifikuar, është deklaruar i
pafajshëm, duke thënë se ka
qenë punëtor ferme në

verilindje të Gjermanisë gjatë
asaj periudhe. Megjithatë,
gjykata ka thënë se është
vërtetuar se ai ka punuar në
kampin afër Berlinit në
periudhën 1942-1945 si anëtar i
nazistëve.
Prokurorët e kanë bazuar rastin
e tyre në dokumente të
nazistëve që kanë pasur emrin,
datën dhe vendin e lindjes së tij
si dhe dëshmi të tjera.
Gjyqi është mbajtur afër
vendbanimit të 101-vjeçarit.
Më shumë se 200 000 njerëz

janë mbajtur në atë kamp në
periudhën 1936-1945.
Dhjetëra mijëra të burgosur
kanë vdekur si pasojë e urisë,
sëmundjeve, punës së
detyrueshme, apo
eksperimenteve mjekësore.
Disa prej tyre kanë vdekur edhe
nga të shtënat me armë zjarri,
nga varjet apo dhomat me gaz.
Sikur edhe në kampet e tjera, të
burgosurit hebrenj janë trajtuar
shumë keq dhe disa që kanë
mbetur gjallë janë dërguar më
1942 në kampin Auschwitz.

Ish-roja e kampit nazist, 101 vjeç, 
dënohet me pesë vjet burgim
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Faton DËRMAKU

BRUKSEL, 28 QERSHOR - Një
udhërrëfyes shtesë për
liberalizimin e vizave për Kosovën
paralajmëroi komisionari i BE-së
për Fqinjësi dhe Zgjerim, Oliver
Verhelyi, në debatin që u zhvillua
të hënën në Parlamentin
Evropian.
Temë e diskutimit ishte zgjerimi i
bllokut pas agresionit të Rusisë në
Ukrainë.
Përveç deputetëve nga
Parlamenti Evropian, morën
pjesë edhe deputetë nga
parlamentet kombëtare të
shumë shteteve anëtare të BE-së,
por edhe të vendeve kandidate
dhe të kandidatëve potencialë.
Derisa u fol për Ballkanin
Perëndimor, Varhelyi tha se
Kosova është në pritje të
liberalizimit të vizave dhe se
duhet ecur përpara me këtë
çështje.
Ai tha se janë disa fusha, si lufta
kundër krimit të organizuar,
antitrafikimi dhe kërkesat për
azil, ku “shtetet anëtare duan
rezultate të qarta. Në këto kohë të
vështira dhe në kontekstin e
ndryshimeve gjeopolitike,
prioriteti ynë mbetet Ballkani
Perëndimor”. “Jemi të gatshëm t’i
ndihmojmë Kosovës që, së
bashku me shtetet anëtare, të
vendosim një udhërrëfyes për
adresimin e shqetësimeve
specifike. Autoritetet e vendeve
anëtare, agjencitë e rendit dhe
ligjit, forcat e policisë kanë nevojë
të angazhohen në terren për t’i

ndihmuar Kosovës. Nga ana jonë,
ne jemi të gatshëm t’i japim
Kosovës gjithë ndihmën
financiare, teknike dhe politike
për këtë proces”, ka thënë ai.
Kosova është vendi i vetëm në
Ballkanin Perëndimor që nuk
gëzon liberalizim vizash me BE-
në.
Qeveria e Kosovës thotë se ka
plotësuar çdo kriter nga gjithsej
95 sa i ka vendosur BE-ja në
udhërrëfyesin për liberalizim.
Megjithatë, procesi është
penguar vazhdimisht nga disa
shtete anëtare të BE-së, sidomos
Franca, e cila ka shprehur rezerva
për lëvizjen e lirë të kosovarëve.
Ish-ambasadori i Holandës në
Kosovë, Robert Bosch, ka reaguar
ndaj idesë së komisionarit për
zgjerim të BE-së, Oliver Varhelyi,
për krijimin e një udhërrëfyesi të
ri për liberalizimin e vizave për
Kosovën.
Bosch e ka quajtur “të
pakuptimtë” një propozim të
këtillë, duke e parë si rast të
paprecedent me shtetet e tjera,
kur u është ofruar lëvizja lirshëm
nëpër zonën Shengen. “Edhe pse
Kosova i plotëson të gjitha
kushtet sipas komisionit të BE-së,
ky njeri vjen me  kërkesa që nuk i
kemi bërë kurrë për të gjitha
vendet që kanë marrë lirinë e
vizave gjatë viteve të fundit. Unë
me të vërtetë nuk e di se si të
arrihet drejtësia për Kosovën. Si
kongresi i PE-së, ashtu edhe i
PPE-së në Roterdam, kohët e
fundit kërkuan që më në fund të
zbatohej liberalizimi, më pas vjen
kjo bisedë e pakuptimtë e

Varhelyit”, ka shkruar ish-
ambasadori holandez në
llogarinë e vet në “Facebook”.
Edhe ish-kryediplomati Petrit
Selimi ka thënë se nëse vërtet ka
një udhërrëfyes të ri për Kosovën
është politikë raciste. “Katër vjet
pasi Kosova përmbushi 100 për
qind  udhërrëfyesin më të gjatë të
liberalizimit të vizave, Oliver
Varhelyi shpall një ‘udhërrëfyes’ të
ri për Kosovën për të përmbushur
më shumë kushte për
‘korrupsionin’ dhe
‘kontrabandën’. Nëse kjo është e
vërtetë, le të mos jetë gabim: BE-
ja tani është në prag të adoptimit

të politikës së hapur raciste”, ka
shkruar Selimi në llogarinë e vet
në  “Twitter”.
Selimi ka thënë se BE-ja nuk e
kishte problem ta miratonte
lirinë e vizave me Meksikën,
Hondurasin, apo edhe me
Venezuelën e Maduros, por se
këtë e ka me Kosovën. “Kosova
është vendi më pro BE-së në
Ballkanin Perëndimor, më pak e
korruptuar dhe nuk është në
asnjë listë të lartë të azilkërkuesve
për vite me radhë. Varhelyi thotë
se holandezët dhe francezët po
kërkojnë një udhërrëfyes. Kjo
mund të jetë e vërtetë”, ka

shkruar Selimi.
Po ashtu, Selimi ka thënë se nuk
kanë faj për këtë zvarritje vetëm
Holanda dhe Franca, por të gjitha
shtetet anëtare që e mbështesin
këtë qëllimisht. “Por, është BE-ja
që kolektivisht është e angazhuar
në izolimin e të gjithë kosovarëve
në një kafaz. Nuk është
holandeze ose franceze. Është
BE-ja. Të gjithë anëtarët
kolektivisht dhe të gjitha
institucionet në Bruksel kanë
vendosur përmes veprimeve të
qëllimshme, apo mosveprimit, të
na mbajnë si qen të tërbuar në
kafaz”, ka shkruar Selimi.

Kundërshtohet propozimi 
i Varhelyit për një udhërrëfyes 
shtesë për vizat për Kosovën

Faton DËRMAKU

PRISHTINË, 28 QERSHOR - Ministria e
Shëndetësisë ka aprovuar ditë më
parë dhënien e dozës së tretë të
vaksinës kundër Covid-19 edhe
për grupmoshën 12 + vjeçare, për
personat të cilët e kanë marrë
dozën e dytë të vaksinës kundër
Covid-19 së paku pesë muaj më
parë. “Vaksinimi kundër Covid-19
vazhdon të kryhet në njësitë e
vaksinimit në kuadër të Kujdesit
Parësor Shëndetësor nëpër
komunat e Kosovës. Ministria e
Shëndetësisë u bënë thirrje
qytetarëve që të vaksinohen pa
hezitim”, ka njoftuar MSh-ja.
Sipas MSh-së, vaksinimi është
dëshmuar të jetë mënyra më e
mirë dhe më efikase për ta
parandaluar infeksionin nga
Covid-19, format e rënda të
sëmundjes dhe vdekjet nga
Covid-19.
Sipas Ministrisë së Shëndetësisë,
të martën janë vaksinuar 63

persona.
Deri më tani autoritetet
shëndetësore kanë dhënë mbi 1.8
milion vaksina kundër këtij virusi.
Mbi 900 mijë banorë kanë marrë
dozën e parë, mbi 800 mijë të dyja
dozat, ndërsa edhe të tretën mbi
100 mijë.
Autoritetet shëndetësore në
Kosovë kanë regjistruar të martën
64 raste pozitive me koronavirus
në 24 orët e fundit, pas testimit të
208 mostrave.
Kjo nënkupton se 30.76 për qind e
rasteve kanë dalë pozitive në
krahasim me 17.5 për qind sa
kanë qenë në ditën paraprake.
Në periudhën 24-orëshe nuk ka
pasur viktima, derisa raste aktive
janë 322.
Prej raportimit të rasteve të para
me koronavirus, në mars të vitit
2020, autoritetet shëndetësore në
Kosovë kanë regjistruar 3 140
vdekje.
Për koronavirusin e ri, që
shkakton sëmundjen Covid-19,
është raportuar për herë të parë

në dhjetor të vitit 2019 në Vuhan
të Kinës.

Organizata Botërore e
Shëndetësisë e pati shpallur

koronavirusin pandemi më 11
mars të vitit 2020.

MSh-ja, qytetarëve: Merreni edhe dozën 
e tretë të vaksinës kundër Covidit!
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PRISHTINË, 28 QERSHOR - Instituti i
Kosovës për Drejtësi (IKD) të
martën ka publikuar raportin
me titull “Gjykimet speciale”.
Raporti i IKD-së vjen si rezultat i
monitorimit të drejtpërdrejtë
dhe sistematik që IKD-ja i ka
bërë punës së Dhomave të
Specializuara të Kosovës.
Hulumtuesja e IKD-së, Medina
Kadriu, ka thënë se Dhomat e
Specializuara të Kosovës dhe
Zyra e Prokurorit të Specializuar,
megjithëse janë themeluar para
pothuajse shtatë vjetëve, kanë
treguar joefikasitet në kryerjen e

misionit të tyre. Ajo ka bërë me
dije se deri më tani pranë kësaj
gjykate janë katër raste në
proces, ku rasti ndaj ish-
presidentit Hashim Thaçi, Kadri
Veselit, Jakup Krasniqit dhe
Rexhep Selimit dhe rasti i Pjetër
Shalës janë në fazën paraprake,
kurse rasti ndaj Salih Mustafës
gjendet në fazë të gjykimit. Sipas
saj, rasti ndaj Hysni Gucatit dhe
Nasim Haradinaj, që ndërlidhet
me vepra penale për pengimin e
administrimit të drejtësisë, ka
përfunduar gjykimin në shkallë
të parë dhe tani është në fazën e
apelimit.
Kadriu ka thënë se, në
krahasimin e bërë mes Gjykatës

Penale Ndërkombëtare për ish-
Jugosllavinë dhe Dhomave të
Specializuara të Kosovës në
Hagë, vihet re një disproporcion
i madh kohor i ndërmarrjes së
veprimeve nga këto dy
institucione. “Përderisa në të
parën vetëm një vit pas
themelimit është ngritur
aktakuza e parë, ZPS-së i janë
dashur pothuajse pesë vjet nga
themelimi që t’i ngrehë
aktakuzat e para, pa numëruar
këtu edhe kohën nga krijimi i
Task Forcës Hetimore Speciale
(TFHS) që kishte funksionuar
brenda Prokurorisë Speciale të
Republikës së Kosovës nga viti
2011. Derisa në Gjykatën

Speciale gjykimi i parë ka filluar
tek më 15 shtator 2021, gjashtë
vjet pas themelimi, në Gjykatën
Penale Ndërkombëtare për ish-
Jugosllavinë nga viti 1996 deri në
vitin 2004, pra për një periudhë
kohore prej tetë vjetësh, kanë
përfunduar në shkallë të parë 32
raste”, ka deklaruar hulumtuesja
Kadriu. Sipas saj, duhet kujtuar
fakti se ish-Tribunali i Hagës ka
hasur edhe në vështirësi pasi
është varur nga vullneti i
shteteve sa i përket
bashkëpunimit me ta,
meqenëse këto shtete nuk e
kanë pasur obligim
bashkëpunimin dhe përgjigjen
në kërkesa të tyre. “Ndërsa
Kuvendi i Republikës së Kosovës
me legjislacion ia ka deleguar
kompetencat Zyrës së Prokurorit
të Specializuar dhe Dhomave të
Specializuara për hetimin,
ndjekjen penale dhe gjykimin e
këtyre rasteve, ku institucionet e
Republikës së Kosovës janë të
obliguara t’u përgjigjen
kërkesave të prokurorisë e
gjykatës”, ka thënë tutje ajo.

Kadriu, po ashtu, ka thënë se
redaktimet e tepërta në aktakuza
dhe prova, vonesat në nxjerrjen
e provave, nxjerrja e shumë
provave përnjëherë, vonesat në
përkthime janë disa nga
mangësitë që IKD i ka
identifikuar gjatë monitorimit
sistematik të katër rasteve në
proces në DhSK. Sipas saj, qasje
joserioze e prokurorisë është
vërejtur edhe në rastin e Thaçit e
të tjerëve, ku kjo prokurori kishte
deklaruar që fillimi i gjykimit në
këtë rast të jetë në verën e të vitit
2021, ndërkaq të njëjtën nuk e ka
dorëzuar deri më 17 dhjetor
2021. Kurse shqetësuese e ka
konsideruar edhe akuzën që
mbrojtja e Thaçit i ka bërë
prokurorisë për mbajtje të
fshehtë të provave shfajësuese
nga gjykata e mbrojtje, duke
pasur parasysh obligimin ligjor
që prokuroria ka që ta njoftojë
mbrojtjen për të gjitha provat
shfajësuese që i ka në kontroll,
posedim, apo njohuri. “Të gjitha
këto padyshim se janë
shqetësuese sa i përket njërit

Dhomat e Specializuara 
në Hagë kanë treguar 

joefikasitet në misionin e tyre

E MËRKURË, 29 QERSHOR 2022

Hulumtuesja e Institutit të Kosovës për Drejtësi (IKD), Medina Kadriu, ka thënë
se Dhomat e Specializuara të Kosovës dhe Zyra e Prokurorit të Specializuar,
megjithëse janë themeluar para pothuajse shtatë vjetëve, kanë treguar
joefikasitet në kryerjen e misionit të tyre. Kadriu, po ashtu, ka thënë se
redaktimet e tepërta në aktakuza dhe prova, vonesat në nxjerrjen e provave,
nxjerrja e shumë provave përnjëherë, vonesat në përkthime janë disa nga
mangësitë që IKD i ka identifikuar gjatë monitorimit sistematik të katër rasteve
në proces në Dhomat e Specializuara të Kosovës. Sipas saj, qasje joserioze e
prokurorisë është vërejtur edhe në rastin e Thaçit e të tjerëve

INSTITUTI I KOSOVËS PËR DREJTËSI (IKD) KA PUBLIKUAR RAPORTIN ME TITULL “GJYKIMET SPECIALE”
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Mal QORRAJ

PRISHTINË, 28 QERSHOR -
Përfaqësuesi special i Bashkimit
Evropian për dialogun Kosovë -
Serbi dhe çështje të tjera rajonale
të Ballkanit Perëndimor, Miroslav
Lajçak, të martën në takime të
veçanta ka takuar liderët e partive
opozitare. Temë diskutimi me ta
ka qenë ecuria e procesit të
dialogut Kosovë - Serbi dhe
kontributi që duhet të japë
opozita në këtë proces. 
Kryetari i PDK-së, Memeli
Krasniqi, ka thënë se Lajçaku e ka
informuar rreth zhvillimeve të
fundit në dialogun në mes të
Kosovës dhe Serbisë dhe hapave
të mëtutjeshëm që pritet të
ndërmerren. “Atë e njoftova me
qëndrimet e pandryshuara të
PDK-së për procesin e dialogut i
cili duhet të përmbyllet me
marrëveshje finale dhe njohje
reciproke në mes të Kosovës dhe
Serbisë”, ka thënë Krasniqi pas
takimit.
Edhe kryetari i LDK-së, Lumir
Abdixhiku, ka pritur në takim
Lajçakun. Ai ka treguar se me
Lajçakun kanë diskutuar për
situatën e përgjithshme politike
në vend, ndërsa temë e veçantë e
diskutimit ishte procesi i dialogut
ndërmjet Republikës së Kosovës
dhe Serbisë. Me këtë rast, kryetari
Abdixhiku ia ka rikonfirmuar

përfaqësuesit special të BE-së,
Lajçak, qëndrimin e LDK-së, ku ka
theksuar se procesi i dialogut
duhet të përfundojë me njohje
reciproke, normalizim të plotë të
marrëdhënieve ndërmjet dy
vendeve, si dhe duke respektuar
integritetin territorial, sovranitetin
e rendin kushtetues të Kosovës.
Kryetari Abdixhiku, ndër të tjera,
ka thënë se LDK-ja mbetet
partnere kredibile e miqve
ndërkombëtarë në të gjitha
proceset e rëndësishme dhe
integruese të vendit.   
Në fund të takimit, kryetari
Abdixhiku specifikisht kërkoi
përshpejtimin e procesit të
liberalizimit të vizave e cila u
adresua edhe në Rezolutën e EPP-
së, që u votua në fillim të muajit në
Rotterdam. Po ashtu, kryetari
Abdixhiku kërkoi përkushtimin e
plotë të BE-së në proceset
integruese të rajonit.
Lajçaku është takuar edhe me
liderin e AAK-së, Ramush
Haradinaj. “Në takim me
përfaqësuesin special të BE-së për
dialogun Kosovë - Serbi, z.
Miroslav Lajçak, ripërsërita
qëndrimet tona për dialogun,
domosdoshmërinë e rolit
strategjik të Shteteve të
Bashkuara të Amerikës dhe
përkushtimin tonë për një
Marrëveshje Gjithëpërfshirëse
ligjërisht të obligueshme, e cila ka

epilog njohjen reciproke mes dy
vendeve.  Gjithashtu, z. Lajçak e
falënderova për angazhimin e tij
dhe të Bashkimit Evropian në
këtë proces të rëndësishëm për
Kosovën”, ka thënë Haradinaj pas
takimit.
Një ditë më parë Lajçak e ka
takuar edhe kryeministrin Albin
Kurti.
Siç bëhet me dije në një
komunikatë për medie, në takim
u bisedua për mbarëvajtjen e
deritanishme të takimeve, qasjen
konstruktive përgjatë tërë
procesit të dialogut në Bruksel,
parimet, vlerat dhe synimin e këtij

procesi.
Kurti dhe përfaqësuesi special i
BE-së, Lajçak, njoftohet se kanë
folur edhe për marrëveshjen mbi
zbatimin e udhërrëfyesit të
energjisë sipas marrëveshjeve të
vitit 2013 dhe 2015. Ai theksoi
angazhimin e qeverisë në
zbatimin e tij, me qëllim të
përfundimit të një problematike
të trashëguar, të furnizimit dhe
pagesës së energjisë në katër
komunat në veri të vendit. “Në
saje të kësaj marrëveshje, pas më
shumë se 20 vjetësh, katër
komunat në veriun e Kosovës,
Leposaviq, Zubin Potok, Zveçan

dhe Mitrovicë Veriore, do të
kalojnë në një rend të rregullt të
faturimit të energjisë. Me këtë
marrëveshje buxhetit të
Republikës së Kosovës do t’i
kursehen me dhjetëra milionë
euro në vit të paguara më herët për
mbulimin e kostove energjetike të
veriut të vendit”, thuhet në njoftim.
Vizita e emisarit Lajçak në Kosovë
vjen pas nënshkrimit të
marrëveshjes në Bruksel më 21
qershor midis Kosovës dhe Serbisë
për licencimin e një kompanie
serbe të furnizimit me energji
elektrike për katër komunat
veriore.

Liderët e opozitës në takimet me Lajçakun:
Dialogu të përmbyllet me njohje reciproke

ndër parimeve bazë të
procedurës penale e që është
parimi i barazisë së armëve, ku
barabarësia në mes palëve nuk
mund të paramendohet si e
arritshme nëse njëra palë
vazhdimisht gjendet në pozitë të
vështirësuar. Ky parim është
aspekt themelor i së drejtës për
proces të drejtë dhe prokurori
dhe i pandehuri kanë të drejta
dhe obligime të barabarta. Po
ashtu, e drejta për qasje në
shkresat e lëndës është
parakusht për barazinë e palëve
dhe është esenciale për proces të
drejtë dhe të paanshëm.
Çdokush që është palë në proces
duhet të ketë mundësi të
barabartë që ta paraqesë
çështjen e vet dhe se asnjë palë

nuk duhet të gëzojë ndonjë
avantazh të konsiderueshëm
ndaj palës tjetër”, ka thënë
Kadriu. Më tutje, ajo tha se të
akuzuarit kanë të drejtë
themelore që të gjitha provat
dhe të gjitha shkresat, të cilat do
të përdoren kundrejt tyre nga
ana e prokurorisë, t’i kenë në
gjuhën që e kuptojnë dhe flasin,
si dhe të jenë në njohuri për të
gjithë rastin që prokuroria ka
ndërtuar ndaj tyre.
Si faktor që krijon pasiguri
juridike për të akuzuarit, ajo e ka
konsideruar vazhdimin e
hetimeve pas ngritjes së
aktakuzave dhe ngritjen e
akuzave të reja në mes të
procesit gjyqësor pasi, sipas saj,
kjo nuk i kontribuon

ekonomizimit të procedurës
penale dhe ndikon në
stërzgjatjen e procedurave, që
bie ndesh me parimin për
gjykim të drejtë në kohë të
arsyeshme.
Kadriu ka thënë se ZPS-ja pa
cenuar konfidencialitetin e
hetimeve duhet ta informojë
publikun se si ka ardhur deri te
rrjedhja e dokumenteve
konfidenciale dhe cilat janë
veprimet që kanë ndërmarrë
lidhur me ndriçimin e rastit dhe
vënien e përgjegjësve para
drejtësisë.
Problematikë tjetër nga IKD-ja
është konsideruar edhe fakti se
që nga viti 2020 nuk ka pasur
asnjë njoftim lidhur me atë se a
është iniciuar ndonjë procedurë

e re penale nga prokuroria apo a
është konfirmuar ndonjë
aktakuzë.
Në anën tjetër, hulumtuesi i
IKD-së, Lavdim Makshana, ka
thënë se IKD i rekomandon
DhSK-së dhe ZPS-së që
transparencën dhe
llogaridhënien ndaj qytetarëve
të Republikës së Kosovës ta
zbatojnë në përpikëri në
praktikë. Po ashtu, ai ka thënë se
ZPS-ja dhe DhSK-ja në
procedurë penale duhet ta
respektojnë parimin e barazisë
së armëve dhe se qasja në
shkresa të lëndës është
parakusht për barazinë e palëve
dhe esenciale për proces të drejtë
gjyqësor, ashtu siç e garanton
Kushtetuta e Republikës së

Kosovës dhe aktet e ndryshme
ndërkombëtare që gjejnë zbatim
të drejtpërdrejt. Sipas
Makshanës, ZPS-ja dhe DhSK-ja
duhet ta respektojnë të drejtën e
të pandehurve për të pasur
mbrojtje efektive, andaj
rekomandohet që sa më shpejt të
përfundojë nxjerrja e plotë e
materialeve qoftë atyre
inkriminuese, qoftë shfajësuese,
të dorëzohen materialet e
përkthyera në gjuhën që të
akuzuarit e kuptojnë dhe e flasin.
“IKD rekomandon që i gjithë
procesi i nxjerrjes së materialeve
të bëhet brenda kohës së
arsyeshme dhe pa zvarritje të
cilat shkaktojnë shkeljen e të
drejtave të pandehurve”, ka
thënë Makshana.
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PEJË, 28 QERSHOR - Procesi i
legalizimit të objekteve në
komunën e Pejës është në
nivel shumë të dobët. Ka
objekte që janë ndërtuar ndër
vite, por ende nuk janë
legalizuar. Komuna e Pejës
këtë vit ka pranuar rreth 200
kërkesa për legalizim të
objekteve në gjashtë muajt e
parë, thotë drejtoresha e
Departamentit për
Urbanizëm dhe Mjedis në
Komunën e Pejës, Arta

Nalbani. “Për fat të keq,
komuna e Pejës ka një numër
të madh të objekteve që janë
ndërtuar pa leje, të cilat janë
ndërtuar para apo pas luftës.
Nuk kemi një bazë të vetme të
dhënash që regjistron të gjitha
objektet pa leje, ndryshe nga
fakti që komuna jonë ka
gjithmonë rritje të kërkesave
për legalizim. Është një çështje
që vjen me sensibilizimin e
qytetarëve falë informacionit
të përditshëm dhe të mirë në

përputhje me afatin nga
Drejtoria për Urbanizëm dhe
Mjedis. Vetëm në gjashtë
muajt e këtij viti kemi marrë
rreth 200 kërkesa për legalizim,
80 janë legalizuar dhe pjesa
tjetër është në shqyrtim”, ka
thënë Nalbani. Shumë parcela
në komunën e Pejës nuk janë
në emër të pronarit ku ndodhet
objekti. Kjo është, ndoshta, një
nga arsyet pse njerëzit nuk
fillojnë legalizimin, sipas
komunës së Pejës.

Pejë, paraqiten rreth 200 kërkesa për legalizim

PRISHTINË, 28 QERSHOR (ER) -
Të dyja anët e rrugës “Rexhep
Luci” afër “Kino ABC” janë të
mbushura me karrige dhe
tarraca të kafeneve dhe

restoranteve në Prishtinë.
Duke zënë hapësirat publike,
ka disa vjet që pronarët e
lokaleve nuk paguajnë tatim
për to, të cilët i kanë zgjeruar

dhe kanë vendosur tarraca pa
pasur ndonjë kriter. Por, ka
kohë që komuna e Prishtinës
ka ndërmarrë një aksion për
lirimin e hapësirave publike.

Gjatë së martës Drejtoria e
Inspeksionit në komunën e
Prishtinës ka njoftuar se ka
bërë lirimin e hapësirave të
uzurpuara nga kafiteritë.

Komuna e Prishtinës liron hapësirat publike të zëna nga kafenetë

PRISHTINË, 28 QERSHOR (ER) -
Sindikata e Bashkuar e Arsimit,
e Shkencës dhe e Kulturës e
Kosovës (SBAShK) dhe
sindikatat e tjera në kuadër të
BSPK-së kanë njoftuar se kanë
bërë gjithë angazhimet dhe
nuk i kanë ndalur përpjekjet që
kërkesat legjitime të
anëtarësisë të gjejnë zgjedhje
të pranueshme. “Nga ana
tjetër, kryeministri Kurti,
bashkë me ministrat e qeverisë
së tij, kanë vazhduar qasjen e
gabueshme ndaj sindikatave
dhe i kanë ikur vazhdimisht
dialogut. Duke u gjendur në

këtë situatë e duke parë se
kryeministri Kurti nuk po
qante kokën as pas letrave
mbështetëse të ardhura nga
kreu i Unionit të Sindikatave të
Arsimit të Evropës e as pas
protestës me mbi 18 500
pjesëmarrës, po në të
kundërtën nisi t’u jepte vërejtje
e këshilla lidhur me
sindikalizmin, SBAShK-u dhe
sindikatat e tjera në kuadër të
BSPK-së filluan me veprime
sindikale duke organizuar
protesta e duke mbajtur edhe
grevë njëorëshe. As këto nuk i
bënë përshtypje Kurtit e as

qeverisë së tij”, thuhet në
komunikatën e SBAShK-ut. 
Më tutje, është theksuar se
SBAsHK-u, duke respektuar
zërin e anëtarësisë, ishte e
gatshme të shkonte në grevën
e përgjithshme në tërë sektorin
e arsimit dhe këtë e prezantoi
në takimet në kuadër të BSPK-
së, por Ligji mbi Grevat e
obligonte të përdorej edhe
mundësia e fundit në
përpjekje për dialog duke
angazhuar ndërmjetësuesin
ligjor. “Sindikatat e respektuan
ligjin dhe caktuan
ndërmjetësuesin ligjor, i cili

edhe bëri gjithë angazhimet
brenda kompetencave ligjore
të tij, por as kjo nuk i bëri
përshtypje Kurtit dhe qeverisë
së tij dhe me këtë ata sikur nuk
po duan dialog e qetësi sociale,
po protesta e greva. Duke u
përballur me qasjen e tillë të
Kurtit dhe qeverisë që ka
mbyllur hermetikisht dyert për
dialog, SBAShK-u me
keqardhje e informon
opinionin e gjerë se janë
harxhuar të gjitha mjetet
sindikale dhe nuk kemi as një
fije shprese se kryeministri do
ta ndryshojë qasjen prandaj,

bazuar në Ligjin e Grevave, ne
do të jemi të shtyrë t’ia
plotësojmë dëshirën
kryeministrit dhe qeverisë dhe
shtatori, pa fajin tonë, shkollat
nuk do t’i gjejë me fillim të vitit
shkollor e as me përgatitjet për
fillimin e vitit shkollor, po me
grevë të përgjithshme, që nga
çerdhet e deri në universitete”,
ka njoftuar SBAShK-u, duke
theksuar se ky është vendim i
Këshillit Drejtues dhe
organeve të tjera të SBAShK-ut
“nëse deri në shtator nuk
plotësohen kërkesat tashmë të
njohura”.

SBAShK-u: Kurti do protesta e greva, 
ia plotësojmë dëshirën në shtator 
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PRISHTINË, 28 QERSHOR - “Ka më
shumë se një vit që jelekut tim
antiplumb i ka kaluar afati. Do të
thotë, unë dal në punë, i zhvilloj
të gjitha aktivitetet dhe
përgjegjësitë e mia me
antiplumb të skaduar”, rrëfen
për “Radion Evropa e Lirë” A. B.,
pjesëtar i Policisë së Kosovës.
Emri i plotë i tij është i njohur për
redaksinë, por vetë ai nuk
dëshiron të identifikohet as në
cilin tog bën pjesë.
Kolegë të tij, madje edhe nga
njësia speciale, thonë se
operojnë me pancirë të skaduar,
siç njihen ndryshe jelekët
antiplumb.
Eprorët e tyre konfirmojnë se
disave u ka skaduar afati dhe se
janë në pritje të të rinjve. “Për
momentin, të gjithë pjesëtarët e
Policisë së Kosovës janë të
pajisur me jelekë antiplumb, por
një numër i kufizuar i tyre janë
me afat të vjetërsuar e që, sipas
projekteve në proces, pritet të
zëvendësohen”, thotë Zyra për
Medie e Policisë së Kosovës në
një deklaratë për “Radion
Evropa e Lirë”, por nuk saktëson
se sa është numri i përgjithshëm
i pancirëve pa afat.
Ekspertë të çështjeve të sigurisë
thonë se jelekët antiplumb kanë
afat nga pesë deri në dhjetë vjet,
varësisht kompanisë që i
prodhon.
Nuredin Ibishi shpjegon se ata
“kanë pllaka qeramike apo
metalike” dhe “rrjeta me fije
sintetike”, që shërbejnë për
mbrojtje, por që, kur u kalon
afati, nuk janë efektive. “Secili
jelek e ka në pjesën e brendshme
afatin e skadimit”, thotë ai.
Procedura për blerjen e
pancirëve dhe pajisjeve të tjera
për Policinë e Kosovës kalon
përmes Organit Shqyrtues të
Prokurimit (OShP). Ky organ,
për më shumë se një vit, nuk ka
qenë funksional, ndërsa të

enjten e kaluar Kuvendi i
Kosovës ka votuar për përbërjen
e re të bordit të tij.

Ekspertët e sigurisë:
Mungesa e pancirëve, e

papranueshme

Ish-drejtori i Policisë së Kosovës,
Rashit Qalaj, thotë se mungesa e
pancirëve efektivë është “pasojë
e keqmenaxhimit”. Kjo, sipas tij,
duhet të jetë shqetësim i madh
për drejtuesit e policisë dhe për
Ministrinë e Punëve të
Brendshme.
“Është e papranueshme dhe
kundërligjore që polici të dalë në
rrugë me jelek antiplumb të
skaduar... Është shumë keq për
atë person që me vetëdije lejon
që polici të dalë në rrugë me
jelek të skaduar antiplumb”,
thotë Qalaj, aktualisht deputet i
Kuvendit të Kosovës nga radhët
e opozitës.
Për t’i shmangur mungesat e

tilla, Qalaj thotë se porositë është
dashur të bëhen me kohë.
Ngjashëm shprehet edhe
Ramadan Qehaja, njohës i
çështjeve ushtarake dhe të
sigurisë. Ai thotë se mungesat e
tilla “mund të ndikojnë edhe në
gatishmërinë vepruese të
Policisë së Kosovës”. “Kjo është
shumë shqetësuese. Është
dashur të gjendet një modus
tjetër, që të mos priten ata
tenderët e rëndomtë... Policia
është dashur që në mënyrë të
posaçme ta bëjë furnizimin e
vet”, thotë Qehaja.
Zyrtarë në Ministrinë e Punëve
të Brendshme i kanë thënë
“Radios Evropa e Lirë” se janë në
dijeni për mungesën e pajisjeve
për policë, por janë në pritje të
veprimeve nga Organi
Shqyrtues i Prokurimit.
REL ka kontaktuar Organin
Shqyrtues të Prokurimit më 24
qershor dhe zyrtarët atje kanë
thënë se puna e bordit të ri do të
nisë këtë javë.

Sindikata: Mungojnë
edhe uniforma, këpucë...

Policia e Kosovës përbëhet nga
mbi 9 000 pjesëtarë me grada të
ndryshme.
Nga viti 1999, kur edhe është
formuar ky institucion, 21 policë
kanë humbur jetën gjatë
kryerjes së detyrës zyrtare, në
operacione të ndryshme,
konfirmojnë nga Sindikata e
Policisë e Kosovës.
Kryetari Imer Zeqiri thotë se, nga
të dhënat që ka sindikata, rreth
50 % e jelekëve antiplumb që i ka
policia aktualisht, janë me afat të
skaduar. “Edhe unë jam zyrtar
policor dhe jelekut tim i ka
skaduar afati... Sigurisht që i ka
dy ose tre vjet që i ka skaduar
afati”, thotë ai.
Përveç pancirëve, shton Zeqiri,
ka mungesa edhe të uniformave
dhe këpucëve. “Kjo çështje nuk
është normale, sepse shteti po

krenohet me aksionet dhe
punën e policisë e, nga ana tjetër,
sigurimin nuk ia bën ashtu siç
duhet. Është obligim sigurimi i
jelekut antiplumb me afat”,
thotë Zeqiri.
Në mungesë të uniformave të reja
- që përfshijnë këmisha,
pantallona, xhaketa e kravata -
shumë policë vendosin t’i
riparojnë ose ngjyrosin ato.
Besim Miftari është pronari i një
dyqani në qytetin e Vushtrrisë që
merret me pastrimin, riparimin
dhe ngjyrosjen e rrobave.
Duke folur për “Radion Evropa e
Lirë”, ai tregon se disa klientë të tij
janë policë nga qytete të
ndryshme të Kosovës. “Ata i sjellin
sepse nuk kanë mundësi të
sigurojnë [uniforma] të reja. I
sjellin dhe i ripërtërijnë. Nuk
mund të them se ua bëj të reja por,
për një kohë të caktuar, e shtyjnë.
Brenda muajit kam më shumë se
pesë apo gjashtë uniforma
[policie] që i ngjyros”, thotë
Mifatri.

Policët në detyrë me pancirë të skaduar

PRISHTINË, 28 QERSHOR (ER) -
Ministri i Mbrojtjes, Armend
Mehaj, ka theksuar se ushtarakët
tanë janë në përgatitje intensive
për pjesëmarrje të suksesshme
në stërvitjen vjetore
shumëkombëshe “Sabre
Junction 21”, e drejtuar nga
Ushtria e ShBA-së në Evropë dhe
Afrikë.
Ai ka thënë se kjo stërvitje
realizohet për të avancuar

ndërveprueshmërinë dhe
gatishmërinë e forcave
amerikane me forcat aleate për të
ekzekutuar operacione të
unifikuara tokësore në një mjedis
të përbashkët, të kombinuar dhe
për të promovuar ndërveprimin
me aleatët pjesëmarrës dhe
kombet partnere. “Falënderim
dhe mirënjohje e përhershme
ShBA-së dhe forcave të saj!”, ka
shkruar Mehaj.

Ushtria e Kosovës
vazhdon përgatitjet
për pjesëmarrjen në
stërvitjen “Sabre
Junction 21”
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GJAKOVË, 28 QERSHOR - Mbi 40
kompani po marrin pjesë në
Panairin e Punës në Gjakovë i
cili po mbahet për të katërtën
herë me radhë. Biznese,
shkolla, e organizata janë bërë
pjesë e këtij panairi, ku
tashmë është bërë shpallja për
oferta pune në 800 vende të
lira pune. Ky panair po
organizohet me qëllim të
vendosjes së kontakteve të

drejtpërdrejta të
punëdhënësve dhe
punëkërkuesve.
Menaxheri i projektit
“Aftësimi për tregun e punës”
në GIZ Kosova, Tobias
Seilberlich, ka thënë se po
presin diskutim të frytshëm
dhe marrëveshje të mira gjatë
këtij panairi. 
Ndërkaq drejtori i Zhvillimit
Ekonomik në Komunën e

Gjakovës, Ferdinand Kolaj, ka
treguar se ky panair shërben si
urë lidhëse me qëllim të
punësimit të të rinjve.
Në hapjen e këtij panairi,
zëvendëskryeshefja ekzekutive
në Agjencinë e Punësimit,
Jehona Namani, tha se roli i
tyre është që t’i bëjnë bashkë
punëkërkuesit dhe
punëmarrësit me qëllim të
ndërmjetësimit në punësim.

Hapet Panairi i Punës në Gjakovë, mbi 40 kompani shpallin 800 vende të lira për punësim

PRISHTINË, 28 QERSHOR -
Deputetët e Kuvendit të
Kosovës gjatë javës së kaluar
nuk kishin arritur të miratojnë
Projektligjin që lejon tërheqjen
e kursimeve nga Fondi
Pensional (Trusti). Kundër tij
kanë votuar deputetët e
Lëvizjes Vetëvendosje. Nga 102
deputetë në sallë, 44 patën
votuar për, 57 kundër dhe një
ka abstenuar.
Se qytetarët kërkojnë t’i
tërheqin kursimet nga Trusti,
tregon interesimi i tyre për ta
nënshkruar peticionin e
iniciuar nga nisma “Pro
tërheqjes së 30 për qind të
Trustit”. 
Adnan Jashari nga kjo nismë ka
treguar për “Telegraf”-in se për
ta nënshkruar këtë peticion
interesim ka edhe nga
punëtorët e disa ndërmarrjeve.
“Kemi filluar peticionin për
Trustin në disa qytete të
Kosovës. Ka interesim të madh

të qytetarëve për të
nënshkruar për shkak të
gjendjes së rëndë me çmimet e
larta. Mbledhja ka filluar në
Prishtinë, Fushë-Kosovë,
Prizren, Mitrovicë, Ferizaj,
Skenderaj dhe Han i Elezit.
Gjithashtu, interesim për të
nënshkruar kanë shprehur
edhe punëtoret e KEK-ut dhe
të Fabrikës së Feronikelit”, ka
thënë Jashari.
Ai ka theksuar se nënshkrimet
e mbledhura do t’i dërgojnë në
Kuvendin e Kosovës. “Ka edhe
qytetarë të ndryshëm që kanë
nënshkruar peticionin dhe po
e mbushin me kolegë të punës,
miq e familjarë. Nënshkrimet e
mbledhura do t’i dërgojmë në
Kuvend. Sipas rregullores së
Kuvendit, me 10 mijë
nënshkrime mund të krijohet
Projektligji përmes nismës
legjislative të qytetarëve”, ka
deklaruar ai.
Sipas Jasharit, Qeveria e

Kosovës duhet ta ndryshojë
qasjen sa i përket Projektligjit
për Trustin. “Ne shpresojmë që
Qeveria e Kosovës të ndryshojë

qasje sa i përket Projektligjit
për Trustin pasi qytetarët në të
gjithë Kosovën e kanë
nënshkruar peticionin për ta

rikthyer dhe votuar
Projektligjin që lejon tërheqjen
deri 30 për qind të kursimeve
nga Trusti”, ka thënë Jashari.

Interesim i madh i qytetarëve 
për ta nënshkruar peticionin për Trustin

Albulena S. MAVRAJ

PRISHTINË, 28 QERSHOR -
Komisioni për Ekonomi,
Industri, Ndërmarrësi dhe

Tregti, nën drejtimin e kryetarit
Ferat Shala, ka mbajtur të
martën mbledhjen e radhës, në
të cilën ishte ftuar për raportim
ministrja e Industrisë,
Ndërmarrësisë dhe Tregtisë,

Rozeta Hajdari, lidhur me
investimet strategjike në vend.
Pasi përmblodhi raportin në
formë të detajuar, ministrja
Hajdari tregoi për storiet e
suksesit, por edhe për sfidat

nëpër të cilat po kalojnë si
ministri.
Përqendrimi kryesor që pati ky
takim ishte në 44 kompani të
cilat kishin aplikuar për statusin
e investitorit strategjik. Sipas

ministres Hajdari, prej 44
aplikacioneve, 15 ishin trajtuar,
19 nuk i kishin plotësuar
kriteret, kurse edhe 10
aplikacione janë ende në
procedurë të trajtimit.
Pas shpjegimit nga ana e
ministres, pasoi edhe debati në
të cilin anëtarët e komisionit
parashtruan pyetjet dhe
shqetësimet e tyre në lidhje me
investitorët strategjikë.
Deputeti i Aleancës për
Ardhmërinë e Kosovës (AAK),
Pal Lekaj, ka thënë se është
shqetësuese për shtetin dhe
qytetarët e vendit qasja dhe
puna e dobët e qeverisë Kurti
dhe ministres Rozeta Hajdari në
aspektin e investimeve të huaja
strategjike në Kosovë. “Mbi një
vit e gjysmë qeverisje dhe
qeveria ende nuk ka plan dhe
objektiva të qarta se çfarë e si
duhet të veprojë që të sjellë
investitorë nga jashtë. Thjesht,
gjithçka është e njëjtë dhe ka
mbetur aty ku ka qenë në
kuptimin e investimeve të
huaja, para se qeveria Kurti të
vijë në pushtet”, ka thënë Lekaj
të martën.

Opozita: Shqetësuese puna e dobët e qeverisë
Kurti në investimet e huaja strategjike
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Nga Joseph LOCONTE

Kur Bashkimi Sovjetik dërgoi
gjysmë milionë trupa në
Finlandë më 30 nëntor 1939,
J.R.RTolkien ishte duke pirë
një gotë xhin me mikun e tij
C.S.Luis, dhe duke i lexuar
këtij të fundit një kapitull nga
tregimi i tij i ri për sagën “The
Lord of the Rings” (Zoti i
Unazave).
Ishte epika finlandeze e
shekullit XIX-të, “Kalevala”,
ajo që i bëri aq shumë
përshtypje Tolkien-it të ri dhe
e frymëzoi të shkruante
veprën e tij kryesore. Një
koleksion këngësh dhe
mitesh të lashta, “Kalevala” i
dha popullit finlandez një
histori dhe një traditë
kulturore tësajën, pra një
identitet kombëtar.
Dhe vlerësohet se ajo i
ndihmoi finlandezët të
çliroheshin nga sundimi rus
gjatë Luftës së Parë Botërore.
Ka shumë të ngjarë që
rezistenca e ashpër e
Finlandës ndaj agresionit rus
gjatë Luftës së Dytë Botërore,
të ketë nxitur po ashtu
imagjinatën e Tolkien, kur ai
u rikthye sërish shkrimit të
“Zoti i Unazave”.
Jo shumë ndryshe nga
ukrainasit sot, finlandezët i

sabotuan planet e rusëve për
një fitore të shpejtë. Për më
tepër, shfaqja e regjimeve
totalitare në Moskë dhe
Berlin, i shkatërroi iluzionet
evropiane për ruajtjen e
paqes përballë së keqes, një
temë që e përshkon
mitologjinë e Tolkien kur ai
flet për luftën për Tokën e
Mesme.Në vitin 1933 Tolkien
jepte mësim në Universitetin
e Oksfordit, kur studentët në
Shoqatën e Unionit të
Oksfordit miratuan
deklaratën:”Kjo shoqatë nuk
do të luftojë në asnjë
rrethanë për Mbretin apo
vendin e tij”. Ishte një
tronditje për
establishmentin politik. Dhe
një ogur shumë i keq:Adolf
Hitleri sapo ishte bërë
kancelar i Gjermanisë, dhe
po hartonte plane sekrete për
ri-armatimin e vendit.
Tolkien filloi të shkruante
“The Lord of the Rings” në
vitin 1936, kur Gjermania
pushtoi Rinin dhe ndërhyri
në ndihmë të fashistëve në
Luftën Civile Spanjolle. Në
hyrjen që bën për Shajër dhe
banorët e tij, Tolkien mund të
kishte përshkruar fare mirë
Anglinë izolacionalistenën
udhëheqjen e Nevil
Çamberlein:“Dhe atje, në atë
cep të këndshëm të botës, ata

e jetonin më së miri jetën e
tyre, dhe i kushtonin gjithnjë
e më pak vëmendje botës
jashtë, ku lëviznin gjërat e
errëta, derisa arritën të
mendonin se paqja dhe
bollëku ishin një rregull në
Tokën e Mesme”.
Një veteran i Luftës së Parë
Botërore, Tolkien pa me frikë
ngritjen e ideologjive
ekstreme pas
luftës:komunizmi, fashizmi,
nazizmi dhe eugjenizmi
(përzgjedhja gjenetike). Sapo
nisi të shkruante “The Lord
of the Rings”, ai trajtoi tema
për të rritur që nuk gjenden
tek “Hobbit”. Edhe pse e
mohoi se vepra e tij ishte
alegorike, Tolkien e pranoi në
një letër të vitit 1938 drejtuar
botuesit të tij, se historia e tij
e re “po bëhej më e
tmerrshme se Hobbit”.
Më pak se një vit më vonë,
Britania hyri në luftë kundër
Gjermaninë naziste, dhe
politika e saj e pajtimit ishte
diskretituar. Siç ia shpjegon
Magjistari Gandalf, Frodo
Begins në libër:”Gjithnjë pas
një disfate dhe një pushimi,
hija merr një formë tjetër dhe
rritet sërish”. Ose siç e
thekson Elrond, “Zoti i
Rivendelit:”Dhe kukudhët
menduan se e keqja kishte
marrë fund njëherë e

përgjithmonë. Në fakt nuk
ishte kështu”.
Historia epike e Tolkien,
mishëron një traditë morale
të njohur si Realizmi
Kristian:besimi në
ekzistencën e së keqes, dhe
tek detyrimi për t’i rezistuar
asaj. Ne mund të shpresojmë
që lufta e Rusisë kundër
Ukrainës, do t’i nxisë
udhëheqësit në Evropë dhe
SHBA ta rifitojnë këtë
pikëpamje.
Në botën e Tolkien,
indiferenca ndaj të keqes së
përfaqësuar nga Mordor,
portretizohet si një
shmangie, e cila mund të
përfundojë vetëm në një
katastrofë. Duke i dhënë
fund një politike
disadekadashe mos-
rreshtimi me asnjë aleancë,
parlamenti finlandez miratoi
së fundi vendimin për t’iu
bashkuar NATO-s, një kthesë
që të sjell në mendje
paralajmërimin e Magjistarit
Gandalfit për Shajërin:“E
gjitha bota e ka me ju:Ju
mund ta rrethoni veten me
mure, por kjo nuk mund të
vazhdojë përgjithmonë!”.
Si një shkrimtar i zhanrit të
fantazisë, Tolkien është i
akuzuar shpesh për arratisje
nga realiteti. Në fakt, ai e
përdori gjuhën e mitit jo për

t’i shpëtuar botës, por për të
sugjeruar sesi njerëzit e
përulur, të zakonshëm –
hobitët – mund t’i
përballonin me guxim
hidhërimet, tundimet dhe
rreziqet e kësaj bote.
Në recenson e tij për librin
“Zoti i Unazave”, Luis
shkroi:”Ndërsa lexojmë këtë
libër, e gjejmë veten duke
ndarë barrën e tyre. Kur e
mbarojmë atë, rikthehemi në
jetën tonë jo komode, por të
fortifikuar”.
Kur Britania u fut në
konfliktin më shkatërrues në
historinë e njerëzimit,
Tolkien synoi një traditë më
të vjetër letrare për të gjetur
forcë dhe qëndrueshmëri. Ai
u përpoq t’u jepte anglezëve,
atë që “Kalevala” u kishte
dhënë finlandezëve.
Rezultati ishte një histori
lufte, e mbështjellë në një
mit, që mëson bazat e
gjendjes njerëzore:realitete
të ashpra rreth vullnetit për
pushtet, dhe virtyteve të
nevojshme për t’u përballur
me të.

Shënim: Joseph Loconte,
profesor në Kolegjin Gruv

Siti, dhe studiues në
Institutin për Fenë dhe

Demokracinë. / “Wall Street
Journal” – Bota.al

Leksioni i J. R. R Tolkien 
mbi të keqen në epokën tonë
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KB Ylli zyrtarizon
Beçiragiqin edhe 
për edicionin e ri

Kampioni i Kosovës në Basketboll,
Golden Eagle Ylli, e ka zyrtarizuar
trajnerin Adis Beçiragiq edhe për
sezonin 2022/23. Nëpërmjet
njoftimit në “Facebook” kampioni i
Kosovës në basketboll ka bërë me
dije se Beçiragiq do të jetë në krye të
ekipit edhe për një vit. Beçiragiq në
dy sezonet e fundit, e ka udhëhequr
Yllin drejt dy titujve të kampionit,
titullit të Ligës Ballkanike dhe trofeut
të Superkupës Mbarëkombëtare.
Krahas Beçiragiçit, Ylli ka konfirmuar
edhe dy asistentët e tij, Petrit Zeqirin
e Endrit Elshanin.

KB Trepça përforcohet me
Jahsim Floyd

Jahsim Floyd është emri i ri me të
cilin Klubi i Trepçës ka arritur
marrëveshje për sezonin e
ardhshëm. Ky është emri i parë që
vjen nga jashtë në këtë klub, pas
transferimit të Erjon Kastratit dhe
Mikaile Tmusiq nga Golden Eagle Ylli
i Suharekës, kampion aktual i
Kosovës.

Ferizaj transferon 
mbrojtësin Emini

Skuadra e Ferizajt e ka transferuar
mbrojtësin Gentian Emini. Ky i
fundit në edicionin e fundit ishte
pjesë e skuadrës së Ulpianës në
Superligën e Kosovës, ku spikati me
paraqitje të mira. “Klubi ynë me
kënaqësi njofton të gjithë opinionin
sportiv, dashamirët dhe tifozët e
Ferizajt, që klubi ka përmbyllur me
sukses marrëveshjen me mbrojtësin
Gentian Emini. Emini në sezonin e
fundit ishte pjesë e KF Ulpianës nga
Lipjani, ku pati paraqitje mjaft të
mira në Superligën e Kosovës ne
futboll. Mbrojtësi 24-vjeçar do t’i
ndihmojë mjaft shumë skuadrës
sonë në fazën e mbrojtjes”, thuhet në
njoftimin e Ferizajt.

SHKURT 

PRISHTINË, 28 QERSHOR - Edhe dita e tretë
në Lojërat Mesdhetare “Oran 2022”
nuk ka qenë aspak e suksesshme për
sportistët e Kosovës, të cilët kryesisht
në raundin e parë i kanë përfunduar
garat. Tenistja Vesa Gjinaj ka mbyllur
garimin në garat e tenisit në Lojërat
Mesdhetare “Oran 2022”, pasi pësoi
humbje nga favoritja, Ilay Yoruk 2:0 në
sete, në raundin e dytë të garave.
Meçin e kanë përcjellë presidenti i
KOK-ut, Ismet Krasniqi dhe

zëvendësministrja e MKRS-së,
Daulina Osmani. Kreshnik Mahmuti e
ka pësuar humbjen e dytë në Lojërat
Mesdhetare, pasi është mposhtur
edhe nga pingpongisti serb, Marko
Jevtoviq. Ky ballafaqim ndodhi në
sportin e pingpongut. Pingpongisti
nga Serbia shënoi fitore 4:0 në sete. Për
Kreshnik Mahmutin ishte kjo ndeshja
e dytë në Grupin 7. Pingpongisti i
Kosovës me rezultat të njëjtë e kishte
humbur edhe ndeshjen e parë kundër

grekut, Ioannis Sgouropoulos.
Pingpongistët Fatih Karabaxhaku dhe
Kreshnik Mahmuti i kanë humbur
meçet e para në Lojërat Mesdhetare
që po mbahen në Oran të Algjerisë.
Karabaxhaku është mposhtur të
martën 4:0 në sete nga pingpongisti
francez, Bastein Rembert në kuadër të
grupit të gjashtë, ndërsa Mahmuti
mposht nga greku, Ioannis
Sgouropoulos. Mahmuti po ashtu
humbi 4:0 në sete. Ai garon në grupin 7.

Edhe dita e tretë në Lojërat
Mesdhetare, e pasuksesshme
për Kosovën

MALISHEVË, 28 QERSHOR - Dy
futbollistët e njohur Mërgim
Pefqeli dhe Hasan Hyseni
edhe zyrtarisht janë larguar
nga skuadra e Malishevës.
“Përmes këtij postimi ju
njoftoj se nuk jam më pjesë e
Klubit FC Malisheva.
Falënderoj drejtuesit e klubit
për mirëkuptimin dhe
bashkëpunimin fantastik.

Falënderoj shumë stafin dhe
bashkëlojtarët e skuadrës të
cilët punuam së bashku gjatë
kësaj periudhe njëvjeçare sa
isha pjesë e Malishevës. Një
falënderim të veçantë kam
për të gjithë tifozët ‘Tornado’
të cilët na kanë mbështetur
dhe qëndruar gjithmonë
afër”, ka shkruar në
“Facebook”, Mërgim Pefqeli.

Edhe Hyseni ka njoftuar për
ndarjen me Klubin e
Malishevës nëpërmjet një
postimi në “Facebook”: “Nuk
do të jem më pjesë e Klubit FC
Malisheva. Falënderoj
kryesinë, të gjithë trajnerët
dhe bashkëlojtarët, tifozët
‘Tornado’ për mbështetjen e
dhënë. Klubit i dëshiroj
shumë suksese në vazhdim”.

Pefqeli dhe Hyseni edhe zyrtarisht largohen nga Malisheva 
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BARCELONË, 28 QERSHOR -
Barcelona ndodhet në krizë të
madhe financiare dhe kjo është
histori e ditur, por mënyrat
alternativa që klubi po zgjedh
për ta shpëtuar sadopak
balancën janë në kufijtë e

qesharakes dhe nuk mund të
ndodhin në asnjë klub futbolli,
e jo më në një emër me kaq
histori. “Camp Nou” po kthehet
në një shfaqje cirku ku mund të
shohësh gjithçka, shumë pak
Barcelonën. Fillimisht drejtuesit

e skuadrës menduan që në këtë
stadium të organizohen kalçeto.
Kështu, kush dëshironte të
luante futboll në këtë fushë,
duhej të paguante shifrën prej
300 eurosh. Tani fantazia është
shfrenuar më tepër pasi në

“Camp Nou” janë duke u
organizuar edhe dasma. Për
këdo që dëshiron të martohet
në stadiumin e Barcelonës
mund të marrë këtë ambient
me qira për rreth gjashtë orë për
13 500 euro.

Barça organizon dasma në ‘Camp Nou’ për të dalë nga kriza

Mourinho vendos, Kumbulla nuk shitet 

Mbrojtësi i Kombëtares së Shqipërisë, Marash Kumbulla,
përfundimisht nuk do të largohet nga Roma, pasi trajneri
Jose Mourinho ka vendosur që ai të jetë jashtë listës për
shitje. Lajmi është raportuar nga “SerieANeës.com”.
Kumbulla ditët e fundit është lidhur me një kalim në
skuadrën e Torinos aty ku punon trajneri Juriq, i cili kishte
punuar me mbrojtësin shqiptar edhe në skuadrën e Veronës.
Në sezonin e fundit, Kumbulla luajti gjithsej 28 ndeshje me
fanellën e Romës mes Serisë A, Coppa Italia dhe Ligës së
Konferencës. 

Irving nuk largohet nga Brooklyn Netsi 

Ylli i Brooklyn Netsit, Kyrie Irving, lidhej me një kalim të
mundshëm te skuadra e LA Lakers, por duket se pak ka të
vërtetë nga ato spekulime. Sipas raportimeve të fundit nga
Shams Charania, ylli i Netsit do ta shfrytëzojë opsionin e tij
për 37 milionë dollarë. Lojtari mund ta bëjë këtë duke
qëndruar te Netsi edhe në sezonin 2022/23. Irving po
anashkalon të gjithë skenarët e mundshëm për ta
përmbushur kontratën e tij katërvjeçare me Netsin. Kyrie nuk
ka pasur angazhim maksimal në sezonet e fundit edhe si
pasojë e pandemisë.

Fury thumbon kampionin e botës: Nuk do
të rezistojë as një raund përballë meje 

Tyson Fury ka nisur betejën mediatike me Francis Ngannou,
të dy kampionë bote: i pari në boks dhe i dyti në artet
marciale mikse. Dy ikonat e sporteve luftarake shpresojnë të
zhvillojnë një duel në të ardhmen. Boksieri britanik i ka
dërguar një mesazh Ngannou, duke e kërcënuar se në një
përballje ndaj tyre ai nuk do të rezistonte as një raund. Një
sfidë që duket e vështirë për t’u realizuar, duke qenë se
kamerunasi është ende nën kontratë me UFC-në. “Eja të
bëjmë një duel të vërtetë në stadiumin ‘Wembley’ këtë vit”, ka
qenë komenti i Fury. Nuk ka munguar replika e Ngannou:
“Nuk i heq për asnjë moment sytë nga ju. Je ende objektivi
im kryesor. Do të vij për të të tymosur të gjithin vitin tjetër”.
“Djalosh i madh. Nuk do të rezistojë as një raund përballë
meje”, u shpreh më tej Tyson Fury, i pamposhtur në karrierën
e tij. 

Kroosi mund të largohet falas 

Nga viti 2014, vit në të cilin zbarkoi në Madrid, Toni Kroos
mori përsipër dirigjimin e mesfushës, me shumë klasë dhe
personalitet prej tetë vjetësh, Kroos nuk ka rivalë në rolin e tij,
është një nga titullarët e paprekshëm. Në Madrid janë
ndryshuar shumë trajnerë në këto tetë vjet, por Kroosi ka
qenë gjithnjë aty. Me fanellën e bardhë, mesfushori gjerman
arriti të fitojë shumë trofe, mbi të gjitha katër Liga të
Kampionëve. Tashmë 32 vjeç, Kroosi po reflekton për të
ardhmen e tij në një kohë kur futet në vitin që i përfundon
kontrata, 30 qershor 2023. “Suspancë Kroos”, shkruan “AS” në
faqen e parë, duke iu referuar faktit se Kroos është në fund të
kontratës, ndërsa drejtuesit e Real Madridit po hasin vështirë
për t’i nisur negociatat për rinovim, nuk janë as në pozita të
favorshme pasi Kroos mund të qëndrojë edhe një vit, për të
vendosur më pas me qetësi se ku do ta vijojë karrierën.

SHKURT 

TORONTO, 28 QERSHOR - Toronto
paraqet goditjen e merkatos,
ish-sulmuesin e Napolit,
Lorenzo Insigne. Italiani, pasi
mbylli aventurën me Napolin,
mori vendimin për të
“shtegtuar” shumë larg dhe për
të provuar një përvojë të re
shumë larg Evropës. Në fjalët e
tij të para si lojtar i Torontos,
Insigne theksoi se këtu është për
fëmijët dhe familjen e tij, jo për
para. “Ishte e vështirë të
largohesha nga Napoli. Unë jam
31 vjeç dhe nuk jam i vjetër.
Mund të qëndroja ende në
Evropë, por gruaja dhe fëmijët
janë të parët. Është hera e parë
që unë dhe familja ime
largohemi nga Napoli. Që në
ditën e parë që takova
presidentin ai më foli shumë për
këtë qytet, mezi prisja të vija, ta
takoja trajnerin dhe shokët e
rinj”, ka thënë ish-kapiteni i
Napolit. Më pas Insigne u ndal
edhe tek e kaluara, një jetë me

Napolin, por edhe tek arsyeja që
e bindi të transferohej te
Toronto. “Besoj se kam dhënë
shumë për Napolin, kam
humbur ndeshje apo trofe që më
kanë lënduar, por nuk u
dorëzova kurrë. Të jem i
sinqertë, doja një sfidë të re. Ishte
e vështirë, por kjo është jeta ime.
Napoli është larg nga këtu por, të
them të drejtën, ndihem si në

shtëpi. Një zgjedhje jete edhe për
fëmijët e mi. Shpresoj që ata të
kenë një të ardhme të shkëlqyer
këtu. Shumë mendojnë se kam
ardhur këtu për para, por kjo
ishte një zgjedhje kryesisht për
familjen dhe fëmijët e mi. Unë
nuk jam dakord që këtu nuk
luhet futboll i vërtetë. Erdha për
ta ndihmuar klubin të fitojmë
trofe”, ka shtuar sulmuesi italian.

Insigne paraqitet te Torono: Nuk
jam këtu për para

SKENDERAJ, 28 QERSHOR - Tahir
Lushtaku nuk është më trajner i
skuadrës së Drenicës nga
Skenderaj. Lushtaku me anë të
një shkrimi të publikuar në
“Facebook” ka konfirmuar
dorëheqjen nga pozita e
trajnerit në klubin kuqezi. “Ju
njoftoj se kam dhënë dorëheqje
dhe nuk do të jem kryetrajner i
FC Drenica. Arsyet e largimit
tim besoj janë të njohura për
publikun e që kryesisht kanë të
bëjnë me situatat dhe
problemet brenda klubit dhe jo
vetëm ato financiare, por për
gjithë këto gjëra do të flas në
ditët në vijim. Dorëheqja ime
vjen edhe për shkak të karakterit
dhe personalitet tim të ndërtuar
me punë të madhe profesionale
dhe djersë. Nuk jam nga ata
persona që tentoj të krijoj
personalitet dhe karakter në
emër të dikujt tjetër sikurse
bëjnë disa persona brenda dhe

jashtë klubit. Dua ta falënderoj
presidenten e klubit, Mihane
Kodra - Bekteshi. Falënderoj
bashkëpunëtorin tim, ish-
drejtorin sportiv, Besim
Bajraktari, stafin tim në shtabin
teknik dhe një pjesë të

futbollistëve të ekipit.
Gjithashtu, një falënderim i
veçantë për tifozët ‘Shqiponjat e
Zeza’”, ka shkruar Lushtaku.
Skuadra e Drenicës e përfundoi
kampionatin në pozitën e
gjashtë me 50 pikë.

Lushtaku jep dorëheqje nga
pozita e trajnerit në KF Drenica 

Matteo Berrettini është i
detyruar të largohet nga
Wimbledon për shkak se ka
rezultuar pozitiv me Covid-
19. Këtë lajm e ka bërë publik
vetë tenisti përmes një
postimi në rrjetet sociale, ku

shkruan: “Më është thyer
zemra! Kam pasur disa
simptoma gripi dhe jam
izoluar në ditët e fundit. Edhe
pse ishin simptoma të lehta,
vendosa që ishte e
rëndësishme të bëj një test të

mëtejshëm këtë mëngjes për
ta mbrojtur shëndetin dhe
sigurinë e kundërshtarëve të
mi dhe të gjithë të
përfshirëve në turne. Nuk
kam fjalë ta përshkruaj
zhgënjimin tim. Ëndrra ka

mbaruar për këtë vit, por unë
do të kthehem më i fortë.
Faleminderit të gjithëve për
mbështetjen!”.
Kështu numri gjashtë i tenisit
botëror humbet një nga
turnetë më të rëndësishëm të

këtij sporti. Italiani do të
duhej të përballej të martën
në orën 14:00 me Garin,
megjithatë vetë 26-vjeçari
njoftoi se nuk do të ketë më
mundësi ta vazhdojë këtë
rrugëtim.

Berrettini tërhiqet nga Wimbledon, shkak Covidi 
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NJOFTIM

Njoftojmë të gjithë klientët se “Forever Living Products

Hungary LTD Budapest” dega në Kosovë, ka marrë vendim të

shuajë biznesin me nrb. 810483488 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 “Forever Living

Products Hungary LTD Budapest” Kosovë, donelo odluku o

prestani rada sa nrb. 810483488 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 “Forever Living

Products Hungary LTD Budapest” Kosovo has come to the

decision to quit its business: 810483488 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. 

� “Nexi” SH.P.K. shpall të pavlefshme
certifikatën e TVSH-së, me nr. 330350380.

� Idriz Kajtazi shpall të pavlefshme
dokumentet e shkollës së mesme “Ismajl
Dumoshi” Obiliq.

� Erjon Gashi, shpall të pavlefshme
dëftesat e shkollës fillore “Zenel Hajdini” nga
kl. 6-9 Prishtinë.

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

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

� Lëshoj garsonjer me qira në lagjen
Ulpiana kati i parë. Banesa është e
mobiluar dhe i plotëson të gjitha kushtet
për banim, preferohet për një qift apo tre
studentë, mund të merret për kohë të
shkurt apo të gjatë. Çmimi është 180 Euro.
Tel: 044-812-875.

� Urgjentisht kërkoj një banesë me qera
ne Prishtine. Banesa duhet të ketë 1 ose 2
dhoma gjumi e mobiluar ose bënë edhe e
pa mobiluar. Çmimi prej: 200-250 €. Tel:
045-660-188

� Lëshoj lokalin më qira. Lokali është i
pasitur më të gjitha kushtet përcjellëse.
Lokali gjendet në lagjen e Boshnjakëve në
Mitrovicë. Për informata më të hollësishme
mund të na kontaktoni në këtë numër të
telefonit:049-392-275

� Lëshoj banesë me qira në Lagjen
Dardania afër "Bill Clintonit", kati tretë,
banesa posedon të gjitha kushtet
elementare, dy dhoma, kuzhinë e veçanet
me pamje nga parku me çmim sipas
marrëveshjes tel: 045-891-338 ose 
049-616-139

� Lëshoj banesën me qira në lagjen
Bregu i Diellit te Furra "Qerimi2", i ka
dy dhoma të fjetjes, sallon me
kuzhinë, shpajz dhe dy ballkona. Për
info 044/332-640.

� Lëshoj banesën me qira në lagjen
Bregu i Diellit te Furra Qerimi2, i ka dy
dhoma të fjetjes , sallon me 
kuzhinë, shpajz dhe dy ballkona. Për
info 044/332-640.

>> SHPALLJE TË VOGLA <<

P R I S H T I N Ë
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