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FAQE 4-5
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Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës (ShBA)
në Kosovë, Jeffrey Hovenier, është takuar të enjten me
deputetët e Komisionit për Punë të Jashtme dhe
Diasporë. Pas takimit, Hovenier para medieve ka
theksuar se ishte një takim i frytshëm, në të cilin kanë

diskutuar për shumë çështje, përfshirë këtu edhe
sigurinë kombëtare. Kreu i këtij komisioni, Haki Abazi,
deputet i Lëvizjes Vetëvendosje në pushtet, ka thënë se
janë të hapur për këshilla dhe të mësojnë nga përvoja e
ShBA-së sa i përket shtetndërtimit 
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Oklahoma, 2 qershor - Katër
persona janë vrarë në të shtënat
në një spital në Tusla,
Oklahoma, ka njoftuar policia
amerikane. Zyrtarët
konfirmuan se sulmuesi i
dyshuar, që kishte qenë i
armatosur me një pistoletë dhe
një pushkë, po ashtu ka vdekur.
Policia arriti në vendngjarje

pasditen e së mërkurës në
spitalin Saint Francis, tre
minuta pas nisjes së të
shtënave.
Po ashtu, disa persona janë
plagosur nga të shtënat.
Shefi i policisë, Eric Dalgleish,
tha se “kemi katër civilë të
vdekur dhe një sulmues të
vdekur”. Ai tha se sulmuesi, i cili

ende nuk është identifikuar,
besohet se ka bërë vetëvrasje.
I dyshuari “kishte një armë të
gjatë dhe një pistoletë”, tha ai.
Ende nuk ka informacione për
motivin e mundshëm të këtij
sulmi.
Dalgleish tha se policia mori një
telefonatë për sulmues aktiv në
orën 16:52 sipas orës lokale dhe

arriti në vendngjarje
brenda tre minutash.
“Zyrtarët që arritën në
vendngjarje dëgjuan të
shtëna në ndërtesë, që i
çoi ata në katin e dytë të
ndërtesës”, tha ai.
Autoritetet thanë se po
intervistojnë dëshmitarët që
gjendeshin brenda spitalit,

përfshirë edhe ata në katin e
dytë ku ndodhi sulmi.

Katër të vrarë nga të shtënat në një spital në Oklahoma

BRUKSEL, 2 QERSHOR - Shtetet e
Bashkuara presin që lufta e
Rusisë në Ukrainë të vazhdojë
edhe për “shumë muaj”
pavarësisht prej presionit në
fushën e betejës, deklaroi të
mërkurën sekretari i shtetit
amerikan, Antony Blinken. “Në
rastin më të mirë që mund të
vlerësojmë tani, ne presim ende
shumë muaj konflikt”, ka thënë
Blinken në një konferencë të
përbashkët për medie me
sekretarin e përgjithshëm të
NATO-s, Jens Stoltenberg.

Stoltenberg e mirëpriti paketën e
re të ndihmave ushtarake për
Ukrainën që njoftoi presidenti
Biden të martën dhe falënderoi
Shtetet e Bashkuara për rritjen e
pranisë ushtarake në mbarë
Evropën, me mbi 100 mijë forca
të dislokuara, të mbështetura
nga njësi ajrore dhe detare. Ai ka
thënë se e vetmja mënyrë për ta
shmangur përshkallëzimin
është që Rusia ta ndalë
agresionin dhe luftën që filloi në
Ukrainë, ndërsa dënoi retorikën
kërcënuese nga Rusia për

përdorimin e armëve bërthamore.
Stoltenberg ka shprehur
mbështetjen për anëtarësimin e
ardhshëm të Finlandës dhe
Suedisë në aleancë si dhe për
rritjen e pranisë së NATO-s në
vendet e Evropës Lindore. Ai ka
treguar se mban kontakte të
afërta me presidentin turk
Erdogan dhe udhëheqësit e
Finlandës dhe Suedisë, dhe se
do të organizojë një takim në
mes të zyrtarëve të tre vendeve
në Bruksel gjatë ditëve në
vazhdim.

Blinken parashikon edhe ‘shumë 
muaj’ luftë Rusi - Ukrainë

KIEV, 2 QERSHOR - Ukraina po
punon me partnerët
ndërkombëtarë për të krijuar
një mision të mbështetur nga
Kombet e Bashkuara për t’i
rikthyer eksportet e drithërave
nga Deti i Zi, ka thënë
zëdhënësi i Ministrisë së
Jashtme, Oleg Nikolenko.
Rusia ka marrë nën kontroll
disa prej porteve më të mëdha
detare të Ukrainës dhe marina
e saj tani kontrollon rrugët
kryesore të transportit në Detin
e Zi, duke bllokuar dërgesat

ukrainase dhe duke thelluar
krizën globale të ushqimit. “Ne
u bëjmë thirrje shteteve, të cilat
mund të preken më shumë nga
kriza e ushqimit për shkak të
agresionit rus kundër
Ukrainës, të përdorin kontaktet
e tyre me Moskën dhe ta
detyrojnë atë që ta heqë
bllokadën nga portet ukrainase
dhe t’i japë fund luftës”, ka
theksuar Nikolenko përmes një
postimi në “Facebook”.
Dhjetëra anije me mallra janë
bllokuar në portet ukrainase të

cilat janë të rrethuara nga
forcat ruse, duke ndërprerë
eksportin e grurit dhe
produkteve të tjera nga Rusia
dhe Ukraina. Këto dy shtete
eksportojnë pothuajse 30 për
qind të eksporteve të grurit në
botë. Por, presidenti rus,
Vladimir Putin, e ka lidhur
heqjen e bllokadës në portet
ukrainase me lehtësimin e
sanksioneve që Perëndimi ka
vendosur ndaj Moskës pas
nisjes së pushtimit të Ukrainës
më 24 shkurt.

Ukraina kërkon ndihmën e OKB-së
për eksportet e drithërave

OTAVË, 2 QERSHOR - Ushtria e
Kanadasë i ka akuzuar pilotët
ushtarakë kinezë për
joprofesionalizëm dhe për sjellje
të rrezikshme gjatë takimeve të
tyre të fundit në hapësirën
ndërkombëtare ajrore.
Avionët e përfshirë në këtë
incident ishin dislokuar në Japoni
si pjesë e përpjekjeve
shumëkombëshe për t’i zbatuar
sanksionet e Kombeve të
Bashkuara kundër Koresë së Veriut
për shkak të shkeljeve të Phenjanit
për programin e tij të raketave dhe
armëve bërthamore.
Forcat e armatosura kanadeze
thanë se forcat ajrore të Kinës në

disa raste “nuk respektuan normat
ndërkombëtare të sigurisë ajrore”.
“Këto ndërveprime janë
joprofesionale dhe vendosën në
rrezik sigurinë e personelit të
forcave ajrore kanadeze”, u tha në
deklaratë.
Kanadaja tha se personeli i saj në
disa raste është dashur të reagojë
duke ndryshuar kursin e
fluturimit “për të shmangur një
përplasje të mundshme” me
avionët kinezë. Ndërkaq, në disa
raste të tjera, sipas Kanadasë,
avionët kinezë tentuan që t’i
detyronin pilotët kanadezë ta
ndryshonin kursin, duke iu afruar
shumë afër.

Kanadaja tha se këto veprime janë
bërë të shpeshta dhe janë
adresuar përmes kanaleve
diplomatike.
Inteligjenca amerikane ka thënë
se Koreja e Veriut që nga viti 2017
ka nisur përgatitjet për testimin e
saj bërthamor.
Të enjten ShBA-ja kërkoi nga
Këshilli i Sigurimit i OKB-së që t’i
ashpërsojë sanksionet kundër
Koresë së Veriut, pas një serie
testimesh të raketave nga
Phenjiani. Por, Kina dhe Rusia
kanë vendosur veto mbi rezolutën
amerikane, duke thënë se
sanksionet e reja do të ishin
kundërproduktive.

Kanadaja akuzon Kinën për sjellje të rrezikshme 
në hapësirën ndërkombëtare ajrore
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ATHINË, 2 QERSHOR (ER) -
Kryetari i Kuvendit të
Kosovës, Glauk Konjufca, gjatë
qëndrimit në Athinë, në
kuadër të punimeve të
Asamblesë Parlamentare të
Procesit të Bashkëpunimit në
Evropën Juglindore, është
pritur nga kryetari i
Parlamentit të Greqisë,
Konstantin Tassoulas.

Konjufca ka falënderuar
Tassoulasin për përkrahjen që
vendi i tij i ka dhënë Kosovës
gjatë gjithë etapave
shtetndërtuese si dhe ka kërkuar
thellim të bashkëpunimit
ndërparlamentar mes dy
vendeve.
Kryetari i parlamentit grek,
Tassoulas, ka falënderuar
Konjufcën për diskutimet

konstruktive të delegacionit
nga Kosova dhe e ka siguruar
se vendi i tij do ta vazhdojë
qasjen konstruktive ndaj
Kosovës.
Dy kryeparlamentarët kanë
diskutuar lidhur me
zhvillimet globale dhe janë
pajtuar se përpjekjet për
ruajtjen e paqes duhet të
shtohen.

Kosova dhe Greqia diskutojnë për thellimin bashkëpunimit ndërparlamentar

Faton DËRMAKU

PRISHTINË, 2 QERSHOR - Prokuroria
Speciale e Kosovës ka njoftuar se
ka nisur hetimet lidhur me
shkrimet e fundit të publikuara në
medie, në të cilat flitet për afera të
ndryshme korruptive në
institucione të ndryshme. Kështu
është bërë me dije në një njoftim
për medie të lëshuar nga
Prokuroria Speciale. “Prokurori i
Shtetit njofton opinionin publik se
ka filluar procedurën e verifikimit
dhe hetimit për të gjitha shkrimet
e publikuara ditët e fundit në
medie lidhur me rastet e dyshuara
për korrupsion”, thuhet në njoftim.
Zyrtarë të Partisë Demokratike të
Kosovës (PDK) dje në një
konferencë për medie kanë
denoncuar, siç pretendojnë ata,
keqpërdorimin e 1.1 milion eurove
nga ministrja Donika Gërvalla dhe
ministri Fikrim Damka.
“Fjala është për një
‘Memorandum bashkëpunimi’ në
mes të Ministrisë së Zhvillimit
Rajonal dhe Caritas-it zviceran, në
bazë të së cilës, buxheti i

Republikës së Kosovës
shpenzohet kundërligjshëm në
shumën prej 1 milion e 40 mijë
eurosh. Kjo marrëveshje është
nënshkruar dhe tashmë është
duke u realizuar, por një gjë e tillë
ka ndodhur vetëm pas pëlqimit
zyrtar të cilin e ka nënshkruar
zëvendëskryeministrja dhe
ministrja e Punëve të Jashtme dhe
Diasporës, Donika Gërvalla -
Schëarz, e cila i ka hapur rrugë
nënshkrimit të kundërligjshëm të
saj, duke inkurajuar dhe lejuar
kështu keqpërdorimin e rreth 1
milion e 40 mijë eurove”, ka thënë
deputetja e PDK-së, Ariana
Musliu-Shoshi.
Pas deklaratës së saj ka reaguar
ministrja Donika Gërvalla e cila ka
hedhur poshtë pretendimet e
PDK-së. “Jo 1.1 milion euro, por as
edhe 1.1 cent”, ka shkruar ajo.
Edhe Ministria e Zhvillimit
Rajonal (MZHR), e cila udhëhiqet
nga Fikrim Damka, ka hedhur
poshtë akuzat e Partisë
Demokratike të Kosovës lidhur me
keqpërdorimin e 1.1 milion
eurove. “Sqarim për opinionin
publik, Ministria e Zhvillimit

Rajonal ka një memorandum të
bashkëpunimit me Caritasin
zviceran, organizatë
ndërkombëtare e regjistruar në
Kosovë. Caritasi Zviceran është
anëtar i rrjetit ndërkombëtar të

Caritasit. Ai përbëhet nga 165
organizata në mbarë botën.
Përveç kësaj, organizatat e
Caritasit evropian janë bashkuar
në Bruksel për ta formuar Caritas
Europe”, thuhej në komunikatën

për medie.
Po dje gazeta “Nacionale” ka
raportuar për aferën korruptive në
Ministrinë e Infrastrukturës, ku
edhe për këtë thuhet se kanë nisur
hetimet. 

Pretendimet për afera korruptive në
institucione, prokuroria nis hetimet

Prishtinë, 2 qershor (ER) - Ministrja
e Drejtësisë, Albulena Haxhiu, ka
pritur të enjten në takim
komisionaren për të Drejtat e
Njeriut në Këshillin e Evropës,
Dunja Mijatoviq, me të cilën ka
diskutuar për reformat e nisura nga

Ministria e Drejtësisë.
Haxhiu e ka njoftuar komisionaren
Mijatoviq për punën që është bërë
deri më tani në kuadër të reformës
në drejtësi si dhe me politikat që
avancojnë të drejtat e njeriut si dhe
veprimet që janë ndërmarrë për

adresimin institucional të dhunës
në familje dhe krimet e kryera gjatë
luftës në Kosovë si dhe punën
gjithëpërfshirëse në kuadër të
strategjisë për drejtësi
tranzicionale. 
Ministrja Haxhiu ka përmendur

edhe Kodin Civil si një dokument
të rëndësishëm për avancimin e të
drejtave të njeriut si dhe ka treguar
rëndësinë që ka për vendin dhe
qytetarët anëtarësimi i Kosovës në
Këshillin e Evropës me ç’rast,
përveç të tjerash, kjo do të

ndikonte edhe në përmirësimin e
funksionimit të sistemit të
drejtësisë, duke krijuar kushte më
të përshtatshme për t’i zbatuar
praktikat më të mira, rrjedhimisht
ngritjen e standardeve të
respektimit të të drejtave të njeriut.

Haxhiu: Anëtarësimi i Kosovës në Këshillin e
Evropës, i rëndësishëm për shtetin dhe qytetarët 
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Faton DËRMAKU

PRISHTINË, 2 QERSHOR - Në kuadër
të bashkëbisedimeve me
përfaqësues të korit diplomatik
në Republikën e Kosovës, të
enjten anëtarët e Komisionit
Parlamentar për Punë të Jashtme
dhe Diasporë kanë takuar
ambasadorin e Shteteve të
Bashkuara të Amerikës, Jeffrey
Hovenier.
Gjatë këtij takimi u rikonfirmuan
lidhjet dhe marrëdhëniet
speciale dhe strategjike me
Shtetet e Bashkuara të Amerikës
si dhe rrugëtimin e përbashkët
drejt integrimeve euroatlantike.
Po ashtu, u rikujtuan disa prej
aspekteve të ecjes së Kosovës
drejt shtetndërtimit të plotë.
Në takim u theksua se këto
marrëdhënie, gjithashtu kjo
frymë e bashkëpunimit, do të
vazhdojë të thellohet më shumë
në rrugëtimin gjeopolitik të
Kosovës, ku do të ketë tema të
shumta mes miqsh dhe
partnerëve për të diskutuar.
Po ashtu, u theksua se Komisioni
për Punë të Jashtme dhe

Diasporë do të jetë plotësisht i
hapur për t’i dëgjuar këshillat
dhe përvojat nga miqtë
ndërkombëtarë, sidomos të
ambasadorëve të Shteteve të
Bashkuara të Amerikës, të cilët
kanë përvojë të
jashtëzakonshme në procesin
unik të shtetbërjes.
Ambasadori amerikan në
Prishtinë, Jeffrey Hovenier, ka
thënë se ka biseduar me anëtarët
e Komisionit Parlamentar për
Punë të Jashtme dhe Diasporës
për tema të sigurisë kombëtare
dhe ato të politikës së jashtme.
Pas takimit, që ishte i mbyllur për
publikun, ambasadori Hovenier
ka thënë se e vlerëson punën e
Kuvendit që, sipas tij, është
institucion shumë i rëndësishëm
në sistemet demokratike. “Patëm
një bisedë të frytshme për një
sërë temash të sigurisë
kombëtare dhe politikës së
jashtme. Kam respektin më të
lartë për rolin e Kuvendit si
element i sistemit demokratik.
Gjithashtu, kam respekt për
anëtarët e këtij komisioni dhe
punën që bëjnë në mbështetje të
politikës së jashtme të Kosovës

dhe prioriteteve të sigurisë
kombëtare”, ka deklaruar
Hovenier.
Takimi i zhvilluar më 2 qershor
erdhi pas ftesës së dërguar nga
Komisioni për Punë të Jashtme

dhe Diasporë. Kreu i këtij
komisioni, Haki Abazi, deputet i
Lëvizjes Vetëvendosje në
pushtet, tha se janë të hapur për
këshilla dhe të mësojnë nga
përvoja e ShBA-së sa i përket
shtetndërtimit. “Rikonfirmuam
lidhjen, marrëdhënien speciale
dhe strategjike me Shtetet e
Bashkuara, rrugëtimin tonë të
përbashkët drejt integrimeve
euro-atlantike. Natyrisht që
rikujtuam disa prej aspekteve të
ecjes së Kosovës drejt
shtetndërtimit të plotë dhe
natyrisht kjo do të vazhdojë,

paçka që në rrugëtimin tonë, në
kontekstin tonë gjeopolitik,
mund të ketë edhe çështje të cilat
diskutohen, por ato janë mes
miqsh, mes partnerëve dhe kjo
frymë e bashkëpunimit do të
vazhdojë edhe më tutje”, ka
thënë Abazi.
ShBA-ja ishte ndër mbështetëset
më të mëdha të shpalljes së
pavarësisë së Kosovës dhe po
vazhdon ta mbështesë shtetin në
përpjekjet për t’u anëtarësuar në
organizata dhe institucione
ndërkombëtare dhe për ta
konsoliduar shtetësinë.

Hovenier bisedon me deputetët
për sigurinë kombëtare dhe

politikën e jashtme
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Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës (SHBA) në Kosovë, Jeffrey
Hovenier, është takuar të enjten me deputetët e Komisionit për Punë të
Jashtme dhe Diasporë. Pas takimit, Hovenier para medieve ka theksuar se
ishte një takim i frytshëm, në të cilin kanë diskutuar për shumë çështje,
përfshirë këtu edhe sigurinë kombëtare. Kreu i këtij komisioni, Haki Abazi,
deputet i Lëvizjes Vetëvendosje në pushtet, ka thënë se janë të hapur për
këshilla dhe të mësojnë nga përvoja e ShBA-së sa i përket shtetndërtimit
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TIRANË, 2 QERSHOR (ER) -
Shqipëria ka organizuar të enjten
ceremoni shtetërore për t’i thënë
lamtumirë ish-presidentit Bujar
Nishani, i cili ka ndërruar jetë
pak ditë më parë në Gjermani. 
Në ceremoninë e organizuar në
mjediset e Presidencës në Tiranë
morën pjesë familjarë, zyrtarë të
lartë, politikanë dhe
personalitete të shquara nga
Shqipëria, Kosova dhe më gjerë,
si dhe qytetarë të Tiranës të cilët
bën homazhe në nderim të ish-
presidentit.
I pari që bëri homazhe ishte
presidenti Ilir Meta, i shoqëruar
nga vajza e tij, Bora Meta. Gjatë
fjalës së tij, Meta u shpreh se
Nishani punoi me përkushtim
për mbrojtje të Kushtetutës.
“Bujar Nishani besoi deri në fund
te demokracia, e mira publike
dhe sidomos interesi kombëtar.

Si president i zgjedhur në 100-
vjetorin e shtetit shqiptar, ai i
mishëroi këto parime duke
imponuar respekt te të gjithë
kolegët e burrështetasit e huaj, te
bashkëpunëtorët e tij, por edhe
te kundërshtarët politikë”, ka
thënë Meta.
Edhe presidentja e Kosovës,
Vjosa Osmani, kreu homazhe
për ish-presidentin Bujar
Nishani. Osmani në “Facebook”
ka shkruar se në emër të
qytetarëve të Kosovës u përkul
para arkëmortit të presidentit,
shtetarit të paepur, njeriut të urtë
e dinjitar, qytetarit të ndershëm e
atdhetarit të përkushtuar.
Në homazhe morën pjesë edhe
ish-presidenti i Shqipërisë,
Alfred Moisiu, Bamir Topi,
Rexhep Meidani, dhe ish-
presidenti i Kosovës, Fatmir
Sejdiu.

I jepet lamtumira ish-presidentit 
të Shqipërisë, Bujar Nishani

PRISHTINË, 2 QERSHOR (ER) -
Instituti i Kosovës për Drejtësi
(IKD), me përkrahje të
Departamentit të Shtetit
Amerikan - Byrosë për Çështje të
Narkotikëve Ndërkombëtarë
dhe Zbatimit të Ligjit, të enjten
ka mbajtur një konferencë për
medie në të cilën është
prezantuar raporti
“Administrimi i sistemit të
drejtësisë nga këshillat”, raporti i
monitorimit të Këshillit
Gjyqësor dhe Prokurorial në
vitin 2021.
Hulumtuesi i IKD-së, Lavdim
Makshana, ka thënë se KGjK-ja
gjatë vitit 2021 ka treguar
përparim sa i përket miratimit të

akteve nënligjore në krahasim
me vitin paraprak. Megjithatë,
sipas tij, janë një sërë aktesh
nënligjore që kanë dalë si
obligime nga Ligji i ri për
Gjykatat dhe ai për KGjK-në, të
cilat nuk janë miratuar nga ana e
KGjK-së. 
Po ashtu, ai ka thënë se KGjK-ja
nuk ka miratuar as aktet
normative të cilat i ka përfshirë
në Planin e saj të Punës për vitin
e kaluar.
Problematikë tjetër e ngritur nga
Makshana është ndryshimi i
shpeshtë i rregulloreve nga ana e
KGjK-së. 
Për t’u vlerësuar lart, sipas tij,
është praktika pozitive e

aplikuar nga KGjK për
përfshirjen e publikut në fazën e
draftimit të akteve normative,
por që kërkohet formalizimi me
akt nënligjor të veçantë.
Sa i përket ngritjes së
llogaridhënies në KGjK,
Makshana ka thënë se masa më
e rëndë e shqiptuar nga Këshilli
gjatë vitit 2021 ka qenë
degradimi i ish-anëtarit të KGJK-
së. Si përparim në aspektin e
ngritjes së llogaridhënies në
KGjK, Makshana ka theksuar
faktin se kryetarët e gjykatave
janë ftuar që të raportojnë para
anëtarëve të këshillit. 
Sfidë që duhet adresuar nga
KGjK-ja dhe sistemi gjyqësor,

sipas tij, është adresimi konform
ligjit i të gjitha kërkesave për
qasje në dokumente publike dhe
përmbushja e vlerësimit të
performancës për gjyqtarë siç
parashihet me ligj.
Po ashtu, Makshana ka thënë se
zhvillimi i procedurave
rekrutuese për pozitat
udhëheqëse në kuadër të
sistemit gjyqësor nuk është bërë
konform afateve të përcaktuara
nga vetë KGjK-ja, duke ndikuar
që një sërë gjykatash themelore
të mbeten për një kohë të gjatë
me ushtrues detyre. 
Me mungesë të transparencës,
sipas tij, ishte përcjellë edhe
procesi i dekretimit të 23

gjyqtarëve, për çka tha se ka
pasur kritika edhe nga vetë
anëtarët e KGjK-së. 
Një sërë hapash pozitivë për
ngritjen e llogaridhënies së
gjyqësorit, sipas Makshanës,
janë ndërmarrë pas zgjedhjes së
kryesuesit të ri të KGjK-së.
Ndërsa hulumtuesi Mirvet Thaqi
ka deklaruar se KPK-ja gjatë vitit
të kaluar kishte treguar mungesë
efikasiteti për nxjerrjen e akteve
nënligjore në krahasim me vitin
paraprak. Po ashtu, ky
institucion, sipas Thaqit, nuk
kishte nxjerrë as aktet nënligjore
të përfshira në planin e saj të
punës e as ato që derivojnë nga
Ligji i ri për KPK-në.

IKD-ja thotë se ka pasur mungesë të transparencës
në procesin e dekretimit të 23 gjyqtarëve 
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PRISHTINË, 2 QERSHOR (ER) -
Klinika Emergjente e Qendrës
Klinike Universitare e
Kosovës vazhdon të mbetet
klinika më e ngarkuar me
pacientë. 
Bazuar në raportin zyrtar,
vetëm në 24 orët e fundit në

këtë klinikë ndihmë
mjekësore kanë marrë 230
pacientë, ku 22 prej tyre janë
pranuar për trajtim të
mëtejmë mjekësor në kuadër
të klinikave kirurgjike,
internistike dhe Mjekim
Intensiv Qendror.

Nga numri i përgjithshëm i
rasteve, 11 pacientë kanë
qenë të aksidentuar në trafik.
Janë kryer dy operacione
emergjente në sallat e
operacionit dhe 14
intervenime në sallën e vogël
të intervenimeve.

Klinika Emergjente, 230 pacientë për 24 orë

RAHOVEC, 2 QERSHOR (ER) -
Kryetari i komunës së
Rahovecit, Smajl Latifi, ka
vazhduar takimet publike me
qytetarë për kërkesat e tyre dhe
ecurinë e projekteve. Takimet
publike u mbajtën në fshatrat
Pastasel, Drenoc, Zatriq dhe

Senoc.
Kryetari Latifi ka paraqitur para
banorëve projektet të cilat janë
përfunduar, ato në proces dhe
planet dhe projektet e
planifikuara për vitet në vijim
bazuar në projeksionet
buxhetore.

Ndër kërkesat të cilat banorët
paraqitën ishin: Efiçienca e
shkollave, rregullimi i
shtretërve të përrenjve,
vazhdimi i kanalizimit,
ndriçimi, rrugët fushore,
kubëzimi i rrugëve lokale,
renovimi i fushave sportive etj.

Kryetari i Rahovecit përmes takimeve publike dëgjon brengat e qytetarëve

PRISHTINË, 2 QERSHOR - Kudusi
Lama ka nxjerrë nga shtypi librin
“UÇK përballë shpifjeve”.
Promovimi i këtij libri do të bëhet
më 9 qershor në Amfiteatrin e
Bibliotekës Kombëtare në orën
12:00.
Gjeneral Lama, një prej autorëve
me kontribute të çmuara në
fushën e mendimit shqiptar në
njëzetvjetëshin e pasluftës së
Kosovës, përmes këtij libri i
kundërvihet gjykimit të padrejtë
që Gjykata Speciale në Hagë po
ushtron ndaj ish-liderëve të UÇK-
së dhe ish-liderëve të Kosovës. 
Ky libër me theks të veçantë i
kundërvihet raportit famëkeq të
ish-senatorit dhe ish-prokurorit
zviceran Dick Marty si dhe
dokumenteve politike e
propagandistike të sponsorizuara
nga shteti serb kundër luftës së
UÇK-së, siç është libri “Engjëjt e
zinj të skëterrës kosovare - dosjet
sekrete”. “Duke u ndodhur para
një dëmi të madh, pra para një
mashtrimi të pabesueshëm në të
cilin ka rënë dhe është gjunjëzuar
drejtësia evropiane, gjeneral Lama

jep një ekspertizë juridike të
aspekteve ushtarake, me një gjuhë
të drejtpërdrejtë, me
informacione direkte dhe me
ballafaqim pa pardon. Ai e
dekonstrukton tërësisht raportin e
Martyt duke e nxjerr lakuriq si një
dokument politik që nuk i bën
nder drejtësisë evropiane,
përkundrazi, e turpëron atë. Në
analizën e gjeneral Lamës raporti i
Dick Martyt del të jetë hiç më pak
se një vazhdim apo zgjatim i
dokumenteve të shumta historike
serbe me karakter gjenocidal
kundër Kosovës dhe në përgjithësi
shqiptarëve”, ka shkruar redaktori
Arben Veselaj në parathënie. 
Sipas Veselajt, me këtë libër
gjeneral Lama ngreh shqetësimin
se si ndërgjegjja politike dhe
intelektuale e botës shqiptare për
tërë këto vite nuk po arrin të ofrojë
fakte dhe dëshmi për t’i rrëzuar
pretendimet monstruoze të
përfaqësuesve të drejtësisë
ndërkombëtare me seli në Hagë;
se si Prokuroria e Gjykatës
Speciale po e zëvendëson atë
serbe; se si drejtësia evropiane

është shndërruar në një
instrument politik kundër lirisë
dhe pavarësisë së Kosovës etj. 

Gjenerali i luftës së Kosovës,
Kudusi Lama, është autor i disa
librave nga fusha e studimeve

ushtarake dhe të sigurisë. Ai ka
botuar edhe disa libra publicistikë
dhe nga fusha e mendimit politik.

Më 9 qershor promovohet libri 
‘UÇK përballë shpifjeve’ nga Kudusi Lama

MITROVICË, 2 QERSHOR (ER) - Në
Qendrën Kryesore të Mjekësisë
Familjare në Mitrovicë, konkretisht
në sektorin e Shëndetit Oral, është
aktivizuar Shërbimi i
Stomatologjisë së Fëmijëve. 
Qëllimi i aktivizimit të këtij
shërbimi është që tash e tutje
fëmijët në Sektorin e Shëndetit
Oral në QKMF t’i marrin shërbimet
shëndetësore specialistike nga ana
e specialistëve të stomatologjisë së
fëmijëve dhe preventivës. 
Drejtoria për Shëndetësi ka
njoftuar se në kuadër të këtij

shërbimi do të punojnë tre
specialistë të stomatologjisë së
fëmijëve dhe tre asistentë të
stomatologjisë, kurse është
paraparë që ky numër të rritet në të
ardhmen.
Drejtoria për Shëndetësi, si pjesë e
rëndësishme e planit të punës, e ka
edhe riorganizimin dhe
reformimin e Sektorit të Shëndetit
Oral në kuadër të Kujdesit Parësor
Shëndetësor dhe aktivizimi i
Shërbimit të Stomatologjisë së
Fëmijëve është hap konkret në këtë
drejtim. 

Aktivizohen shërbimet e stomatologjisë 
së fëmijëve në QKMF-në e Mitrovicës



07E PREMTE, 3 QERSHOR 2022AKTUALE

MALISHEVË, 2 QERSHOR (ER) -
Kryetari i Nismës
Socialdemokrate, Fatmir
Limaj, ka vazhduar
bashkëbisedimin me
qytetarët me temën
“Kosova në udhëkryq”. Ai ka
thënë se bota po përballet
me një krizë gjeopolitike
dhe sjellja e Qeverisë së
Kosovës po cenon sigurinë

tonë kombëtare. “Ata që
mohuan shtetin për 20 vjet,
sot, duke qenë në drejtim të
të gjitha mekanizmave
shtetërorë, po ngrehin në
nivele të papara problemet
sociale. Kjo qeverisje,
përveç mungesës së
projekteve, ka dështuar t’i
krijojë reformat në
shëndetësi, arsim, pensione

dhe çdo fushë tjetër, edhe
pse ka të gjitha parakushtet
numerike në Kuvendin e
Kosovës”, ka thënë Limaj në
stadiumin e Malishevës
“Liman Gegaj”.
Limaj i ka ftuar qytetarët e
Malishevës të vazhdojnë të
japin kontribut në frymën e
çlirimit dhe ndërtimit të
shtetit.

Limaj: Kjo qeverisje ka dështuar të krijojë reforma në shëndetësi e arsim

HAGË, 2 QERSHOR - Mbrojtja e
Hashim Thaçit ka parashtruar
mocion ndaj akuzave të reja për
krime lufte në Semetishtë dhe
Budakovë, duke pretenduar se ato
kanë defekte. Në shkresën e
mbrojtjes thuhet se akuzat e reja të
konfirmuara nga gjyqtari i
procedurës paraprake më 22 prill
2022 janë të mangëta për shkak të
mungesës së specifikës dhe
gabimeve të rëndësishme në
deklarim.
Mbrojtja ka kërkuar që Zyra e
Prokurorit të Specializuar (ZPS) të
urdhërohet që të ofrojë një
specifikë më të madhe për sjelljen
që pretendon nga ana e  Thaçit, në
rast të dështimit të saj, që ZPS të
urdhërohet të zvogëlojë, ngushtojë
ose heqë akuzat. “Është
parashtruar, në përputhje me
jurisprudencën ndërkombëtare, se
kur defektet në aktakuzë shfaqen
në fazën paraprake të gjykimit, ZPS
nuk mund të përmbahet nga
ndryshimi i aktakuzës duke
argumentuar se do t’i korrigjojë të
gjitha të metat përmes mbështetjes
materiale ose të ngritur pas
aktakuzës”, thuhet në mocionin e
mbrojtjes.
Sipas mbrojtjes, është përgjegjësi e
ZPS-së që ta informojë Thaçin. “Atij
nuk duhet t’i kërkohet që ta
përpunojë atë duke bashkuar
skemën e redaktuar shumë,
materialin mbështetës ose dosjen
paraprake për t’i bashkuar ato. Kjo
në mënyrë të palejueshme do ta

zhvendoste barrën mbi Thaçin,
duke shkelur të drejtat e tij për
gjykim të drejtë sipas nenit 21 të
Ligjit, neneve 30 dhe 31 të
Kushtetutës së Kosovës dhe nenit 6
të Konventës Evropiane për të
Drejtat e Njeriut. Do të duhet,
gjithashtu, më shumë kohë për ta
përgatitur mbrojtjen e tij nëse ai
duhet ta bashkojë çështjen kundër
tij”, thuhet nga mbrojtja.
Gjithashtu, nga mbrojtja thuhet se
identiteti i autorëve të
drejtpërdrejtë është definuar tepër
gjerësisht. “Pretendimi i identitetit
të anëtarëve të NPK-së, që kanë
kryer drejtpërdrejt krimet e
akuzuara në paragrafët 68, 105,
157, 93 dhe 174 të Aktakuzës së re,
është palejueshmërisht e paqartë.
Konkretisht, autorët në secilin prej
këtyre paragrafëve (përveç
paragrafëve 68 dhe 174)
përmenden thjesht si ‘pjesëtar/ë të
UÇK-së’, pa asgjë më shumë”,
thuhet tutje.
Po ashtu, thuhet se pretendimi i
identitetit të viktimave në
paragrafët 68, 105 dhe 93 të
aktakuzës së re është palejueshëm
i paqartë. Sipas mbrojtjes,
identitete të viktimave janë faktet
materiale që, nëse është e mundur,
duhet të deklarohen në aktakuzë
“pasi identiteti i viktimës është
informacion i vlefshëm për
përgatitjen e rastit të mbrojtjes”.
“Pretendimi i vendndodhjes së
kryerjes së krimeve të supozuara
në paragrafët 68, 105, 157 është

palejueshëm i paqartë. Ku
saktësisht në Budakovë dhe
Semetishtë kanë ndodhur krimet
që pretendohet se kanë ndodhur
në ata paragrafë të Aktakuzës?”,
thuhet tutje.
Po ashtu, thuhet se roli i  Thaçit në
krimet e akuzuara është i
pamjaftueshëm. “Paragrafët 68,
105, 157, 93 dhe 174 janë të mangët
pasi nuk pohojnë faktet materiale
të përfshirjes së Thaçit në krimet e
akuzuara. Rrjedhimisht, është e
paqartë se çfarë pretendohet se ka
qenë roli i  Thaçit në këto krime”,
thuhet nga mbrojtja.
Në fund, mbrojtja ka kërkuar që të
urdhërohet ZPS që ta ndryshojë
aktakuzën në dritën e defekteve të
identifikuara dhe nëse nuk
mundet, të heqë ato akuza që janë
deklaruar me të meta.
Ndryshe, më 29 prill Zyra e
Prokurorit të Specializuar ka
dorëzuar një aktakuzë të
ndryshuar ndaj Hashim Thaçit,
Kadri Veselit, Rexhep Selimit e
Jakup Krasniqit.
Prokuroria po pretendon se katër
të akuzuarit kanë kryer krime lufte
edhe në Gjilan, Budakovë e
Semetishtë, raporton “Betimi për
Drejtësi”.
Në aneksin e publikuar sa iu përket
krimeve që pretendohen se kanë
ndodhur në Seminishtë dhe
Budakovë, prokuroria ka listuar
krimet e luftës si arrestimi dhe
ndalimi i paligjshëm ose arbitrar,
trajtimi mizor ose çnjerëzor,

torturë, vrasje. Ndërkaq, si krime
kundër njerëzimit i ka listuar
burgimin, vepra të tjera çnjerëzore,
torturën, vrasjen, zhdukjen me
forcë të personave dhe
persekutimin.
Kurse për krimet që pretendon se
kanë ndodhur në Gjilan, si krime
lufte i ka listuar arrestimin dhe
ndalimin e paligjshëm ose arbitrar,
trajtimin mizor ose çnjerëzor,
torturën dhe vrasjen. Ndërsa si
krime kundër njerëzimit ka listuar
burgimin, vepra të tjera çnjerëzore,
torturën, vrasjen dhe
persekutimin.
Më 9 nëntor të vitit 2020, në
paraqitjet e tyre të para, Jakup
Krasniqi e Hashim Thaçi janë
deklaruar të pafajshëm për akuzat
që u vihen në barrë.
Njëjtë është deklaruar edhe Veseli
në paraqitjen e tij më 10 nëntor,
sikurse edhe Selimi më 11 nëntor.
Aktakuza ndaj Hashim Thaçit,
Kadri Veselit, Rexhep Selimit dhe
Jakup Krasniqit është konfirmuar
më 26 tetor 2020. Sipas akuzës, së
paku midis marsit 1998 deri në
shtator 1999, Hashim Thaçi, Kadri
Veseli, Rexhep Selimi, Jakup
Krasniqi dhe anëtarë të tjerë të
ndërmarrjes kriminale të
përbashkët kishin qëllimin e
përbashkët për të siguruar dhe
ushtruar kontroll mbi të gjithë
Kosovën përmes metodave që
përfshinin frikësimin, keqtrajtimin,
ushtrimin e dhunës dhe eliminimin
e paligjshëm të atyre që

konsideroheshin si kundërshtarë.
“Ndër këta kundërshtarë
përfshiheshin persona që ishin, ose
që konsideroheshin se kishin qenë:
(a) bashkëpunëtorë ose të lidhur me
forca, zyrtarë ose institucione
shtetërore të RFJ-së, ose që (b)
ndryshe nuk mbështetnin qëllimet
ose metodat e UÇK-së dhe më vonë
të QPK-së, ndër të cilët persona të
lidhur me LDK-në dhe serbë, romë
dhe persona të kombësive të tjera
(bashkërisht, ‘kundërshtarët’). Ky
qëllim i përbashkët përfshinte
krimet e përndjekjes, burgosjes,
arrestimit dhe ndalimit arbitrar ose
të paligjshëm, akte të tjera
çnjerëzore, trajtimin mizor,
torturën, vrasjen dhe zhdukjen me
forcë të personave”, thuhet në
aktakuzë.
Në aktakuzë përmenden edhe
Azem Syla, Lahi Brahimaj, Fatmir
Limaj, Sylejman Selimi, Rrustem
Mustafa, Shukri Buja, Latif Gashi
dhe Sabit Geci. Sipas aktakuzës, të
akuzuarit bashkë me udhëheqësit e
tjerë të UÇK-së kontribuuan në
arritjen e qëllimit të përbashkët. “Si
alternativë, disa ose të gjithë këta
individë nuk ishin anëtarë të
ndërmarrjes kriminale të
përbashkët, por u përdorën nga
anëtarë të ndërmarrjes kriminale të
përbashkët për të kryer krime për
realizimin e qëllimit të përbashkët
(së bashku me anëtarët e NKP-së,
bashkërisht ‘anëtarët dhe
instrumentet e NKP-së’)”, thotë
akti akuzues.

Mbrojtja e Thaçit parashtron mocion ndaj
akuzave të reja, pretendon se kanë defekte
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Albulena S. MAVRAJ

PRISHTINË, 2 QERSHOR -
Zëvendëspresidentja e Bankës
Botërore për Evropën dhe Azinë
Qendrore, Anna Bjerde, është
duke vizituar Kosovën për t’i
kuptuar më mirë mundësitë
dhe sfidat për rritjen ekonomike
të vendit dhe për ta diskutuar
vizionin afatgjatë zhvillimor të
qeverisë si dhe mbështetjen e
Bankës Botërore në të ardhmen.
“Që Kosova të ketë vazhdimisht
rritje ekonomike të fortë, të
qëndrueshme, dhe që krijon
vende pune me cilësi të lartë,
Kosova duhet ta përmirësojë
produktivitetin, t’i adresojë
pengesat në infrastrukturë, të
krijojë një mjedis që është më i
favorshëm për sektorin privat
dhe të investojë në njerëzit e
vet”, ka thënë Bjerde.
Gjatë vizitës së saj ajo ka takuar
kryeministrin Albin Kurti dhe
ministra të tjerë të Qeverisë së
Kosovës, diplomatë dhe
partnerë zhvillimorë. 
Anna Bjerde, gjithashtu, ka
diskutuar për sfidat aktuale dhe
të ardhshme socio-ekonomike
me një grup të organizatave të
shoqërisë civile të Kosovës në

një tryezë të rrumbullakët në
Mitrovicën e Veriut. “Me
presionet e vazhdueshme të
inflacionit, ndikimin e luftës në
Ukrainë në ekonomitë
anembanë botës dhe tamponët
fiskalë të varfëruar me masat
ndaj Covid-19, përvoja globale
tregon qartë rëndësinë e
politikave të mbrojtjes sociale të
synuara mirë dhe fiskalisht të
qëndrueshme për t’i mbrojtur
më të varfëritë dhe më të
cenuarit”, ka theksuar Bjerde.
Gjatë qëndrimit të saj në
Kosovë, Anna Bjerde ka vizituar
ish-minierat e Korporatës
Energjetike të Kosovës për të
mësuar nga dora e parë për
sfidat mjedisore të Kosovës. 
Kur shpërtheu pandemia e
Covid-19, Banka Botërore
reagoi menjëherë për ta
ndihmuar Kosovën të shpëtojë
jetë, t’i mbrojë punëtorët
mjekësorë dhe të zbulojë,
parandalojë dhe reagojë ndaj
përhapjes së Covid-19. Për të
mësuar më shumë për
vështirësitë me të cilat përballej
sektori i shëndetësisë dhe për
përmirësimet e arritura përmes
ndërhyrjeve të financuara nga
Banka Botërore, Bjerde ka
vizituar edhe spitalin rajonal në

Mitrovicën e Jugut, ku ka takuar
mjekë dhe teknikë mjekësorë
lokalë.
Banka Botërore do të vazhdojë
ta mbështesë Kosovën në
lëvizjen drejt një rritjeje
ekonomike më të
qëndrueshme, të orientuar kah
eksporti dhe gjithëpërfshirëse
për t’u ofruar qytetarëve të saj
më shumë mundësi për një jetë
më të mirë. Banka ka filluar
procesin e përgatitjes së

Kornizës së re të Partneritetit me
Vendin (CPF) për Kosovën për
periudhën 2023-2027, e cila do
t’i parashtrojë objektivat
kryesore zhvillimore që do të
mbështeten.
Në maj 2022 portofoli aktiv i
huadhënies së Bankës Botërore
arriti 379.55 milionë dollarë
amerikanë, në 11 projekte në
fushat e energjisë, bujqësisë,
ujit, shëndetësisë,
konkurrueshmërisë, financave,

teknologjisë së informacionit
dhe komunikimit (TIK),
ndihmës sociale dhe reformës
së kadastrës. Prej vitit 1999
Banka Botërore ka siguruar
dhe/ose ka menaxhuar mbi 500
milionë dollarë në Kosovë
përmes rreth 40 operacioneve,
duke përfshirë fondet e
mirëbesimit. Kosova vazhdon t’i
përmbushë kushtet për të
marrë financim me kredi
koncesionare.

Banka Botërore tregon se çfarë duhet të bëjë
Kosova për të pasur rritje të fortë ekonomike 

PRISHTINË, 2 QERSHOR (ER) - Me
qëllim të diskutimit të sfidave
me të cilat po ballafaqohen
gjatë ushtrimit të veprimtarisë
së tyre, bizneset e sektorit të
minierave, mineraleve dhe
gurthyesve, Oda e Afarizmit e
Kosovës organizoi takim të
përbashkët me bordin e
Komisionit të Pavarur për
Miniera dhe Minerale (KPMM).
Gjatë këtij takimi theks i
veçantë iu kushtua sfidave me
të cilat po ballafaqohen
bizneset e këtij sektori si
rezultat i vendosjes së
moratoriumit nga ana e

MMPHI-së dhe procedurave
burokratike me të cilat po
ballafaqohen bizneset në
Agjencinë e Pyjeve të Kosovës, e
që në mënyrë zinxhirore po
ndikon edhe te KPMM, duke iu
pamundësuar kështu ushtrimi
i veprimtarisë dhe duke
rrezikuar qindra vende pune
për të punësuarit e këtij sektori. 
Kryetari i OAK-së, Skënder
Krasniqi, ka falënderuar
anëtarët e bordit të KPMM-së
për takimin, duke theksuar se
bashkëpunimi i ndërsjellët
është më se i nevojshëm, në
mënyrë që të trajtohen me

prioritet kërkesat e komunitetit
të biznesit si dhe të arrihet deri
te zgjidhja e tyre.
U kërkua koordinim më i lartë
ndërmjet KPMM-së dhe
Agjencisë së Pyjeve të Kosovës
për shfuqizimin e udhëzimeve
të dëmshme administrative me
qëllim të krijimit të lehtësirave
për një ndër sektorët më me
ndikim në zhvillimin ekonomik.
Disa nga çështjet të cilat u
shtruan për diskutim gjatë këtij
takimi ishin edhe sigurimi i
dyfishtë për rikultivim të së
njëjtës hapësirë te KPMM dhe
APK, vazhdimi i licencës,

moskoordinimi i institucioneve
të Kosovës, si rezultat i së cilës
janë bllokuar qindra biznese
dhe mijëra vende pune, ku
arsyeja kryesore qëndron te
mosvazhdimi i pëlqimeve dhe
kontratave nga Agjencia e
Pyjeve e Kosovës dhe
pëlqimeve e lejeve mjedisore
nga MMPHI si rezultat i të
cilave është bllokuar edhe
KPMM.
Ndër të tjera, gjatë këtij takimi
bizneset pjesëmarrëse patën
mundësinë që nga afër të
diskutojnë me anëtarët e bordit
të KPMM-së lidhur me sfidat

me të cilat po përballen gjatë
ushtrimit të veprimtarisë së tyre,
duke veçuar mosvazhdimin e
licencave si rezultat i
mospajisjes me leje mjedisore,
pamundësia e zgjerimit të
hapësirave punuese, konfuziteti
te bizneset ekzistuese që ka
shkaktuar vendosja e
moratoriumit, ndalja e operimit
të bizneseve, rëndësia e shtimit
të takimeve ndërinstitucionale
me qëllim që këto të fundit të
jenë më të koordinuara, vonesat
në kthimin e përgjigjeve për
trajtimin e lëndëve, garancitë
bankare e konkurrenca jolojale.

OAK-u kërkon nga KPMM-ja përkrahje 
për sfidat e mëdha të bizneseve
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Ismet SYLEJMANI

Shtati i hekurt dhe i çelikt i BDI-
së, ka lindur nga shtrati i
mendjes së ndritur, të madhe e
përparimtare të Udhëheqësit të
popullit shqiptar Ali Ahmeti dhe
ka dalur nga gryka e pushkës
dhe flaka e barotit të Ushtrisë
Çlirimtare Kombëtare-UÇK!
E vetmja parti në regjion, e cila
në embrion e në ballë të sajë e ka
figurën e madhe të atdhetarit
dhe ilegalit të lavdishëm,
luftëtarit kombëtar emblematik,
figurës eminente e besnike të
çështjes kombëtare e të Lëvizjes
Popullore të Kosovës dhe
themeluesit të tri Ushtrive
Çlrimtare, të Kosovës, të Luginës
së Preshevës dhe Maqedonisë së
Veriut, është BDI me
Kryekomandantin Ali Ahmeti!
Ka shumë parti që kanë dalur
nga lufta, siç janë në Kosovë PDK
e AAK, apo në Luginë LPD që
nuk arrijnë të qëndrojnë
vazhdimisht në pushtet sepse
nuk janë vazhdimisht fitimtare
të zgjedhjeve, sepse ju mungon
figura sikur BDI që e ka Ali
Ahmetin!
Në Shqipëri as PS e as PD, e të
mos flasim për të tjera parti, nuk
arrijnë të qëndrojnë
vazhdimisht në pushtet sepse
nuk janë vazhdimisht futimtare
të zgjedhjeve, ani pse PS doli nga
PPSH, apo pse PD doli nga
pluralizmi, kjo ju ndodhë sepse
ju mungon figura sikur BDI që e
ka Ali Ahmetin!
Të jeshë vazhdimisht fitimtarë e
triumfatorë dhe realizatorë
ëndrrash stërgjyshërish,
gjyshërish e baballarësh, zbatues
e hartues planesh të mëdha e
afatgjata të popullit, Atdheut e
Kombit, nuk mundesh ndryshe,
por patjetër se duhet të jeshë
sikur Ali Ahmeti!
I vetmi është Ali Ahmeti, që din
se çfarë bën dhe ku duhet
shkuar, prandaj BDI 20 vjet
radhazi, shënon fitore
zgjedhjesh dhe qëndron e
palëkundur në fronin e fitimtarit
të vazhdueshëm dhe jo sikur
partitë tjera politike shqiptare e
maqedone, por edhe të tërë
rajonit dhe pse jo edhe më gjërë,
në kalendarin e tyre kanë jo
vetëm fitore pushteti por edhe
humbje pushteti!
BDI ka edhe një vlerë në mes të
shkrimit tim për nga radha, por
në themele të saj për nga e para,
dhe kjo vlerë ështe se në

themelet e BDI-së është jo
vetëm mendja e ndritur, mundi
dhe sakrifica e themeluesit të saj
Ali Ahmeti, por është edhe gjaku
i derdhur për liri i Heronjëve dhe
Dëshmorëve të Kombit!
Pra në BDI si në asnjë parti në
Maqedoni të Veriut, në Kosovë e
ne Luginë të Preshevës dhe në
Shqipëri pas ardhjes së
pluripartizmit, vetëm te ajo, pra
vetëm te BDI është e betonuar
në themelt e saj shifra e gjakut të
derdhur për liri, mbi 99 %!

Udhëheqësi i popullit shqiptar
Ali Ahmeti, shtarti i shtatit titanik
të BDI-së, jo vetëm kaq, Ai edhe
gjakun e derdhur për liri, kur nuk
është udhëhequr e kur nuk është
komanduar nga mendja dhe
dora e Tij, ia bën nderimet
maksimale, e nderon dhe e
dergon në Panteonin e Kombit,
dhe kjo e obligon dhe e detyron,
sepse Ai gjak që është derdhur
për liri, çlirim e bashkjetesë me
dinjitet e faqe të bardhë, është
kërkesa sublime e brezave që
kanë luftuar e kanë derdhur gjak
për tokë e pushtet me dinjitet!
Për askend nuk duhet të jetë
qudi, pse BDI 20 vjet është në
pushtet!
Të gjithë duhet ta dijnë se Ali
Ahmeti në cilësinë e
Komandantit të Përgjithshëm të
UÇK-së, e ka subvencionuar
hartimin e Draft Marrveshjes së
Ohërit nga eksperti Amerikan
Paul Wiliams, e cila pastaj është
hedhur në tryezë nga
Përfaqësuesi Special Amerikan

dhe Kryenegociatori i
Marrveshjes se Ohrit James W.
Pardew dhe mbetet një nga
Marrveshjet më të sukseshme në
ish-Jugosllavi dhe model për
zgjidhje të konflikteve nëpër
botë!
BDI ndonëse në hartën
zgjedhore të fitoreve të saja ia
kanë zhvatur ndonjë komunë
dhe e kanë fituar e pastaj
qeverisin me to, disa partiçka të
vogla shqiptare ose të ikurit te
partitë politike maqedone, për

dy dekada mbeti fitimtare në
fron dhe e pa përmbysur nga
dallgët e detit të humbjes së
pushtetit!
BDI me shumë fakte e
argumente dëshmon se është
parti për shtet e jo për pushtet,
se është parti që përfaqëson
interesat e shtetit dhe është e
gatshme me ua marrë nga dora
pushtetin të gjithë atyre që e
rrezikojnë drejtimin me sukses
të shtetit dhe që e dërgojnë në
drejtim të gabuar agenden
euroatlantike!
BDI dhe Ali Ahmeti si
përfaqesuesit të zgjedhur të
elektoratit shumicë të popullit
shqiptar u bënë
bashkëdrejtuesit në të gjitha
fushat politike të sukseseve të
mëdha të Maqedonisë së Veriut,
e cila u bë shtet stabil dhe me
ndikim, e cila me vendosmëri ec
e sigurtë në rrugën
euroatlantike!
Ali Ahmeti me sgjuarsinë dhe
shkathtesinë e Tij politike,

atdhetare e patriotike, BDI-në e
ka orientuar drejt kursit politiko-
patriotik atdhetar të rilindasve
dhe vlerave më të mëdha
heroike të të parëve tanë që
luftuan e derdhen gjak për truall
e mbrojtje nga invadorë të
hapsirës shqiptare e nga
padrejtesitë pushtuese, shkelës
të të drejtave kombëtare e
cenues të të drejtave njerëzore
dhe drejt aleancës së madhe të
miqësisë së përhershme me
SHBA-në dhe parti besnike e

vendosur e kursit euroatlantik!
Çdo parti politike në çdo cep e
në çdo pëllëmbë të tokës
shqiptare dhe në çendër të sajë,
do të ishte fitimtare ngjashëm
sikur BDI, po ta kishte Ali
Ahmetin në udhëheqje!
Me Ali Ahmetin themelues dhe
në ballë të BDI-së, BDI realizoi
kryevepra të cilat barten dorë
me dorë dhe qendrojnë të
varura me dashuri e nderime
kombëtare e shtetërore sikur
është flamuri kombëtar që
valëvitet zyrtarisht në
Maqedoninë e Veriut!
Aleanca Veriatlantike e NATO-s
në Maqedoninë e Veriut nuk do
të vinte pa stabilitet politiko-
ekonomik, pa siguri kombëtare e
njerëzore, pa zotime liderësh të
partive vendimëmarrëse e me
rol relevant, në të gjithë këta
rrathë kontributi i Udhëheqësit
të popullit shqiptar Ali Ahmeti,
është përtej pritjeve e fascionues
me admirim për partnerët dhe
aleatët strategjik, kurse BDI

mbeshtetësja pa rezervë e
zotimeve të mëdha të Liderit të
saj të hekurt e të heshtur si
Oqeani i Qetë!
Ali Ahmeti e kamë thënë edhe
me parë e përsërisë edhe kësaj
here, se është sikur Skenderbeu,
ose është Skenderbeu modern i
popullit shqiptar!
Te gjithë e dijmë ngase historia
na mëson, se Skënderbeu nuk e
ka humbur asnjë betejë, por
edhe Ali Ahmeti i ka fituar të
gjitha zgjedhjet!

Skenderbeu nuk pësoi humbje
25 vjet, Ali Ahmeti 20 vjet shënoi
fitore!
Për ta arrirë e për tu barazuar me
Gjergjin i kanë mbetur edhe 5
vite, kurse për ta tejkaluar
mundet, por shqiptaret duhet jo
vetëm me e votuar por edhe
duhet për ta degjuar!
Maqedonia e Veriut, pas ardhjes
në pushtet të BDI-së me Ali
Ahmetin kryetar, është
shqiptarizuar deri në përmasa të
tilla, aq sa për çdo ndryshim vula
e BDI-së duket qartë dhe do të
mbetet vula përfaqesuse e
interesave përmanente dhe
historiko-strategjike e të
ardhmës se integruar
euroantlantike, jo vetëm të
shqiptarëve!
Jetë të gjatë Udhëheqësit të
popullit shqiptar Ali Ahmeti!
Jetë të gjatë Partisë Politike
Shqiptare Bashkimi Demokratik
për Integrim!

Prishtinë, 2 Qershor 2022!

ALI AHMETI DHE 
BDI 20 VJET NE PUSHTET
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Prishtinë, 2 qershor - Ka filluar shitja e
biletave online për ndeshjen e Ligës së
Kombeve në mes të Kosovës dhe Greqisë
e cila zhvillohet më 5 qershor në
stadiumin “Fadil Vokrri” dhe fillon në

orën 20:45. 
Federata e Futbollit e Kosovës ka njoftuar
opinionin se biletat mund të blihen
përmes platformës online, ndërsa një
person mund të blejë deri në katër bileta.

FFK-ja ka njoftuar, po ashtu, se tifozët e
Kosovës, “Dardanët”, janë të vendosur në
tribunën veri. Çmimet e biletave janë: në
veri dhe jug 5 euro, në lindje 10 euro, në
perëndim 20 euro dhe VIP 80 euro.

Në shitje biletat e ndeshjes Kosovë - Greqi, çmimi nga 5 deri 80 euro 

PRISHTINË, 2 QERSHOR -
Përfaqësuesja e Kosovës në
futboll e ka nisur me fitore
edicionin e ri të Ligës së
Kombeve. “Dardanët” e kanë
mposhtur Qipron, me rezultat
2-0, të enjten në stadiumin
“AEK Arena” në Larnaca, në
kuadër të Grupit 2 të Ligës C.
“Orientimi i lojës në pjesën e
parë nuk ishte i mirë, me disa
gabime teknike. Gjatë pjesës
së dytë u fokusuam në
principet tona dhe ta
ndryshojmë lojën dhe të
bëjmë atë të cilën jemi të aftë
ta bëjmë. Kam kërkuar nga
lojtarët të rivendosen në
fushë. Të luajmë nga anët,
pasi mesi i fushës ishte shumë
i ngarkuar. Të jemi më precizë
sa i përket teknikës së
pranimit të topit dhe lojës me
top”, ka thënë Alain Giresse,
trajner i Kosovës. Pjesa e parë
e ndeshjes nuk ishte më e
zbehtë, ku të përzgjedhurit e
Alain Giresse arritën të

kërcënojnë portën vendase
vetëm në minutën e 45-të
përmes Edon Zhegrovës.
Megjithatë, në pjesën e dytë
futbollistët e Kosovës u
shfaqën shumë më
këmbëngulës dhe krijuan
raste të njëpasnjëshme. Ishte
minuta e 65-të kur Valon
Berisha me një gjuajtje të
saktë jashtë 16 metërshit i
zhbllokoi shifrat. Ky gol erdhi
pas asistimit të Vedat Muriqit,
por merita të mëdha kishte
edhe Edon Zhegrova, i cili
depërtoi në zonë nga krahu i
djathtë. As pas këtij goli
Dardanët nuk u ndalën dhe
arritën që në minutën e 78-të
të gjejnë edhe golin e qetësisë.
Realizator i golit ishte Edon
Zhegrova pas asistimit të
Florian Loshajt. “Gjithë lojtarët
kemi dhanë maksimumin ta
fitojmë këtë ndeshje. Çdoherë
mundohem ta jap
maksimumin, qoftë me gola
apo asistime. Jam i kënaqur

me Lille. Kam punuar shumë
dhe do të punoj deri sa t’i arrij
majat. Sot e kam pas fanellën
me numrin 9, për nder të
legjendës Fadil Vokrri. Këtë

fitore ia dedikoj atij”, ka
deklaruar pas ndeshjes, Edon
Zhegrova. Ndeshjen e radhës
Kosova e zhvillon të dielën
kundër Greqisë, një rivale

dukshëm më cilësore se sa
Qipro, por në stadiumin “Fadil
Vokrri”, “Dardanët” do ta kenë
mbështetjen e madhe të
tifozëve.

Kosova e nis me fitore edicionin e ri 
në Ligën e Kombeve 

MITROVICË, 2 QERSHOR - Golden
Eagle Ylli e ka mundur
Trepcën me rezultat 64:70
(18:22, 17:16, 16:13, 13:19),
duke u shpallur kampion i
Kosovës, pasi në serinë finale
triumfoi 3:1. Sfidën më mirë e
nisën mysafirët me epërsi 2:7,
por vendasit rikthehen shpejt
për të përmbysur rezultatin në
9:7, e më pas zhvillohet lojë
tërësisht e barabartë, deri në
minutën e fundit kur
therandasit ishin paksa më të
mirë, duke e fituar këtë pjesë
18:22. Kampionët vazhduan

me lojë të mirë, për të krijuar
epërsi prej tetë pikësh, 18:26,
megjithatë, ‘Xehetarët’ me një
seri prej 9:0 kalojnë në epërsi
27:26. Ylli shkëputet sërish në
31:38, por katër pikët nga
mitrovicasit bënë që pjesa e
parë të përfundojë 35:38. Lojë
tërësisht e barabartë
zhvillohet në periodën e tretë.
Dy skuadrat u angazhuan
maksimalisht, duke e bërë
përballjen shumë interesante,
ndërsa asnjëra nuk arrinte të
shkëputej në rezultat, kurse
rezultati në semafor pas 30

minutash ishte 51:51. Lojë
dramatike u zhvillua deri në
momentet e fundit, kur Erjon
Kastrati me tri pikë dhe Gëzim
Morina me dy nga gjuajtja e
lirë vendosën fituesin 64:70.
Kështu Ylli u shpall kampion
për herë të dytë radhazi.
Mikaile Tmusiq u zgjodh MVP
i “Play-off”-it, trofe të cilin ia
dorëzoi kryetari i FBK-së,
Arben Fetahu, i cili së bashku
me ministrin e Sportit,
Hajrullah Cekun dorëzuan
trofeun e Kupës te kapiteni i
Yllit, Gëzim Morina.

KB Ylli mbron titullin e kampionit 

Prishtinë, 2 qershor -
Katërshja e gjyqtarëve të
Kosovës në krye me Genc
Nuzën do ta ndajnë drejtësinë
në ndeshjen kualifikuese për

Kampionatin Evropian 2023
ndërmjet Danimarkës dhe
Kazakistanit (U21). Asistentë
të Nuzës do të jenë Fatlum
Berisha dhe Bujar Selimaj,

ndërsa gjyqtar i katërt Besfort
Kosumi. Kjo ndeshje
zhvillohet më 4 qershor në
orën 15:00. Delegimi i radhës
nga UEFA i gjyqtarëve nga

Kosova edhe një herë
dëshmon punën e mirë të tyre
dhe rritjen e besueshmërisë
tek organet e shtëpisë së
futbollit evropian.

Gjyqtarët e Kosovës ndajnë drejtësinë në ndeshjen
Danimarka - Kazakistani (U21) 
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FERIZAJ, 2 QERSHOR - Portier i
njohur Leutrim Rexhepi ka
ndryshuar klub të enjten.
Fillimisht portieri ferizajas
nëpërmjet një postimi në
“Facebook” bëri me dije se më
nuk do të jetë pjesë e skuadrës

së Dritës nga Gjilani. “Pas një
periudhe pesëvjeçare përfundon
rrugëtimi im me Klubin FC
Drita. Faleminderit
presidentëve, drejtorëve,
trajnerëve dhe të gjithë
bashkëpunëtoreve, në veçanti

tifozëve ‘Intelektualët’”, ka
shkruar Rexhepi. 
Pak orë më vonë ishte skuadra e
Ferizajt ajo që njoftoi për arritjen
marrëveshjes me portierin në
fjalë. “Portieri ferizajas Leutrim
Rexhepi, i cili ishte pjesë e klubit

FC Drita nga Gjilani, ka
nënshkruar kontratën me klubin
tonë. Rexhepi do të jetë gardiani
i portës së klubit tonë për
sezonin 2022/23”, thuhet në
njoftimin e klubit që u rikthye
në Superligë.

Rexhepi largohet nga Drita, paraqitet te Ferizaj 

Llapi transferon talentin Sokol Kiqina 

Skuadra fituese e Kupës së Kosovës në futboll, Llapi,
vazhdon të përforcohet me futbollistë të talentuar. I
fundit që ka “aterruar” është Sokol Kiqina, i cili në
sezonin pranveror ka luajtur për skuadrën e Feronikelit.
“Sokol Kiqina hap një kapitull të ri në karrierën e tij duke
u bërë pjesë e fituesit të Kupës së Kosovës, Llapit. 20-
vjeçari ka nënshkruar kontratë trevjeçare me ne dhe do
t’i bashkohet ekipit në përgatitjet për garat evropiane të
Ligë së Konferencës”, thuhet në njoftimin e Llapit. 

Rudigeri edhe zyrtarisht futbollist i Realit  

Antonio Rudiger edhe zyrtarisht është futbollisti më i ri i
Real Madridit. “Los Blancos” ka njoftuar se ka arritur
marrëveshje me mbrojtësin gjerman i cili vjen nga
Chelsea me parametra zero. Rudiger ka nënshkruar
kontratë katërvjeçare me 14 herë kampionët e Evropës.
29-vjeçari do të paraqitet si lojtar i “mbretërve” më 20
qershor nga ora 12:00. “Real Madrid CF ka arritur
marrëveshje me lojtarin Antonio Rudiger, i cili do të jetë i
lidhur me klubin për katër sezonet e ardhshme. Të
hënën e ardhshme, më 20 qershor, në orën 12:00, në Real
Madrid City do të zhvillohet ceremonia e prezantimit të
Antonio Rudiger si lojtar i ri i Real Madridit”, thuhet në
njoftimin e Realit.

Martinez: Nuk do të largohem nga Interi 

Vazhdimisht është folur se sulmuesi Lautaro Martinez do
të largohet nga Interi, por një gjë e tillë nuk do të
ndodhë. Ka qenë vetë sulmuesi argjentinas ai që ka
konfirmuar se nuk e ka ndër mend të largohet nga
skuadra nënkampione e Italisë. “Kam shumë dëshirë të
qëndrojë tek Interi. Mezi pres të luftojë sërish për titullin
kampion”, ka thënë Martinezi. Ndërkohë mediet italiane
po raportojnë se në klub mund të rikthehet Lukaku,
derisa edhe transferimi i Paulo Dybalas shihet si i
mundshëm. 

Mata largohet nga Unitedi 

Pas mesfushorit Paul Pogba, edhe Juan Mata do të
largohet nga Manchester Unitedi gjatë verës. Anësori
spanjoll do të mbetet pa kontratë dhe palët nuk e kanë
parë të arsyeshme të arrihet marrëveshje e re. Lajmin për
largimin e Matas e ka konfirmuar faqja zyrtare e
Unitedit. 34-vjeçari ishte pjesë e skuadrës nga “Old
Trafford” që nga viti 2014. Ai luajti 285 ndeshje me ‘Djajtë
e Kuq’. Mata ka shënuar 51 gola dhe ka fituar katër trofe.

Pogba, afër rikthimit në Juventus

Paul Pogba është shumë pranë rikthimit te skuadra e
Juventusit. Sipas asaj që raporton gazeta “La Repubblica”,
mesfushori francez vendosi të mos rinovonte kontratën
me Manchester Unitedin. Gjithashtu, ai hodhi poshtë
edhe propozimet e disa prej skuadrave të tjera
evropiane, ku PSG-ja dhe Manchester City tentuan me
oferta konkrete. Pogba ka vendosur që të rikthehet te
klubi i vjetër i tij. Java e ardhshme do të jetë vendimtare
sa i përket firmës, pasi Pogba do të hedhë të zezën mbi të
bardhën për ta zyrtarizuar rikthimin e bujshëm. Kjo
është një lëvizje e madhe për ekipin torinez, që
përforcon repartin më të dobët.

SHKURT 

LONDËR, 2 QERSHOR - Piloti
britanik Lewis Hamilton, shtatë
herë kampion bote në Formula
1, nuk dëshiron të dorëzohet dhe
shpreson ende se makina
Mercedes do ta ndihmojë për t’u
shpallur kampion. Ai arriti të
rivalizojë në garën e Spanjës, por
në Montekarlo makina gjermane
sërish nuk ishte shumë e shpejtë.
“Duhet të kuptojmë se çfarë ka
që nuk shkon tek kjo makinë
para se të bëjmë një tjetër. Nëse
do të ulemi të studiojmë një
makinë tjetër, mund të gabojmë
sërish, ndaj fillimisht duhet të
kuptojmë se çfarë nuk shkon me
këtë që kemi dhe të zbulojmë një
rrugë mbi të cilën të punojmë”,
ka thënë Hamiltoni. “Ka shumë
aspekte të kësaj makine që nuk
dëshiroj t’i kem te njëvendëshja
e vitit të ardhshëm. Ato ua kam

bërë me dije drejtuesve.
Gjithsesi, para se të mendojmë
për vitin tjetër, duhet ende një
sforco për ta synuar titullin në

këtë sezon. Nuk dorëzohem
kollaj, pasi mendoj se ka ende
mundësi dhe kohë”, ka shtuar
Hamilton.

Hamiltoni nuk heq dorë nga titulli  

PARIS, 2 QERSHOR - Karim Benzema
pritet ta marrë “Topin e Artë” por,
para se të kurorëzohet, ka përpara
sfida të tjera, duke filluar nga
ndeshjet e Ligës së Kombeve dhe
Botërorin në fund të vitit. Në një
intervistë për “Onze Mondial”,
sulmuesi i Real Madridit e
përkufizon veten si lojtar, kujton
fillimet e tij me skuadrën e bardhë
dhe disa anekdota, duke përfshirë
një “problem të vogël” me Jose
Mourinhon. “Unë luaj me instinkt,
jam një lojtar instinktiv. Çfarë më
vjen në mendje bëj në fushë. Nuk i
them kurrë vetes: Do të luaj
kundër këtij mbrojtësi, duhet të
bëj këtë apo atë”, ka thënë
Benzema. 
Sulmuesi francez shpjegon fazën e
tij fillestare te Real Madridi,
vështirësitë që hasi në çastet e
para: “Sezoni im i parë, në gjashtë
muajt e parë, ishte shumë i
vështirë. Isha vetëm, nuk flisja
gjuhën… Pra, gjithçka ishte e
ndërlikuar. Gjithashtu, kisha
ardhur në një botë të re, me një
ekip tjetër, me një tjetër futboll.
Fatmirësisht nuk u dorëzova”. 
Karim Benzema përmend edhe
një moment të veçantë me Jose
Mourinhon: “Kam pasur një
problem të vogël me Josen. U
takuam në hotel, bëmë një bisedë,
ndodhi një ditë para një ndeshjeje
kundër Mallorcas. Ai nuk donte të
më aktivizonte si startues në atë
ndeshje. Dhe kur u grindëm, i
thashë: Nesër më hidhni në fushë
që në fillim, unë shënoj dhe ju bëj
ta fitoni ndeshjen. Të nesërmen
shënova dhe fituam 1-0”. Ronaldo

është një nga lojtarët nga të cilët
Karim është frymëzuar gjithmonë:
“Kur e shikoja atë që bënte,
përpiqesha të fokusohesha në
lëvizjet e tij: driblimin, finalizimin,
pasimin, trajtimin e topit. Mësova
gjithçka rreth tij. Më pas të arrish të
njëjtën gjë është e pamundur”.

Pavarësisht se ka një rekord plot
trofe, Benzema ende ëndërron të
fitojë të tjerë: “Kam ende shumë
gjëra në mendjen time. Dua të fitoj
më shumë tituj, më shumë Liga të
Kampionëve. Me kombëtaren dua
Kupën e Botës. Kjo është gjithçka
që kam si ëndërr”.

Benzema: Radhën e ka Kupa
e Botës me Francën
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P R I S H T I N Ë

� Agonit Sylmetaj shpall të pavlefshme
diplomën e SH.M.Teknike “Nexhmedin Nixha”,
Gjakovë.

� Meriton Ukcamaj nga Gjakova shpall të
pavlefshme dëftesën e klasës së –VIII- të SH.M.
Ekonomike “Kadri Kusari” drejtimi kontabilitet.

� VTD SH.P.K. me adresë në Prishtinë, rruga
Bajram Kelmendi nr.40 me numër Unik
identifikues: 810869943, shpall të pavlefshme
certifikatën e biznesit.

� Amire Dragusha Alidema shpall të
humbur ID- kartelën e OMK-së, të Republikës
së Kosovës KO-04786-01-21 me nr.054.

� Berta Rexhepi shpall të humbur dëftesat
e kl. Së dhjetë dhe njëmbëdhjetë të shkollës së
mesme Teknike “28 Nëntor” Prishtinë.

� Ali Ahmeti shpall të pavlefshme dëftesën
e vitit 1,2,3,4 te SHMLT "Arkitekt Sinani".

� Shkelzen Aliu shpall të pavlefshme
diplomën e SHMLT "Arkitekt Sinani".

� Jeton Peci shpall të pavlefshme diplomën
e Fakultetit te Shkencave Islame – Prishtine.

� Laurent Uka shpall të pavlefshme
dëftesën e shkollës “Migjeni”.

� Besim Bala shpall të pavlefshme dëftesën
e shkollës fillore "Migjeni".

� Amire Skuroshi shpall të pavlefshme
certifikatën e klasës 12-te te SHMLM "Dr.
Xheladin Deda".

� Gazmend Tahiri shpall të pavlefshme
diplomën e shkollës se mesme " Dr. Xheladin
Deda".

� Teuta Beqa nga Gjakova shpall të
pavlefshme diplomën e gjimnazit “Hajdar
Dushi”.

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

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

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

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

� 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.

� Lëshoj banesën me qira e cila
gjendet prapa AAK-së me kushte të
volitshme dhe po ashtu me çmim të
volitshëm. Për informata më të
hollësishme na kontaktoni në 
numrin e tel: viber +37744162783 dhe
049/900-994.

� Lëshoj banesën me qira ne lagjen
Bregu i Diellit 2 te banesat e bardha, afër
Shkollës Iliria banesa është dy dhomshe e
mobiluar komplet, për info lajmërohuni
në tel: 044/262-940 dhe 049/ 737-867.

� Lëshoj banesën me qira, e cila
gjendet prapa AAK-së, me kushte të
volitshme dhe po ashtu me çmim të
volitshëm. Për informata më të
hollësishme na kontaktoni në numrin e
telefonit: 044-162-783.

� Lëshohet banesa me qira ne qendër
të Prishtinës afër Sheshit Zahir Pajaziti,
banesa është dy dhomshe e mobiluar,
lëshohet me qira prej 1 qershori deri me
1 gusht (dy muaj), çmimi sipas
marrëveshjes. Për informata në tel.
044/171-328.

� Lëshoj banesën e re me qera në
qendër prapa teatrit Kombëtar, me
sipërfaqe prej: 60 m2. Banesa ka një
dhomë gjumi, sallon dhe kuzhinë. Ka të
gjitha pajisjet. Çmimi: 300 €uro. Banesa
lëshohet për afate të gjata dhe të
shkurtra. Informata në tel: 049\44-888-
801 (viber)

� Lëshoj banesë me qira, penthouse.
Banesa gjendet te Rrethi i Veternikut në
Prishtinë. Banesa ka 150 m2, dhe ka 3
dhoma, dy banjo, 2 garazha si dhe shpajz.
Për info mund të na kontaktoni në këtë
nume të tel: 049-440-466.

>> SHPALLJE TË VOGLA <<

NJOFTIM

Njoftojmë të gjithë klientët se “RENT A CAR & AUTOBARTJE
EDONI” SH.P.K. me pronar Edon Azemi, Gjilan ka marrë
vendim të shuajë biznesin me nrb. 811355678 dhe ka caktuar
likuidatorin për zhvillimin e procedurës së Likuidimit.
Njoftohen të gjithë klientët që kanë raporte Kreditore -
Debitorë në këtë korporatë që të paraqiten në afatin 30 ditor
nga data e shpalljes në gazetë. 

OBAVESTENJE

Obavestavanje se svi klienti da drustvo sa “RENT A CAR &
AUTOBARTJE EDONI” D.O.O. Edon Azemi, Gjilan donelo
odluku o prestani rada sa nrb. 811355678 ujedno imenovao
Likvidatora o sprovodjenju postupka likfidacije.
Obavestavaju se svi klienti koji imaju obaveze i potrazivanja
u navedenoj firmi, da se jave u roku od 30 dana od dana
objavljivanja o novine. 

ANNOUNCEMENT

All clients are to be informed that the “RENT A CAR &
AUTOBARTJE EDONI” L.L.C. Edon Azemi, Gjilan has
come to the decision to quit its business: 811355678 the
company has appointet a liquidator wsho is going to oversee
the liquidator process. All clients who have the mortgager –
mortgage accounts in this company are kindly request to
show up within 30 days starting from the day of newspaper
announcement- publication. 
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