
www.epokaere.com
Na ndiqni edhe në:

facebook.com
Gazeta "Epoka e re"

SIGMA INTERALBANIAN VIENNA INSURANCE GROUP SH.A
DEGA KOSOVË

Rruga "Pashko Vasa", p.n Prishtinë, Kosovë,
Tel: +381 (0)38 246 301 Fax: +381 (0)38 246 302,
E-mail: info@sigma-ks.net | www.sigma-ks.net

Tel: +389 44 487 300; +389 44 487 009 
+389 44 487 755

Fax: +389 44 487 200
Mob: +377 44 501 289

P U T ZP U T Z

R
E-mail: renova@mt.net.mk

Maqedoni
Xhepçisht –Tetovë
Gurëz-Ferizaj

INFO: 049-111-101, 
044-511-177

www.princesha-ks.com

NDËRTIM
PROJEKTIM  
SHITJE

044/256-051
044/367-061
028/532-617
MITROVICË

E përditshme e pavarur 

Viti XXII, nr. 6622

E shtunë, 4 qershor 2022

çmimi 0.40 

TAHIRI: ZËVENDËSMINISTRAVE 
T’U HIQET E DREJTA E VOTËS NË
MBLEDHJET E QEVERISË F. 3

DISA SHTETE OFROJNË SËRISH
GARANCI PËR LIRIMIN E THAÇIT
NGA PARABURGIMI F. 3

HOTI: NË DITËT NË VIJIM 
I PUBLIKOJ MARRËVESHJET 
ME SHBA-NË QË PO I INJORON
QEVERIA KURTI  F. 7

AKTUALE

EKONOMI

Ukrainasit i rezistojnë 
ofensivës ruse në lindje në

ditën e 100 të luftës 

DISTRIA KRASNIQI, E ARTË NË
GJEORGJI F. 10

Kurti refuzon ftesën
e kryeministrit të
Maqedonisë për
samitin e radhës të
‘Ballkanit të hapur’

FAQE 5

GUVERNATORI I BQK-së ME
AMBASADORIN E AUSTRALISË:
SEKTORI FINANCIAR PO VAZHDON 
TË PERFORMOJË MIRË F. 8

POLICIA PARANDALON 
EDHE NJË RAST 
TË KONTRABANDËS SË MALLRAVE F. 8

SPORT

FAQE 2

VETERANËT E UÇK-së
PROTESTOJNË TË HËNËN

VETERANËT E UÇK-SË DO TË PROTESTOJNË TË HËNËN

PDK-ja KËRKON HETIM PËR 
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Pas rritjes së pagës minimale në 250 euro, qeveria Kurti i
ka përjashtuar tërësisht veteranët e UÇK-së nga kjo
rritje, duke i lënë vetëm me 170 euro. Ushtruesi i detyrës
i kryetarit të OVLUÇK-së, Faton Klinaku, ka bërë me dije

se të hënën, më 6 qershor, veteranët e UÇK-së do të
protestojnë para ndërtesës së Kuvendit të Kosovës pasi,
sipas tij, ky pushtet po dëshiron t’i heqë veteranët e
luftës nga paga minimale 
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KIEV, 3 QERSHOR - Forcat
ukrainase kanë arritur të
rezistojnë ndaj ofensivës ruse
në qytetin kyç të
Severedonjeckut, tha
presidenti ukrainas Volodymyr
Zelensky, teksa më 3 qershor
pushtimi i paprovokuar rus
hyri në ditën e 100. “Ne kemi
arritur disa suksese në betejat
në Severodonjeck”, tha
Zelensky gjatë adresimit në
natën e 2 qershorit, duke
shtuar se, megjithatë, situata
në lindje të Ukrainës vazhdon
të jetë “shumë e vështirë”.
Ministria e Mbrojtjes e
Britanisë tha më 3 qershor se
nëse shikohet plani origjinal i
Rusisë, asnjë prej objektivave
strategjike të Moskës nuk
është arritur. “Forcat ruse kanë
dështuar që t’i arrijnë
objektivat fillestare për ta
marrë kontrollin e Kievit dhe
qendrat e qeverisë ukrainase”,
tha inteligjenca britanike,
duke shtuar se “rezistenca
ukrainase dhe dështimit për ta
marrë kontrollin e aeroportit
Hostomel, afër Kievit, në 24
orët e para, bën që ofensivat
ruse të zmbrapseshin”.

Luftime të ashpra po
vazhdojnë në qytetin
Severodonjeck. Zyrtarët kanë
thënë se rusët kontrollojnë 80
për qind të territorit të këtij
qyteti teksa dhe se forcat
ukrainase po kanë vështirësi t’i
dëbojnë rusët.
Shefi i NATO-s, Jens
Stoltenberg, tha se konflikti
është bërë “një luftë
shkatërruese”. “Nga natyra
luftërat janë të
paparashikueshme, prandaj
ne vetëm duhet të përgatitemi
për një kohë të gjatë”, tha
Stoltenbergu. Ai shtoi se pret
që fundi i kësaj lufte të
vendoset në tavolinën e
negociatave, duke shtuar se
çfarë ndodh në negociata
lidhet ngushtë me situatën në
fushëbetejë.
Ndërsa ushtria ukrainase tha
më 3 qershor se ka bërë
përparim në ofensivën kundër
forcave ruse në rajonin jugor të
Hersonit, duke thënë se ka
çliruar tetë kilometra “të
territorit të pushtuar”.
Së fundmi, Shtetet e
Bashkuara, Gjermania dhe
Britania kanë shtuar ndihmën

e tyre ushtarake për Ukrainën,
duke premtuar sisteme të
avancuara armësh.
Zhytarët perëndimorë

vlerësojnë se armët do të
arrijnë në Ukrainë për tri javë
teksa forcat ukrainase po
përballen me ofensivën ruse.

Inteligjenca britanike theksoi
se sukseset e fundit taktike të
Rusisë janë arritur me një
kosto të madhe të burimeve.

Ukrainasit i rezistojnë ofensivës ruse 
në lindje në ditën e 100

ANKARA, 3 QERSHOR - Inflacioni
vjetor i Turqisë u rrit në 73.5
për qind në maj, që është niveli
më i lartë i regjistruar në 24
vjetët e fundit.
Rritja e inflacionit besohet se
është shkaktuar nga lufta në
Ukrainë, rritja e çmimeve të
energjisë dhe zhvlerësimit të
lirës turke.
Turqia është përballur me rritje
të inflacionit që prej vjeshtës së
kaluar dhe monedha
kombëtare turke është

zhvlerësuar.
Niveli i inflacionit në maj të
këtij viti është norma më e lartë
që është shënuar që nga viti
1998, kur inflacioni kishte qenë
76.6 për qind. Megjithatë,
parashikohet që inflacioni të
arrijë në 76.55 për qind.
Çmimet e konsumit janë rritur
për 2.98 për qind, tha të
premten Instituti i Statistikave i
Turqisë.
Ndërkaq, çmimet e ushqimit
dhe transportit janë rritur 108,

respektivisht 92 për qind gjatë
vitit të kaluar.
Lira turke është dobësuar për
0.25 për qind kundrejt dollarit
amerikan dhe ky është niveli
më i ulët i vlerës së saj që prej
dhjetorit.
Ligjvënësit opozitarë në Turqi
dhe ekonomistët i kanë marrë
me rezerva këto shifra të
paraqitura, duke thënë se ata
besojnë se niveli real i
inflacionit është shumë më i
lartë.

Inflacioni në Turqi arrin nivel rekord

BUDAPEST, 3 QERSHOR - Hungaria
shpreson që të arrijë
marrëveshje me autoritetet e
Bashkimit Evropian deri në fund
të vitit në mënyrë që të ketë
qasje në miliarda dollarë të
fondit për rimëkëmbje nga
pandemia. 
Komisioni Evropian ka ngrirë
qasjen e Hungarisë dhe Polonisë
në disa fonde të BE-së për shkak
të qëndrimeve të këtyre dy
shteteve ndaj migrimit,
diskriminimit kundër grave dhe
pjesëtarëve të komunitetit LGBT
dhe kufizimeve ndaj medieve

dhe sundimit të ligjit.
Ministri hungarez për Çështje të
BE-së, Tibor Navracsics, tha për
agjencinë shtetërore të lajmeve
hungareze MTU, se Budapesti
do të bëjë gjithçka që mundet
për ta nënshkruar planin për
rimëkëmbjen e Hungarisë “në
pjesën e dytë të vitit, deri në
fund të vitit”.
Ai shtoi se procesi që do të çojë
drejt nënshkrimit të
marrëveshjes është “i
komplikuar”, duke shprehur më
pak optimizëm sesa deklaratat
që u bënë të martën në Hungari,

përmes të cilave u la të kuptohet
se negociatat ishin në fazën e
fundit.
Hungaria fillimisht kishte
kërkuar 7.2 miliardë euro grante
nga fondi i BE-së për
rimëkëmbjen nga pandemia e
koronavirusit por, pas pushtimit
rus të Ukrainës, kryeministri i
Hungarisë, Viktor Orban,
sinjalizoi se ai planifikonte të
merrte kredi me norma të ulëta
përmes këtij programi.Më 1
qershor Komisioni Evropian
miratoi miliarda dollarë fonde
për rimëkëmbjen e Polonisë.

Hungaria shpreson të arrijë marrëveshje 
këtë vit për fondet e BE-së
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SHKUP, 3 QERSHOR (ER) - Në një
ceremoni solemne, ambasadori i
Kosovës në Shkup, Florian Qehaja,
ka dorëzuar letrat kredenciale te
presidenti i Maqedonisë së Veriut,

Stevo Pendarovski. 
Ambasadori Qehaja mbajti një
fjalim rasti dhe kishte takim me
presidentin Pendarovski, gjatë të
cilit u diskutuan tema të

ndryshme në funksion të
bashkëpunimit në mes të dyja
vendeve. 
Në këtë ceremoni ambasadori
Qehaja ishte i shoqëruar nga

bashkëshortja e tij dhe dy
diplomatë të misionit të
Republikës së Kosovës në
Republikën e Maqedonisë së
Veriut.

Ambasadori Qehaja dorëzoi letrat kredenciale te Pendarovski

HAGË, 3 QERSHOR - Avokati i Thaçit
në Speciale, Gregory Keohe, ka
kërkuar lirimin nga paraburgimi
të ish-presidentit të Kosovës pasi
që, sipas tij, kanë pushuar të
gjitha arsyet që ai tanimë të
mbahet i ndaluar në Hagë. 
Keohe me këtë rast ka kërkuar që
në një vijë me garancinë, drejtori i
Policisë, Samedin Mehmeti, të
ftohet në një seancë dëgjimore,
ku do të merrej një vendim për
lirimin apo jo të ish-drejtorit
politik të UÇK-së. “Të thirret një
seancë ose seanca dëgjimore dhe
urdhëroni praninë e individëve
përkatës duke përfshirë drejtorin
e Policisë së Kosovës, kryeshefin e
Paraburgimit të Njësisë së
Paraburgimit të KS, përfaqësuesit
e qeverive [të redaktuara], të
mbrojtjes dhe anëtarëve të tjerë
përkatës të regjistrit e të diskutoni
për kushtet e lirimit”, ishte
kërkesa e Keohes.
Avokati amerikan i ish-presidentit
ka bërë me dije në parashtresën
që e ka parë “lajmi.net”, se
ekzistojnë sërish garanci nga
shtete të treta për lirimin e Thaçit.
Ai ka kërkuar që lirimi i Thaçit të
bëhet në këto shtete në bazë të
kushteve që gjyqtari paraprak
konsideron se janë të nevojshme.
“Në alternativë ndaj arrestit
shtëpiak në Kosovë, mbrojtja
përsërit propozimin e saj që z.
Thaçi të lirohet në territorin e
[redaktuar], sipas kushteve që
gjykohen të nevojshme nga
gjyqtari i procedurës paraprake,
në pajtim me nenin 41(11) të
Ligjit për KSK-në dhe Rregulli
56(4) i Rregullave. Lirimi i
përkohshëm në një shtet të palës

së tretë, i zbatuar me sukses në
kontekste të tjera të ngjashme, do
të shërbente, gjithashtu, për t’i
anashkaluar shqetësimet e
gjyqtarit të procedurës paraprake
në lidhje me Policinë e Kosovës
dhe nuk do ta kërkonte vendosjen
e oficerëve të paraburgimit të
Kosovës”, thuhet në parashtresën

e Keohe.
Mbrojtja, gjithashtu, bën me dije
se më shumë se një shtet ka
dhënë garanci për lirimin e ish-
presidentit Thaçi, mirëpo nuk
specifikon se cilat janë ato. “Mbi
këtë bazë mbrojtja kërkon nga
gjyqtari i procedurës paraprake të
thërrasë një seancë dëgjimore për

t’i dëgjuar pikëpamjet e qeverive
të [redaktuar] për lirimin e
përkohshëm të z. Thaçi në
territoret e tyre përkatëse, duke
vënë në dukje se z. Thaçi merr
përsipër të respektojë çdo kusht
të vendosur nga gjyqtari i
procedurës paraprake gjatë
lirimit në këto shtete të palëve të

treta”, thotë Keohe në
parashtresën e tij.
Nëse propozimi për lirim në
shtetet e treta nuk përfillet, avokati
i Thaçit ka propozuar edhe
kushtet e lirimit në arrest shtëpiak
në Kosovë, të cilat, gjithashtu, më
herët ishin refuzuar nga gjyqtari
paraprak dhe panelet e Apelit.

Disa shtete ofrojnë sërish garanci 
për lirimin e Thaçit nga paraburgimi

PRISHTINË, 3 QERSHOR (ER) - Shefi i
grupit parlamentar i AAK-së,
Besnik Tahiri, ka bërë me dije se në
Komisionin për Administratë
Publike kanë diskutuar për
Projektligjin për Qeverinë e
Republikës së Kosovës. Ai ka
treguar se ky draftligj përmban
strukturën dhe në përgjithësi
përmbajtjen që ai ka dorëzuar në
qeveri dhe në Komisionin e
Venecias. “Shtrova kërkesat për
ndryshim që lidhen me
llogaridhënie dhe transparencë në
afate kohore, si dhe largimin e
nenit që e lejon votimin e
zëvendësministrave në mbledhjet
e qeverisë, pasi që kjo është
antikushtetuese”, ka treguar ai.
Tahiri, gjithashtu, ka bërë me dije

se rregullorja e re e Punës së
Kuvendit u përfundua. “Kjo
rregullore për dhjetë vjet rresht nuk
ka arritur të miratohet. Rregullorja
e re forcon llogaridhënien në dy
nivele: në raport me funksionimin
e Kuvendit dhe trupave të tij, dhe
në rritjen e llogaridhënies së
institucioneve/agjencive të
pavarura karshi Kuvendit”, ka
deklaruar Tahiri.
Ai ka thënë se në Komisionin
Parlamentar për Legjislacion ka
paraqitur dy ligje të rëndësishme
antikorrupsion: Projektligjin për
Agjencinë për Parandalimin e
Korrupsionit dhe Projektligjin për
Deklarimin dhe Projektligjin për
Prejardhjen dhe Kontrollin e
Pasurisë dhe të Dhuratave.

Tahiri: Zëvendësministrave t’u hiqet e drejta 
e votës në mbledhjet e qeverisë
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PRISHTINË, 3 QERSHOR - Ushtruesi i
detyrës i kryetarit të OVLUÇK-së,
Faton Klinaku, ka njoftuar të
premten se të hënën, më 6
qershor, veteranët e UÇK-së do
të mbajnë protestë para
ndërtesës së Kuvendit të Kosovës
në lidhje me pagën minimale. Ai
ka thënë se protesta po
organizohet për shkak se
pushteti i drejtuar nga Lëvizja
Vetëvendosje do t’i heqë
veteranët e luftës nga lidhja me
pagën minimale. “Meqenëse të
hënën, me datë 06.06.2022, me
fillim nga ora 11:00, do të mbahet
seanca e Kuvendit të Kosovës,
dhe si pikë e parë e rendit të ditës
është miratimi i projektligjit për
ndryshimin e ligjeve, me anë të
të cilit ky pushtet do t’i heqë
veteranët e luftës nga lidhja me
pagën minimale, u vendos që të
kundërshtohet ky ndryshim. Në
takimin me degë u vendos që të
hënën, me datë 6 qershor 2022,
organizatat e dala nga lufta e

UÇK-së, prej orës 10:00, të
organizojnë protestë para
Kuvendit të Kosovës kundër
diskriminimit që po u bëhet
veteranëve, invalidëve dhe
familjeve të dëshmorëve”, ka
njoftuar Klinaku në llogarinë e
vet në “Facebook”.
Kuvendi i Kosovës nuk ka arritur
ta miratojë Projektligjin për
Pagën Minimale. pasi partitë
opozitare nuk kanë marrë pjesë
në procesin e votimit dhe në këtë
mënyrë kanë pamundësuar
arritjen e kuorumit për
miratimin e këtij projektligji.
Përfaqësuesit e subjekteve
opozitare e kanë kundërshtuar
këtë projektligj për shkak të
veteranëve të UÇK-së. Deputetët
e PDK-së, të LDK-së dhe të AAK-
së kanë deklaruar se projektligji
largon veteranët nga përfitimi
nga rritja e pagës minimale.
Kryeparlamentari Glauk
Konjufca ka treguar se ky
projektligj do të hidhet përsëri
për votim në një nga seancat e
ardhshme. Sipas këtij projektligji,
paga minimale do të rritet në 264

euro bruto, apo 250 euro neto.
Kryeministri i Kosovës, Albin
Kurti, kur është pyetur për
çështjen e pagës minimale të
veteranëve të luftës së Ushtrisë
Çlirimtare të Kosovës, ka
potencuar se kjo kategori nuk e
meriton pagën minimale, por
shpërblim për kontributin e
dhënë gjatë luftës pasi, sipas tij,

paga minimale fitohet përmes
punës.
Sipas të parit të ekzekutivit në
Kosovë, nuk janë 60 mijë
veteranë të UÇK-së ashtu si janë
regjistruar vite më parë, por 20
mijë. Ai thotë se për këtë çështje
duhet të gjenden mënyra që të
mënjanohen “deformimet” e
tilla. “Veteranët e luftës

meritojnë më shumë sesa paga
minimale, por edhe duhet t’i
bëjmë evidencat e sakta, nuk
janë 60 mijë veteranë. Nëse
dikush dëshiron ta gënjejë
vetveten, s’mund të më gënjejë
mua. Maksimalisht janë 20 mijë.
Duhet t’i gjejmë mënyrat sesi t’i
largojmë këto deformime”, ka
thënë kryeministri Kurti.

Përjashtimi nga paga 
minimale, veteranët e UÇK-së

fillojnë protestat
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Pas rritjes së pagës minimale në 250 euro, qeveria
Kurti i ka përjashtuar tërësisht veteranët e UÇK-së
nga kjo rritje, duke i lënë vetëm me 170 euro.
Ushtruesi i detyrës i kryetarit të OVLUÇK-së,
Faton Klinaku, ka bërë me dije se të hënën, më 6
qershor, veteranët e UÇK-së do të protestojnë
para ndërtesës së Kuvendit të Kosovës pasi, sipas
tij, ky pushtet po dëshiron t’i heqë veteranët e
luftës nga lidhja me pagën minimale

PËRJASHTIMI NGA PROJEKTLIGJI PËR PAGËN MINIMALE, VETERANËT E UÇK-SË 
DO TË PROTESTOJNË TË HËNËN
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PRISHTINË, 3 QERSHOR - Deputetja e
Partisë Demokratike e Kosovës,
Eliza Hoxha, në një konferencë
për medie ka denoncuar sërish
keqpërdorimin e 9 milionë
eurove nga Ministria e
Infrastrukturës, e cila për
periudhën 22 mars 2021 deri më
7 prill 2022 ka lidhur 42 kontrata
njëburimore pa konkurrencë
dhe pa procedura.
Deputetja Hoxha ka kërkuar
dorëheqjen e ministrit Liburn
Aliu për t’u hapur rrugë
hetimeve të pavarura. Duke e
cilësuar pushtetin aktual, abuziv,
jotransparent dhe nxitës të
korrupsionit e të keqpërdorimit,
Hoxha ka theksuar se ministria e
udhëhequr nga ministri Liburn
Aliu, për një vit, ka lidhur 42
kontrata për punë shtesë, të cilat
nuk janë zhvilluar përmes
procedurave të rregullta të
prokurimit. “Më 18 prill të këtij
viti, përmes një konference të

ngjashme për shtyp, iu kemi
adresuar medieve dhe
qytetarëve, për t’i ngritur
shqetësimet tona të bazuara
rreth keqpërdorimit të pushtetit
në Ministrinë e Infrastrukturës,
duke paraqitur fakte dhe dëshmi
për atë që ne e konsiderojmë si
një ndër aferat më të dyshimta
korruptive brenda kësaj
ministrie. Përkatësisht, vetëm 22
marsi i vitit 2021 e deri më 7 prill
të këtij viti, pra për një vit e dy
javë, Ministria e Infrastrukturës
kishte lidhur gjithsej 42 kontrata
njëburimore, duke keqpërdorur
hiq më pak se rreth 9 milionë
euro para të taksapaguesve
përmes procedurës së
shpërblimit e marrëveshjeve nën
tavolinë”, ka thënë ajo.
Sipas deputetes Hoxha, këtë
aferë të dyshimtë korruptive të
ngritur nga PDK-ja tashmë e bën
shumë seriozisht të dyshimtë
edhe fakti se dyshimet për
korrupsion dhe keqpërdorim në
Ministrinë e Infrastrukturës nga
po të njëjtët protagonistë i ka

vërtetuar edhe gazetaria
hulumtuese.
Hoxha e kritikoi qeverinë për
heshtje ndaj këtyre dyshimeve të
bazuara dhe theksoi se PDK-ja si
lidere e opozitës do të vazhdojë
të kërkojë llogaridhënie dhe
përgjegjësi ndaj aktorëve të
përfshirë në këto afera, sepse
abuzimi me 9 milionë euro me
kontrata nën tavolinë nuk duhet
të kalojë pa përgjigje. “Në
rrethana të tilla, kur një ministri e

rëndësishme, siç është ajo e
Mjedisit, Planifikimit Hapësinor
dhe Infrastrukturës, është
shndërruar në mjedis ekskluziv
për korrupsion e abuzim nga
pushteti, dhe kur dyshimet tona
të bazuara si dhe dyshimet
faktografike të prezantuara edhe
nga mediet e lira investigative
tashmë e kanë nxjerrë në pah
atmosferën korruptive që
mbretëron në ministrinë e
drejtuar nga Liburn Aliu, e cila

atmosferë ka protagonistë të
veçantë me emër e mbiemër, jo
vetëm që s’kemi parë
llogaridhënie e përgjegjësi, por
kemi parë një mësymje të
pushtetit për t’i legjitimuar e
amnistuar këta protagonistë, gjë
që flet qartë se këtu nuk kemi të
bëjmë vetëm me emra të
përveçëm, por me një
sipërmarrje politike qeveritare që
është e prirë për korrupsion dhe
abuzim”, ka thënë Eliza Hoxha.

PDK-ja kërkon hetim për 42 kontrata njëburimore 
nga Ministria e Infrastrukturës

PRISHTINË, 3 QERSHOR (ER) -
Ambasadori i BE-së në Kosovë,
Tomas Szunyog, dhe kryetari i
komunës së Prishtinës, Përparim
Rama, shënuan sot Ditën
Botërore të Mjedisit. Ata kanë
mbjellë drurë përgjatë shkallëve
të lagjes Arbëria në Prishtinë.
Ata theksuan se mjedisin duhet
ta mbajmë të gjelbër.
Shkallët e Arbërisë janë një nga
pikat e rëndësishme referuese
dhe pikë takimi në Prishtinë të
cilat plotësojnë korridorin e
gjelbër të qytetit. 
Aktiviteti i mbjelljes së drurëve,
në të cilin morën pjesë edhe
fëmijë nga Shkolla Model, u
organizua në kuadër të Javës së
Gjelbër të BE-së dhe Javës për
Zhvillim të Qëndrueshëm në
Kosovë 2022 që i kushtohet
energjisë së gjelbër. “Gjatë viteve
të fundit situata e përgjithshme
mjedisore në Kosovë është
përkeqësuar dhe ne po
përballemi me probleme serioze
mjedisore që lidhen me ndotjen e
ajrit, ujit dhe tokës, probleme
këto të cilat kërkojnë vëmendje të
menjëhershme. Sot po mbjellim
drurë për ta rritur
ndërgjegjësimin për këto çështje
dhe për ta theksuar
bashkëpunimin tonë me
komunat për çështjet mjedisore

dhe energjetike. Ky bashkëpunim
në Prishtinë përfshin, ndër të
tjera, përmirësimin e efiçiencës
së ‘Termokos’-it dhe zvogëlimin e
emetimeve të CO2,
bashkinvestimin në impiantin e
trajtimit të ujit në Shkabaj,
përmirësimin e cilësisë së ujit të
pijshëm dhe sigurimin e disa
monitoruesve të cilësisë së ajrit.
Punimet për modernizimin e
menaxhimit të mbeturinave dhe
ndërtimin e një deponie të
mbeturinave janë, gjithashtu, në
vazhdim e sipër”, ka thënë
ambasadori Szunyog.
BE-ja po e ndihmon Kosovën të
kalojë në burime të
qëndrueshme dhe të
ripërtërishme të energjisë së
gjelbër dhe ta zbatojë Agjendën e
Gjelbër për Ballkanin
Perëndimor, duke përfshirë edhe
synimet që kanë të bëjnë me
uljen e ndotjes, zbutjen e
ndryshimeve klimatike dhe
biodiversitetin. “Misioni ynë
është një Prishtinë më e gjelbër
dhe ne po punojmë shumë për
zbatimin e ndryshimeve për një
mjedis më të shëndetshëm dhe
më të sigurt për qytetarët tanë.
Do të vazhdojmë të mbjellim më
shumë drurë dhe të krijojmë
sipërfaqe të reja të gjelbra në të
gjithë qytetin tonë”, ka thënë

kryetari i Prishtinës, Përparim
Rama.
Shkallët e Arbërisë tani kanë 100
drurë të rinj të mbjellë nga
poshtë deri lart. 

Përmes një veprimi simbolik,
mbjellja e drurëve sot kontribuoi
për ta bërë Prishtinën qytet më të
gjelbër. Nga viti 2015 deri më sot,
E-ja ka investuar mbi 100 milionë

euro në mbrojtjen e mjedisit,
duke përfshirë edhe
përmirësimin e infrastrukturës
energjetike e cila ka ndikim të
madh në mjedis.

BE-ja në Kosovë në Ditën Botërore të Mjedisit:
Mjedisin duhet ta mbajmë të gjelbër

Deputetja e Partisë Demokratike e Kosovës,
Eliza Hoxha, në një konferencë për medie ka
denoncuar sërish të premten keqpërdorimin
e 9 milionë eurove nga Ministria e
Infrastrukturës, e cila, për periudhën 22 mars
2021 deri më 7 prill 2022, ka lidhur 42
kontrata njëburimore, pa konkurrencë dhe
pa procedura. Ajo ka kërkuar dorëheqjen e
ministrit Liburn Aliu për t’u hapur rrugë
hetimeve të pavarura
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MITROVICË, 3 QERSHOR (ER) - Në
kuadër të veprimeve dhe
angazhimeve shtesë, bazuar
në planin e veprimit (sezoni
veror 2022), me qëllim të
vetëdijesimit dhe
parandalimit të vjedhjeve,
Drejtoria Rajonale e Policisë
në Mitrovicën e Jugut, ka

filluar së realizuari fushatën
me moton “Kujdes për
veturën tuaj”.
Përmes kësaj fushate dhe
shpërndarjes së fletushkave
synohet të vetëdijesohen
qytetarët, në veçanti ngasësit
e automjeteve për
parandalimin e vjedhjeve të

veturave dhe gjësendeve në
vetura. “Duke pasur parasysh
se fluksi i veturave nëpër
rrugë, kryesisht nëpër ato
urbane, ka filluar të jetë në
rritje e sipër, kapaciteti
infrastrukturor nuk
përmbush nevojat e
mjaftueshme sidomos

mundësinë e parkimit të
veturave, në këto rrethana
drejtuesit e veturave jo
rrallëherë ndalojnë dhe
parkojnë veturat në vende
dhe zona që nuk janë të
destinuara për parkim, ku
parkimi në rrethana të tilla
mund të jetë cak i dëmtimit

apo vjedhjes”, thuhet në
njoftimin e Policisë së
Kosovës.

Nis fushata vetëdijesuese me moton “Kujdes për veturën tuaj”

MITROVICË, 3 QERSHOR (ER) -
Nënkryetari i komunës së
Mitrovicës, Arian Tahiri, ka
pritur në takim Luljeta
Ibishi-Ferizi nga Divizioni
për Avancimin e të Drejtave
të Njeriut në komuna,
Sadete Demaj-Kajtazi nga
Zyra për Qeverisje të
Mirë/Zyra e Kryeministrit si
dhe Shpresa Shermeti nga
Ministria e Mjedisit,
Planifikimit Hapësinor dhe

Infrastrukturës.
Pjesë e këtij takimi ishin
edhe drejtoresha për
Kulturë, Rini dhe Sport,
Valdete Idrizi, drejtori i
Shëndetësisë, Fahri
Shabani, si dhe zyrtarja për
barazi gjinore, Besa Veseli.
Qëllimi i këtij takimi ishte
bashkëpunimi në mes të
komunës së Mitrovicës,
MAPL-së dhe MMPHI-së,
lidhur me koordinimin e

aktiviteteve për vitin 2022,
vit ky i shpallur për
personat me aftësi të
kufizuara.
Komuna e Mitrovicës është
përzgjedhur në mesin e
pesë komunave të
Republikës së Kosovës, ku
do të realizohen aktivitete
për personat me aftësi të
kufizuara në kuadër të
projektit  “Mundësi të
barabarta për të gjithë”.

Komuna e Mitrovicës, e përkushtuar për krijimin e kushteve më të mira për personat me aftësi të kufizuara

PRISHTINË, 3 QERSHOR (ER) - Ministri
i Administrimit të Pushtetit Lokal,
Elbert Krasniqi, është pritur të
premten në takim nga ministri i
Administratës Publike i Republikës
së Estonisë, Jaak Aab, me të cilin ka
biseduar për fushat e
bashkëpunimit në nivelin lokal,
transformimit digjital të
komunave, rrugës së Kosovës për
t’u bërë pjesë e Partneritetit për
Qeverisje të Hapur - OGP si dhe për
kërkesën e dorëzuar për
anëtarësim në Këshillin e Evropës
nga ana e Republikës së Kosovës.
Ministri estonez ka konfirmuar
gatishmërinë e shtetit të tij për ta

mbështetur Kosovën në rrugën e
saj të transformimit digjital duke
ofruar përvojat e tyre në reformën e
nivelit lokal, qeverisjes digjitale,
financat lokale etj.
Të dy ministrat u pajtuan që ky
bashkëpunim do të formalizohet
duke pasur parasysh gatishmërinë
dhe mundësinë konkrete të
bashkërendimit të veprimeve që
edhe Kosova të përfitojë nga kjo
përvojë digjitale e qeverisjes së
mirë, reformimit të pushtetit lokal
për të mirën e qytetarëve, rritjes së
transparencës dhe llogaridhënies
dhe të ofrimit të shërbimeve në
kohë reale për qytetarët.

Estonia ofron përkrahje
për Kosovën në
transformimin digjital

GJILAN, 2 QERSHOR (ER) - Kryetari i
komunës së Gjilanit, Alban
Hyseni, ka nënshkruar
memorandum bashkëpunimi
me drejtorin e Fondacionit Jeshil,
Xhevdet Gegollaj, me qëllim të
fuqizimit të kapaciteteve
komunale për trajtimin e
mbeturinave organike, sigurinë
ushqimore, bujqësinë e
qëndrueshme dhe zhvillimin e
ekonomisë qarkore. 

Pasi e falënderoi për vizitën dhe
bashkëpunimin, kryetari i
Gjilanit ka treguar për objektivat
e kësaj marrëveshjeje teksa u
shpreh se do të vazhdohet
zbatimi i projekteve dhe ideve që
shtyjnë përpara mirëqenien e
qytetarëve. “Ndërtimi i
kapaciteteve institucionale
vendore për menaxhimin e
mbetjeve organike përmes
zhvillimit të sistemit për

kompostimin e mbeturinave
organike, bashkëpunimi me
Shkollën e Mesme të Bujqësisë
në Gjilan për gjetjen e zgjidhjeve
inovative për ushqim,
shfrytëzimi i platformës foodsafe
community për reduktimin e
mbeturinave ushqimore dhe
shpërndarjen e ushqimit të
grumbulluar janë vetëm disa nga
objektivat e kësaj marrëveshjeje”,
ka thënë Hyseni.

Kryetari i Gjilanit nënshkruan memorandum 
për trajtimin e mbeturinave organike 

PODUJEVË, 3 QERSHOR (ER) -
Inspektorati i komunës së
Podujevës ka realizuar aksion për
largimin e rrethojave në prona
publike. Ky aksion është ndërmarrë

në rrugën “28 Nëntori” me qëllim të
lirimit të hapësirave publike. 
I pranishëm në këtë aksion ishte
edhe drejtori Besnik Mulliqi. 
Aksioni është realizuar nga

kompania e kontraktuar nga
komuna e Podujevës dhe është
realizuar në bashkëpunim me
Policinë e Kosovës. “Edhe në ditët
në vazhdim do të realizohen

aksione të tilla në funksion të lirimit
të hapësirave publike, përfshirë
gjithë territorin e komunës së
Podujevës”, ka njoftuar komuna e
Podujevës.

Inspektorati komunal në Podujevë vazhdon aksionin 
për lirimin e hapësirave publike
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PRISHTINË, 3 QERSHOR (ER) -
Policia e Kosovës njoftoi se ka
arrestuar një shtetas serb nën
dyshimet për krime lufte. 
Në njoftimin e Policisë së
Kosovës thuhet se i arrestuari
dyshohet se ka kryer krime
kundër popullatës civile në
Kosovë në periudhën 1998-
1999 në fshatin Gurakoc të
Istogut. Hollësi të tjera për
këtë rast nuk jepen në
njoftimin e policisë.
Megjithatë, Zyra për Kosovën

në Qeverinë e Serbisë tha se
bëhet fjalë për Çasllav Jolliq,
54 vjeç. 
Sipas kësaj zyre, Jolliq është
banor i Serbisë dhe për 23 vjet
rregullisht kishte udhëtuar
për në Kosovë dhe asnjëherë
nuk kishte pasur probleme.
“Ai ka shkuar atje për të kryer
detyra të caktuara për
seancën dëgjimore pas
vdekjes së babit të tij dhe
është arrestuar në bazë të
aktakuzës së fundit. Ky rast

vazhdon praktikën e
aktakuzave të ngritura nga
Prishtina kundër serbëve nga
Kosova, që në këtë mënyrë t’i
pengojë të kthehen në
shtëpitë e tyre apo të kërkojnë
të drejtat e tyre”, ka njoftuar
Zyra për Kosovën.
Në njoftimin e Zyrës për
Kosovën në qeverinë serbe u
tha se të arrestuarit i është
ofruar mbrojtje ligjore dhe
përfaqësuesit ndërkombëtarë
janë informuar për rastin.

Kosova arreston një serb të dyshuar për krime lufte

Faton DËRMAKU

PRISHTINË, 3 QERSHOR - Kryeministri
i Kosovës, Albin Kurti, ka refuzuar
ftesën e kryeministri të
Maqedonisë së Veriut, Dimitar
Kovaçevski, për të marrë pjesë në
nismën “Ballkani i hapur”, që
pritet të mbahet në Ohër, me 7
dhe 8 qershor 2022. Në letrën e
Kurtit drejtuar kryeministrit
Kovaçevski ai shprehet se Kosova
është e angazhuar në Procesin e
Berlinit, i cili u miratua nga të
gjashtë vendet e Ballkanit
Perëndimor në Samitin e Sofjes në
vitin 2020 dhe u mbështet
plotësisht nga Bashkimi Evropian. 
Sipas Kurtit, Kosova dhe
Maqedonia e Veriut duhet të
punojnë së bashku në
parandalimin e Serbisë që ta
promovojë interesin e saj rus dhe
kinez në rajon. “Duke pasur
parasysh vlerat e përbashkëta mes
dy vendeve tona, është në
interesin tonë që të punojmë së
bashku në parandalimin e Serbisë
që ta promovojë interesin e saj rus
dhe kinez në rajonin tonë, duke
mohuar vazhdimisht pavarësinë,
sovranitetin dhe integritetin
territorial të Kosovës dhe duke
bllokuar mundësitë e barabarta
për qytetarët e Kosovës”, ka
shkruar Kurti.
Kurti thotë se vlerat dhe aspiratat e

përbashkëta arrihen në Tregun e
Përbashkët Rajonal, ku shtetet
operojnë me rregullat dhe vlerat e
Bashkimit Evropian.
Presidentja e Kosovës, Vjosa
Osmani, dhe kryeministri i Malit
të Zi, Dritan Abazoviq, kanë
shkëmbyer replika lidhur me
nismën rajonale “Ballkani i
hapur”.
Gjatë një diskutimi të panelit në
Samitin e Demokracisë në
Evropën Juglindore që u mbajt në
Mal të Zi, Abazoviq ka thënë se një
pjesë e shoqërisë së Malit të Zi e
kundërshton “Ballkanin e hapur”
për shkak të rolit të Serbisë në këtë
nismë.
Më herët, lideri i Malit të Zi kishte
deklaruar se do të merrte pjesë në
takimin e radhës të “Ballkanit të
hapur” që mbahet në Ohër të
Maqedonisë së Veriut, duke u
përballur me kritika të shumta për
këtë gjë. “Për mendimin tim, një
pjesë e shoqërisë në Mal të Zi e
kundërshton [‘Ballkanin e hapur’],
vetëm sepse është kundër çdo
gjëje që është Serbia. Ata nuk e
kanë problem nismën, por kanë
problem personal”, ka deklaruar
Abazoviq, duke shtuar se, sipas
mendimit të tij, “problemet
personale në politikë shpeshherë
nuk japin mundësinë për ndonjë
lloj vizioni”. “Unë nuk po
angazhohem për ‘Ballkanin e
hapur’ ose për Procesin e Berlinit

apo ndonjë nismë tjetër. Unë po
angazhohem për
bashkëpunimin rajonal. Çdo
nismë që ka për qëllim
bashkëpunimin rajonal, gjithçka
që mund të shfrytëzojmë për
bashkëpunim, është sukses”, ka
thënë Abazoviqi.
Ndaj komentit të Abazoviqit ka
reaguar presidentja e Kosovës, Vjosa
Osmani. “Se a është dikush lider i
zgjedhur në mënyrë demokratike,
që beson në vlerat e sundimit të

ligjit, të drejtat e njeriut dhe në
demokracinë dhe a është dikush
ish-ministër i propagandës së
regjimit të [ish-kreut të Jugosllavisë,
Sllobodan] Millosheviqit, kjo duhet
të ketë rëndësi. Në të kundërtën,
porosia që po dërgojmë është se
nuk ka rëndësi nëse je [presidenti i
Ukrainës, Volodymyr] Zelensky apo
[presidenti i Rusisë, Vladimir] Putin”,
ka theksuar Osmani.
Kosova kundërshton nismën
“Ballkani i hapur”, duke

këmbëngulur në atë që Kosova
duhet të përfaqësohet si e
barabartë, gjegjësisht si shtet i
pavarur brenda cilitdo proces,
përfshirë edhe nismën “Ballkani i
hapur”.
Nisma “Ballkani i hapur” është
vazhdimësi e “mini-Shengenit”
ballkanik, prezantuar në Novi
Sad të Serbisë më 10 tetor të vitit
2019, nga liderët e Serbisë,
Maqedonisë së Veriut dhe
Shqipërisë.

Kurti refuzon ftesën e kryeministrit 
të Maqedonisë për samitin e radhës

të “Ballkanit të hapur”

PRISHTINË, 3 QERSHOR (ER) - Ish-
kryeministri i Kosovës, Avdullah
Hoti, ka kritikuar qeverinë e Kurtit e
cila, sipas tij, po neglizhon
Marrëveshjen e Uashingtonit të 4
shtatorit 2020. Ai ka parashtruar
gjashtë pyetje që, sipas tij, u duhet
përgjigje në lidhje me
Marrëveshjen e Uashingtonit.
“Maqedonia e Veriut diskuton
partneritetin strategjik me ShBA-
në. Kjo është e rëndësishme për
gjithë rajonin. E përgëzoj ministrin
e Jashtëm të Maqedonisë së Veriut
për këtë arritje. Ndërkaq, Qeveria e

Kosovës e neglizhon Marrëveshjen
e Uashingtonit të 4 shtatorit 2020,
që është e natyrës së partneritetit
strategjik në mes të Kosovës dhe
ShBA-së. Pyetjet themelore janë: 1.
Pse po neglizhohet kjo
marrëveshje?; 2. Pse po neglizhohet
studimi i fizibilitetit për ta lidhur
Prishtinën me hekurudhë në Portin
e Adriatikut?; 3. Pse po neglizhohet
mundësia për qasje në financim
për ndërmarrje të vogla dhe të
mesme në tregjet financiare
amerikane?; 4. Pse po neglizhohet
mundësia për projekte bilaterale?;

5. Pse po neglizhohet zbatimi i
Marrëveshjes Kosovë - ShBA për
iniciativa në investime, e
nënshkruar më 31 dhjetor 2020 nga
qeveria Hoti?; 6. Pse u shty për më
shumë se një vit marrëveshja me
MCC për energji, ku përfshihej rrjeti
i gazit dhe bateritë për ruajtje të
energjisë, e në fund prapë u pajtuan
për bateritë? Në ditën në vijim do t’i
publikoj të gjitha marrëveshjet e
nënshkruara nga qeveria Hoti me
ShBA-në të cilat po neglizhohen, si
dhe pasojat për Kosovën”, ka thënë
Hoti.

Hoti: Në ditët në vijim i publikoj marrëveshjet
me ShBA-në që po i injoron qeveria Kurti
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PRISHTINË, 3 QERSHOR (ER) -
Njësia policore e Task Forcës,
Drejtoria Rajonale e Policisë
Kufitare Lindje, gjatë patrullimit,
vëzhgimit dhe pritave të
befasishme ka ndaluar një
kombi, i cili, duke shfrytëzuar
rrugët malore nga fshati
Tanushë-Maqedoni e Veriut,
duke kaluar përmes fshatit
Mjak, ishte nisur në drejtim të
Vitisë. “Të premten rreth orës

10:00, edhe përkundër
tentativës për t’iu shmangur
patrullës policore, automjeti
është ndaluar në fshatin
Ramjan të Vitisë. Automjeti i
ndaluar, me targa vendore dhe
i drejtuar nga S. I., (viti i lindjes
1979, mashkull kosovar), ishte
duke bërë transport të mallit që
dyshohet të jetë i
kontrabanduar. Gjatë kontrollit
të automjetit transportues

është hasur në rreth 800 kg (36
paketime) duhan të
papërpunuar”, ka njoftuar
Policia e Kosovës. Rasti është
duke u trajtuar nga zyrtarë
policorë dhe në koordinim me
prokurorin kujdestar. Policia ka
njoftuar se automjeti me
mallin e ngarkuar do të
dorëzohet në terminalin
doganor në Doganën e
Kosovës.

Policia parandalon edhe një rast të kontrabandës së mallrave

Albulena S. MAVRAJ

PRISHTINË, 3 QERSHOR - Kryetari i
Partisë Demokratike të Kosovës
(PDK), Memli Krasniqi, ka
paraqitur të premten
koordinatorin e Departamentit
për Bujqësi dhe Zhvillim Rural
në kuadër të Kabinetit për
Qeverisje të Mirë, Naim Ismajli.
Përmes një videoprezantimi,
kreu i PDK-së ka thënë se e
ardhmja e Kosovës nuk mund të
paramendohet pa agjendë të
gjelbër, e cila kërkon politika dhe
qasje të re në të gjitha fushat,
duke filluar nga bujqësia dhe
zhvillimi rural. “Andaj sot kam
nderin të prezantoj
koordinatorin e Departamentit
për Bujqësi dhe Zhvillim Rural
në Kabinetin për Qeverisje të
Mirë, Naim Ismajli, i cili, së
bashku me një ekip të gjerë
profesional, do të na ndihmojë
për arritjen e këtij objektivi
prioritar për të ardhmen e vendit
tonë. Të gjithë e njihni si
kryetarin emblematik të
komunës së Shtimes i cili ka
qeverisur për katër mandate.
Por, veç kësaj, Naimi ka mbi 30
vjet përvojë pune në pozita
udhëheqëse dhe menaxheriale”,
ka thënë Krasniqi.
Naim Ismajli është inxhinier i
diplomuar i Bujqësisë në
Universitetin e Prishtinës dhe ka
përfunduar studimet master

dhe të doktoratës për
Menaxhment dhe Informatikë.
Përveç kryetar i komunës së
Shtimes, ai ka shërbyer drejtor i
Kooperativës Bujqësore, drejtor i
Drejtorisë për Bujqësi, Pylltari
dhe Ambient dhe kryeshef
ekzekutiv në Kuvendin
Komunal në Shtime.
Për më shumë se dy dekada
Ismajli ka qenë i angazhuar në
mësimdhënie, prej të cilave më
shumë se 10 vjet si ligjërues
universitar i lëndëve nga fusha e
menaxhmentit, marketingut

dhe lidershipit.
Gjatë videoprezantimit si
koordinator i Departamentit për
Bujqësi dhe Zhvillim Rural në
KQM, Naim Ismajli, duke
falënderuar kryetarin Krasniqi
për besimin, theksoi se zhvillimi
ekonomik i Kosovës medoemos
duhet të bazohet në një bujqësi
të zhvilluar dhe në një sektor
rural aktiv. “Së bashku me
ekspertët e Departamentit për
Bujqësi dhe Zhvillim Rural në
KQM do ta hartojmë strategjinë
për përdorim më të mirë të

burimeve në bujqësi që do të
ndikojë në arritjen e një niveli
më të lartë të
konkurrueshmërisë së
bujqësisë. Sot bujqësia e
Kosovës dominohet me ferma të
vogla e të pamodernizuara dhe
me një konkurrencë të padrejtë
nga vendet e rajonit dhe të BE-
së. Prandaj, konkurrueshmëria e
ulët reflektohet drejtpërdrejt në
një bilanc negativ tregtar. Për të
hartuar politika adekuate, një
qasje të integruar dhe
koordinim të aktiviteteve në

planin kombëtar, ne do të
bashkëpunojmë ngushtë me
Fakultetin e Bujqësisë dhe me
institucionet e tjera relevante.
Plani ynë për bujqësi do ta
transformojë këtë sektor vital
për vendin nëpërmjet adaptimit
më të gjerë të teknologjive të
reja”, ka thënë ai.
Naim Ismajli është koordinatori
i katërt i paraqitur nga kryetari i
PDK-së, Memli Krasniqi, disa
ditë pas prezantimit të vizionit të
PDK-së për Kabinetin për
Qeverisje të Mirë.

Naim Ismajli, koordinator i Departamentit për
Bujqësi në Kabinetin për Qeverisje të Mirë të PDK-së

PRISHTINË, 3 QERSHOR (ER) -
Guvernatori i Bankës Qendrore
i Kosovës (BQK), Fehmi
Mehmeti, ka pritur të premten
në takim ambasadorin e
Australisë të akredituar për
Kosovë, Andrea Carlo Biggi.
Në këtë takim guvernatori
Mehmeti e ka njoftuar
ambasadorin e Australisë
lidhur me zhvillimet e fundit
makroekonomike në vend, me
theks të veçantë në sektorin
financiar dhe në atë bankar.
Mehmeti ka thënë se sektori
financiar po vazhdon të
performojë mirë dhe me rritje
të aktivitetit të tij duke

mbështetur zhvillimin
ekonomik të vendit. 
Gjithashtu, ka theksuar se edhe
sektori i sigurimeve, fondeve
pensionale, institucioneve
mikrofinanciare dhe i
institucioneve financiare
jobankare janë karakterizuar
me performancë pozitive.
Ndërsa ambasadori i Australisë
i akredituar për Kosovë, Andrea
Carlo Biggi, ka vlerësuar lart
punën e Bankës Qendrore të
Republikës së Kosovës dhe
zhvillimet në sistemin financiar
si dhe ka shprehur
gatishmërinë për përkrahje të
BQK-së.

Guvernatori i BQK-së me ambasadorin e Australisë:
Sektori financiar po vazhdon të performojë mirë



09E SHTUNË, 4 QERSHOR 2022GLOB

Si ta kuptojmë situatën aktuale në
botë? Koha që kalova në Forumin e
Davosit javën e kaluar, i kristalizoi
përgjigjet e mia në formën e 12
parashikimeve.
Parashikimi im i parë: Bota
kërcënohet “nga shpata, uria dhe
nga murtaja” siç paralajmëroi
Ezekieli në Bibël.
Në fillim ishte pandemia e Covid-
19, pastaj lufta në Ukrainë, dhe tani
uria, pasi janë ndërprerë eksportet e
ushqimit, plehrave dhe energjisë.
Këto na kujtojnë brishtësinë tonë
ndaj goditjeve të
paparashikueshme, dhe mjerisht jo
të paimagjinueshme.
Parashikimi nr. 2: “Është politika,
budalla!” Xhejms Karvil, strategu i
fushatës së Bill Klinton propozoi
sloganin e famshëm elektoral
“Është ekonomia, budalla!” Por
primati i ekonomisë nuk mund të
supozohet më. Epoka jonë është
ajo e luftërave kulturore, politikave
të identitetit, nacionalizmit dhe
rivalitetit gjeopolitik. Ajo është
gjithashtu për pasojë një epokë e
ndarjeve, brenda për brenda dhe
midis vendeve.
Parashikimi nr. 3: Teknologjia do e
vazhdojë “marshimin” e vet
transformues. Covid-19 solli me
vete dy surpriza të mirëpritura:
aftësinë për të zhvilluar online një
pjesë të mirë të jetës sonë normale;
dhe kapacitetin për të zhvilluar dhe
prodhuar vaksina efektive me një
shpejtësi të mahnitshme, edhe pse

duke dështuar në ofrimin e tyre në
mënyrë të barabartë.
Parashikimi nr. 4: Ndarjet politike
midis demokracive me të ardhura
të larta nga njëra anë, dhe Rusisë
dhe Kinës nga ana tjetër, janë tani
shumë të thella. Përpara pushtimit
rus të Ukrainës, mbijetesa e një
koncepti gjithëpërfshirës të “Një
bote” dukej të paktën e
imagjinueshme. Por luftërat janë
transformuese.
Oferta e Kinës për një partneritet “të
pakufishëm” me Rusisë, mund të
ketë qenë vendimtare në vendimin
e Putinit për të rrezikuar nisjen e
pushtimit. Lufta e tij është një sulm
ndaj interesave dhe vlerave
thelbësore perëndimore. Ajo e ka
bashkuar për momentin SHBA-në
dhe Evropën. Dhe kjo duhet të jetë
vendimtare për qëndrimin e
Evropës ndaj Kinës: një fuqi që
mbështet një sulm të tillë, nuk
mund të jetë kurrsesi një partner i
besueshëm. Marshimi drejt
totalitarizmit i të dyja këtyre
autokracive, duhet të thellojë
ndarjen globale.
Parashikimi nr. 5: Me gjithë ngritjen
e Kinës, Perëndimi, me
demokracitë me të ardhura më të
larta, është shumë i fuqishëm. Sipas
FMN-së, këto vende përbëjnë ende
sot 42 për qind të prodhimit global
me barazinë e fuqisë blerëse dhe 57
për qind me çmimet e tregut të këtij
viti, kundrejt 19 për qind që zë Kina.
Po ashtu ato emetojnë monedhat

rezervë të rëndësishme. Kina ka më
shumë se 3 trilionë dollarë rezerva
valutore, ndërsa SHBA-ja gati asnjë.
Në vend të kësaj, ajo mund t’i
printojë ato. Aftësia e SHBA-së dhe
aleatëve të saj për të ngrirë një pjesë
të madhe të rezervave valutore të
Rusisë, tregon se çfarë do të thotë
kjo fuqi. Megjithatë, fuqia
perëndimore nuk është vetëm
ekonomike por edhe ushtarake. Si
do të kishte dalë ushtria ruse nëse
do të ndeshej me atë të NATO-s?
Parashikimi nr. 6: Megjithatë
Perëndimi është shumë i ndarë
brenda vetes. Shumë politikanë të
tij ishin mbështetës entuziastë të
Putinit. Një prej tyre ishte Marin Lë
Pen. Në Evropë, Viktor Orban është
i mbijetuari më i zëshëm i këtij
grupimi. Në SHBA, autoritarizmi
ksenofobik, mbetet një grup idesh
udhëheqëse në të djathtë.
Jehona e sulmit të Donald Trump
mbi tiparin më themelor të
demokracisë – transferimin e
pushtetit përmes një votimi të
ndershëm – ndihet ende në SHBA.
Shumica e këtyre njerëzve e shohin
si një model autokracinë
nacionaliste të Putinit. Nëse ata
rikthehen në pushtet, uniteti
perëndimor do të shkatërrohet.
Parashikimi nr. 7: Në një periudhë
afatgjatë, Azia ka të ngjarë të bëhet
rajoni ekonomik dominues i botës.
Vendet në zhvillim të Azisë Lindore,
Juglindore dhe Jugore përbëjnë
gjysmën e popullsisë së botës,

kundrejt 16 për qind për të gjitha
vendet me të ardhura të larta së
bashku. Sipas FMN-së, PPB-ja
mesatare reale e këtyre ekonomive
aziatike është rritur ndjeshëm, por
jo vetëm për shkak të Kinës.
Parashikimi nr. 8: Demokracitë me
të ardhura të larta duhet të
përmirësojnë lojën e tyre politike,
nëse duan që t’i bindin vendet në
zhvillim që të bashkohen me to
kundër Kinës dhe Rusisë. Pak
vende i pëlqejnë këto autokraci. Por
Perëndimi e ka humbur ndjeshëm
mbështetjen, për shkak të luftërave
të tij të dështuara dhe ndihmës së
pamjaftueshme, veçanërisht gjatë
pandemisë së Covid-19. Shumica e
vendeve në zhvillim do të përpiqen
të kenë marrëdhënie të mira me të
dyja palët.
Parashikimi nr. 9: Bashkëpunimi
global mbetet thelbësor. Sado të
thella që të bëhen përçarjet, jetojmë
që gjithë në këtë planet. Ndaj duhet
të shmangim luftërat kataklizmike,
kolapsin ekonomik dhe mbi të
gjitha shkatërrimin e mjedisit. Asnjë
nga këto nuk ka të ngjarë të ndodhë,
pa një nivel minimal
bashkëpunimi. Por a është kjo e
mundur? Jo.
Parashikimi nr. 10: Zërat mbi
“vdekjen” e globalizimit janë të
tepruara. Amerikanët janë të prirur
të mendojnë se perspektiva e tyre
është norma globale. Shpesh nuk
ndodh kështu. Shumica e vendeve
e dinë se tregtia e gjerë nuk është një

luks, por një domosdoshmëri. Pa të,
ata do të varfëroheshin shumë.
Perspektiva më e mundshme është
që tregtia të bëhet më pak
amerikane, më pak perëndimore
dhe më pak e dominuar nga
prodhuesit. Tregtia e shërbimeve ka
të ngjarë të lulëzojë shumë, e nxitur
nga ndërveprimi ndërkufitar në
internet dhe inteligjenca artificiale
(AI).
Parashikimi nr. 11: Duke pasur
parasysh sfidat e mëdha politike
dhe organizative, shanset që
njerëzimi të parandalojë
ndryshimet e dëmshme klimatike
janë të pakta. Emetimet e gazrave
serë ranë në vitin 2020 për shkak të
Covid-19. Por kurba mbetet ende e
palakuar.
Parashikimi nr. 12: Inflacioni është
rritur në një mënyrë të paparë për 4
dekada. Pyetja është nëse bankat
qendrore do të arrijnë ta ruajnë
besueshmërinë e tyre. Inflacioni i
lartë dhe rënia e të ardhurave reale
janë një kombinim i dëmshëm në
aspektin politik. Ato do të pasohen
nga trazirat. Ne në Perëndim duhet
të menaxhojmë ndryshimet e thella
dhe konfliktet vdekjeprurëse, në një
epokë të ndarjeve dhe zhgënjimit.
Udhëheqësit tanë duhet të ngrihen
në lartësinë e kësaj sfide. A do ta
bëjnë ata këtë? Shpresojmë që të
ndodhë kështu. / Nga Martin Wolf
(“Financial Times”)  / Bota.al

A do ta ri-mendojë Bashkimin Evropian
procesin e zgjerimit?
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FERIZAJ, 3 QERSHOR- Skuadra e Ferizajt ka bërë
një sezon të mrekullueshëm në Ligën e
Parë me çka kulmoi rikthimi në BKT
Superligë. Mirëpo katër prej futbollistëve
meritorë për këtë sukses janë larguar të
premten nga ky klub. Bëhet fjalë Dardan

Çerkinin, Egzon Shabanin, Drilon Sadikun
dhe Albion Kurtajn. “Lojtarët e skuadrës
sonë, Dardan Çerkini, Egzon Shabani,
Drilon Sadiku dhe Albion Kurtaj, nuk do t’i
mbrojnë në vazhdim ngjyrat e Klubit FC
Ferizaj. Klubi me lojtarët e apostrofuar nuk

gjeti gjuhën e përbashkët për ta vazhduar
bashkëpunimin. Klubi i falënderon për
kontributin e dhënë, duke u dëshiruar
shëndet dhe suksese në karrierë. Ju priftë e
mbara dhe suksese!”, thuhet në njoftimin e
skuadrës së Ferizajt.a

Ferizaj konfirmon ndarjen me katër futbollistë 

Veton ZYMBERI 

PRISHTINË, 3 QERSHOR - Skuadra
e Ballkanit ka përfunduar
pushimet dhe është rikthyer
të premten në stërvitje.
Futbollistët kampionë të
udhëhequr nga trajneri Ilir
Daja kanë filluar mbushjen e
“baterive” për pjesëmarrjen
në garat evropiane, por edhe
për edicionin e ri ku synim
kanë mbrojtjen e titullit.
“Ekipi i është rikthyer fushës
së blertë dhe ka nisur
zyrtarisht përgatitjet për garat
evropiane. Me ndryshime të
pakta skuadra ka kryer
stërvitjet nën drejtimin e

trajnerit Ilir Daja. Besimi në
skuadër dhe klub tani është
edhe më i madh si kampionë.
Të gjithë së bashku do të
arrijmë gjëra të mëdha!”,
thuhet në njoftimin e
Ballkanit. 
Klubi nga Suhareka është
përforcuar edhe me
futbollistin e dëshmuar Leonit
Abazi, i cili ka qenë pjesë e
Prishtinës dhe karrierë të
suksesshme ka bërë edhe në
futbollin e Shqipërisë. “Leonit
Abazi e forcoi krahun e majtë
të ekipit tonë. Nga sot do të
vishet portokalli. Ai do të jetë
pjesë e klubit për tri vitet e
ardhshme. Abazi ka një
karrierë të bujshme, duke

qenë pjesë e skuadrave të
mëdha në Superiore dhe në
Superligë, i cili në edicionin e
kaluar ishte te Prishtina. Më
parë Abazi ka mbrojtur edhe
ngjyrat e kombëtares së
Shqipërisë. Na priftë e mbara,
Leonit! Bashkë drejt shumë
sukseseve të mëdha!”, thuhet
në njoftimin e klubit
kampion. 
Klubi i Ballkanit ka vazhduar
marrëveshjen e
bashkëpunimit edhe për dy
vjet të tjera me portierin
Damir Ljuljaniviq. Kontratën
me skuadrën kampione e ka
vazhduar edhe mbrojtësi i
krahut të djathtë, Armend
Thaqi dhe qendërmbrojtësi

Bajram Jashanica. Deri tash
nga ky klub është larguar

vetëm mesfushori me tipare
sulmuese Blend Baftiu. 

Ballkani fillon stërvitjet, paraqitet Abazi 

Veton ZYMBERI 

PRISHTINË, 3 QERSHOR - Xhudoja
e Kosovës vazhdon të korrë
suksese në garat
ndërkombëtare. Kampionia
olimpike, Distria Krasniqi, e ka
fituar medaljen e artë në Grand
Slamin e xhudos i cili po
mbahet në Tbilisi të Gjeorgjisë,
kategoria -52 kg. Distria ishte
xhudistja e vetme e Kosovës në
këtë garë dhe arriti ta fitojë
medaljen e artë, pasi në finale e
mposhti Reka Pupp të
Hungarisë, ndërsa në
përgjithësi shënoi katër fitore. 
Distria Krasniqi raundin e parë
e kaloi pa luftë, kurse raundin e

dytë arriti ta fitojë ndaj
xhudistes nga Brazili, Maria
Taba, duke fituar në ‘pikë të
artë’ me një ‘waza-ari’. Me këtë
fitore xhudistja pejane kaloi në

çerekfinale, ku pati punë me
holandezen Naomi Van Krevel,
të cilën e mposhti dhe siguroi
gjysmëfinalen në kategorinë
deri në 52 kilogramë. Në

gjysmëfinale Distria u përballë
me francezen Astride Gneto, të
cilën e mposhti. Fitorja e
Distrias në këtë fazë erdhi me
‘ippon’ pasi kundërshtarja e saj
u ndëshkua me tre karton të
verdhë. Në finale Distria pati
punë me hungarezen Reka
Pupp të cilën e mposhti
brenda pak sekondave me
ippon. 
Pas triumfit të Krasniqit ka
reaguar edhe trajneri Driton
Kuka, i cili ka thënë se
kryeqyteti që nuk e njeh
Kosovën duhet ta respektojë
kampionen Distria dhe
simbolet shtetërore të Kosovës.
“Po mbretëron goxha qetësi,
por xhudo e prishë qetësinë

me medalje të artë! Për besë
po. Kampionia olimpike gjuajti
në shenjë aty ku duhet! E arta
olimpike, Disi, sot e artë në
Grand Slam Tbilisi! Në
kryeqytetin që s’e njeh
Kosovën ende, por respekt
duhet për kampionen tonë,
shtetin e simbolet tona
shtetërore. Brilante ishte
performanca e saj në
kategorinë e re 52 kg. Shkëlqeu
në finale dhe pak borxh ia
ktheu hungarezes Pup nga gara
e fundit. Katër fitore dhe 1 000
pikë për ranglistën botërore. Të
lumtë, Disi! Sporti me medalje
olimpike ecën tutje. Mos
harroni asnjëherë!”, ka shkruar
Kuka në “Facebook”. 

Distria Krasniqi, e artë në Gjeorgji 

TIRANË, 3 QERSHOR - Elseid Hysaj
ka dalë në konferencën e
zakonshme për shtyp para
ndeshjes së kombëtares me
Islandën. Kapiteni i kuqezinjve
u shpreh se është gati për ta
dhënë maksimumin në këtë
takim që do të shërbejë si test
para sfidës me Izraelin. “Unë

jam 100 për qind gati. Siç kemi
luajtur edhe në ndeshjen e
fundit me Islandën, kemi
treguar që jemi të rrezikshëm.
Dje pamë ndeshjen me Izraelin
dhe pamë që luanin me
kundërsulm. Me Spanjën
treguam që niveli ynë është rritur
shumë. Jemi gati për atë

ndeshje”, ka thënë Hysaj. “Jemi tri
skuadra të forta, në nivel gati të
afërm. Rusia ka nivel të lartë. Tani
që mungon kemi mundësi të
artë për të shkuar më tej. Duhet
ta shfrytëzojmë për të shkuar në
‘play-off’. Gjithë lojtarët që janë
këtu kanë ardhur me qejf dhe me
100 për qind të fizikut. Kushdo që

vjen këtu do të ecë përpara. Ne
duam të ikim atje dhe të shohim
se si shkon ndeshja. S’e kam parë
golin me Islandën. Pak gola kam
bërë. Shpresoj të shënoj sërish.
Kam parë dje Islandën me çunat
dhe ishim të përqendruar me
lojën që bëjnë ata”, ka deklaruar
Hysaj.

Hysaj: Kemi mundësi të artë pas mungesës së Rusisë 

Klubi që e fitoi titullin në Superligën e Kosovës, Ballkani, të premten ka
përfunduar pushimet dhe ka filluar përgatitjet për pjesëmarrjen e parë
historike në garat ndërkombëtare. Ballkani është përforcuar me Leonit
Abazin, i cili në kampionatin e fundit mbrojti ngjyrat e Prishtinës 



12 E SHTUNË, 4 QERSHOR 2022 PUBLICITET 

DREJTORIA KOMUNALE E ARSIMIT PRIZREN 

10. 

(si Ministria e Arsimit dhe Shkencës, DKA, këshilli drejtues i institucionit 
edukativo-arsimor, punëdhënësi paraprak, institucionet e arsimit të lartë dhe individë me të 
cilët ka punuar ngushtë në programe dhe projekte të ndryshme për arsim). 
 
Detyrat dhe përgjegjësitë: 
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P R I S H T I N Ë

� Adnan Avdullahi shpall të pavlefshme
dëftesën e shkollës fillore "Fazli Greiçevci".

� Naim Peci shpall të pavlefshme diplomën
e SHMLT "Arkitekt Sinani".

� Sheik Sherifi shpall të pavlefshme
dëftesën e klasës 10/11/12 dhe certifikatën e
SHMLT "Arkitekt Sinani".

� Ragip Reshani shpall të pavlefshme
dëftesat e kl l - V  SHFMU "Heronjtë e Kabashit
" Korishë. 

� Emir  Osmani shpall të pavlefshme
dëftesat e kl l - Vlll SHFMU "25 Maji" Lubinje e
Poshtme.

� Din Kabashaj shpall të pavlefshme
dëftesat e kl l - V dhe Vl- lX SHFMU "Dëshmorët
e Hasit" Kabash i Hasit.

� Eroland Muhadri nga Damjani i Gjakovës,
shpall të pavlefshme dëftesën e plotë nga klasa
–I- deri –V- dhe –Vi- deri –IX- të shkollës “Pjetër
Bogdani”.

� D.P.SH. “Tredelan” shpall të pavlefshme
certifikatën e biznesit me nr. 70958309 si dhe
TVSH-në, me nr. 330198160.

� Baki Krasniqi shpall të humbur diplomën
e shkollës së mesme “Ismail Dumoshi” Obiliq.

� 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

>> SHPALLJE TË VOGLA <<

Kualifikimet

Kushtet e veçanta:

KOMPANIA REGJIONALE E MBETURINAVE "UNITETI" Sh.A MITROVICË

KONKURS PUBLIK
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