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Maqedonia e Veriut, Shqipëria dhe Serbia të mërkurën
kanë nënshkruar në Ohër katër marrëveshje dhe
memorandume në kuadër të “Ballkanit të hapur”. Këto
marrëveshje është vlerësuar se do ta thellojnë edhe më
tutje bashkëpunimin në ekonomi, arsim, kulturë dhe
turizëm ndërmjet shteteve nënshkruese. Para se të
nënshkruhen këto marrëveshje, kryeministri i Shqipërisë,
Edi Rama, ai i Maqedonisë, Dimitar Kovaçevski,
presidenti i Serbisë, Aleksandër Vuçiq, kryeministri i Malit

të Zi, Dritan Abazoviq, përfaqësuesi i BeH-së, Zoran
Tageltija, ai i ShBA-së, Gabriel Escobar dhe përfaqësuesi i
BE-së, Oliver Varhelyi, kanë shprehur pikëpamjet e tyre
për “Ballkanin e hapur”. Rama ka thënë se lufta në
Ukrainë e bën “Ballkanin e hapur” një domosdoshmëri
edhe më të madhe. Ndërsa përfaqësuesi i ShBA-së,
Gabriel Escobar, ka thënë se “Ballkani i hapur” është
iniciativë e shkëlqyer, e cila duhet t’i përfshijë të gjashtë
shtetet ballkanike 

NË OHËR U MBAJT SAMITI I “BALLKANIT TË HAPUR”, MUNGOI KOSOVA FAQE 4-5

Rama: Lufta në Ukrainë e bën ‘Ballkanin e
hapur’ domosdoshmëri edhe më të madhe
Rama: Lufta në Ukrainë e bën ‘Ballkanin e
hapur’ domosdoshmëri edhe më të madhe
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TABAS, 8 QERSHOR - Të paktën 17
persona kanë vdekur dhe
dhjetëra të tjerë janë plagosur
pasi një tren u përplas për një
ekskavator dhe doli nga binarët
në qytetin Tabas në Iran.
“Shtatëmbëdhjetë persona kanë
vdekur dhe 37 persona të

lënduar janë transferuar në
spital”, ka thënë zëdhënësi i
Shërbimeve Emergjente,
Mojtaba Khaledi. Sipas
raportimeve të para, treni po
udhëtonte nga qyteti Mashhad
për në qytetin Jasd, kur goditi një
ekskavator pranë shinave në

qytetin Tabas, që gjendet afër
800 kilometra në lindje të
Teheranit. Pesë nga 11 vagonët
kanë dalë nga shinat në
aksidentin që ka ndodhur  në
mëngjesin e së mërkurës, kanë
thënë zyrtarët nga Gjysmëhëna
e Kuqe, raporton televizioni

shtetëror iranian.
Zëvendëskryetari i kompanisë
shtetërore të hekurudhave, Mir
Hassan Mussavi, i ka thënë
televizionit shtetëror (Irib) se
treni po transportonte 348
pasagjerë. Disa prej të lënduarve
janë dërguar në spital me

helikopterë. Mediet iraniane
kanë thënë se autoritetet kanë
nisur hetimet për ta zbardhur
shkakun e aksidentit.

Të paktën 17 të vdekur nga përplasja e një treni në Iran

KIEV, 8 QERSHOR - Presidenti i
Ukrainës, Volodymyr Zelensky,
ka bërë me dije se ka biseduar
me kancelarin gjerman Olaf
Scholz për shqetësimet lidhur
me trajtimin e të burgosurve të
luftës nga Rusia. “Diskutova për
rritjen e mbështetjes së mbrojtjes
për Ukrainën dhe për t’u
siguruar për sigurinë globale të
ushqimit. Ngrita çështjen e
respektimit të ligjeve
ndërkombëtare të Rusisë për
trajtimin e të burgosurve të
luftës. Theksova rëndësinë për
vendimet për integrimin e
Ukrainës në Bashkimin
Evropian”,  ka shkruar Zelensky
në “Twitter”. 
Zelensky nuk ka dhënë më
shumë detaje për këtë bisedë
telefonike.

Media shtetërore ruse “TASS” ka
raportuar se mbi 1 000 ushtarë
ukrainas, të cilët janë dorëzuar
në qytetin-port të Mariupolit,
tani po mbahen në territorin rus
dhe po hetohen.
Qëkur Rusia nisi pushtimin e
Ukrainës më 24 shkurt, Rusia ka
bllokuar portet ukrainase, duke
penguar që të eksportohen
mijëra tonë drithë nga Ukraina,
një prej prodhuesve më të
mëdhenj në botë të drithit.
Zyrtarët ukrainas e kanë akuzuar
Rusinë se po vjedh stoqe me
drithëra nga Ukraina dhe po i
dërgon në Rusi.
Ministri i Jashtëm rus, Sergei
Lavrov, është duke qëndruar në
Turqi në bisedime për
zhbllokimin e eksporteve të
drithërave nga Ukraina.

Zelensky bisedon me Scholzin 
për të burgosurit e luftës

UASHINGTON, 8 QERSHOR - Banka
Botërore ka miratuar 1.49 miliard
dollarë financim shtesë për
Ukrainën, ka bërë me dije ky
institucion. Kjo shumë është
pjesë e një pakete mbështetëse në
vlerë më shumë se 4 miliardë
dollarë që do të ndihmojë në
pagimin e pagave të qeverisë dhe
punonjësve socialë.
Raundi i fundit i financimit

mbështetet nga garancitë
financiare nga Britania, Holanda,
Lituania dhe Letonia.
Gati 2 miliardë dollarë nga
financat totale të premtuara
tashmë janë paguar në Ukrainë. 
Në deklaratë është thënë se
fondet do të ndihmojnë në
mbështetjen e portofolit të
projekteve të Bankës Botërore në
Ukrainë, duke përfshirë projektet

për “furnizimin me ujë,
kanalizimet, ngrohjen, energjinë,
efikasitetin e energjisë, rrugët,
mbrojtjen sociale, arsimin dhe
kujdesin shëndetësor”.
Në fund të prillit Ministria e
Financave e Ukrainës ka vlerësuar
se do t’i kushtonte 5 miliardë
dollarë në muaj në afat të shkurtër
për ta mbajtur funksionimin e
ekonomisë së vendit.

Banka Botërore ndan edhe 
1.5 miliard dollarë për Ukrainën

UASHINGTON, 8 QERSHOR - Testimet
e fundit të raketave nga Koreja e
Veriut janë provokime “serioze
dhe të paligjshme”, kanë thënë
zyrtarët nga Shtetet e Bashkuara
(ShBA), Koreja e Jugut dhe
Japonia, duke i bërë thirrje
Phenjainit që t’i kthehet dialogut
dhe ta pranojë ofertën për
ndihmë për koronavirusin.
Nënsekretarjaamerikane e
Shtetit, Wendy Sherman,
zëvendësministri i Jashtëm i
Koresë së Jugut, Cho Hyun-dong,
dhe zëvendësministri i Jashtëm
japonez, Takeo Mori, i bën këto
komente teksa u mblodhën në

Seul, tri ditë pasi Koreja e Veriut
kreu një seri testesh të raketave.
Ky është takimi i parë i zyrtarëve
të këtyre tri shteteve që prej
nëntorit dhe ata shprehën
shqetësimin e tyre për shtimin e
testimeve të armëve nga Koreja e
Veriut.
Seuli dhe Uashingtoni kanë
thënë se Koreja e Veriut është e
gatshme ta kryejë testimin e parë
bërthamor që prej vitit 2017 dhe
Sherman ka paralajmëruar se një
gjë e tillë do të pasohej me një
kundërpërgjigje të fortë dhe të
qartë.
Në deklaratën e përbashkët,

zyrtarët e ShBA-së, Koresë së
Jugut dhe Japonisë i bën thirrje
Phenjanit që t’i respektojë
sanksionet ndërkombëtare dhe
t’i shmangë veprimet që mund të
“përshkallëzojnë tensionet apo
ta destabilizojnë rajonin”.
Po ashtu, të tri vendet janë zotuar
se do ta rritin bashkëpunimin e
sigurisë për t’i adresuar
kërcënimet e Koresë së Veriut.
“Zyrtarët shprehën qëndrimin se
rruga për një dialog serioz dhe të
qëndrueshëm mbetet e hapur
dhe kërkuan nga Koreja e Veriut
t’u kthehet negociatave, duke
shprehur shpresë se Phenjani do

t’u përgjigjet pozitivisht ofertave
për ndihmë ndërkombëtare për
ta luftuar pandeminë COVID-
19”, është thënë në deklaratën e
përbashkët.
Koreja e Veriut ka kryer të paktën
18 raunde të testeve të armëve
gjatë këtij viti, duke shfaqur
zhvillimin e arsenalit të raketave
bërthamore.
Në testimin e fundit Koreja e
Veriut ka lëshuar tetë raketa
balistike me rreze të mesme
veprimi, një ditë pasi Koreja e
Jugut dhe Shtetet e Bashkuara
kanë përfunduar stërvitjet e
përbashkëta ushtarake.

ShBA-ja i bën thirrje Koresë së Veriut 
t’i kthehet dialogut
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HAGË, 8 QERSHOR - Mbrojtja e
ish-presidentit Hashim Thaçi
ka dorëzuar përpara gjyqtarit
të procedurës paraprake,
Nicolas Guillou të Gjykatës
Speciale, edhe kërkesën e tretë
për lirimin e ish-kreut politik
të Ushtrisë Çlirimtare të
Kosovës (UÇK) në arrest
shtëpiak apo edhe lirimin në
një shtet të tretë që ka ofruar
garanci. 
Në këtë kërkesë avokati i
Thaçit, Gregory W. Kehoe, ka
thënë se vazhdimi i
paraburgimit në Hagë bie
ndesh edhe me liritë dhe të
drejtat e njeriut.

Mbrojtja e ish-presidentit,
teksa ka marrë shkas nga
vendimi i fundit për refuzimin
e lirimit të Thaçit në burg
shtëpiak, si rezultat i
mosbesimit në Policinë e
Kosovës,  ka kërkuar nga
gjyqtari i procedurës
paraprake që të thërret një
seancë dëgjimore dhe të
urdhërojë edhe praninë në
këtë seancë të drejtorit të
Policisë së Kosovës, kryeshefit
të Njësisë së Paraburgimit të
Republikës së Kosovës, dhe
përfaqësuesit e qeverive të
shteteve, emrat e të cilave janë
të redaktuara në dokumentin

e publikuar në faqen e
Dhomave të Specializuara. 
Gjithashtu, kanë kërkuar
lirimin e menjëhershëm të
përkohshëm të Hashim Thaçit
në kushtet që konsiderohen të
nevojshme dhe të
përshtatshme, deri në 30 ditë
përpara se të fillojë gjykimi.
Ndërsa prokuroria ka thënë se
as transferimi i Thaçit në
arrest shtëpiak në Prishtinë e
as lirimi i tij në vendet e treta
“nuk do ta zvogëlonte
rrezikun e arratisjes, pengimit
të gjykatës, ngacmimit të
dëshmitarëve apo edhe
përsëritjes së krimit”.

Mbrojtja i kërkon Speciales lirimin e Thaçit nga paraburgimi 

HAGË, 8 QERSHOR - Veprimtari i
çështjes kombëtare që jeton në
Zvicër, Sali Bislimi, ka vizituar të
mërkurën Hashim Thaçin, i cili
gjendet në qendrën e paraburgimit
në Hagë. Ai ka thënë se Hashim
Thaçi si themelues i shtetit meriton
mbështetjen e të gjithëve. “Sapo
dola nga vizita që i bëra presidentit
Hashim Thaçi në Hagë. Presidenti
Hashim Thaçi pranon në parim
propozimin tim nëpërmjet zyrës
sime ligjore ‘First-Consulting.ch’ që
ta organizojë ekipin e avokatëve
zviceranë për ta ndihmuar si vlerë
e shtuar bashkë me avokatët e tjerë
që ka. Roli tij historik për Kosovën e
ka bërë të fortë. Ka marshuar dhe
vrapuar mbi tokën e minuar nga
serbët për t’ia sjellë lirinë Kosovës
dhe Zoti e ka ruajtur mos të kishte
fatin tragjik. Ky themelues  i shtetit
të Kosovës meriton mbështetje
dhe do ta gjejmë padyshim te
diaspora shqiptare në Zvicër dhe
ajo në Gjermani”, ka shkruar

Bislimi në llogarinë e vet në
“Facebook”. 
Ai ka thënë se shqiptarët në Zvicër
dhe ata në Gjermani çdoherë kanë
qenë dhe do të mbeten të
përkushtuar për t’i dhënë dinjitetin
dhe mirëqenien Kosovës në
mënyrë që ta kalojë edhe këtë sfidë.

Bislimi ka thënë se nuk mbahet në
burg ish-presidenti Thaçi për shkak
të xhelozisë. “I bindur në pafajësinë
e tij dhe përkundër këtij procesi
absurd gjyqësor dukej më i fortë se
asnjëherë tjetër. U befasova kur
mësova që gjykata e Hagës nuk
zbaton të drejtën themelore për ta

ushtruar lirinë fetare, e aprovuar
nga Gjykata Evropiane e të
Drejtave dhe Lirive të Njeriut dhe e
garantuar në të gjitha kushtetutat e
vendeve evropiane. Nëpërmjet një
pastori do të rrëfente më lirshëm
gjendjen shpirtërore dhe jashtë
mureve të burgut për padrejtësitë

që i bëhen! Takuam edhe Nasim
Haradinaj që i kishte në vizitë Rafet
Ramën dhe Ridvan Tahirin, me të
cilët hëngrëm edhe një drekë pas
vizitës. Nuk mbahet në burg
presidenti për xhelozi. Ne do ta
bëjmë realitet lirimin e tij! Me
presidentin!”, ka shkruar Bislimi.

Sali Bislimi viziton Thaçin në Hagë: 
Themeluesi i shtetit meriton mbështetjen tonë 

PRISHTINË, 8 QERSHOR - Ambasadori i
Shteteve të Bashkuara të Amerikës
(ShBA) në Prishtinë, Jeff Hovenier,
ka bërë me dije se me ftesë të
Lidhjes Demokratike të Kosovës
(LDK) ka vizituar të mërkurën këtë
parti, ku është pritur në takim nga
Lumir Abdixhiku me
bashkëpunëtorë.
Me këtë rast, ambasadori Hovenier
ka thënë se opozita e përgjegjshme
politike luan një rol kritik në
shoqëritë demokratike. “Me ftesë të
lidershipit të Lidhjes Demokratike
të Kosovës pata një diskutim të mirë
me zyrtarët e LDK-së për një sërë
prioritetesh të përbashkëta. Opozita
e përgjegjshme politike luan një rol
kritik në shoqëritë demokratike”, ka
shkruar ambasadori amerikan në
llogarinë e vet në “Twitter”. 
Ndërsa kryetari i LDK-së, Lumir
Abdixhiku, ka thënë se me
ambasadorin Hovenier kanë
biseduar për temat me interes
nacional për Kosovën dhe

partneritetin strategjik të vendit me
ShBA-në. “Me theks të veçantë, në

këtë sesion u shtruan temat e
proceseve integruese të Kosovës,

dialogut të fasilituar nga BE-ja,
zhvillimit ekonomik dhe energjetik

të Kosovës, qeverisjen e mirë,
reformat në drejtësi si dhe
partneritetin për mbrojtje e
avancim të FSK-së. Duke e
falënderuar ambasadorin Hovenier
për mbështetjen që ShBA-ja i kanë
dhënë Kosovës në të gjitha etapat
historike, shpreha përkushtimin e
LDK-së për avancimin e
partneritetit jetik që Kosova ka me
ShBA-në. Shpreha qartë qëndrimin
e LDK-së se Kosova duhet të marrë
përgjegjësitë e saj për avancimin e
agjendës euroatlantike dhe marrjes
së vendimeve me interes nacional
për vendin. LDK-ja do t’i
kujdestarojë relacionet strategjike
me ShBA-në në të gjitha etapat e
ardhshme zhvillimore të Kosovës”,
ka shkruar Abdixhiku në
“Facebook”, duke shtuar se
ambasadori Hovenier ka shprehur
gatishmërinë dhe vullnetin e
administratës amerikane për ta
mbështetur Kosovën në sfera jetike
të vendit.

Abdixhiku: LDK-ja do t’i kujdestarojë
relacionet strategjike me ShBA-në
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OHËR, 8 QERSHOR - Për dy ditë
radhazi në Ohër të Maqedonisë së
Veriut është mbajtur samiti
“Ballkani i hapur”. Në këtë samit,
përpos liderëve të Shqipërisë,
Maqedonisë së Veriut dhe Serbisë,
si nënshkrues të nismës “Ballkani i

hapur” kanë marrë pjesë edhe
përfaqësuesit e Malit të Zi, Bosnjës
e Hercegovinës (BeH), Shteteve të
Bashkuara të Amerikës (ShBA) dhe
Bashkimit Evropian (BE).  Këtij
samiti nuk i është bashkuar vetëm
Kosova, edhe pse kryeministri
Albin Kurti kishte ftesë zyrtare nga
homologu maqedonas. 
Në kuadër të këtij samiti,

Maqedonia e Veriut, Shqipëria dhe
Serbia të mërkurën kanë
nënshkruar katër marrëveshje dhe
memorandume.
Kryeministri i Maqedonisë së
Veriut, Dimitar Kovaçevski, ai i
Shqipërisë, Edi Rama dhe
presidenti i Serbisë, Aleksandër
Vuçiq, kanë thënë se këto
marrëveshje do ta thellojnë edhe
më tutje bashkëpunimin në sferën
ekonomike, atë të arsimit, kulturës
dhe turizmit. Sipas tyre,
marrëveshjet do ta forcojnë edhe
paqen dhe stabilitetin në rajon,
pas agresionit rus në Ukrainë, për
shkak të frikës nga ndikimi i
ndonjë shteti tjetër, duke aluduar
në Rusinë.
Marrëveshja e parë ka të bëjë me
luftën kundër evazionit fiskal,
gjegjësisht shmangies së pagesës
së tatimit. Marrëveshja thekson
nevojën për punë të përbashkët
për të inkurajuar përmbushjen e
detyrimeve tatimore në të tria
vendet. 
Në tekstin e marrëveshjes së
paraparë në fushën e njohjes
reciproke të diplomave, iniciativa
mbron përshpejtimin e
procedurave për njohjen e
diplomave të arsimit të lartë
ndërmjet Shqipërisë, Maqedonisë
së Veriut dhe Serbisë.

Ndërsa memorandumi për
bashkëpunim kulturor promovon
shumëllojshmërinë kulturore,
dialogun ndërkulturor dhe
mirëkuptimin e ndërsjellë. Sipas
memorandumit, shtetet
nënshkruese do të angazhohen
për ta inkurajuar lëvizshmërinë e
punonjësve të kulturës,
financimin e projekteve kulturore
dhe thellimin e bashkëpunimit
institucional.
Në anën tjetër, në
memorandumin e mirëkuptimit
në fushën e turizmit në Ballkanin
Perëndimor, shtetet parashikojnë
formimin e një harte turistike të
quajtur “Ballkani i hapur”.

Edi Rama: Lufta në
Ukrainë e bën ‘Ballkanin e

hapur’ domosdoshmëri
edhe më të madhe

Para se të nënshkruhen këto
marrëveshje, liderët e tri shteteve
nënshkruese, ai i Malit të Zi,
Bosnjës e Hercegovinës (BeH),
zyrtari i lartë amerikan dhe ai i
Bashkimit Evropian (BE), kanë
shfaqur pikëpamjet e tyre për
“Ballkanin e hapur”. Kryeministri i
Maqedonisë së Veriut, Dimitar
Kovaçevski, si nikoqir i samitit

“Ballkani i hapur”, ka thënë se kjo
nismë ka mbështetjen e të gjitha
bizneseve si mundësi e mirë për
rajonin. “Koha e sfidave të mëdha
që kërkon vendime të guximshme,
për stabilitetin dhe zhvillimin e
rajonit, për një jetë më të mirë, për
evropianizimin e rajonit. Janë
hapur korsitë në Tabanoc në mes
të Maqedonisë së Veriut dhe
Serbisë dhe Qafë-Thanës në mes
të Maqedonisë së Veriut dhe
Shqipërisë. ‘Ballkani i hapur’ po
jep rezultate në lëvizjen e lirë të
mallrave, deri në heqjen e
përfundimtare të barrierave”, ka
thënë Kovaçevski.
Ai ka theksuar se qëllimi i
“Ballkanit të hapur” është
integrimi i vendeve të Ballkanit
Perëndimor në Bashkimin
Evropian dhe bashkëpunimi për
ta forcuar stabilitetin. “Qëllimi ynë
është i qartë, Ballkani duhet të jetë
pjesë e BE-së. Lufta në Ukrainë
krijon mundësi për ndikim të
vendeve të treta andaj duhet të
bashkëpunojmë për forcimin e
stabilitetit. Me rëndësi është që
BE-ja të pranojë se zgjerimi i saj
është interes strategjik. Vizioni ynë
për Ballkanin është integrimi në
BE. Kërkojmë që BE-ja ta pranojë
mundin tonë dhe rajoni të bëhet
pjesë e BE-së”, ka deklaruar

‘Ballkani i hapur’, nënshkruhen
katër marrëveshje në Ohër

E ENJTE, 9 QERSHOR 2022

Maqedonia e Veriut, Shqipëria dhe Serbia të
mërkurën kanë nënshkruar në Ohër katër
marrëveshje dhe memorandume në kuadër të
“Ballkanit të hapur”. Këto marrëveshje është
vlerësuar se do ta thellojnë edhe më tutje
bashkëpunimin  në ekonomi, arsim, kulturë dhe
turizëm ndërmjet shteteve nënshkruese. Para se
të nënshkruhen këto marrëveshje, kryeministri i
Shqipërisë, Edi Rama, ai i Maqedonisë, Dimitar
Kovaçevski, presidenti i Serbisë, Aleksandër
Vuçiqi, kryeministri i Malit të Zi, Dritan Abazoviq,
përfaqësuesi i BeH-së, Zoran Tageltija, ai i ShBA-
së, Gabriel Escobar dhe përfaqësuesi i BE-së,
Oliver Varhelyi, kanë shprehur pikëpamjet e tyre
për “Ballkanin e hapur”. Rama ka thënë se lufta në
Ukrainë e bën “Ballkanin e hapur” një
domosdoshmëri edhe më të madhe. Ndërsa
përfaqësuesi i ShBA-së, Gabriel Escobar, ka thënë
se “Ballkani i hapur” është iniciativë e shkëlqyer, e
cila duhet t’i përfshijë të gjashtë shtetet ballkanike

NË OHËR U MBAJT SAMITI I “BALLKANIT TË HAPUR”, MUNGOI KOSOVA 

Rama: Lufta në Ukrainë e bën ‘Ballkanin e hapur’
domosdoshmëri edhe më të madhe



05E ENJTE, 9 QERSHOR 2022AKTUALE

PRISHTINË, 8 QERSHOR (ER) -
Presidentja e Republikës së Kosovës,
Vjosa Osmani, ka pritur të
mërkurën në takim ministrin e
Jashtëm të Greqisë, Nikos Dendias, i
cili ndodhet për vizitë zyrtare në
Prishtinë. 
Presidentja Osmani ka theksuar se
Kosova dhe Greqia ndajnë të njëjtat
vlera euroatlantike, andaj ka
kërkuar mbështetjen greke për
anëtarësim në Këshillin e Evropës,
Partneritetin për Paqe dhe NATO, si
një garanci jo vetëm për shtetin e
Kosovës, por edhe për rajonin.
Në këtë kontekst, presidentja
Osmani ka përmendur rrezikun
nga tendencat destabilizuese të
Rusisë në Kosovë, Bosnjë e
Hercegovinë dhe Mal të Zi
nëpërmjet Serbisë si satelit i saj.
Një pjesë e takimit u është kushtuar
zhvillimeve të krijuara pas
agresionit të Rusisë në Ukrainë. Me
këtë rast, presidentja Osmani ka
përsëritur qëndrimin se Kosova
është plotësisht në linjë me

sanksionet e BE-së dhe ShBA-së
ndaj Rusisë, duke shprehur
mbështetje për popullin ukrainas
dhe duke bërë me dije se tashmë
Kosova ka strehuar një grup të
gazetarëve nga ky shtet, sikurse që
është e hapur edhe për strehimin e
refugjatëve të tjerë.
Në takim me ministrin Dendias,
presidentja Osmani ka shprehur
gatishmërinë e thellimit të
bashkëpunimit të mëtejmë, me
shpresën që së shpejti do të
formalizohet vendimi për njohjen e
pavarësisë së Republikës së Kosovës
nga Greqia.
Ndër të tjera, në takim me ministrin
Dendias presidentja Osmani ka
potencuar edhe nevojën për rritjen e
shkëmbimit tregtar dhe ekonomik si
dhe bashkëpunimin në  politikën e
jashtme, turizëm, kulturë si dhe
sfera të tjera të interesit të dyanshëm. 
Kryediplomati grek të mërkurën
është takuar edhe me
zëvendëskryeministrin Besnik
Bislimi.

Osmani takohet me kryediplomatin grek,
shpreson në njohjen e Kosovës nga Greqia

Kovaçevski.
Ndërsa kryeministri i Shqipërisë,
Edi Rama, ka thënë se lufta në
Ukrainë e bën “Ballkanin e hapur”
një domosdoshmëri edhe më të
madhe.  “Që kur nisi lufta në
Ukrainë unë i kam ditur edhe
raportet në mes të Serbisë dhe
Kosovës apo Serbisë dhe Rusisë,
por sot jemi këtu sepse duam të
vazhdojmë drejt së ardhmes, pa i
mbyllur sytë se kemi probleme të
pazgjidhura”, ka thënë Rama. 
Kryeministri shqiptar ka thënë se
“Ballkani i hapur” nuk është vetëm
i Serbisë, por se në këtë nismë
kanë vend të gjitha shtetet e
rajonit, duke përshirë edhe
Kosovën. “‘Ballkani i hapur’ nuk
është i Serbisë, siç dëgjojmë këto
ditë, por i të gjithë njerëzve që
jetojnë këtu, është i fermerëve
shqiptarë, sa më shumë të
afrohemi aq më shumë i zgjidhim
problemet dhe armiqësitë, aq më
shumë kemi mundësi ta zgjidhim
edhe problemin në mes të
Kosovës dhe Serbisë”, ka thënë
Rama, duke theksuar nevojën për
më shumë afërsi dhe komunikim
që “njerëzit ta kuptojnë se e
ardhmja është më e rëndësishme
sesa e shkuara”.

“Do të dëshiroja të ishim 6 dhe
dëshiroj të jemi 6 në këtë tryezë.
Por, pavarësisht kësaj, ‘Ballkani i
hapur’ as nuk ndalet, as nuk
mbyllet. Kush i kundërvihet është i
destinuar të zhgënjehet dhe kush
heziton është i destinuar të humbë
kohë të çmuar për të përfituar nga
kjo nismë”, ka thënë Rama, duke
shtuar se e respekton vendimin e
Kosovës sovrane.
Në anën tjetër, presidenti i Serbisë,
Aleksandër Vuçiq, ka thënë se
nisma e “Ballkanit të hapur” synon
lidhjen në mes të njerëzve dhe
zgjidhjen e problemeve dhe se
mbetet i hapur për të gjitha shtetet.
“Nuk do të thotë që të gjithë ta
mbështesin këtë nismë, por është
me rëndësi që kjo po merr
mbështetje gjithnjë e më shumë.
Të gjitha kërkesat për t’iu bashkuar
nismës janë të mirëseardhura. Nga
ne varet se si do të jetojmë me
fqinjët, se a do t’i ndihmojmë njëri-
tjetrit apo nëse do të jemi të
gatshëm ta ndihmojmë njëri-
tjetrin. Kam dëshirë dhe vullnet të
bëjmë punë të mira”, ka thënë
Vuçiqi.
Kurse sipas kryeministrit të Malit të
Zi, Dritan Abazoviq, shtetet e
rajonit duhet t’i lënë pas politikat e

konfrontimeve dhe të shohin drejt
së ardhmes. Ai ka thënë se
pjesëmarrja e tij në takimin e Ohrit
është një akt simbolik në
mbështetje të nismave rajonale që
promovojnë bashkëpunimin
ekonomik dhe pajtimin,
pavarësisht se në vendin e tij, siç
është shprehur, ka forca që nuk
pajtohen apo kundërshtojnë
nisma të tilla rajonale. “Të kaluarën
nuk mund ta ndryshojmë, vetëm
të ardhmen mund ta ndryshojmë.
Çdo gjë që ka për qëllim pajtimin
do ta ketë mbështetjen tonë.
Dialogu rrit besimin mes nesh dhe
të mos frikësohemi prej njëri-
tjetrit. Shpresoj se herën tjetër do të
jemi bashkë të gjitha gjashtë
shtetet, pavarësisht skepticizmin
që mund të kemi”, ka deklaruar
Abazoviq.
Më tutje, kryetari i Këshillit të
Ministrave të Bosnjë e
Hercegovinës, Zoran Tageltija, ka
thënë se beson që shumica e
popullsisë së Bosnjës e mbështet
nismën “Ballkani i Hapur”. “Bosnja
formalisht nuk është anëtare e
nismës, por shpresoj të jem i fundit
këtu në cilësinë e vëzhguesit, apo
çdokush tjetër që vjen këtu të flasë
në cilësinë e anëtarit të nismës së

‘Ballkanit të hapur’. Për fat të keq,
në Bosnjë nuk ka konsensus për
këtë nismë. Nuk ka përgjigje
serioze se për çfarë nuk
mbështetet, sikur që nuk ka
përgjigje negative. Mendoj se
arsyet janë pjesë e paragjykimeve
nga e kaluara dhe për atë se kush
është propozues, a është
alternativë e BE-së. Janë edhe
arsyet e ndikimeve politike, pasi
pretendojnë se do të pësojmë
politikisht nëse pranohen këto
nisma”, ka thënë Tageltija.
Ai ka treguar edhe për mëdyshjet
që ka pasur pasi që i ishte dërguar
ftesa për pjesëmarrje. “Kur mora
ftesën nuk dija çfarë të vendosja.
Në mediet në Bosnjë
kundërshtarët e ‘Ballkanit të hapur’
pyesin se çfarë kërkoj unë në Ohër.
Jam këtu pasi e di se numri më i
madh i popullatës në Bosnjë e
mbështet këtë projekt. Jam këtu
pasi përfaqësuesit e Bosnjës kanë
marrë pjesë në të gjitha bisedimet
teknike që udhëhiqen në kuadër të
‘Ballkanit të hapur’. Dhe jemi të
gatshëm të nënshkruajmë dhe t’i
pranojmë të gjitha marrëveshjet e
‘Ballkanit të hapur’ në momentin
kur do të merret vendimi politik”,
ka thënë Tageltija.

Escobari: “Ballkani i hapur’
duhet të mbështetet nga të

gjithë

Përmes një videolidhjeje
pjesëmarrësve u është drejtuar
edhe i dërguari i posaçëm i ShBA-së,
Gabriel Escobar, duke i dhënë
mbështetje nismës së “Ballkanit të
hapur”.  “Do të shfrytëzojmë çdo
mundësi për ta stabilizuar
Ballkanin. ShBA-ja nuk e sheh
Ballkanin si një pikë e problemeve
nga e kaluara, por në prizmin e së
ardhmes. ShBA-ja e përkrah
nismën ‘Ballkani i hapur’ sikur edhe
të gjitha nismat e tjera që
promovojnë paqe dhe stabilitet në
Ballkanin Perëndimor dhe nëse ka
sukses, duhet të mbështeten nga të
gjithë, të gjashtë shtetet e Ballkanit
Perëndimor”, ka deklaruar Escobari,
duke e quajtur “Ballkanin e hapur”
iniciativë të shkëlqyer. “Secila
iniciativë duhet t’i përfshijë të gjitha
shtetet e Ballkanit Perëndimor në
nivel të njëjtë. ‘Ballkani i hapur’
është iniciativë e shkëlqyeshme, që
vjen në një kohë shumë të
rëndësishme për zhvillimin e
Ballkanit Perëndimor”. 
Edhe komisionari për zgjerim dhe
fqinjësi të mirë i Bashkimit Evropian
(BE), Oliver Varhelyi, ka thënë se
Brukseli e mbështet nismën si
mundësi që, sipas tij, do t’i
ndryshojë sfidat me të cilat është
përballur rajoni, por edhe si
mundësi për përshpejtimin e
integrimit evropian të rajonit.
“Pjesëmarrjen time e shoh si ftesë
që BE-ja të jetë pjesë e procesit.
Nisma ‘Ballkani i hapur’ nuk është
vetëm e mirë, të gjithë e
mbështesin, por është edhe si
mundësi që rajoni ta ndryshojë
realitetin dhe t’i ndryshojë sfidat me
të cilat po përballet që shumë vjet,
për të mos thënë dekada. Mund të
jetë edhe si mundësi për
përjashtimin e rrugës drejt BE-së.
Vlerësoj, nëse punën e bëjmë mirë,
do të përshpejtohet integrimi
ekonomik i rajonit, por edhe
integrimi real i rajonit në BE”, ka
deklaruar Varhelyi.
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Mitrovicë, 8 qershor (ER) -
Kryetari i komunës së
Mitrovicës, Bedri Hamza, ka
pritur të mërkurën në takim
përfaqësuesen e përhershme
të UNDP-së, Maria Suokko, së
bashku me bashkëpunëtoren
e saj, Valbona Bogujevci. 
Në këtë takim është diskutuar

për vazhdimin e
bashkëpunimit në mes të
komunës së Mitrovicës dhe
UNDP-së si dhe për
zhvillimin e projekteve të
reja, konkretisht për
realizimin e projektit të
përbashkët për rregullimin e
varrezave në qytetin e

Mitrovicës. 
Kryetari Hamza është
shprehur i gatshëm për
bashkëpunim, duke e
siguruar UNDP-në se do të
zhvillojë marrëdhënie
partneriteti për realizimin e
projekteve për të mirën e
qytetarëve të Mitrovicës.

Komuna e Mitrovicës dhe UNDP-ja, projekte për qytetarët mitrovicas 

PRISHTINË, 8 QERSHOR (ER) -
Ministria e Industrisë,
Ndërmarrësisë dhe Tregtisë
(MINT) ka njoftuar se është
duke punuar për vendimin
e ri për rregullimin e çmimit
të naftës që do t’i mbrojë
konsumatorët dhe
konkurrencën sipas ligjit.
Sipas kësaj ministrie, Ligji i
ri për naftën parasheh që
qeveria të nxjerrë akt

nënligjor për rregullimin e
çmimeve të naftës dhe
masa të tjera mbrojtëse.
“MINT ka përgatitur
tashmë draftin dhe po
zhvillon konsultime në
mënyrë intensive me
hisedarë në mënyrë që sa
më parë ta procedojë për
miratim në qeveri.
Vendimmarrja pritet të
ndodhë shpejt. Në

ndërkohë, Ministria e
Industrisë, Ndërmarrësisë
dhe Tregtisë po vazhdon
monitorimin e tregut”,
është thënë në njoftimin e
ministrisë që drejtohet nga
Rozeta Hajdari.
Të mërkurën në Kosovë
çmimi i naftës ka arritur
vlerë rekorde. Një litër naftë
është tregtuar 1.82 dhe 1.84
euro centë.

Çmimi i naftës nivel rekord, qeveria Kurti paralajmëron masa ligjore

UASHINGTON, 8 QERSHOR - Një
delegacion i Komisionit të Pavarur
të Medieve (KPM) dhe Autoritetit
të Medieve Audiovizive (AMA)
është duke zhvilluar një vizitë pune
në Shtetet e Bashkuara të
Amerikës. 
Përfaqësuesit e dy autoriteteve
rregullatore nga Kosova dhe
Shqipëria, të kryesuar nga
kryetarët Xhevat Latifi dhe Armela
Krasniqi, kanë zhvilluar një takim
në Departamentin Amerikan të
Shtetit (DASh), ku janë pritur nga
Martin McDowell, drejtor i Zyrës
për Evropën Qendrore dhe
Juglindore. “Dinamika e
zhvillimeve në të dy autoritetet
rregullatore, si dhe sfidat me të cilat
ato përballen, u prezantuan gjatë
takimit, ku u vu theksi më shumë te
garantimi i lirisë së medies dhe
konkurrencës së ndershme në
transmetimet audio/audiovizive,
por edhe duke përmendur
përpjekjet që bëhen për t’i evituar

fenomenet e çrregullimit
informativ, më shumë në formën e
dizinformimit apo propagandës. 
Të gjitha përpjekjet bëhen edhe
më imperative duke pasur
parasysh luftën në Ukrainë dhe
dezinformimin që është
permanent si kërcënim për të
gjithë shoqëritë demokratike.
Sektori audiovizual u konsiderua si
një hapësirë ku mund të
bashkëpunohet me institucionet
homologe apo subjektet e ShBA-së
për të ndikuar dhe mbështetur
projekte të përmirësimit të cilës
dhe shumëllojshmërisë së
përmbajtjeve të transmetuara, si
dhe rritjes së standardeve të
rregullimit të operatorëve të
licencuar në treg”, ka njoftuar
KPM-ja.
Sipas këtij njoftimi, drejtori
Mcdowell, duke i falënderuar të dy
kryetarët për punën që kryejnë
institucionet rregullatore në Kosovë
dhe Shqipëri, ka përcjellë

përshëndetjet nga Grabriel Escobar,
zëvendësndihmëssekretar i Zyrës
për Çështje Evropiane dhe të
Euroazisë.  “Escobari, për shkak të

një agjende pune në rajon, nuk
mundi t’i përshëndeste
personalisht delegacionet  e AMA-
s e të KPM-së.  Takimet e

përfaqësuesve nga KPM-ja dhe
AMA-ja në Shtetet e Bashkuara të
Amerikës vijojnë”, ka njoftuar
KPM-ja.

Drejtuesit e KPM-së dhe AMA-s vizitojnë
Departamentin Amerikan të Shtetit 

PRISHTINË, 8 QERSHOR - Ish-
kryeministrat e Kosovës, Agim
Çeku, Hashim Thaçi, Isa Mustafa
dhe Ramush Haradinaj, do të
intervistohen nga Komisioni
Hetimor në lidhje me procesin e
vendimmarrjes në sektorin e
energjisë për periudhën 2006-
2022, në nivelin legjislativ,
ekzekutiv, rregullator dhe në
ndërmarrje publike.
Ky komision që synon t’i hetojë
dyshimet për keqpërdorime në
sektorin e energjisë për periudhën
2006-2022 do t’i intervistojë edhe
disa ish-ministra.
Bëhet fjalë për ish-ministrat Besim
Beqaj, Avdullah Hoti, Hykmete
Bajrami, Fadil Ismaili, Valdrin
Lluka, Muharrem Nitaj dhe Justina

Pula. Por, me mosfutjen në këtë
listë të kryeministrit Albin Kurti, ka
reaguar deputeti i PDK-së, Hajdar
Beqa. Ai ka kërkuar që në këtë listë,
pos Kurtit, të futen
zëvendëskryeministri Besnik
Bislimi dhe ministri i Financave,
Punës dhe Transfereve, Hekuran
Murati.  “Është e pandershme me
përmend Hashim Thaçin e jo
Albin Kurtin. Nëse dëshironi të
bëni politikë, bëjmë politikë. Është
e pandershme të anashkalohen
qeveria Kurti 1 dhe 2 e mos të
përmendim Hekuran Muratin dhe
Besnik Bislimin”, ka thënë Beqa.
Ish-kryeministri Hashim Thaçi
gjendet në qendrën e
paraburgimit në Hagë që nga
nëntori i vitit 2020.

Komisioni Hetimor për Energji fton 
për intervistim Thaçin dhe Mustafën
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PRISHTINË, 8 QERSHOR (ER) -
Qeveria e Kosovës ka bërë me dije
se ka pranuar me shqetësim
raportimet e fundit në medie
lidhur me abuzimet me fondet e
Programit të Trajtimit Mjekësor
Jashtë Institucioneve
Shëndetësore Publike (TMJIShP).
Për qeverinë është me rëndësi të
veçantë auditimi i tërë këtij
procesi e secilit transaksion që ka
kaluar nëpër programin e
TMJIShP-së, duke u fokusuar në
faktin dhe nivelin e marrjes së
shërbimeve shëndetësore për
pacientin, arsyeshmërinë e
kostos së shërbimit të ofruar,
rregullsinë e procesit që prej
fillimit deri në fund,
provizionimin në fond për
zotimet e ofruara, validitetin e
faturave, pagesave etj.
Qeveria ka theksuar se qëndron

tërësisht në anën e kërkesave të
pacientëve e të publikut të gjerë
dhe do t’i marrë të gjitha masat e
duhura e të ushtrojë brenda
kuadrit ligjor kontroll të rreptë në
FSSh, që ta sigurojë funksionimin
e mbikëqyrjen e programit me
qëllim që pacientët t’i marrin
shërbimet e kërkuara. Ky shërbim
do t’i kthehet normalitetit, kurse
abuzimet në të kaluarën të
hetohen. “Qeveria do t’i aktivizojë
të gjithë mekanizmat e vet dhe do
t’u ofrojë bashkëpunim organeve
të drejtësisë për hetimin e të
gjitha rasteve të nxjerra publikisht
lidhur me keqpërdorimet dhe
abuzimin në emër të pacientëve
që janë trajtuar jashtë vendit,
përmes Programit të Trajtimit
Mjekësor Jashtë Institucioneve
Shëndetësore Publike”, është
thënë në reagimin e qeverisë.

Keqpërdorime të fondeve për trajtim jashtë
vendit, qeveria: Abuzimet do të hetohen

Prishtinë, 8 qershor - Rritja e
buxhetit për shëndetësinë dhe
funksionalizimi i sistemeve të
sigurimeve shëndetësore janë
disa prej prioriteteve të ministrit të
Shëndetësisë, Rifat Latifi. Ai ka
thënë se janë në rrugë të drejtë për
transformimin e shëndetësisë
vendore. 
Duke raportuar në Komisionin
për Shëndetësi dhe Mirëqenie
Sociale, për aktivitetet e
menaxhimit në sektorin e
shëndetësisë dhe aktualitetet e
zhvillimeve të fundit në
shëndetësinë e vendit, Latifi ka
thënë se prioritet janë duke i

dhënë infrastrukturës spitalore
dhe procesit të akreditimit të
spitaleve. “Ata që punojnë në
kujdesin parësor kjo ministri do
t’u kushtojë kujdesin më të madh
të mundshëm. Gjashtë muaj kemi
qenë të ngarkuar më shumë punë.
Po punojmë në shumë rrugë, në
çështjen e legjislacionit që i kemi
gjashtë ligje. Ne nuk kemi
mundësi ta krijojmë qendrën e
traumës sepse është shërbimi i
emergjencës. Po merremi me
legjislacionin dhe mirëqenien e
mjekëve. Na duhet ta fillojmë
procesin e akreditimit të spitaleve.
Po punojmë edhe për ndërtimin e

infrastrukturës. Ne kemi obligim
të merremi me shëndetësi dhe se
kjo qeveri e ka bërë prioritet”, ka
thënë ai. 
Më tutje, Latifi ka thënë se teksa ka
vizituar një klinikë në QKUK, ka
vërejtur mungesë të stafit teknik.
“Rritja e buxhetit të shëndetësisë,
funksionalizimi i sistemeve të
sigurimeve shëndetësore,
detyrimi me ligj për përdorimin e
protokolleve në nivel kombëtar
janë disa nga prioritetet tona. Sot
kam qenë në Onkologji dhe çdo
ditë vizitoj klinika. Kam vërejtur se
kësaj Klinike i mungon stafi
teknik”, ka thënë Latifi.

Latifi: Synojmë rritjen e buxhetit për shëndetësinë

Prishtinë, 8 qershor (ER) - Misioni i
Kombeve të Bashkuara në Kosovë
(UNMIK) ka mbajtur të mërkurën
konferencën me temën “Dita e
hapur globale e Kombeve të
Bashkuara për gratë, paqen dhe
sigurinë”.
Në këtë konferencë, presidentja e
Kosovës, Vjosa Osmani, është
shprehur se në Kosovë më 22-23
tetor do të mbahet forumi për
gratë në paqe dhe siguri. Më tutje,
Osmani ka thënë se institucionet
aktuale e kuptojnë rëndësinë e
integrimit të fuqizimit të grave dhe
vajzave në çdo sektor e strategji pa
dallim. “Integrimi i vajzave dhe
grave është synim i përditshëm
dhe këtë mund ta arrijmë kur
garantojmë barazi në të gjitha
fushat. Ne e kuptojmë se ky mund
të jetë rrugëtim i gjatë dhe i
vështirë, por vullneti ekziston dhe
vizioni gjithashtu. Ne kemi nevojë
për më shumë gra në pozita
udhëheqëse. Gratë mund ta bëjnë
këtë, shoqëria jonë ka nevojë për

këtë”, ka thënë Osmani.
Ndërsa Caroline Ziadeh,
përfaqësuese speciale e
sekretariatit të përgjithshëm të
OKB-së, ka thënë se pjesëmarrja e
grave kontribuon në shoqëri
demokratike dhe zhvillim
përfshirës e ngritje të paqes të
qëndrueshme.
Në anën tjetër, Ulrika Richardson,
koordinatore e Kombeve të
Bashkuara për Zhvillim, ka thënë
se që 22 vjet janë duke folur për
rezolutën e Këshillit të Sigurimit
dhe “ende jemi duke folur dhe
rezultatet nuk po i shohim”. “Jemi
shumë larg, por duhet të ecim
përpara. Ballkani Perëndimor ka
zgjedhur paqen si rrugë të vetën
dhe nuk ka kthim prapa, por për
këtë udhëtim drejt avancimit të
ecjes i duhen gratë. Ato duhet të
jenë pjesë e udhëtimit. Kam qenë
e impresionuar nga cilësia,
vendosmëria dhe pasioni i lëvizjes
së grave në Kosovë dhe rajon që
katër vjet”, ka thënë ajo.

Osmani: Integrimi i grave dhe vajzave, 
synim i përditshëm yni
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PRISHTINË, 8 QERSHOR (ER) - Në
tremujorin e parë të këtij viti
Kuvendi i Kosovës ka
shpenzuar 1 milion e 819 mijë e
199 euro, prej tyre për paga dhe
shtesa 1 milion e 592 mijë euro,
ndërsa për mallra dhe
shërbime 162 mijë euro, ka

bërë me dije të mërkurën
sekretari i Kuvendit të Kosovës,
Ismet Krasniqi, gjatë arsyetimit
të raportit të shpenzimeve të
Kuvendit për tremujorin e parë
të vitit 2022 para Komisionit
për Buxhet, Punë dhe
Transfere. Krasniqi ka thënë se

shpenzimet e Kuvendit në
katër programe përfshijnë 1
milion e 819 mijë e 199 euro.
Komisioni ka miratuar këtë
raport të Kuvendit dhe raportin
vjetor financiar të Këshillit
Prokurorial të Kosovës për vitin
2021.

Kuvendi shpenzoi mbi 1.8 milion euro për tre muajt e parë të vitit 2022

PRISHTINË, 8 QERSHOR (ER) -
Aleanca për Ardhmërinë e
Kosovës (AAK) ka kërkuar nga
Qeveria e Kosovës heqjen për
një periudhë pesëmujore të
akcizës për naftën, heqjen e
tatimit mbi produktet bazike të
shportës familjare dhe
përkrahjen direkte apo
indirekte për ta ruajtur
zinxhirin ekonomik.
Deputeti i kësaj partie, Pal
Lekaj, ka thënë se kjo duhet të
bëhet për shkak të inflacionit të
lartë në Kosovë. Lekaj ka thënë
se kryeministri Albin Kurti është
në ekskursion dhe se ministrat
e tij nuk po ndërmarrin masa
në të mirë të qytetarëve.
“Reagimi i qeverisë në këtë
kohë krize as që shihet.
Kryeministri është në
ekskursion e ministrat e
dikastereve ekonomike janë të
padukshëm. Madje për secilin
propozim, iniciativë të
opozitës, nuk ekziston as

minimumi i vullnetit për
diskutim, apo për gjetje të
alternativave të përbashkëta.
Pra, thjesht, ende janë në
logjikën ‘Krejt dhe drejt’”, ka
thënë Lekaj.
Më tutje, ai ka thënë se
ekonomia e Kosovës është para
kolapsit. “Për ta ruajtur vitalitetin
e zinxhirit ekonomik na duhen
masa urgjente. Masat urgjente
duhet të përfshijnë së paku tri
segmente. E para, përkrahja
nëpërmjet politikave fiskale dhe
tatimore. E dyta, përkrahja qoftë
direkte apo indirekte për ta
ruajtur zinxhirin ekonomik. Dhe
e treta, të sigurohet furnizimi
apo kontratat për produktet
bazike dhe kontrolli i tregut. Te
përkrahja nëpërmjet politikave
fiskale dhe tatimore propozojmë
heqjen për një periudhë
pesëmujore të akcizës për
naftën, heqjen e tatimit mbi
produktet bazike të shportës
familjare, përkrahjen direkte apo

indirekte për ta ruajtur zinxhirin
ekonomik, masa emergjente të

rishikimit të çmimeve të
kuotuara në projektet e

investimeve publike”, ka thënë
Lekaj.

AAK-ja kërkon heqjen e akcizës së naftës 
dhe të tatimit mbi produktet bazike

PRISHTINË, 8 QERSHOR (ER) -
Administrata Tatimore e Kosovës
(ATK) ua ka rikujtuar personave të
cilët merren me aktivitete afariste,
se në bazë të legjislacionit tatimor
janë të detyruar t’i deklarojnë
tatimet dhe kontributet
pensionale në mënyrë reale.
Sipas njoftimit, aktivitetet e ATK-
së në vazhdimësi do të
përqendrohen pikërisht te
kategoritë si: nëndeklaruesit e

pagave të punëtorëve,
nëndeklaruesit te bizneset e
mesme dhe të mëdha,
nëndeklaruesit te bizneset mikro
dhe të vogla, me qëllim të
identifikimit të atyre bizneseve të
cilat nëndeklarojnë të ardhurat e
tyre.
“Disa nga veprimtaritë si në vijim
nuk zbatojnë këtë obligim,
prandaj ATK-ja u bënë thirrje që t’i
deklarojnë apo korrigjojnë sa më

parë deklaratat e tyre dhe t’i
përmbushin të gjitha obligimet
tatimore të parapara me
legjislacionin tatimor”, ka njoftuar
ATK-ja.
Më tutje, ATK-ja i ka inkurajuar
këto kategori që t’u përgjigjen në
mënyrë të saktë detyrimeve
tatimore, në të kundërtën do të
detyrohet të ndërmarrë masa
ndëshkuese sipas legjislacionit
tatimor.

ATK-ja u bënë thirrje biznesmenëve t’i 
deklarojnë tatimet dhe kontributet pensionale

PRISHTINË, 8 QERSHOR - Zyra
Kombëtare e Auditimit (ZKA) që
nga themelimi e deri më tash ka
shpenzuar 3 milionë euro vetëm
për qira në objekte private.
Kuvendi ka shqyrtuar të
mërkurën kërkesën e Zyrës
Kombëtare të Auditimit për
vendosjen në objekt publik.
Komisioni i ka rekomanduar
Kryesisë së Kuvendit, Qeverisë
së Kosovës dhe AKP-së që të
ofrojnë një objekt të
përshtatshëm pune brenda
objekteve publike për ZKA-në.  

Auditorja e përgjithshme e ZKA-
së, Vlora Spanca, gjatë arsyetimit
të kërkesës, ka thënë se
aktualisht vlera e kontratës
mujore për objektin ku gjenden
tani në “Arbëri” është 13 500
euro, ndërsa për një vit 162 mijë
euro.  “Kontrata është
pesëvjeçare për objektin në
‘Arbëri’ nga viti 2018, dhe është e
mundshme që ajo kontratë të
ndërpritet për qira”, ka thënë
Spanca. Ajo ka kërkuar që të
aprovohet kërkesa nga
komisioni në mënyrë që të

kursehen këto mjete për objekte
me qira.
Deputetët e mazhorancës dhe të
opozitës kanë kërkuar nga
Agjencia Kosovare e Privatizimit
që të ofrojnë ndonjë objekt të
pashfrytëzuar në Prishtinë për
Zyrën Kombëtare të Auditimit.
Po ashtu, komisioni ka miratuar
Raportin Vjetor Financiar të
Zyrës Kombëtare të Auditimit
për vitin 2021. Komisioni pritet
ta shqyrtojë edhe raportin e
Shpenzimeve të Kuvendit për
tremujorin e parë të vitit 2022.

Zyra Kombëtare e Auditimit ka shpenzuar 
3 milionë euro vetëm për qira
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Shkruan: Behxhet 
Sh. SHALA – BAJGORA

Dikush për lisa, dikush për
fshesa: Albin Kurti është në listën
e veteranëve të UÇK-së dhe tash,
kryesisht nga mllefi dhe inatet
politike, po bëhet përpjekje që të
kundërshtohet ky status që mban
nënshkrimin e bacë Adem
Demaçit si përfaqësues politik i
Zyrës së UÇK-së në Prishtinë,
pjesë e së cilës, që nga fillimi ka
qenë edhe Albin Kurti. Për shkak
të korrektësisë më duhet ta them
se, ndonëse në atë kohë kam
qenë sekretar i KMDLNj-së, në të
njëjtën kohë kam qenë edhe
pjesë e Zyrës së UÇK-së ku kam
shkuar çdo ditë, së paku 2 deri në
3 orë. Tash statusin e veteranit të
UÇK-së për Albin Kurtin po
përpiqen, unë e them pa asnjë
argument, ta kundërshtojnë
edhe ish-anëtarët nga kupola e
LV-së sikur edhe disa politikanë
që janë të pakënaqur, unë e them
me të drejtë, me Albin Kurtin si
kryeministër. Deri kur ishin
bashkë nuk e kundërshtonin
Albin Kurtin si veteran, kurse tani
ia kanë vënë epitetin si veteran i
rrejshëm, veteran mashtrues dhe
cilësime të tjera që nuk përkojnë
asgjë me realitetin e asaj kohe.
Opozita aktuale, më duhet ta quaj
opozitë vetëm për ta respektuar
terminologjinë politike e assesi
për shkak se e bën ndonjë
aktivitet opozitar, gabimin më të
madh në kundërshtim të Albin
Kurtit po e bën duke luajtur në
kartat se Albini qenka veteran i
rrejshëm dhe antiamerikan. Jam
dëshmitar i thuaja të gjitha
ngjarjeve të asaj kohe dhe me
përgjegjësi e them se Albin Kurti i
asaj kohe sa ka qenë pjesë e Zyrës
së UÇK-së nuk e ka asnjë vërejtje
në aspektin njerëzor, politik dhe
kombëtar sikur që në asnjë rast
nuk ka treguar mungesë guximi
dhe gatishmërie për ta bërë
sakrificën e kërkuar. Ka qenë
shoqërues dhe përkthyes i bacës
Adem Demaçi sikur, në një
mënyrë edhe këshilltar, prandaj
ka qenë i rrezikuar gjatë tërë
kohës sa ka qenë me bacën. E ka
shoqëruar bacën në të gjitha
takimet me ndërkombëtarët, me
gazetarë sikur që ka qenë
shoqërues thuaja në të gjitha
takimet e bacës me drejtues të
UÇK-së në terren duke kaluar
nëpër punkte dhe vendqëndrime
të policisë dhe paramilitarëve
serbë. Gjithashtu, Albin Kurti ka
qenë shoqërues dhe përkthyes i
bacës Adem në takimin e bacës
me Robin Kuk në Shkup që priste

bileta për pjesëmarrësit e
Konferencës së Rambujesë. Është
e pavërtetë e madhe dhe
skajshmërisht e pandershme që
Albin Kurti të akuzohet se ka
dhënë dorëheqje nga Zyra e
UÇK-së sepse ka qenë kundër
UÇK-së dhe këtë e përdorin si
arsyetim për ta luftuar politikisht
Kurtin. E vërteta është se Albin
Kurti, Skënder Kastrati dhe
Fexhrije Shala kanë dhënë
dorëheqje shkaku se e kanë
kundërshtuar shkuarjen në
Rambuje, e jo se kanë qenë
kundër UÇK-së. Aplikimet për
status të veteranit të UÇK-së janë
plotësuar dhe janë nënshkruar
nga baca Adem Demaçi dhe
aplikuesi vetëm e ka nënshkruar
formularin. Edhe unë e kam
pasur formularin e nënshkruar
nga baca Adem Demaçi, por se
nuk kam pranuar ta nënshkruaj,
prandaj kam mbetur pa status të
veteranit, ndonëse kam qenë
shumë aktiv në Zyrën e UÇK-së
sikur që kam shpërndarë edhe
armatim me Ahmet Haxhiun.
Kur patrioti, tash i ndjerë,
Shashivar Makolli, ka ardhur me
urgjencë në shtëpinë time me një
listë nga Zyra e UÇK-së, kam
qenë i tmerruar me disa emra që
kanë qenë në atë listë. Atëherë
baca Adem ishte në Sarandë dhe
në një bisedë të gjatë telefonike
kam kërkuar që kjo listë në asnjë
mënyrë të mos dërgohet si e tillë.
Në këtë kontekst, jam takuar me
drejtues me ndikim të UÇK-së
nga të cilët kam kërkuar që kjo
listë të ngushtohet e që edhe
është bërë. Janë përralla se baca
Adem Demaçi në kohën kur
Albin Kurti paska aplikuar për
status të veteranit nuk ka folur me
Albin Kurtin. E vërteta është se
baca Adem raportet dhe
kontaktet me Albin Kurtin i ka
ulur nga raportet vëllazërore, në
raporte miqësore që edhe ka
qenë ftohje e raporteve. Këtë disa
herë e ka thënë për mediet e
kohës, kurse në atë kohë nuk ka
pasur njeri me të cilin baca Adem
nuk ka folur. Baca Adem edhe
prej askushit është munduar të
nxjerrë diçka të dobishme për
kombin dhe shtetin e lëre më për
Albin Kurtin të cilin e ka
konsideruar personin më të afërt.
Është çështje tjetër si janë sjellë
LV-ja dhe Albin Kurti me bacën
Adem. Krejtësisht jokorrektë dhe
në mënyrën më të ulët të
mundshme. Në kohën kur baca
Adem, me propozimin e Bleron
Baraliut ka hyrë në garë për
postin e presidentit të Kosovës,
LV-ja ka qenë në opozitë dhe në
bazë të asaj se çfarë ka bërë baca
Adem për të, por edhe vetëm si
emër, baca Adem, po të defilonte
rrugëve të Prishtinës edhe me
flamur të Serbisë, LV-ja,
përkatësisht Albin Kurti, do të
duhej ta votonte, pa asnjë kusht
për president e jo të kushtëzonte

duke e pasur të qartë se Adem
Demaçi ka qenë njeri të cilin nuk
ka pasur mundësi ta kushtëzojë
as Serbia e askush në këtë botë
edhe me çmimin e jetës e lëre më
për një post apo karrige e cila,
edhe ashtu ishte caktuar për
Pacollin me angazhimin e plotë
të krahut të luftës dhe
mercenarëve si ambasadori Dell
sikur edhe sekseri i Dellit dhe
Pacollit, Pushikari. Këtu ishte
ndarja dhe fillimi i rrugëtimit
patologjik të Albin Kurtit për
marrje të pushtetit, me çdo
mënyrë, me të gjitha mjetet duke
e shkërdhyer edhe vetë
Makiavellin në këtë fushë. Me
bacën Adem në atë kohë kemi
pasur raporte të shkëlqyera me
Albin Kurtin dhe shumë herë
kemi qenë në banesën e
prindërve të Albinit, Zaim Kurtit
dhe Arife Kurtit, të cilët meritojnë
respekt maksimal për atë kohë.
Baca Adem asnjëherë nuk i ka
ndërprerë marrëdhëniet me
Albin Kurtin sikur që edhe pas
ftohjes së këtyre raporteve
asnjëherë nuk e ka sulmuar
publikisht e as privatisht Albinin.
Jokorrektësia e Albinit ndaj bacës
sot po i kthehet në formë të
faturës që e ka pushtetin absolut
dhe nuk di çka të bëjë me atë
pushtet! Në momentin kur Albin
Kurti dhe LV-ja kanë refuzuar ta
përkrahin bacën Adem për
president është edhe pikënisja e
rrugëtimit patologjik të Albin
Kurtit drejt majave të pushtetit
dhe mendoj se çdo patriot i
vërtetë është dashur të nxjerrë
mësim nga ky veprim. LV-ja dhe
Albin Kurti, po ta përkrahte
bacën për president, do të
shkëputej nga partitë e tjera që i
kishin shitur shpirtin djallit duke
pranuar që një personalitet
njerëzor dhe kombëtar si baca
Adem Demaçi të zëvendësohet
nga një person që deri atëherë
asgjë nuk kishte bërë për
shqiptarët dhe Kosovën. Mos të
hyj edhe më thellë. Deri këtu
Albin Kurti ishte pa asnjë vërejtje,
andaj i dal në krah në mbrojtje
nga linçimet publike që po i
bëhen sot si veteran i rrejshëm,
antiamerikan dhe kundër UÇK-
së, apo edhe frikacak që nuk ka
guxuar ta kapë pushkën apo të
bëhet pjesë e luftës. Në atë kohë
Albin Kurti 100 për qind ishte
pjesë e luftës dhe 100 për qind
ishte UÇK. Hiç nuk pajtohem me
Albinin e sotëm, por kjo ishte e
vërteta për atë kohë. Dhe këtë të
vërtetë do ta mbroj sa të jem
gjallë. Ka edhe shumë gjëra të
tjera të pathëna, por çdo gjë
shkon me kohën!

Albin Kurti si kryeministër i
Kosovës: Po të kishte Kosova një
opozitë efektive dhe efikase,
Albin Kurti ose do të detyrohej të
lëvizte përpara ose do të shkonte
në shtëpi. Opozita aktuale as që

është e interesuar ta marrë
pushtetin edhe në rast se Albini
do t’ia falte në tabaka. E Albin
Kurti jo që nuk do të heqë dorë
nga pushteti, por do ta mbrojë
postin dhe karrigen sikur që e
bëri këtë Salavdore Alende në Kil.
Albin Kurti e ka marrë pushtetin
në kohën më të keqe të
mundshme, pandemia e
shkaktuar nga Covid-19, lufta në
Ukrainë dhe kriza globale
ekonomike. I përballur me sfidën
e detyrimit të marrjes së
vendimeve, disa të trashëguara e
disa të kohës, Albini është
mbështetur për muri, me një
hapësirë manovrimi minimal
dhe thuaja pa shtegdalje. Me të
Albini nuk ka ose, ose ..., por
vetëm të nënshkruajë atë që ia
vënë para. Ukraina ia ka zgjatur
jetën politike Albinit, e jo 51
përqindëshi i votave të fituara.
Kjo përqindje, 51 për qind e
votave të fituara, po i rri si gijotinë
mbi kokën politike Albin Kurtit
dhe në çastin kur stabilizohet
pjesërisht Ukraina, aktivizohet
edhe gijotina! Pa asnjë dyshim se
ndërkombëtarët do të
angazhohen për një
gjithëpërfshirje politike gjatë
nënshkrimit të marrëveshjes
përfundimtare me Serbinë. Një
gjithëpërfshirje të detyrueshme
që mund ta mbajë Albin Kurtin
në pushtet deri në zgjedhjet e
ardhshme, nëse duan
ndërkombëtarët. Albin Kurtit nuk
i intereson qeveria e as qeverisja
sepse është mbi çdo qeveri dhe
mbi çdo qeverisje. Në qeverinë
aktuale të Albin Kurtit, që unë e
quaj qeveri të baushtellës, nuk
bëhet gara se cili ministër është
më i mirë, por se cili ministër
është më i dobët, cili ministër
është i pakorruptuar, por se cili
ministër është më pak i
korruptuar, cili ministër është
kundër nepotizmit, por se cili
ministër ka punësuar më shumë
familjarë dhe dosta, cili ministër
është kundër tenderomanisë, por
se cili ministër ka dhënë më
shumë tenderë njëburimorë. Në
qeverinë aktuale nuk flitet më për
patriotizmin, por se kush ka
punësuar më shumë bijë dhe bija
të ish-agjentëve të KOS-it, UDB-
së, si deputetë, si ambasadorë, në
borde të ndryshme dhe pozita të
tjera kyçe. Albin Kurtit dhe Vjosa
Osmanit nuk iu intereson fare
Kosova dhe qytetarët e saj, por u
intereson Ukraina, Zielinski
sepse ata po i mbajnë në pushtet
aktualisht. Është një inflacion
rekord, është një papunësi
rekorde, qytetarët e Kosovës japin
qindra euro ryshfet vetëm për të
siguruar ndonjë termin për viza
te disa ambasada në ndërkohë që
kultivuesi i mirëqenies, që për
mua është në lula, flet për një
shpërthim të zhvillimit ekonomik
si asnjë shtet tjetër në Evropë!
Kush është ai i marrë që e beson

këtë përveç atyre që janë
përfitues nga kjo situatë. Mali i Zi
vitin e kaluar i ka rritur rrogat 33
për qind, kurse Kosova nuk i ka
rritur as 00000.1 për qind, kurse
paska një zhvillim aq të madh.
Dhunohen pamëshirshëm të
drejtat e pensionistëve
kontributpagues të paraluftës të
cilët, përkundër angazhimit dhe
kualifikimit superior, trajtohen si
pensionistë të moshës. Në
mënyrën më të paskrupullt të
mundshme dhe të pandjeshme
dhunohen veteranët e luftës nga
ata që luftën e kanë përjetuar vetë
përmes “play - station” dhe se
urrejtjen patologjike që e kanë
pasur prindërit e tyre e
manifestojnë përmes dhunuesve
të shpërfaqur si bija dhe bijë të
tyre, trashëgimtarë biologjikë. Për
mua është jashtëzakonisht
brengosëse dhe e papranueshme
që me lehtësi aq të madhe
kryeministri aktual cilësohet si
mashtrues, rrenc, paranojak, i zi
si futa, i marrë dhe i çmendur.
Dhe këto cilësime nuk janë
sporadike, por janë përhapur
shumë, për fat të keq! Me këtë
kolorit politik, Kosovën e presin
ditë të zeza. Sot Kosovën e
drejtojnë persona pa histori të
qëndrueshme kombëtare, pa
integritet profesional dhe moral,
disa prej tyre llaskuçë
permanentë dhe që duan të
qëndrojnë në pushtet duke e
sulmuar të kaluarën dhe
personalitetet që e vulosën të
kaluarën e që disa prej tyre po
mbahen peng në llogoren në
Hagë, kurse disa që e kanë
pafytyrën e regjur si shualli nga
lëkura e buallit indian, duan të
shkojnë e t’i vizitojnë ata. Ky është
Albini i sotëm që është e
kundërta e Albinit të Zyrës së
UÇK-së që ishte shembull për
çdo gjë. Me këtë duhet të merret
opozita e jo me statusin e
veteranit të rrejshëm të UÇK-së,
antiamerikanizmit si dhe
pallavra të tjera që vetëm sa e
forcojnë Kurtin dhe Çetën e
Profetëve Injorantë që i ka
mbjellë në të gjitha institucionet
duke sajuar një qark të mbyllur
me informata krejtësisht
selektive për një rreth të ngushtë,
të besueshëm apo servilë ndaj
liderit që ua ka mundësuar këtë
që nuk e kanë parë as në ëndërr
se do ta realizojnë. Nuk ka njeri
që ka investuar në fillim në LV
dhe në Albin Kurtin, si në
aspektin e promovimit e sidomos
në atë të përkrahjes materiale,
bashkë me bacën Adem, por
gjithashtu nuk ka rast që dikush
është sjellë me më shpërfillje, me
më të keq e madje edhe me
hakmarrje se që e ka bërë Albini
ndaj bacës dhe meje! Përkundër
të gjithave, Zoti i ndihmoftë duke
e kthyer në rrugë të mbarë dhe
sinqerisht uroj që mos t’i ndodhë
asnjë e keqe! Nëse kjo mjafton!

Mos u merrni me Albinin e Zyrës së UÇK-së!
Merruni me Albinin kryeministër!
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Veton ZYMBERI 

PRISHTINË, 8 QERSHOR -
Përfaqësuesja e Kosovës në
futboll sonte (e enjte) e
zhvillon ndeshjen e tretë në
Grupin 2 të Ligës C në Ligën e
Kombeve. Kundërshtare e
“dardanëve” do të jetë Irlanda e
Veriut. Kjo ndeshje fillon në
orën 20:45 dhe zhvillohet në
stadiumin “Fadil Vokrri”. 
Trajneri Alain Giresse në
konferencë për medie,

mbajtur një ditë para ndeshjes,
ka thënë se “dardanët” kanë
mungesa të shumta por,
pavarësisht prej tyre, do të
tregojnë performacë të mirë.
“Ndodhemi në situatë të
veçantë. Vlen të përmendet
mungesa e dy lojtarëve që u
ndëshkuan me karton të kuq.
Këta dy lojtarë i shtohen listës
së mungesave dhe atyre që
nuk janë grumbulluar. Kemi
vështirësi në pozicione të
caktuara, pasi lojtarët që
mungojnë janë të

rëndësishëm në pozitat e tyre.
Mirëpo ne do të tentojmë t’i
përshtatemi situatës ku
ndodhemi dhe të tregojmë
performancë sa më të mirë”, ka
thënë Giresse, i cili ka mohuar
se ndien presion para ndeshjes
së tij të tretë zyrtare me
Kosovën. “Nuk jam në presion.
Nuk e di si e shihni ju këtë pjesë,
por ajo që dua të them është se

jemi përgatitur maksimalisht
për ndeshjen e nesërme që të
marrim rezultat pozitiv”, ka
deklaruar strategu francez. 
Për ndeshjen ndaj Irlandës së
Veriut ka folur edhe portieri
Samir Ujkani, i cili, në mungesë
të Aro Muriqit, pritet të jetë
titullar. “Ne duhet të luajmë për
rezultat dhe shpresojmë se
mund ta arrijmë të enjten një

gjë të tillë. Për ne është krenari
të jesh pjesë e Kosovës, sepse
gjithmonë tifozët kanë qenë
pas nesh. Vetëm të gjithë së
bashku mund t’ia dalim të
shënojmë fitore, pasi shpresat
tona janë gjithnjë për ta fituar
grupin”, është shprehur Ujkani. 
Optimist për fitoren ndaj
Kosovës është sulmuesi i
Irlandës së Veriut, Shayne
Lavery. “Ne duam ta përdorim
dhimbjen që e kemi për faktin
që nuk e mposhtëm Qipron
dhe t’i marrim tri pikë në
Kosovë. Ne ishim të dëshpëruar
që nuk arritëm të shënonim në
udhëtim. Na mungoi prekja e
fundit. Duam t’i përmirësojmë
gabimet ndaj Kosovës. Kam
besim se fitoret do të vijnë.
Kemi lojtarë të talentuar”, ka
thënë Lavery.

Kosova me mungesa të lojtarëve kërkon 
fitore kundër Irlandës së Veriut

PRISHTINË, 8  QERSHOR -
Përfaqësuesja e Kosovës U21 në
futboll po i vazhdon përgatitjet
me intensitet dhe me
entuziazëm për ndeshjen e
radhës kundër Anglisë U21 që
zhvillohet të premten në
stadiumin “Fadil Vokrri”. Fitorja
kundër Andorrës e ka rritur
vetëbesimin tek ekipi i drejtuar
nga Albert Bunjaki, megjithëse
të gjithë janë të vetëdijshëm se
kësaj radhe përballë do të kenë
një kundërshtar të një niveli
krejt tjetër, me lojtarë që kanë
përvojë edhe në Ligën
Premiere. Bunjaki është
shprehur i kënaqur me shumë
elemente të lojës kundër
Andorrës, veçmas me
futbollistët e gjeneratës më të
re, pasi prej 24 futbollistëve të

grumbulluar, 14 prej tyre kanë
të drejtë të luajnë në
kualifikimet e ardhshme. “Më
gëzon fakti se 8 lojtarë që kanë
luajtur në pjesën e dytë kundër
Andorrës e kanë mundësinë që
të luajnë edhe në ciklin e
ardhshëm kualifikues. Objektivi
ynë është që në këto tri ndeshje
së paku t’i marrim katër pikë
dhe eventualisht 6 pikë, sepse
kjo na mundëson që të kemi një
pozitë më të mirë në renditje, e
që do të kishte ndikim në
shortin e kualifikimeve të
ardhshme. Ndërkaq, objektiv
tjetër është inkuadrimi i sa më
shumë futbollistëve të rinj të
cilët do të jenë pjesë e ekipit në
të ardhmen”, ka thënë Bunjaki.
“Më e mira e ndeshjes me
Anglinë është se askush nuk

beson se ne mund të nxjerrim
rezultat pozitiv. Por, ne besojmë
se me përgjegjësi e disiplinë në
lojën defansive mund t’u sjellim
telashe edhe kombëtareve të
nivelit të Anglisë. Normalisht se
nuk do të jetë e lehtë sepse
niveli i kësaj kombëtare është
krejt tjetër, por neve kjo ndeshje
do të na shërbejë si shkollë dhe
si vizion për të ardhmen. Pres
maksimumin prej secilit lojtar
dhe do të jetë interesant si për
mua, po ashtu edhe për lojtarët
të shohim sa do të arrijmë të
ballafaqohemi me një
kundërshtar të tillë”, ka shtuar
Bunjaki. “Ndeshja me Anglinë
është e veçantë. Është kënaqësi
t’i shoh yjet e së ardhmes së
Ligës Premiere në ‘Fadil Vokrri’,
por njëkohësisht edhe lojtarët

tanë kanë nevojë për
përkrahjen e tifozëve, sepse
motivimi është më i madh.
Prandaj, apeloj te të gjithë
sportdashësit që të vijnë ta
përkrahin kombëtaren”, ka

deklaruar Bunjaki. Ndeshja
Kosovë U21 - Angli U21
zhvillohet të premten në orën
20:00 në stadiumin “Fadil
Vokrri” dhe hyrja për të gjithë
tifozët është falas.

Bunjaki: Mund t’i nxjerrim telashe Anglisë 

Veton ZYMBERI 

PRISHTINË, 8 QERSHOR - Skuadra
nënkampione e Kosovës në
futboll, Drita e Gjilanit, do të
marrë pjesë në garat
evropiane. Ky klub ka njoftuar
të mërkurën se ka filluar
stërvitjet në mënyrë që të
përgatitet sa më mirë për
pjesëmarrjen në këto gara, por
edhe për edicionin e ri
futbollistik në Kosovë. Risit në
klubin gjilanas nuk kanë
munguar, pasi janë përforcuar
me futbollistë cilësorë si
Besnik Krasniqi dhe Blend
Baftiu, derisa kanë rinovuar
kontratat edhe me disa prej

lojtarëve kryesorë, përfshirë
Hamdi Namanin dhe
sulmuesin Marko Simonovski. 
Mesfushori i dalluar në

futbollin e Kosovës, Hamdi
Namani, ka vendosur t’i
mbetet besnik skuadrës
gjilanase edhe për dy edicionet

e ardhshme. “Klubi ynë FC
Drita dhe Hamdi Namani-
Lumi kanë vazhduar
bashkëpunimin edhe për dy
vjet të tjera. Namani është
pjesë e klubit tonë tani e tri
vjet. Deri më tani ka zhvilluar
103 ndeshje zyrtare në tri
kompeticione dhe ka shënuar
18 gola. FC Drita i dëshiron
suksese Namanit në
rrugëtimin tonë”, thuhet në
njoftimin e Dritës. 
Interesim për mesfushorin
është raportuar të kenë
shfaqur ish-skuadra e tij, Llapi
dhe Prishtina. Ndryshe nga
Namani, sulmuesi Simonovski
e ka rinovuar kontratën vetëm
për një vit. “FC Drita dhe

sulmuesi ynë, Marko
Simonovski, kanë arritur
marrëveshje për ta vazhduar
bashkëpunimin edhe për një
vit. Simonovski ka shënuar 18
gola në tri kompeticionet me
klubin tonë në edicionin që
lamë pas. Marko Simonvski
bëhet kështu sulmuesi më i
suksesshëm në dekadën e
fundit te FC Drita, ku brenda
një edicioni arrin të shënojë 18
gola”, thuhet në njoftimin e
nënkampionëve të Kosovës.
Drita pati një edicion të mirë,
por në fund nuk arriti të fitojë
trofe, pasi titullin e rrëmbeu
skuadra e Ballkanit, derisa në
finale të Kupës është mposhtur
nga Llapi.

Drita nis përgatitjet, Namani dhe 
Simonovski vazhdojnë kontratat 

Pas fitores ndaj Qipros dhe humbjes nga Greqia,
Kosova e zhvillon ndeshjen e tretë në stadiumin
“Fadil Vokrri” nga e cila ndeshje synon të marrë pikë
të plota. Pavarësisht prej mungesave, trajneri Alain
Giresse ka shprehur optimizëm se “dardanët” do të
paraqiten mirë në këtë ndeshje 
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DORTMUND, 8  QERSHOR - Borussia
Dortmundi është klubi me
strategjinë më fitimprurëse në
merkato. Haalandi ishte vetëm
shitja e fundit e kësaj vere, por
edhe pse flitet për një nga
lojtarët më të mirë në botë, nuk
ka vendosur rekord. Rekordin e

shitjeve te Dortmundi e mban
Dembele, që u shit për 105
milionë euro te Barcelona, një
rekord edhe sot e kësaj dite për
Bundesligën. Por po t’i shohim
pesë shitjet me vlerën më të
lartë në vitet e fundit nga
Dortmundi, vëmë re se klubi

gjerman ka përfituar plot 321
milionë euro. Fitimin më të
madh e ka pasur me Dembelen,
të cilin e bleu 15 milionë euro
dhe e shiti 105 milionë. Fitim
plot 77 milionë euro edhe nga
Sancho, që e bleu për vetëm 8
milionë euro dhe e shiti te

Manchester Unitedi për 85
milionë euro. Interesant fakti për
amerikanin Pulisiq, që e mori
për vetëm 25 mijë euro dhe e
shiti te Chelsea për 64 milionë
euro. Jo pak Dortmundi fitoi
edhe me Aubameangun, të cilin
e mori nga kampionati francez

për 13 milionë euro dhe e shiti
tek Arsenal për 63 milionë euro.

Dortmundi, 321 milionë euro fitim nga vetëm 5 shitje

Limani certifikohet nga UEFA në
fushën e menaxhimit të futbollit 

Sedat Limani bëhet shqiptari i parë i certifikuar nga UEFA në
fushën e menaxhimit të futbollit. Lajmin e ka konfirmuar
vetë Limani. “Të dashur miq, jam jashtëzakonisht i lumtur të
ndaj me ju që zyrtarisht sapo kam përfunduar dhe jam
certifikuar nga UEFA në fushën e menaxhimit të futbollit.
Jam i nderuar që jam i pari shqiptar që përfundoj një
shkollim të tillë me të cilin besoj shumë do ta vë në praktikë
në të ardhmen në futbollin tonë”, ka thënë Limani. 

Xhaka do të përballet me drejtësinë 

Granit Xhaka do të paraqitet në gjykatë për shkak të
mosrespektimit të rregullave të komunikacionit. Futbollisti
nga Kosova akuzohet se nuk u ka treguar policëve se kush po
e ngiste makinën e tij kur ajo u kap në shpejtësi prej 80
kilometrash në orë.
Makina e tipit “Mercedes-AMG G63”, në vlerë prej më shumë
se 150 000 eurosh, u xhirua nga një kamerë shpejtësie në një
zonë ku maksimumi i shpejtësisë së lejuar ishte 50 km/h. Ky
rast kishte ndodhur në Cardiff më 30 nëntor të vitit të kaluar.
29-vjeçari do të dalë para gjykatës në “Cardiff Magistrates’
Court” në muajin korrik me akuzën se nuk dha informata që
lidhen me identifikimin e  drejtuesit të mjetit që u kap në
shpejtësi të tejkaluar.

Modriqi rinovon kontratën me Realin 

Vjen edhe firma pasi palët kishin arritur marrëveshjen për ta
zgjatur bashkëpunimin. Luka Modriq zyrtarisht do të jetë
pjesë e Real Madridit deri më 30 qershor 2023 dhe në
kampin spanjoll nuk kanë dyshime se kroati mund të
vazhdojë t’i ndihmojë. Modriqi është pjesë e Real Madridit
prej gushtit të vitit 2012, kur u ble nga Tottenham Hotspuri
për shumën e 35 milionë eurove.

Tottenhami dhe Unitedi në garë për
Eriksenin 

E ardhmja e Christian Eriksenit vështirë se do të vijojë që të
jetë në Brentford. Klubi anglez i hapi derën danezit për t’u
rikthyer në fushat e blerta, teksa Erikseni ka treguar talentin e
tij edhe në sfidat me kombëtaren. Fantazisti danez së fundmi
ka përfunduar në listën e dëshirave të dy skuadrave të mëdha
të Premierë Ligës, Tottenhamit të Antonio Contes.
Manchester Unitedi, ndërkohë, është klubi tjetër që ka
shfaqur dëshirën për ta pasur, me Ten Haag, që i di më së
miri vlerat e futbollistit danez.

Dybala për Interin refuzon dy klube
angleze  

Paulo Dybala ka refuzuar ofertat e Newcastle Unitedit dhe
Arsenalit për shkak të Interit. Dybala është në dispozicion si
lojtar i lirë pas përfundimit të kontratës me Juventusin dhe
“nerazzurrët” janë gati ta bëjnë ofertën e parë në një takim që
do të zhvillohet në fund të javës. Sipas “La Gazzetta dello
Sport”, Interi do t’i ofrojë Dybalës gjashtë milionë euro në vit
plus bonuse për të arritur në shtatë milionë euro, po aq sa
fitoi në Juventus. Të dyja palët mund të finalizojnë një
marrëveshje përpara se Alexis Sanchez të largohet nga Interi. 

SHKURT 

PARIS, 8 QERSHOR - Ish-çiklisti
amerikan Greg Lemond, tri herë
fitues i Turit të Francës (1986,
1989 e 1990) dhe dy herë
kampion bote (1983 e 1989), ka
rrëfyer se është i sëmurë me
leukemi. “Më diagnostikuan me
një leukemi kronike mieloide. Për
fat të mirë, është një lloj kanceri
që mund të kurohet si dhe një lloj
leukemie jo e rrezikshme për
jetën”, ka thënë Lemond. 
60-vjeçari është një nga ikonat e
këtij sporti. “Javët e fundit kisha
ndier një lloj lodhje dhe ato me
çuan të bëj disa analiza dhe një
kontroll, ku përfshiheshin edhe
ato të gjakut. Pas disa analizash
dhe një biopsie, që u mbyll javën
e kaluar, mora rezultatet formale.
Mjekët më kanë këshilluar një
protokoll kimioterapie, që do të
nisë këtë javë”, ka deklaruar
Lemond. “Askush nuk ka dëshirë

të dëgjojë këtë fjalë, por tani që di
gjithçka dhe do të kurohem
ndihem më mirë. Jam bashkë me
mjekët dhe pas disa javësh do të
ndihem më mirë. Kjo është një

prognozë afatgjatë dhe shumë e
favorshme për mua”, u shpreh
Greg Lemond, që do ta ndjekë
këtë edicion të Turit të Francës (1-
24 korrik) nga shtëpia.

Fituesi i Turit të Francës bën
rrëfimin prekës: Jam i sëmurë
me leukemi

TIRANË, 8 QERSHOR - Kombëtarja e
Shqipërisë në futboll është
rikthyer dhe ka nisur menjëherë
përgatitjet stërvitore për sfidën e
radhës ndaj Izraelit. Armando
Broja dhe Myrto Uzuni, dy
sulmuesit kuqezi që nuk kanë
qenë në ndeshjen në udhëtim
ndaj Islandës, kurse kanë folur të
mërkurën në konferencën për
medie për këtë sfidë të dytë, e
vlefshme për Ligën e Kombeve,
që do të luhet më 10 qershor në
stadiumin “Air Albania”, në orën
20:45. Broja, i cili i është bashkuar
kombëtares në stërvitjen e
djeshme, konfirmoi gjendjen e
mirë dhe është rikuperuar për
sfidën e radhës të Shqipërisë ndaj
Izraelit. Sulmuesi kuqezi u shpreh
se skuadra kuqezi mund të bëjë
më shumë, ndërsa dha edhe një
mesazh për tifozët kuqezi.
“Fizikisht jam mirë. Kam pasur
Covid në përfundim të sezonit me
Southamptonin, por tanimë jam
rikuperuar. Kam bërë stërvitje të
personalizuar në Angli këto ditë
dhe jam mirë. Pardje erdha, bëra
stërvitje me ekipin dhe jam mirë.
Kundër Izraelit do të jetë edhe më
e vështirë, por unë mendoj se do
ta bëjmë maksimumin dhe uroj
të marrim 3 pikë”, ka thënë Broja.
“Falënderoj tifozët për

mbështetjen dhe uroj t’ju shoh të
gjithëve në ‘Air Albania’ kundër
Izraelit”, ka shtuar Broja. 
Ndërkaq Myrto Uzuni u shpreh se
i vetmi objektiv për këtë përballje
është fitorja dhe tri pikët, ndërsa
vlerësoi edhe ekipin izraelit.
Presionin e ndiejmë gjithmonë,
pasi nëse nuk ka presion, loja nuk
bëhet e bukur. Luajmë në shtëpi,
ndaj Izraelit, një ekip që mendoj
se është më lart se Islanda, por
nëse jemi të bashkuar dhe japim
maksimumin, fitorja është e
vetmja rrugë për të shkuar drejt
objektivit tonë. Kur luan futboll,

gjithmonë shanset janë të
mëdha. Kemi ekip me kualitet, të
gjithë lojtarët luajnë në ekipe
shumë të mira. E rëndësishme
është fitorja. Ky është objektivi
ynë kryesor. E pamë ndeshjen
ndaj Islandës. Për mua ishte
emocion ta shihja ndeshjen nga
televizori sa isha atje. Tani grupi u
plotësua i gjithi, përveç mungesës
së Roshit, që ndihet pasi ka qenë
gjithmonë aty për ekipin. Por tani
mendojmë vetëm për fitore, as
barazim, as humbje. Do të hyjmë
në fushë me këtë ide”, ka
deklaruar Uzuni.

Broja dhe Uzuni: Ndaj Izraelit
luajmë vetëm për fitore
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� Hatixhe Hasani shpall të pavlefshme
dokumentet e shkollës së mesme “Medresea
Alaudin” Prishtinë.

�Elona Babuni nga Gjakova shpall të
pavlefshme diplomën e Gjimnazit “Hajdar
Dushi”.

�Violet Morina nga Ostrozubi KK Malishevë
shpall të pavlefshme diplomën e SH.M.të
Mjekësisë “Hysni Zajmi” Gjakovë.

�Ron Selimi shpall të pavlefshme dëftesën e
kl. së dhjetë të shkollës së mesme “Sami
Frashëri” Prishtinë.

� 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

� 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.

>> SHPALLJE TË VOGLA <<
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