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Mentor Mahaj nga Istogu është në mesin 
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Deputetët e Lëvizjes Vetëvendosje
nuk e kanë përkrahur Projektligjin
e propozuar nga PDK-ja për rreg-
ullimin e çmimit të barnave në
Kosovë. Në favor të këtij projek-
tligji kanë votuar 19 deputetë, 42
kundër dhe dy deputetë kanë

abstenuar. Inicuesja e Projektligjit
për Rregullimin e Çmimit të
Prodhimeve Mjekësore, deputetja
Floretë Zejunllahu, ka thënë se
miratimi i këtij projektligji do t’i
jepte fund abuzimit të çmimeve
në sektorin farmaceutik

Gregory Kehoe, avokat i ish-presidentit të Kosovës,
Hashim Thaçi, e ka akuzuar prokurorinë e Gjykatës
Speciale se është duke penguar hetimet e mbrojtjes së
drejtuesve të UÇK-së të cilët janë duke u mbajtur në
paraburgim në Hagë nga nëntori i vitit 2020. Kehoe ka

theksuar se vonesat e nxjerrjes së materialeve shfajësuese
kanë ndikuar në vendimet e gjykatës për moslirimin e të
akuzuarve nga paraburgimi dhe fillimin e procesit
gjyqësor. Ai ka thënë se pretendimet e prokurorisë së
Speciales janë qesharake 
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Bruksel, 29 korrik - Shkalla e
inflacionit në Eurozonë ka arritur
në 8.9 për qind në muajin korrik.
Kjo shifër përbën rekord të ri,
teksa lufta e paprovokuar e Rusisë
në Ukrainë vazhdon të ndikojë
në rritje të çmimeve të ushqimit
dhe energjisë.
Presidenti rus Vladimir Putin ka

urdhëruar pushtimin e Ukrainës
më 24 shkurt.
Ai e ka quajtur luftën “operacion
special ushtarak” për ta
çmilitarizuar Ukrainën.
Agjencia e Bashkimit Evropian
për Statistika - Eurostat - ka thënë
të premten se shkalla vjetore e
inflacionit në 19 shtetet anëtare

që përdorin euron është rritur në
8.9 për qind për dallim nga 8.6 për
qind sa ka qenë në muajin e
kaluar.
Në zemër të rritjes së çmimeve
kanë qenë ato të energjisë, të cilat
janë rritur për 39.7 për qind këtë
vit.
Çmimet e ushqimit, ndërkaq,

janë rritur për 9.8 për qind në
bazë vjetore. Presioni për
inflacion global veçse ka qenë i
lartë për shkak të pandemisë së
koronavirusit. Mirëpo pas
shpërthimit të luftës në Ukrainë –
që tani është në muajin e gjashtë
– rritja ekonomike globale është
vënë në rrezik, pa harruar edhe

krizën për furnizime. Të dyja këto
zhvillime kanë ndikuar në rritje të
inflacionit në gjithë botën.

Inflacioni prek rekord të ri në Eurozonë

UASHINGTON, 29 KORRIK - Të
paktën 43 klinika nëpër Shtetet e
Bashkuara nuk ofrojnë më
mundësinë e aborteve pasi
Gjykata Supreme ka përmbysur
një ligj që mundëson këtë
procedurë.
Këto të dhëna janë publikuar
nga Instituti Guttmacher, grup
kërkimor që mbështet qasjen në
aborte. Me vendimin e Gjykatës
Supreme, aborti nuk është bërë
me automatizëm ilegal në ShBA,

mirëpo shtetet mund të
vendosin nëse do të lejojnë
diçka të tillë. Prej vendimit të
gjykatës, të marrë më 24
qershor, 11 shtete kanë ndaluar
abortet pas javës së gjashtë të
shtatzënisë apo tërësisht
procedurën.
Si rezultat i kësaj, 43 klinika,
duke përfshirë 23 në Teksas,
pesë në Oklahoma dhe pesë në
Alabama, nuk janë duke e ofruar
më këtë shërbim. “Gjendja veçse

e mjerueshme në qasjen për
abort do të vazhdojë të
përkeqësohet, pasi më shumë
shtete do të miratojnë ndalesa
në abort në javët apo muajt
vijues”, kanë thënë autorët e
studimit.
Disa shtete, sikurse Luiziana dhe
Dakota Veriore, kanë ligje për
ndalim të aborteve. Rreth gjysma
e shteteve amerikane, sidomos
në jug, pritet që ta ndalojnë
tërësisht këtë procedurë.

Brenda një muaji 43 klinika në ShBA
i kanë pamundësuar abortet

MOSKË, 29 KORRIK - Ministri i
Punëve të Jashtme i Rusisë, Sergei
Lavrov, ka thënë të premten se
është i hapur për të diskutuar me
sekretarin amerikan të Shtetit,
Antony Blinken, rreth shkëmbimit
të të burgosurve. Blinkeni ka thënë
të mërkurën se Uashingtoni i ka
ofruar Rusisë një marrëveshje që
parasheh kthimin në shtëpi të
basketbollistes amerikane
Brittney Griner dhe të amerikanit
tjetër të burgosur Paul Whelan.
Një zyrtar që ka njohuri për këto
zhvillime ka thënë se qeveria
amerikane i ka propozuar Rusisë
shkëmbimin e Whelanit dhe
Grinerit, me rusin e dënuar për
tregti armësh, Viktor Bout.
Duke folur gjatë një vizite në

Uzbekistan, Lavrovi ka thënë se
Ministria e Jashtme e Rusisë ka
pranuar një kërkesë zyrtare -
bisedë telefonike pasi Blinken e ka
bërë publike deklaratën.
Kryediplomati rus ka thënë se
është i gatshëm të diskutojë sapo

të kthehet në Moskë dhe se është
duke u caktuar ora.
Lavrovi ka thënë se është i hapur
për të diskutuar për shkëmbimin e
të burgosurve, ndonëse Ministria
e Jashtme nuk ka qenë e përfshirë
në diskutimet e kaluara për këtë

çështje. “Do ta dëgjoj se çfarë ka
për të thënë”, ka thënë Lavrovi.
I pyetur për ofertën amerikane,
zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry
Peskov, ka thënë se shkëmbimi i të
burgosurve zakonisht negociohet
në prapaskenë. “Ne e dimë se këto
çështje diskutohen pa i bërë
publike. Zakonisht, publiku
kupton diçka kur marrëveshjet të
jenë arritur”, u ka thënë Peskovi
gazetarëve.
Komentet e Blinkenit shënojnë
herën e parë që qeveria amerikane
ka folur publikisht se si synon të
veprojë për ta siguruar lirinë e
Grinerit.
Arrestimi i saj ka ndodhur në
kohën e tensioneve në rritje në
mes të Moskës dhe Uashingtonit

pas nisjes së luftës së Rusisë në
Ukrainë më 24 shkurt.
Ndalesa prej pesë muajsh për
basketbollisten është pritur me
shumë kritika nga mbështetësit e
saj në Shtetet e Bashkuara.
Në gjyqin për akuza rreth
posedimit të drogës, që është
mbajtur jashtë Moskës këtë muaj,
ajo ka thënë se ka pasur
rekomandim të mjekut për
përdorim të kanabisit, për t’i
trajtuar dhimbjet që i përjeton për
shkak të karrierës që ka.
Whelan është dënuar më 2020 me
16 vjet burgim në Rusi, me akuzat
për spiunim.
Ai ka mohuar se ka qenë i
përfshirë ndonjëherë në diçka të
tillë. /Rel/

Rusia do të diskutojë me ShBA-në 
për shkëmbimin e të burgosurve

KISHINAU, 29 KORRIK - Parlamenti i
Moldavisë ka zgjatur gjendjen e
jashtëzakonshme për 60 ditë të
tjera pasi qeveria ka thënë se ende i
duhet më shumë pushtet për t’u
përballur me pasojat e luftës së
Rusisë në Ukrainë.
Kryeministrja moldave Natalia
Gavrilita u ka thënë ligjvënësve se
ka rreziqe të vazhdueshme për
energjinë dhe sigurinë kufitare. Ajo
ka përmendur edhe nevojën e
menaxhimit të valës së refugjatëve
nga Ukraina. “Rreziku për
Moldavinë, për shkak të luftës në

Ukrainë, është i lartë. Qeverisë i
duhet pushtet shtesë”, ka thënë ajo.
Gjendja e jashtëzakonshme do të
zbatohet nga 8 gushti deri më 8
tetor.
Rreth 500 mijë banorë të Ukrainës
kanë ikur nga shteti i tyre, prej kur
Rusia ka nisur pushtimin në muajin
shkurt. Po ashtu, rreth 100 mijë prej
tyre vazhdojnë të jenë në Moldavi.
Parlamenti i Moldavisë ka shpallur
fillimisht gjendjen e
jashtëzakonshme dy ditë pas nisjes
së luftës në Ukrainë. Kjo masë është
zgjatur më pas përmes votimeve në

prill dhe qershor.
Moldavia nuk është as anëtare e
Bashkimit Evropian dhe as NATO-s.
Ajo bashkë me Ukrainën kanë
marrë statusin e kandidatit për
anëtarësim në bllokun evropian, në
qershor të këtij viti. Presidenti rus
Vladimir Putin ka urdhëruar
pushtimin e Ukrainës më 24 shkurt.
Ai e quan luftën si “operacion special
ushtarak” për ta çmilitarizuar
Ukrainën. Perëndimi është
përgjigjur ndaj Rusisë, duke goditur
ekonominë e këtij shteti me
sanksione të ashpra.

Moldavia zgjat gjendjen 
e jashtëzakonshme për 60 ditë



03E SHTUNË, 30 KORRIK 2022AKTUALE

Faton DËRMAKU

PRISHTINË, 29 KORRIK - Deputetët e
Lëvizjes Vetëvendosje në Kuvendin
e Kosovës nuk e kanë mbështetur
Projektligjin për Rregullimin e
Çmimit të Prodhimeve Mjekësore,
i propozuar nga Partia
Demokratike e Kosovës. 
Në favor të këtij projektligji kanë
votuar 19 deputetë, 42 kundër dhe
dy deputetë kanë abstenuar.
Deputetja e PDK-së, Floretë
Zejnullahu, si propozuese e këtij
projektligji, ka kërkuar nga
deputetët që të përkrahin këtë
nismë meqë, sipas tyre, do t’i
ndalonte abuzimet në këtë sektor. 
“Ky projektligj është për t’i ndalur
abuzimet dhe keqpërdorimet në
sektorin e farmacisë dhe tregtinë
me barnat. Më vjen shumë keq kur
vërejtjet për këtë projektligj vijnë
prej punonjësve të kompanive
farmaceutike dhe kjo e sqaron më
mirë pse Vetëvendosja është
kundër këtij projektligji. Sulmi
është çdoherë mbrojtja më e mirë.
Jua përkujtoj që asnjë lloj lidhje me
oligarkët nuk e kam. Arben Vitinë e
keni punësuar tek oligarkët, ju e
keni shitur heroin e pandemisë, ju
jeni të shitur tek oligarkët. Në
kohën kur njerëzit po vdesin për
barna, ju po dëshmoni që nuk jeni
për t’i ndihmuar njerëzit. Ju jeni të
lidhur me kompanitë
farmaceutike dhe kjo ju shtyn ta
pengoni shqyrtimin e këtij
projektligji dhe miratimin e këtij
projektligji”, ka thënë Zejnullahu.
Sipas saj, sfera e rregullimit të
barnave dhe pajisjeve mjekësore

është prej segmenteve më të
rëndësishme për shëndetësinë e
Kosovës për t’i ndalur abuzimet
për blerjen e barnave me çmime
shumë më shtrenjtë se çmimet e
tregut.
Ajo dhe deputetët e tjerë të PDK-së
kanë theksuar se qytetarët e
Kosovë blejnë barna më shtrenjtë
se të gjithë qytetarët e rajonit andaj,
sipas tyre, një rregullim i çmimeve
me ligj është i nevojshëm.
Ndërsa ministri i Shëndetësisë,
Rifat Latifi, ka thënë se qeveria ka
punuar për hartimin e projektligjit
që rregullon çmimet e barnave dhe
të njëjtin do ta sjellë në Kuvend
gjatë sesionit vjeshtor. “Ju do ta
keni shansin të na ndihmoni më
shumë me këto për shkak se
Ministria e Shëndetësisë, sipas
programit legjislativ qeveritar për
vitin 2022, i ka këto dy, edhe ligjin
tjetër që kemi për të diskutuar pak
më vonë, në fazën e fundit. Në
realitet Projektligji për Barnat ka
mbaruar, është i kryer, është
jashtëzakonisht i mirë dhe ju do ta
keni shansin të shtoni diçka, të
hiqni diçka, por sigurisht se do ta
kemi shansin ta bëjmë ligjin më të
mirë. Po pajtohem me të gjithë ju
që ne duhet të kemi ligj, sepse
vetëm Bjellorusia dhe ne nuk kemi
ligj për këtë. Por, do ta bëjmë dhe
do ta realizojmë në seancën
vjeshtore të Kuvendit të Kosovës”,
ka thënë Latifi.
Për projektligjin e propozuar nga
PDK-ja ka pasur deklarime edhe
nga Lidhja Demokratike e Kosovës
(LDK). Sipas ish-ministrit të
Shëndetësisë, Armend Zemaj, kjo
çështje duhet të marrë epilog sa më

shpejt në mënyrë që, sipas tij, të
mbrohen qytetarët. “Kjo çështje
duhet të marrë një verdikt sa më
shpejt në mbrojtje të qytetarit dhe
të pacientit tonë. Ne e përkrahim si
të tillë dhe do ta japim kontributin
nëse e merr votën, që do të duhej ta
merrte. Janë edhe dy muaj të tjerë
që të gjithë ata të cilët e kanë
qëllimin që të ndihmojnë qytetarët
mund të japin propozime, mund
të japin ide, mund ta ndryshojnë
në masë të konsiderueshme ligjin e
propozuar dhe të mos të shkojmë
duke e shtyrë në tërësi”, ka thënë
Zemaj.
Miratim në parim të projektligjit të
propozuar nga PDK-ja ka kërkuar
edhe Aleanca për Ardhmërinë e
Kosovës (AAK). Shefi i deputetëve i
AAK-së, Besnik Tahiri, ka thënë që
shumica duhet të përkrahë këtë
nismë në të kundërtën, sipas tij,
rrezikohet që Kuvendi të ketë
bllokadë.
“Është një iniciativë e cila duhet të
shihet përtej një gjykimi të
ngushtë të cilin e ka qeveria dhe
shumica në këtë kohë. Nëse e
shihni kështu ngushtë do të vijmë
në një pozitë ku secilën temë,

secilin ligj, do ta shohim ngushtë.
Mendoj se kjo e çon në një
bllokadë Kuvendin e Kosovës dhe
për këtë arsye e ftoj Vetëvendosjen
ta miratojë nismën legjislative të
PDK-së, e cila kërkon rregullim
dhe shumica e neneve të
parashtruara këtu janë në vijë të
plotë me diskutimet që u thanë,
ndërsa komentet dhe çështjet që u
ngritën gjatë diskutimeve të
inkorporohen në lexim të dytë,
përndryshe ju them në se shtator
shkojmë në bllokadë për shkak se
si opozitë pastaj do ta kemi ne
pozicionin tonë opozitar”, ka
thënë Tahiri.
Komisioni për Shëndetësi i ka
rekomanduar Kuvendit të mos e
miratojë në parim këtë projektligj
me arsyetimin se qeveria tashme e
ka në strategjinë legjislative një
projektligj të tillë.
Çështja e rregullimit të çmimit të
barnave është përcjellë me debat
në seancën e së premtes, ku partia
në pushtet ka kritikuar qeveritë e
kaluara pse nuk e kanë rregulluar
një gjë të tillë për 20 vjet.
Deputeti i Vetëvendosjes, Besim
Muzaqi, është deklaruar kundër

këtij projektligji, i cili e ka akuzuar
opozitën për gjendjen në të cilën
gjendet shëndetësia. “Pse nuk e
rregulluat për dy dekada çështjen e
çmimit të barnave, pajisjeve dhe
prodhimeve mjekësore? Pranojeni
që nuk e kishit qëllim, as tash nuk
e keni qëllim rregullimin e
çmimeve të barnave për qytetarët
dhe në interes të qytetarëve, por
keni qëllim përshtatjen e tyre për
interesa të kompanive dhe
zinxhirëve ku ju keni hise. Nëse
vërtet doni të reflektoni e t’i
shërbeni vendit me diçka
produktive, atëherë propozoni
diçka që ne nuk e kemi në agjendë,
kështu bëheni edhe kreativë, edhe
konstruktivë”, ka thënë Besim
Muzaqi. E për këtë ka reaguar
deputeti i PDK-së, Bekim Haxhiu.
“E tha kolegu (Muzaqi) pse nuk e
keni bërë për 20 vjet. Me Ushtrinë
Çlirimtare të Kosovës jua kemi
sjellë lirinë, me Hashim Thaçin e
kemi shpallur pavarësinë, me
Ramushin e Kadriun e kemi bërë
ushtrinë. Nuk kemi mundur bre
t’jua kryejmë të gjitha. Ju kemi lënë
diçka edhe juve, të paktën t’i bëni
këto ligje”, ka thënë Haxhiu.

Pushteti nuk e përkrah Projektligjin për
Rregullimin e Çmimeve të Prodhimeve Mjekësore

PRISHTINË, 29 KORRIK (ER) -
Deputetja e Partisë Demokratike
të Kosovës (PDK), Ganimete
Musliu, ka reaguar pas humbjes së
jetës të dy mërgimtarëve në
aksident trafiku në magjistralen
Podujevë - Prishtinë.
Në Kuvendin e Kosovës ajo ka
thënë se kjo magjistrale është bërë
rrugë e vdekjes. Në këtë kontekst,
ajo ka kërkuar nga ministri i
Infrastrukturës, Liburn Aliu, të
dalë në terren dhe ta sinjalizojë
urgjentisht këtë rrugë. “I bëj thirrje
ministrit Liburn Aliu dhe të gjithë
stafit të dalin në terren dhe ta
sinjalizojnë urgjentisht rrugën
Podujevë - Prishtinë, e cila është
bërë rrugë e vdekjes. Sot kur po
flasim ne i kemi humbur dy

mërgimtarë tanë në atë rrugë,
vetëm në mungesë të sinjalizimit
të rrugëve. Është e dhimbshme,
është tragjike që qytetarët tanë të
kalojnë mijëra kilometra për t’i
kaluar pushimet dhe të humbin
jetën në aksin rrugor Podujevë -
Prishtinë, pak kilometra para se të
mbërrijnë në familjet e tyre”, ka
thënë ajo, duke ngushëlluar
familjarët e viktimave.
Ngushëllime familjarëve të dy
viktimave u ka shprehur edhe
kryetari i Kuvendit, Glauk
Konjufca. “U bashkohemi edhe ne
ngushëllimeve për familjen që i
humbi më të dashurit në këtë
aksident të trafikut. Ishte
tronditëse dhe tragjike”, ka thënë
Konjufca.

Musliu: Magjistralja Podujevë - Prishtinë 
është bërë rrugë e vdekjes

Deputetët e Lëvizjes Vetëvendosje nuk e kanë
përkrahur Projektligjin e propozuar nga PDK-ja për
rregullimin e çmimit të barnave në Kosovë. Në favor
të këtij projektligji kanë votuar 19 deputetë, 42
kundër dhe dy deputetë kanë abstenuar. Inicuesja e
Projektligjit për Rregullimin e Çmimit të Prodhimeve
Mjekësore, deputetja Floretë Zejunllahu, ka thënë se
miratimi i këtij projektligji do t’i jepte fund abuzimit
të çmimeve në sektorin farmaceutik
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HAGË, 29 KORRIK -Vonesat nga Zyra
e Prokurorit të Specializuar në
Hagë (ZPS), sa i përket nxjerrjes së
materialeve shfajësuese, por edhe
redaktimet e shumta në aktakuzë
dhe dëshmitë e dëshmitarëve,
janë duke i penguar hetimet e
mbrojtjes së krerëve të Ushtrisë
Çlirimtare të Kosovës, ka thënë
Gregory Kehoe, avokat i ish-
presidentit të Kosovës, Hashim
Thaçi.
Thaçi, si udhëheqës politik i UÇK-
së, bashkë me drejtuesit e tjerë,
Kadri Veselin, Jakup Krasniqin dhe
Rexhep Selimin, ndodhen në
paraburgim në Hagë që nga
nëntori i vitit 2020. Ata janë duke u
akuzuar për krime lufte dhe krime
kundër njerëzimit, ndërsa datë
për nisjen e gjykimit të tyre nuk ka.
Kehoe ka thënë se procesi i
nxjerrjes së materialeve
shfajësuese, për të cilin mbrojtja
disa herë ka kërkuar që të
përshpejtohet, është përmirësuar.
Nxjerrja e këtyre materialeve

parashihet në Rregulloren e
Procedurës dhe Provave të
Dhomave të Specializuara. Këto
materiale që prokuroria ia jep
mbrojtjes gjatë procesit të
nxjerrjes së provave, sugjerojnë
pafajësinë apo lehtësojnë fajësinë
e të akuzuarve. Këto lloje provash,
po ashtu, ndikojnë në
besueshmërinë e dëshmive që ka
ZPS-ja.
Kehoe ka theksuar se vonesat e
nxjerrjes së materialeve
shfajësuese kanë ndikuar në
vendimet e gjykatës për
moslirimin e të akuzuarve nga
paraburgimi. Sipas tij, mbrojtja,
përmes procesit të nxjerrjes së
materialeve të ZPS-së, së fundmi
ka pranuar dëshmi shfajësuese,
që do të kishin mundur të
ndikonin në vendimin e gjykatësit
të procedurës paraprake për
lirimin nga paraburgimi të të
akuzuarve gjatë procedurës
paragjyqësore. “Pyetja që kam
ngritur para gjykatësit në

konferencat statusore ka qenë: A
do të kishe dashur t’i shihje këto
dëshmi të dëshmitarëve apo të
kishe dijeni për këto
informacione, kur merrje vendim
për moslirimin nga paraburgimi?
Patjetër që po, ky do të ishte
reagimi i pritshëm. Pra, a jemi
dëmtuar nga kjo? Patjetër që po”,
ka thënë Kehoe për “Radion
Evropa e Lirë”.
Avokati Kehoe ka thënë se në bazë
të procedurave të Dhomave të
Specializuara - që ndryshe njihen
edhe si Gjykatë Speciale -
materialet shfajësuese duhet të
nxirren menjëherë nga ZPS-ja dhe
t’i ofrohen mbrojtjes, por kështu
nuk është duke menduar
Nevenka Tromp.
Tromp, e cila për më shumë se një
dekadë ka qenë hulumtuese në
Tribunalin e Hagës për krime lufte
në ish-Jugosllavi, ka thënë për
“Radion Evropa e Lirë” se
mbrojtja e ish-krerëve të UÇK-së
duhet ta përqendrojë të gjithë

energjinë që gjykimi të nisë sa më
shpejt pasi, sipas saj, materialet
shfajësuese mund të nxirren nga
prokuroria edhe gjatë gjykimit.
“Nuk mendoj se është realiste dhe
e imagjinueshme që në një mega-
projekt, prokuroria mund t’i
dorëzojë të gjitha materialet
shfajësuese, posaçërisht para se të
nisë gjykimi. Mbrojtja duhet të
marrë parasysh se një sasi e
madhe (e materialeve) që
prokuroria ka mbledhur, do t’i
jepet gjatë gjykimit”, ka thënë
Trompi.

Redaktimi i informacioneve
për dëshmitarët

Pengesë tjetër, me të cilën po
përballet mbrojtja, ka thënë
Kehoe, janë edhe redaktimet e
shumta si në aktakuzë, ashtu edhe
në dëshmitë e dëshmitarëve që ka
pranuar nga ZPS-ja. Sipas tij, janë
60 dëshmitarë të cilëve nuk u
zbulohet identiteti. Disave prej
tyre do t’u zbulohet identiteti 30
ditë para nisjes së gjykimit, e disa
të tjerëve 30 ditë para dëshmisë së
tyre pranë Dhomave të
Specializuara. Dhe, ka thënë
Kehoe, mund të duhen vite kohë
që ata të japin dëshmitë e tyre. “...
teksa shkojmë drejt gjykimit, ne
nuk do të dimë se çfarë çështjesh
ka prokuroria derisa këta persona

të dëshmojnë. Dhe, për më tepër,
dy persona aktualisht nuk mund
të identifikohen fare. Pyetja
retorike është kjo: si mund ta
hetojmë plotësisht këtë çështje,
me qëllim që t’i mbrojmë klientët
tanë? Nën këto rrethana, kjo është
jashtëzakonisht e vështirë”, ka
thënë Kehoe.
Nga Zyra e Prokurorit të
Specializuar nuk kanë dëshiruar
t’i komentojnë deklaratat e
mbrojtjes sa i përket nxjerrjes së
materialeve. Por, zëdhënësi
Christopher Bennett ka thënë
përmes një deklarate me shkrim
për “REL”-in se ZPS-ja nxjerr pako
të shumta me materiale. Ai ka
thënë se vetëm më 24 mars të këtij
viti mbrojtjes i janë dorëzuar 19
paketa me materiale, me mbi 8
mijë artikuj, sipas rregullit 102. Ky
rregull përfshin deklaratat e
dëshmitarëve që prokuroria
synon t’i thërrasë në gjykim, por
edhe deponime të tjera të
dëshmitarëve që ZPS-ja do t’i
paraqesë gjatë gjykimit.
Ben Emmerson, avokat i Veselit,
gjatë konferencës statusore të
mbajtur më 20 maj, ngriti çështjen
e bashkëpunimit të mundshëm
ndërmjet ZPS-së dhe autoriteteve
serbe. Ai ka thënë se gjatë
gjykimeve në Tribunalin e Hagës,
zyrtarë të shërbimeve të
inteligjencës serbe përfshirë, siç
ka thënë ai, edhe ata përgjegjës

Pse po vonohet gjykimi ndaj
drejtuesve të UÇK-së?

E SHTUNË, 30 KORRIK 2022

Gregory Kehoe, avokat i ish-presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi, ka
akuzuar prokurorinë e Gjykatës Speciale se është duke penguar hetimet e
mbrojtjes së drejtuesve të UÇK-së të cilët janë duke u mbajtur në
paraburgim në Hagë nga nëntori i vitit 2020. Kehoe ka theksuar se vonesat e
nxjerrjes së materialeve shfajësuese kanë ndikuar në vendimet e gjykatës për
moslirimin e të akuzuarve nga paraburgimi dhe fillimin e procesit gjyqësor.
Ai ka thënë se pretendimet e prokurorisë së Speciales janë qesharake

MBROJTJA E HASHIM THAÇIT NË HAGË AKUZON PROKURORINË E SPECIALES PËR PENGIM DHE VONESA
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FSK-së i shtohen edhe 251 ushtarë të rinj

për Kosovën, kanë nxitur persona
të japin dëshmi të rreme.
Shqetësim për bashkëpunimin
mes ZPS-së dhe Serbisë ka edhe
Kehoe. Ai ka thënë se gjatë
Tribunalit të Hagës për ish-
Jugosllavinë ka pasur raste kur
organet shtetërore serbe kanë
fabrikuar të dhëna, apo kanë
shtyrë përpara dëshmi të rreme.
Prandaj, ka shtuar Kehoe,
mbrojtja e ish-krerëve të UÇK-së
tani është duke kërkuar nga ZPS-
ja që të dijë burimin e materialeve,
por edhe nga cilat organe
shtetërore serbe janë marrë ato.
“Ne do të mund ta hetonim
gjenezën e atyre informacioneve.
Dhe nëse bëjmë lidhjen e tyre me
informacionet e tjera që vijnë nga
shërbimet e inteligjencës serbe
dhe nga divizioni i Serbisë për
krime lufte, mendoj se gjykata
mund të vijë në përfundimin
logjik se informacionet e marra
nga organet shtetërore serbe
duhet të trajtohen me shumë
kujdes, duke pasur parasysh
historinë e tyre të krijimit të
qëllimshëm të informacioneve të
rreme jo vetëm ndaj medieve, por
edhe ndaj gjykatave - të paktën në
Gjykatën Ndërkombëtare për
Krime Lufte në ish-Jugosllavi”, ka
thënë avokati i Thaçit.

Mbrojtja e ish-krerëve të
UÇK-së kërkon ta dijë

origjinën e materialeve
shfajësuese

Më herët Zyra e Prokurorisë për
Krime Lufte e Serbisë ka thënë se
do të bashkëpunojë me Gjykatën

Speciale në Hagë. Ky institucion,
po ashtu, ishte përfshirë edhe në
hetimet e Task Forcës për Hetime
të Posaçme (SITF). Ky organ ka
hetuar pretendimet e
përmendura në raportin e vitit
2011 të Këshillit të Evropës, të
hartuar nga senatori i atëhershëm
zviceran Dick Marty. Siç thuhet në
uebfaqe, Zyra e Prokurorisë për
Krime Lufte e Serbisë “ka
koordinuar intervistat me
dëshmitarët, ka ofruar
informacione/dokumente të
nevojshme, lehtëson
komunikimin midis SITF-së dhe
organeve/agjencive të qeverisë
serbe”. Pas hetimeve të kësaj taskë
force është themeluar Gjykata
Speciale.

Shqetësime “legjitime”
për bashkëpunimin e
Serbisë me Specialen

Nevenka Tromp mirëkupton
shqetësimin e mbrojtjes sa i
përket çështjes së bashkëpunimit
ndërmjet ZPS-së dhe autoriteteve
serbe. Ajo ka thënë se për këtë
temë mund të mësohet shumë
nga rasti në Tribunalin e Hagës
ndaj ish-presidentit të
Jugosllavisë, Sllobodan
Millosheviq pasi, sipas saj,
institucionet serbe, përfshirë
Ministrinë e Mbrojtjes dhe atë të
Brendshme, në përgjigje të
akuzave, kanë prodhuar dëshmi
postfaktike, përfshirë raporte dhe
harta.
“Shqetësimi (i mbrojtjes) është
jashtëzakonisht legjitim dhe
mendoj se mbrojtja duhet të jetë e

vetëdijshme për këtë. Gjykimi i
Millosheviqit paraqet një vlerësim
të rëndësishëm për këtë çështje të
veçantë, sepse në gjykimin e
Millosheviqit ne kemi demaskuar
të ashtuquajturin Komision të
Ushtrisë Jugosllave për
bashkëpunim me Tribunalin e
Hagës, ku shumë prej këtyre
dokumenteve postfaktike janë
bërë, me qëllim shfajësimin e
shtetit të Serbisë dhe të gjithë
individëve, përfshirë
Millosheviqin”, ka thënë ajo.
Megjithatë, ZPS-ja, në deklaratën
dërguar REL-it, ka thënë se
përmes procesit të nxjerrjes së
materialeve ka ndarë me
mbrojtjen “dëshmi, si ato
fajësuese dhe ato shfajësuese nga
burime të ndryshme”.
Teksa procesi paragjyqësor është
duke vazhduar në Hagë dhe nuk
ka një datë për nisjen e gjykimit,
Kehoe ka thënë se provat që po
paraqet ZPS-ja synojnë që t’ua
mveshin të akuzuarve “çdo gjë që
mund të duket kriminale” e që ka
ndodhur gjatë viteve 1998-99, nën
“teorinë e ndërmarrjes së
përbashkët kriminale”,
pretendime që ai i konsideron
“qesharake”.
Thaçi, Veseli, Krasniqi dhe Selimi,
sipas aktakuzës së ngritur nga
Dhomat e Specializuara më 26
tetor të vitit 2020, konsiderohen si
“ndërmarrje e përbashkët
kriminale”. Ata janë duke u
dyshuar kinse për veprat penale
që përbëjnë krime lufte: ndalim të
paligjshëm ose arbitrar, trajtim
mizor, torturë dhe vrasje të
paligjshme dhe krime kundër
njerëzimit: burgosje, akte të tjera

çnjerëzore, zhdukje me forcë të
personave dhe përndjekje. Krimet
pretendohet se janë kryer midis
muajit mars të vitit 1998 dhe
shtatorit të vitit pasues në disa
lokacione në Kosovë dhe në veri të
Shqipërisë.
Por, për shkak të distancës kohore
kur krimet dyshohet se janë kryer,
Trompi ka thënë se ndaj ish-
krerëve të UÇK-së pritet që provat
forenzike, sikurse skenat e krimit e
objektet e tjera forenzike, të jenë
minimale. Por qenësore, sipas saj,
do të jenë dëshmitë e
dëshmitarëve, të cilat, siç thotë
ajo, duhet të mbështeten në
dokumente. Sipas Trompit, pjesa
më e madhe e këtyre
dokumenteve pritet të vijë nga
Beogradi. “Dëshmitë e
dëshmitarëve nuk vlejnë asgjë
nëse nuk mbështeten në prova të
dokumentuara, pra në
dokumente. Dhe këtu shumica e
këtyre dokumenteve kryesisht do
të vijnë nga Beogradi. Beogradi
është jashtëzakonisht i interesuar
t’i ofrojë prokurorisë materiale të
shumta. Aq më shumë, aq më
mirë. Por, më pas, është detyrë e
prokurorisë që t’i përputhë
dëshmitarët me dokumentet”, ka
thënë ajo.
Trompi ka thënë se të gjitha
dokumentet që ka ZPS-ja duhet të
vërtetohen. Sipas saj, në
databazën e prokurorisë duhet të
përfshihen informacione, të tilla
si: nga burojnë dokumentet, kush
i ka ofruar ato dhe kohën kur janë
krijuar. “Bazuar prej burimit dhe
kohës kur është krijuar
dokumenti (që do të mbështesin
dëshmitë e dëshmitarëve të

prokurorisë), gjatë pyetjeve që
parashtron mbrojtja ndaj
dëshmitarëve gjatë gjykimit,
mbrojtja mund t’i ofrojë
argumentet e saj për t’i hedhur
poshtë dhe për të kërkuar nga
gjykatësit që t’i hedhin poshtë
këto dokumente”, ka thënë ajo.

Gjykimi “mund të zgjasë
disa vjet”

Por përderisa nuk ka një datë për
nisjen e gjykimit, Kehoe ka thënë
se, bazuar edhe në gjykimet e
mëhershme ndërkombëtare,
procesi pritet të zgjasë disa vjet.
“Prokuroria ka vlerësuar se do t’i
duhen 1 500 orë për ta paraqitur
çështjen e saj, pa marrë në
konsideratë çështjen e mbrojtjes.
Bazuar në këto afate kohore, duke
pasur parasysh edhe gjykimet
ndërkombëtare që kanë ndodhur
në të kaluarën, veçanërisht në
Tribunalin e Hagës, kjo
nënkupton (që gjykimi mund të
zgjasë) disa vjet, ndoshta më
shumë”, ka thënë Kehoe.
Gjykata Speciale, me seli në Hagë,
synon t’i hetojë krimet e
pretenduara të ish-anëtarëve të
UÇK-së, të kryera kundër
pakicave etnike dhe
kundërshtarëve politikë nga janari
i vitit 1998 deri në dhjetor të vitit
2000. Këto pretendime janë
përmendur për herë të parë në një
raport të Këshillit të Evropës, të
hartuar nga senatori i atëhershëm
zviceran Dick Marty. Ky raport, në
fakt, i ka hapur rrugë themelimit
të Gjykatës Speciale përmes një
vendimi të Kuvendit të Kosovës në
vitin 2015.

FERIZAJ, 29 KORRIK (ER) - Në
Komandën e Doktrinës dhe
Stërvitjes të premten është mba-
jtur ceremonia e betimit të 251
ushtarëv të rinj të Forcës së
Sigurisë së Kosovës (FSK). Në
këtë ceremoni kanë marrë pjesë
zëvendëskryeministri Besnik
Bislimi, ministri i Mbrojtjes
Armend Mehaj, zëvendësmin-
istri i Mbrojtjes Shemsi Syla,
zëvendëskomandanti i FSK-së,
gjeneralmajor Enver Cikaqi, drej-
tori i Drejtorisë së Operacioneve,
gjeneralmajor Gëzim Hazrolli,
inspektorja gjenerale e FSK-së,
gjeneralmajor Irfete Spahiu,
ushtarakë ndërkombëtarë, si dhe
zyrtarë të lartë të Ministrisë së
Mbrojtjes, oficerë të lartë të FSK-
së, drejtues komunalë, familjarë
etj. 
Në fjalën e tij drejtuar rekrutëve

të rinj, ministri Mehaj ka thënë se
ëndrra e shumë gjeneratave
është bërë realitet. “Ne jemi të
qëndrueshëm e të pathyeshëm si
Adem Demaçi dhe jemi trima si
Adem Jashari. Dy Adema na
udhëheqin: njëri në aspektin
politik, tjetri në aspektin
ushtarak.  Të dy bashkë do të
mbesin prijësit tanë të përjet-
shëm. Rruga drejt suksesit është
e pamundur pa aleatët tanë, pa
ShBA-në dhe NATO-në. Ne do të
kultivojmë gjithmonë raporte të
shëndosha, të ndërtuara mbi
bazën e sinqeritetit dhe besimit
reciprok sepse, mbi të gjitha,
besimi ndërton aleanca të
pathyeshme. Për besimin, për
besën jemi të njohur ndër shekuj
si popull. Vizioni, misioni dhe
amaneti ynë është anëtarësimi i
Kosovës në NATO”, ka thënë

Mehaj, duke falënderuar famil-
jarët e ushtarëve të rinj për
edukimin e tyre.
“Të dashur prindër, sidomos ju
të dashura nëna, faleminderit që
edukuat e rritet vajza dhe djem
fisnikë! Për sa kohë që kultivojmë
gjenerata të tilla, vendi ynë do të
frymojë lirshëm”, ka thënë
Mehaj.
Ndërsa  zëvendëskomandanti i
Komandës së Doktrinës dhe
Stërvitjes, kolonel Mehmet
Lladrovci, duke iu drejtuar
ushtarëve, familjarëve dhe të
pranishmëve, ka thënë se 251
ushtarët e rinj kanë kaluar me
sukses të plotë stërvitjen
ushtarake bazë. Në ceremoni
janë paraqitur edhe emrat e
ushtarëve dhe instruktorëve më
të dalluar përgjatë nëntë javëve
të kursit përkatës. 

Mentor Mahaj nga Istogu është në mesin e 251
ushtarëve të rinj të FSK-së
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PRISHTINË, 29 KORRIK (ER) - Ditë
më parë ministrja e Drejtësisë,
Albulena Haxhiu, ka nënshkruar
Udhëzimin e ri administrativ
nëpërmjet të cilit janë ulur
tarifat noteriale. 
Oda e Noterëve të Kosovës
(ONK), në një reagim publik, e
ka vlerësuar aktin një “vendim të
ngutshëm” të ministres Haxhiu.
“Nuk ka dyshim se zvogëlimi i
tarifave noteriale do të ndikojë
në zvogëlimin e numrit të të
punësuarve dhe stafit ndihmës,

gjithashtu kjo zbritje do të
ndikojë edhe në të ardhurat e
atyre të cilët do të vazhdojnë të
punojnë në zyrat noteriale,
ngaqë të gjitha shpenzimet rreth
zyrave noteriale, përfshirë edhe
stafin, si të vetmin burim hyrje, i
kanë këto tarifa tani të ulura.
Nënshkrimin e këtij udhëzimi
me ulje të tarifave noteriale pas
10 vjetëve punë, kur të gjitha
shërbimet dhe kostot e tjera për
këtë periudhë janë rritur, e
konsiderojmë të ngutshëm, të

paanalizuar mirë dhe të
pambështetur në analizat dhe
raportet ndërkombëtare të
prezantuara në grupet
punuese”, është thënë në
reagimin e Odës së Noterëve të
Kosovës (ONK). 
Ministrja Haxhiu ka thënë se me
udhëzimin e ri pamundësohet
tarifimi i vërtetimit të
dokumenteve që ruhen në
dosjen e aktit noterial me çka
ulen dukshëm shpenzimet e
palës pranë noterit.

ONK-ja: Vendimi  i Haxhiut për lirimin e tarifave të noterëve, hap i ngutshëm 

PRISHTINË, 29 KORRIK - Kryetari i
Sindikatës së Bashkuar të
Arsimit, Shkencës dhe Kulturës
(SBAShK), Rrahman Jasharaj,
ka paralajmëruar se më 1
shtator i gjithë sistemi arsimor
do të jetë në grevë nëse deri
atëherë qeveria nuk reflekton
karshi kërkesave të tyre. Ndërsa
drejtues të Bashkimit të
Sindikatave të Pavarura të
Kosovës (BSPK) kanë bërë me
dije se më 10 gusht do të
mbajnë një mbledhje të
jashtëzakonshme me Kryesinë
e BSPK-së për të vendosur për
hapat e ardhshëm sindikalë.
Ndërkohë, nga Qeveria e
Kosovës kanë thënë se
Projektligji për Paga është në
fazën finale. 
“Ne do të fillojmë grevën para
se të fillojë viti shkollor, pra më
24 gusht, kur mësimdhënësit
do të jenë në shkolla. Ata nuk do
ta kryejnë asnjë detyrë që e
kanë obligim. Grevën do ta
fillojmë një javë para se të fillojë
mësimi, me shpresë se kjo do të
ndikojë te qeveria që të ulet dhe
të bisedojë për kërkesat tona
100 euro shtesë në paga, që të
dimë për Ligjin e Pagave dhe të
marrim pjesë aktive në
përgatitjen e tij”, ka thënë për
“Radio Kosovën” kryetari i
SBAShK-ut, Rrahman Jasharaj.
Edhe kryetari i BSPK-së, Atdhe
Hykolli, nuk ka përjashtuar

grevat. “Ligji i Pagave është
shumë i rëndësishëm për të
gjithë të punësuarit në vend. Ne
dje e kemi mbajtur takimin e
radhës me Bashkimin e
Sindikatave të Pavarura të
Kosovës dhe jemi duke e pritur
reagimin e kësaj anëtarësie e i
cili reagim nuk është i mirë. Ne
se shpejti do të dalim me
qëndrimet tona për hapat e

ardhshëm sindikalë”, ka thënë
Hykolli. 
Ndërsa zëdhënësi i Qeverisë së
Kosovës, Përparim Kryeziu, në
një përgjigje për “Radio
Kosovën”, ka bërë me dije se
Projektligji për Paga është në
fazën përmbyllëse nga
ekzekutivi. “Prioritet yni është
të kemi një projektligj të mirë
para se të kemi një projektligj të

shpejtë. Shqyrtimi i tij po bëhet
në mënyrë më të kujdesshme.
Megjithatë, projektligji gjendet
në fazën përmbyllëse nga
ekzekutivi, për ta ndjekur pastaj
rrjedhën e rregullt të
konsultimeve publike,
miratimin në qeveri dhe
procedimin në Kuvend”, ka
thënë Kryeziu.
Për shkak të mosmiratimit të

Ligjit për Paga deri më tani,
partitë opozitare vazhdimisht e
kanë kritikuar qeverinë. Gjatë
kësaj jave, pas mbledhjes së
kryesisë së Kuvendit, shefi i
grupit parlamentar i AAK-së,
Besnik Tahiri, ka paralajmëruar
se do të thërrasin interpelancë
për shkak të vonesës për
miratimin e Projektligjit për
Paga.

Jasharaj: Më 1 shtator i gjithë sistemi 
arsimor do të jetë në grevë

GJILAN, 29 KORRIK (ER) - Gjykata
Themelore në Gjilan ka
shpallur aktgjykim dënues
ndaj të akuzuarit B. Z. për
veprën penale “vrasje e
rëndë”. “Më 24 qershor 2021,
rreth orës 13:10 minuta, në
Gjilan rruga ‘Zija Shemisu’, në
kafiterinë ‘Viva La’, i akuzuari
me dashje ka privuar nga jeta
viktimën I. C., për motive të
ulëta, ashtu që pas një
mosmarrëveshje verbale dhe
konflikti fizik, në mes të
akuzuarit dhe tani të ndjerit
lidhur me raportet intime në
mes të akuzuarit dhe

bashkëshortes së viktimës, i
akuzuari me një thikë me
veprim të drejtpërdrejt ka
privuar nga jeta tani të
ndjerin, duke e goditur në
regjionin e përparmë të qafës
(në fyt), duke i shkaktuar katër
plagë prerëse dhe dy plagë
prerëse - shpuese, një plagë
prerëse - shpuese në regjionin
e përparmë në anën e majtë të
regjionit ijor (lumbal), ku për
shkak të plagëve të marra
viktima nuk ka mundur të
mbijeton dhe rrugës për në
spitalin regjional të Gjilanit, i
njëjti vdes”, ka njoftuar

Gjykata Themelore në Gjilan.
Me këto veprime i akuzuari ka
kryer veprën penale “vrasje e
rëndë”, vepër e sanksionuar
me Kodin Penal të Republikës
së Kosovës (KPRK). Trupi
gjykues i Departamentit të
Krimeve të Rënda, pas
shtjellimit të të gjitha provave
dhe dëgjimit të dëshmitarëve,
të akuzuarit ia ka shqiptuar
dënimin burgim në
kohëzgjatje prej 20 vjetësh.
Gjykata ka nxjerrë vendim
duke i vazhduar masën e
paraburgimit të akuzuarit deri
në plotfuqishmëri të

aktgjykimit, por jo më shumë
se dënimi i shqiptuar me
burgim. Palët e pakënaqura

kanë të drejtë ankese kundër
këtij aktgjykimi në Gjykatën e
Apelit.

Dënohet 20 vjet burgim i akuzuari për vrasjen me thikë në Gjilan
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PRISHTINË, 29 KORRIK -
Ambasadori i Shteteve të
Bashkuara të Amerikës (ShBA)
në Kosovë, Jeff Hovenier, ka
vendosur që të premten, ditën
më të rëndësishme të javës
për besimtarët islamë, pasi
është falja e xhumasë, ta kalojë
në shoqërim me ta.
Në një shkrim të shkurtër në
rrjetet sociale, ambasadori
Hovenier ka thënë se respekti
për trashëgiminë fetare dhe
kulturore është një ideal që

çmohet në çdo demokraci
moderne dhe shumetnike.
“Sot isha i nderuar në
kremtimin e Vitit të Ri islam
me myftiun Tërnava në
Xhaminë e Madhe.
Diskutuam për mënyrat e
garantimit që çdo kosovar ta
praktikojë besimin pa
diskriminim”, ka shkruar
ambasadori Hovernier në
“Twitter”.
Datat e festave të besimit
islam bazohen në kalendarin

hënor, përfshirë edhe atë të
Vitit të Ri islam. Këtë vit kjo
festë shënohet sipas
kalendarit hënor më 30 korrik.
Kalendari islam ose kalendari i
Hixhrit përbëhet nga 12 muaj
dhe 354 ose 355 ditë. Ai është
afërsisht 11 ditë më i shkurtër
se kalendari gregorian.
Bazohet në lëvizjen e hënës
dhe si rezultat fillimi i çdo
muaji përcaktohet kur
gjysmëhëna e re bëhet e
dukshme për herë të parë.

Ambasadori Hovenier feston Vitin e Ri islam me myftiun Tërnava

PRISHTINË, 29 KORRIK - Në rrugën
drejt Bashkimit Evropian (BE),
Kosova mbetet në vendnumërim.
Ajo ka të nënshkruar vetëm
Marrëveshjen  e Stabilizim-
Asociimit (MSA) me BE-në, që
është hapi i parë drejt
anëtarësimit në organizatën më
ta madhe evropiane. E ardhmja
evropiane i është konfirmuar
Kosovës disa herë, por rezultate të
vërejtshme në praktikë nuk ka
pasur.
“Rrugën e Kosovës drejt Evropës e
kanë penguar më së shumti
korrupsioni dhe nepotizmi në
punësime. Po të mos ishte hajnia,
Kosova do të mund të përparonte
dyfish më shumë”, ka thënë
Osman Maliqi, një qytetar nga
Prishtina.
Nëse vazhdohet kështu, ai ka
thënë se Kosova mund të
anëtarësohet në BE “në vitin
2050”.
Hysen Ramabaja nga qyteti i
Kamenicës mendon më ndryshe.
Ai ka thënë se lufta e Rusisë në
Ukrainë ka krijuar situatë të re
dhe, sipas tij, është në interes të
fuqive perëndimore t’i integrojnë
vendet e Ballkanit Perëndimor.
“Kosova është në një moment të ri
për shkak të pozitës
gjeostrategjike dhe interesave të
BE-së dhe ShBA-së. Nuk ka ku të
shkojë (BE-ja) pa e integruar edhe
Ballkanin Perëndimor”, ka thënë
Ramabaja.
Vendeve të Ballkanit Perëndimor
u është premtuar perspektivë
evropiane dhe mbështetje për
realizimin e reformave gati që dy

dekada.
Në një samit të mbajtur në vitin
2003 në Selanik të Greqisë, shtetet
anëtare të BE-së kanë miratuar
një deklaratë të përbashkët, në të
cilën është thënë: “E ardhmja e
Ballkanit është brenda BE-së”.
Nga ajo kohë vetëm Kroacia nga
vendet e rajonit është anëtarësuar
në BE në vitin 2013.
Negociatat për anëtarësim ka vite
që i kanë nisur Mali i Zi dhe
Serbia, ndërsa në korrik të këtij viti
i kanë nisur edhe Shqipëria dhe
Maqedonia e Veriut.
Kosova dhe Bosnjë-Hercegovina
kanë vetëm Marrëveshje
Stabilizim -Asociimi (MSA) me
BE-në.
Kjo marrëveshje kontraktuale, e
vetmja ndërmjet Kosovës dhe
Bashkimit Evropian, është
nënshkruar në vitin 2014, ndërsa
ka hyrë në fuqi më 2016.
Ndryshe nga të gjitha vendet e
Ballkanit Perëndimor, Kosova
është e vetmja që nuk ka
liberalizim vizash me BE-në.
Në vitin 2005 Komisioni Evropian
(KE) ka konfirmuar të ardhmen
evropiane të Kosovës, edhe pse
nuk e ka pasur të zgjidhur
statusin.
Më 2009, një vit pas shpalljes së
pavarësisë, Kosovës i është
konfirmuar sërish e ardhmja
evropiane dhe, në vitin 2012,
Komisioni Evropian ka nisur
dialogun për liberalizim të vizave
me Kosovën.
Kosovës i janë vendosur dhjetëra
kritere, edhe shtesë, të cilat, sipas
të dyja palëve, janë plotësuar.

Megjithatë, nga viti 2018 shtetet e
BE-së nuk kanë arritur pajtim për
t’ua mundësuar kosovarëve
lëvizje të lirë.
Rezerva të mëdha kanë shprehur
sidomos Franca dhe Holanda. Në
zyrën e Bashkimit Evropian në
Kosovë nuk japin ndonjë vlerësim
për efikasitetin e Kosovës në
zbatimin e MSA-së, por thonë se
ka treguar përkushtim për
përmbushjen e obligimeve.
“Kosova vazhdimisht ka shprehur
përkushtimin e saj për procesin e
integrimit evropian. Kjo i
referohet si publikut (sipas
rezultateve të sondazheve të
opinionit publik) dhe
institucioneve, ashtu edhe
sektorit tregtar, për të cilin BE
është partneri më i madh. Puna
për reformat e nevojshme është
duke vazhduar”, është thënë në
deklaratën e Zyrës së BE-së në
Kosovë dhënë “Radios Evropa e
Lirë”.
Por, organizatat që monitorojnë
zbatimin e MSA-së kanë thënë se
institucionet e Kosovës kanë

ngecur në përmbushjen e
objektivave që përcakton kjo
marrëveshje.
Njomëza Arifi nga Grupi për
Studime Juridike dhe Politike në
Prishtinë ka thënë se Kosova mezi
ka arritur ta zbatojë gjysmën e
tyre. “MSA-ja, praktikisht, është
një dokument që ndahet në tre
kapituj: qeverisje e mirë dhe
sundim i ligjit, edukim-arsim, si
dhe zhvillim ekonomik. Secili nga
këta kapituj ka objektiva që
duhen përmbushur çdo vit. Por,
shumica e objektivave nuk
përmbushen as 50 për qind për
shkak të mungesës së vullnetit si
dhe mungesës së koordinimit
ndërinstitucional”, ka thënë Arifi
për “REL”-in.
Më optimistë për rrugën
evropiane të Kosovës janë zyrtarët
qeveritarë. Mehdi Sejdiu,
këshilltar i zëvendëskryeministrit
të parë për Integrim Evropian,
Besnik Bislimi, ka thënë se Kosova
nuk qëndron shumë pas rajonit
në raport me proceset integruese.
Sejdiu ka thënë se MSA-ja është

duke u zbatuar dhe se
institucionet janë të
përqendruara në zbatimin e
agjendës evropiane. Sipas tij,
Kosova do të aplikojë zyrtarisht
për t’u bërë anëtare e Bashkimit
Evropian gjatë këtij viti pasi, siç
thotë, nuk ka asnjë kusht shtesë
për ta kryer këtë proces. “Ne nuk
kemi ndonjë kusht të caktuar
para aplikimit. Aplikimi mund të
bëhet menjëherë. Normalisht se
ky është vetëm fillimi i procesit,
ndërsa proceset e tjera që
ndodhin pas aplikimit, siç është
marrja e pyetësorit, plotësimi i
pyetësorit, pastaj vendimet e tjera
nëpër strukturat e BE-së, janë ato
që kërkojnë kohën e tyre”, ka
thënë Sejdiu.
Por, përveç kritereve teknike,
Komisioni Evropian ka thënë se
përparimi i Kosovës në BE varet
edhe nga dialogu i saj me Serbinë
për normalizimin e
marrëdhënieve.
Të dyja vendet janë duke zhvilluar
negociata qysh nga viti 2011.
Pavarësisht prej dhjetëra
marrëveshjeve të arritura,
shumica nuk zbatohen në terren.
Anëtarësimi i shteteve në BE
është një proces tejet kompleks
dhe me vite i gjatë. Për të
mbërritur atje, duhen bërë disa
hapa dhe kaluar disa faza, si:
kërkesa për anëtarësim në BE,
rekomandimi për statusin e
kandidatit, statusi i kandidatit,
nisja e negociatave për
anëtarësim, përfundimi i
negociatave dhe ratifikimi i
traktatit të anëtarësimit.

Qeveria: Këtë vit aplikojmë për anëtarësim në BE,
s’kemi kushte shtesë

PRISHTINË, 29 KORRIK (ER) -
Ministri i Punëve të Brendshme
(MPB), Xhelal Sveçla, ka takuar
të premten koordinatorët e
qendrave të regjistrimit të
automjeteve, nga të cilët ka
marrë informacionet e fundit se
gjithçka është gati për
regjistrimin e mjeteve me targa
RKS. 
Takimi ka pasur për qëllim
njoftimin për përgatitjet e
fundit që është duke i bërë
Ministria e Punëve të
Brendshme lidhur me këtë

proces, ku është theksuar se
tashmë gjithçka është gati për
fillimin e regjistrimit të mjeteve
me targa RKS.
Ministri Sveçla ka ofruar

mbështetjen e plotë të tij dhe të
qeverisë, me qëllim të realizimit
të këtij objektivi, që është në të
mirë të të gjithë qytetarëve,
sepse përmirëson sigurinë në
trafik, ul numrin e veturave pa
regjistrim dhe përmirëson
sigurinë në përgjithësi.
Nga fundi i javës së kaluar
MPB-ja ka filluar fushatën
informuese duke i njoftuar
qytetarët se nga data 1 gusht
deri më 30 shtator 2022 do të
fillojë procesi i regjistrimit të
targave ilegale në RKS në të

gjitha qendrat e regjistrimit të
automjeteve. Gjatë kësaj
periudhe qytetarët do të kenë
mundësinë të përfitojnë nga
shumë lehtësira për kthimin e
automjeteve në targat e
regjistrimit RKS.
Po ashtu, Qeveria e Kosovës të
premten ka lëshuar një njoftim
sa iu përket hyrje-daljeve të
qytetarëve të Serbisë në kufirin
me Kosovën. Ekzekutivi ka bërë
me dije se nga 1 gushti çdo
person që paraqitet për kalim të
kufirit të Kosovës me dokument

identifikimi të lëshuar nga
Serbia, do të pajiset me
dokument të hyrje/daljes.
“Bazuar në vendimin e qeverisë
nga mbledhja e 85-të e saj, ju
rikujtojmë se nga data 1 gusht
2022 çdo person që paraqitet
për kalim të kufirit shtetëror të
Republikës së Kosovës me
dokument identifikimi
personal të lëshuar nga
autoritetet e Serbisë do të
pajiset me dokument
hyrje/dalje”, ka njoftuar Qeveria
e Kosovës.

Gjithçka gati për fillimin e regjistrimit 
të automjeteve me targa RKS
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PRISHTINË, 29 KORRIK - Deputeti i
Partisë Demokratike të Kosovës
(PDK), Ferat Shala, ka folur për
një krizë të mundshme
energjetike në Kosovë. Shala ka
thënë se berëza ndërkombëtare
ka shkuar afër 500 euro dhe,
sipas tij, kur kësaj i shtohet
papërgatitja e institucioneve
tona vendore, shkojmë drejt një
situate kur operatorët kërkojnë
rishikim tarifor.
Shala për “Tëvë1” ka theksuar se

do të ishte e dëmshme për
konsumatorin nëse edhe një
herë brenda vitit qeveria me
paaftësitë menaxhuese na sjell
te ngritja e çmimeve të energjisë
elektrike. “Berëza
ndërkombëtare, sidomos kjo që
sot më shumë i referohet
Kosova, është hungareze, ka
shkuar afër 500 euro. Varion për
mbi 250 deri në 500 euro. Kur i
shtojmë kësaj papërgatitjen
tonë si institucione vendore, do

të thotë definitivisht po
shkojmë drejt një situate kur
operatorët tashmë kanë bërë
kërkesë të rregullatorit për një
rishikim tarifor. Dhe kjo do të
ishte jashtëzakonisht e
paarsyeshme dhe e dëmshme
për konsumatorin tonë nëse
edhe një herë brenda këtij viti
qeveria me paaftësitë
menaxhuese na sjell edhe një
herë te ngritja e çmimeve”, ka
deklaruar Shala.

Shala fajëson qeverinë për energjinë: Me paaftësinë e vet na ka sjellë deri te rritja e çmimeve

PRISHTINË, 29 KORRIK (ER) -
Shqyrtimi në lexim të dytë i
Projektligjit për Financimin e
Subjekteve Politike në
Kuvendin e Kosovës është
shtyrë për javën e ardhshme,
pasi nuk është trajtuar fare

nga Komisioni për
Komunitete.
Deputetët e Kuvendit të
premten kanë miratuar edhe
një mocion për shmangie të
afateve procedurale për këtë
projektligj, duke i dhënë afat

komisionit që deri të hënën ta
shqyrtojë. Kuvendi nuk ka
pasur  kuorum edhe për
shqyrtimin në lexim të dytë të
Projektligjit për themelimin e
Fondit Kosovar për Garanci
Kreditore.

Shtyhet për javën tjetër Projektligji për Financimin e Partive Politike

PRISHTINË, 29 KORRIK (ER) - Ish-
kryeministri i Kosovës dhe
deputeti i LDK-së, Avdullah
Hoti, ka thënë se qeveria Kurti
po i mban 210 milionë euro pa
nevojë  dhe, duke mos i
investuar, atyre po u humbet
vlera nga inflacioni.
Hoti ka thënë se po sikur ato
mjete të qarkullonin në
ekonomi do të shumoheshin
dy apo tri herë. “Bilanci bankar i
qeverisë më 30 qershor 2022 ka
arritur gati 600 milionë euro, që
është afër 7 për qind e Produktit
të Brendshëm Bruto (PBB). Kjo
është shumë përtej kufirit të
bilancit bankar të nevojshëm
që duhet të ketë qeveria për të
qenë mjaftueshëm likuide, që
është rreth 4.5 për qind e PBB-

së apo rreth 390 milionë euro.
Ky nivel i lartë i bilancit bankar
nënkupton se qeveria po mban

rreth 210 milionë euro pa asnjë
nevojë, të cilat mjete po
devalvohen edhe nga inflacioni

i lartë. Sikur këto mjete të
qarkullonin në ekonomi, ato do
të multiplikoheshin dy deri në
tri herë, duke rritur kështu
kërkesën agregate dhe të
ardhurat, konsumin dhe
punësimin”, ka shkruar Hoti në
“Facebook”.
Hoti ka thënë se nivel aktual të
bilancit bankar të qeverisë
përbën edhe abuzimi me
detyrën zyrtare. “Në një situatë
inflacioni tepër të lartë, dhe me
afër 600 milionë euro para të
gatshme në llogari, është e
papranueshme pse qeveria nuk
i indekson pensionet, skemat
sociale, pagat dhe subvencionet
në bujqësi sipas normës së
inflacionit. Për më tepër, nuk e
heq përkohësisht as akcizën në

derivate për ta ulur çmimin e
tyre dhe, rrjedhimisht, të
shumë produkteve të tjera,
çmimi i të cilave ndikohet
shumë nga kostot e transportit.
Përse duhet qeveria të mbajë
600 milionë euro në llogarinë
bankare?! Pres që ekonomistët e
qeverisë të shpjegojnë këtë për
qytetarët. Kjo gjendje paraqet
papërgjegjësi dhe paaftësi për
të udhëhequr shtet, e kam
fjalën për shtet me ekonomi të
tregut. Ky nivel i bilancit bankar
të qeverisë përbën edhe
abuzim me detyrën, pasi ligji i
jep të drejtë qeverisë të
mbledhë tatime, por duke
ruajtur baraspeshën sociale
dhe ekonomike”, ka shkruar
Hoti.

Hoti: Qeveria po i mban 210 milionë euro pa nevojë,
ato po devalvohen nga inflacioni

Bruksel, 29 korrik (ER) -
Guvernatori i Bankës Qendrore
të Republikës së Kosovës (BQK),
Fehmi Mehmeti, i shoqëruar
nga Sami Mazreku, drejtor i
Byrosë Kosovare të Sigurimit
(BKS), kanë zhvilluar një takim
me udhëheqësit e Këshillit të
Byrove në Bruksel (COB), e cila
është organizatë menaxhuese e
sistemit të Kartonit të Gjelbër. 
Delegacioni i Kosovës gjatë
takimit me drejtoreshën
menaxhuese të COB-it, Greet
Flore, e ka informuar atë mbi
përgatitjet që Byroja Kosovare e
Sigurimit, së bashku me
Bankën Qendrore të
Republikës së Kosovës dhe
institucionet e tjera të interesit,
kanë ndërmarrë deri më tani në
lidhje me kërkesat që lidhen me
procesin e anëtarësimit në
COB, si dhe për gatishmërinë

për të ndërmarrë hapa të tjerë
në këtë drejtim.
Mehmeti dhe Mazreku kanë
nënvizuar angazhimin e tyre
dhe të Republikës së Kosovës
për ta forcuar sistemin financiar
duke krijuar kapacitete të

nevojshme për ta siguruar
gatishmërinë e Byrosë Kosovare
të Sigurimit për të plotësuar çdo
detyrim që rrjedh nga zbatimi i
sistemit të Kartonit të Gjelbër,
duke u bazuar në standardet e
njohura ndërkombëtarisht që e

rregullojnë këtë fushë. 
Bazuar në raportin e paraqitur
nga drejtori i Byrosë Kosovare të
Sigurimit, Kosova ka arritur një
sërë objektivash të
rëndësishme, duke nënvizuar
se BKS-ja ka ulur në mënyrë të

ndjeshme numrin e
automjeteve të paregjistruara
dhe vazhdon të zbatojë
memorandumet e
bashkëpunimit me vendet e
rajonit.
Më tutje, guvernatori Mehmeti
dhe drejtori Mazreku kanë
theksuar angazhimin e Kosovës
për të bashkëpunuar e për të
gjetur një zgjidhje sa i përket
lehtësimit të trafikut
ndërkufitar në mes të Kosovës
dhe vendeve të tjera. Në këtë
kontekst, ata kanë kërkuar
bashkëpunim nga COB-ja.
Ndërsa drejtoresha
menaxhuese e COB-it, Greet
Flore, ka theksuar se mundësitë
për bashkëpunim do të
vlerësohen në mënyrë rigoroze
në zbatim të rregullave në bazë
të të cilave funksionon
organizata që drejton.

Mehmeti dhe Mazreku kërkojnë mbështetje 
nga Këshilli i Byrove në Bruksel
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Romani zhvillohet në një
Shën Petersburg shumë

real

Është ndoshta fakti më i
dukshëm për “Krim dhe
Ndëshkim”, por nëse po lexoni
tekstin origjinal, ose një
përkthim besnik të tij, do të
zbuloni se Dostojevski i ka fshirë
emrat e shumicës së vendeve që
ai përmend (për shembull, “V -Y
Prospect”qëndron për
Voznesensky Prospect). 

Guri i saktë nën të cilin
Raskolnikov fshehu
plaçkën e grabitur,
është gjithashtu i

vërtetë

Tani kjo është saktësi: gruaja e
Dostojevskit, Anna Grigorievna,
tregoi më pas në kujtimet e saj
se jo shumë kohë pas martesës
së tyre, shkrimtari e kish çuar në
një oborr gjatë një shëtitjeje dhe
i kishte treguar gurin nën të cilin
vrasësi i tij më i famshëm kishte
vënë sendet e vjedhura.  

Emrat kanë kuptim

Raskolnikov nuk është aspak një
emër i rastësishëm, i vrazhdë, i
keq. Vjen nga rusishtja për
‘skizma’, raskol, dhe derivati   i tij
raskolniki, që i referohet një
grupi të veçantë
skizmatikësh:domethënë,
Besimtarët e Vjetër, të cilët u
shkëputën nga Kisha Ortodokse
Ruse në mesin e shekullit të
shtatëmbëdhjetë. Razumikhin,
ndërkohë, vjen nga razum –

arsyeja, mendja, inteligjenca –
dhe Lebezyatnikov u krijua nga
folja “lebezit”, që do të thotë të
bësh lajka në një mënyrë të
ethshme.

Svidrigailov ishte një
person real

Svidrigailov historik nuk ishte,
me sa dimë, i njëjti lloj dhunuesi
i pabesë-përdhunuesi-
ngacmuesi minorenesh si
homologu i tij imagjinar, ai
gjithashtu nuk ka asnjë nga
tiparet shpenguese – të
ndihmuarit e prostitutës Sonya
apo gjetjes së një shtëpie për
familjen e saj. Svidrigailovi i
vërtetë njihej në Shën
Petersburgun e viteve 1860 si
mik i një pronari provincial.
Emri në fakt përdorej shpesh në
biseda për të treguar një lloj
tregtari dhe intriganti të
dyshimtë.

Shumica e copëzave të
lajmeve të gjetura në
roman janë origjinale

Kjo është më e dukshme kur
Raskolnikov inspekton letrat
ndërsa është ulur në një tavernë,
si dhe në bisedën delirante që
pasoi me policin e ri Zamyotov.
Incidenti i saktë për të cilin ata
përfunduan duke folur ndodhi
në të vërtetë: historia e një bande
prej 50 falsifikatorësh, ku
përfshihej edhe një pedagog
universiteti, u raportua në
Gazetën e Moskës në 1865. Ashtu
si edhe fakti që llogaria e
bashkëpunëtorit nervoz që shkoi
në bankë, ngjalli dyshime dhe
fundosi të gjithë operacionin.

Lexuesit rusë dinë
diçka për Dunya-n, që

të tjerët vetëm mund ta
hamendësojnë

Nga fundi i “Krim dhe
Ndëshkim”, motra e
Raskolnikovit, Dunya, zhvillon
një bisedë të paharrueshme
me të fejuarin e saj të
mundshëm dhe ish-
punëdhënësin Svidrigailov, i
cili zbulon se vëllai i saj është
një vrasës. Në origjinalin rus,
Dunya, e tronditur, fillon t’i
drejtohet burrit në vetën e dytë
njëjës, një mënyrë që
zakonisht përshtatet vetëm për
familjen dhe miqtë intimë. Kjo
sugjeroi për lexuesit rusë se
marrëdhënia e tyre ishte më
tepër se sa u shfaq në fillim. Ajo
përfundon duke u përpjekur ta
qëllojë (sigurisht) përpara se të
largohet vetë, duke e lënë të
kryejë vetëvrasje jo shumë
kohë pas kësaj.

Është një fotografi e
mirë e politikës radikale
në Shën Petersburgun e

viteve 1860

Socializmi utopik i francezit
Furier, shumë me ndikim në atë
kohë, përmendet në të gjithë
librin. Nga ‘falansteria’, një
koncept i përdorur për të
treguar një shoqëri të ardhshme
komunale dhe e tallur nga
Razumikhin, tek një citim i
drejtpërdrejtë nga Victor
Considérant, një ndjekës i
njohur i Furierizmit – “Unë po
mbaj një tullë të vogël për
lumturinë universale, dhe
kështu kam një ndjenjë të paqes
në zemrën time “- e përdorur
nga Raskolnikov, dhe duke
llogaritur të gjithë personazhin e
Lebezyatnikovit: ndikimi i tij
është i gjithëpranishëm. Po
kështu, është edhe nihilizmi, i
eksploruar me një efekt të
jashtëzakonshëm gjatë një prej
bisedave të shumta të

tensionuara midis
Raskolnikovit dhe Petrovichit, si
dhe ato që protagonisti ka me
Sonya-n.

Ka shumë Dostojevsk
tek Raskolnikovi

Nuk është befasuese, ndoshta,
por vlen të përmendet – “Krim
dhe Ndëshkim” përmban tre
pasazhe të rëndësishme si
kujtime. I pari është ëndrra e
rrëfyer herët, në të cilën një
Raskolnikov i ri dëshmon për
një pronar që rreh kalin e tij për
vdekje; kujtesa është të paktën
pjesërisht autobiografike. Autori
tregon në shënimet e tij se
kujton mirë këtë ngjarje që e
kishte parë kur ishte fëmijë.
Po kështu, është edhe ndjenja
që personazhi merr pasi
ndihmon të venë e
Marmeladovit dhe fëmijët e saj
– “mund të krahasohet me
ndjesinë e një burri të dënuar
me vdekje, të cilit i jepet falja e
papritur”. Ky imazh pasqyron
nga afër dënimin gati me vdekje
të Dostojevskit në vitin 1849,
kur, pasi u arrestua për
shoqërimin e tij me qarqet
Furieriste, dënimi iu zbut me
një letër nga Cari, disa minuta
para ekzekutimit të supozuar.
Më në fund, natyrisht, burgimi i
Raskolnikovit në Siberi është i
informuar nga katër vitet që
Dostoevsky kaloi si i burgosur
në Omsk për krimet politike të
përmendura më lart: “Siberia.
Në brigjet e një lumi të gjerë e të
shkretë qëndron një qytet, një
nga qendrat administrative të
Rusisë; në qytet ka një
kështjellë; në kështjellë, një
burg.” / bota.al

“Krim dhe ndëshkim” i Dostojevskit, 
8 gjëra që nuk i dinit
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Laurit Krasniqi i bashkohet Kosovës 

GJAKOVË, 29 KORRIK -
Basketbollisti Bardh Rexha ka
konfirmuar largimin nga
skuadra e Vëllaznimit. Ai ka
vlerësuar se sezoni me skuadrën
kuqezi ka qenë më i miri në

karrierën e tij basketbollistike,
derisa për klubin nga Gjakova ka
thënë se gjithmonë do të jetë në
zemrën e tij. “Sezon i ri, synime
të reja. Pas sezonit tim më të
mirë në karrierë me KB

Vëllaznimin, konfirmoj se më
nuk do të jem pjesë e klubit që
do të jetë gjithmonë pjesë e
zemrës sime. Me këtë rast
falënderoj të gjithë në Gjakovë
për përkrahjen dhe mundësinë

e dhënë. Bashkë ia dolëm ta
rikthejmë klubin në Superligë,
ku ju dëshiroj suksese sa më të
mëdha. Së shpejti ju njoftoj për
sfidën e radhës të karrierës time”,
ka thënë Rexha.

Rexha konfirmon largimin nga KB Vëllaznimi Tifozët e Fenerbahçes thirrën emrin e Putinit, vjen reagimi nga UEFA

PRISHTINË, 29 KORRIK - Një tjetër
futbollist që po spikat në
arenën evropiane ka vendosur
t’i bashkohet Kosovës. Bëhet
fjalë për mesfushorin e krahut
të majtë të skuadrës belge
Royal Antwerp, Laurit
Krasniqi. Ky i fundit të enjten
në mbrëmje luajti për herë të
parë në stadiumin “Fadil
Vokrrri”, në ndeshjen kundër
Dritës në Ligën e Konferencës
dhe ishte vendimtar në
kualifikimin e skuadrës së tij,

duke shënuar golin i cili e
zhbllokoi rezultatin e
ndeshjes. E shumë shpejt
Lauriti pritet të paraqitet në
këtë stadium edhe në fanellën
e Përfaqësueses së Kosovës
dhe të shndërrohet në idhullin
e tifozëve “dardanë”. Në fakt,
presidenti Agim Ademi është
takuar me futbollistin dhe e ka
bindur që në nivel
kombëtaresh ta përfaqësojë
Kosovën. Kreu i FFK-së e ka
përgëzuar Lauritin për arritjet

e deritashme si dhe ka uruar
që ai të ketë të ardhme të
ndritur si me klubin e tij, po
ashtu edhe në fanellën
dardane. Ndërkaq, vetë
futbollisti është shprehur i
lumtur që po i jepet mundësia
ta japë kontributin e tij për
vendin e origjinës dhe se do të
bëjë çmos që të vazhdojë të
luajë në nivele sa më të larta
dhe t’i bëjë krenarë familjen e
tij dhe të gjithë tifozët e
Kombëtares së Kosovës.

SUHAREKË, 29 KORRIK - Pas
hedhjes së shortit janë
përcaktuar vende mikpritëse
të kualifikimeve për Ligën e
Kampionëve në basketboll.
Kampioni i Kosovës, Golden
Eagle Ylli, do të luajë në
Portugali, përkatësisht
Lisbonë, ku do të përballet
me Benficën që është
vendase. Ndeshjet
çerekfinale do të zhvillohen
më 21 shtator, dy ditë më pas
(23 shtator) zhvillohen
gjysmëfinalet dhe më 25
shtator finalja. Fituesi i
ndeshjes Golden Eagle Ylli -
Benfica do të ndeshet me
skuadrën qipriote, Keravnos.
Ndërsa fituesi i gjysmëfinales
Ylli/Benfica - Keravnos do të
luajë në finalen kualifikuese

me fituesin e gjysmëfinales
Budivelnyk/Norrkoping -
Bamberg. Katër skuadrat nga
kjo fazë do t’u bashkohen 28
skuadrave për të formuar
kështu 32 skuadrat që do të
garojnë në edicionin e ri të
kësaj gare. Kjo është hera e

parë që Golden Eagle Ylli
merr pjesë në garat
ndërkombëtare, ndërsa
therandasit janë dy herë
radhazi kampionë të Kosovës,
kurse një herë kanë fituar Ligën
Unike, si dhe Superkupën
Mbarëkombëtare.

KB Ylli do të luajë në Lisbonë
të Portugalisë

PRISHTINË, 29 KORRIK - Hana
Bejiqi është renditur në vendin
e 37 në garën e notit në
Festivalin Olimpik Evropian
për të Rinj “Banska Bystrica
2022”. Notarja nga Kosova e ka
sfiduar veten në disiplinën 50
metra krol, ku e ka përmbyllur
garën për 13:10 sekonda. Ky
rezultat nuk i ka mjaftuar asaj
që të arrijë në fazën
gjysmëfinale. Bejiqi ishte
njëkohësisht garuesja e fundit
nga Kosova në këtë ngjarje
sportive për të rinj. 

Hana Bejiqi renditet e 37-ta 

NORWICH, 29 KORRIK - Milot
Rashica do të mbetet në
Norwich City, përkundër që
skuadra e tij ka rënë nga elita e
futbollit anglez. Sezoni i ri në
Championship starton këtë
fundjavë dhe Rashica duket i
motivuar për të bërë mirë me
klubin e tij. Norwich City synon
që të rikthehet përsëri në Ligën
Premier pasi ka ruajtur
shumicën nga lojtarët kryesorë
që kishte sezonin e kaluar.
Trajneri i Norwichit, Dean Smith

ka folur në konferencë për shtyp
një ditë para ndeshjes me
Cardiff Cityn. Ai ka thënë se
Rashica është plotësisht i
përkushtuar te Norwichi dhe
nuk është në plane largimi i tij.
“Miloti është rikthyer me një
qëndrim të pabesueshëm. Ai
duket në formë që nuk e kam
parë më parë. Rashica është
plotësisht i përkushtuar ndaj
Norwichit në Championship”,
ka deklaruar Dean Smith një
ditë para lojës.

Trajneri i
Norwichit: Rashica
nuk largohet 
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UASHINGTON, 29 KORRIK - Ndryshe
nga një vit më parë, ku vaksinimi
ishte i detyrueshëm për të luajtur
në NBA, sezonin e ri 2022-2023 kjo
masë do të hiqet. Lajmin e
konfirmojnë mediet amerikane, që
thonë se vendimi për të qenë i

vaksinuar për të luajtur nuk do të
jetë në fuqi sezonin e ri. Pavarësisht
kësaj, beteja ndaj pandemisë do të
vijojë dhe masat kundër Covidit
janë ende në fuqi si te skuadrat
ashtu edhe në stadiume. Kështu, të
gjithë basketbollistët do të

përditësohen në lidhje me rregullat
e reja, vaksinat dhe gjithçka që
është e nevojshme për t’i evituar
problemet shëndetësore. Ndërsa
detyrimi për të qenë i vaksinuar
nuk është më. Vjet kjo situatë krijoi
mjaft probleme, pasi disa

basketbollistë nuk dëshironin ta
merrnin vaksinën kundër Covidit,
duke mos luajtur në mjaft takime.
Sportistët në sezonin e ri do të
vazhdojnë të kryejnë teste
periodike, sidomos të
pavaksinuarit.

Vaksinimi më nuk është i obligueshëm në NBA 

Broja në listën e Real Madridit 
Armando Broja raportohet se ka përfunduar në “radarin” e
Real Madridit.
Sulmuesi shqiptar sezonin e kaluar e kaloi si huazim te
Southamptoni. Ai regjistroi paraqitje të mira, teksa tregoi se
ka potencial të vërtetë. E ardhmja e tij vazhdon të jetë
shumë e përfolur teksa lidhet me një largim nga Chelsea në
afatin kalimtar të kësaj vere. “AS” ka raportuar këtë të
premte se 20-vjeçari është në listën e objektivave të Real
Madridit. Sipas mediumit spanjoll “Los Blancos”, po
synojnë transferimin e një sulmuesi të ri, pasi sulmuesi
kryesor dhe kapiteni i skuadrës, Karim Benzema, po shkon
drejt fundit të karrierës. Megjithatë, Broja nuk është i vetmi
në listën e objektivave të skuadrës së drejtuar nga Carlo
Ancelotti. Në raportimin e “AS” janë përmendur edhe
Okafor, Sesko, Simiç, Brobbey, Kaladzjiç, Rutter dhe
Burkardt.

Laporta: Dua që Messi ta mbyllë 
karrierën te Barça 
Presidenti i Barcelonës, Joan Laporta, ka thënë se ndihet
borxhli ndaj Lionel Messit pas largimit të tij në verën e
kaluar te Paris Saint-Germaini. Messi befasoi të gjithë në
verën e 2021-s duke u larguar pas më shumë se 20 vjetësh
nga “Camp Nou”. Megjithatë, largimi i tij asnjëherë nuk u
miratua nga tifozët blaugrana, të cilët janë mësuar me
legjendën e tyre. Borxhli për largimin e yllit argjentinas
ndihet edhe presidenti Laporta, i cili dëshiron që Messi të
rikthehet dhe të pensionohet te Barça.

Ronaldo: E pamundur ta kaloni një ditë
pa më përmendur, vazhdoni gënjeni 
Ylli i Manchester Unitedit, Cristiano Ronaldo, ka reaguar
pas spekulimeve të përditshme lidhur me të ardhmen e tij.
Plot medie shkruajnë se ai do të largohet nga “Djajtë e Kuq”.
Të tjerët shkruajnë se e refuzoi Paris Saint-Germaini,
Bayern Muncheni dhe Chelsea. Dikush shkroi se ai po
negocionte me rivalin e ish-klubit të tij Real Madridit,
Atletico Madridin. “E keni të pamundur pa e kaluar një ditë
duke mos më përmendur, përndryshe shtypi nuk fiton
para”, ka komentuar Ronaldo në “Instagram”. “Ju e dini që
nëse nuk gënjeni, atëherë nuk e fitoni vëmendjen e
njerëzve. Vazhdoni rreni dhe ndoshta një ditë ia qëlloni”, ka
shtuar Ronaldo. 

De Ligt zbulon të vërtetën e largimit
nga Juventusi  
Matthijs de Ligt rikthehet të flasë për përvojën e tij te
Juventusi. Mbrojtësi holandez, i transferuar pak ditë më
parë te Bayerni, zbuloi për ESPN arsyen që e shtyu atë në
korrik të vitit 2019 të largohej nga Ajaxi për t’iu bashkuar
Juves. “Zgjodha të shkoja te Juventusi me idenë për të
luajtur futboll më sulmues, sepse trajner ishte Sarri. Ai ka
një reputacion të madh për atë që bëri me Napolin dhe
Chelsean dhe mendova se do të gjeja një stil loje të
ngjashëm me të Ajaxit. Fatkeqësisht, pas një viti, ai u
largua”, ka thënë De Ligt, i cili më pas ka theksuar se largimi
i Sarrit ndikoi në vendimin e tij për t’u larguar nga Seria A.
Me Sarrin në stol, mbrojtësi holandez shënoi 4 gola dhe
dha 1 asistim në 39 paraqitje në të gjitha garat, duke fituar
edhe një titull kampion.

SHKURT 

BUDAPESTI, 29 KORRIK - Pas triumfit
me fat garën e fundit në Francë,
duke përfituar nga gabimi i Charles
Leclerc, piloti holandez i Red Bullit,
Max Verstappen, shprehet se këtë
fundjavë në Hungari do të vuajë
shumë. Ai e sheh pistën e
Dubapestit si të vështirë për të.
“Hungaroring do të jetë një pistë e
vështirë për ne, sidomos në xhiron e
shpejtë. Kjo është një pistë ku
Ferrari do të jetë superior ndaj nesh,
por ka disa faktorë që duhen marrë
në konsideratë, si shiu apo situata të
tjera, siç janë gabimet e rivalëve, që
mund ta bëjnë garën më
interesante”, ka thënë Verstappen.
Holandezi ka 63 pikë avantazh ndaj
Leclerc dhe e pret me qetësi sfidën e
radhës. “Nuk ka shumë rëndësi

avantazhi që kam me rivalët, pasi
çdo gjë mund të ndodhë.
Unë dua të fitoj çdo garë duke
dhënë maksimumin. Nuk do të

qetësohem, as në
Pushime, vetëm e vetëm që ta fitoj
sërish titullin”, ka shtuar
Verstappeni.

Verstappeni: Në Hungari do të
jetë më vështirë se në Francë 

Kampioni i peshave të rënda
në boks, Tyson Fury, ka lënë
të kuptohet se do të
kandidojë për kryeministër
në vitin 2030 pas hapjes së
restorantit të tij të ri në

Lancaster. Dy herë kampioni
botëror i peshave të rënda i
dha fund karrierës në boks në
muajin prill pasi e mposhti
Dillian Whyte në “Wembley”.
“Dua t’i falënderoj të gjithë

ata që u paraqitën sot. Mos
harroni të votoni për mua në
vitin 2030 si kryeministër i
Mbretërisë së Bashkuar,
votoni Furyn”, ka thënë Fury.
Pavarësisht tërheqjes së tij

nga boksi profesionist, Fury
ka flirtuar me një rikthim
fitimprurës në ring, nëse
rivali britanik Anthony
Joshua fiton në revanshin e tij
kundër Oleksandr Usyk në

muajin e ardhshëm.
Megjithatë, 33-vjeçari para ca
kohësh tha se do të përballej
vetëm me fituesin e meçit për
një shumë rreth 600 milionë
euro.

Fury do të kandidojë për kryeministër të Britanisë së Madhe

PRISHTINË, 29 KORRIK -
Basketbollisti i Kosovës, Gëzim
Morina, ka vizituar Kampin
Nacional të Basketbollit, ku ka
parë nga afër punën që po bëhet
në këtë kamp dhe
basketbollistët/et që po marrin
pjesë. Morina ka treguar
përvojën e tij si lojtar dhe sa e
rëndësishme është për fëmijët që
të jenë pjesë e një kampi dhe sa
ndihmon në zhvillimin e tyre për
të ardhmen. Basketbollisti
therandas i ka inkurajuar fëmijët
që të punojnë dhe të mos ndalen
deri në realizimin e ëndrrave të
tyre. Morina është pjesë e
rëndësishme e Përfaqësueses së
Kosovës dhe Golden Eagle Yllit,
kampion në Kosovë, ndërsa më
parë ka luajtur edhe në Slloveni.
Lojtarët/et ishin shumë të
kënaqur që kanë takuar Gëzimin,
duke shpresuar se një ditë do të
jenë pjesë e Kosovës A. Kampi i
basketbollit ka filluar më 25
korrik dhe do të përmbyllet të
shtunën (30 korrik). Në të po
marrin pjesë 24 djem dhe vajza të
lindur në vitet 2009-2010. Kampi
që organizohet nga Federata e

Basketbollit e Kosovës (FBK) po
mbahet në “Loyola Gymnasium”.
Synimi i këtij kampi është
zhvillimi i gjeneratave të reja, që

më vonë do të jenë pjesë e
përfaqësueseve të Kosovës dhe
do të jenë e ardhmja e
basketbollit.

Gëzim Morina viziton 
basketbollistët/et 
në Kampin Nacional 
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NJOFTIM

Njoftojmë të gjithë klientët se “BAYKOS”, Sh.P.K, me seli

në Prishtinë ka marrë vendim të shuajë biznesin me nr.

Fiskal: 810710427 dhe ka caktuar likuidatorin për zhvillimin

e procedurës së Likuidimit. Njoftohen të gjithë klientët që

kanë raporte Kreditore - Debitorë me këtë kompani që të

paraqiten në afatin 30 ditor nga data e shpalljes në gazetë. 

OBAVESTENJE

Obavestavanje se svi klienti da drustvo sa “BAYKOS”,

d.o.o., iz Prishtina donelo odluku o prestani rada sa bisnisom

NUI: 810710427 ujedno imenovao Likvidatora o sprovod-

jenju postupka likfidacije. Obavestavaju se svi klienti koji

imaju obaveze i potrazivanja u navedenoj firmi, da se jave u

roku od 30 dana od dana objavljivanja o novine. 

ANNOUNCEMENT

We inform all clients that “BAYKOS”, L.L.C, in Pristina has

taken the decision to quit its business with NUI: 810710427,

The company has appointed a liquidator who is going to

oversee the liquidation process. All clients who have creditor

– debitor accounts with this company are kindly request to

show up within 30 days starting from the day of newspaper

announcement- publication. 

NJOFTIM

Njoftojmë të gjithë klientët se Shoqëria me përgjegjësi të

kufizuar “Agro Invent” SH.P.K. me seli në Prishtinë, ka

marrë vendim të shuajë biznesin me nrb. 70457698 dhe ka

caktuar likuidatorin për zhvillimin e procedurës së

Likuidimit. Njoftohen të gjithë klientët që kanë raporte

Kreditore - Debitorë në këtë korporatë që të paraqiten në

afatin 30 ditor nga data e shpalljes në gazetë. 

OBAVESTENJE

Obavestavanje se svi klienti da drustvo sa “Agro Invent”

D.O.O. Pristina donelo odluku o prestani rada sa nrb.

70457698 ujedno imenovao Likvidatora o sprovodjenju pos-

tupka likfidacije. Obavestavaju se svi klienti koji imaju

obaveze i potrazivanja u navedenoj firmi, da se jave u roku

od 30 dana od dana objavljivanja o novine. 

ANNOUNCEMENT

All clients are to be informed that the “Agro Invent” L.L.C.

in Pristina has come to the decision to quit its business:

70457698 the company has appointet a liquidator wsho is

going to oversee the liquidator process. All clients who have

the mortgager – mortgage accounts in this company are kind-

ly request to show up within 30 days starting from the day of

newspaper announcement- publication. 

NJOFTIM

Njoftojmë të gjithë klientët se “MEDIKOS HELP”, Sh.P.K,

me seli në Prishtinë ka marrë vendim të shuajë biznesin me

nr. Fiskal: 810814774 dhe ka caktuar likuidatorin për zhvil-

limin e procedurës së Likuidimit. Njoftohen të gjithë klientët

që kanë raporte Kreditore - Debitorë me këtë kompani që të

paraqiten në afatin 30 ditor nga data e shpalljes në gazetë. 

OBAVESTENJE

Obavestavanje se svi klienti da drustvo sa “MEDIKOS

HELP”, d.o.o., iz Pristine donelo odluku o prestani rada sa

bisnisom NUI: 810814774 ujedno imenovao Likvidatora o

sprovodjenju postupka likfidacije. Obavestavaju se svi klien-

ti koji imaju obaveze i potrazivanja u navedenoj firmi, da se

jave u roku od 30 dana od dana objavljivanja o novine. 

ANNOUNCEMENT

We inform all clients that “MEDIKOS HELP”, L.L.C, in

Prishtina has taken the decision to quit its business with NUI:

810814774, The company has appointed a liquidator who is

going to oversee the liquidation process. All clients who have

creditor – debitor accounts with this company are kindly

request to show up within 30 days starting from the day of

newspaper announcement- publication. 

NJOFTIM

Njoftojmë të gjithë klientët se “My Way Eats” SH.P.K. me

seli në Prishtinë, ka marrë vendim të shuajë biznesin me nrb.

811424241 dhe ka caktuar likuidatorin për zhvillimin e pro-

cedurës së Likuidimit. Njoftohen të gjithë klientët që kanë

raporte Kreditore - Debitorë në këtë korporatë që të paraqiten

në afatin 30 ditor nga data e shpalljes në gazetë. 

OBAVESTENJE

Obavestavanje se svi klienti da drustvo sa “My Way Eats”

D.O.O. Pristinadonelo odluku o prestani rada sa nrb.

811424241 ujedno imenovao Likvidatora o sprovodjenju

postupka likfidacije. Obavestavaju se svi klienti koji imaju

obaveze i potrazivanja u navedenoj firmi, da se jave u roku

od 30 dana od dana objavljivanja o novine. 

ANNOUNCEMENT

All clients are to be informed that the “My Way Eats” L.L.C.

Pristina has come to the decision to quit its business:

811424241 the company has appointet a liquidator wsho is

going to oversee the liquidator process. All clients who have

the mortgager – mortgage accounts in this company are kind-

ly request to show up within 30 days starting from the day of

newspaper announcement- publication. 



13E SHTUNË, 30 KORRIK 2022PUBLICITET

P R I S H T I N Ë

� Resat Bata shpall te pavlefshme

diplomen e SHMLT “11 Marsi” – Prizren.

� Gzim Llutaj shpall te pavlefshme

deftesat e KL l-V dhe Vl- lX SHFMU “Aziz

Tolaj” – Prizren. 

� GLD “Group” SH.P.K. shpall të

pavlefshme certifikatën e TVSH-së, me nr.

330084814.

� Arbër Hana nga Gjakova shpal të

pavlefshme dëftesën e plotë SH.F.M.U.

“Mazllom Këpuska” Gjakovë nga kl. I,V dhe

VI-IX.

� Valbone Hasani nga Gjakova shpall të

pavlefshme dëftesën e plotë të shkollës

fillore “Yll Morina” Gjakovë nga kl. I-VIII.

� Albert Lekaj nga Gjakova shpall të

pavlefshme dëftesën e plotë SH.F. “Engjëll

Gjoni” Novosell e Ulët.

� Angjelina Gojani nga Gjakova shpall të

pavlefshme dëftesën e plotë SH.F. “Engjëll

Gjoni” Novosell e Ulët.

� Urgjentisht kërkoj një banesë me qera

ne Prishtine. Banesa duhet të ketë 1 ose 2

dhoma gjumi e mobiluar ose bënë edhe e pa

mobiluar. Çmimi prej: 200-250 €. Tel: 045-

660-188

� Lëshoj lokalin më qira. Lokali është i

pasitur më të gjitha kushtet përcjellëse. Lokali

gjendet në lagjen e Boshnjakëve në

Mitrovicë. Për informata më të hollësishme

mund të na kontaktoni në këtë numër të

telefonit:049-392-275

� Lëshoj banesë me qira në Lagjen

Dardania afër "Bill Clintonit", kati tretë, banesa

posedon të gjitha kushtet elementare, dy

dhoma, kuzhinë e veçanet me pamje nga

parku me çmim sipas marrëveshjes tel: 045-

891-338 ose 049-616-139

� Lëshoj banesën me qira në lagjen Bregu

i Diellit te Furra "Qerimi2", i ka dy dhoma të

fjetjes, sallon me kuzhinë, shpajz dhe dy

ballkona. Për info 044/332-640.

� Lëshoj banesën me qira në lagjen Bregu

i Diellit te Furra Qerimi2, i ka dy dhoma të

fjetjes , sallon me kuzhinë, shpajz dhe dy

ballkona. Për info 044/332-640.

� Lëshoj banesën me qira e cila gjendet

prapa AAK-së me kushte të volitshme dhe po

ashtu me çmim të volitshëm. Për informata

më të hollësishme na kontaktoni në numrin e

tel: viber +37744162783 dhe 049/900-994.

� Lëshoj banesën me qira ne lagjen Bregu

i Diellit 2 te banesat e bardha, afër Shkollës

Iliria banesa është dy dhomshe e mobiluar

komplet, për info lajmërohuni në tel:

044/262-940 dhe 049/ 737-867.

� Lëshoj banesën me qira, e cila gjendet

prapa AAK-së, me kushte të volitshme dhe po

ashtu me çmim të volitshëm. Për informata

më të hollësishme na kontaktoni në numrin e

telefonit: 044-162-783.

� Lëshohet banesa me qira ne qendër të

Prishtinës afër Sheshit Zahir Pajaziti, banesa

është dy dhomshe e mobiluar, lëshohet me

qira prej 1 qershori deri me 1 gusht (dy muaj),

çmimi sipas marrëveshjes. Për informata në

tel. 044/171-328.

� Lëshoj banesën e re me qera në qendër

prapa teatrit Kombëtar, me sipërfaqe prej: 60

m2. Banesa ka një dhomë gjumi, sallon dhe

kuzhinë. Ka të gjitha pajisjet. Çmimi: 300

€uro. Banesa lëshohet për afate të gjata dhe

të shkurtra. Informata në tel: 049\44-888-

801 (viber)

� Lëshoj banesë me qira, penthouse.

Banesa gjendet te Rrethi i Veternikut në

Prishtinë. Banesa ka 150 m2, dhe ka 3

dhoma, dy banjo, 2 garazha si dhe shpajz. Për

info mund të na kontaktoni në këtë nume të

tel: 049-440-466.

� Lëshoj banesën një dhomshe me qira ,

ne lagjen Dardania afër Postës Kryesore

(posta e Madhe) Kroi i Bardhe, banesa është

e mobiluar tërësisht.  Për informata

lajmërohuni në tel: 044/558-894 Prishtinë.

� Lëshoj me qira banesën e mobiluar te

salloni i mobileve "ALBED" në Fushë Kosovë.

Banesa i ka 65 metra katrorë dhe është e

gatshme për banim. Më shumë informata

në: 044/706-079.

>> SHPALLJE TË VOGLA <<
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