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ARSIM BAJRAMI: ZHURMA 
NUK KA QENË ASNJËHERË 
NË ADN-në E PDK-së F. 7

76 PËR QIND E QYTETARËVE 
BESOJNË SE EKSTREMIZMI 
I DHUNSHËM PARAQET KËRCËNIM
PËR KOSOVËN F. 3

HARADINAJ UDHËTON PËR NË
SHBA F. 3

AKTUALE

EKONOMI

Policia e Kosovës 
thekson nevojën e rritjes

së bashkëpunimit me
Europolin 

KOSOVA U16 FITON NDAJ
SHQIPËRISË F. 10

GJERMANIA SINJALIZON
PËRFSHIRJE MË TË MADHE

NË DIALOG 
FAQE 7

Në shkollat e
Gjilanit rikthehet
kontrolli sistematik
i nxënësve FAQE 6

Deputetët kanë votuar të enjten
për themelimin e dy
komisioneve hetimore për
energjinë elektrike. Një komision
hetimor është iniciuar nga partia
më e madhe opozitare, Partia
Demokratike e Kosovës (PDK)
dhe do të kryesohet nga deputeti
i Lidhjes Demokratike të Kosovës
(LDK), Driton Selmanaj.
Komisioni hetimor i iniciuar nga
partia në pushtet, Lëvizja
Vetëvendosje, do të udhëhiqet
nga deputeti i PDK-së, Hajdar
Beqa. Me këtë rast, kryetari i
PDK-së, Memli Krasniqi, ka
thënë se në Kuvendin e Kosovës
fitoi demokracia. Ai ka theksuar
se me këtë veprim është ruajtur
kushtetutshmëria dhe e drejta
themelore e opozitës për hetim
parlamentar e mbikëqyrje të
punës së qeverisë 

SHKËMBIMET TREGTARE MIDIS
KOSOVËS DHE SHQIPËRISË 
ARRIJNË NË 420 MILIONË EURO F. 8

SPORT

FAQE 7

FAQE 4

KUVENDI VOTON PËR
FORMIMIN E DY KOMISIONEVE

HETIMORE PËR ENERGJINË
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Pragë, 5 maj -  Republika Çeke i
ka dhënë fund gjendjes së
jashtëzakonshme epidemike
që ishte vendosur për shkak të
pandemisë së koronavirusit.
Nga 5 maji, masat e fundit që
ishin në fuqi, siç ishin mbajtja e
maskave në spitale dhe shtëpi
kujdesi, nuk do të aplikohen
më.

“Incidenca po vazhdon të bie”,
ka njoftuar ministri i
Shëndetësisë së Çekisë,
Vlastimil Valek.
Brenda shtatë ditësh Republika
Çeke ka regjistruar 77 infektime
për 100 000 banorë.
Qytetarët tani do të paguajnë
për teste për koronavirus me
metodën PCR, nëse diçka të tillë

ua rekomandojnë mjekët.
Që prej fillimit të pandemisë së
koronavirusit mbi dy vjet më
parë, 40 194 persona kanë
vdekur në Republikën Çeke si
pasojë e sëmundjes Covid-19,
thuhet në të dhënat zyrtare.
Republika Çeke, që është
anëtare e Bashkimit Evropian,
ka rreth 10.5 milionë banorë.

Çekia i jep fund gjendjes së jashtëzakonshme për Covid-19

MARIUPOL, 5 MAJ - Agjencia
Associated Press ka njoftuar se ka
kryer një hulumtim që tregon se
afër 600 civilë kanë vdekur në
sulmin rus ndaj teatrit në
Mariupol që përdorej si
strehimore.
Numri i saktë i viktimave nga
sulmi ajror i 16 marsit ka qenë i
panjohur pasi luftimet e ashpra
nuk kanë lejuar autoritetet që të
kryejnë kërkime nën rrënojat e
teatrit. Përderisa zyrtarët ukrainas
kanë thënë se të paktën 300
persona kanë vdekur në sulm, AP
raportoi se, sipas rikrijimit të

ngjarjeve, që është bazuar në
rrëfimet e 23 të mbijetuarve dhe
ekipeve të shpëtimit, shifra e
viktimave është të paktën dy herë
më e lartë sesa ajo e raportuar nga
zyrtarët ukrainas. 
AP, po ashtu, tha se ka analizuar
planet e brendshme të teatrit, ka
përdorur fotografi dhe video që
janë bërë brenda këtij objekti para
sulmit, gjatë sulmit dhe një ditë
pas sulmit.
Kjo agjenci, po ashtu, ka rikrijuar
të gjithë ngjarjen përmes formatit
3D.
Rusia mohon se sulmon caqe

civile në pushtimin e
paprovokuar të Ukrainës, që nisi
më 24 shkurt, pavarësisht se
prova të shumta dëshmojnë të
kundërtën.
Sulmi ajror ndaj Teatrit të Dramës
në Mariupol konsiderohet si një
prej sulmeve më vdekjeprurëse
ndaj civilëve deri më tani. “Të
gjithë njerëzit janë ende nën
rrënoja sepse rrënojat janë ende
aty, askush nuk i ka nxjerrë ata”,
tha për AP, Oskana Syomina, e cila
i ka mbijetuar sulmit ajror, duke
theksuar se kjo është një varrezë e
madhe masive.

Afër 600 të vrarë në sulmin në teatrin në Mariupol

UASHINGTON, 5 MAJ - Shtetet e
Bashkuara të Amerikës do ta
lehtësojnë dialogun mes
Shkupit dhe Sofjes për zgjidhjen
e kontestit për çështjet historike,
identitetin, gjuhën maqedonase
si dhe të drejtat e pakicës
bullgare që jeton në
Maqedoninë e Veriut. Kështu
deklaroi zëdhënësi i
Departamentit Amerikan të
Shtetit, Ned Price, në një
intervistë për agjencinë
shtetërore të lajmeve në
Maqedoninë e Veriut, MIA. Ai
tha se ShBA-ja po zhvillon
bisedime me Shkupin dhe
Sofjen për t’i zgjidhur
mosmarrëveshjet dypalëshe,
por Price nuk dha detaje nëse
palët janë pranë arritjes së një
zgjidhjeje të pranueshme. 
“Shtetet e Bashkuara janë
mbështetëse të fuqishme të
anëtarësimit të Maqedonisë së
Veriut dhe Shqipërisë në
Bashkimin Evropian”, deklaroi
Price dhe shtoi se Uashingtoni

beson se tani është koha që
gjërat të ecin përpara dhe të dy
vendet ta fillojnë procesin e
anëtarësimit në bllokun
evropian.
“Marrëveshja historike e
Prespës [mes Maqedonisë së
Veriut dhe Greqisë për
ndryshimin e emrit të shtetit]
tregoi se vendet e Ballkanit
Perëndimor janë të afta të bëjnë
gjëra të vështira, të bëjnë
kompromise dhe të gjejnë
zgjidhje dhe ne jemi të bindur se
Bullgaria dhe Maqedonia e
Veriut do të bëjnë të njëjtën gjë
duke negociuar
mosmarrëveshjet e tyre
dypalëshe. Ne vazhdojmë t'i
bëjmë thirrje Bullgarisë dhe
Maqedonisë së Veriut për të
zgjidhur shpejt këto
mosmarrëveshje, por ne
padyshim që nuk po hyjmë në
detajet e atyre bisedimeve”, tha
Price.
Presidenti bullgar Rumen Radev
të mërkurën, më 4 maj, deklaroi

se “Sofja zyrtare po përballet me
presion nga partnerët

euroatlantikë për arritjen e një
marrëveshjeje me Maqedoninë

e Veriut që do të çonte në heqjen
e vetos bullgare”.

ShBA-ja kërkon marrëveshje midis Shkupit dhe Sofjes

MOSKË, 5 MAJ-  Rusia ka njoftuar për
dëbimin e shtatë personave nga
Ambasada e Danimarkës në
Moskë, duke iu kundërpërgjigjur
një vendimi të ngjashëm të
Kopenhagës. “Ata duhet të
largohen nga shteti brenda dy
javësh”, ka njoftuar Ministria e
Jashtme ruse përmes një deklarate
më 5 maj.
Ky njoftim i Rusisë vjen pikërisht

një muaj pasi Danimarka dëboi 15
punonjës të ambasadës ruse në
Kopenhagë, duke thënë se dëbimi
i tyre do të dërgonte “një sinjal të
qartë në Moskë se ne nuk do të
pranojmë që zyrtarët e
inteligjencës ruse të spiunojnë në
tokën daneze”.
Ministria e Jashtme ruse tha, po
ashtu, se ia ka refuzuar kërkesën
për vizë një diplomati të

Danimarkës dhe se “rezervojmë të
drejtën për të ndërmarrë hapa të
tjerë hakmarrës kundër veprimeve
jomiqësore të Danimarkës, të cilat
do t’i bëhen publike palës daneze”.
Shtetet evropiane dhe aleatët
perëndimorë kanë dëbuar
diplomatë rusë dhe punonjës të
ambasadave, qëkur Moska ka
nisur pushtimin e paprovokuar të
Ukrainës më 24 shkurt.

Rusia dëbon shtatë diplomatë të Danimarkës
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PRISHTINË, 5 MAJ (ER) - Ministria
e Shëndetësisë ka njoftuar të
enjten se pas 789 testimeve, 16
qytetarë kanë rezultuar pozitivë
me virusin Covid-19. 
Gjatë 24 orëve të fundit nuk
është shënuar asnjë rast i
vdekjes. 

Të enjten janë shëruar tetë
qytetarë, ndërsa numri i
përgjithshëm i të shëruarve
është 224 577. Në total numri i
rasteve aktive është 402. 
Në 24 orët e fundit janë dhënë
291 doza të vaksinës kundër
Covid-19. Prej fillimit të

vaksinimit në të gjitha qytetet e
Kosovës janë dhënë 1 826 580
doza të vaksinës. Deri më sot
822 166 qytetarë janë vaksinuar
me dozën e dytë. Deri më sot
janë dhënë 101 781 doza
përforcuese dhe doza të treta të
vaksinës kundër Covid-19.

16 raste të reja me Covid në Kosovë

Prishtinë, 5 maj (ER) -
Kryetari i Aleancës për
Ardhmërinë e Kosovës,
Ramush Haradinaj, sot (e
premte) do të udhëtojë për

në ShBA. Lajmin e ka
konfirmuar deputeti i kësaj
partie, Pal Lekaj. “Z.
Haradinaj të premten
udhëton për në ShBA. Ai do

të ketë takime të niveleve të
ndryshme dhe do të
qëndrojë për afro nëntë ditë.
Kjo i bën mirë Kosovës,
sepse z. Haradinaj është

përkrahës i ShBA-së, e
sidomos kur goxha shumë
janë ftohur raportet
ndërmjet qeverisë Kurti dhe
ShBA-së”, ka deklaruar Lekaj.

Haradinaj udhëton për në ShBA

Albulena S. MAVRAJ

PRISHTINË, 5 MAJ - Qendra
Kosovare për Studime të Sigurisë
(QKSS) ka publikuar raportin e
radhës në kuadër të Barometrit
të Sigurisë të Ballkanit
Perëndimor (BSBP), në të cilin
përmblidhen perceptimet e
qytetarëve për ekstremizmin e
dhunshëm dhe riintegrimin dhe
rehabilitimin e të kthyerve nga
zonat e konfliktit në Siri dhe Irak.
Ky raport përbëhet nga dy pjesë.  
Pjesa e parë ofron një pasqyrë të
rezultateve të perceptimeve të
publikut në Kosovë në lidhje me
kërcënimet që rrjedhin nga
forma të ndryshme të
ekstremizmit të dhunshëm,
kurse pjesa e dytë fokusohet në

perceptimet e qytetarëve në
lidhje me riintegrimin dhe
rehabilitimin e  qytetarëve të
Kosovës të riatdhesuar nga Siria,
si dhe në gatishmërinë e tyre për
t’i pranuar këta të fundit në
komunitetet e tyre përkatëse.   
Qytetarët e Kosovës vazhdojnë
ta perceptojnë ekstremizmin e
dhunshëm si kërcënim për
sigurinë kombëtare të Kosovës.
Shumica (76 për qind) e të
anketuarve të BSBP-së besojnë
se ekstremizmi i dhunshëm
paraqet kërcënim të lartë ose
kërcënim për Kosovën. 
Sa për format e ekstremizmit të
dhunshëm, qytetarët e Kosovës
e shohin dhunën në baza
etnike/kombëtare si më
kërcënuesen, me 42 për qind të
të anketuarve që mendojnë se

ajo paraqet kërcënim të lartë për
sigurinë e Kosovës. Dhuna në
baza politike perceptohet si
kërcënim i lartë për sigurinë e
Kosovës nga 38 për qind e të
anketuarve të BSBP-së, ndërsa
dhuna në baza fetare
perceptohet si kërcënim nga 34
për qind e të anketuarve.
Kosova, si shtetet e tjera
evropiane, është përballur me
sfida sa i përket pjesëmarrjes së
qytetarëve në konfliktet e huaja.
Të dhënat e BSBP-së tregojnë se
37 për qind e të anketuarve i
shohin qytetarët që janë kthyer
në Kosovë nga zonat e luftës në
Siri dhe Irak si kërcënim për
vendin.  
Përkundër sfidave, është e
rëndësishme të theksohet se të
dhënat e BSBP-së tregojnë se

kosovarët e mbështetin punën e
Qeverisë së Kosovës për
riatdhesimin e qytetarëve nga
Siria. 
Kështu, 65 për qind e të
anketuarve e mbështetin
riatdhesimin e të gjithë
qytetarëve që janë ende në Siri,
ndërsa 15 për qind mendojnë se
duhet të riatdhesohen vetëm
gratë dhe fëmijët e mbetur.
Qëndrimet pozitive vërehen në
perceptimet e qytetarëve për
qasjen që duhet të zbatohet ndaj
atyre që kthehen nga zonat e
konfliktit në Siri. 
75 për qind e të anketuarve
besojnë se qasja/masat e
ndërmarra nga institucionet e
Kosovës duhet të fokusohen në
riintegrim, për dallim nga 11 për
qind që besojnë se të kthyerit

duhet t’u nënshtrohen masave
ndëshkuese dhe shtatë për qind
e të anketuarve që besojnë se
nuk ka nevojë për ndonjë masë
specifike. Një rezultat mjaft
shqetësues vërehet në lidhje me
gatishmërinë e qytetarëve për t’i
pranuar dhe mirëpritur sërish
në komunitet fëmijët që janë
kthyer nga Siria dhe Iraku. Në
këtë aspekt, shumica e të
anketuarve (57 për qind) nuk do
të lejonin që fëmijët e tyre të
shoqëroheshin me fëmijët e
riatdhesuar, pasi që besojnë se
ata mund të kenë efekt negativ
te fëmijët e tjerë. Nga ana tjetër,
35 për qind e të anketuarve nuk
do ta kishin problem të lejonin
që fëmijët e tyre të
shoqëroheshin me fëmijët e
kthyer.  

76 për qind e qytetarëve besojnë 
se ekstremizmi i dhunshëm 

paraqet kërcënim për Kosovën
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Faton DËRMAKU

PRISHTINË, 5 MAJ - Deputetët e
Kuvendit të Kosovës kanë votuar
për themelimin e dy
komisioneve hetimore për
energjinë elektrike gjatë seancës
së 5 majit, gjatë së cilës pati
debate të ashpra. 
Një komision hetimor është
iniciuar nga partia më e madhe
opozitare, Partia Demokratike e
Kosovës, dhe do të kryesohet nga
deputeti i Lidhjes Demokratike të
Kosovës, Driton Selmanaj.
Komisioni hetimor i iniciuar nga
partia në pushtet, Lëvizja
Vetëvendosje, do të udhëhiqet
nga deputeti i PDK-së, Hajdar
Beqa.
Komisioni hetimor i propozuar
nga opozita mëton që t’i hetojë të
gjitha masat e ndërmarra gjatë
periudhës së gjendjes emergjente
për energjinë, që Kuvendi kishte

votuar për ta shpallur vitin e
kaluar.
Ndër masat e ndërmarra në
periudhën e gjendjes emergjente
ishin: vendosja e kufizimeve në
furnizim me energji për
konsumatorët dhe vendosja e
obligimeve të veçanta për
ndërmarrjet e energjisë. Si pasojë
e krizës energjetike, Kosova u
përball me shtrenjtim të rrymës.
Ndërkaq komisioni hetimor i
Lëvizjes Vetëvendosje kërkon që
të hetohen aktivitetet në sektorin
e energjisë në periudhën kohore
të viteve 2006-2022. Këtu
përfshihet hetimi i investimeve
kapitale në Korporatën
Energjetike të Kosovës pas
privatizimit të distribucionit në
këtë kompani. 
Me këtë rast, kryetari i PDK-së,
Memli Krasniqi, ka thënë se në
Kuvendin e Kosovës fitoi
demokracia. Ai është shprehur se
me këtë veprim është ruajtur

kushtetutshmëria dhe e drejta
themelore e opozitës për hetim
parlamentar e mbikëqyrje të
punës së qeverisë. “Përmes
themelimit të Komisionit
Hetimor Parlamentar për
menaxhimin e krizës energjetike,
të nisur nga Partia Demokratike e
Kosovës, me mbështetje të
deputetëve opozitarë, do ta
zbardhim secilin fakt, do t’i japim
përgjigje secilës pyetje dhe do të
kërkojmë sqarim për secilin
vendim që qeveria ka marrë
muajt e fundit në menaxhimin e
krizës energjetike në vend”, ka
thënë ai. Sipas Krasniqit,
qytetarët e Kosovës do ta
kuptojnë se pse qeveria i detyroi
ta paguajnë 100 për qind më
shtrenjtë energjinë elektrike në
emër të importit, kur Kosova
prodhoi mjaftueshëm energji.
“Po ashtu, do të mësojmë se ku
shkuan dhe si u shpenzuan mbi
100 milionë euro të cilat u ndanë

për ta subvencionuar energjinë.
Qytetarët kanë kërkuar
llogaridhënie dhe transparencë -
ne do të sigurohemi që ata t’i
kenë të dyja”, ka deklaruar lideri i
PDK-së, Memli Krasniqi.
Qe disa javë pushteti dhe partitë
opozitare janë përplasur rreth
formimit të Komisionit Hetimor
për Energjinë, teksa opozita e ka
akuzuar Lëvizjen Vetëvendosje se
e pengonte atë që ta formonte një
komision të tillë.
Debati për energjinë elektrike në
Kosovë ka nisur që nga fundi i
vitit të kaluar, kur Kosova u
përball me reduktime të rrymës
për shkak të një krize globale të
energjisë. Situata më pas u
përkeqësua për shkak se Kosova
nuk mund t’i mbulonte nevojat e
saj me kapacitetet prodhuese të
KEK-ut.
KEK-u në atë periudhë
prodhonte deri në 600 megavatë
rrymë në orë, ndërkaq konsumi
kishte arritur deri në 1 400
megavatë.
Ndryshe, sipas ligjeve në fuqi,
komisionet hetimore
themelohen për të hetuar
probleme, çështje ku janë
drejtpërsëdrejti të përfshira
përgjegjësitë qeveritare apo
shtetërore. Këto organe, po
ashtu, ngrihen me qëllim të
konstatimit, përshkrimit të

rrjedhës së ngjarjeve apo me
qëllim të qartësimit të asaj se
çfarë ka ndodhur dhe
përcaktimit të përgjegjësisë së
atyre që kanë qenë të përfshirë.
Sipas Ligjit për Hetim
Parlamentar, komisionet
hetimore kanë qëllim edhe për
informim, rekomandim dhe
ushtrim të mbikëqyrjes
parlamentare dhe të arritjes së
një përfundimi.
Komisionet parlamentare
hetimore nuk mund t’i zgjidhin
problemet në sektorin e energjisë
në Kosovë, ka thënë eksperti i
energjisë dhe ish-ministër i këtij
sektori, Ethem Çeku. “Pozita dhe
opozita duhet të ndërtojnë një
konsensus për strategjinë e
ardhshme të zhvillimit të sektorit
të energjisë. Çështjet e devijimit
mund të jenë çështje të organeve
të drejtësisë, kurse kjo pjesa që
është më vitale, më e
rëndësishme, është se si të
ndërtohet një strategji për të dalë
nga kriza e thellë në sektorin e
energjisë, në të cilën ka hyrë
Kosova”, thotë ish-ministri i
Energjisë në Kosovë, Ethem
Çeku. Ai ka thënë se energjia
alternative që po ndihmohet nga
mekanizmat ndërkombëtarë e
ndihmon sektorin e energjisë,
por nuk e zgjidh problemin e
energjisë.

Kuvendi voton për formimin 
e dy komisioneve hetimore 

për energjinë
Deputetët kanë votuar të enjten për themelimin e dy komisioneve hetimore për
energjinë elektrike. Një komision hetimor është iniciuar nga partia më e madhe
opozitare, Partia Demokratike e Kosovës (PDK) dhe do të kryesohet nga deputeti i
Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Driton Selmanaj. Komisioni hetimor i
iniciuar nga partia në pushtet, Lëvizja Vetëvendosje, do të udhëhiqet nga deputeti
i PDK-së, Hajdar Beqa. Me këtë rast, kryetari i PDK-së, Memli Krasniqi, ka thënë se
në Kuvendin e Kosovës fitoi demokracia. Ai ka theksuar se me këtë veprim është
ruajtur kushtetutshmëria dhe e drejta themelore e opozitës për hetim
parlamentar e mbikëqyrje të punës së qeverisë
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Gjermania sinjalizon përfshirje 
më të madhe në dialog

PRISHTINË, 5 MAJ - Një përfshirje
më e madhe e Gjermanisë dhe e
Francës, nga radhët e Bashkimit
Evropian, do të mund t’i çonte
përpara gjërat në dialogun
Kosovë - Serbi, i cili ka mbushur
mbi dhjetë vjet.
Të mërkurën e 4 majit kancelari
gjerman Olaf Scholz ka thënë se
njohja e pavarësisë së Kosovës
është pjesë e dialogut Kosovë -
Serbi dhe se marrëveshja
përfundimtare midis dy
vendeve do të duhet ta përfshijë
njohjen e dyanshme. 
Qëndrim zyrtar i Serbisë është
se nuk do ta njohë kurrë
pavarësinë e Kosovës ndërsa,
sipas Kosovës, dialogu nuk ka
kuptim nëse nuk përfundon me
njohje reciproke.
Procesi i negociatave mes tyre
ka nisur qysh në vitin 2011, me
ndërmjetësimin e Bashkimit
Evropian. Aktualisht
përfaqësues i BE-së është
diplomati llovak, Mirosllav
Lajçak.
Albert Krasniqi, nga organizata
Demokraci Plus (D+) në
Prishtinë, thotë se marrëveshja
midis Kosovës dhe Serbisë,
vetëm me ndërmjetësim të BE-

së dhe pa përfshirje më të
madhe të Gjermanisë dhe
Francës, është e pamundur.
Vetëm këto dy vende, sipas tij,
mund t’i shtyjnë Kosovën dhe
Serbinë drejt një marrëveshjeje
që do të përfshinte njohjen. “...
sepse [Gjermania dhe Franca]
janë shtetet që mbajnë barrën
më të madhe brenda BE-së. Pa
to është vështirë që me disa
zyrtarë të shteteve të tjera, si zoti
Mirosllav Lajçak, të presim
marrëveshje”, thotë Krasniqi për
“Radion Evropa e Lirë”.
Sipas Agon Maliqit, analist
politik në Prishtinë, deklarata e
kancelarit gjerman sinjalizon
një përfshirje më të madhe të
Gjermanisë në bisedimet
Kosovë - Serbi.
Ai thotë se ajo është pozitive dhe
se është e fokusuar te kërkesa
kryesore e Kosovës por, shton
Maliqi, nuk jep asnjë lloj
garancie se procesi po shkon
drejt përmbylljes. “Është herët...
Unë besoj se kjo do të matet me
vendimet dhe hapat që do t’i
marrin palët në takimet e
ardhshme në dialog”, shton ai.
Ndonjë takim midis bartësve
kryesorë të dialogut,

kryeministrit të Kosovës, Albin
Kurti, dhe presidentit të Serbisë,
Aleksandër Vuçiq, tash për tash
nuk është i planifikuar.
Dy zyrtarët janë pritur të
mërkurën në takime të ndara
nga kancelari Scholz.
Kurti ka thënë pas takimit se
“njohja reciproke me Serbinë
duhet të jetë në qendër dhe jo
në fund të procesit” të
negociatave.
Vuçiqi ka thënë tha se Serbia “do
të bëjë të pamundurën për të
arritur një zgjidhje
kompromisi”, por ka shtuar se
dialogu me Kosovën “nuk është i
lehtë”.
Dy udhëheqësit kanë pasur të
mërkurën një darkë joformale
me diplomatin Lajçak në Berlin,
por nuk janë deklaruar për
rrjedhën e saj.
Kurti dhe Vuçiqi janë takuar dy
herë në kuadër të dialogut për
normalizimin e marrëdhënieve,
herën e fundit në korrik të vitit të
kaluar.
Bllokadën në bisedime besohet
se e kanë shkaktuar mospajtimet
për Asociacionin e Komunave
me Shumicë Serbe në Kosovë.
Dy vendet kanë arritur

marrëveshje për themelimin e tij
në vitin 2013, por zbatimi i saj në
terren ka ngecur.
Kurti thotë se në Kosovë nuk
mund të ketë asociacion njëtnik;
Vuçiqi këmbëngul në formimin e
tij.
Nga Bashkimi Evropian, por
edhe nga vendet individuale,
janë bërë disa herë thirrje për
zbatimin e të gjitha
marrëveshjeve të arritura në
dialog.
Gjermania dhe Franca, prej
vitesh, kanë qenë veçanërisht të
përfshira në përpjekjet për
normalizimin e marrëdhënieve
midis Kosovës dhe Serbisë.
Në vitin 2019, nën organizimin e
presidentit francez Emmanuel
Macron, dhe të kancelares së
atëhershme gjermane Angela
Merkel, është mbajtur Samiti i
Berlinit, i cili ka pasur për qëllim
t’i japë shtysë procesit të pajtimit
në Ballkan.
Megjithatë, midis Kosovës dhe
Serbisë, nuk ka pasur ndonjë
përparim, përveç zotimeve për
një angazhim konstruktiv në
procesin e dialogut. 
Në qershor të vitit të kaluar
Macron ka pritur në një takim në

Paris kryeministrin e Kosovës,
Albin Kurti, gjatë të cilit ka thënë
se Kosova dhe Serbia duhet të
angazhohen “si evropianë” në
përpjekjet për arritjen e një
marrëveshjeje.
Macron ka thënë atëbotë se të
dyja vendet duhet të gjejnë një
kompromis dhe se “ky është
interesi i Kosovës”. Thirrjet për
kompromis mes palëve janë
shtuar edhe më qëkur Rusia ka
nisur pushtimin e Ukrainës në
muajin shkurt.
Kancelari gjerman, Scholz, ka
thënë të mërkurën se është e
rëndësishme që, në kohën kur
Rusia po bën luftë në Ukrainë,
Prishtina dhe Beogradi të
punojnë që t’i zgjidhin
mospajtimet.
Në fund të prillit ndihmësja e
sekretares amerikane e Shtetit
për Çështje Evropiane dhe
Euroaziatike, Karen Donfried, ka
thënë se normalizimi është rruga
për t’iu kundërvënë përpjekjeve
të Rusisë për destabilizimin e
Ballkanit dhe se “status quo-ja”
jo vetëm që e pengon të
ardhmen evropiane të Kosovës
dhe Serbisë, por është edhe
përfitim për Kremlinin.
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RAHOVEC, 5 MAJ (ER) - Njëzet e
tetë qytetarë të komunës së
Rahovecit kanë përfituar nga
projekti “Fuqizimi socio-
ekonomik në Ballkanin
Perëndimor”, të bashkëfinancuar
nga organizata gjermane “Help”
me 50 %, komuna e Rahovecit
me 30 % dhe përfituesit e grantit
me 20 % të shumës. “93,031.43
euro është shuma e
përgjithshme e grantit të
shpërndarë, nga të cilat 15 000

euro janë siguruar nga komuna
e Rahovecit. Përmes projektit
synohet zhvillimi i
qëndrueshëm dhe stabiliteti
ekonomik në Kosovë, duke
siguruar blerjen e pajisjeve,
makinerive, inventarit dhe të
tjera, varësisht nga kërkesat e
përfituesve, që janë kryesisht
biznese të vogla. Në këtë pako të
gjerë mbështetëse përfshihen
edhe trajnime në mikro-
menaxhim biznesi”, ka thënë

kryetari Smajl Latifi.
Ai ka falënderuar organizatën
“Help”, e cila ka realizuar këtë
projekt me mbështetjen e
drejtpërdrejtë të Qeverisë së
Gjermanisë.  “Padyshim se një
projekt i tillë nxit punësimin
dhe zhvillimin ekonomik në
komunën tonë, prandaj do të
jem gjithmonë i gatshëm për
bashkëpunim për realizimin e
projekteve të ngjashme”, ka
thënë Latifi.

28 qytetarë të Rahovecit përfitojnë nga projekti ‘Fuqizimi socio-ekonomik...”

SKENDERAJ, 5 MAJ (ER) - Shkolla
nëntëvjeçare “Ahmet Delia” në
qytetin e Skenderajt ka shënuar
15-vjetorin e themelimit të saj si
dhe ditën e lindjes së Ahmet
Delisë, me një manifestim ku
kanë marrë pjesë udhëheqës të
komunës së Skenderajt, zyrtarë

të lartë të Drejtorisë së Arsimit,
familjarë të Ahmet Delisë,
mësimdhënës, veteranë të
arsimit, nxënës, prindër dhe të
ftuar të tjerë. 
Kryetari i komunës, Fadil Nura,
në fjalën e tij përshëndetëse, ka
përgëzuar të gjithë nxënësit,

personelin arsimor dhe prindërit
me rastin e ditës së shkollës, duke
i vlerësuar lart të arriturat që
nxënësit kanë shfaqur në garat e
ndryshme të diturisë në nivel të
Kosovës. Ai ka thënë se ndihet
krenar që ndodhet bashkë me
nxënësit në ditën e shënuar të

shkollës, duke i inkurajuar për
mësimnxënie.
Të pranishmit i ka përshëndetur
edhe nipi i Ahmet Delisë, duke
uruar për ditën e shkollës. Pas
fjalimeve nxënësit e kësaj shkolle
shfaqën një program artistik me
këngë, valle e recitime.

Shkolla “Ahmet Delia” në Skenderaj shënon 15-vjetorin e themelimit

MALISHEVË, 5 MAJ (ER) - Këshilli
Komunal për Siguri në Bashkësi
(KKSB) në komunën e Malishevës
ka mbajtur mbledhjen e rregullt e
cila është drejtuar nga kryetari i
komunës, Ekrem Kastrati.
Në këtë mbledhje u vlerësua e
qetë dhe stabile situata e sigurisë
së përgjithshme në Malishevë.
“Bazuar në të dhënat e organeve
të sigurisë dhe bazuar në
deklarimet dhe raportimet e
anëtarëve të Këshillit Komunal
për Siguri në Bashkësi,
konkludojmë se situata e sigurisë
së përgjithshme, e qytetarëve dhe

pasurisë së tyre, është e mirë,
stabile dhe me tendencë të
krijimit të sigurisë edhe më të
madhe”, ka thënë Kastrati, duke i
nxjerr konkluzionet nga takimi i
rregullt i KKSB-së. 
Edhe komandanti i Stacionit
Policor në Malishevë, kapiteni
Azem Krasniqi, e ka vlerësuar të
qetë dhe stabile situatën e
sigurisë së përgjithshme. “Ky
fillimvit ka regjistruar situatën më
të mirë që ka qenë ndonjëherë”,
ka thënë ai.
Ndërsa për sigurinë në
komunikacion, Krasniqi ka thënë

se me gjithë shtimin e
patrullimeve dhe kontrolleve,
aksidentet po shkaktohen nga
faktorë të shumtë, ndërsa për këtë
anëtarët e KKSB-së bën thirrje për
vetëdijesim më të madh në
komunikacion.  
Drejtori i Drejtorisë për Mbrojtje
dhe Shpëtim, Shqipron Shala, ka
thënë se të gjitha shërbimet
emergjente në nivel komune janë
24 orë në shërbim të qytetarëve.
Gjithashtu, ai ka bërë me dije se
janë duke u përgatitur edhe për
sezonin e dezinsektimit kundër
rriqrave.

Situata e sigurisë në Malishevë, stabile 

MITROVICË, 5 MAJ (ER) -
Nënkryetari i komunës së
Mitrovicës, Arian Tahiri, së
bashku me drejtorin për Mbrojtje
dhe Shpëtim, Bahtir Maxhuni,
kanë marrë pjesë në trajnimin e
organizuar nga CBM me qëllim
të ngritjes së kapaciteteve të
përfaqësuesve të Këshillit
Komunal për Siguri në Bashkësi
(KKSB) dhe të institucioneve
lokale në proceset e riintegrimit
dhe rehabilitimit (R&R) të të
kthyerve nga zonat e luftës në Siri

dhe Irak si dhe parandalimit të
ekstremizmit të dhunshëm në
qytetin e Mitrovicës.  
Pjesë e këtij trajnimi ishin edhe
anëtarë të KKSB-së, zyrtarë
komunalë, zyrtarë të
institucioneve të sigurisë,
mësimdhënës, psikologë,
sociologë, drejtorë shkollash,
OJQ/OSHC etj.  Ky trajnim do t’i
përfshijë temat më kryesore të
kësaj fushe, siç janë: programet
aktuale të R&R, rëndësia e këtyre
programeve, format e

intervenimit në kuadër të R&R,
roli i institucioneve, identifikimi i
dokumenteve të nevojshme,
format e parandalimit dhe masat
e ndërmarra të institucioneve
ndaj ekstremizmit të dhunshëm,
si dhe situatën e tanishme me të
rikthyerit nga zonat e luftës.
Trajnimi i lartcekur do të zgjasë
katër ditë dhe po realizohet në
kuadër të projektit “Ndërtimi i
komuniteteve të qëndrueshme
në Mitrovicë”, financuar nga
GCERF.

Përfaqësuesit e institucioneve lokale diskutojnë për
proceset e riintegrimit dhe rehabilitimit të të kthyerve

GJILAN, 5 MAJ (ER) - Është rikthyer në
shkollat e Gjilanit kontrolli
sistematik i nxënësve, i cili ishte
pezulluar për shkak të pandemisë
Covid-19 në vitin 2020 dhe ka filluar
në shkollën “Selami Hallaqi”,
përkatësisht te nxënësit e klasave të
nënta. 
Në emër të kryetarit të komunës së
Gjilanit, Alban Hyseni, ka folur
nënkryetarja Leonora Morina-

Bunjaku, e cila ka thënë se prioritete
të qeverisjes janë shëndetësia dhe
mirëqenia e qytetarit. “Ne jemi të
vetëdijshëm për kontrollin
sistematik për përkujdesjen ndaj
gjeneratave të reja, nxënësve tanë.
Mirëpo, pa qenë një bashkëpunim i
mirëfilltë mes prindërve,
mësimdhënësve e nxënësve, ky
kontrollim nuk do të ishte realizuar.
I falënderojmë të gjithë aktorët që

po angazhohen për të parandaluar
çdo sëmundje ose patologji me të
cilat mund të ballafaqohen nxënësit
tanë. Si institucione kujdesemi që
shëndeti i fëmijëve të jetë prioritet i
prioriteteve”, ka thënë nënkryetarja
Morina-Bunjaku.
Kontrolli sistematik i nxënësve do të
vazhdojë edhe në ditët në vijim, ku
përfshihen të gjithë nxënësit e
shkollave nga klasat I dhe IX.

Në shkollat e Gjilanit rikthehet kontrolli sistematik i nxënësve 
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PRISHTINË, 5 MAJ (ER) - Ministri
i Administrimit të Pushtetit
Lokal, Elbert Krasniqi, ka
takuar nënkryetarin e parë të
Parlamentit Evropian,
Othmar Kara, me të cilin kanë

diskutuar për demokracinë
lokale, fuqizimin e shoqërisë
civile, shërbime efektive për
qytetarët, përmes iniciativave
të ndryshme dhe reforma në
qeverisje lokale. “Z. Karas

është gjithmonë i
përkushtuar ta pozicionojë
Parlamentin Evropian si zërin
e nevojave të qytetarëve
përmes dhënies së pronësisë
reale, ndërsa komunat dhe

rajonet si primare në
fuqizimin e demokracisë
evropiane”, është bërë me dije
në njoftimin e Ministrisë së
Administrimit të Pushtetit
Lokal.

Ministri Krasniqi takohet nënkryetarin e Parlamentit Evropian, flasin për reformat në qeverisjen lokale

Prishtinë, 5 maj (ER) - Këshilli
Gjyqësor i Kosovës (KGJK) ka
mbajtur të enjten mbledhjen
e radhës, ku pikë e rendit të

ditës ishte përzgjedhja dhe
emërimi i kryetarit të
Gjykatës së Apelit. Sipas
rekomandimeve të

komisioneve vlerësuese për
intervistimin, vlerësimin dhe
rekomandimin e kandidatëve
dhe pas zhvillimit të procesit

të votimit, me shumicë
votash zgjodhën gjyqtarin
Valon Totaj, kryetar të
Gjykatës së Apelit.

Valon Totaj zgjedhet kryetar i Gjykatës së Apelit

Faton DËRMAKU

PRISHTINË, 5 MAJ - Akademiku
Arsim Bajrami ka komentuar
zhvillimet e së enjtes në
Kuvendin e Kosovës, ku opozita
krijoi zhurmë në Kuvend, duke
kundërshtuar vazhdimin e
seancës për shkak të
mosformimit të Komisionit
Hetimor Parlamentar për
Energjinë. “Duke shikuar sot
sesionin e paradites të Kuvendit
të Kosovës, m’u rikthye nostalgjia
për kuvendet e legjislaturave të
vitit 2001, 2004, 2007, 2011, 2014,
në të cilat isha edhe unë deputet i
zgjedhur.  Në këto legjislatura
gjysma e deputetëve ishin
profesorë universitarë, njerëz me
integritet profesional, kombëtar
dhe etikë që kishin, së paku, një
dekadë kontribut në procese të
shtetndërtimit. Kurse sot pamja e
Kuvendit duket shumë e zymtë,
me deputetë që as fshati i tyre
nuk i njeh, pas asnjë përvojë
politike, e që të vetmen cilësi që e
demonstrojnë është militanizmi
politik. Natyrisht, këtu ka
përjashtime me pak deputetë të
ndershëm, që shurdhohen në

llumin e deputetëve të padijshëm
dhe pa integritet”, ka shkruar
Bajrami në llogarinë e vet në

“Facebook”. 
Ai ka thënë se në mënyrë të
veçantë e kanë zhgënjyer kolegët

deputetë të PDK-së, të cilët, sipas
tij, zgjodhën zhurmën e
tavolinave si mjet politik  “Nuk ka

qenë asnjëherë në ADN-në e
PDK-së zhurma, dhuna si mjet i
veprimit politik. PDK-ja është
ndërtuar me logjiken
shtetformuese, kushtetuese e
ligjore dhe metodat e tilla
asnjëherë nuk do të mbështeten
nga elektorati i saj. Përvoja e
dikurshme e partisë në pushtet
me veprime destruktive nuk
duhet të praktikohet nga partitë
shtetformuese”, ka thënë ai.
“Duhet lënë partinë në pushtet
që të qeverisë me mandat të
plotë, në mënyrë që ajo ta marrë
faturën e
mirëqeverisjes/keqqeverisjes
nga qytetarët e Kosovës në fund
të mandatit të plotë kushtetues”,
ka thënë Bajrami. Ai ka theksuar
se përdorimi i metodave jashtë
parlamentare, zhurma, përplasja
e tavolinave janë një amnisti për
traditën e dhunës parlamentare,
e përdorur nga opozita e
mëhershme. “Demokracia
parlamentare në të gjitha vendet
demokratike ka rritur standardet
e qeverisjes dhe të etikes politike.
Fatkeqësisht, në shtetin tonë këto
standarde kanë degraduar në
nivele shumë të ulëta”, ka thënë
Arsim Bajrami.

Arsim Bajrami: Zhurma nuk ka qenë 
asnjëherë në ADN-në e PDK-së

PRISHTINË, 5 MAJ (ER) - Në
konferencën rajonale të drejtorëve
të policisë, e cila po mbahet në
Shkup, e që i dedikohet luftës ndaj
krimit të organizuar, sfidave dhe
mbështetjes, po merr pjesë edhe
drejtori i përgjithshëm i Policisë së
Kosovës, Samedin Mehmeti dhe
drejtorë të policive të shteteve të
ndryshme.
Gjatë pjesëmarrjes në këtë
konferencë rajonale, drejtori
Mehmeti ka realizuar edhe një
takim bilateral, mjaft të
rëndësishëm me De Bolle,
drejtoreshë ekzekutive e
Europolit.

Në këtë takim u diskutuan tema të
rëndësishme me interes të
përbashkët, përfshirë edhe
bashkëpunimin në fusha të
ndryshme si dhe shkëmbimin e
informacioneve të cilat
ndërlidhen me luftën ndaj krimit
dhe sigurisë së përgjithshme, e që
i referohen marrëveshjes
ndërmjet Policisë së Kosovës dhe
Europolit të arritur në shtator të
vitit të kaluar për kanalin e sigurt
të komunikimit.
Nga të dyja palët u vlerësua si një
takim mjaft i frytshëm dhe pozitiv,
i cili do ta rrisë edhe më tej
bashkëpunimin e ndërsjellë.

Policia e Kosovës thekson nevojën e rritjes së
bashkëpunimit me Europolin
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ANKARA, 5 MAJ - Niveli i
inflacionit në Turqi arriti në
pothuajse 70 për qind në
muajin prill, thuhet në të
dhënat e publikuara më 5 maj.
Ky nivel i lartë i inflacionit
paraqet një sfidë të madhe për
qeverinë e presidentit Rexhep
Tajip Erdogan.
Indeksi i çmimeve të konsumit
u rrit për 69.97 për qind në prill
krahasuar me periudhën e

njëjtë të vitit paraprak. Kjo
paraqet rritje pasi, sipas të
dhënave të Agjencisë
Kombëtare të Statistikave, në
Turqi çmimet e konsumit në
mars kishin qenë 61.14 për
qind.
Ekonomistët argumentojnë se
problemet sociale në Turqi janë
si pasojë e strategjisë
jokonvencionale ekonomike të
Erdoganit që ka detyruar

shumë investitorë të huaj të
largohen nga vendi.
Erdogani insiston se ulja e
normave të interesit është e
nevojshme për t’i ulur çmimet
e konsumit.
Niveli i lartë i inflacionit, po
ashtu, i atribuohet kolapsimit
të monedhës kombëtare turke,
lira, që ka bërë që të
shtrenjtohen importet e
energjisë.

Rritet inflacioni në Turqi

PRISHTINË, 5 MAJ - Rreth 100
biznese po marrin pjesë në
Panairin e Përgjithshëm
“Prishtina 2022”, i cili është hapur
të enjten në Prishtinë.
Organizatorja, Oda Ekonomike e
Kosovës, tha se synon që përmes
tij të kontribuojë në rimëkëmbjen
ekonomike pas pandemisë
Covid-19.
Ministrja e Industrisë,
Ndërmarrësisë dhe Tregtisë,
Rozeta Hajdari, para afaristëve ka
thënë se janë duke bërë reforma
për të krijuar më shumë siguri për
investime në Kosovë. Ajo ka
treguar se Kosova është vend i
pasur me potenciale të mëdha
për zhvillim ekonomik. “E di që
nevojat e sektorit privat janë të
mëdha, duke filluar nga shumë
barriera që kanë me burokracinë,
nga të cilat ndërmarrësit

sfidohen. Bizneset kanë shumë
nevojë për një fuqi punëtore të
kualifikuar, për stabilitet dhe për
të marrë frymë lirë. Në këtë
drejtim ne po punojmë si qeveri e
re me politika të qarta industriale,
për reforma strukturore, për
lehtësimin e të bërit biznes në
Kosovë. Po ashtu, po punojmë në
reformat juridike për të sjellë më
shumë siguri për investime në
Kosovë. Po punojmë, gjithashtu,
edhe në reformat e shumë ligjeve
që sjellin një konkurrencë të
shëndoshë dhe ulin burokracinë”,
është shprehur Hajdari, duke
shtuar se Kosova është shumë e
pasur në aspektin e mineraleve
dhe resurseve njerëzore, të cilat
janë faktorët kryesorë për zhvillim
ekonomik. “Ne duhet t’i qesim në
pah këto potenciale për zhvillimin
e vendit tonë, për krijimin e më

shumë vendeve të punës e më
shumë eksporte”, ka thënë ajo.
Kryetari i OEK-ut, Berat Rukiqi, e
ka quajtur këtë panair të
rimëkëmbjes ekonomike pas
pandemisë, duke thënë se Oda ka
synim që në vitin e ardhshëm të
dyfishohet ky numër i
pjesëmarrësve. “Për ne këtë vit
panairi ka qenë një fillim nga
zeroja. Fjala që më së shumti e ka
karakterizuar ekonominë e vendit
në periudhën e pandemisë ka
qenë rimëkëmbja, pra si të
rimëkëmbemi nga pasojat jo të
lehta të pandemisë, e sidomos si
të rimëkëmbemi tani kur e kemi
një situatë të re, me krizë të
çmimeve, e cila ka karakter global
dhe që po ndikon negativisht
edhe në ekonominë tonë. Kjo
rimëkëmbje vlen edhe për këtë
panair, kështu që ky është panairi

i rimëkëmbjes dhe, si i tillë,
meriton të vlerësohet shumë më
shumë se çdo panair tjetër që janë
organizuar në rrethana normale
para pandemisë. Tani në këtë
panair është një normalitet i ri,
është një proces i rimëkëmbjes
dhe i rikthimit”, ka thënë ai.
Në hapje të panairit i pranishëm
ishte edhe ambasadori i
Shqipërisë në Prishtinë, Qemal
Minxhozi, i cii ka theksuar se
marrëdhëniet tregtare ndërmjet
Kosovës dhe Shqipërisë kanë
arritur vlerën rreth 420 milionë
euro. “Të gjitha marrëveshjet që
janë bërë midis dy qeverive gjatë
këtij 6-7-vjeçari po japin efektet e
tyre. Sot Shqipëria dhe Kosova
eksportojnë dhe importojnë me
njëra-tjetrën rreth 420 milionë
euro mallra. Ky është një lajm i
mirë krahasuar me vitin 2016, kur

kishim vetëm 160 milionë euro.
Por, mundësitë janë shumë më
tepër që ky bashkëpunim të
rritet”, është shprehur Minxhozi.
Pjesëmarrësit e kanë vlerësuar të
rëndësishme pjesëmarrjen në
panair. 
Jon Prelvukaj nga kompania
“Ejona” në këtë panair ka
paraqitur prodhimet që ofron kjo
kompani prej ashensorëve,
aklimatizimit, për ngrohje
qendrore, ventilim dhe ujësjellës.
Ai ka thënë se ka interesim nga
qytetarët për prodhimet e tyre në
panair. “Interesimi është i madh
nga qytetarët. Këto produkte
kanë të bëjnë me ndërtimin e të
gjitha objekteve”, ka pohuar ai.
Panairi i organizuar nga Oda
Ekonomike e Kosovës mbetet i
hapur deri më 8 maj në Qendrën
e Panaireve në Shkabaj.

Shkëmbimet tregtare midis Kosovës dhe
Shqipërisë arrijnë në 420 milionë euro
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Nafta dhe nënproduktet e saj, janë
një pjesë thelbësore e botës
moderne ku jetojmë. Ajo mbështet
gati çdo aspekt të infrastrukturës
sonë të transportit, dhe është në
themelin e shumicës së
komoditeteve që gëzojmë sot. Atë e
përdorim për të furnizuar
makinën, por me të prodhohen
edhe pjesët e makinës si tapiceria e
sediljeve, kroskoti, vaji për
kushinetat, për motorin e makinës
etj.
Pra nafta është kaq jetike për
mënyrën se si ne jetojmë, saqë
është thuajse e pamundur të
mendohet jeta pa të. Megjithatë
nuk ka një furnizim të pakufishëm
me naftë dhe lëndë djegëse të tjera
fosile. Një ditë ato do të mbarojmë.
Çështja nuk është nëse do të
ndodhë, por kur kjo do të ndodhë.

Sa naftë përdorim?

Sasia, e matur me fuçi në një ditë,
ndryshon nga viti në vit për një sërë
arsyesh. Së fundmi, pandemia
globale shkaktoi një rënie të madhe
të kërkesës për naftë (dhe
rrjedhimisht edhe të konsumit).
Për shembull, në pranverën e vitit
2020, kërkesa globale për naftë ra
me mbi 15 për qind që nga dimri i
vitit 2019 për shkak të reduktimit të
udhëtimeve ajrore dhe rrugore.
Që atëherë konsumi i naftës është
ri–ngritur sërish.
Agjencia Ndërkombëtare e
Energjisë vlerëson se kërkesa në
mbarë botën për naftë do të jetë
rreth 100 milionë fuçi në ditë për

vitet e ardhshme. Në SHBA,
shumica e këtyre fuçive (65 për
qind) do të rafinohen në benzinë
pa plumb dhe naftë për përdorim
në makinat, kamionët dhe
autobusët. Pjesa e mbetur prej 35
për qind ndahet midis gazeve
natyrore, karburantit të aviacionit,
asfaltit, plastikës dhe
lubrifikantëve.

Sa naftë ka bota?

Ekzistojnë disa mënyra të
ndryshme për t’i dhënë përgjigje
kësaj pyetje. Një metodë janë
rezervat e vërtetuara. Pra nafta që
mendojmë se mund ta nxjerrim
nga toka me një kosto të
arsyeshme, dhe jo sa është sasia në
total. Nëse çmimi i naftës bie
shumë, edhe rezervat e vërtetuara
në mbarë botën gjithashtu bien,
sepse një pjesë e naftës do të
kushtojë më shumë për t’u nxjerrë.
Një mënyrë tjetër e dobishme
vlerësimi janë rezervat teknikisht të
rikuperueshme. Rezervat e
provuara vlerësojnë sesa naftë
është e mundur të nxirret nga toka.
Ana tjetër e asaj medalje janë
rezervat e paprovuara: pra naftë që
mund të nxirret, por që nuk ka
kuptim që ta bëjmë këtë në atë
kohë.
Kombinimi i rezervave të
vërtetuara dhe të paprovuara,
konsiderohen si rezerva teknikisht
të rikuperueshme. Sipas
vlerësimeve që bën British
Petroleum, në vitin 2020
mendohet se bota kishte mbi 1.7

trilionë fuçi rezerva. Ndërkohë
mendohet se ka rreth 3 trilionë fuçi
rezerva të paprovuara, pra 4 trilionë
fuçi që janë teknikisht të
rikuperueshme.
Duke pasur parasysh konsumin
ditor prej 100 milionë fuçish në
ditë, me 4.7 trilionë fuçi në
dispozicion, në vazhdim do të
kemi naftë edhe për 47.000 ditë,
ose për më shumë se 128 vite të
tjera me normën tonë aktuale të
përdorimit. Dhe kjo duke supozuar
se do të jetë ekonomikisht e
vlefshme për ta nxjerrë atë nga
toka.

Nga vjen nafta?

Ashtu si të gjitha lëndët djegëse
fosile, edhe nafta është e përbërë
nga lëndë organike: pra nga specie
që dikur ishin të gjalla. Ndërsa
qymyri krijohet kryesisht nga
lëndët bimore, nafta përbëhet
kryesisht nga kafshët; në rastin
konkret nga planktoni. Raporti më
i lartë i proteinave dhe yndyrave,
është ai që nxit shndërrimin e tij në
naftë dhe jo qymyr.
Pasi këto krijesa të vogla të detit
vdesin, bien në fund dhe bëhen
pjesë e sedimentit të dyshemesë së
detit. Ndërsa më shumë sedimente
vazhdojnë që të depozitohen gjatë
miliona viteve, lënda organike i
nënshtrohet presionit dhe
nxehtësisë në rritje, e cila e
shndërron sedimentin organik në
bitum (asfalt natyror) dhe në një
substancë të quajtur kerogjen.
Me rritjen e thellësisë, presionit dhe

nxehtësisë, kerogjeni shndërrohet
në naftë dhe gaz natyror. Në dallim
nga sa mund të imagjinohet nga
shumë njerëz, nafta dhe gazi nuk
ekzistojnë në rezervuarë të
mëdhenj nëntokësorë. Korja e
tokës përbëhet kryesisht nga
shkëmbinj të fortë.
Disa nga ata shkëmbinj janë
porozë (të përshkueshëm), dhe pas
miliona vitesh janë të ngopur me
ujë, naftë dhe gaz. Për shkak se
lëndët djegëse fosile janë më të
lehta se uji, ato ngrihen në majë të
këtyre shkëmbinjve porozë derisa
mbërrijnë në sipërfaqe ose
bllokohen nën një shtresë
shkëmbore jo poroze.

Historia e nxjerrjes së
naftës

Njerëzit e kanë përdorur naftën prej
mijëra vitesh. Historiani i Greqisë së
Lashtë Herodoti, shkruan se si u
ndërtuan muret e Babilonisë duke
përdorur bitum, një formë nafte
super-viskoze. Rreth shekullit IV Pas
Krishtit, në Kinë nisën të shpohen
puset e para të naftës, duke
përdorur copa hekuri dhe tubat
prej bambuje.
Ndërkohë në shekullin XIX, në Persi
u zbulua procesi i distilimit të naftës
nga Abu Bakr al-Razi, që e përdorte
atë për të prodhuar vajguri. Në vitin
1848, shkencëtari skocez
XhejmsJang shpiku procesin e
distilimit në epokën moderne,
duke e shndërruar atë në një
ndërmarrje të suksesshme tregtare.
Pak më shumë se një dekadë më

vonë, pusi i parë fitimprurës i naftës
në botë u shpua në Pensilvani të
SHBA-së. Shumica e kompanive të
mëdha të naftës që ekzistojnë sot u
krijuan në vazhdën e bumit të
naftës që pasoi pusin e parë në
Pensilvani.

E ardhmja e naftës

Është e pamundur të parashikohet
me siguri. Shumëçka do të varet
nga tekat e konsumatorëve dhe të
qeverive. Nëse konsumatorët do të
sillen siç presin ekonomistët, gjatë
25 viteve të ardhshme kërkesa për
makina elektrike do të kompensojë
kërkesën për naftë me mbi 20
milionë fuçi në ditë.
Natyrisht, nëse do të ketë një rritje të
çmimit të naftës për një kohë të
gjatë, ka të ngjarë që njerëzit të
kalojnë më shpejt tek makinat
elektrike. Dhe është po aq e vështirë
të parashikosh çmimin e naftës.
Pasi nafta konsiderohet si një nga
mallrat me çmimin më të
paqëndrueshëm në botë.
Përveçse i nënshtrohet ligjeve
klasike të kërkesës dhe ofertës,
çmimi i naftës është shumë i
ndjeshëm ndaj spekulimeve të
tregut. Nëse tregtarët madje
mendojnë se mund të ketë një
ndërprerje në furnizimin me naftë
për shkak të luftës apo një
fatkeqësie natyrore, çmimet e
naftës bruto dhe të derivateve të saj
si benzina do të rriten. Tek e fundit
ne si konsumatorë, mund të
presim dhe të shohim se çfarë do të
ndodhë. / Grunge – Bota.al

A do të mbarojë 
ndonjëherë nafta?
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TIRANË, 5 MAJ - Kombëtarja e
Kosovës U16 për femra ka
fituar edhe ndaj Shqipërisë
në kuadër të turneut
zhvillimor të UEFA-s që po
mbahet në Shqipëri.
Pas fitores 3-0 ndaj

Kazakistanit, radhën për t’u
mposhtur e kishin vashat nga
Shqipëria. Koha e rregullt
përfundoi me rezultat 2-2,
por ishin penaltitë ato që
vendosën epilogun e
ndeshjes. Përfundimi i

takimit ka dhënë rezultatin 6-
5 për “dardanet”, fitore kjo që
i rendit në vendin e parë me
gjashtë pikë. 
Takimi i radhës do të jetë ai
ndaj Malit të Zi, të dielën me
fillim nga ora 13:00.

Kosova U16 fiton ndaj Shqipërisë

Madrid, 5 maj - Real Madridi
po kalon nëpër momente
magjike dhe gëzimi.
“Mbretërit” së fundmi e kanë
fituar titullin e kampionit në
Spanjë, ndërsa të mërkurën
mbrëma e kanë siguruar
kualifikimin në finale të Ligës
së Kampionëve pas
përmbysjes që ia bën

Manchester Cityt.
E hapi i radhës për “Mbretërit”
është zyrtarizimi i përforcimit
të parë për sezonin e
ardhshëm. Antonio Rudiger do
të nënshkruajë kontratë
katërvjeçare me klubin
madrilen, deri në verën e viti
2026.
Zyrtarizimi është vetëm çështje

ditësh, ka njoftuar gazetari
italian Fabrizio Romano. Sipas
tij, marrëveshja tashmë është
arritur, por që nevojitet të pritet
vetëm zyrtarizimi i tij. Rudiger
do të largohet nga Chelsea pasi
do t’i skadojë kontrata në fund
të muajit qershor, por që palët
nuk kanë arritur marrëveshje
për vazhdimin e saj.

Real Madridi, afër zyrtarizimit të marrëveshjes me Rudigerin

Stamboll, 5 maj - Vedat Muriqi
është duke shfaqur formë të
mirë në Spanjë por,
prapëseprapë, Mallorca ka
vendosur të mos e blejë
kartonin e sulmuesit nga
Kosova. 
28-vjeçari ishte huazuar në
klubin spanjoll nga Lazio në
janar për gjashtë muaj, deri në
fund të këtij sezoni. Dhe, gjatë
verës që vjen, përfaqësuesi i
Kosovës do të rikthehet në Itali.
Por, as Lazio nuk e ka ndër
mend ta mbajë më ish-
futbollistin e Rizesporit, i cili
për një vit e gjysmë i ka
realizuar vetëm dy gola me
fanellën “Biancocelesti”.
Në ndërkohë, mediet turke
insistojnë se Fenerbahçe është

duke vazhduar ta ndjekë ish-
futbollistin e saj. Klubi nga
Stambolli është duke  i shikuar
të gjitha mundësitë që ta blejë
apo huazojë Muriqin për
edicionin 2022/23. Për këtë ka
“siguruar” mediumi turk
“Fotospor”. Mallorca e ka
mundësinë e blerjes së
kartonit të lojtarit për 13
milionë euro, por nuk do ta
shfrytëzojë atë.
Muriqi është duke u munduar
ta ndihmojë ekipin ishullor të
shpëtojë pa rënë nga liga, edhe
pse është mjaft i rrezikuar.
Ndërsa Fenerbahçe, e cila e
kishte shitur Muriqin për 20
milionë euro në Lazio,
pretendon ta riblejë atë për 10
milionë.

Fenerbahçe nuk heq dorë nga Vedat Muriqi

Goli i Zhegrovës, më i miri
i muajit prill në Ligën 1
LILLE, 5 MAJ - Goli i Edon
Zhegrovës, i shënuar ndaj
Angersit, është zgjedhur më
i miri i muajit prill në elitën e
futbollit francez.
Ylli i Kosovës ishte
inkuadruar në lojë në pjesën
e dytë dhe kishte shënuar
një gol të rrallë në ndeshjen
e ekipit të tij, Lille ndaj
Angersit, duke e barazuar
rezultatin.
Ish-futbollisti i Baselit, i cili
është transferuar në janar
në kampionatin francez, ishte në garë
me yllin argjentinas Lionel Messi, i cili,
po ashtu, ka realizuar një gol
spektakolar për Paris Saint-Germainin

(PSG) muajin e kaluar.
Të mërkurën Zhegrova e ka pranuar
edhe çmimin si lojtari më i mirë te Lille
gjatë muajit prill.

Lewandowski kërkon përgjigje
nga Barcelona
BAYERN, 5 MAJ - E ardhmja e Robert
Lewandowskit është ende pezull.
Sulmuesi polak ka kontratë me Bayern
Munichun deri në verën e vitit 2023, por
ai dëshiron ta largohet nga “Allianz
Arena” në fund të këtij sezoni.
Veterani i sulmit nuk ka arritur
marrëveshje me gjigantin bavarez për
vazhdimin e kontratës.
Por, kampioni gjerman shpreson ta
bindë lojtarin të qëndrojë në klubin
aktual.
Megjithatë, mediet e huaja kanë shkruar
se lojtari më i mirë në botë i dy vjetëve të
fundit, i shpallur nga FIFA, është i
vendosur për ta provuar një përvojë të re
jashtë Gjermanisë.
Lojtari është duke pritur ta kuptojë nëse

Barcelona do ta konkretizojë interesimin
dhe nëse do ta ketë mundësinë
ekonomike për t’iu përgjigjur kërkesave
të lojtarit, por edhe të klubit gjerman.
Flitet se Bayerni i kërkon 40 milionë euro
për kartonin e ish-futbollistit të Borussia
Dortmundit.
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Lokali me qira

Lëshohet lokali me qira. Lokali ka 75

m2. Lokali gjendet tek “REB BULLI”,

në Prizren. Për informata mund të na

kontaktoni në këta numra të telefonit:

044-514-373 dhe 044-199-707.

P R I S H T I N Ë

� Vjollca Gojani nga Gjakova shpall të
pavlefshme diplomën e Gjimnazit “Hajdar
Dushi”, Gjakovë.

� Sadulla Avdullahu nga Gjakova shpall të
pavlefshme diplomën e Sh.M. Teknike
“Nexhmedin Nixha”, drejtimi Elektromekanik.

� Lëshoj shtëpinë me qira në lagjen
Velania, pa pagesë sepse shtëpia ka nevojë
për përkujdesje ndërsa shpenzimet
mujore ti bëjë vetë banuesi si: ujë rrym
bërllok, Tel: 044-608-626.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

>> SHPALLJE TË VOGLA <<

NJOFTIM

Njoftojmë të gjithë klientët se “Nautilus Group”, Sh.P.K, ka

marrë vendim të shuajë biznesin me NUI: 811341498 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 “Nautilus Group”,

d.o.o., donelo odluku o prestani rada sa bisnisom NUI:

811341498 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

We inform all clients that “Nautilus Group”, L.L.C, has

taken the decision to quit its business with NUI: 811341498,

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. 

Prishtinë, 05.05.2022
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