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EKONOMISTI I NJOHUR ARBEN
MUSTAFA I BASHKOHET PDK-së F. 7

NË MUNGESË TË KUORUMIT 
NUK VOTOHET RAPORTI VJETOR 
I AKK-së PËR VITIN 2021 F. 3

BRENDA NJË DITE NË 
ONKOLOGJI 250 PACIENTË 
MARRIN KEMIOTERAPI F. 6

AKTUALE

EKONOMI

Kurti shkon në Londër,
pritet nga ministri i Forcave
të Armatosura të Britanisë

HAPET NË PRISHTINË EDICIONI I 
22 I PANAIRIT TË LIBRIT F. 10

DISTRIA KRASNIQI I PRIN LISTËS PREJ
40 SPORTISTËVE PËR LOJËRAT
MESDHETARE ‘ORAN 2022’ F. 10

Kosova shqyrton
mundësinë 
e rikthimit në 
projektin e gazit FAQE 3

QYTETARËT MARRIN KREDI EDHE
PËR SHPENZIME DITORE F. 8

KULTURË

SPORT

FAQE 7

SËRISH SHTRENJTOHET NAFTA
NË KOSOVË, NGA QEVERIA

KËRKOHET HEQJA E AKCIZËS

AMBASADORJA E KROACISË NË
KOSOVË: KONSENSUSI POLITIK,

JETIK PËR PROCESIN E INTEGRIMIT 

FAQE 4-5

FAQE 5

Në Kosovë të martën një litër naftë është shitur 1.79
euro, ndërkaq benzina 1.75 euro, varësisht nga
operatori ekonomik dhe lokacioni. Kryetari i Shoqatës
së Transportit Rrugor, Ruzhdi Kurtishaj, ka kërkuar nga
Qeveria e Kosovës që urgjentisht të heqë akcizën e

derivateve të naftës. Ai ka theksuar se më mirë të
merren masa parandaluese sesa të ketë pasoja të
nesërmen. Ndërkaq Fadil Berjani nga Shoqata e
Naftëtarëve e Kosovës ka thënë se këto çmime janë të
larta për gjendjen ekonomike të qytetarëve
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PARIS, 7 QERSHOR - Presidenti i
Francës, Emmanuel Macron,
është shprehur i gatshëm të
takohet në Paris me
kryeministrin maqedonas
Dimitar Kovaçevski dhe
presidentin bullgar Rumen
Radev për të arritur një
marrëveshje dypalëshe që do ta
mundësonte hapjen e
bisedimeve të anëtarësimit të
Maqedonisë së Veriut në
Bashkimin Evropian.
Bullgaria, si shtet anëtar i BE-së,
në nëntor të vitit 2020 ka
përdorur veton për ta bllokuar
Maqedoninë e Veriut për nisjen e
bisedimeve të anëtarësimit
evropian. Ajo fillimisht
kontestonte gjuhën dhe
identitetin maqedonas duke
kërkuar nga Shkupi që t’i pranojë
“rrënjët bullgare” në të kaluarën
e tyre, por tani kërkesa kryesore e
saj ka të bëjë me të drejtat e
pakicës bullgare duke kërkuar
përfshirjen e tyre në Kushtetutën
e Maqedonisë së Veriut. 
Franca, e cila kryeson
presidencën e BE-në deri më 1
korrik, “ka disa javë që mbështet

kërkimin e një zgjidhjeje të
mosmarrëveshjes midis dy
vendeve”, thuhet në një njoftim
të Pallatit Elize pas një bisede
telefonike të Macronit me
Kovaçevskin dhe Radevin.
Gjatë bisedës, Macroni shprehu
“mbështetjen e tij të plotë për një
marrëveshje midis dy vendeve, si
dhe respektimin e të drejtave
themelore të qytetarëve që
pretendojnë se u përkasin
komuniteteve ose pakicave të
tjera”.
Kryeministri maqedonas
Kovaçevski më 6 qershor tha se
ende nuk ka propozim në tryezë
nga Presidenca franceze dhe se
Shkupi dhe Sofja duhet të gjejnë
zgjidhje për çështjet e hapura.
Ndërkohë, kryeministri bullgar
Kiril Petkov tha më 7 qershor se
Bullgaria nuk do të bëjë asgjë nën
presion në lidhje me
Maqedoninë e Veriut dhe shtoi se
shpreson se nga Brukseli do të
ketë garanci për kërkesat bullgare
në rast se arrihet një marrëveshje
mes dy vendeve. “E gjithë ideja
është se ne jemi nën presion, se
po bëjmë diçka e kështu me

radhë. Asgjë nuk do të bëjmë nën
presion të dikujt dhe këtë duhet ta
ketë të qartë populli bullgar. Ajo
çfarë po synojmë është që ta dimë
nëse kërkesat bullgare apo të
drejtat e pakicës bullgare në

Maqedoninë e Veriut do të
realizohen në kuadër të procesit
integrues”, tha kryeministri
bullgar Kiril Petkov.
Autoritetet maqedonase kanë
kërkuar nga Sofja që ta heqë

veton, ndërsa paralelisht me
nisjen e bisedimeve për
anëtarësim, të negociohet edhe
për kërkesat bullgare dhe zgjidhja
të arrihet deri në përfundim të
procesit të anëtarësimit në BE.

Macroni, i gatshëm të ndërmjetësojë një zgjidhje
midis Shkupit dhe Sofjes

LONDËR, 7 QERSHOR - Kryeministri
britanik Boris Johson i ka
mbijetuar mocionit të
mosbesimit, duke siguruar
mbështetje të mjaftueshme të
partisë së tij për të qëndruar në
postin e kryeministrit.
I njohur për aftësinë e tij për t’i
tejkaluar skandalet, Johnson u
përball me kritika të shumta pas
zbulimeve se ai dhe stafi i tij
vazhdimisht kishin organizuar
ndeja në kohën kur në shtet kishte
pasur kufizime për pandeminë e
koronavirusit.
Johnsoni fitoi mbështetjen e 211
nga 359 deputetët konservatorë,
më shumë se shumica e thjeshtë
që i duhej për të qëndruar në
pushtet por, megjithatë, 148
deputetë votuan që ai të largohej

nga kjo pozitë.
Ky mocion shfaq shenja për
ndarje të thella në mesin e
konservatorëve, vetëm tre vjet pasi
Johnsoni udhëhoqi partinë e tij në
fitoren e madhe në zgjedhje që
është shënuar në dekada.
Mocioni u ngrit pasi zyrtari i
Partisë Konservatore, Graham
Brady, i cili njoftoi të hënën se
kishte pranuar letra që bënin
thirrje për mbajtjen e mocionit të
mosbesimit nga të paktën 54
deputetë konservatorë. Disa orë
më pas ligjvënësit shkuan në
Parlament për të votuar për këtë
çështje.
Pas kësaj, zyra e Johnsonit tha se ai
kishte mirëpritur votimin “si
mundësi për t’u dhënë fund
spekulimeve disamujore dhe për

t’i mundësuar qeverisë që ta
vazhdojë punën”.
Johnsoni u është adresuar
ligjvënësve konservatorë të hënën
në Parlamentin britanik, duke u
zotuar “se unë do t’ju udhëheq
sërish drejt fitores”.
Johnsoni është zgjedhur në postin
e kryeministrit në korrik të vitit
2019. Para se të zgjedhej
kryeministër ai kishte mbajtur
disa pozita politike. Ai ka qenë
kryetar i Londrës dhe sekretar i
Jashtëm.
Paraardhësja e tij, Theresa May, po
ashtu kishte arritur më 2018 që t’i
mbijetonte një mocioni
mosbesimi, por më pak se gjashtë
muaj më pas kishte dhënë
dorëheqje nga posti i
kryeministres.

Johnsoni i mbijeton mocionit të mosbesimit

SARAJEVË, 7 QERSHOR - Përfaqësuesi
i Lartë në Bosnjë e Hercegovinë,
Christian Schmidt, më 7 qershor
ka imponuar një vendim për
financimin e zgjedhjeve të
përgjithshme të 2 tetorit.  
Ai ka bërë me dije se ky vendim
erdhi pasi qeveria qendrore
dështoi që të ndajë buxhet të
mjaftueshëm për organizimin e
zgjedhjeve. “Me këtë vendim e
urdhëroj Komisionin Qendror të
Zgjedhjeve që ta pranojë

shumën prej 12.52 milionë
markash që fillimisht ishte
paraparë për përgatitjet dhe
organizimin e zgjedhjeve. Ky
vendim nuk përjashton
alokomin e mëtejmë të mjeteve
që mund të duhen për zgjedhje”,
tha Schmid në një konferencë
për medie.
Schmidt tha se buxheti i ndarë
nga qeveria qendrore nuk ishte
“as i mjaftueshëm dhe as i
zbatueshëm”. “Është urgjente që

të sigurohemi që zgjedhjet të
mund të zhvillohen në kohën e
duhur”, shtoi ai.
Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve
ka kërkuar 12.5 milionë marka
boshnjake (6.8 milionë dollarë)
për t’i organizuar zgjedhjet, por
qeveria qendrore e Bosnjë e
Hercegovinës, pas shumë
vonesave, të hënën, më 6
qershor, u pajtua që të ndajë 9.7
milionë marka për organizimin e
zgjedhjeve të përgjithshme.

Schmidt ndan buxhetin për financimin
e zgjedhjeve në Bosnjë e Hercegovinë
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PRISHTINË, 7 QERSHOR (ER) -
Zëvendëskr yeministr ja ,
njëherësh ministrja e Punëve
të Jashtme dhe e Diasporës,
Donika Gërvalla, me ftesë të

sekretarit të Shtetit, Antony J.
Blinken, do të marrë pjesë në
“Summit of the Americas”, i
cili do të mbahet në Los
Anxhelos të ShBA-së.

Kjo është hera e parë që
Republika e Kosovës
përfaqësohet në këtë samit. 
Në margjinat e këtij samiti
ministrja Gërvalla do të

zhvillojë takime bilaterale me
zyrtarë të lartë shtetërorë si
dhe do ta vazhdojë lobimin
për ta forcuar subjektivitetin
ndërkombëtar të Kosovës.

Gërvalla ftohet nga Blinken për të marrë pjesë në samitin “Summit of the Americas”

PRISHTINË, 7 QERSHOR - Shërbimet
evropiane të inteligjencës kanë
bërë një analizë që vlerëson se
presidenti i Serbisë, Aleksandër
Vuçiq, po përpiqet të ndërmarrë
hapa për ta shtyrë shkëputjen nga
Rusia, por edhe për të siguruar
lëshime nga Perëndimi.
Dokumenti, i klasifikuar si
“sekret”, është përgatitur nga disa
agjenci për nevojat e Shërbimit
Evropian të Veprimit të Jashtëm
(EEAS), në krye të të cilit është
shefi i politikës së jashtme të BE-
së, Josep Borrell.
Shërbimi i Ballkanit i “Radios
Evropa e Lirë” ka pasur qasje në
këtë dokument, i cili analizon
hapat e ardhshëm që do t’i
ndërmarrë Vuçiqi në politikën e tij
balancuese. Sipas inteligjencës
evropiane, pushtimi rus i
Ukrainës i ka nxjerrë probleme
Vuçiqit sa i përket balancës së
pushtetit, duke reduktuar
hapësirën e manovrimit të
Serbisë në fushën e politikës së
jashtme dhe të sigurisë. “Për ta
zbutur presionin e madh të
Perëndimit në lidhje me
sanksionet, presidenti Vuçiq
planifikon të bëjë lëvizje të
ndryshme, ndërkombëtare dhe
vendore, për t’i parandaluar
implikimet negative për Serbinë,
kryesisht për ta ruajtur fuqinë e tij

politike”, thuhet në dokument.
Sipas tij, ka shumë gjasa që Vuçiqi
ta shtyjë sa më gjatë formimin e
Qeverisë së re të Serbisë, duke e
përdorur atë si pretekst për
mosvendosjen e sanksioneve
kundër Rusisë.
Zgjedhjet në Serbi janë mbajtur
më 3 prill, ndërsa Serbia është i
vetmi vend në Evropë që nuk ka
ndërmarrë asnjë sanksion kundër
Rusisë për shkak të pushtimit të
Ukrainës.
Beogradi zyrtar arsyetohet se po
mban një qëndrim të tillë për t’i
“mbrojtur interesat jetike të
vendit”.
Në zgjedhjet e prillit Partia
Përparimtare Serbe e Vuçiqit ka
fituar 120 ulëse në Kuvendin e
Serbisë, nga 250 sa ka gjithsej. Për
formimin e qeverisë nevojiten së
paku 126 ulëse.
Sipas dokumentit të BE-së, Vuçiqi,
me gjasë, pritet të zbatojë një
“politikë të hapave të vegjël” për ta
afruar Serbinë me Perëndimin.
Qëllimi është të shtyhet shkëputja
përfundimtare nga Rusia dhe të
përdoret ndryshimi i ardhshëm i
drejtimit të politikës së jashtme
për të siguruar sa më shumë
koncesione politike dhe
ekonomike për Serbinë.
Dokumenti i BE-së vlerëson se
Kisha Ortodokse Serbe do të

luante një rol kyç nëse Serbia
vendos të kthehet kah Perëndimi.
Thuhet se patriarku Profirije - i
afërt me presidentin serb - do të
luante një rol të rëndësishëm në
pranimin e politikës pro-
perëndimore të Serbisë nga
popullata. “Donacionet bujare
shtetërore për Kishën Ortodokse
Serbe do ta ndihmojnë Profirijen
që ta bindë klerin në këtë drejtim”,
thuhet në dokument. Shtohet se
zgjedhja e Kishës për të mos marrë
anë në luftën në Ukrainë e ka

lehtësuar situatën për Vuçiqin,
duke i krijuar një hapësirë të
caktuar për t’u distancuar nga
Rusia.
Shërbimet evropiane të
inteligjencës vlerësojnë se Vuçiqi,
në një periudhë të ardhshme, do të
përpiqet ta shfrytëzojë opozitën e
djathtë pro-ruse në parlament si
justifikim për mosmiratimin apo
shtyrjen e vendimeve të vështira në
politikën e jashtme. “Vuçiqit i
konvenon prania e një opozite të
tillë, sepse i mundëson t’i paraqitet

Perëndimit si politikan i
moderuar”, thuhet në dokument.
Serbia, aleate e Rusisë në njërën
anë, është edhe vend kandidat për
anëtarësim në BE, në anën tjetër.
Komuniteti ndërkombëtar
vazhdimisht i bën thirrje që ta
ndjekë regjimin e sanksioneve
kundër Rusisë. Shefi i diplomacisë
së BE-së, Josep Borrell, ka thënë se
nuk mund të ketë të ardhme
evropiane për shtetet që mbajnë
kontakte me presidentin rus
Vladimir Putin.

Dokumenti i BE-së: Vuçiqi shtyn 
shkëputjen nga Rusia

Faton DËRMAKU

PRISHTINË, 7 QERSHOR - Komisioni
për Legjislacion, Mandate,
Imunitete, Rregulloren e Kuvendit
dhe mbikëqyrjen e Agjencisë
Kundër Korrupsionit ka mbajtur të
martën mbledhjen e rregullt të
kryesuar nga Adnan Rrustemi,
kryetar.
Në këtë mbledhje, pas shqyrtimit,
është përkrahur raporti me
amendamente i Komisionit për
Administratë Publike, Pushtet
Lokal, Media dhe Zhvillim Rajonal
për Projektligjin 08/L-117 për
Qeverinë e Republikës së Kosovës.
Më pas, raportin vjetor të Agjencisë
Kundër Korrupsionit (AKK) për
vitin 2021 e ka paraqitur drejtori i
këtij institucioni, Yll Buleshkaj.
Gjatë raportimit, Buleshkaj ka bërë
me dije se prej 4 892 zyrtarëve të
lartë publikë, 4 783 e kanë bërë
deklarimin e rregullt vjetor të
pasurisë për vitin 2021. “Nga numri
i përgjithshëm i zyrtarëve të lartë

publikë që kanë për obligim
deklarimin e pasurisë janë
kontrolluar 954 sipas listës së
shortit. Agjencia ka iniciuar edhe
12 raste, apo zyrtarë të lartë publikë
‘ex-officio’ sipas denoncimeve të

pranuara apo sipas informatave të
raportuara nga qytetarët përmes
formave të ndryshme”, ka theksuar
ai.
Buleshkaj ka thënë se gjatë vitit
2021 AKK-ja ka zhvilluar

procedurën e hetimeve paraprake
në gjithsej 375 raste, prej të cilave
61 janë bartur nga viti paraprak,
kurse gjatë vitit 2021 janë pranuar
edhe 314 raste. “Prej tyre 150 raste
janë përcjellë në prokurori, polici

për procedim të mëtutjeshëm, dy
raste janë përcjellë në organet
kompetente administrative me
kërkesë për fillimin e procedurës
disiplinore, 71 raste janë mbyllur,
ndërsa 152 raste janë në
procedurë. Numri i përgjithshëm i
informacioneve anonime të
trajtuara është 26”, ka thënë ai,
duke shtuar se kjo agjenci ka
trajtuar edhe 126 raste për konflikt
të interesit, 25 të raportuara nga
institucionet, kurse 101 nga
individët. 
Buleshkaj në vazhdim ka shtuar se
gjatë vitit 2021 AKK-ja ka pranuar
nëntë informacione për sinjalizim
të jashtëm, të cilat, sipas tij, janë
trajtuar brenda afateve të parapara
ligjore. Por, në mungesë të
kuorumit, votimi i raportit të
Agjencisë Kundër Korrupsionit për
vitin 2021 është shtyrë për në
mbledhjen e radhës. Po për
mbledhjen e radhës është shtyrë
edhe shqyrtimi i raportit vjetor i
Akademisë së Drejtësisë për vitin
2021.  

Në mungesë të kuorumit nuk votohet raporti
vjetor i AKK-së për vitin 2021
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PRISHTINË, 7 QERSHOR - Kryetari i
Shoqatës së Transportit Rrugor,
Ruzhdi Kurtishaj, ka reaguar pas
ngritjes së çmimit të naftës në
Kosovë. Ai të martën ka kërkuar
nga Qeveria e Kosovës që
urgjentisht ta heqë akcizën e
derivateve të naftës. “Deri ku do
të shkojë ngritja e çmimeve të

derivateve të naftës. Urgjent
Qeveria ta heqë akcizën në
derivate të naftës për sektorin e
transportit rrugor me autobusë”,
ka shkruar Kurtishaj në llogarinë
e vet në “Facebook”.
Ai ka thënë se më mirë të merren
masa parandaluese sesa të ketë
pasoja të nesërmen. “Operatorët
ekonomikë në transportin rrugor
të udhëtarëve me autobusë
vazhdojnë të operojnë me

vështirësi të mëdha. Më mirë të
merren masa preventive sot për
të mbijetuar bizneset sesa të
merremi me pasoja nesër”, ka
deklaruar Kurtishaj.
Çmimi i litrës së naftës të martën
në Kosovë ka arritur në 1.79 euro.
Përveç naftës, rritje të çmimit ka
pësuar edhe benzina, një litër e
së cilës tashmë kushton 1.75
euro.
Fadil Berjani nga Shoqata e
Naftëtarëve e Kosovës ka thënë
se këto çmime janë të larta për
gjendjen ekonomike të
qytetarëve.
I pyetur nga mediet se a pritet që
këto çmime të rriten edhe më tej
gjatë kësaj jave, Berjani ka
theksuar se nuk mund të
paralajmërojë asgjë pasi “ka
lëvizje të mëdha në berëzën
ndërkombëtare”. “Çmimet janë
të larta për gjendjen ekonomike
të cilën e kanë qytetarët tanë. Por,
rritja e çmimit të derivateve është

duke ndodhur në tërë globin e jo
vetëm te ne”, u shpreh ai.
Ai tha se qytetarët duhet ta
kuptojnë se rritjen e çmimeve e
dikton berëza. “Dhe kjo po
ndodh në tërë botën. Stabilizim
të tregut do të kemi pasi të
përfundojë lufta e Rusisë në
Ukrainë”, ka pohuar Berjani.
Rritja e çmimeve të naftës dhe
benzinës në Kosovë ka shënuar
nivelin më të lartë në 20 vjetët e
fundit, sipas Shoqatës së
Naftëtarëve të Kosovës. Për shkak
të lëvizjes së shpeshtë të
çmimeve, ka pasur dyshime se
naftëtarët po i kurdisin çmimet.
Ndaj rritjes së çmimit të naftës ka
reaguar edhe shefi i grupit
parlamentar i AAK-së, Besnik
Tahiri. Ai ka thënë se sot qytetari i
Kosovës paguan një litër naftë
pothuajse me çmim të njëjtë
sikurse një qytetar i Bashkimit
Evropian. “Sot qytetari i Kosovës
paguan një litër naftë pothuajse

me çmim të njëjtë sikurse një
qytetar i Bashkimit Evropian, por
me të ardhura shumëfish më të
ulëta. Rritja e çmimeve të
produkteve elementare po e
vështirëson tej mase jetën e
qytetarit të Kosovës. Qeveria
Kurti, a jeni në Kosovë, a krejt jeni
dalë!”, ka shkruar Tahiri në
llogarinë e vet në “Facebook”.
Kosova nuk ka rafineri të saj dhe
karburantet i importon nga
vende të tjera.
Sipas të dhënave të Agjencisë së
Statistikave të Kosovës, vitin e
kaluar në Kosovë janë importuar
mbi 410 milionë litra naftë. Në
këtë shifër nuk janë përfshirë
derivatet e benzinës.
Në periudhën nga 24 shkurti deri
më 8 mars në Kosovë janë
importuar rreth 31 milionë litra
karburante, më së shumti nga
Arabia Saudite, e pastaj nga
Maqedonia e Veriut, Greqia,
Turqia e vende të tjera.

Sërish shtrenjtohet nafta në
Kosovë, nga qeveria kërkohet

heqja e akcizës
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Në Kosovë të martën një litër naftë është shitur
1.79 euro, ndërkaq benzina 1.75 
euro, varësisht nga operatori ekonomik dhe
lokacioni. Kryetari i Shoqatës së Transportit
Rrugor, Ruzhdi Kurtishaj, ka kërkuar nga Qeveria
e Kosovës që urgjentisht të heqë akcizën e
derivateve të naftës. Ai ka theksuar se më mirë të
merren masa parandaluese sesa të ketë pasoja të
nesërmen. Ndërkaq Fadil Berjani nga Shoqata e
Naftëtarëve e Kosovës ka thënë se këto çmime
janë të larta për gjendjen ekonomike të qytetarëve
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PRISHTINË, 7 QERSHOR - Qeveria e
Kosovës duket se po i rikthehet
gazsjellësit të cilin e kishte refuzuar
vitin e kaluar. Gazsjellësi Trans-
Atlantik, i njohur si TAP, kishte
marrë mbështetjen më 2003 në
kuadër të Korporatës Sfidat e
Mijëvjeçarit (MCC), për ta sjellë
gazin natyror nga Azerbajxhani në
Greqi, më pas edhe në vendet e
tjera.
Përfshirja e Kosovës në këtë
projekt do të bëhej përmes
terminalit në Vlorë të Shqipërisë.
Vitin e kaluar Kosova kishte hequr
dorë nga projekti, me arsyetimin
se projekti ishte ekonomikisht jo i
favorshëm dhe kishte çmim të
lartë.
Ministrja e Ekonomisë e Kosovës,
Artane Rizvanolli, në konferencë
për medie mbajtur të martën, ka
bërë publike përmbajtjen e Draft-
Strategjisë së Energjisë 2022-2031.
“Qeveria e Republikës së Kosovës

është e përkushtuar ta rrisë
planifikimin e përbashkët të
sistemit energjetik me Republikën
e Shqipërisë. [Bashkë]investimi në
termocentralet me gaz natyror për
qëllim të mbulimit të kërkesës
bazë dhe/ose për fleksibilitet të
sistemit në Shqipëri, por edhe në
Maqedoni të Veriut dhe në Greqi,
do të shqyrtohen me qëllim të
zbatimit brenda afatit të kësaj
strategjie”, ka thënë ajo.
Korporata amerikane Sfidat e
Mijëvjeçarit (MCC) kishte thënë se
do t’i jepte Kosovës një grant deri
në 200 milionë dollarë që do të
mund të shfrytëzohej për
infrastrukturën e gazit.
Strategjia e Energjisë e Republikës
së Kosovës 2022-2031 është një
nga dokumentet themelore e cila
përcakton drejtimet dhe veprimet
kryesore për zhvillimin e sektorit të
energjisë gjatë 10 vjetëve të
ardhshëm.

Në draftin e kësaj strategjie të
prezantuar të martën thuhet se
janë duke u shqyrtuar opsionet
për ndërtimin e një sistemi me
bazë gazi natyror në Kosovë, duke
marrë parasysh faktin se aktualisht
Kosova nuk ka rrjet të
transmisionit të gazit. “Për
ndërtimin e një interkoneksioni
për t’u lidhur me sistemet e
transmisionit të gazit, qoftë me
Gazsjellësin Trans-Adriatik (TAP),
ose me terminalet e gazit natyror
të lëngshëm (LNG) në Detin Egje
apo Detin Jon, d.m.th. përmes
Maqedonisë së Veriut ose
Shqipërisë, do të duheshin së paku
7-9 vjet”. “Ndërtimi eventual i një
interkoneksioni do të mundësonte
funksionimin e prodhimit të
energjisë elektrike me bazë gazi
dhe potencialisht shfrytëzimin e
gazit natyror në industri”, thuhet
në draft-strategjinë prej 42 faqesh
të publikuar të martën nga

Qeveria e Kosovës.
Një prej sfidave të shumë qeverive
evropiane në vitet e ardhshme
parashihet të jetë siguria
energjetike si dhe qasja në sa më
shumë burime të energjisë.
Për këtë arsye në vitin 2003 kishte
marrë mbështetje ndërtimi i një
projekti të rrjetit të gazit natyror, i
njohur si Gazsjellësi Trans-Adriatik
(TAP).
Ndërtimi i projektit të TAP-it filloi
në vitin 2016. Tubacionet e
gazsjellësit nisin në fushën Shah
Deniz II në Azerbajxhan, kalojnë
në veri të Greqisë, më pas një pjesë
të konsiderueshme të territorit të
Shqipërisë nga ku futen nën Detin
Adriatik për të dalë sërish në
sipërfaqe në jug të Italisë.
Për herë të parë në fund të vitit
2020, pas shumë përgatitjeve dhe
testimeve, në tubacionet e TAP-it
filloi të rrjedhë gazi i lëngshëm e që
arriti në Itali në fillim të muajit

janar.
Ky projekt kishte marrë
mbështetje të madhe nga
institucionet e Bashkimit Evropian
duke e cilësuar atë si “projekt i
interesave të përbashkëta”.
Institucionet evropiane
mbështesin Gazsjellësin Trans-
Adriatik pasi e shohin atë si një
mundësi reale për ta përmirësuar
sigurinë energjetike dhe për t’i
diversifikuar me gaz tregjet
evropiane, që kryesisht
dominohen nga gazi rus.
Rusia mbulon mbi 43 për qind të
tregut evropian të gazit.
Përveç kësaj, një nga objektivat e
BE-së është që të shkurtojë në
maksimum ndotjen nga emetimet
e karbonit nga termocentralet prej
thëngjilli dhe format e tjera të
ndotjes së mjedisit.
Gazi natyror konsiderohet një nga
lëndët djegëse më të pastra me
emetim minimal të ndotjes.

Kosova shqyrton mundësinë 
e rikthimit në projektin e gazit

PRISHTINË, 7 QERSHOR (ER) -
Komisioni për Punë të Jashtme
dhe Diasporë, i prirë nga kryetari
Haki Abazi, ka pritur të martën në
takim ambasadoren e Kroacisë në
Kosovë, Danijela Barishiq, me të
cilën ka diskutuar lidhur me
marrëdhëniet bilaterale, ndikimin
e situatës në Ukrainë, zhvillimet
në rajon, si dhe anëtarësimin e
Kosovës në Këshillin e Evropës
dhe mekanizmat e tjerë
ndërkombëtarë.  
Në fillim të këtij takimi, kryetari i
këtij komisioni, Haki Abazi, ka
falënderuar ambasadoren
Barishiq dhe shtetin që ajo
përfaqëson, për ndihmën e ofruar
vendit tonë. Në vijim, Abazi foli
për marrëdhëniet miqësore
ndërmjet të dyja vendeve dhe e
siguroi atë se ky bashkëpunim do

të vijojë ngushtë edhe në të
ardhmen. 
Lidhur me bashkëpunimin e
ndërsjellë, kryetari Abazi si dhe
anëtarët e tjerë të komisionit u
fokusuan në bashkëpunimin
ndërparlamentar, me theks të
veçantë atë të komisioneve të së
njëjtës fushë. 
Kryetari i komisionit, Abazi, pasi
foli për gjendjen e sigurisë, e cila,
sipas tij, pas agresionit rus në
Ukrainë, u cilësua si jostabile,
vlerësoi se bashkëpunimi duhet të
jetë edhe më i madh. 
Në kuadër të kësaj ai kërkoi që
Kroacia të vazhdojë ta mbështesë
Kosovën në përpjekjet e saj në
rrugën e integrimit evropian,
sidomos anëtarësimin në KE. 
Ai, po ashtu, vlerësoi dhe shprehu
bindjen se edhe bashkëpunimi

ekonomik do të vijojë sikurse që
është shënuar gjer më tani. 
Ambasadores Barishiq dhe shtetit
të saj mirënjohje i shprehën edhe

anëtarët e tjerë të komisionit,
Xhavit Haliti, Time Kadrijaj dhe
Gazmend Gjyshinca, të cilët u
shprehën të bindur se ky

bashkëpunim do të vijojë edhe në
të ardhmen.  
Ambasadorja Barishiq, ndërkaq,
pasi falënderoi anëtarët e
komisionit për pritjen, u shpreh:
“Përkrahja e Kroacisë ndaj
Kosovës do të vijojë edhe në
ardhmen, duke u bazuar në
themele të forta të miqësisë”.  
Në vijim ajo solli përvojat e shtetit
kroat si dhe sfidat në rrugën e
integrimit të Kroacisë në BE dhe
në NATO. 
Lidhur me këtë ajo u shpreh se
lufta kundër korrupsionit, mbi të
gjitha konsensusi politik, është
jetik gjatë procesit të integrimit.
Ky komision të martën ka
shqyrtuar dhe përkrahur në parim
edhe Projektligjin për zbatimin e
sanksioneve financiare
ndërkombëtare të shenjëstruara.

Ambasadorja e Kroacisë në Kosovë: Konsensusi
politik, jetik për procesin e integrimit
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RAHOVEC, 7 QERSHOR (ER) -
Kryetari i komunës së
Rahovecit, Smajl Latifi, ka
vazhduar takimet publike me
qytetarë për kërkesat e tyre dhe
ecurinë e projekteve. Takimet
publike të radhës Latifi i ka
mbajtur në Lagjen I, Lagjen II

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

Ndër kërkesat të cilat banorët
paraqitën ishin: Furnizim i
mjaftueshëm me ujë dhe rrymë,
efiçienca e shkollave, rregullimi i
shtretërve të përrenjve,
vazhdimi i kanalizimit,
ndriçimit, rrugët fushore,
kubëzimi i rrugëve lokale etj.

Qytetarët e Rahovecit, kërkesa të shumta për kryetarin Latifi

GJILAN, 7 QERSHOR (ER) -
Kryetari i komunës së
Gjilanit, Alban Hyseni, ka
konfirmuar të martën se

ekipet kanë dalë në terren
për lirimin e shtretërve të
lumenjve për t’i
parandaluar përmbytjet

eventuale. “Pas
identifikimit të vendeve
me rrezik më të lartë për
përmbytje nga vërshimet,

ekipet kanë dalë në terren
për lirimin e shtretërve të
lumenjve dhe përroskave”,
ka thënë Hyseni.

Në Gjilan nis lirimi i shtretërve të lumenjve për t’i parandaluar përmbytjet

PRISHTINË, 7 QERSHOR (ER) -
Kryesuesja e Bordit Drejtues e
Shërbimit Spitalor Klinik dhe
Universitar të Kosovës (ShSKUK),
Aida Rexhepi dhe drejtori i
përgjithshëm, Valbon Krasniqi,
kanë pritur në takim një
delegacion nga Turqia, në
shoqërim të të cilit ishte edhe
deputetja e Kuvendit të Kosovës,
Duda Balje dhe Jakuta Haskuka,
koordinatore ndërmjet dy
shteteve.
Gjatë takimit me Ordus Yalcin
Topcu, këshilltar kryesor i
presidentit të Turqisë, Rexhep
Tajip Erdogan, si dhe deputetin
Metin Gundogdu, është biseduar
në lidhje me mundësitë e
investimit të shtetit të Turqisë
përmes TIKA-s turke në Institutin
e Onkologjisë, përkatësisht në
bunkerin e ri.
Kryesuesja e bordit drejtues, Aida
Rexhepi, pasi ka falënderuar
delegacionin për vizitën, ka
shprehur bashkëpunimin dhe
përkrahjen e bordit drejtues për
realizim të projekteve të reja. 
Drejtori Krasniqi para delegacionit
nga Turqia prezantoi punën që
bëhet në Klinikën e Onkologjisë,
duke përmendur edhe nevojën që
ka kjo klinikë për investime shtesë
në bunkerë, meqë është rritur
numri i pacientëve edhe
përkundër investimeve të bëra së
fundmi. Ai tregoi se brenda ditës
në Onkologji kemioterapinë e

marrin 200 deri në 250 pacientë,
kurse një numër i madh i tyre i
nënshtrohen edhe radioterapisë
dhe brahiterapisë, e cili shërbim
është funksionalizuar në QKUK.
Yalcin Topcu, deputet dhe
këshilltar i parë i presidentit të

Turqisë, ka theksuar se kanë
pranuar kërkesën përmes
deputetes Duda Balje për
investime, duke shtuar se shteti
turk është duke shqyrtuar
mundësitë që përmes TIKA-s ta
përkrahë realizimin e bunkerit në

Klinikën e Onkologjisë.
Edhe deputeti Gundogdu ka
përmendur angazhimet konkrete
që po bëhen në Turqi për ta
mbështetur realizimin e këtij
projekti.
Delegacioni nga Turqia, i

shoqëruar nga drejtori i ShSKUK-
së dhe kryesuesja e Bordit
Drejtues, kanë vizituar Klinikën e
Onkologjisë dhe janë njohur për së
afërmi me punën që bëhet në këtë
klinikë dhe nevojën për investime
të reja.

Brenda një dite në Onkologji 250 pacientë
marrin kemioterapi 

PRISHTINË, 7 QERSHOR (ER) - Pas
dy vjetësh mungesë për shkak
të pandemisë Covid-19, është
rikthyer Panairi i Librit. Panairi i
22 i Librit është hapur të martën
dhe do të zgjasë deri më 12
qershor në ambientet e Pallatit
të Rinisë, organizuar nga
Shoqata e Botuesve e Kosovës
dhe mbështetur nga Ministria e
Kulturës, Rinisë dhe Sportit.
Panairi do të jetë i hapur për
vizitorë çdo ditë nga ora 9:00

deri në orën 20:00.
Në këtë panair po marrin pjesë
rreth 100 botues nga Kosova,
Shqipëria, Maqedonia e Veriut
dhe Diaspora. 
Numri i titujve të rinj është
rreth 2 000, ndërsa numri i
titujve në vitet e fundit është
rreth 6 000.
Ky panair përkon edhe me
përvjetorë të rëndësishëm që
do të shënohen me aktivitete,
përkujtime dhe debate.

Hapet Panairi i 22 
i Librit në Prishtinë
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PRISHTINË, 7 QERSHOR (ER)-
Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të
Kosovës, Jetish Maloku, ka pritur
të martën në takim drejtorin
ekzekutiv të Byrosë Kosovare të
Sigurimit, Sami Mazreku.
Gjatë këtij takimi kryesuesi
Maloku është njoftuar nga
Mazreku për aktivitetin e Byrosë
Kosovare të Sigurimit të zhvilluar
në 15 muajt e kaluar dhe
avancimet që ka shënuar ky
institucion në këtë periudhë,
duke funksionalizuar edhe
sistemin e Qendrës Informative
të Byrosë, të njohur si “InsureX”.
Po ashtu, dy bashkëbiseduesit

kanë pasur temë diskutimi
krijimin e bashkëpunimit në mes
të dy institucioneve, veçanërisht
për shkëmbimin e përvojave
profesionale mes dy
institucioneve përkatëse. 
Kryesuesi Maloku ka vlerësuar
zhvillimet teknologjike në
Byronë Kosovare të Sigurimit me
zbatimin e sistemit qendror për
sigurimet “InsureX”, si dhe
gatishmërinë për vijimin e
bashkëpunimit ndërinstitucional
në fushën e shkëmbimit të të
dhënave për rastet e aksidenteve
në komunikacion të
mundësuar përmes këtij

sistemi, bazuar në nenin 24 të
Ligjit nr. 04/L-018 për Sigurimin
e Detyrueshëm nga
Autopërgjegjësia.
Të dy përfaqësuesit e
institucioneve u shprehën të
gatshëm për vazhdimin e
komunikimeve drejt
formalizmit të bashkëpunimit
përmes nënshkrimit të një
memorandumi të
bashkëpunimit në të cilin do të
përcaktohen të drejtat dhe
autorizimet e palëve me qëllim
të ofrimit të shërbimeve sa më
të mira për qytetarët e
Republikës së Kosovës.

Kryesuesi i KPK-së vlerëson zhvillimet teknologjike në Byronë Kosovare të Sigurimit

LONDËR, 7 QERSHOR (ER) -
Kryeministri Albin Kurti dhe
ambasadori i Kosovës në Londër,
Ilir Kapiti, u pritën të martën në
takim nga ministri i Forcave të
Armatosura të Mbretërisë së
Bashkuar, James Heappey.
Kryeministri Kurti ka falënderuar
ministrin Heappey për
mbështetjen e vazhdueshme të
Mbretërisë së Bashkuar për
Kosovën në të gjitha fazat: të
çlirimit, të rindërtimit, të
pavarësimit, të zhvillimit e të
demokratizimit.
Në këtë takim, siç ka njoftuar
Qeveria e Kosovës, është biseduar
për marrëdhëniet e mira
bilaterale ndërmjet dy vendeve
dhe mundësitë e mëtejmë të
bashkëpunimit.
Posaçërisht u diskutua për
bashkëpunimin në fushën e
mbrojtjes e të sigurisë dhe
kryeministri Kurti shprehu
mirënjohjen e Kosovës për
përkrahjen e institucioneve
profesionale të mbrojtjes,
sidomos të akademisë së
mbrojtjes Sandhurst për shkollim

të karrierës e specialistik. 
Kadetët e Forcës së Sigurisë së
Kosovës janë ngritur e kanë
arritur rezultate të larta dhe FSK-
ja ka marrë pjesë tri herë në garën
ndërkombëtare “Cambrian
Patrol” në Britani të Madhe, duke
fituar një herë medaljen e artë, një
herë të argjendtën dhe një herë të
bronztën. Tani janë duke u bërë
përgatitjet për pjesëmarrjen e
radhës që mbahet në muajin
tetor.
Duke biseduar për çështjet e
sigurisë, u theksuan sfidat që
vijnë nga invazioni dhe agresioni i
paprovokuar dhe i pajustifikuar
rus në Ukrainë.
Kryeministri Kurti ka thënë se
Republika e Kosovës është
rreshtuar përkrah botës
demokratike, Mbretërisë së
Bashkuar, Bashkimit Evropian
dhe Shteteve të Bashkuara të
Amerikës, duke e dënuar sulmin
dhe duke vendosur masat
sanksionuese ndaj Federatës
Ruse. 
Gjithashtu, ai theksoi ndihmën e
qeverisë për Ukrainën, ofrimin e

strehimit për 5000 refugjatë dhe
kushteve të punës për 20 gazetarë

ukrainas, katër prej të cilëve
tashmë janë vendosur në Kosovë

dhe po vazhdojnë të merren me
profesionin e tyre.

Kurti në Londër pritet nga ministri i Forcave 
të Armatosura të Britanisë

Albulena S. MAVRAJ

PRISHTINË, 7 QERSHOR - Kryetari i
Partisë Demokratike të Kosovës
(PDK), Memli Krasniqi, të martën
në një konferencë për medie ka
paraqitur aderimin e ri në këtë
parti, ekonomistin Arben
Mustafa.
Kryetari i PDK-së ka njoftuar se
Mustafa do të marrë edhe
përgjegjësi shtesë në kuadër të
Kabinetit për Qeverisje të Mirë. Ai
do të jetë koordinator i
Departamentit për Financa.
Krasniqi ka thënë se sot Kosovës i
duhen profesionistë, djem e vajza
të reja që me njohuritë dhe
përvojën e tyre kontribuojnë për
vendin, hapin rrugë të reja për

zhvillim ekonomik dhe
promovojnë qeverisjen e mirë.
“Që vizioni ynë ekonomik e
zhvillimor të jetësohet, pa dyshim
që na duhet, para së gjithash, një
menaxhim dhe shpërndarje e
mirë e buxhetit dhe parasë
publike dhe hartim i politikave të
duhura fiskale të cilat krijojnë
kushte për stabilitet financiar dhe
rritje ekonomike. Këtë objektiv në
Kabinetin për Qeverisje të Mirë
do ta arrijmë përmes
Departamentit për Financa. Sot
vërtet kam kënaqësinë e veçantë
që ta prezantoj para jush
koordinatorin e Departamentit
për Financa në kuadër të
Kabinetit për Qeverisje të Mirë,
profesorin e dalluar të
ekonomisë, Arben Mustafa.

Arbeni ka një bagazh të madh
profesional e intelektual. Në
bashkëpunim me ekipin tonë të
ekspertëve do të na ndihmojë në
ofrimin e alternativës sonë për
sektorin e financave, që është një
ndër pikat më me prioritet në
vizionin tonë për qeverisjen e
ardhshme”, ka thënë Krasniqi.
Kreu i PDK-së tha se një kuadër i
tillë si Arbeni, i cili ka vendosur që
karrierën ta zhvillojë në Kosovë, i
bën nder Partisë Demokratike të
Kosovës.
Ndërkaq Mustafa ka falënderuar
kryetarin e PDK-së për besimin
dhe mundësinë që të bëhet pjesë
e kësaj platforme, e cila në thelb
ka ndërtimin dhe ofrimin e një
modeli të ri qeverisës, me qendër
qytetarin dhe shtetin.

Ekonomisti i njohur Arben Mustafa 
i bashkohet PDK-së
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PRISHTINË, 7 QERSHOR (ER) -
Agjencia Kosovare e Privatizimit
(AKP) i ka njoftuar komunat se
është në fazën e spastrimit të
aseteve me pengesa ligjore apo
për ato asete të cilat për nga
natyra dhe destinimi i tyre janë
të përshtatshme për përdorim
për interes të përgjithshëm

publik. “Qëllimi i AKP-së është
bashkëpunimi në rregullimin
ligjor të shfrytëzimit të disa
pronave shoqërore nga ana e
komunave për nevoja të
interesit publik si (varreza,
rrugë, memorialë etj) dhe
projekte të tjera në shërbim të
qytetarëve. Prandaj, komunat

ftohen të interesohen për këto
asete duke kontaktuar
Agjencinë që t’i koordinojmë
veprimet dhe procedurat e
nevojshme ligjore me AKP-në
për realizimin e transformimit
pronësor të këtyre pronave
shoqërore për interes publik”, ka
njoftuar AKP-ja.

AKP-ja i fton komunat t’u përgjigjen kërkesave për bashkëpunim ndërinstitucional

PRISHTINË, 7 QERSHOR - Mihrije
Gashi ka marrë tre mijë euro
kredi për mbulimin e
shpenzimeve të përditshme.
Mihrija, në të 50-tat e saj, jeton
me bashkëshortin, tre fëmijët
dhe vjehrrit në lagjen
“Kalabria” në Prishtinë. Ajo
punon në një dyqan rrobash,
ku paguhet 300 euro në muaj -
ngjashëm sikurse edhe
bashkëshorti i saj i cili punon si
elektricist në një biznes privat.
Kredinë thotë se e ka marrë në
fillim të këtij viti dhe, për dy
vjet rresht, do t’i paguajë
bankës një këst mujor prej 130
eurosh, me normë interesi
rreth 6 për qind.
Me rritjen e vazhdueshme të
çmimeve, Mihrija thotë se
ndryshe nuk ka mundur t’ia
dalë. “Kredinë e kam marrë që
të kem para në shtëpi, për
nevoja të shtëpisë, për barna...
Vjehrrit janë të sëmurë dhe
duhet të kem para të gatshme
në shtëpi”, thotë Mihrija për
“Radion Evropa e Lirë”. “Jemi

duke mbijetuar me këto rroga.
Edhe pse po mundohemi të
kursejmë çdo ditë, po marrim
para [edhe] nga kredia”, thotë
ajo.
Sipas Agjencisë së Statistikave
të Kosovës, çmimet e
produkteve janë rritur për 11.2
për qind në muajin prill
krahasuar me periudhën e
njëjtë të vitit të kaluar.
Rritja ka filluar gradualisht pas
shpërthimit të pandemisë së
koronavirusit në vitin 2020,
ndërsa hov i ka dhënë edhe
lufta e Rusisë në Ukrainë që ka
nisur në fund të shkurtit. Të
dyja këto vende janë
eksportuese të mëdha të
drithërave, andaj lufta mes tyre
ka lëkundur tregjet.
Të dhënat e Bankës Qendrore
të Kosovës konfirmojnë se në
sektorin bankar ka rritje të
kredive familjare.
Në dhjetor të vitit të kaluar
vlera e përgjithshme e kredive
në dhjetë bankat komerciale në
Kosovë ka arritur në mbi 3.75

miliardë euro. Prej tyre, mbi 1.4
miliard euro kanë qenë kredi
për ekonomi familjare që kanë
për qëllim konsumin.
Sipas të dhënave të BQK-së,
shuma e kredive për konsum
është rritur për 45 për qind në
vitin 2021. Në vitin 2020 vlera e
kredive për konsum ka qenë
rreth 1.2 miliard euro, ndërsa
në vitin 2019 kjo shumë ka
qenë 1.1 miliard euro.
Nga BQK-ja thonë për “Radion
Evropa e Lirë” se kreditë për
qëllime konsumi janë rritur për
19 për qind edhe gjatë muajve
të parë të këtij viti, por nuk
komentojnë se cilat mund të
jenë arsyet e këtij trendi.
Megjithatë, në Anketën e
Kreditimit Bankar, të publikuar
nga BQK-ja në muajin mars,
thuhet se nevoja për financim
të konsumit dhe rritja e
besueshmërisë së
konsumatorëve ndaj bankave
janë faktorët kryesorë që kanë
ndikuar në rritjen e kredive
konsumuese.

Profesori i ekonomisë në
Universitetin e Prishtinës,
Mejdi Bektashi, thotë se
qytetarët marrin borxhe në
institucionet financiare për
shkak të rënies së standardit të
tyre jetësor. Sipas tij, rritja e
vlerës së kredive për qëllime të
konsumit është “fenomen
shqetësues”. “Këta njerëz në të
ardhmen duhet t’i ulin blerjet e
tyre me qëllim që t’i paguajnë
këstet mujore të kredive që
kanë marrë tash”, thotë
Bektashi.
Mihrija konfirmon se familja e
saj ka filluar t’i reduktojë
shpenzimet për shkak të
kthimit të këstit të kredisë.
“Nuk po i blejmë më disa gjëra
që nuk janë të domosdoshme...
më pak lëngje, më pak
ëmbëlsira... As ne dhe as
fëmijët nuk dalin shpesh në
lokale. Edhe daljet gjatë
vikendeve i kemi eliminuar”,
thotë Mihrija.
Edon Thaçi, punonjës në
sektorin privat në Kosovë,

rrëfen situatë të ngjashme. Ai
thotë se tash e dy vjet paguan
një kredi që ka marrë për
renovimin e shtëpisë. “Kthimi i
kredisë është bërë problem.
Çmimet janë rritur, vlera e
kredisë dhe paga kanë mbetur
të njëjta”, thotë Edoni.
Paga mesatare bruto në
Kosovë llogaritet të jetë rreth
460 euro.
Në sektorin privat paga
mesatare është rreth 380 euro,
ndërsa në sektorin publik rreth
620 euro. Rritje çmimesh,
ndërkaq, kanë pësuar gati të
gjitha produktet: nga buka deri
te rryma.
Sindikalistë të sektorëve të
ndryshëm në Kosovë kanë
kërkuar disa herë rritje pagash.
Qeveria e Kosovës në muajin
prill ka miratuar projektligjin
për rritjen e pagës minimale
nga 130-170 euro sa është
aktualisht, në 250 euro neto.
Ka qenë e paraparë që ky
projektligj të dalë në votim në
Kuvendin e Kosovës më 6
qershor, por kjo nuk ka
ndodhur për shkak të
mungesës së kuorumit.
Në prill Qeveria e Kosovës ka
ndarë 100 milionë euro për
kategori të ndryshme të
shoqërisë për t’i ndihmuar, siç
është thënë, ta përballojnë
situatën e krijuar nga çmimet
në rritje. Megjithatë, ekspertë të
ekonomisë e kanë interpretuar
këtë si ndihmë afatshkurtër
dhe jo si zgjidhje të
përhershme.
Profesor Bektashi thotë se
qytetarët duhet të kenë kujdes
me shpenzimet, por edhe me
kreditë pasi, sipas tij, në vjeshtë
mund të pritet valë tjetër e
rritjes së çmimeve. “Gjatë
muajve të verës krizën mund ta
zbusin remitencat dhe ardhja e
diasporës, por në shtator dhe
tetor mund të paraqitet një
krizë më e thellë për shkak të
zvogëlimit të sasisë së parasë së
gatshme në qarkullim”, thotë ai.
Remitencat, apo dërgesat e
parave nga diaspora, përbëjnë
një burim të madh të të
ardhurave në Kosovë.
Vetëm në vitin e kaluar, sipas të
dhënave të Bankës Qendrore të
Kosovës, remitencat kanë
kapur vlerën e rreth 1.2 miliard
eurove, shumë kjo rekorde për
Kosovën. Banka Botërore ka
paralajmëruar, po ashtu,
vazhdim të rritjes së çmimeve,
nëse lufta në Ukrainë vazhdon
edhe për kohë të gjatë.

Qytetarët marrin kredi edhe
për harxhime ditore
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Nga Sergei GURIEV
“Project Syndicate”

Vladimir Putin ka nevojë për
petrodollarë, dhe ato i duhen
pikërisht tani. Shumë
analistëprisnin që presidenti rus
të shpallte zyrtarisht gjendjen e
luftës me Ukrainës, një veprim
që do të lejonte mobilizimin e
plotë të forcave rezervë që ka
Rusia.
Por edhe pse Putin mund të
dëshirojë të dërgojë më shumë
ushtarë rusë në Ukrainë, ai nuk
ka mundësi ta bëjë këtë. A do ta
detyrojë embargoja e
sapo–shpallur kundër naftës
ruse nga Bashkimi Evropian, që
t’i japë fund luftës? Aktualisht,
Kremlini e ka zbutur
shumëpropagandën e tij.
Tani nuk po flet më për
pushtimin e Kievit. Mesa duket
synimi i vetëm i Putinit është
pushtimi i rajonit lindor të
Donbasit. Por edhe atje, Putin
nuk e ka të sigurt fitoren, pasi
Ukraina ka nisur të
ashtuquajturin Operacion i
Forcave të Përbashkëta, që
përfshin njësitë e saj ushtarake
më të trajnuara, dhe të
armatosura gjithnjë e më shumë
me pajisje të avancuara
ushtarake perëndimore.
Ndërkaq Rusia, ka humbur
shumë nga pajisjet e saj
moderne ushtarake, dhe
sanksionet e forta perëndimore
e kanë bërë të paaftë të
rimbushë rezervat e saj. Me
shumë pak opsione
nëdispozicion, Rusia po hedh në
betejë tanket e vjetra të epokës
sovjetike.
Mënyra e vetme se si Putini
mund ta kompensojë mungesën
e pajisjeve në terren, është
nëpërmjet dërgimit të më
shumë ushtarëve. Por përfshirja
në luftë e rekrutëve të rinj, është
një ide e papëlqyeshme në
popull, ndaj Putin po paguan
paguajë njerëz që të luftojnë për
Rusinë.
Thuhet se aktualisht rekrutët
paguhet 3000-5000 dollarë në
muaj. Por, vendimi i fundit për të
hequr kufirin e moshës për
rekrutët e ushtrisë, sugjeron se
edhe perspektiva për të marrë
njëpagë që është më e lartë sesa
paga mesatare në Rusi, nuk po
tërheq mjaftueshëm luftëtarë.
Të dhënat buxhetore të
publikuara së fundmi nga
Ministria ruse e Financave,
sugjerojnë se Putini nuk mund
të përballojë shumë gjatë kostot
në rritje të luftës. Së pari, të
dhënat konfirmojnë se lufta ka
qenë e shtrenjtë. Shpenzimet
ushtarake janë rritur me thuajse
130 për qind muajin e kaluar, në
630 miliardë rubla (10.2 miliardë

dollarë), ose 6 për qind e PBB-së
vjetore në një bazë të
përpjestuar.
Të dhënat tregojnë gjithashtu se
Rusia pati në prill një deficit
fiskal prej më shumë se 260
miliardë rublash, ose 2.5 për
qind të PBB-së së përpjesëtuar
me shifrat vjetore. Ndërsa
çmimet globale të naftës janë
shumë të larta, Rusia e shet
naftën e saj me një ulje të madhe
–70 dollarë për fuçi për naftën e
papërpunuar të Uraleve javët e
fundit, 30 për qind nën çmimin e
tregut – në një kohë që prodhimi
i përgjithshëm pritet të bjerë
këtë vit me 10 për qind.
Ndërkohë, të ardhurat e tjera
përveç hidrokarbureve kanë
rënë, duke bërë që taksat e
naftës dhe gazit të përbëjnë më
shumë se 60 për qind të të
ardhurave fiskale, krahasuar me
më pak se 40 për qind një vit më
parë. Varësia e Putinit nga
petrodollarët nënkupton se
duke shpallur një embargo mbi
rreth 90 për qind të importeve të
naftës ruse brenda 6-8 muajve të
ardhshëm, Bashkimi Evropian
po e godet Rusinë aty ku i
dhemb vërtet.
Tashmë është e sigurt se Putin
do të përballet me një krizë të
madhe fiskale brenda një viti,
duke e bërë të vështirë
vazhdimin e luftës së tij në
Ukrainë, pa folur për mundësinë
e pushtimit të ndonjë vendi
tjetër. Por problemi është se
embargoja do ta ndihmojë
Putinin në një periudhë
afatshkurtër.
Vetëm lajmi i shpalljes së tij, ka
shkaktuar tashmë rritje të

çmimeve të naftës. Kjo është
arsyeja pse Evropa duhet ta
plotësojë embargon e saj ndaj
naftës ruse me masa shtesë dhe
të menjëhershme. Në këtë rast
spikasin 2 opsione. I pari – i
propozuar nga ekonomisti
Ricardo Hausmann menjëherë
pas pushtimit rus, dhe që të
tjerët kanë treguar se mund të
zbatohet me shpejtësi – është
një tarifë e lartë për importet e
naftës ruse.
Kjo qasje ka shumë kuptim nga
pikëpamja ekonomike. Çdo euro
e shpenzuar për naftën ruse,e
ndihmon Putinin të financojë
luftën e tij në Ukrainë. Prandaj
një pjesë e shumës së paguar
nga blerësit e hidrokarbureve
ruse, duhet të transferohet në
Ukrainë si dëmshpërblim, ose të
ruhet në një llogari bankare
speciale, derisa Rusia t’i
dëmshpërblejë zyrtarisht
Ukrainën për dëmet e
shkaktuara nga lufta.
Por në një kohë kur familjet
evropiane po përballen me
kosto të larta të energjisë,
politikanët nuk janë të
interesuar të vendosin një taksë
të re mbi naftën. Për këtë arsye,
kryeministri italian Mario
Draghi ka propozuar një zgjidhje
alternative:vendosjen e një kufiri
mbi çmimin e natës.
Sipas këtij propozimi – të cilin
Këshilli Evropian ka udhëzuar
Komisionin për ta vlerësuar –
vendet perëndimore do të
paguajnë një çmim më të ulët për
naftën dhe gazin rus, dhe do të
vendosin sanksione dytësore
ndaj palëve të treta që paguajnë
më shumë.

Kjo masë do të zbatohet
menjëherë – të themi, në nivelin
70 dollarë për fuçi – dhe do të ulet
me rreth 10 dollarë çdo muaj që
vazhdon lufta. Është e vërtetë, që
Putin mund të refuzojë të shesë
naftën me këtë çmim. Por, duke
pasur parasysh se ai tashmë
është mjaft i dëshpëruar për t’i
shitur Kinës dhe Indisë me ulje të
madhe, dhe faktin që çmimet e
sotme të energjisë itejkalojnë
shumë kostot e prodhimit, kjo
nuk duket se ka shumë të ngjarë
të ndodhë.
Përkundrazi, ndoshta Rusia do të
vazhdonte furnizimin me naftë
dhe gaz për blerësit perëndimorë
me çmimin e kufizuar, ndërsa
blerësit si Kina dhe India, nën
kërcënimin e sanksioneve, nuk
do të kishin asnjë arsye të
paguanin më shumë. Kjo do të
siguronte lehtësim për
konsumatorët nga çmimet e larta
të energjisë, dhe do të reduktonte
ndjeshëm të ardhurat e Rusisë.
Disa mund të pretendojnë se
kufizimet e çmimeve
shtrembërojnë stimujt, në këtë
rast, nxitjenpër të nisur
përdorimin e gjerë të burimeve të
rinovueshme. Por ky argument
vlen vetëm për një treg
konkurrues. Në tregun e sotëm të
naftës dhe gazit, çmimet i
tejkalojnë shumë kostot dhe
karteli global i naftës OPEC+ (që
përfshin edhe Rusinë), kanë rënë
dakord vetëm kohët e fundit që të
rrisin prodhimin në korrik dhe
gusht.
Kompania e madhe ruse e gazit,
Gazprom, ka të ngjarë të ketë
mashtruar me çmimet në Evropë
edhe para luftës. Një sjellje e tillë

monopoliste garanton një
kufizim të çmimit. Një argument
tjetër që haset shpesh kundër një
kufiri mbi çmimin, është se ai
mund të nxisë lulëzimin e tregut
të zi.
Dhe ky është një rrezik real.
Kompanitë energjetike evropiane
kanë filluar tashmë të
kombinojnë produktet ruse të
naftës me të tjera – një “përzierje
letoneze” – që të përfitojnë nga
çmimet më të ulëta, ndërsa
pretendojnë se e nuk mbështesin
zyrtarisht makinerinëluftarake të
Putinit.
Në fakt këto kompani nuk po
shkelin asnjë ligj. Nëse do të
vendosej një kufi mbi çmimin  e
naftës, ai do të zbatohej. Duke
pasur parasysh zemërimin
publik ndaj luftës së Rusisë
nëUkrainë, përkushtimin e
Perëndimit ndaj sanksioneve
dytësore, por edhe shtimin e
investigimeve nga qytetarët që
mbështeten tek burimet e
hapura të inteligjencës, do të
ishte shumë e vështirë, në mos e
pamundur, shkelja e një
rregullore të tilla pa u
ndëshkuar.Embargoja që ka
vendosur së fundmi BE ndaj
naftës ruse do ta dëmtojë Putinin,
por kjo nuk do të ndodhë shumë
shpejt. Prandaj Evropa duhet të
vendosë menjëherë një kufi mbi
çmimine naftës dhe gazit rus.
Shënim: Sergei Guriev, ish-
kryekonomist i Bankës Evropiane
për Rindërtim dhe
Zhvillim(BERZH). Aktualisht
është profesor i ekonomisë në
Universitetin Sciences Po në
Paris. | Bota.al

Pse nuk mjafton embargoja 
e Evropës ndaj naftës ruse
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HEERENVEEN, 7 QERSHOR -
Futbollisti i Kosovës, Ibrahim
Dresheviq, është duke u
kërkuar nga klubet që vijnë nga
Seria A dhe Bundesliga.

Skuadra e parë që ka shprehur
interesim për kosovarin është
Sampdoria. Pas saj tani në garë
është futur edhe Augsburgu.
Sipas medieve italiane,

Sampdoria ka kohë që është
duke e shikuar si mundësi
kosovarin, të cilit do t’i skadojë
kontrata me Heerenvenin. Dy
klubet pritet të garojnë për ta

marrë kosovarin, i cili në këtë
sezon ka shkëlqyer me
skuadrën holandeze.
Dresheviqi këtë sezon në
Holandë zhvilloi 32 paraqitje.

Dy klube evropiane interesohen për Dresheviqin 

PRISHTINË, 7 QERSHOR - Ekipi
mesdhetar i Kosovës do të
përbëhet nga 40 sportistë të 13
sporteve të ndryshme për
Lojërat Mesdhetare “Oran
2022” të cilat prej 25 qershorit
deri më 6 korrik 2022 do të
mbahen në qytetin e Oranit të
Algjerisë. Listës i prin
kampionia olimpike, xhudistja
Distria Krasniqi. Nga xhudo
janë më së shumti sportistë,
gjithsej tetë. Krahas Krasniqit,
nga sporti më i suksesshëm në
vend janë edhe kampioni i
Evropës 2021, Akil Gjakova,
medalistja e bronztë e botës
2019, Loriana Kuka,

nënkampionia e Evropës 2022,
Laura Fazliu, derisa për shkak
të lëndimit mungon
kampionia olimpike Nora
Gjakova. Boksin do ta
përfaqësojnë pesë garues,
ndërsa veçohet pjesëmarrja e
Donjeta Sadikut e cila në
muajin e kaluar fitoi medaljen
e bronztë të botës. Listës prej
pesë karateistëve i prin Elhami
Shabani, që së fundi fitoi
medaljen e bronztë të Evropës,
ndërsa nga mundja është vendi
i shtatë në Lojërat Olimpike
Tokio 2020, Egzon Shala.
Kampioni i Evropës për
grupmoshën U-20, në hedhjen

e gjyles, Muhamet Ramadani,
përfaqëson atletikën bashkë
me tre garues të tjerë. Në Oran
do të përfaqësohen edhe
sportet si: noti (dy), taekwondo
(dy), shigjetaria (tre),
shenjëtaria sportive (dy), tenisi,
pingpongu (dy), gjimnastika
(dy) dhe badmintoni (një). 
Presidenti i Komitetit Olimpik
të Kosovës, Ismet Krasniqi, ka

thënë se Oran 2022 është
mundësi e mirë që edhe sportet
e tjera të fitojnë medalje.
“Krahas xhudos, presim
medalje edhe nga boksi, karate,
mundja dhe atletika, pasi kemi
potencial të mirë për ta bërë
këtë. Qëllimi ynë është ta japim
maksimumin dhe ekipi të
kthehet me sa më shumë
medalje”, ka thënë Krasniqi. 

Në Oran marrin pjesë 3 390
sportistë nga 26 shtete të
Evropës, Afrikës dhe Azisë.
Kosova për herë të parë në
Lojërat Mesdhetare u paraqit
në Tarragona të Spanjës në
vitin 2018, me ç’rast nga 40
sportistë pjesëmarrës fitoi
katër medalje, tri të arta dhe
një të argjendtë, të gjitha nga
sporti i xhudos.

Distria Krasniqi i prin listës prej 40 sportistëve 
për Lojërat Mesdhetare ‘Oran 2022’

PRISHTINË, 7 QERSHOR - Komiteti
Paralimpik i Kosovës ka
mbajtur Kuvendin e punës për
vitin paraprak 2021, në të cilin
është diskutuar për
funksionimin dhe
konsolidimin e brendshëm të
këtij institucioni si dhe për
mbështetjen e sportistëve me
aftësi të kufizuara në vendin
tonë. Nga pjesëmarrësit në
këtë Kuvend u theksua nevoja
që të bëhet më shumë në
zhvillimin e infrastrukturës

sportive për sportistët me
aftësi të kufizuara në kuadër të
Komitetit Paralimpik të
Kosovës. Të pranishëm në këtë
ngjarje ishin ministri i Sportit,
Hajrulla Çeku, presidentja e
Komitetit Paralimpik të
Kosovës, Njomza Emini,
kryetari i Forumit Kosovar të
Aftësisë së Kufizuar, Bujar
Kadriu, dhe kryetari i Shoqatës
së të Verbërve të Kosovës, Daut
Tishuki. Ministri Çeku në fjalën
e tij ka theksuar se sporti është

një nga dimensionet më të
rëndësishme për të siguruar që
personat me aftësi të kufizuar
të jenë pjesë integrale e jetës
sonë shoqërore, ekonomike,
politike dhe kulturore, duke
premtuar përkrahje të MKRS-
së në këtë drejtim. Qeveria e
Kosovës vitin 2022 e ka
shpallur vit i personave me
aftësi të kufizuara për ta
treguar kujdesin e veçantë dhe
të shtuar për këtë kategori të
shoqërisë.

XHUDO
Distria Krasniqi (-52 kg)
Akil Gjakova (-73 kg)
Loriana Kuka (-78 kg)
Laura Fazliu (-63 kg)
Flaka Loxha (-57 kg)
Erza Muminoviq (-48 kg)
Arbër Kullashi (-81 kg)
Shpati Zekaj (-100 kg)
Trajnerë: Driton Kuka dhe Majlinda
Kelmendi

BOKS
Donjeta Sadiku (-60 kg)
Bashkim Bajoku (-52 kg)
Shpëtim Bajoku (-63 kg)
Patriot Behrami (-69 kg)
Lorent Murati (-57 kg)
Trajnerë: Besim Brahimi dhe Faton
Xhakli

MUNDJE
Egzon Shala (-125 kg)
Alban Sopa (-74 kg)
Trajner: Sylejman Shala

KARATE
Elhami Shabani (-75 kg)
Fortesa Orana (+68 kg)
Melos Gashi (-84 kg)

Albulenë Gërvalla (-55 kg)
Adelina Rama (-61 kg)
Trajner: Ylber Syla dhe Nazmi Gashi

ATLETIKË
Muhamet Ramadani (hedhje e gjyles)
Astrit Kryeziu (800 m.)
Gresa Bakraqi (3000 m.)
Alaudin Suma (hedhje e diskut)
Trajnerë: Shaban Ramadani dhe Bajram
Duja

NOT
Alush Telaku (flutur: 100m., 200m., 50m)
Vanesa Beka (delf. 100m., miks 200m.,
s.l. 400m., miks 400m., delf. 50m., s l.
800m.)
Trajner: Kujtim Kito

SHIGJETARI
Hazir Asllani (70m. ind)
Edi Dvorani (70m. ind)
Valmir Gllareva (70m. ind)
Trajner: Fehmi Bylykbashi

SHENJËTARI SPORTIVE
Nexhat Sahiti (10 m. pist. ajër)
Drilon Ibrahimi (10 m. pushk. ajër)
Trajner: Fehmi Berisha

TAEKWONDO
Arbër Azemi (-68 kg)
Arbër Bajra (-80 kg)
Trajner: Nuhi Gashi

TENIS
Vesa Gjinaj
Vullnet Tashi
Trajner: Jeton Hadërgjonaj

PINGPONG
Fatih Karabaxhak
Kreshnik Mahmuti
Trajner: Dardan Imami

GJIMNASTIKË
Elvis Çitaku
Valëza Rama
Trajner: Abeliana Bregu

BADMINTON
Rinor Gllareva
Trajner: Lulezim Haziri

GJYQTARË
Latif Demolli (boks)
Fatmir Salhija (xhudo)
Besart Vitia (karate)

Lista e Kosovës për Lojërat Mesdhetare “Oran 2022”
“Krahas xhudos, presim medalje edhe nga boksi,
karate, mundja dhe atletika, pasi kemi potencial të
mirë për ta bërë këtë. Qëllimi ynë është ta japim
maksimumin dhe ekipi të kthehet me sa më shumë
medalje”, ka thënë Ismet Krasniqi, president i KOK-ut 

Ministria e Sportit ofron përkrahje 
për sportistët me aftësi të kufizuara 
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BAKU, 7 QERSHOR - Sezoni 2022
në Formula 1 nisi mirë për
skuadrën amerikane Haas, por
shpejt nisën problemet dhe në
garat e fundit pikët po
mungojnë të vijnë. Një nga
problemet quhet
“Schumacher”, ende pa asnjë

pikë në këtë sport dhe i
përfshirë në dy aksidente të
mëdha, duke shkatërruar
totalisht njëvendëshen e tij.  Në
prag të garës në Baku, piloti i ri
gjerman shprehet: “Shpresoj në
një paraqitje më të mirë në
Baku, më shumë parakalime.

Vjet këtu arritëm rezultatin tonë
më të mirë, një vend të 13-të,
por mendoj se këtë vit jemi në
pozita më të mira. Makina jonë
është në gjendje të adaptohet
mirë me çdo pistë. Ne synojmë
zonën e pikëve në këtë garë, në
një pistë ku gjithnjë ka surpriza:

Flamuj të verdhë, të kuq,
makina sigurie etj. Pra, mund të
jetë një garë që të na favorizojë.
Pranoj se ende nuk kam arritur
aty ku dëshiroj, por kjo mund të
jetë një garë dhe pistë që të më
japë kënaqësitë e para si pilot”,
ka shtuar Mick Schumacher.

Mick Schumacher synon ta thyejë tabunë në Baku: Dua pikët e para në karrierë

Potoku vazhdon kontratën me Ballkanin
Mbrojtësi Arbër Potoku do të jetë pjesë e skuadrës kampione
të Kosovës, Ballkanit, edhe për një vit tjetër. Mbrojtësi i majtë
e ka vazhduar kontratën me skuadrën nga Suhareka edhe
për një vit tjetër. “Arbër Potoku vazhdon edhe një vit me
Ballkanin. Potoku është pjesë e klubit tonë që katër vjet dhe
vazhdon t’i qëndrojë edhe për një vit  besnik FC Ballkanit.
Kampionit i dëshirojmë shumë suksese në rrugëtimin tonë
të përbashkët! Na priftë e mbara, Suharekë!”, thuhet në
njoftimin e Ballkanit. 

City kërkon 50 milionë euro për Jesusin
Gabriel Jesus ka edhe një vit kontratë me Manchester Cityn
dhe deri më tani nuk ka një marrëveshje për të rinovuar.
Sulmuesi kërkohet nga disa klube. Arsenali u lakua i pari,
ndërsa tani në skenë është futur edhe Real Madridi.
Manchester City kërkon për të shumën 50 milionë eurove,
një shifër e lartë për një lojtar që ka vetëm një vit kontratë.

Bayerni bën ofertën e dytë për Manen 
Bayern Munchen ka nisur kërkimin për të gjetur një sulmues
për sezonin e ardhshëm. Në listën e dëshirave prej javësh ka
përfunduar Sadio Mane, i cili ka lajmëruar largimin nga
“Reds”. “Bavarezët” bënë edhe ofertën e parë për senegalezin,
për të cilën “The Reds” ofroi 21 milionë paund, shifër kjo e
cila u refuzua nga klubi anglez, që nuk pranon më pak se 42.5
milionë paund për kartonin e 30-vjeçarit. Bayerni ka bërë një
ofertë të dytë për Manen dhe tashmë gjermanët janë të
gatshëm të paguajnë 30 milionë paund për sulmuesin e
Liverpoolit, por edhe kjo shifër nuk duket e pëlqyer nga “The
Reds”. Mane ka kontratë deri në verën e 2023-shit me
Liverpoolin dhe vetëm në sezonin e fundit ka shënuar 23
gola dhe ka dhënë 5 asistime në të gjitha kompeticionet.

Atletico i shtohet garës për Dybalan  

Skuadra e Interit nuk është e vetme në garë për shërbimet e
Paulo Dybalas. Argjentinasi është lojtar i lirë nga 1 korriku,
pasi në fund të muajit i përfundon kontrata me Juventusin.
Interi i ka bërë një ofertë dhe palët duken pranë, por
“Gazzetta dello Sport” shkruan se tani në garë është futur
seriozisht edhe Atletico Madridi. Diego Simeone e do në
skuadër dhe Interi duhet të nxitojë për të arritur një
marrëveshje.

Busquets nuk e rinovon kontratën me
Barcelonën  
Mesfushori Sergio Busquets nuk është gati ta rinovojë
kontratën e tij me Barcelonën. Busquets ka kaluar një
karrierë të tërë me skuadrën ‘blaugrana’, por duket se nuk do
ta rinovojë më qëndrimin e tij. Kontrata aktuale e lojtarit
skadon në vitin 2023, pra në fund të sezonit tjetër. Thuhej se
Busquets mund të rinovonte për një kontratë minimale, por
ai ka plane të tjera. “LaVanguardia” bën të ditur se veterani ka
planifikuar që në vitin 2023 t’i bashkohet skuadrës së Inter
Miamit. Busquets nuk është i vetmi që ka plane të tilla.
Ngjashëm raportohet edhe për emra si Luis Suarez, Lionel
Messi e yje të tjerë.

SHKURT 

TIRANË, 7 QERSHOR - Trajneri Edi
Reja u shfaq i kënaqur me
paraqitjen e Kombëtares shqiptare
në pjesën e parë, por i zhgënjyer
me të dytën. Strategu italian
shpjegoi zëvendësimet që bëri,
ndërkohë që evidentoi edhe
mungesën e finalizimit të rasteve
për shënim. “Në pjesën e parë
bëmë një ndeshje të mirë dhe ia
dolëm të kalojmë edhe në
avantazh, por në fillim të pjesës së
dytë dhuruam golin e barazimit
dhe komplikuam gjithçka. U
barazuam për katër minuta dhe
nuk bëmë asgjë nga ato që duhej
të bënim. Më pas u mbyllëm,
ndërkohë që mund të sulmonim
më shumë. Më vjen keq, por në
pjesën e dytë patëm një rënie dhe
nuk ishte e lehtë të shkonim sërish
te goli”, ka thënë Reja.“Nuk është
çështje skeme, por unë bëra dy
zëvendësime në sulm, pasi të
gjithë dyluftimet po i fitonin
islandezët. Për pjesën tjetër
manovra ishte e organizuar shumë
mirë, pasi ishim shumë herë pranë
zonës dhe zbritëm shpesh me
Hysajn. Megjithatë, nuk bëmë dot
një gjuajtje, ndonëse shkuam
shumë shpesh në zonën

kundërshtare. Më vjen keq,
megjithatë duhet të shohim
përpara, pasi kemi një ndeshje me
Izraelin, ku do të kërkojmë ta
marrim fitoren, pasi kemi
objektivat tona në këtë
kompeticion”, ka shtuar Reja. 
Trajneri italian më pas ka thënë se
kuqezinjtë, pas epërsisë, është
dashur që t’i mbajnë më shumë
nën presion, pasi ata do të ishin të
detyruar që ta hapnin lojën. “Fakti

që pësuam gola për 4 minuta nga
nisja e pjesës së dytë ishte
fatkeqësia jonë. Duhej ta mbanim
avantazhin të paktën për 15
minuta, që t’u shkaktonim tension
dhe t’i detyronim të hapeshin. Janë
gabime të pafalshme që duhet t’i
shmangim. Pas barazimit ata
dolën në lojën që donin të bënin,
pasi janë shumë të fortë fizikisht
dhe në kundërsulm bëhen të
rrezikshëm”, ka pohuar Reja.

Reja, pas barazimit me Islandën:
Kemi probleme me finalizim 

PRISHTINË, 7 QERSHOR -
Përfaqësueset e Kosovës në
basketboll gjatë muajve të verës do
të jenë të pranishme në gara
ndërkombëtare. Në Kampionatin
Evropian për Shtete të Vogla në
konkurrencën e femrave vashat
“dardane” do të garojnë në Grupin
A së bashku me Qipron, Andorrën,
Norvegjinë dhe Maltën.
Kampionati mbahet nga 28
qershori deri më 3 korrik në Qipro.
Djemtë “dardanë” zhvillojnë
ndeshjen me Danimarkën më 30
qershor në kuadër të FIBA
EuroBasket Pre- Qualifiers. Kosova
është në grup me Danimarkën
dhe Norvegjinë, ku renditet e dyta
me tri pikë të grumbulluara aq sa

ka edhe Norvegjia në vendin e
parë.
Vashat e Kosovës U20 garojnë në
Divizionin B dhe kanë një short
shumë të vështirë. Në Grupin C do
ta sfidojnë Kroacinë, Rumaninë,
Malin e Zi dhe Maqedoninë e
Veriut. Kampionati zhvillohet në
Shkup nga 9 deri më 17 korrik. Në
Evropianin e Divizionit C që do të
mbahet në Kosovë do të garojnë

tetë shtete që janë ndarë në dy
grupe. Kosova U16 e meshkujve do
të jetë në grup me Shqipërinë, San
Marinon dhe Maltën, kurse në
grupin tjetër janë Andorra,
Gjibraltari, Moldavia dhe Armenia.
Kampionati zhvillohet nga 12 deri
më 17 korrik.
Kosova U18 te meshkujt do të jetë
në grup me Holandën, Bosnjë e
Hercegovinën, Bullgarinë,
Gjeorgjinë dhe Norvegjinë. Garat
mbahen në Oradea të Rumanisë
nga 29 korriku deri më 7 gusht.
Kosova U20 te meshkujt është në
grup me Suedinë, Gjeorgjinë,
Maqedoninë Veriore dhe Austrinë.
Kampionati mbahet në Tbilisi të
Gjeorgjisë nga 15 deri më 24 korrik.

Verë intensive për 
përfaqësueset e Kosovës

Agjencia e lajmeve
“Associated Press” ka dhënë
një lajm që tingëllon i
pabesueshëm për
momentin: kampionati
ukrainas i futbollit do të
nisë në muajin gusht pas

ndërprerjes si pasojë e
luftës. Edhe pse
bombardimet ruse dhe lufta
vazhdon prej 103 ditësh,
Federata e Futbollit e këtij
vendi ka planifikuar
rifillimin e kampionatit në

muajin gusht. Presidenti i
Federatës Ukrainase ka
nënvizuar se edhe
presidenti i vendit,
Volodimir Zelenski, ka
dhënë miratimin e tij për
rinisjen e futbollit. Duke

folur për agjencinë e
lajmeve “Associated Press”,
Andrij Pavelko, president i
FUF-së, ka thënë: “Futbolli
ka një fuqi të madhe për t’i
ndihmuar njerëzit dhe për
të menduar për të ardhmen.

Kam biseduar me
presidentin Zelenski për
rinisjen e kampionatit në
gusht, si për meshkujt dhe
për femrat. Për këtë kam i
informuar presidentin e
UEFA-s dhe atë të FIFA-s”.

Federata e Futbollit merr vendim për kampionatin e sezonit të ardhshëm në Ukrainë



12 E MËRKURË, 8 QERSHOR 2022 PUBLICITET 

Konform udhëzuesit të brendshëm për prokurim Nr. 1/2009, për Autoritetet e Likuidimit 
 

Kualifikimet

Kushtet e veçanta:

Prema internom vodi u za nabavku br. 1/2009, za organe za likvidaciju 
 

KOMPANIA REGJIONALE E MBETURINAVE "UNITETI" Sh.A MITROVICË

KONKURS PUBLIK

Detyrat kryesore dhe përgjegjësitë:

Kualifikimet e kërkuara:

Kushtet e veçanta:
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Duke u bazuar në Ligjin Nr. 03/L-214 për Vlerësimin e Ndikimit në 
Mjedis, Neni 20, pika 2 dhe 4, Kompania “Ex Fis” Sh.p.k Prishtinë, në 
bashkëpunim me Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe 
Infrastrukturës, organizojnë:   
 

DEBAT PUBLIK 
 

Për Raportin e Vlerësimit të  Ndikimit në Mjedis për stacionin e 
karburanteve në Shakovicë, Podujevë. 

Njoftohet  publiku i interesuar se më datën  07.07.2022 në ora 11:00  në  
zyrën e kompanisë “Ex Fis” Sh.p.k. në fshatin Shakovicë e cila 
ndodhet në  anën e majtë të rrugës Shakovicë – Orllan-Batllavë 
komuna e Podujevës, do të organizohet  debat publik nga Kompania 
“Ex Fis” Sh.p.k Prishtinë, në bashkëpunim me Ministrinë e Mjedisit, 
Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës. 

Debati publik do të organizohet për Raportin e Vlerësimit të  
Ndikimit në Mjedis për stacionin e karburanteve në Shakovicë, 
Podujevë. 

Debati Publik do të organizohet edhe në mënyrë virtuale në 
platformën ZOOM  

 
Në linkun e mëposhtëm  mund të gjeni raportin e VNM-së për 
kompaninë “Ex Fis” Sh.p.k Prishtinë për stacionin e karburanteve në 
Shakovicë, Podujevë. 
https:// mmphi.rks-gov.net/dokumentet_dhe_publikimet/279/publikimet 
 
Pjesëmarrja e juaj na ndihmon ne implementimin e projektit. 

Duke u bazuar në Ligjin Nr. 03/L-214 për Vlerësimin e Ndikimit në 
Mjedis, Neni 20, pika 2 dhe 4, Kompania “A&Bucolli” Sh.p.k Korroticë 
e Poshtme, Gllogoc, në bashkëpunim me Ministria e Mjedisit, 
Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, organizojnë:   
 

DEBAT PUBLIK 
 

Për Raportin e Vlerësimit të  Ndikimit në Mjedis për qendrën 
grumbulluese dhe çmontuese të automjeteve mbeturinë dhe 
komponentët e tyre në Korroticë të Poshtme, Drenas. 

Njoftohet  publiku i interesuar se më datën  07.07.2022 në ora 09:00  në 
hapësirat e restorant “Ura“ në fshatin Poklek i cili ndodhet në  anën e 
djathtë  të   rrugës magjistrale Komoran - Gllogoc, do të organizohet  
debat publik nga Kompania “A&Bucolli” Sh.p.k Korroticë e Poshtme, 
Gllogoc, në bashkëpunim me Ministrinë e Mjedisit, Planifikimit 
Hapësinor dhe Infrastrukturës. 

Debati publik do të organizohet për Raportin e Vlerësimit të  Ndikimit 
në Mjedis për qendrën grumbulluese dhe çmontuese të automjeteve 
mbeturinë dhe komponentët e tyre në Korroticë të Poshtme, Drenas. 

Debati Publik do të organizohet edhe në mënyrë virtuale në platformën 
ZOOM  

 
Në linkun e mëposhtëm  mund të gjeni raportin e VNM-së për 
kompaninë “A&Bucolli” Sh.p.k Korroticë e Poshtme, Gllogoc për 
qendrën grumbulluese dhe çmontuese të automjeteve mbeturinë dhe 
komponentët e tyre në Korroticë të Poshtme, Drenas. 

https:// mmphi.rks-gov.net/dokumentet_dhe_publikimet/279/publikimet 
 
Pjesëmarrja e juaj na ndihmon ne implementimin e projektit. 

� Egzon Gashi shpall të pavlefshme
dëftesën e kl Xl shmlt "11 Marsi " Prizren.

� Emir Mehmeti shpall të pavlefshme
dëftesat e kl l - V dhe Vl - lX shfmu " Ilmi Bahtjari
" Blaq Dragash. 

� Imran Krasniqi shpall të pavlefshme
dëftesën e kl X shme " Ymer Prizreni " Prizren.

� Leoart Haxhija nga Gjakova shpall të
pavlefshme dëftesën e kl. X,XI,XII të SH.M.T.
“Nexhmedin Nixha” Gjakovë.

� Baki Krasniqi shpall të humbur diplomën
e shkollës së mesme “Ismail Dumoshi” Obiliq.
� Lëshoj banës me qira për student apo
familjar në lagjen "Mati 1" Rr.  "Muharrem
Fejza", banesa është 70 m2 dhe i plotëson
të gjitha kushtet, kati dytë ndërtim i ri tel:
044-686-900.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

>> SHPALLJE TË VOGLA <<
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