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EUROZONA RRIT NORMAT 
E INTERESIT PAS 11 VJETËSH F. 3

“MANIFESTA” NË PRISHTINË SI
“KATALIZATORE E NDRYSHIMIT
SOCIAL” F. 7

AGJENCIA AMERIKANE E
MBROJTJES I DHURON FSK-së
NJË DONACION F. 6

AKTUALE

EKONOMI

KOSOVA DHE LUKSEMBURGU 
NËNSHKRUAJNË MARRËVESHJE NË
VLERË 35 MILIONË EURO F. 8

SAMI MAZREKU ZGJEDHET EDHE
KRYESUES I KUVENDIT TË ODËS
EKONOMIKE TË KOSOVËS F. 8

EKONOMI

U HODH SHORTI PËR EDICIONIN E RI
NË SUPERLIGË DHE LIGËN E PARË F. 10

KAUZA DHE LUFTA E UÇK-së
ISHTE E PASTËR 

Kuvendi i Shqipërisë ka shqyrtuar të enjten rezolutën
e propozuar nga deputetët e PS-së kundër raportit të
Dick Martyt. Me shkëmbime akuzash në mes të PS-së
e PD-së, rreth rolit të tyre në luftën e Kosovës dhe në
raport me akuzat e ngritura ndaj drejtuesve të 
UÇK-së, është zhvilluar i gjithë debati për rezolutën.
Kryeministri Edi Rama e ka akuzuar PD-në se i kishte

dhënë mbështetje raportit të Martyt. Po ashtu, Rama e
ka akuzuar PD-në se e ka tradhtuar Hashim Thaçin
dhe ia ka ngulur thikën pas shpinës atij dhe Kosovës.
Rama ka thënë se rezoluta është fillim i një rruge që
do të shkojë në Strasburg, ndërsa akuzat e Ramës janë
mohuar nga Sali Berisha, duke thënë se PD-ja
çdoherë e ka mbrojtur UÇK-në 

Mbi 1.9 
milion 

euro 
fizibiliteti 

i linjës 
hekurudhore

Durrës -
Prishtinë 

KUVENDI I SHQIPËRISË DEBATOI PËR REZOLUTËN E PS-SË KUNDËR

RAPORTIT TË DICK MARTYT

SHTOHET NUMRI I
PACIENTËVE ME 
COVID-19 NË SPITALE FAQE 6

HARADINAJ
DHE KURTI

POLEMIZOJNË
PËR ENERGJINË

ELEKTRIKE 
FAQE 5

FAQE 8

FAQE 4-5

- Rama, PD-së: E tradhtuat Hashim Thaçin dhe
ia ngulët thikën pas shpinës atij dhe Kosovës
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ROMË, 21 KORRIK -
Kryeministri i Italisë, Mario
Draghi, ashtu siç pritej, dha
dorëheqje pasi qeveria e tij
nuk i mbijetoi një mocioni të
votëbesimit.
Dragoi paraqiti dorëheqjen te
presidenti Sergio Mattarella
gjatë një takimi të zhvilluar
mëngjesin e 21 korrikut,
njoftoi Presidenca italiane.
Në njoftim u tha se Mattarella
pranoi dorëheqjen dhe i
kërkoi qeverisë së Draghit të
mbetet në detyrë.
Dorëheqja e Draghit ndodhi

një ditë pasi koalicioni
qeverisës, i përbërë nga
djathtistët, majtistët dhe
popullistët, u rrëzua dhe
bojkotoi seancën e mocionit
të votëbesimit.
Draghi, 74 vjeç, u kishte bërë
thirrje partnerëve qeverisës
që ta mbështetnin deri në
fund të mandatit qeverisës,
në mënyrë që të sigurohej
zbatimi i programit të
rimëkëmbjes nga pandemia,
program i financuar nga
Bashkimi Evropian.
Por, tri partitë, Forca Itali e

Silvio Berlusconit, Lidhja e
Matteo Salvinit dhe Lëvizja
Pesë Yjet zgjodhën që të mos
votojnë duke argumentuar se
është e pamundur që të
rikthehet besimi pasi javën e
kaluar Lëvizja Pesë Yjet
bojkotoi një votim të
rëndësishëm, pavarësisht
prej paralajmërimeve nga
kryeministri se një gjë e tillë
do ta minonte koalicionin
qeverisës.
Zgjedhjet e parakohshme
tani pritet të mbahen në
shtator ose tetor.

Jep dorëheqje kryeministri i Italisë

TIRANË, 21 KORRIK - Kryeministri i
Shqipërisë, Edi Rama, tha të
enjten se Shqipëria ka qenë cak
i një sulmi kibernetik nga një
shtet tjetër. “Ky është një
agresion i organizuar nga një
shtet, nuk kemi ende të gjitha
provat për të përcaktuar një prej
dy shteteve fortësisht të
dyshuara. Kjo është pjesa me
delikate e hetimit”, u shpreh
kreu i qeverisë shqiptare.
Shqipëria këtë javë ka përjetuar
sulmin më të madh kibernetik
në historinë e saj, i cili paralizoi
të gjitha faqet qeveritare,
përfshirë platformën e
shërbimeve online e-Albania,
përmes së cilës qytetarët pajisen
me shumicën e dokumenteve.
Rama bëri me dije se ky sulm, të
cilin e quajti të sofistikuar, është
zmbrapsur përfundimisht dhe
pjesa më e madhe e shërbimeve
për qytetarët në portalet
qeveritare janë rikthyer. “Nuk
është një sulm i zhvilluar nga

hakerët e zakonshëm dhe as
nga grupe njerëzish të kësaj
bote të errët që bëjnë
ndërmarrje të tilla ndaj shteteve
shumë më të madhe të
fuqishme dhe duke bllokuar
sisteme kritike në ShBA për të
vendosur gjoba shumë të
majme”, u shpreh ai.
Rama tha se në momentin që do
të kenë prova të mjaftueshme
qeveria do të ndërmarrë hapa
konkretë diplomatikë. “S’dua të
spekuloj se kjo është shumë
serioze. Në momentin që do të
kemi prova të mjaftueshëm do
të marrim aksionin konkret të
natyrës diplomatike. Arsyeja që
jemi përpjekur ta informojmë
publikun, është se kemi qenë në
një luftë që bombardon
sistemet tona”, u shpreh Rama.
Agjencia Kombëtare e Shoqërisë
së Informacionit (AKShI) njoftoi
se sulmi kibernetik nisi të
premten pasdite, pas të cilit u
izoluan të gjitha infrastrukturat

dhe sistemet qeveritare. Sipas
kësaj agjencie, sulmi nisi si një
sulm tipik në të cilin hakerët u
përpoqën t’i godasin sistemet
kritike, duke synuar t'i bënin ato

jofunksionale.
Ndonëse Shqipëria nuk bëhet
shpesh cak i sulmeve të kësaj
natyre, qytetarët e vendit janë
përballur me rrjedhjen e të

dhënave personale, përfshirë
rrogat dhe targat e makinave të
tyre, të cilat kanë qenë të
regjistruara në portalin qeveritar
e-Albania.

Rama: Sulmi kibernetik ndaj Shqipërisë 
vjen nga një shtet tjetër

NJU-JORK, 21 KORRIK - Organizata
Human Rights Watch (HRW) tha
se Rusia dhe Ukraina duhet ta
shmangin vendosjen e bazave
ushtarake në zonat civile gjatë
operacioneve luftuese dhe se
fillimisht duhet t’i tërheqin
banorët e atyre zonave.
Në raportin e HRW-së të
publikuar më 21 korrik thuhet
se të dyja palët në luftën në
Ukrainë i kanë vënë civilët në
një rrezik të panevojshëm duke
vendosur forcat e tyre në zona të
banuara, pa i larguar
paraprakisht civilët në vende më
të sigurta. Kjo, sipas HRW-së, ka
ndodhur pavarësisht se Ligji
humanitar ndërkombëtar i
obligon palët në konflikt që t’i
ndërmarrin të gjitha masat e
mundshme për t’i mbrojtur
civilët.
Human Rights Watch tha se ka

dokumentuar katër raste kur
forcat ruse kanë vendosur baza
ushtarake në zona të banuara
dhe në tri raste ushtria ukrainase
kishte ndërmarrë veprime të
ngjashme, pa tërhequr fillimisht

civilët në zona të sigurta. Sulmet
e mëvonshme ndaj këtyre
bazave vranë edhe civilët, tha
Organizata për të Drejtat e
Njeriut. “Teksa lufta në Ukrainë
po vazhdon, në mënyrë të

panevojshme civilët kanë
mbetur në mes të luftimeve”, tha
Belkis Wille nga HRW. “Forcat
ruse dhe ukrainase duhet ta
shmangin vendosjen e trupave të
tyre në mesin e civilëve dhe
duhet të bëjnë gjithçka që
munden për t'i larguar civilët”,
shtoi Wille.
HRW tha se u ka shkruar më 6
maj ministrive ukrainase dhe
ruse të Mbrojtjes, dhe ka kërkuar
nga këto institucione detaje
lidhur me masat që forcat e tyre
të armatosura po ndërmarrin
“për ta minimizuar numrin e
vdekjeve të civilëve, për largimin
e civilëve nga afërsia e luftimeve
dhe për ta shmangur vendosjen
e trupave në zona të populluara”.
Sipas HRW-së, asnjëra palë nuk
është përgjigjur.
Kjo organizatë u bëri thirrje
Rusisë dhe Ukrainës që t’u

përmbahen ligjeve të luftës që
aplikohen gjatë konflikteve të
armatosura ndërkombëtare, që
janë pjesë e Konventave të
Gjenevës dhe, po ashtu, t’i
përmbahen edhe të Drejtës
Zakonore Ndërkombëtare.
Sipas legjislacionit
ndërkombëtar, HRW-ja tha se
palët në konflikt duhet t’i
ndërmarrin të gjitha masat e
nevojshme për t’i mbrojtur
civilët dhe objektet civile që
kanë nën kontrollin e tyre nga
rreziqet që burojnë si pasojë e
operacioneve ushtarake. Po
ashtu, organizata tha se palëve u
kërkohet që ta shmangin
shënjestrimin e objektivëve
ushtarakë që gjenden pranë
zonave të populluara dhe,
gjithashtu, është e nevojshme
që civilët të largohen nga afërsia
e caqeve ushtarake.

HRW paralajmëron Rusinë dhe Ukrainën kundër
bazave ushtarake në zonat civile
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PRISHTINË, 21 KORRIK (ER) - Në
hapësirat e Ministrisë së
Drejtësisë, ministrja Albulena
Haxhiu ka pritur të enjten në
takim një delegacion i prirë nga
zëvendësndihmëssekretarja Lisa
Johnson dhe ambasadori
amerikan Jeffrey Hovenier.
Bashkëpunim të shkëlqyer e
quajti ministrja Haxhiu raportin
me Ambasadën Amerikane në
Kosovë, e cila, ndër të tjera,
përmes programeve si INL,
OPDAT dhe ICITAP, vazhdon të
mbështesë procese të
rëndësishme të sundimit të ligjit
në Republikën e Kosovës.
Sundimi i ligjit, lufta kundër
korrupsionit, procesi i vetingut në
sistemin e drejtësisë - përfshirë
edhe aspektet e drejtësisë penale -

ishin temat të cilat zgjuan
interesim nga
zëvendësndihmëssekretarja
Johnson, duke trajtuar, po ashtu,
me një vëmendje të shtuar,
angazhimin e Ministrisë së
Drejtësisë në nismat e saj që
parandalojnë dhe luftojnë
dukurinë e dhunës në familje. 
Në kuadër të agjendës së ShBA-së
në luftën globale kundër
korrupsionit, Johnson e vlerësoi
partnere të rëndësishme
Republikën e Kosovës, për çka
vlerësoi se ky bashkëpunim do të
sjellë edhe rezultatet e saj në
forcimin dhe zbatimin e ligjit dhe
rendit juridik.
Të dyja palët u pajtuan që
bashkëpunimi i deritanishëm ka
sjellë rezultate të mira dhe se i
njëjti do të vazhdojë edhe më tej t’i
kontribuojë forcimit të sundimit
të ligjit dhe drejtësisë në Kosovë.

Haxhiu takoi ambasadorin Hovenier dhe
sekretaren Johnson, flasin për vetingun 

PODGORICË, 21 KORRIK -
Kryeministri i Malit të Zi, Dritan
Abazoviq, ka thënë se nuk do të
japë dorëheqje pas humbjes së
mbështetjes në Kuvend nga
Partia Socialdemokrate (SDP)
dhe Partia Demokratike e
Socialistëve (DPS) për qeverinë e
tij. Këto parti kanë përsëritur
kërkesat e tyre për dorëheqje
gjatë fjalimit të Abazoviqit në
Kuvend.
Zëvendëspresidenti i DPS-së,
Jevto Erakoviq, ka thënë se ata
patën mbështetur një qeveri të
pakicës, ashtu që Mali i Zi të
drejtohet kah Bashkimi
Evropian, por ka shtuar se “kjo
nuk është ajo rrugë, por një
greminë”, andaj i ka bërë thirrje
Abazoviqit të japë dorëheqje.
“Nuk do të jap dorëheqje derisa
të vendosë parlamenti”, i është
kundërpërgjigjur Abazoviqi.
Arsyeja e mosmbështetjes është
vendimi i qeverisë për ta
miratuar tekstin e Marrëveshjes
Themelore e cila parasheh
rregullimin e marrëdhënieve në
mes të Malit të Zi dhe Kishës
Ortodokse Serbe me bazë në
Beograd, diçka që këto parti
kundërshtojnë.

Ndonëse qeveria ka miratuar
këtë dokument më 8 korrik, pas
diskutimeve të Abazoviqit me
presidentin e shtetit, Millo

Gjukanoviq, është arritur
pajtueshmëri më 19 korrik që
para nënshkrimit të konsultohet
opinioni i ekspertëve dhe të

kontrollohet baza ligjore. 
Marrëveshja ka nxitur partinë
opozitare Fronti Demokratik - që
mbështet nënshkrimin e

marrëveshjes - të kërkojë
dorëheqjen e Abazoviqit.
Qeveria malazeze e ka miratuar
Marrëveshjen Themelore vetëm
dhjetë ditë pas takimit të
Abazoviqit me Patriarkun
Porfirije në Serbi, i cili ka
theksuar se “është arritur
marrëveshje e plotë me qeverinë
për tekstin e Marrëveshjes
Themelore”.
Abazoviq - qeverinë e të cilit e
mbështetin partnerët
perëndimorë, Bashkimi Evropian
dhe Shtetet e Bashkuara të
Amerikës - nuk ka marrë
mbështetje të qartë nga Brukseli
dhe Uashingtoni për miratimin e
Marrëveshjes Themelore. 
Më 11 korrik Qendra për Edukim
Qytetar ka paraqitur një sondazh
të opinionit publik, i cili ka
nxjerrë në pah se vetëm 11 për
qind e qytetarëve kanë qenë të
interesuar për nënshkrimin e
Marrëveshjes Themelore me
Kishën Ortodokse Serbe.
Qeveria e Dritan Abazoviqit
është zgjedhur më 28 prill të këtij
viti me votat e DPS-së, URA-s,
SDP-së, Partisë Popullore
Socialiste pro-serbe dhe partive
të popujve pakicë.

Abazoviqi thotë se nuk do të japë dorëheqje

FRANKFURT, 21 KORRIK - Banka
Qendrore Evropiane ka rritur
normat e interesit për herë të
parë pas 11 vjetëve dhe po
tenton ta kontrollojë rritjen e
inflacionit në Eurozonë. Kjo
bankë ka rritur normat kyçe të
interesit për 0.5 për qind në 0.0
për qind të enjten dhe
planifikon rritje të tjera më
vonë gjatë vitit. 
Kur normat janë negative (në
minus) situata është më e
favorshme për qytetarët.
Normat e interesit kanë qenë
negative prej vitit 2014 për t’i

inkurajuar bankat të japin hua
në vend se të depozitojnë para
në Bankën Qendrore
Evropiane.
Çmimet e konsumit janë rritur
në shkallë rekorde, përkatësisht
për 8.6 për qind prej qershorit
të vitit të kaluar. Kjo shifër është
dy për qind më e madhe sesa
parashikimet e bankës.
Disa banka qendrore, përfshirë
Bankën e Anglisë, kanë rritur
normat e interesit për shkak të
rritjes së çmimeve.
Rritja e çmimeve të energjisë,
naftës dhe ushqimeve, ka

ndikuar në rritjen e inflacionit,
duke shtuar presionin tek
ekonomitë familjare.
Banka Qendrore Evropiane ka
nisur uljen e normave të
interesit pas krizës financiare të
vitit 2008 me qëllim të
stimulimit të rritjes ekonomike.
Përgjatë pandemisë së
koronavirusit normat janë ulur
në deri -0.5 për qind. 
Megjithatë, në fillim të këtij viti
Banka Qendrore Evropiane pati
dhënë shenja për rritje,
ndonëse ekonomistët kanë
pritur rritje për 0.25 për qind.

Eurozona rrit normat e interesit pas 11 vjetësh
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TIRANË, 21 KORRIK - Kuvendi i
Shqipërisë ka debatuar të enjten
për rezolutën kundër raportit të
Dick Martyt e cila është propozuar
nga deputetët e Partisë Socialiste
që drejtohet nga kryeministri Edi
Rama. Gjatë diskutimeve është
zhvilluar një debat i ashpër në mes
të kryeministrit Edi Rama dhe
kryetarit të Partisë Demokratike
(PD), Sali Berisha.
Por, fillimisht kryetari i grupit
parlamentar i PS-së, Taulant Balla,
si iniciues i kësaj rezolute, ka
kërkuar nga deputetët e Kuvendit
të Shqipërisë që të votojnë këtë
dokument kundër raportit të Dick
Martyt për pretendime të krimeve
të luftës nga Ushtria Çlirimtare e

Kosovës (UÇK).
Balla ka thënë se ata besojnë se
lufta dhe kauza e UÇK-së ishte e
pastër dhe se ajo që ka kryer krime
gjatë vitit 1999 ishte ushtria
paramilitare serbe. “Në vijim të
qëndrimeve tona të kahershme
për vlerësimin e legjitimitetit të
luftës heroike dhe çlirimtare të
Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës,
duke e rishprehur qëndrimin tonë
se nuk mund të vendosen paralele
midis masakrave çnjerëzore,
spastrimeve etnike, depërtimeve,
vrasjeve përdhunimeve,
plaçkitjeve dhe krimeve të luftës
nga drejtues dhe anëtarë të
makinerisë zyrtare luftarake serbe
dhe paramilitarëve të saj gjatë
luftës në Kosovë, nga njëra anë dhe
integriteti dhe kauza e drejtë e
luftës së UÇK-së si reagim në

mbrojtje të jetës dhe lirisë së
popullit në Kosovë, çdo dyshim
për krime duhet zbardhur nga
organet e drejtësisë sipas parimit
ligjor. Por procesi për këtë çështje
do të duhej të mbarojë dikur me
qëllim që popujt ta gjejnë forcën të
pajtohen dhe të jetojnë së bashku
duke shëruar plagët e se shkuarës”,
ka thënë Balla. Ai ka deklaruar se
pas një pune hetimore 10-vjeçare
e kanë nisur këtë rezolutë kundër
raportit të Dick Martyt të vitit 2011.

Rama, PD-së: E tradhtuat
Hashim Thaçin dhe ia

ngulët thikën pas shpinës
atij dhe Kosovës

Pas qëndrimit të Ballës ka nisur
debati i ashpër në mes të

kryeministrit Edi Rama me
kryetarin e PD-së, Sali Berisha dhe
deputetët e opozitës. Por, fillimisht
Rama ka treguar se çfarë synojnë
të bëjnë me rezolutën kundër
raportit të Dick Martyt. “Rezoluta
është fillimi i një rruge që do të
shkojë në Strasburg. Kjo rezolutë
synon ta lëvizë Këshillin e Evropës,
jo ujërat e ndenjur të kënetës së
Shqupit. Kujt t’i flasësh? Këta
kujtojnë se kanë atdhe, këta nuk
kanë atdhe, nuk kanë as din e as
iman”, ka thënë Rama, duke thënë
se raporti i Martyt e ka gjenezën në
Moskë.
Rama i ka akuzuar deputetët e PD-
së se ishin po ata që e kanë votuar
raportin e Dick Martyt në Këshillin
e Evropës. “A e dëgjuat? Ka qenë 8
vjet kryetar i PD-së. Dëgjuat
ndonjë fjalë për Dick Martyn, për
UÇK-në për akuzën e trafikut të
qenieve njerëzor? Jo. Dëgjuat
vetëm për Millosheviqin dhe për
mua, por pjesën për mua duhet ta
mirëkuptoni se i kam munguar
shumë këtë periudhë. Këtu nuk
kemi ardhur të bëjë atë që këta
(opozita) të gjithë këta, se nuk
dallojnë, kanë bërë sa herë i është
dashur ky parlament dhe Kosova si
samar kur nuk kanë pasur çfarë t’i
bëjnë gomarit. Asnjë fjalë për
rezolutën që është fillimi i një
beteje të vërtetë reale. Nuk duhet
t’ia vini re. Dyshoj se do të ketë të

tjerë që do ta përmendin dhe do të
merren seriozisht me raportin e
Dick Martyt. Këta e kanë votuar
raportin e Martyt në Këshillin e
Evropës. Historia e ka këtë të keqe,
kur ti mendon se e ke marrë pas, të
vjen para”, ka thënë Rama, duke iu
kundërpërgjigjur ish-kryetarit të
PD-së, Lulzim Basha, i cili e ka
kritikuar ashpër kryeministrin,
edhe pse i ka dhënë mbështetje
rezolutës.
Më tutje, Rama ka akuzuar
opozitën shqiptare, duke thënë se
ia ka ngulur thikën në gjoks, ish-
presidentit të Kosovës, Hashim
Thaçi dhe se UÇK-në e kanë
quajtur terroriste. “Po ta shikosh
gjithë historinë e deklaratave dhe
të rezolutës shikon dhe
ndryshimin si nata me ditë mes
jush dhe nesh, mes asaj që quhet
PD dhe tani s’e di si quhet dhe ne
që quhemi PS. Sa herë ka pasur
krizë që ju është dashur, keni futur
në mes viktimat e Kosovës. Sa herë
ju është dashur të nxirrni nga
agjenda probleme të caktuara, sesi
përkon me rezolutat dhe me
deklaratat për Kosovën kjo histori.
Zgjoheni në vitin 2022 dhe
kujtoheni për Srebrenicën. S’keni
lidhje ju fare me Srebrenicë. Jeni
gati t’i rizhvarrosni edhe një herë
dhe t’i rifusni nga e para në varrin
masiv ata atje, për t’u thënë që
socialistët nuk duan. Ju jeni gati ta

Kauza dhe lufta e UÇK-së 
ishte e pastër 

E PREMTE, 22 KORRIK 2022

Kuvendi i Shqipërisë ka shqyrtuar të enjten rezolutën e propozuar nga
deputetët e PS-së kundër raportit të Dick Martyt. Me shkëmbime akuzash
në mes të PS-së e PD-së, rreth rolit të tyre në luftën e Kosovës dhe në raport
me akuzat e ngritura ndaj drejtuesve të UÇK-së, është zhvilluar i gjithë
debati për rezolutën. Kryeministri Edi Rama e ka akuzuar PD-në se i kishte
dhënë mbështetje raportit të Martyt. Po ashtu, Rama e ka akuzuar PD-në
se e ka tradhtuar Hashim Thaçin dhe ia ka ngulur thikën pas shpinës atij
dhe Kosovës. Pavarësisht kësaj, Rama ka thënë se rezoluta është fillim i një
rruge që do të shkojë në Strasburg, ndërsa akuzat e Ramës janë mohuar
nga Sali Berisha, duke thënë se PD-ja çdoherë e ka mbrojtur UÇK-në

KUVENDI I SHQIPËRISË DEBATOI PËR REZOLUTËN E PS-SË KUNDËR RAPORTIT TË DICK MARTYT

- Rama, PD-së: E tradhtuat Hashim Thaçin dhe
ia ngulët thikën pas shpinës atij dhe Kosovës



05E PREMTE, 22 KORRIK 2022AKTUALE

Haradinaj e Kurti polemizojnë 
për energjinë elektrike

bëni lëmsh edhe një herë nga e
para politikën ndërkombëtare të
Shqipërisë, për të ardhur këtu dhe
për t’i shitur dënglat. Keni harruar
ju që ai shtet i lirë, sovran e
demokratik është krijuar nga ata
pa të cilët as ju as ata në Prishtinë
nuk duhet të bëjnë asnjë hap, në
qoftë se ju bashkë me ata të
Prishtinës doni të bëni hapa, bëni.
Për sa kohë jemi ne, ne nuk e
bëjmë”, ka thënë Rama, duke
shtuar se opozita shqiptare është
thikë në shpinën e Kosovës. “Këta
jeni ju, u miratua rezoluta për
Srebrenicën, u miratua, por kur?
Atëherë kur ishte Dita e
Srebrenicës, s’keni ç’i bëni gomarit
mbrapa këtu dhe vini t’i bini
samarit dhe për samar përdorni
Kosovën. Zanafilla është vota e
PD-së në Këshillin e Evropës. Dick
Martyt ia keni hapur rrugën ju.
Thikat që ju ia keni ngulur Kosovës
nga dita e parë, duke e masakruar
UÇK-në si terroriste, si dreqi me të
birin deri në ditën e fundit, duke
ngritur thikën dhe duke ia ngulur
mu në gjoks presidentit të
Kosovës, ju s’i shlyeni dot as s’i
mbuloni ato. Historia do t’ju
tregojë se ju patriotët e mëdhenj
jeni thika në shpinën e Kosovës.
Bishti i shtrembër nuk drejtohet”,
ka thënë Rama, duke kërkuar që të
mbrohet gjaku dhe nderi UÇK-së.
“Varret masive dhe gjaku dhe
nderi i UÇK-së nuk janë meny ku
fut hundët gjenerali juaj i ushtrisë
së vdekur, që do të mbledhë këtu
të tëra kockat e Ballkanit për t’i
bluar, me demek në emër të
kombit dhe dinjitetit kombëtar.
Një i padëshiruar me certifikatë
dhe me certifikatë të vulosur nga
ShBA-ja me vulë dhe me firmë.
Dhe oqeani iku, tani i ikën
Gjilbratarit, kanali i Lamanshit,
mbyllet kontinenti. Si mund ta
katandisni ju gjithë atë lëvizje
demokratike, gjithë atë histori në
thesin me kocka të një të vdekuri
që sillet si i gjallë e vjen vërdallë,
dhe kjo ka shumë rëndësi sepse
Kosova, sepse UÇK-ja, gjaku i të
gjitha viktimave dhe i heronjve e
dëshmorëve të Kosovës, përdoret
për atë thes. S’ka lidhje fare se nga
doli kjo kujtesë, kur ne duhet të
merremi me raportin e Dick
Martyt, që është një raport që
është firmosur pasi është votuar
në Këshillin e Evropës, në
Asamblenë e Përgjithshme. Ne

duhet t’i themi asamblesë së
përgjithshme ‘rrëzohet ky raport
tani’, jo pse themi ne, por sepse e
treguan të gjitha hetimet që ky
raport është i pabazë”, ka thënë
Rama, duke shtuar se kushdo që e
largon Thaçin nga historia e UÇK-
së, “i ngul një thikë në fyt” Kosovës
dhe popullit të saj. 
“Kush heq Hashim Thaçin nga
historia e asaj lëvizjeje thjesht dhe
vetëm i ngul një thikë në fyt
Kosovës dhe i ngul një thikë mu në
fyt popullit të Kosovës dhe shkel
mbi gjakun dhe pështyn mbi
kockat e të gjithë heronjve dhe
dëshmorëve të UÇK-së. Nuk i
takon njeriu këtu ta hap gojën për
Hashim Thaçin, aq më tepër sot.
Nuk jeni duke e kritikuar
presidentin e Kosovës. Jemi duke
folur për një gjyq ku është ngritur
një akuzë që shkon përtej personit.
Sa për drejtësinë që ju e keni
merak, drejtësia ka qenë
shqetësimi juaj, kredo e juaja, lufta
juaj, prandaj duke shtuar se sa
herë ka kriza në PD, udhëheqësit e
saj i përdorin viktimat e Kosovës.
Për një arsye pse u kujtuan për
gjenocidin në Srebrenicë kujtohen
për gjenocidin në Kosovë. Po ta
shikosh historinë e deklaratave
dhe rezolutave, shikon
ndryshimin si nata me ditën. Mes
asaj që quhej PD-ja dhe sot nuk e
di si quhet dhe ne që quhemi PS.
Sa herë ka pasur një krizë që duhet
ta kapërceni keni futur në mes
viktimat e Kosovës. Merrni shikoni
si përkon me rezolutat dhe
deklaratat për Kosovën kjo histori.
Zgjoheni ju sot dhe kujtoheni për
Srebrenicë. Jeni gati t’i rivarrosni
dhe një herë dhe t’i fusni në varrin
masiv, për të thënë që socialistët
nuk duan. Jeni gati ta bëni lëmsh
politikën ndërkombëtare të
Shqipërisë. E keni harruar ju që ai
shtet i lirë sovran dhe demokratik
është krijuar nga ata pa të cilët as ju
dhe as ata në Prishtinë nuk duhet
të bëjnë asnjë hap”, ka thënë
Rama, duke akuzuar PD-në dhe
Sali Berishën se gjatë luftës në
Kosovë kanë bashkëpunuar me
Sllobodan Millosheviqin kundër
UÇK-së. “Sllobodanit i keni dhënë
naftë ju”, ka thënë Rama.
Përpos demokratëve, Rama ka
kritikuar edhe politikën e Kosovës
në raport me liderët e UÇK-së të
cilët janë në Hagë. “Nëse ju bashkë
me ata në Prishtinë doni të bëni

hapa të tillë, bëjini. Ne nuk i bëjmë.
Nuk marrim hapa të tillë për të
zgjidhur probleme mes foltores
dhe gojores. Nuk bëhemi ne si
foltorja dhe gojorja. U miratua
rezoluta për Srebrenicën atëherë
kur ishte planifikuar të miratohej,
jo në ditën e gojores dhe foltores.
Nuk keni çfarë bëni, i bini gomarit,
i bini samarit”, ka thënë Rama.
Në fjalën e tij, kryeministri Rama
ka kërkuar nga deputetët “që e
duan Kosovën” që t’i thërrasin
mendjes. “Këtu është çështja si
përfshihet Kosova në mekanizmat
e sigurisë së NATO-s dhe
Partneriteti për Paqe është një
mekanizëm. Mos harroni që disa
vende anëtare në NATO nuk e
njohin Kosovën akoma dhe ju që e
doni kaq shumë Kosovën, thirrni
mendjes, o njerëz, thirrni
mendjes, mos e përdorni këtë
këtu, nuk është ky Parlamenti i
Shqipërisë që të ndizet zjarr që t’i
fërkoni duart duke marrë nëpër
gojë Kosovën, duke bërë si
patriotë”, ka thënë Rama.
Rama ka thënë se “Adem Jashari,
Hashim Thaçi dhe gjithë të tjerët,
duke nisur nga Ibrahim Rugova
fillimisht, krijuan premisat, por pa
ata, të cilëve ua tregoni Sorrosin e
gomarllëqe më të mëdha që mund
të pjellë mendja e një bajraku të
izoluar, nuk bëhej Kosova”.
Kryeministri i Shqipërisë ka
vazhduar të flasë me fjalë të rënda
ndaj PD-së, duke thënë se kjo parti
po “lufton me gjakun, viktimat dhe
heronjtë”. “Ju jeni nga ata që
luftoni me gjakun e të tjerëve, e
keni treguar me këtë. Ju jeni nga
ata që luftoni me viktimat e të
tjerëve. Ju jeni ata që luftoni me
dëshmorët e të tjerëve. Ju jeni ata
që luftoni me heronjtë e të tjerëve.
Ju jeni ata që kujtoni se luftoni
duke vënë lule te monumenti i
Adem Jasharit duke i ngulur thikën
Hashim Thaçit sa herë u është
dhënë mundësia. Çfarë luftëtarë
jeni ju, çfarë lufte keni bërë ju? E
gjithë lufta juaj ka përfunduar me
një lule në ballë të
padëshirueshëm”, ka thënë Rama.

Berisha akuzon Ramën
për arrestimin e liderëve

të UÇK-së

Ndaj kritikave dhe akuzave të
kryeministrit Rama ka reaguar

kryetari i Partisë Demokratike
(PD), Sali Berisha dhe disa
deputetë të kësaj partie. Berisha e
ka akuzuar kryeministrin Edi
Rama si promotor të arrestimit të
udhëheqjes politike të Kosovës
nga Gjykata Speciale. “Për sa i
përket arrestimit të Hashim Thaçit
dua t’ju them sot të vërtetën. Në
procesin e arrestimit të Thaçit
qëndron një trinom, Kremlin-
Beograd-Tiranë. Ky e mori, e futi
Hashim Thaçin në spiralet e
ndryshimet të kufijve në Ballkan.
Ky i sugjeroi Hashim Thaçit t’i
shtrëngonte duart me Putinin. Edi
Rama pra futi udhëheqjen politike
të Kosovës në një spirale, e cila
ndikoni në procesin e arrestimit të
tyre. Unë do të diskutoj më vonë
për të gjithë të vërtetat e raportit të
Dick Marty. Faktikisht çdo gjë
është me dokumente, por ky që do
të bëhet tani patriot, absolutisht
me Baton Haxhiun, janë dy
promotorët e arrestimit të
udhëheqjes politike të Kosovës”, ka
thënë Berisha, duke shtuar se kur
UÇK-ja luftonte në Kosovë, Edi
Rama shiste piktura në Paris. “Kur
ky hallaci dy metra i gjatë shiste
ikona të vjedhura në Paris, Kosova
mbulohej me gjak. Kosova
mbulohej me gjakun e bijve të saj.
Kur ky shiste ikona të vjedhura në
Paris, mbahej me ikonat e
vjedhura, në sarajet e Surrelit ka
ikonat e vjedhura. Shkoni pyesni
Fatos Nanon. Kur ky dymetroshi
është siç është, mund t’i them
shumë fjalë, por nuk dua, i them
vetëm kaq: kur djemtë e Kosovës
derdhnin gjak t’i shisje ikonat e
vjedhura dhe spiunoje emigrantët
në Paris. Po, po. Kur Partia
Demokratike shpallte moton ‘një
komb, një qëndrim’ dhe
mbështeste UÇK-në, ti shisje
ikona të vjedhura, o mjeran! Edhe
çdo kurorë po more, përsëri
mbetesh një hajdut ordiner që e
nise jetën tënde duke shitur ikona
të vjedhura”, ka deklaruar Berisha.

Idrizi dhe Mediu
mbështetin rezolutën

kundër raportit të Dick
Martyt 

Kryetari i Partisë për Drejtësi,
Integrim dhe Unitet, Shpëtim
Idrizi, u ka bërë thirrje deputetëve
në sallën e Kuvendit që t’i lënë pas

diferencat dhe t’i japin përkrahje
rezolutës kundër Dick Martyt. “Ky
ishte fjalimi im më 25 janar 2012
në KE, kur diskutohej raporti i
Dick Martyt. Unë votova kundër
dhe koha më dha të drejtë. Jam i
bindur se isha më i pavarur dhe
më i lirë. Rezoluta e sotme nuk e
di sa do të ndikojë për ta
revizionuar qëndrimin e KE-së,
por pa asnjë mëdyshje është akti i
duhur për ta vënë në vend
dinjitetin e këtij parlamenti. Ta
bëjmë sot atë që nuk e bëmë dot 9
vjet më parë. Sot Hashim Thaçi,
Krasniqi, Veseli e Selimi ndodhen
të akuzuar në Hagë. Kjo është
arsyeja që unë ju ftoj sot që pas 9
vjetësh të votojmë pro kësaj
rezolute kundër raportit të Dick
Marty, për t’ia kthyer nderin këtij
parlamenti. Sot është dita që t’i
ulim heshtat kundër njëri-tjetrit.
Sot është dita e UÇK-së”, ka thënë
Idrizi.
Edhe kryetari i Partisë
Republikane, Fatmir Mediu, i ka
dhënë mbështetje rezolutës së
propozuar nga PS-ja kundër
raportit të Dick Martyt. “Para disa
ditësh isha me Shqipe Selimin,
bashkëshorten e Rexhep Selimit. I
thashë çfarë kërkon nga ne. Ajo
më tha: ‘Të jeni të gjithë bashkë
në krah të Kosovës në NATO dhe
kudo, të na lehtësoni sadopak
dhimbjen. Ajo që po ndodh me
Kosovën nuk është një vendim
gjykate, por një skenar i mirëfilltë
i Serbisë dhe Rusisë duke
përdorur një kukull si Dick Marty
për ta zhbërë luftën e Kosovës
duke zhbërë ndërhyrjet e aleatëve
tanë me qëllim që kriminelët t’i
shfaqin si viktima dhe viktimat si
kriminelë. Kanë arritur tani t’i
çojnë në gjykatë drejtuesit e luftës
së Kosovës”, ka thënë ai.
Gjykata Speciale është krijuar mbi
bazën e raportit të Dick Martyt, ku
nga nëntori i vitit 2020 janë duke
u mbajtur në paraburgim
drejtuesit kryesorë të UÇK-së,
Hashim Thaçi, Kadri Veseli,
Rexhep Selimi dhe Jakup
Krasniqi. Thaçi, Veseli, Selimi dhe
Krasniqi qysh në daljen e parë
para trupit gjykues janë deklaruar
të pafajshëm në lidhje me akuzat
e prokurorisë. Përpos tyre, në
qendrën e paraburgimit në Hagë
janë duke u mbajtur edhe Hysni
Gucati, Nasim Haradinaj, Sali
Mustafa dhe Pjetër Shala.

PRISHTINË, 21 KORRIK - Kryetari i
Aleancës për Ardhmërinë e
Kosovës (AAK), Ramush
Haradinaj, ka polemizuar me
kryeministrin Albin Kurti për
energjinë elektrike në vend. Në
seancën e Kuvendit që u mbajt
të enjten, Haradinaj e pyeti
kryeministrin se çfarë strategjie
ka qeveria e udhëhequr prej tij
në rast të një kolapsi energjetik.
“Jemi në krizë të rëndë
energjetike edhe pse nuk
vërehet në muajt e verës. Kosova
është e dëmtuar edhe nga heqja
dorë e gazsjellësit amerikan. Cila
është situata elektro-energjetike
në vend? Në çfarë gjendje janë

kapacitetet prodhuese në vend?
A keni strategji për kalimin e një
krize të mundshme energjetike?
Cili është rreziku që Kosova të
arrijë në kolaps energjetik? A
keni menduar me lidh
marrëveshje për bashkëpunim
me Shqipërinë për kalimin e
krizës? A keni plan për krijimin e
rezervave për ngrohje?”, ishin
pyetjet e Haradinaj drejtuar
Kurtit.
Kurti më pas i tha Haradinajt të
mos bazohet vetëm në titujt e
lajmeve, por t’i lajmërojë ato
deri në fund. Kreu i ekzekutivit
tha se do të fokusohen për t’i
ndihmuar shtresat në nevojë në

rast të një krize. “Kosova nuk do
të jetë e varur në prodhimin e
energjisë elektrike. Mos u bazoni
vetëm në tituj të lajmeve, por
lajmëroni ato deri në fund.
Gazsjellësi edhe nëse do të ishte
marrë, nuk do të ishte në
funksion në këtë krizë
energjetike. Njëri bllok është në
remont, ndërkaq tjetri do të hyjë
në remont. Ndihma më e madhe
do të koncentrohet te rastet e
skemës sociale dhe në rastet në
nevojë që nuk janë në skema
sociale. Strategjia kombëtare e
energjisë përfshin kapacitete të
reja të energjisë. Gjatë
mbledhjes së përbashkët me

Shqipërinë është shkruar
marrëveshje bashkëpunimi për
investime të përbashkëta në
kapacitete të reja gjeneruese. Me

strategjinë do të kujdesemi që ta
rifreskojmë njëjtë siç u bëmë të
parët në Ballkan me investim në
bateri”, ka thënë Kurti.
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GJAKOVË, 21 KORRIK (ER) -
Agon Dobruna është
zgjedhur kryetar i degës së
Alternativës në Gjakovë.
Gjithashtu, janë zgjedhur
edhe 17 anëtarët e kryesisë

së Degës në Gjakovë. 
Në fjalën e saj, kryetarja e
Alternativës, Mimoza
Kusari-Lila, ka theksuar se
Gjakova, përpos që është
arsyeja e përfshirjes së saj

në politikë, mbetet edhe
bërthama e Alternativës dhe
konceptit më të ri politik në
vend.
Kryetari i sapozgjedhur i
Degës së Alternativës në

Gjakovë në fjalën e tij ka
shpalosur objektivat
politike me theks të veçantë
për zgjerimin e aktivitetit
dhe praninë aktive të
Alternativës në Gjakovë.

Agon Dobruna zgjedhet kryetar i Alternativës në Gjakovë

PRISHTINË, 21 KORRIK (ER) -
Agjencia Amerikane për
Reduktimin e Kërcënimeve
të Mbrojtjes ka dhuruar
donacionin e radhës për
kompaninë e materieve të
rrezikshme të FSK-së. 
Donacioni i radhës në vlerë

prej rreth 75 mijë dollarësh
përfshin automjetin special
për transportin e personelit
dhe pajisjeve specialistike
për intervenime në
operacione kundër
materieve të rrezikshme. 
Donacione të ngjashme,

krahas mbështetjes në
trajnime, DTRA do të
vazhdojë edhe në të
ardhmen për zhvillimin dhe
avancimin e mëtejmë të
kapaciteteve të mbrojtjes
kimike, atomike, biologjike
dhe radiologjike.

Agjencia Amerikane e Mbrojtjes i dhuron FSK-së një donacion

MITROVICË, 21 KORRIK (ER) -
Kryetari i komunës së
Mitrovicës, Bedri Hamza, ka
pritur të enjten në takim
përfaqësueset nga Demos,
Celestine Krosschell dhe
Majlinda Jupolli, përfaqësueset
nga Zyra Zvicerane për
Bashkëpunim, nga Unioni
Evropian dhe Ambasada e

Suedisë.  
Qëllimi i këtij takimi ishte
informimi i përfaqësuesve të
komunës lidhur me projektin
Demos III dhe grantin e
performancës komunale,
konkretisht treguesit e grantit
për një performancë sa më të
mirë komunale. 
Hamza fillimisht ka falënderuar

projektin Demos për
mbështetjen që po ua jep
komunave, duke i njoftuar më
tutje përkitazi me sfidat dhe
përpjekjet e pushtetit lokal për
realizimin e projekteve të cilat do
të krijojnë kushte sa më të mira
për të gjithë qytetarët e
Mitrovicës, ku arsimi,
shëndetësia, kultura, rina, sporti

dhe ambienti mbeten prioritetet
kryesore të qeverisjes lokale.
Nga kryetari Hamza është
përmendur edhe projekti i
rregullimit të rrugës
“Mbretëresha Teutë”, ndërtimi i
shkollës së muzikës dhe
ndërtimi i Urës së Ibrit, projekte
këto të një rëndësie të madhe, të
cilat do të lehtësojnë dhe

përmirësojnë mirëqenien e
qytetarëve.
Në fund të këtij takimi të dyja
palët janë pajtuar për thellim të
bashkëpunimit në mënyrë që
komuna e Mitrovicës të shquhet
për performancë të lartë
komunale, transparencë ndaj
qytetarëve dhe qeverisje
demokratike.

Komuna e Mitrovicës dhe Demos-i pajtohen 
për thellimin e bashkëpunimit 

GJILAN, 21 KORRIK (ER) - Është
funksionalizuar Zyra për
Preshevë, Bujanoc dhe
Medvegjë, e cila funksionon
në kuadër të zyrës së kryetarit
të komunës së Gjilanit. 
Qëllimi është që përmes kësaj
zyre, bazuar në kompetencat
e saj dhe legjislacionin në fuqi
dhe në bashkëpunim me
nivelin qendror, banorëve të

Preshevës, Bujanocit dhe
Medvegjës, t’u dilet në
ndihmë duke i trajtuar dhe
adresuar të gjitha kërkesat
dhe çështjet e tyre që dalin si
nevojë e problemeve të
ndryshme në të gjitha
segmentet, siç janë në
aspektin e dokumenteve të
identitetit dhe shtetësisë,
aspektin arsimor në rritjen e

kuotës për pranim në
universitetet publike të
Kosovës, përfshirjen në
shpërndarjen e bursave, në
aspektin kulturor, rinor,
ekonomik etj.
Për të gjitha kërkesat banorët
e Luginës mund të adresohen
tek ish-objekti i ekzekutivit
afër sheshit “Rexhep Mala
dhe Nuhi Berisha”.

Funksionalizohet Zyra për Preshevë, 
Bujanoc dhe Medvegjë
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PRISHTINË, 21 KORRIK (ER) -
Shefi i  EULEX-it, Lars-
Gunnar Wigemark, është
takuar me drejtorin e
Përgjithshëm të Policisë
së Kosovës, Samedin
Mehmeti, me të cilin ka
diskutuar për

bashkëpunimin mes dy
institucioneve. “Një
takim shumë produktiv
me drejtorin e
përgjithshëm të Policisë
së Kosovës, Samedin
Mehmeti, ku diskutuam
për bashkëpunimin e

misionit të EULEX-it me
PK-në si reagues i dytë i
sigurisë dhe për
bashkëpunimin në
luftimin e korrupsionit
dhe krimit në nivel lokal
dhe regjional”, ka shkruar
në “Twitter” Wigemark.

Wigemark dhe Mehmeti flasin për bashkëpunimin EULEX - polici

Prishtinë, 21 korrik (ER) -
Kuvendi i Kosovës në punimet
e seancës plenare të enjten, e
cila është vazhdim i seancës së
javës së kaluar, ka miratuar

Projektligjin për Ratifikimin e
Traktatit mbi Ndihmën e
ndërsjellë juridike në çështjet
penale ndërmjet Qeverisë së
Republikës së Kosovës dhe

Konfederatës Zvicerane.
Gjithashtu, në lexim të dytë u
miratua Projektligji për
Sistemin e menaxhimit të
performancës së komunave

dhe skemën e grantit të
bazuar në performancë.
Vetëm një nga 19
amendamentet e këtij
projektligji nuk kaloi.

Miratohet projektligji për traktatin mbi ndihmën juridike Kosovë - Zvicër

PRISHTINË, 21 KORRIK - Në
Prishtinë të enjten u bë hapja
zyrtare e një ndër ngjarjeve
më të mëdha kulturore në
Evropë, “Manifestës, Bienales
Evropiane Nomade”.
“Manifesta” do të nisë nga 22
korriku dhe do të mbyllet më
30 tetor dhe kjo ngjarje i
kushtohet artit në hapësirat
publike dhe rikthimit të
hapësirave publike te
qytetarët.
Në edicionin e 14-t të
“Manifestës” do të marrin
pjesë 103 pjesëmarrës nga 30
shtete, përfshirë 40 nga
Kosova dhe 26 nga shtetet e
tjera të Ballkanit.
Drejtoresha e kësaj bienaleje,
Hedwig Fijen, tha gjatë hapjes
zyrtare se “Manifesta” në
Prishtinë mbahet pas katër
vjetësh hulumtime dhe kjo
ngjarje ka për synim të
shndërrohet në katalizatore të
ndryshimit social.
“Manifesta” për herë të parë
po mbahet në një shtet të
Ballkanit Perëndimor dhe ky
edicion bazohet në pesë tema
kyçe. “Ne jemi bërë
radikalisht lokalë, së dyti
punojmë për trashëgimi
afatgjatë për qytetin dhe
qytetarët, së treti ne arrijmë
këtë trashëgimi përmes
modelit tonë të autonomisë
të angazhuar, kjo
nënkuptojmë se krijojmë

partneritet midis qytetit
nikoqir dhe ‘Manifestës’ duke
mundësuar, po ashtu, të
hulumtohen mundësitë dhe
të zbatohen ndryshimet”, tha
drejtoresha e bienales. “E
katërta, me qendrën për
praktika narrative kemi
përgatitur një platformë për
të hulumtuar në mënyrë
kolektive të kaluarën dhe
shpresojmë të krijojmë një të
ardhme të përbashkët. Dhe e
pesta, duke shikuar kanalet
që e lidhin Kosovën me pjesë
tjetër të botës dhe duke

imagjinuar sesi partneriteti
kreativ mund të thellohet, u
bë e qartë se raportet janë të
njëanshme, se duhet ta rrisim
ndërgjegjësimin për kufizimet
e padrejta të kësaj pjese të
Evropës. Kosova po iu uron
mirëseardhje të gjithë
vizitorëve nga Evropa, por
Evropa, përfshirë qeverinë
time, nuk i mirëpret kosovarët
që t’i hapin krahët e tyre për
shkëmbime të ngjashme
kulturore”, shtoi ajo. 
“Manifesta 14” bazohet në
katër shtylla kryesore që

përfshijnë ish-fabrikën e
tullave, hotelin “Grand”, në atë
që quhet qendra për praktika
narrative në ish-Bibliotekën
“Hivzi Sylejmani” dhe në një
pjesë të 24 hapësirave
gjelbëruese gjithandej qytetit
të Prishtinës. “Pjesa artistike e
‘Manifesta 14’ eksploron dhe
gjeneron praktika të reja dhe
modele të rrëfimit kolektiv.
Shpresojmë që rrëfimi i
storieve është shumë më i
artikuluar sesa nëse vetëm
përfshihemi në histori,
identitet dhe kujtesë”, tha

Hedwig Fijen.
Organizatorët e “Manifestës”
thanë se duan që të nisin një
bisedë me atë se çfarë duhet
të ndodhë me intervenimet e
kryera në Prishtinë pasi të
përfundojë bienalja dhe cila
është trashëgimia që lë pas
bienalja sa i përket
transformimit të hapësirave
publike të Prishtinës.
“Manifesta” nomade
evropiane ndërron lokacion
çdo dy vjet. Ajo zgjedh
rregullisht vende të papritura
që të jenë qytete nikoqire.

‘Manifesta’ në Prishtinë si 
‘katalizatore e ndryshimit social’

PRISHTINË, 21 KORRIK (ER) -
Ministria e Shëndetësisë ka
njoftuar se në 24 orët e
fundit kanë vdekur dy
persona nga Covid-19. Po në
këtë periudhë janë
konfirmuar edhe 1 440 raste
të reja me Covid. Në 24 orët
e fundit janë shëruar edhe
761 persona.

Raste aktive me Covid-19
janë 8 712. 
Shërbimi Spitalor Klinik dhe
Universitar i Kosovës ka
njoftuar se është shtuar
numri i pacientëve me
Covid-19 të shtrirë në
kuadër të klinikave të
QKUK-së dhe të spitaleve të
përgjithshme. “Bazuar në

raportin e datës 21 korrik
2022, rritje të numrit të
pacientëve ka në Klinikën
Infektive, Klinikën e
Gjinekologjisë, Klinikën e
Pediatrisë dhe në atë të
Neonatologjisë. Në tërë
ShSKUK-në të spitalizuar me
Covid-19 janë 91 pacientë”,
ka njoftuar ShSKUK-ja.

Shtohet numri i pacientëve 
me Covid-19 në spitale
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PRISHTINË, 21 KORRIK - Të enjten
në Kuvendin e Republikës së
Kosovës u miratua Projektligji
për marrëveshjen e
bashkëfinancimit për
Studimin e Fizibilitetit për
linjën hekurudhore Durrës -
Prishtinë. 
Ministri i Ministrisë së
Mjedisit, Planifikimit
Hapësinor dhe Infrastrukturës,
Liburn Aliu, ka thënë se qëllimi
i këtij projektligji është
përcaktimi i procedurave dhe
ndarja e kostove në mes dy
vendeve për financimin,
studimin e fizibilitetit dhe
projektit për linjën
hekurudhore. “Kosto totale për
realizimin e Studimit të
Fizibilitetit dhe hartimit të
projektidesë për ndërtimin e
linjës hekurudhore Shqipëri -
Kosovë parashikohet të jetë
rreth 1 980 000 (një milion e
nëntëqind e tetëdhjetë mijë)
euro. Ministria e
Infrastrukturës dhe Energjisë
së Republikës së Shqipërisë do
të ndaj shumën prej 1 000 000
(një milion) euro, ose rreth 51
% të kostos totale, ndërsa
Ministria e Mjedisit,
Planifikimit Hapësinor dhe
Infrastrukturës së Republikës
së Kosovës do të ndaj shumën

prej 980 000 (nëntëqind e
tetëdhjetë mijë) eurosh, ose 49
% të kostos totale”, ka thënë
Aliu.
Ministri Aliu ka shtuar se kjo
kosto është parashikuar në
buxhetin e vitit 2022 të
Ministrisë së Mjedisit,
Planifikimit Hapësinor dhe me
autorizim të Qeverisë së
Republikës së Kosovës do të
barten në buxhetin e Ministrisë
së Infrastrukturës dhe Energjisë
së Republikës së Shqipërisë për
bashkëfinancimin e realizimit
të projektit.
Ky projekt ishte paraqitur në
mbledhjen e përbashkët të
Qeverisë së Kosovës dhe asaj të
Shqipërisë, e cila është
mbajtur më 20 qershor në
Prishtinë. Sipas prezantimit të
bërë nga Eric Smit, drejtor i
kompanisë holandeze “Royal
Haskoning”, e cila ka bërë
projektin, Porti i Thatë në
Prishtinë do të shfrytëzohej për
zhdoganimin e mallrave, gjë që
do ta lehtësonte pastaj
ngarkesën në portin detar të
Durrësit.
Projekti i investimit në Porto
Romano llogaritet se do të ketë
ndikim pozitiv në
brutoprodhimin e brendshëm
të Shqipërisë, nga 3 për qind
deri në 6 për qind, ndërsa për
Kosovën ende nuk ka një
përllogaritje të saktë.

Mbi 1.9 milion euro fizibiliteti i linjës 
hekurudhore Durrës - Prishtinë

PRISHTINË, 21 KORRIK - Qeveria e
Kosovës ka nënshkruar të
enjten dy marrëveshje me
Luksemburgun që kapin vlerën
e 35 milionë eurove. 
Zëvendëskryeministri Besnik
Bislimi, pas nënshkrimit të
këtyre marrëveshjeve, ku
përfshihet marrëveshja
dypalëshe për Bashkëpunimin
për Zhvillim dhe
Memorandumin e
Mirëkuptimit për Zbatimin e
Marrëveshjes, tha se me këtë po

thellohet bashkëpunimi Kosovë
- Luksemburg. “Me këtë
marrëveshje po e vendosim
kornizën e përbashkët sa i
përket bashkëpunimit për
zhvillim, edhe pse
memorandumi përcakton
fonde 2023-2025 dhe janë
projekte që janë zgjedhur për
intervenim në Kosovë dhe të
financuara nga duka i
Luksemburgut”, ka deklaruar
Bislimi. 
Ai shtoi se fushat e intervenimit

që do të përkrahen nga
Luksemburgu janë: arsimi,
shëndetësia, rritja ekonomike e
qëndrueshme, zhvillim i
shoqërisë civile dhe fusha e
inovacionit.
Nënshkrimi i marrëveshjeve u
bë nga zëvendëskryeministri
Besnik Bislimi dhe ministri për
Bashkëpunim Zhvillimor dhe
Çështje Humanitare, njëherësh
ministër i Ekonomisë i Dukatës
së Madhe të Luksemburgut,
Franz Fayot.

Kosova dhe Luksemburgu nënshkruajnë 
marrëveshje në vlerë 35 milionë euro

PRISHTINË, 21 KORRIK (ER) - Pas
një procesi gjithëpërfshirës dhe
transparent zgjedhor, proces
në të cilin morën pjesë
përfaqësues të anëtarëve të
OEK-ut nga shoqatat sektoriale
dhe njësitë rajonale, Kuvendi
konstituiv i Odës Ekonomike të
Kosovës zgjodhi strukturat
drejtuese, përkatësisht organet
qeverisëse të Odës Ekonomike
të Kosovës. 
Procesi zgjedhor u kurorëzua
me zgjedhjen e kryetarit të ri të
Odës Ekonomike të Kosovës,
Lulzim Rafuna, për mandatin e

ri katërvjeçar duke filluar nga
data 14 korrik 2022. Rafuna ka
një përvojë të gjatë në sektorin
publik dhe privat, duke qenë i
angazhuar si ish-drejtor i
Doganës së Kosovës, ministër
në detyrë i Financave dhe
këshilltar i ish-ministrit të
Financave, Bedri Hamza,
këshilltar i kryeministrit të
Shqipërisë, Edi Rama. 
Në fjalimin e tij para delegatëve
kryetari i ri i Odës Ekonomike
të Kosovës, Lulzim Rafuna, u
zotua për partneritet të
fuqishëm me bizneset dhe

sektorin privat në përgjithësi.
Ai ka theksuar se Oda
Ekonomike do të jetë një shtëpi
biznesi ku bizneset e Kosovës
do ta gjejnë përkrahjen për
bizneset e tyre, për idetë e tyre,
por edhe për projektet e tyre të
cilat i kanë. 
Në mbledhjen konstituive të
Kuvendit të Odës Ekonomike të
Kosovës është zgjedhur edhe
kryesuesi i Kuvendit të Odës
Ekonomike të Kosovës, Sami
Mazreku, këshilli i ri drejtues,
përkatësisht organet e reja
drejtuese të këtij institucioni.

Sami Mazreku zgjedhet edhe kryesues i Kuvendit 
të Odës Ekonomike të Kosovës
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Nga Lionel BARBER

Këto ditë gjendja në bunkerin e
presidentit Volodimir Zelenski
në Kiev është e kthjellët por në
kufijtë e zymtësisë. Dhe largimi i
afërt i Boris Xhonson nga
Downing Street, zor se do ta ketë
rritur disi humorin. Një
personazh karikaturesk në
Britani, Xhonson u mor
seriozisht në Ukrainë.
Ai mbajti premtimet që dha për
ndihmën ushtarake ndaj
Ukrainës, dhe ishte një prani
qetësuese në një aleancë
perëndimore, shumë të
ndjeshme ndaj shantazhit rus
në lidhje me energjinë dhe
armët bërthamore. Strategjia e
Vladimir Putin, ka ndryshuar në
raport meplanin e tij fillestar
dhe të pazbatueshëm, për të
vendosur në Kiev një regjim
kukull.
Që nga ajo kohë, presidenti rus
po zhvillon një luftë rrënuese në
lindje dhe jug, me synim
zhdukjen e aftësisë së Ukrainës
për të vepruar si një shtet
sovran. Një pjesëtar i rrethit
tëngushtë të Zelenski, i tha një
vizitori perëndimor kohët e
fundit se Putini po luante “lojën
e pritjes”, i bindur se mund të
kishte fillimisht humbje të

mëdha, por tanimë në rënie, të
thyente moralin e ukrainasve,
dhe në fund të kishte sukses në
përpjekjen e tij për ta rikthyer
sferën e ndikimit të Rusisë në
zonën përreth saj.
Në Uashington, administrata
Bajden ka arritur në
përfundimin, se është jetike të
“lëkundet”bindja e Putinit se
mund t’i rezistojë Perëndimit.
Kjo do të thotë se ukrainasve
duhet t’u jepen mjetet për t’i
shkaktuar sa më shumë humbje
rusëve, dhe për ta rimarrë
territorin në Donbasdhe rreth
portit Kerson në Detin e Zi.
Nën breshëritë e
pamëshirshme të artilerisë,
forcat ukrainase janë detyruar të
bëjnë tërheqje taktike. Edhe pse
numri i saktë i viktimave
mbahet sekret me fanatizëm,
disa raporte sugjerojnë se ata po
humbasin nga 600 deri në 1000
njerëz në ditë.
Tani i takon Ukrainës që të
ndalë dhe të kthejë në krahun e
kundërt përparimet ruse në
rritje,dhe të parandalojë që këta
të fundit që të bëhen gati për një
luftë të mëtejshme në dimër.
Por kjo do të kërkojë një
përpjekje shumë më të madhe
perëndimore për ta furnizuar
dhe trajnuar ushtrinë ukrainase.
Ç’është më e rëndësishmja,

administrata amerikane nuk
beson se kjo përpjekje duhet
tëbazohet në dëbimin e të gjithë
rusëve nga Ukraina, një
perspektivë që shihet si
jorealiste dhe potencialisht e
rrezikshme. Zyrtarët janë të
ndërgjegjshëm në lidhje me
doktrinën ushtarake ruse, që e
lejon përdorimin e armëve
bërthamore në rastin e një
“kërcënimi ekzistencial”.
Dobësimi i linjës së sulmit,
sabotimi i linjave të furnizimit,
loja me mungesën e fuqisë
punëtore në Rusi, dhe
kërcënimi ndaj një mobilizimi
të padëshiruar kombëtar – e
gjitha kjo po i shërben qëllimit
për të futur dyshime në mendjet
e Putinit dhe komandantëve të
tij.
Vetëm atëherë mund të
ekzistojë mundësia e një
“pauze” të luftimeve, që do të
lejonte rigrupimin e forcave të
Ukrainës, rimëkëmbjen e
ekonomisë ukrainase, dhe
rifillimin e eksporteve nga
portet e saj aktualisht të
bllokuara. Në këtë pikë, mund
të hapet porta e diplomacisë,
me Rusinë dhe Ukrainën që
mund të ulen në tryezën e
bisedimeve edhe me sanksionet
perëndimore ende në fuqi.
Ose të paktën kështu

shpresohet në Kiev dhe në
Perëndim. Por problemi me
këtë skenar, është se ai mund të
mbivlerësojë arsyeshmërinë e
Putinit, dhe të nënvlerësojë
vendosmërinë e Ukrainës për të
luftuar deri në burrin dhe gruan
e fundit.
Ata që kanë biseduar me
Putinin që nga fillimi i luftës,
raportojnë për një udhëheqës
plot me ankesa kundër
Perëndimit, por i sigurt në
ndikimin e tij mbi Evropë, për
shkak të krizës sëardhshme të
energjisë. Ndërprerja në fillim të
kësaj jave e eksporteve të gazit
në Gjermani –zyrtarisht për
mirëmbajtjen e gazsjellësit –
është vetëm fillimi.
Lutjet për rihapjen e portit të
Odesës në Detin e Zi për arsye
humanitare – duke lejuar
eksportet e grurit në vendet që
ndodhen në një presion të
madh si Bangladeshi, Egjipti,
Libani dhe Pakistani – janë
pritur me një ngritje shpatullash
të stilit të KGB-së.
Cinizmi i Putinit arrin disa
kulme, të cilat edhe
bashkëbiseduesit më me
përvojë e kanë të vështirë që t’i
kuptojnë. Për opinionin publik
perëndimor, që deri më sot ka
qenë i vendosur në mbështetje
të Ukrainës, kjo duhet të jetë një

zile zgjimi. Dhe në fakt, ka qenë
i tillë prejnjë kohe të gjatë.
Është kjo arsyeja pse është
detyrë e qeverive perëndimore
të vazhdojnë të kërkojnë
mbështetje bujare ekonomike,
financiare dhe ushtarake për
qeverinë Zelenski, dhe sakrifica
të pashmangshme nga
qytetarët e vendeve të tyre.
Robert Habek, Ministri gjerman
i Ekonomisë dhe udhëheqësi i
të Gjelbërve, ka qenë
shembullor në këtë aspekt,
teksa po kërkon t’i largojë
gjermanët nga nafta dhe gazi i
lirë rus. Po kështu edhe
kryeministri i Italisë, Mario
Dragi, që i paralajmëroi
qytetarët e tij se këtëverë
përballën me zgjedhjen midis
paqes dhe ajrit të kondicionuar.

Lufta e Ukrainës do të ndikohet
nga fakti, nëse në fund do të
dominojë ligji i xhunglës apo
sundimi i ligjit. Rezultati po
vëzhgohet nga afër nga vende të
tjera të mëdha, dhe veçanërisht
Kina me “tundimin e saj mbi
Tajvanin”. Xhonson nuk është
Uinston Çërçill, por ai i kuptoi
rreziqet e kësaj lufte. Në këtë
aspekt të ngushtë, por shumë të
rëndësishëm, ai do t’i mungojë
skenës ndërkombëtare. /
“Financial Times” – Bota.al

Qëndrueshmëria e Rusisë 
në luftën e Ukrainës, do të testojë 

vendosmërinë e Perëndimit
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U hodh shorti për edicionin e ri 
në Superligë dhe Ligën e Parë 

PEJË, 21 KORRIK - KB Peja po
vazhdon të përforcohet për
sezonin e ardhshëm 2022/23. I
fundit që ka “aterruar” në këtë
klub është basketbollisti Arti

Hajdari, i cili edhe në të
kaluarën ka qenë pjesën e
skuadrës pejane. “Ju njoftojmë
se kemi arritur marrëveshje
me ish-lojtarin tonë, Arti

Hajdari, për sezonin e
ardhshëm 2022/23. Arti, i cili
për shumë vite është një nga
lojtarët më të mirë vendor, do
t’i bashkohet ekipit dhe

trajnerit të ri nga Gushti për t’u
kthyer aty ku peshon më së
rëndi. Mirë se vjen, Arti!”,
thuhet në njoftimin e skuadrës
së Pejës.

KB Peja rikthen Arti Hajdarin

PRISHTINË, 21 KORRIK - Në selinë
e Federatës së Futbollit të
Kosovës (FFK) të enjten, në
praninë e Komisionit të Garave
dhe përfaqësuesve të klubeve,
është bërë tërheqja e shortit për
edicionin e ri garues 2022/23 në
Superligë. Fillimisht në emër të
presidentit Agim Ademi dhe KE
të FFK-së të pranishmit i ka
përshëndetur kryetari i KG-së,
Abdyl Bellopoja, i cili i ka uruar
klubet për një organizim sa më
të mirë dhe mbarëvajtje të
garave në edicionin e ri. Në
bazë të shortit të tërhequr në
javën e parë do të ballafaqohen
Gjilani-Ferizaj, Malisheva-
Ballkani, Drenica-Llapi,
Trepça’89-Drita dhe Dukagjini-
Prishtina. Kampionati i ri fillon
më 13 gusht. Gjithashtu është
bërë tërheqja e shortit edhe për
Ligën e Parë. Në bazë të shortit,
në javën e parë në Grupin A do
të takohen: Vëllaznimi-Drenasi,

Onix-Trepça, Feronikeli-
Rilindja, A&N-Istogu, Rahoveci-
Liria. Ndërkaq, në Grupin B, në
javën e parë, takohen Arbëria-
Fushë Kosova, Vushtrria-
Flamurtari, Ramiz Sadiku-2
Korriku, Vjosa-Ulpiana,
Vllaznia-Kika. Edicioni i ri në
Ligën e Parë fillon më 20 gusht.

ORARI I PLOTË I FAZËS SË
PARË TË SUPERLIGËS

Java e parë
Gjilani - Ferizaj
Malisheva - Ballkani
Drenica - Llapi
Trepça ’89 - Drita
Dukagjini - Prishtina

Java e dytë
Drita - Dukagjini
Ferizaj - Prishtina
Llapi - Trepça ’89
Ballkani - Drenica
Gjilani - Malisheva

Java e tretë
Malisheva - Ferizaj
Trepça ’89 - Ballkani
Drenica - Gjilani
Dukagjini - Llapi
Prishtina - Drita

Java e katërt
Llapi - Prishtina
Ballkani - Dukagjini
Gjilani - Trepça ’89
Ferizaj - Drita
Malisheva - Drenica

Java e pestë
Trepça ’89 - Malisheva
Dukagjini - Gjilani
Prishtina - Ballkani
Drita - Llapi
Drenica - Ferizaj

Java e gjashtë
Ballkani - Drita
Ferizaj - Llapi
Gjilani - Prishtina
Malisheva - Dukagjini
Drenica - Trepça ’89

Java e shtatë
Dukagjini - Drenica
Trepça ’89 - Ferizaj
Prishtina - Malisheva
Drita - Gjilani
Llapi - Ballkani

Java e tetë
Gjilani - Llapi
Malisheva - Drita

Ferizaj - Ballkani
Drenica - Prishtina
Trepça ’89 - Dukagjini

Java e nëntë
Prishtina - Trepça ’89
Drita - Drenica
Llapi - Malisheva
Dukagjini - Ferizaj
Ballkani - Gjilani

Dukagjini përforcohet 
me Zulfiun

KLINË, 21 KORRIK - Dukagjini i
Klinës ka vazhduar më
përforcime në afatin kalimtar
veror. Emri më i ri që ka
zbarkuar në Klinë është Iljasa
Zulfiu me prejardhje nga
Lugina e Preshevës. 24-vjeçari
bashkohet me klinasit pas

eksperiencës në kampionatin
shqiptar me FK Laçin.
“Futbollisti 24-vjeçar, i lindur në
Miratoc të Preshevës, tash e dy
sezone është pjesë e futbollit
elitar shqiptar. Zulfiu vjen nga
klubi i Laçit, me të cilin është
angazhuar edhe në garat

ndërkombëtare. CAJA, siç
njihet ndryshe, luan si sulmues
në të dy krahët e fazës ofensive,
ndërkohë që klubet e
mëparshme kosovare janë
Malisheva dhe Flamurtari”,
thuhet në njoftimin e
Dukagjinit. 

STUTTGART, 21 KORRIK - Mërgim
Berisha që një kohë është në
kërkim të klubit të ri pasi u la i
lirë nga Fenerbahçe. Sulmuesi
i Kosovës nuk e tregoi veten sa
duhet në Superligën turke dhe
i ka bërë valixhet gati për t’u
larguar nga Stambolli.
Interesim për përfaqësuesin
U-21 të Gjermanisë kanë
shfaqur kohëve të fundit
klubet e Bundesligës. Sipas
medieve turke, 24-vjeçari
tashmë ka arritur marrëveshje

me Stuttgartin. Ish-futbollisti i
Salzburgut është i gatshëm të
luajë në elitën e futbollit
gjerman dhe i ka thënë “po”
këtij klubi. Tash mbetet të
zgjidhet çështja në mes të dy
klubeve dhe ai të përfundojë
në futbollin gjerman. Stuttgarti
duket se e kërkon lojtarin në
formë huazimi për një vit, me
mundësi të blerjes definitive
në vitin 2023. Berisha i ka
shënuar vetëm 4 gola në
Superligën e Turqisë. 

Berisha, një hap 
larg Stuttgartit  



11E PREMTE, 22 KORRIK 2022SPORT

ATHINË, 21 KORRIK -
Basketbollisti grek Giannis
Antetokounmpo, përmes një
mesazhi në rrjetet sociale, ka
konfirmuar praninë e tij me
ekipin kombëtar në
“Eurobasket 2022”. Një lajm që
ka gëzuar trajnerin e

kombëtares helene Dimitris
Itoudis, që ka thënë se do ta
ndërtojë skuadrën që të jetë në
dispozicion të yllit të NBA-së.
“Së shpejti me kombëtaren”, u
shpreh Giannis Antetkounmpo,
dy herë i shpallur MVP i
sezonit të rregullt në NBA me

skuadrën e Milwaukee Bucks.
“Tani ka ardhur koha që të fitoj
një trofe edhe me kombëtaren,
që kjo sakrificë e punë të
shpërblehet”, u shpreh më tej
basketbollisti 27-vjeçar.
Antetokounmpo ka mbërritur
në Greqi në vitin 1994 si

emigrant nga Nigeria. Greqia
nuk fiton një turne
ndërkombëtar që prej vitit
2005. Në botërorin e vitit 2019
Greqia nuk arriti të shkojë në
çerekfinale, ndaj Giannis
kërkon të sigurojë një trofe me
fanellën e kombëtares helene.

Ylli i NBA-së: Pas titullit me Bucks dua edhe një trofe me kombëtaren time

Atletja shqiptare Luiza Gega renditet e
pesta në botërorin e atletikës

Atletja shqiptare Luiza Gega është një nga vajzat më të
shpejta në botë në distancën 3 000 metra me pengesa,
duke u renditur e 5-ta në finalen e botërorit të atletikes në
një garë ku shkëlqeu me performancën e saj. Në pistë
Gega tregoi që është sportistja më e mirë shqiptare, duke
dhënë kohën 9:10.04 dhe automatikisht shënoi rekord të
ri kombëtar në këtë disiplinë. Madje Gega e ul rekordin
me më shumë se 4 sekonda, çka do të thotë se koha e
realizuar në botëror është e jashtëzakonshme. Rekordi i
mëparshëm në këtë disiplinë mbahej po nga Gega me
kohën 9:14.29 dhe që u vendos më 1 korrik në Lojërat
Mesdhetare, “Oran 2022”.

Gattuso e dëshiron Hysajn te Valencia

Mbrojtësi Elseid Hysaj mund të transferohet në La Liga.
Mediumi italian “La Repubblica” raporton se përfaqësuesi
shqiptar ka përfunduar në radar të Valencias. Trajneri
Gennaro Gattuso kishte punuar me mbrojtësin e krahut në
kohën kur e udhëhiqte Napolin dhe tash dëshiron ta ketë
atë në dispozicion në ekipin bardh e zi. Natyrisht, nevojitet
një ofertë e kënaqshme për Lazion për ta liruar mbrojtësin
e djathtë, i cili mund të luajë edhe në të majtë, e të cilin
Gattuso e vlerëson shumë. Mbetet të shihet se çfarë oferte
do ta bëjë Valencia, ndërsa Hysaj nuk është më lojtar i
padiskutueshëm për trajnerin Maurizio Sarri. Futbollisti
shqiptar do ta provonte me kënaqësi një përvojë të re në
La Liga.

Barça synon t’i fitojë 20 milionë euro
nga shitja e fanellave të Lewandowskit 

Barcelona shpenzoi 50 milionë euro për të blerë Robert
Lewandowskin nga Bayern Munchen. Sulmuesi polak më
në fund përfundoi në “Camp Nou” pasi gjiganti “bavarez”
lëshoi pe për largimin e tij edhe pse kishte kontratë edhe
një vit në Bavari. Tani Barça po shpreson që të fitojë para
nga shitja e fanellave të futbollistit më të mirë në botë të
dy vjetëve të fundit, i shpallur nga FIFA. Sipas “Sport”,
klubi blaugrana shpreson të fitojë së paku 20 milionë
euro nga shitja e fanellave. Të mërkurën u dha lajmi se
për momentin është ndalur shitja e fanellave të Lewas
pasi dyqani zyrtar i klubit ka njoftuar se te qendra e
shtypit janë harxhuar shkronjat “W”.

Chelsea arrin marrëveshje me Kounden 

Kalidou Koulibaly nuk do të jetë goditja e vetme e Chelsea
në mbrojtje. “Blutë e Londrës” kanë arritur marrëveshje
për transferimin e Jules Koundes. Chelsea do të paguajë
rreth 60 milionë euro për kartonin e mbrojtësit ku janë të
përfshira edhe bonuset. Një lëvizje kjo që do t’ia jepte
mundësinë Sevillas të grumbullonte mjaftueshëm para për
të blerë nga Lazio, Luis Alberton. Kounde është kërkuar
nga Chelsea prej kohësh, por në fund gjithçka ka dështuar.
Mbrojtësi francez pritet ta krijojë dyshen e mbrojtjes në
Londër së bashku me Koulibaly. 

SHKURT 

PARIS, 21 KORRIK - Ish-presidenti i
Federatës Ndërkombëtare të
Automobilizmit dhe i Ferrarit,
Jean Todt, ka dhënë informata të
reja rreth gjendjes shëndetësore të
mikut të tij të afërt, Michael
Schumacher. Detajet e shëndetit
të shtatë herë kampionit të botës
në Formula 1 janë mbajtur sekrete
që nga aksidenti që e kishte
pësuar në vitin 2013 në alpet
franceze. Ai e kishte pësuar një
aksident teksa ishte duke skijuar
dhe më pas kishte mbetur në
gjendje kome për një kohë. Nga
ajo kohë, familja e ka mbajtur
sekrete gjendjen e ish-pilotit
gjerman. Por, informata më të
freskëta për Schumin ka dhënë së
fundmi Jean Todt, i cili i ka
qëndruar gjithmonë afër
legjendës së Formulës 1, edhe pas
aksidentit të tij të tmerrshëm, i cili
e kishte lënë për gjashtë muaj pa
ndjenja. “Mua nuk më mungon
Michael. Unë mund ta shoh atë.
Por, natyrisht, ajo që më mungon

është ajo që jemi mësuar të bëjmë
së bashku”, u shpreh Todt për
televizionin gjerman “NTV”.
Francezi madje ka dhënë lajme
edhe më të mira, duke insistuar se
Schumacheri është në gjendje të
jetë në rrjedha për sezonin aktual
të Formulës 1, duke konfirmuar se
dyshja i shikon garat së bashku.
“Po, është e vërtetë. Unë i shikoj

garat bashkë me Michael”, shtoi
Todt. 
Michael Schumacher
konsiderohet një prej sportistëve
më të mirë në histori. Pasi e mbylli
karrierën e suksesshme me
Ferrarin dhe Mercedesin, ai iu
përkushtua pasioneve të tij,
skijimit dhe lëshimit me
parashutë.

Ish-presidenti i Ferrarit: 
I shikoj garat e Formulës 1 me
Schumacherin 

Ish-boksieri Mike Tyson ka
deklaruar në një intervistë se
vdekja e tij po vjen shumë
shpejt. Legjenda e peshës së
rëndë u shpreh se ai dhe gruaja
e tij zihen shpesh për para

edhe pse ai është një milioner.
56-vjeçari amerikan u shpreh
se i ka thënë terapistit të tij se
ndien se koha e tij ka mbaruar.
“Natyrisht që një ditë do të
vdesim të gjithë. Shoh veten në

pasqyrë dhe shoh ato pikat e
vogla në fytyrën time dhe
them ‘uau’. Kjo do të thotë se
data ime e përfundimit po
afrohet shumë shpejt. Paratë
nuk do të thonë asgjë për mua,

pasi ato ofrojnë një siguri të
rreme”, ka thënë Mike Tyson.
“Gjithnjë u them njerëzve që
mendojnë se paratë janë
gjithçka dhe i bëjnë të lumtur,
se kjo nuk është e vërtetë.

Besojnë se je i pathyeshëm kur
ke shumë para, por nuk është e
vërtetë. Kjo nuk do të thotë se
nuk do të sëmurësh apo
goditesh nga një makinë”, u
shpreh Mike Tyson.

Befason Tysoni: Vdekja ime po afrohet shumë shpejt 

PRISHTINË, 21 KORRIK - Kosova ka
shënuar fitoren e parë në FIBA
Kampionatin Evropian, Divizioni
B për meshkuj U20. “Dardanët”
kanë mundur Austrinë me
rezultat 79:72 (25:10, 16:22, 17:15,
21:25). Vetëm pesë minutat e
parë të ndeshjes ishin të
barabartë dhe më pas Dardanët
shkëputen, duke e fituar çerekun
e parë 25:10. Periudha e dytë
ishte e baraspeshuar deri në
fund, kur austriakët shënuan
pesë pikë radhazi për të shkuar
në pushim me shifrat 41:32.
Basketbollistët e rinj të Kosovës
në periodën e tretë ngritën
epërsinë në 17 pikë, 50:33, që
ishte më e larta në këtë sfidë, por
që gjithsesi u ngushtua pak nga
kundërshtarët, ku rezultati në
semafor pas 30 minutash ishte
58:47. Ndeshje interesante u
zhvillua deri në fund, ku Austria
ngushtoi rezultatin në 75:72, por

Kosova ishte më e vëmendshme,
duke triumfuar 79:72, që ishte
fitorja e parë në grupe pas tri
humbjeve, duke përfunduar në
vendin e katërt, ndërsa Austria
numëron katër humbje, duke u
renditur e fundit apo e pesta. Te
Kosova u dalluan Don Polloshka

me 18 pikë e 11 asistime, Bardh
Istrefi me 17 pikë e dhjetë
kërcime, Visar Ejupi me 12 pikë
dhe tetë kërcime, si dhe Donat
Rexhepi me 16 pikë. Kosova
ndeshjen e ardhshme e zhvillon
të premten ndaj Rumanisë, nga
ora 12:30 për vendet 9-16.

Fitorja e parë për ‘Dardanët’
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P R I S H T I N Ë

� Valbone Berisha nga Gjakova shpall të
pavlefshme diplomën e Sh.M. Mjekësisë
“Hysni Zajmi”, Gjakovë.

� Kaltrina Leniqi nga Gjakova shpall të
pavlefshme diplomën dhe dëftesat e klasës
–X-,-XI-,-XII- të Sh.M. Mjekësisë “Hysni
Zajmi”, Gjakovë.

� 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.

>> SHPALLJE TË VOGLA <<

NJOFTIM

Njoftojmë të gjithë klientët se “FRESH EXPRESS”, Sh.P.K,
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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 “FRESH

EXPRESS”, d.o.o., donelo odluku o prestani rada sa bisni-

som NUI: 811312818 ujedno imenovao Likvidatora o

sprovodjenju postupka likfidacije. Obavestavaju se svi klien-

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

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

ANNOUNCEMENT

We inform all clients that “FRESH EXPRESS”, L.L.C, has

taken the decision to quit its business with NUI: 811312818,

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. 
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