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Në ditët e tij të fundit si president i Shqipërisë, Ilir Meta ka
zhvilluar të premten një vizitë në Kosovë. Ai është takuar
me homologen e tij, Vjosa Osmani, kryeministrin Albin
Kurti dhe liderët e tjerë të partive politike opozitare. Pas
takimit me Osmanin, presidenti Meta ka mbajtur edhe
një fjalim në Kuvendin e Kosovës. Ai para deputetëve ka

thënë se marrëdhëniet tona vëllazërore kanë nevojë për
më shumë qëndrueshmëri dhe gjithëpërfshirje, jo edhe
për protagonizëm apo përvetësim. Meta ka thënë se
Shqipëria dhe Kosova meritojnë ta kenë vendin në
familjen e kombeve evropiane, duke bërë thirrje që
Kosovës t’i hiqen sa më parë vizat 

Sali Berishës 
i ndalohet hyrja edhe 
në Britani të Madhe 

ILIR META ZGJODHI KOSOVËN PËR TA PËRMBYLLUR VIZITËN E TIJ 

SI PRESIDENT I SHQIPËRISË

KOSOVA E GATSHME 
TË INVESTOJË NË SEKTORIN E
ENERGJISË SË RIPËRTËRITSHME 
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BERISHA S’E VOTOI
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DICK MARTYT,
OSMANI THOTË SE

S’KA PËRSHËNDETJE
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MOSKË, 22 KORRIK - Rusia ka
shtuar Kroacinë, Danimarkën,
Greqinë, Sllovakinë dhe
Slloveninë në listën e shteteve
“që ndërmarrin veprime
jomiqësore kundër kompanive
dhe qytetarëve rusë”.
Në një deklaratë të lëshuar nga
qeveria ruse thuhet se
kryeministri Mikhail
Mishustin e nënshkroi këtë
urdhër më 22 korrik.
Sipas njoftimit të qeverisë,
ambasadat e shteteve që janë

përmendur në këtë urdhër
tani duhet të ulin numrin e
anëtarëve të stafit. “Greqia nuk
mund të ketë më shumë se 34
anëtarë të stafit, Danimarka
20, Sllovakia 16. Sllovenia dhe
Kroacia nuk do të lejohen që të
punësojnë shtetas rusë në
misionet diplomatike dhe
konsullata”, u tha në njoftim.
Gjatë marsit, vetëm disa ditë
pasi Rusia nisi pushtimin e
paprovokuar të Ukrainës që u
dënua nga Perëndimi,

presidenti rus Vladimir Putin,
urdhëroi krijimin e një liste “të
shteteve jomiqësore”.
Në këtë listë bëjnë pjesë
Shtetet e Bashkuara,
Kanadaja, Britania, Ukraina,
Australia, Singapori, Japonia,
Zelanda e Re, Tajvani,
Mikronezia, Mali i Zi,
Shqipëria, Zvicra, Andorra,
Koreja e Jugut, Litenshtajni,
Monako, Norvegjia, San
Marino, Republika Çeke dhe
Maqedonia e Veriut.

Rusia zgjeron listën e “shteteve jomiqësore”

LUBJANË, 22 KORRIK - Në
Pllajën Karstike të Sllovenisë,
pranë kufirit me Italinë, një
zjarr i madh ka përfshirë më
shumë se 2 000 hektarë pyje,

ndërsa në pjesën italiane ka
humbur jetën një police e
cila ishte angazhuar
vullnetarisht për mbrojtjen e
civilëve. Sipas përllogaritjeve

të autoriteteve sllovene dhe
raportimeve të medieve, ky
është një ndër zjarret më të
mëdhenj ndonjëherë në
Slloveni. Zjarri është

përhapur nga Italia në
Slloveni dhe është vënë në
kontroll përkohësisht, por
situata është ndërlikuar
përsëri.

Sllovenia po ballafaqohet me zjarre të mëdha

KIEV, 22 KORRIK - Forcat
ukrainase kanë zmbrapsur me
sukses sulmet e vazhdueshme
ruse në termocentralin
Vulehirska, ndërsa Moska po
vazhdon bombardimet e
qyteteve Kramatorsk dhe
Siversk, tha inteligjenca
ushtarake britanike më 22
korrik.
Kievi tha se për herë të parë ka
“potencial thelbësor” që forcat
e saj të avancojnë në
fushëbetejë.
Vulehirska, që gjendet rreth 50
kilometra në verilindje të
Donjeckut, është termocentrali
i dytë më i madh i Ukrainës dhe
një objektiv strategjik i
infrastrukturës që forcat ruse
synojnë ta marrin.
Në buletinin ditor Ministria e
Mbrojtjes e Britanisë citoi
guvernatorin e rajonit ukrainas
të Mikolajivit, Vitaly Kim, duke
thënë se forcat ruse kanë

përdorur shtatë raketa për ta
sulmuar infrastrukturën,
objektet e energjisë dhe depot
në këtë zonë.
Inteligjenca britanike theksoi
se Rusia ka rritur përdorimin e
sistemeve të mbrojtjes ajrore
për të sulmuar caqe në terren
gjë që, sipas inteligjencës
britanike, dëshmon për
mungesë kritike të raketave për
sulme tokësore.
Britania tha se Rusia, me
shumë gjasë, ka vendosur
sistemet strategjike të
mbrojtjes ajrore të llojeve S-
300 dhe S-400, për t’i rrëzuar
avionët dhe raketat në distanca
të largëta. Këto sisteme, sipas
inteligjencës britanike, janë
vendosur pranë kufijve të
Ukrainës që prej nisjes së
pushtimit.
Ushtria ukrainase tha më 22
korrik se përpjekjet kryesore të
ushtrisë ruse në rajonin lindor

të Donjeckut janë përqendruar
në Kramatorsk dhe Bahmut.
Presidenti ukrainas Volodymyr
Zelensky, gjatë adresimit në
natën e 21 korrikut, tha se

është takuar me komandën
ushtarake ukrainase. Ai tha se
është krijuar një “potencial
thelbësor në avancimin e
forcave tona [ukrainase] në

front dhe për t’u shkaktuar
humbje të reja pushtuesve. Ai
theksoi nevojën që Kievi t’i
shtojë sulmet kundër forcave
ruse.

Ukraina zmbraps sulmet ruse 
nga një termocentral në jug

KIEV, 22 KORRIK - Ukraina u ka
kërkuar kreditorëve të saj që t’i
ngrijnë pagesat për dy vjet ndaj
obligacioneve ndërkombëtare
në përpjekje për t’i përqendruar
burimet e saj financiare në
zmbrapsjen e Rusisë.
Kreditorët kanë afat deri më 9
gusht të votojnë për këtë
propozim. Ukraina tha se ky
plan i saj është ushtrim i
menaxhimit të obligimeve,
duke lënë të kuptohet se
përpjekjet e Kievit janë që
investitorët t’i zhvlerësojnë ato.
Kreditorët veçse kanë thënë se

ata do t’i pezullojnë pagesat që
kanë në pronësi dhe u kanë
bërë thirrje mbajtësve të
obligacioneve që ta pranojnë
kërkesën e Ukrainës për ngrirje.
Grupi, përfshirë Kanadanë,
Francën, Gjermaninë,
Japoninë, Mbretërinë e
Bashkuar dhe Shtetet e
Bashkuara, tha se ata do të
ofrojnë pezullim të koordinuar
të borxhit nga 1 gushti deri në
fund të vitit 2023 dhe ka
mundësi që kjo periudhë të
zgjatet edhe për një vit shtesë.
Në fund të vitit 2020, sipas të

dhënave të Bankës Botërore,
Ukraina kishte 130 miliardë
dollarë borxh të jashtëm.
Ukraina ka vendosur që
pothuajse 20 miliardë dollarë
bono ndërkombëtare të jenë
subjekt i ngrirjes - 11 letra me
vlerë në dollarë dhe dy në euro
me maturim nga viti 2022 deri
më 2030. Ukraina, gjithashtu, ka
një garanci që lidhet me rritjen
e Bruto Prodhimit të
Brendshëm. Kjo u krijua gjatë
ristrukturimit të borxhit më
2015 si një ëmbëltues për
kreditorët.

Ukraina kërkon ngrirjen e borxhit 
për ta shmangur falimentimin
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PRISHTINË, 22 KORRIK - Kuvendi i
Shqipërisë ka votuar të enjten në
mbrëmje rezolutën kundër
raportit të Dick Martyt, e cila është
propozuar nga Partia Socialiste
(PS). Në favor të kësaj rezolute
kanë votuar 125 deputetë, por jo
edhe deputeti dhe kryetari i
Partisë Demokratike (PD), Sali
Berisha. Pas votimit kjo rezolutë
pritet të dërgohet në Këshillin e
Evropës, i cili në vitin 2010 e kishte
miratuar raportin e Dick Martyt
kundër UÇK-së.
Miratimi i kësaj rezolute është
përshëndetur nga përfaqësuesit e
institucioneve të Shqipërisë dhe të
Kosovës. Po kjo rezolutë është
përshëndetur edhe nga lidershipi
i Partisë Demokratike të Kosovës
(PDK).
Kryeministri i Shqipërisë, Edi
Rama, ka falënderuar deputetët
që kanë votuar rezolutën e Partisë
Socialiste (PS) kundër raportit të
Dick Martyt, por ka shprehur
neveri ndaj kryetarit të Partisë
Demokratike (PD), Sali Berisha, i
cili nuk ka marrë pjesë në votimin
e kësaj rezolute. “Mosvotimi dje
në Kuvend nga ana e të
damkosurit si ‘non-grata’ (tanimë
jo vetëm nga ShBA-ja) i rezolutës
për hedhjen poshtë në mungesë
totale provash të raportit të Dick
Marty, është një tjetër arsye
neverie për politikën pa din e
iman të, kinse, patriotëve kundër
Kosovës! FLM të tjerëve! Sa për
dokrrat e tjera turbopatriotike, që
e kanë kthyer politikën e jashtme
të Kosovës në politikë të
brendshme të Kosovës e
Shqipërisë bashkë, Partia
Socialiste e Shqipërisë as nuk i ka
prodhuar as nuk i prodhon, as i ka
çmuar e as i çmon ndryshe
përveçse si kotësisht të
dëmshme!”, ka shkruar Rama në
“Twitter”.
Ndërsa kryetari i PD-së, Sali
Berisha, ka thënë se nuk ka marrë
pjesë në votim pasi kishte punë.
“Për arsye pune nuk isha, por
deklarova votën për në Kuvend. E
pranova dhe thashë se do ta
votojmë këtë rezolutë. Kjo është e
rëndësishmja. Ishte vendosur që

ne si deputetë ta votojmë. Këtë e
deklarova në parlament.
Obligimet e tjera më detyruan të
largohem. Unë e kam denoncuar
raportin e Dick Martyt. E kam
denoncuar në PE në Këshillin e
Evropës. Ne hymë në parlament
për të votuar, ai hyri për t’i fshehur
autorët. Në çdo seancë rezolutën
për Kosovën do ta ngrehim”, ka
thënë Berisha.

Rezoluta kundër Dick
Martyt, Osmani: S’ka fuqi

juridike, mos prisni 
përshëndetje speciale

për të

Rezoluta kundër raportit të Dick
Martyt është mirëpritur edhe nga
presidenti i Shqipërisë, Ilir Meta.
Meta ka thënë se e mbështet çdo
nismë që demonton fabrikimet e
Dick Martyt. “Ajo që dëshiroj të
theksoj me rastin e një pyetjeje të
tillë është se çdo akt që i shërben
demontimit të akuzave të Dick
Martyt, ne e dimë shumë mirë
kush qëndron pas këtyre akuzave,
gjithçka është shumë e
rëndësishme dhe shumë pozitive.
Dua ta shpreh bindjen e
palëkundur, siç e kam pasur për
liderët e UÇK-së të cilët kanë fituar
lirinë, ashtu ish-presidenti Thaçi
dhe të gjithë liderët e tjerë të
arrestuar, se do të mbrojnë me
dinjitet luftën e ushtrisë
çlirimtare. Uroj dhe besoj që
shumë shpejt ata të kthehen në
Kosovë. Ajo që dua të theksoj është
se Shqipëria dhe Kosova të
koordinojnë çdo gjë me njëra-
tjetrën. Nuk është çështja vetëm te
një proces, por ne duhet të
koordinojmë çdo ditë që shtetësia
e Kosovës të përforcohet më
shumë. Kemi shumë më tepër për
të bërë në këtë aspekt sesa sot. Të
paktën shpinën t’ia ruajmë njëri-
tjetrit në çdo sekondë”, ka thënë
Meta në një konferencë të
përbashkët për medie në Prishtinë
me presidenten e Kosovës, Vjosa
Osmani.
Kurse presidentja Vjosa Osmani,
duke komentuar rezolutën e
Kuvendit të Shqipërisë kundër
raportit të Dick Martyt, ka thënë se

nuk mund të pritet një
përshëndetje speciale për një
rezolutë të tillë. “Nuk mund të
prisni përshëndetje speciale për
një ditë të veçantë, sepse qëndrimi
ynë për pastërtinë e luftës
çlirimtare është i çdoditshëm,
është në çdo veprim tonin, është
në çdo punë tonën, është në çdo
frymëmarrje tonën dhe çdo punë
që e bëjmë për ta çuar Kosovën
përpara, ne e nderojmë secilin
çlirimtar. Prandaj qoftë rezolutat
që miratohen në Shqipëri, qoftë
në Kosovë, ne vazhdimisht e kemi
konfirmuar një të vërtetë e cila
asnjëherë nuk do të mund të
ndryshohet nga askush,
pavarësisht nga përpjekjet e
Serbisë dhe të aleatëve të saj. E
vërteta është kjo. Serbia ka qenë
agresore, Kosova ka qenë viktimë
e një regjimi gjenocidal, UÇK-ja e
ka mbrojtur popullin e Kosovës
dhe ka luftuar për lirinë e vendit
tonë”, ka thënë Osmani.
Më tutje, Osmani ka thënë se
ekziston edhe një parim bazë

juridik që një rezolutë apo akt
politik ose juridik mund të
shfuqizohet vetëm nga organet
që i kanë miratuar ato. “Sa i
përket rezolutës së miratuar nga
Kuvendi, natyrisht që rezolutat
shprehin vullnetet politike të
parlamenteve përkatëse, mirëpo
ekziston edhe një parim bazë
juridik, që një akt, qoftë ajo
rezolutë apo akt politik apo
juridik, mund të shfuqizohet
vetëm nga organet që i kanë
miratuar ato. Kuvendi i
Shqipërisë ka shprehur atë që
secili shqiptar e ka thënë deri sot,
që lufta çlirimtare e Kosovës, lufta
çlirimtare e UÇK-së, s’mund të
zhbëhet nga askush. Historinë
s’mund ta ndryshojë askush.
Kosova asnjëherë nuk ka pasur
çfarë të fshehë, sepse Kosova e ka
mbrojtur vetveten nga një regjim
gjenocidal i udhëhequr nga
Millosheviqi në atë kohë, mbetjet
e të cilit janë ende në Serbi, për
fat të keq, në kontekst të
mentalitetit po flas”, ka thënë

Osmani.
Pa ia përmendur emrin, Osmani
ka thënë se ishte Hashim Thaçi ai
i cili insistonte për formimin e
Gjykatës Speciale. “Ne nuk
harrojmë se kush insistonte dhe
kush bënte presion më së shumti
që të themelohet Gjykata
Speciale para disa vjetësh. Nuk e
harrojmë, sado që dikush mund
të ketë një dëshirë të tillë”, ka
thënë Osmani.
Kujtojmë se Gjykata Speciale
është krijuar mbi bazën e raportit
të Dick Martyt. 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.

Berisha s’e votoi rezolutën kundër
Dick Martyt, Osmani thotë se s’ka

përshëndetje speciale për të 

125 DEPUTETË TË KUVENDIT TË SHQIPËRISË I THANË “PO” REZOLUTËS KUNDËR RAPORTIT TË DICK MARTYT

Kuvendi i Shqipërisë i ka dhënë mbështetje rezolutës
kundër raportit të Dick Martyt. Miratimi i kësaj rezolute
është përshëndetur në dy anët e kufirit, Shqipëria dhe
Kosova. Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, ka
falënderuar deputetët shqiptarë për votimin e rezolutës,
por ka shprehur neveri ndaj Sali Berishës, i cili nuk ka
marrë pjesë me arsyetimin se kishte punë të tjera.
Berisha nuk e ka votuar rezolutën, ndërsa presidentja e
Kosovës, Vjosa Osmani, ka thënë se nuk ka
përshëndetje speciale për miratimin e këtij dokumenti,
i cili do të shkojë në Këshillin e Evropës. Miratimi i kësaj
rezolute është përshëndetur edhe nga presidenti Ilir
Meta dhe nga kryetari i PDK-së, Memli Krasniqi

Kryetari i Partisë Demokratike të
Kosovës, Memli Krasniqi, e ka
përshëndetur miratimin e
rezolutës së Kuvendit të
Republikës së Shqipërisë, me 125
vota për, e cila i adresohet Këshillit
të Evropës mbi pabazueshmërinë
e pretendimeve të përfshira në
raportin e ish-senatorit Dick
Marty. 
Krasniqi në llogarinë e vet në
“Facebook” ka thënë se këto
pretendime kanë qenë dhe

mbesin shkak i një barre të
padrejtë që ka rënduar mbi
shtetin e Kosovës, tashmë më
shumë se një dekadë.
“Institucionet e Kosovës dhe ato të
Shqipërisë i kanë përmbushur të
gjitha obligimet për t’i trajtuar
pretendimet e tilla, përkundër se
nuk mund të ketë rezultat për
diçka që s’ka as bazë e as lëndë.
Megjithatë, ne kemi paguar e
vazhdojmë të ballafaqohemi
padrejtësisht me koston e atyre

pretendimeve të pabaza, diçka që
do të duhej të merrte epilog
pikërisht nga Këshilli i Evropës,
për ta çliruar të vërtetën e epokës
së lavdishme të Ushtrisë
Çlirimtare të Kosovës nga
fabrikimet qëllimkëqija të
armiqve të lirisë dhe pavarësisë
sonë. Faleminderit të gjithë
deputetëve që unanimisht e
votuan këtë rezolutë, në veçanti
iniciuesve dhe hartuesve të saj!”,
ka shkruar Krasniqi.

Krasniqi falënderon Shqipërinë për
rezolutën kundër raportit të Dick Martyt
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PRISHTINË, 22 KORRIK - Presidenti i
Shqipërisë, Ilir Meta, ka qëndruar
të premten për vizitë në Kosovë
me rastin e përmbylljes së
mandatit të tij. Ai është pritur me
ceremoni shtetërore nga
presidentja Vjosa Osmani, e cila ka
treguar se me Metën kanë
diskutuar për rëndësinë jetike të
thellimit të marrëdhënieve
vëllazërore në mes të dy shteteve,
konsolidimin e bashkëpunimit
dhe mbështetjen e ndërsjellë për
të ardhmen tonë euroatlantike.
“Presidentit Meta i shpreha

mirënjohje të thellë për
mbështetjen e palëkundur për
sovranitetin dhe integritetin
territorial të Republikës së Kosovës
si dhe për përpjekjet e tij të
vazhdueshme për ta forcuar edhe
më shumë partneritetin në mes të
Kosovës dhe Shqipërisë”, ka thënë
Osmani.
E presidenti Meta ka thënë se
Shqipëria dhe Kosova gjithmonë
duhet të jenë pranë njëra-tjetrës.
Meta është takuar edhe me
kryeministrin Albin Kurti dhe
liderët opozitarë.
Presidenti i Shqipërisë, Ilir Meta,
ka vizituar komunën e Prishtinës,
me ç’rast është pritur nga kryetari i

kësaj komune, Përparim Rama. Ky
i fundit e ka dekoruar Metën me
“Çelësin e Kryeqytetit”.
Presidenti në shkuarje i Shqipërisë
ka mbajtur një fjalim edhe para
deputetëve të Kuvendit të Kosovës.
“Kur e vizitova Kosovën në dhjetor
2000, asokohe si kryeministër, pata
theksuar se marrëdhëniet
ndërmjet Shqipërisë dhe Kosovës
kanë nevojë për partneritet, dhe jo
për paternalizëm. Që nga ajo kohë
kanë ndodhur zhvillime shumë
madhore. Që nga pavarësia e
Kosovës ndërtimi i institucioneve
demokratike të qëndrueshme,
njohja ndërkombëtare nga
shumica e vendeve anëtare të

Bashkimit Evropian, të NATO-s
dhe të Kombeve të Bashkuara, deri
te konfirmimi i pavarësisë nga
Gjykata Ndërkombëtare e
Drejtësisë, anëtarësimi në
organizata rajonale dhe
ndërkombëtare, e plot arritje të
tjera. Sot do të ishte edhe më
absurde të pretendohej për
paternalizëm në marrëdhëniet
tona, kur shteti i ri i Kosovës është
shembull edhe për vendet e tjera
të rajonit, përfshirë Shqipërinë.
Prandaj vazhdoj të besoj se
marrëdhëniet tona vëllazërore
kanë nevojë për më shumë
qëndrueshmëri dhe
gjithëpërfshirje, dhe jo për
protagonizëm apo përvetësim.
Unë sot paraqitem përpara jush si
një njeri që i ka qëndruar
gjithmonë besnik kësaj filozofie
partneriteti dhe bashkëpunimi,
me vepra dhe jo me fjalë, duke e
mbajtur gjithmonë derën e hapur
ndaj çdo shtetari dhe përfaqësuesi
të Kosovës, pa dallim, me dëshirën
që marrëdhëniet ndërmjet dy
vendeve tona të jenë vëllazërore
dhe strategjike në mënyrën më
kuptimplotë”, ka thënë Meta në

fjalën e tij drejtuar deputetëve të
Kuvendit të Kosovës.
Ai ka përmendur ato që e lidhin
Shqipërinë me Kosovën: tërësia
identitare, historia, gjuha, besimi,
kultura, traditat, zakonet,
interesat, perspektiva evropiane
dhe euro-atlantike. “Kjo lidhje e
pandashme Shqipëri - Kosovë i ka
rrënjët te gjaku i derdhur dhe
sakrificat sublime të etërve të
kombit dhe heronjve tanë më të
lavdishëm nga Gjergj Kastrioti tek
Adem Jashari, nga Ismail Qemali
tek Ibrahim Rugova”, është
shprehur ai.
Presidenti Meta ka thënë se me të
drejtë krenohemi që kemi
vendosur një bazament ligjor
shumë të gjerë dhe shumë të mirë
por, sipas tij, suksesin e
bashkëpunimit duhet ta masim
me rezultate sa më konkrete. “Me
të drejtë krenohemi për
ndërlidhjen e infrastrukturës
rrugore përmes Rrugës së Kombit,
për rritjen e shkëmbimeve të
njerëzve, mallrave, kapitalit, për
ndërlidhjen energjetike, por duhet
t’i përshpejtojmë hapat për
zgjerimin e kësaj ndërlidhjeje edhe

Meta: Marrëdhëniet 
Kosovë - Shqipëri kanë nevojë
për më shumë qëndrueshmëri

E SHTUNË, 23 KORRIK 2022

Në ditët e tij të fundit si president i Shqipërisë, Ilir Meta ka zhvilluar të
premten një vizitë në Kosovë. Ai është takuar me homologen e tij, Vjosa
Osmani, kryeministrin Albin Kurti dhe liderët e tjerë të partive politike
opozitare. Pas takimit me Osmanin, presidenti Meta ka mbajtur edhe një
fjalim në Kuvendin e Kosovës. Ai para deputetëve ka thënë se marrëdhëniet
tona vëllazërore kanë nevojë për më shumë qëndrueshmëri dhe
gjithëpërfshirje, jo edhe për protagonizëm apo përvetësim. Meta ka thënë se
Shqipëria dhe Kosova meritojnë ta kenë vendin në familjen e kombeve
evropiane, duke bërë thirrje që Kosovës t’i hiqen sa më parë vizat

ILIR META ZGJODHI KOSOVËN PËR TA PËRMBYLLUR VIZITËN E TIJ SI PRESIDENT I SHQIPËRISË
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Sali Berishës i ndalohet hyrja 
edhe në Britani të Madhe

përmes infrastrukturës
hekurudhore dhe portuale. Të
krenohemi për lirinë dhe
pavarësinë, por të qëndrojmë më
vigjilentë ndaj rreziqeve të reja që
na kanosen. Të krenohemi me
vëllazërinë tonë, por t’i shërbejmë
me më shumë sinqeritet asaj.
Historia na jep çdo të drejtë të
krenohemi me luftën çlirimtare të
UÇK-së, por të kujdesemi që kjo
luftë të vazhdojë të mbetet e
panjollosur, siç e meriton. Ta
mbështesim fuqimisht dhe njëzëri
kauzën e drejtë dhe përpjekjet
heroike që u bënë prej luftëtarëve
të lirisë për t’u mbrojtur dhe çliruar
prej gjenocidit”, është shprehur
Meta.
Presidenti Meta ka theksuar se
pafajësia e udhëheqësve që sot
gjenden padrejtësisht në Hagë do
të triumfojë mbi çdo tentativë të
pashpresë që synon t’i kthejë
agresorët në viktima dhe viktimat
në agresorë. “Ne sot kemi
plotësisht të drejtë të krenohemi
me peshën e rritur të faktorit
shqiptar në rajon, por duhet edhe
t’i bashkojmë forcat për ta ndalur
hemorragjinë demografike që ka
prekur vendet tona, duke u krijuar
më shumë mundësi të rinjve tanë
të mrekullueshëm që të qëndrojnë
në shtëpinë e tyre. Të jemi krenarë
për orientimin evropian dhe
euroatlantik mbarëshqiptar në
rajon, por të bëjmë më shumë për
të drejtat e bashkëkombësve tanë
në Preshevë, Bujanovc e
Medvegjë. Të jemi krenarë për
tolerancën që na shquan në rajon,
por të mos harrojmë se gjenocidi
në Srebrenicë, Reçak e Prekaz
kishte edhe autorë, jo vetëm
viktima. Të jemi krenarë që kemi
zgjedhur të jemi në anën e duhur
të historisë, përkrah vendeve të lira
dhe demokratike, por të mos kemi
iluzione se liria dhe demokracia
janë të dhëna përgjithmonë”, ka
deklaruar Meta.

Kosova, një faktor i
fuqishëm stabiliteti në

rajon

Meta ka vazhduar fjalimin duke
theksuar se Kosova është faktor i
fuqishëm stabiliteti në rajon, që ka
ndërtuar marrëdhënie
shembullore të bashkëpunimit
me të gjithë fqinjët e saj, jo vetëm
me Shqipërinë, por edhe me
Malin e Zi dhe me Maqedoninë e
Veriut. “E vërteta është se Kosova
ka hedhur themele të forta e të
qëndrueshme të shtetndërtimit,
duke përqafuar vlerat dhe parimet

më të larta demokratike, respektin
për liritë, të drejtat dhe dinjitetin
njerëzor, mbrojtjen më sipërore të
pakicave, e përkushtuar për
funksionimin e demokracisë
parlamentare, që respekton
parimet e kontrollit dhe balancës
së pushteteve, që synon sundimin
e ligjit dhe luftën kundër
korrupsionit. Të gjitha këto i ka
demonstruar përmes përballjes
me sfidat, që nuk kanë qenë as të
rralla e as të pakta”, është shprehur
Meta.
Ai ka thënë se shtrirja e perimetrit
të NATO-s brenda rajonit tonë
është garanci e drejtpërdrejtë e
mbrojtjes territoriale, dhe
plotësisht në shërbim të paqes,
sigurisë dhe stabilitetit rajonal. “Ne
i mbështesim fuqimisht përpjekjet
tuaja, që edhe Kosova të jetë
anëtare e NATO-s. Shqipëria i ka
mundësitë dhe duhet të bëjë më
shumë në këtë drejtim”, ka thënë
Meta, duke bërë thirrje që Kosovës
t’i hiqen sa më parë vizat. “Vendet
që nuk e kanë njohur shtetësinë e
saj duhet të binden që Kosova
është një rast sui generis mbi të
cilin nuk mund të hiqen paralele të
ngjashme. Procesi i Berlinit është
platforma më e mirë e
bashkëpunimit rajonal që i
shërben europianizimit të plotë të
rajonit tonë”, ka thënë ai.

Ka ardhur koha që
mekanizmi i dialogut

Kosovë - Serbi të 
rivitalizohet

Duke folur për dialogun Kosovë -
Serbi, Meta ka theksuar se ky
dialog duhet t’i përmbahet

misionit për të cilin u krijua. “Ne
duhet ta mbështesim dhe ta
nxisim këtë dialog si i vetmi
mekanizëm që siguron zgjidhje të
qëndrueshme afatgjatë dhe të
dobishme jo vetëm për Kosovën
dhe Serbinë, por edhe për të gjithë
rajonin tonë. Ne duhet t’i bëjmë
më shumë jehonë faktit se ky
dialog nisi pasi Gjykata
Ndërkombëtare e Drejtësisë
vendosi që pavarësia e Kosovës
ishte në përputhje të plotë me të
drejtën ndërkombëtare, duke e
njohur kështu Kosovën si subjekt
juridik ndërkombëtar legjitim. Ky
dialog i dha mundësinë dhe
hapësirën e nevojshme kohore
Serbisë që gradualisht ta njihte
edhe ligjërisht faktin se pavarësia,
sovraniteti dhe integriteti
territorial i Kosovës janë të

pakthyeshme dhe të
pandryshueshme. Mendoj se ka
ardhur koha që mekanizmi i
dialogut të rivitalizohet, por duke
qëndruar gjithmonë vetëm në
themelet e veta qëllimore”, ka
thënë presidenti Meta.

Shqipëria dhe Kosova
meritojnë ta kenë vendin

e tyre në familjen e
kombeve evropiane

“Shqipëria dhe Kosova meritojnë
ta kenë vendin në familjen e
kombeve evropiane. Kjo kërkon
vendime të forta dhe vullnetmirë.
Kjo kërkon edhe më shumë punë
dhe përkushtim. Kjo kërkon
institucione demokratike të

qëndrueshme dhe efikase. Kjo
kërkon edhe më shumë
llogaridhënie qeverisëse, sundim
të ligjit, drejtësi të pavarur,
zgjedhje të lira dhe të ndershme”,
ka deklaruar presidenti Meta. Ai ka
shtuar se Bashkimi Evropian nuk
lodhet me zgjerimin nëse vendet
që janë në proces anëtarësimi i
bëjnë siç duhet detyrat e tyre. 
Meta ka theksuar se sot më shumë
se kurrë e ndiejmë se çdo të thotë
të jesh pjesë e sigurisë së NATO-s
dhe të kesh aleat strategjik Shtetet
e Bashkuara të Amerikës. “Po
kështu, ndër shqiptarë nuk duhet
të zë vend teza e lodhjes me
Bashkimin Evropian dhe as
fajësimi i tij. Kjo do t’i shërbente
minimit të perspektivës evropiane
të rajonit tonë për llogari të
aktorëve të tretë. Sot më shumë se
kurrë ne e ndiejmë çdo të thotë të
jesh pjesë e sigurisë së NATO-s dhe
të kesh aleat strategjik Shtetet e
Bashkuara të Amerikës. Sot më
shumë se kurrë duhet të bindemi
se paqja, siguria dhe stabiliteti në
rajon mund të konsolidohen
vetëm përmes anëtarësimit tonë
të plotë në Bashkimin Evropian.
Të ruajmë besa-besë konsensusin
mbarëshqiptar pro-BE dhe pro-
NATO, si të vetmen rrugë që kemi
zgjedhur, sepse ne shqiptarët në
këtë rajon jemi përfituesit më të
mëdhenj të epokës së integrimeve
evropiane dhe euroatlantike. Kjo
është trashëgimia që duhet t’ua
lëmë brezave të ardhshëm. Një
Shqipëri dhe Kosovë euroatlantike
dhe evropiane, të bashkuara mes
kombeve të lira dhe demokratike”,
ka përfunduar fjalimin Meta para
deputetëve të Kuvendit të Kosovës.

TIRANË, 22 KORRIK - Ish-
kryeministri i Shqipërisë, Sali
Berisha, ka njoftuar se është
shpallur “person i padëshiruar”
nga Britania e Madhe dhe i është
ndaluar hyrja në këtë shtet.
Britania bëhet shteti i dytë që e
fut Berishën në listë të zezë, pas
Shteteve të Bashkuara të
Amerikës, që e ndërmorën një
vendim të tillë vitin e kaluar. 

Në një deklaratë për medie,
Berisha, i rikthyer në politikë si
kryetar i Partisë Demokratike në
opozitë, theksoi se ky vendim i
është komunikuar përmes një
letre nga Ministria e Brendshme
britanike. Ai ka thënë se në
letrën që i është dhënë,
theksohet se ky vendim është
marrë për shkak të “lidhjeve të
qarta me grupe të krimit të

organizuar dhe kriminelë, të
cilët kanë paraqitur një rrezik
për sigurinë publike në Shqipëri
dhe në Mbretëri të Bashkuar dhe
se ju jeni i gatshëm t’i përdorni
këto lidhje për t’i avancuar
ambiciet tuaja politike si dhe për
korrupsionin”.
Berisha e quajti këtë vendim
politik dhe pjesë të “shpifjeve të
sponsorizuara nga Soros-i”. 
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RAHOVEC, 22 KORRIK (ER) -
Kryetari i komunës së
Rahovecit, Smajl Latifi, ka
pritur të premten në zyrë
mërgimtarin nga Rahoveci,
Edmond Rama, ekonomist, i

cili jeton dhe vepron në Britani
të Madhe. Latifi ka thënë se
mërgimtarët janë pjesa jonë
më me vlerë. “Edmondit i
dëshirova mirëseardhje dhe
pushime të këndshme në

vendlindje. Mërgimtarët janë
pjesa jonë më me vlerë. Ata,
edhe pse ishin dhe janë larg
atdheut, gjithnjë gjetën
mënyra të punojnë dhe
kontribuojnë për të. Si kryetar i

komunës uroj të vazhdojnë
me po kaq entuziazëm dhe
motiv puna dhe kontributi i
Edmondit dhe i mërgimtarëve
tanë edhe në të ardhmen”, ka
thënë Latifi.

Smajl Latifi: Mërgimtarët, pjesa jonë më me vlerë

PRISHTINË, 22 KORRIK (ER) -
Ministrja e Drejtësisë,
Albulena Haxhiu, ka
nënshkruar udhëzimin e ri
administrativ për tarifat
noteriale, me të cilin ulen
konsiderueshëm tarifat për

shërbimet noteriale si dhe
lirohen në tërësi nga tarifat
noteriale fëmijët pa kujdes
prindëror, personat me nevoja
të veçanta, personat që
kërkojnë t’i realizojnë të drejtat
në Qendrën për Punë Sociale

dhe personat që përfitojnë nga
Ligji për Ndihmë Juridike
Falas; pamundësohet tarifimi i
vërtetimit të dokumenteve që
ruhen në dosjen e aktit
noterial me çka ulen dukshëm
shpenzimet e palës pranë

noterit. “Me këtë udhëzim
administrativ caktohen tarifa
të arsyeshme duke u
mundësuar qytetarëve
shpenzime të përballueshme
për shërbimet noteriale”, ka
shkruar Haxhiu.

Zbriten çmimet për shërbimet noteriale në Kosovë

PRISHTINË, 22 KORRIK (ER) -
Zyrtarët vendorë dhe
ndërkombëtarë të sektorit
energjetik, politikëbërësit,
investitorët dhe zhvilluesit, nën
përkujdesjen e përbashkët të
Agjencisë së Shteteve të
Bashkuara për Zhvillim
Ndërkombëtar (USAID) dhe
Ministrisë së Ekonomisë së
Kosovës janë mbledhur në
Forumin Solar të Kosovës 2 që
po mbahet në Prishtinë.  
Qëllimi i këtij forumi dyditor
ishte ta theksonte përparimin e
deritanishëm dhe hapat e
ardhshëm për dy mundësi të
rëndësishme për investime të
sektorit privat në Kosovë: së pari
zgjerimin e “prosumatorëve”
(entiteteve që janë edhe
prodhues edhe konsumatorë të
energjisë elektrike) dhe tregjeve
të vetëkonsumimit për energji
diellore të shkallës së vogël; së
dyti potencialin e
jashtëzakonshëm për zhvillim
të projekteve solare në shkallë të
gjerë anembanë Kosovës. 
Nismat e Qeverisë së Kosovës,
duke përfshirë Strategjinë e re të
Energjisë (2022-2031) dhe
Projektligjin mbi Burimet e
Ripërtëritshme të Energjisë,
janë duke formësuar prioritetet
energjetike të vendit dhe duke

vendosur caqe ambicioze për
investime dhe zhvillim të
kapaciteteve të ripërtëritshme.
Këto nisma, së bashku me një
Rregull mbi Prosumatorët më të
gjerë si dhe rritjen e të kuptuarit
dhe qasjes ndaj sistemeve solare
të shkallës së ulët, kanë filluar të
kenë një ndikim të
konsiderueshëm. Planet e
Kosovës për ta lansuar tenderin
e parë të ankandit solar në vitin
2022 për të prokuruar gjenerim
diellor në shkallë të gjerë do t’i
shumëfishojnë mundësitë për
investime në energji të pastër. 
Në forum kryeministri Kurti u
shoqërua nga ambasadori i
ShBA-së, Jeffrey Hovenier, dhe
një kuadër përfaqësuesish të
shquar nga Ministria e
Ekonomisë, komuniteti
zhvillimor ndërkombëtar,
bizneset dhe shoqëria civile.
“Kosova është e gatshme për më
shumë investime në sektorin e
energjisë së ripërtëritshme. Ai
ka avantazhe të qarta
gjeografike dhe është pjesë
thelbësore për një rrjet
energjetik tërësisht të
ndërlidhur, që i shërben jo
vetëm Kosovës, por rajonit”, ka
thënë ambasadori Hovenier,
duke theksuar se “tani është
koha për ta zhbllokuar këtë

potencial diellor”.
Forumi, gjithashtu, prezantoi
një “panair të zhvilluesve
diellorë”, të tipit biznesi-biznesit
(B2B), ku kompanitë vendore
kryesore të energjisë diellore
dhe huadhënësit paraqitën dhe
plasuan shërbimet, produktet
dhe përvojat e tyre. Kjo
platformë B2B u ofroi

bizneseve, komuniteteve dhe
individëve që kërkojnë të
eksplorojnë mundësinë e të
bërit prosumatorë diellorë qasje
dhe raste për të lidhur
marrëveshje. 
Zbutja e ndikimeve negative të
ndryshimeve klimatike është
një prioritet kritik për Qeverinë
e ShBA-së. Programet e sigurisë

energjetike dhe të energjisë së
ripërtëritshme të USAID-it po
ndihmojnë në promovimin e
zgjerimit, financimit dhe
integrimit të rrjetit të burimeve
të energjisë së ripërtëritshme,
duke tërhequr investime, ulur
kostot dhe rritur qasjen në
energji të qëndrueshme me
çmime të përballueshme.

Kosova e gatshme të investojë në sektorin e
energjisë së ripërtëritshme

PRISHTINË, 22 KORRIK (ER) -
Zyra e Kryeministrit,
nëpërmjet Zyrës për Çështje
të Komuniteteve, ka mbajtur
të premten konferencën për
promovimin e punësimit
multietnik në institucione.
Në këtë konferencë i
pranishëm ishte edhe
kryeministri Albin Kurti.
Në fjalën e tij hyrëse Kurti ka
shprehur kënaqësinë që
ishte në këtë konferencë që,
siç ka thënë ai, pasqyron

diversitetin tonë të pasur
dhe të ardhmen e
institucioneve tona.
Njëkohësisht kryeministri
falënderoi Ambasadën e
Norvegjisë në Kosovë për
përkrahjen e madhe që i ka
dhënë Zyrës për Çështje të
Komuniteteve në kuadër të
Zyrës së Kryeministrit, për
programin e praktikantëve
gjatë këtij viti dhe gjatë
viteve të kaluara. “Ju siguroj
se do ta keni përkrahjen

time për fillim të mbarë të
karrierave tuaja
profesionale brenda
institucioneve tona. Këto
institucione nuk janë të
qeverisë, por janë tuajat dhe
ju në këto institucione jeni
në shtëpinë tuaj dhe ju nuk i
përkisni vetëm një
komuniteti të veçantë, por
profesionit të cilin do ta
ushtroni me zell dhe pa
pengesa në vendin tuaj të
punës”, ka thënë Kurti.

Mbahet konferenca për promovimin e punësimit
multietnik në institucione
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Prishtinë, 22 korrik (ER) -
Iryna Synelnyk, Lyudmila
Makey, Maryna Zhyvotkova,
Oksana Chykanch dhe
Viktoriia Kaidash të premten
kanë filluar kursin e gjuhës
shqipe.
Kursi është paraparë në
programin “Journalists in
Residence - Kosovo” dhe ka
për qëllim integrimin e
kolegeve ukrainase në Kosovë. 
Gazetaret së bashku me

ligjëruesen Mirishahe Haziraj
dy orë në javë do të mësojnë
elementet bazë të shqipes, për
të kaluar më vonë në faza të
tjera.
Kursi i gjuhës shqipe është
mundësuar nga organizata
humanitare JRS Kosovo, e cila
u siguron pako ushqimore
dhe higjienike gazetareve nga
Ukraina.
Programi “Journalists in
Residence - Kosovo” është

iniciuar nga European Centre
for Press and Media Freedom
ECPMF dhe European
Federation of Journalists - EFJ
dhe mbështetet financiarisht
nga Qeveria e Republikës së
Kosovës, ndërsa është duke u
zbatuar nga Asociacioni i
Gazetarëve i Kosovës në
bashkëpunim me ECPMF-në.
Deri më tani në Kosovë janë
strehuar tetë gazetarë
ukrainas.

Gazetaret ukrainase fillojnë kursin e gjuhës shqipe

PRISHTINË, 22 KORRIK -
Deputeti i Lidhjes
Demokratike të Kosovës,
Avdullah Hoti, ka takuar të
premten në selinë e partisë
deputetin shqiptar në
Kuvendin e Serbisë, Shaip
Kamberi, Ardita Sinani dhe
Rahim Salihi.
“Biseduam për sfidat që kanë
shqiptarët e Luginës së

Preshevës dhe nevojat e tyre
për të pasur një të ardhme
më të mirë. Në këtë takim
diskutuam për formimin e
një grupi hulumtues nga
ekspertë për të hulumtuar
mbi gjendjen e të drejtave
dhe socio-ekonomike të
shqiptarëve të asaj ane dhe
ndërkombëtarizimin e
çështjes së Luginës për t’i

dokumentuar padrejtësitë që
bëhen ndaj shqiptarëve”, ka
shkruar Hoti në “Facebook”.
Ish-kryeministri Hoti ka
theksuar se brengat e
qytetarëve atje janë edhe
tonat. “Kështu që duhet
punuar shumë dhe bashkuar
për një të ardhme sa më të
mirë për të gjithë shqiptarët”,
ka shkruar Hoti.

Hoti takon Shaip Kamberin, diskutojnë për sfidat që kanë shqiptarët e Luginës

Faton DËRMAKU

PRISHTINË, 22 KORRIK - Ministri i
Punëve të Brendshme i Kosovës,
Xhelal Sveçla, ka pritur të
premten një delegacion
amerikan, i prirë nga
zëvendësdihmëssekretarja e
shtetit, Lisa Johnson. Me këtë
rast, ministri Sveçla ka vënë në
pah bashkëpunimin e
shkëlqyer mes institucioneve të
Kosovës, në veçanti të MPB-së
dhe agjencive të saj me ShBA-
në, të cilat përmes programeve
të mbështetur nga INL, ICITAP
dhe të tjera, po vazhdojnë

procese të rëndësishme të cilat
po ndihmojnë në sundimin e
rendit dhe të ligjit në
Republikën e Kosovës.
Ministri Sveçla ka theksuar se
Republika e Kosovës është e
përkushtuar në luftën e
pakompromis në luftimin e
krimit dhe korrupsionit me
theks të veçantë në luftimin e
trafikimit të narkotikëve,
trafikimit me qenie njerëzore
dhe trafikimit të armëve etj.
Ndërsa Johnson ka përgëzuar
arritjet e deritanishme si dhe ka
theksuar se Ministria e Punëve
të Brendshme është një
partnere e rëndësishme.

Të dyja palët u pajtuan ta
shtojnë bashkëpunimin në

luftimin e krimit dhe dukurive të
tjera negative për të kontribuar

jo vetëm në sigurinë e vendit,
por edhe në stabilitetin rajonal.

Sveçla takon zëvendësdihmëssekretaren 
e shtetit, flasin për luftimin 

e krimit dhe korrupsionit

Prishtinë, 22 korrik (ER) -
Kryeministri Albin Kurti ka
mirëpritur në takim anëtarët e
Bordit Drejtues të Fondit të
Sigurimeve Shëndetësore të
emëruar në mbledhjen e 86 të
Qeverisë së Kosovës. Në emër
të bordit, zëvendësministrja e
Shëndetësisë, Dafina Gexha-
Bunjaku, njëherësh kryesuese
e bordit, e ka njoftuar
kryeministrin Kurti për
mbledhjen konstituive të
mbajtur dje dhe për vendimet
e marra në këtë mbledhje.  
Përveç zgjedhjes së kryesueses
dhe zëvendëskryesuesit të
bordit, me shumicë votash në
këtë mbledhje u vendos që të

largohet përkohësisht nga
puna drejtori i deritanishëm i
Fondit të Sigurimeve
Shëndetësore, Fatmir Plakiqi.
Në vend të tij ushtruesi i
detyrës i drejtorit u emërua

Bujar Kaçuri. 
Duke pasur qëllim të
përbashkët ndërtimin e
sistemit të sigurimeve
shëndetësore, anëtarët e
bordit drejtues u shprehën se

këtij sistemi i paraprijnë
hartimi dhe finalizimi i
protokolleve klinike,
standardizimi i licencimit të
profesionistëve shëndetësorë
dhe finalizimi i sistemit
informativ shëndetësor dhe
ndërlidhja e tij me të gjitha
sistemet e tjera relevante. 
Ata thanë se situata
paradoksale e sigurimeve
shëndetësore dhe Fondit për
Sigurime Shëndetësore
vazhdon që nga viti 2015.
Sigurimet nuk ekzistojnë
sepse nuk ka filluar asnjëherë
mbledhja e primit të
sigurimeve, ndërkaq Fondi
kryen funksionin e trajtimit të

rasteve jashtë institucioneve
publike shëndetësore. Kjo
gjendje do të korrigjohet së
shpejti pasi që po punohet për
sistemin e sigurimeve
shëndetësore. 
Kryeministri Kurti uroi
anëtarët e bordit për detyrën e
tyre të re dhe u dëshiroi
suksese për përmbushjen e
synimeve të tyre që,
gjithashtu, janë edhe të
qeverisë. Ai tha se bordi ka
mbështetjen e plotë të
qeverisë për realizimin e
përgjegjësive dhe qëllimeve të
tyre, teksa vendosi theksin te
rëndësia e transparencës së
këtij institucioni.

Kurti: Bordi i Drejtuesve i Fondit të Sigurimeve
Shëndetësore ka mbështetjen e qeverisë
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PRISHTINË, 22 KORRIK (ER) - Zyra
e Rregullatorit të Energjisë
(ZRrE) ka treguar se furnizuesi
i energjisë elektrike ka
paraqitur kërkesë zyrtare
pranë këtij institucioni për
shqyrtimin e
jashtëzakonshëm të tarifave të
energjisë elektrike meqë
Qeveria e Kosovës nuk ka
realizuar subvencionimin siç
ishte zotuar. 
Një kërkesë e tillë është bërë
pas trendit në rritje të
çmimeve në tregjet me
shumicë të energjisë elektrike.
“ZRrE-ja do ta shqyrtojë
kërkesën e FShU-së për të
parë nëse tejkalohet pragu i
materialitetit prej 5-

përqindësh i të hyrave të
FShU-së dhe plotësohen
kushtet e Rregullës për të hyrat
e FShU-së që të hapet
shqyrtimi i jashtëzakonshëm i

tarifave me pakicë për
konsumatorët e rregulluar të
energjisë elektrike. Më 19
korrik 2022 furnizuesi i
energjisë elektrike, i ngarkuar

me obligimin e shërbimit
publik si Furnizues me
Shërbim Universal
(FShU/KESCO), ka paraqitur
kërkesë zyrtare te ZRrE-ja për
hapjen e shqyrtimit të
jashtëzakonshëm të të hyrave
të lejuara maksimale për
FShU. FShU kërkesën e tij e
mbështet në operimin nën
kosto si rezultat i mungesës së
subvencionit të zotuar nga
Qeveria e Republikës së
Kosovës dhe trendit në rritje të
çmimeve në tregjet me
shumicë të energjisë elektrike.
Nga momenti i paraqitjes së
kërkesës për shqyrtim të
jashtëzakonshëm, FShU
brenda 20 ditëve të punës

duhet ta paraqesë
arsyeshmërinë bashkë me
kalkulimet e ndikimit
financiar. Pas pranimit të
arsyeshmërisë së detajuar,
ZRrE do ta shqyrtojë kërkesën
e FShU-së për të parë nëse
tejkalohet pragu i
materialitetit prej 5 % i të
hyrave të FShU-së dhe
plotësohen kushtet e rregullës
për të hyrat e FShU-së që të
hapet shqyrtimi i
jashtëzakonshëm i tarifave me
pakicë për konsumatorët e
energjisë elektrike. ZRrE-ja do
ta mbajë të njoftuar publikun
në lidhje me veprimet që do të
ndërmerren”, ka njoftuar
ZRrE-ja.

Kërkohet shqyrtim i jashtëzakonshëm i tarifave të energjisë elektrike në Kosovë 

Dragash, 22 korrik (ER) -
Burim Piraj, pronari i
kompanisë “Meka Halal
Food”, ka bërë me dije se të
premten ka ekzekutuar pagën
e 13 për punëtorët e vet. Ai ka
thënë që me ndihmën e
bashkëpunëtorëve dhe
konsumatorëve kanë arritur
t’ua sigurojnë punëtorëve

pagën e 13. “Faleminderit
Zoti im që po na mundëson
një ndjenjë kaq të mirë që
është një prej çasteve më të
lumtura të jetës sime.
Kompania jonë sivjet më 4
korrik e ka pasur përvjetorin e
30 të fillimit të punës në
prodhim të suxhukut. Duke e
pasur parasysh situatën në

vend, kam vendosur të heq
dorë nga manifestimi të cilin
kemi filluar ta përgatitim dhe
një shumë prej 5 000 eurosh
të ndaj për familjet në nevojë.
Do të festojmë një herë tjetër.
Shpresoj që Zoti im të jetë i
kënaqur me punën dhe
veprat tona”, ka shkruar Piraj
në “Facebook”.

“Meka Halal Food” ua jep punëtorëve pagën e 13

PRISHTINË, 22 KORRIK -
Intervistimi i ministrit të
Financave, Punës dhe
Transfereve, Hekuran Murati,
ka mbetur në gjysmë në
Komisionin Hetimor për krizën
energjetike. Mbledhja  e këtij
komisioni është ndërprerë në
mungesë të kuorumit pasi
deputetët e Lëvizjes
Vetëvendosje e kanë lëshuar
sallën si pasojë e një përplasjeje
në mes të shefes së grupit
parlamentar të kësaj partie,
Mimoza Kusari-Lila dhe
deputetit të PDK-së, Ferat
Shala.
Gjatë intervistimit ministri
Murati e ka konsideruar të
domosdoshme ndarjen e
mjeteve për subvencionim të
importit të energjisë në muajin
dhjetor të vitit të kaluar. Ai ka
thënë se 20 milionëshi i ndarë
për KEK-un ka qenë i ligjshëm
dhe i nevojshëm pas rënies së
bllokut në termocentralin
“Kosova B”. “Në kuadër të
funksioneve që kemi, duhet t’i
marrim veprimet e nevojshme
që të sigurohemi që në atë
kohë, sidomos në muajin
dhjetor, kur kishte një situatë të
rënduar në nivel global,
sidomos në kontinentin
evropian krizë energjetike.
Çmimet ishin tepër të larta dhe
kishim edhe një rënie të një
blloku të termocentralit ‘Kosova
B’. Pra ishte e nevojshme të
mbështetej importi që të
sigurohej furnizimi i rregullt me
energji elektrike. Ishte një

vendim i domosdoshëm në
mënyrë që të sigurohej edhe
mbarëvajtja e ekonomisë së
vendit dhe jetës së përditshme
të qytetarëve që të kenë
furnizim me energji elektrike”,
ka thënë Murati.
I pyetur nga deputetët, Murati
ka treguar se pse nuk janë
shpërndarë nga qeveria edhe
90 milionë eurot e zotuara për
energjinë. “Mjetet nuk janë
ndarë. Është zotim i qeverisë.
Zotimi ka qenë në kuadër të
diskutimeve dhe konsultimeve
që janë bërë të task-forcës dhe
synimit që Qeveria e Kosovës t’i
mbështesë qytetarët që mos të
ketë tarifa të papërballueshme.
Shuma që kemi marrë përsipër
si Qeveri e Kosovës është 90
milionë euro për vitin tarifor. Ky
zotim i qeverisë qëndron dhe
qeveria nuk i mbetet borxh
askujt, pasi shteti vazhdon të
qëndrojë. Zotimi ka qenë 90
milionë dhe zotimi qëndron
për vitin tarifor. Këto janë
çështje teknike dhe të
metodologjisë së përcaktuar
ndërmjet aktorëve që pajtohen
për të zbatuar një metodologji,
a bëhet me këste, muaj për
muaj apo si”, ka thënë Murati.
Pas këtyre përgjigjeve, deputeti i
PDK-së, Ferat Shala, e ka
quajtur spekulante shefen e
deputetëve të LV-së, Mimoza
Kusari-Lila. “Unë e kam shumë
të vështirë të barazohem me
spekulime dhe me gjithçka
tjetër të zonjës Kusari.
Pajtohem se për spekulim kjo

është kampione. Kampione
jeni. Ju jeni spekulantja më e
madhe e këtij Kuvendi”, ka
thënë Shala.
Ndërsa Mimoza Kusari-Lila e ka
quajtur të papranueshëm këtë
etiketim dhe më pas, në shenjë
revolte, bashkë me deputetë të
tjerë të LV-së e kanë lëshuar
mbledhjen. “Nëse fillojmë me
etiketime dhe kategorizime, ne
e lëshojmë Komisionin
Hetimor dhe nuk marrim pjesë.
Zotëri Shala, jeni koleg deputet
dhe të quajturit me emra dhe
etiketime është e tepruar. Unë
thashë pyetje spekulative, s’ju
thashë juve spekulant. Unë
s’bëj pyetje spekulative. Ju bëni.
Rri, uluni aty! Zotëri Shala,
ndaleni këtë mënyrë
patronizuese, s’jeni as profesor i

imi, as nuk jeni në një pozitë kur
mund t’i thoni një deputeti
‘uluni aty’ apo ‘ngrituni’”, ka
thënë ajo.
Pas përfundimit të mbledhjes,
deputeti i PDK-së, Ferat Shala,
para medieve ka thënë se këto
janë vetëm pretekste të
mazhorancës për t’i ikur
përgjegjësisë. “Kjo është orvatje
për t’i ikur përgjegjësisë. Të
gjitha të tjerat nuk mund të
arsyetohen nga ndërhyrjet e
kolegëve derisa ne po
bashkëbisedonim në mënyrë
normale me ministrin. Nuk ka
përgjigje për paranë,
metodologjinë e shpërndarjes.
S’ka përgjigje për raportin
konsultativ. S’ka përgjigje për
ndërhyrjet politike që kanë bërë
në ZRrE”, ka thënë Shala. 

Edhe shefi i deputetëve të PDK-
së, Abelard Tahiri, ka thënë se
ministri Murati nuk ishte në
gjendje të përgjigjet konkretisht
në asnjë pyetje të deputetëve.
“Ministri i Financave nuk ishte
në gjendje të përgjigjej në
pyetjet e tilla. Ne kërkonim
përgjigje për shpenzimet e
mjeteve dhe borxheve që ka
Kosova karshi importuesve të
energjisë. Ai na fliste për
metodologjinë dhe mënyrën si
do të bëhen. Ne po shohim se
nuk ka një gatishmëri që
ministri të japë llogari për
punën e tij”, ka thënë Tahiri.
Kjo mbledhje ka mbetur të
vazhdojë një herë tjetër, kur të
vendoset bashkërisht në mes të
kryetarit të komisionit, Driton
Selmanaj dhe ministrit Murati.

Qeveria nuk i ka shpërndarë 90 milionë eurot 
e zotuara për energjinë
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Ngrohja globale, duket gjithnjë e
më e pashmangshme.
Përpjekjet për të ndalur
ndryshimet klimatike
vazhdojnë të mbeten kryesisht
në letër, ndërsa efektet e tyre po
bëhen gjithnjë e më të dukshme.
Për këtë arsye, një pjesë e
komunitetit shkencor, po joshet
që krahas reduktimit të
emetimeve të gazeve serrë në
atmosferë, të hartojë strategji me
të cilat të tentojë të ndryshojë në
mënyrë aktive efektet e ndotjes,
nëpërmjet teknologjive që
synojnë të reduktojnë
rrezatimin e energjisë diellore që
përthithet nga planeti ynë.
Në anglisht ky proces quhet
Menaxhim i Rrezatimit Qiellor
(SRM), ose Inxhinieri Diellore,
dhe është aktualisht një fushë
kërkimore shumë e
debatueshme. Për kritikët,
rreziku është që kjo zgjidhje të
bëjë më shumë dëme sesa vetë
problemi aktual, duke i
përkeqësuar efektet e
ndryshimit të vazhdueshëm
klimatik, apo duke prodhuar të
gjitha efektet e reja të dëmshme.
Por për ithtarët e tij, inxhinieria
klimatike është një “Plan B” i
rëndësishëm, i cili duhet
përgatitur me kujdes, dhe të
mbahet gati në rast se
marrëveshjet ndërkombëtare
aktuale për mbrojtjen e klimës,
do të rezultojnë të kota. Por kush
ka të drejtë? E pamundur të
thuhet me saktësi.
Por fronti i Po-së ka arritur muajt
e fundit një fitore të
rëndësishme:buxheti i qeverisë
amerikane për këtë vit,
parashikon krijimin e një grupi
pune, që do të merret me
studimin erreziqeve dhe

mundësive të inxhinierisë
diellore, dhe hartimin e
udhëzimeve zyrtare për
zhvillimin e tyre.
Koncepti që qëndron pas
gjeoinxhinierisë së klimës, SRM,
është shumë i thjeshtë. Çdo ditë
planeti ynë merr energji nga
Dielli, në formën e rrezeve të
dritës. Një pjesë e saj përthithet
nga sistemi i planetit, dhe më
pas ri-rrezatohet në hapësirë   
gjatë natës, si rrezatim infra i
kuq.
Pjesa tjetër reflektohet nga
atmosfera, retë dhe sipërfaqja e
tokës. Normalisht bilanci i
energjisë i planetit tonë, është
pak a shumë në ekuilibër:sasia e
energjisë që marrim, është
pothuajse identike me atë që
dërgojmë përsëri në hapësirë.
Prandaj, çdo gjë që ndikon në
sasinë e energjisë që hyn ose del,
do t’i ndryshojë temperaturat
globale të planetit. Kjo është
pikërisht ajo që po ndodh edhe
me ngrohjen globale:efekti serë i
shkaktuar nga emetimet
njerëzore, po e rrit sasinë e
nxehtësisë që bllokohet nga
atmosfera jonë, dhe që nuk
shpërndahet në hapësirë.
Ndaj po rriten temperaturat
mesatare globale. Për
momentin, zgjidhja që po
përpiqemi të arrijmë, është të
zvogëlojmë sasinë e gazeve serrë
që futim në atmosferë, në
mënyrë që të kufizojmë sasinë e
nxehtësisë që do të bllokohet në
të ardhmen nga efekti serë, dhe
të mbajmë në nivele “të
tolerueshme” rritjen e
temperaturat.
E megjithatë, ka edhe një
mundësi tjetër, shumë më
radikale:të rritet sasia e energjisë

dhe nxehtësisë që reflektohet në
hapësirë, në mënyrë që të
rivendoset ekuilibri i nxehtësisë
në planet, duke e reduktuar
sasinë e nxehtësisë që hyn tek
ne. Mundësitë janë padyshim të
shumëfishta.
Por metoda më e diskutueshme
për të ulur rrezatimin diellor të
përthithur nga Toka, quhet
“ndërhyrja e aerosolit
stratosferik”, dhe përfshin
lëshimin e një shtrese grimcash
reflektuese në stratosferë, për të
dërguar sërish në hapësirë një
pjesë të rrezatimit diellor që
arrin nëplanetin tonë.
Në një farë mënyre, synohet të
imitohet ajo që ndodh
natyrshëm pas shpërthimeve të
mëdha vullkanike, të cilat duke e
mbuluar tokën me re dhe
aerosolë të gaztë, shkaktojnë
rënien e papritur të
temperaturave. Për shembull,
shpërthimi i vullkanit Tambora
në Indonezi, shkaktoi një ulje të
temperaturave mesatare me 3
gradë, duke bërë që viti 1815 të
hyjë në histori si “viti pa verë”.
Një nga projektet më të
avancuara në këtë fushë, është ai
i realizuar nga studiues të
Universitetit të Harvardit me
programin e tyre “ScoPEx”.
Qëllimi është të testohet
teknologjia duke përdorur një
balon që do të lëshojë në
stratosferë grimca të karbonatit
të kalciumit, dhe më pas të
monitorojë efektet në aspektin e
rrezatimit që reflektohet sërish
në hapësirë, si dhe
ndërveprimet kimike me
elementët e tjerë të pranishëm
në hapësirë.
Testi i parë ishte planifikuar për
vitin e kaluar në Suedi, por në

momentin e fundit komiteti i
etikës i universitetit amerikan
vendosi ta anulojë
eksperimentin, edhe për shkak
të protestave nga një pjesë e
komunitetit shkencor dhe
popullsisë vendase në zonën ku
ishte planifikuar lëshimi i
balonit.
Në muajt në vijim, u fol për një
datë të re nisjeje të planifikuar
për në qershor të këtij viti, por
për momentin është e
pamundur të konfirmohet nëse
testi është kryer apo jo. Po cilat
janë rreziqe? Ajo që shqetëson
më shumë një pjesë të
konsiderueshme të komunitetit
shkencor,janë të panjohurat e
shumta të një strategjie,
rezultatet e së cilës janë
objektivisht të vështira për t’u
parashikuar.
Për shembull, kimikatet e
lëshuara në atmosferë mund të
ndërveprojnë me elementë të
tjerë tashmë të pranishëm, si
ozoni, dhe të shkaktojnë
reaksione kimike që janë të
dëmshme për atmosferën,
klimën apo edhe shëndetin. Po
ashtu, nuk është e lehtë të
parashikohen efektet që do të
kishte reduktimi i dritës së Diellit
në mjedis, veçanërisht tek bimët
që kanë nevojë për t’u rritur.
Më pak dritë, mund të zvogëlojë
rritjen e pyjeve dhe pyjeve, ose
më keq akoma, të zvogëlojë
rendimentin e tokës bujqësore,
duke vënë në rrezik sigurinë
ushqimore të miliarda njerëzve.
Edhe nëse gjithçka shkon siç
shpresohet, ekziston edhe
rreziku i shkaktimit të një rrethi
vicioz që do të çonte në varësinë
nga gjeoinxhinieria klimatike,
për të shmangur kolapsin e

planetit.
Një studim i vitit 2018, llogariti se
ndërprerja e një rrezatimit në
shkallë të gjerë
përmesgjeoinxhinierisë, do të
shkaktonte një rikuperim të
ngrohjes globale me një ritëm 10
herë më të shpejtë se ai aktual,
dhe do të vinte në rrezik të madh
biodiversitetin.
A ka strategji të tjera që mund të
përdoren? Një qasje tjetër që
konsiderohet shumë premtuese
quhet “Prodhimi i Reve Detare”,
bazohet në shpërndarjen e kripës
së detit në atmosferën e poshtme
(veçanërisht në oqeane), në
mënyrë që ato të veprojnë si
bërthama kondensimi, duke
krijuar re që më pas do ta
reflektonin larg Tokës dritën e
Diellit.
Një strategji tjetër e mundshme
është rrallimi i Reve Cirruse (ose
hollimi i tyre), që janëpranishme
në troposferën e sipërme, dhe që
në disa kushte mund të
ndihmojnë në kapjen e
nxehtësisë së rrezatuar nga
sipërfaqja e Tokës, me rezultate të
ngjashme me ato të efektit serë.
Kjo teori, përfshin shpërndarjen
e mikrogrimcave që mund të
veprojnë si bërthama ngrirëse,
pra substanca që shkaktojnë
formimin e kristaleve të akullit në
atmosferë, për t’u çliruar në
zonat ku formohen Retë Cirruse.
Kjo duhet të çojë në shfaqjen e
reve me një kohëzgjatje më të
shkurtër, dhe një aftësi më të
vogël për ta kapur nxehtësinë,
duke rritur kështu sasinë e
energjisë që rrezatohet në
hapësirë,   dhe për rrjedhojë duke
e ulur temperaturën e planetit.

Marrë me shkurtime nga Wired
– Bota.al

A është ide e rrezikshme përpjekja 
për ta ftohur artificialisht planetin tonë?



QENDRA SPORTIVE

TEL: 045/82 82 82TEL: 045/82 82 82

10 E SHTUNË, 23 KORRIK 2022

Burim Zekiqi përforcon KB
Vëllaznimin

Basketbollisti Burim Zekiqi e ka përforcuar KB
Vëllaznimin nga Gjakova. Basketbollisti luan
në pozitën numër katër, kurse ishte pjesë e
Trepçës dhe Pejës. “Basketbollisti nga
Mitrovica, i gjatë 200 cm, luan në pozitën
katër. Burim Zekiqi shumicën e karrierës e
kaloi te KB Trepça, por ishte pjesë edhe e KB
Peja. Armë të fortë e ka gjuajtjen për tri pikë
dhe pritet të jetë një ndihmë e madhe për
ekipin”, thuhet në njoftimin e klubit kuqezi.

Kompletohen testet mjekësore,
Muriqi shkon te Mallorca

Sulmuesi i Përfaqësueses së Kosovës, Vedat
Muriqi, i ka kompletuar testet mjekësore për
të kaluar te Mallorca. Siç raportohet nga
mediet spanjolle, shtatlarti nga Prizreni pritet
të nënshkruajë një marrëveshje të re afatgjatë
me klubin. Lojtari e kaloi një gjysmësezon si i
huazuar pikërisht te kjo skuadër dhe
performancat e tij lanë mbresa te drejtuesit.
Marrëveshja tashmë është arritur dhe
transferimi do të realizohet për shumën e 9.5
milionë eurove. 

Muriqi, afër kalimit te Burnley 

Portieri i Kosovës, Arijanet Muriq, është
shumë afër kalimit te skuadra e Burnleyt. Këtë
e ka konfirmuar gazetari Jack Ghauan. Shuma
e këtij transferimi pritet të jetë rreth 3 milionë
euro. Brenda kësaj marrëveshjeje pritet të
përfshihet edhe një opsion blerjeje nga
“Citizens” në rast se lojtari paraqitet mirë me
skuadër.

Trajneri i Unitedit: Mezi pres
që Ronaldo të kthehet 

Trajneri i Manchester Unitedit, Erik ten Hag,
në një konferencë për shtyp ka hedhur poshtë
zërat për një largim të mundshëm të Cristiano
Ronaldos. Ish-lojtari i Juventusit nuk ka qenë i
pranishëm në stërvitje deri më tani me Djajtë
e Kuq. Gjithsesi kjo nuk e shqetëson strategun
holandez për të ardhmen e CR7. “Ronaldo?
Nuk kam asnjë lajm. Gjithçka është njësoj si
javën e kaluar. A jam i shqetësuar që ai nuk
është me ne? Nuk mendoj se është fjala e
duhur që duhet të përdoret. Jam duke u
fokusuar te lojtarët që kam në dispozicion
dhe që po bëjnë shumë mirë. Sa për
Ronaldon, mezi pres që të kthehet”, ka
deklaruar Ten Hag.

SHKURT Fitorja e dytë radhazi
për ‘Dardanët’

ANTWERP, 22 KORRIK - Trajneri i
ekipit Royal Antwerp Mark van
Bommel ka folur pas ndeshjes
së rrethit të dytë të Ligën e
Konferencës ku ekipi i tij mbeti
baras 0-0 me Dritën nga
Gjilani. Van Bommel ka thënë

se ende nuk janë të gatshëm ta
mposhtin këtë lloj të skuadrës
siç është Drita. “Nuk jemi ende
gati t’i mposhtim këto lloj të
skuadrave. Ata (Drita) luajtën
shumë në mbrojtje, ashtu siç
edhe e prisnim. Ne dhamë

pak, patëm katër ose pesë raste
të mira. Pati edhe një situatë
penalltie, që s’dua të ankohem.
Një gol i hershëm e bën
gjithçka shumë më të lehtë. Na
duhet durim kundër një
mbrojtjeje të tillë siç bëri

kundërshtari ynë”, ka thënë
Bommel. 
Ndeshja e kthimit në mes të
Dritës dhe Royal Antwerpit do
të luhet më 28 korrik në
Prishtinë në stadiumin “Fadil
Vokrri”.

Van Bommel: Nuk jemi ende gati ta mposhtim Dritën 

Prishtinë, 22 korrik - Kosova U20,
pasi shënoi fitoren e fundit në grup,
në garë për vendet 9-16, ka mundur
Rumaninë me shifrat 79:82 (27:28,
14:19, 17:14, 21:21), në FIBA
Kampionatin Evropian, Divizioni B,
që po zhvillohet në Gjeorgji.
Çereku i parë ishte kryesisht i
barabartë, ku epërsinë më të lartë e
kishin rumunët, 19:14, ndërsa kjo
pjesë përfundoi 27:28. “Dardanët”
vazhduan lojën e mirë në
periudhën e dytë, për ta arritur
epërsinë më të lartë, dhjetë pikë,

33:43, ndërsa shkuan në pushim
me rezultat 41:47. Basketbollistët e
rinj të Kosovës edhe në periodën e
tretë kishin epërsi deri në nëntë
pikë, 48:57, por rumunët në fund të
kësaj pjese u këndellen dhe e
ngushtuan rezultatin në 58:61 sa
ishin shifrat në semafor pas 30
minutash. 
Në dhjetë minutat e fundit u
zhvillua lojë interesante.
“Dardanët” ishin në epërsi
konstante, kurse Rumania përpiqej
me të gjitha forcat ta rikthejë

rezultatin, megjithatë nuk ia arriti
qëllimit dhe Kosova triumfoi 79:82.
Te Kosova u dalluan Don Polloshka
me 17 pikë, Bardh Istrefi me 13 pikë
e katër kërcime, Drilon Shala me
gjashtë pikë e 13 kërcime dhe në
çastet vendimtare, i
jashtëzakonshëm ishte Fatlind
Shoshaj me shtatë pikë radhazi nga
tetë sa shënoi gjithsej. Kosova U20
sot (e shtunë) do të përballet me
fituesin e ndeshjes Zvicra -
Hungaria. Kjo ndeshje zhvillohet
për vendet 9-12.
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ROMË, 22 KORRIK - Elseid Hysaj
po bëhet gati t’i thotë
lamtumirë Lazios pas vetëm
një sezoni, për të provuar një
tjetër përvojë, këtë radhë larg
Italisë. Mbrojtësi i

përfaqësueses shqiptare pritet
të zbarkojë në La Liga, ku e
kërkon me ngulm Valencia e
Rino Gattusos. Sipas “La
Repubblica”, Hysaj dhe klubi
spanjoll kanë gjetur pajtim për

rrogën dhe për transferimin e
tij sa më shpejt që të jetë e
mundur. Pengesë bëhet vetëm
kërkesa e Lazios për
futbollistin, të cilin një vit më
parë e siguroi me parametër

zero pasi i kishte mbaruar
kontrata me Napolin. Klubi
bardhekaltër kërkon 5 milionë
euro për kartonin e tij dhe
Valencia për momentin nuk
është dakord.

Lazio kërkon pesë milionë euro për Hysajn 

As Reali nuk e dëshiron Ronaldon 

Cristiano Ronaldo së fundi është refuzuar edhe nga
skuadra e Real Madridit. Pikërisht aty ku shkëlqeu më
së shumti, duke fituar gjithçka me “Los Blancos”,
portugezi nuk po shihet si një alternativë e duhur për
sulmin. Portugezi tanimë është me valixhe në duar, në
pritje të skuadrës së re, por duket se asnjë klub i madh
nuk dëshiron t’ia hapë derën. Ndonëse llogaritet si një
nga më të mirët e historisë së futbollit, mosha dhe paga
e lartë që kërkon ai po përbëjnë telashe të mëdha për
cilindo klub. Mbetet të shihet se ku do të përfundojë
37-vjeçari në fund të merkatos.

Hardeni rinovon me Philadelphian 

E ardhmja e James Hardenit do të jetë sërish te
Filadelfia. 32-vjeçari ka rënë dakord për një kontratë
dyvjeçare për të qëndruar te kjo skuadër dhe do të
fitojë rreth 14.5 milionë dollarë më pak se në sezonin e
shkuar. Hardeni do të nënshkruajë një marrëveshje me
vlerë pak më shumë se 68 milionë dollarë, duke
siguruar 33 milionë dollarë në sezonin e parë dhe në të
dytin 35 milionë. Marrëveshja mes palëve do të
zyrtarizohet në orët e ardhshme, për ta shndërruar
Hardenin në mesin e basketbollistëve më të paguar të
NBA-s amerikan. Mbrojtësi kishte një opsion për ta
rinovuar në sezonin e ardhshëm për një marrëveshje
prej 47.4 milionë dollarësh, por u refuzua prej tij, me
pretendimin se dëshiron t’i japë më shumë liri
financiare Filadelfias. Hardeni është shpallur tri herë
pikëshënuesi më i mirë i sezonit, teksa ka një mesatare
prej 22 pikësh dhe 10 asistime për ndeshje. 

Icardi kundër largimit nga PSG-ja 

Sulmuesi Mauro Icardi nuk e ka në plan të largohet nga
Paris Saint-Germaini. Mediumi francez “Foot Mercato”
raporton se ish-futbollisti i Samprodias dhe i Interit e
ka ndarë mendjen sa i përket të ardhmes së tij. Roma,
Nice dhe Monza janë skuadrat që kanë treguar
interesim për shërbimet e sulmuesit argjentinas, ndërsa
edhe vetë kampioni aktual i Ligës 1 është i interesuar
për ta shitur lojtarin. Mirëpo, Icardi është i lumtur në
PSG dhe nuk dëshiron të largohet. Mbetet të shihet
gjatë kësaj vere nëse do të ketë vend për të apo jo në
sulmin “vrasës” të parisienëve.

Nottingham Forest paraqet Lingardin  

Nottingham Forest ka konfirmuar zyrtarisht
transferimin e Jesse Lingard nga Manchester United si
lojtar i lirë. “Nottingham Forest është i kënaqur të
konfirmojë nënshkrimin e Jesse Lingard”, thuhet në
postimin e shkurtër të Nottinghamit. Lojtari anglez ka
nënshkruar një kontratë njëvjeçare me skuadrën e
Nottinghamit, e cila rikthehet pas plot 22 vjetësh në
Premierë Ligë.

SHKURT 

LONDËR, 22 KORRIK - Në prag të
garës numër 300 në karrierë në
Formula 1, piloti britanik i
Mercedesit, Lewis Hamilton, ka
folur për atë që e pret në pistën
franceze këtë fundjavë. “Nuk e dija
që kjo ishte gara ime numër 300,
ndaj për mua kjo gjë nuk përbën
ndonjë ndryshim nga të tjerat.
Dua vetëm të argëtohem e të fitoj”,
ka thënë Hamiltoni. “Kur je i ri
shpreson të jetosh në përjetësi, të
garosh sa më shumë, por duhet të
jesh me këmbë në tokë e të
qëndrosh me ata që do. Unë do të
garoj për të fituar në një pistë të
shpejtë dhe shpresoj që përparimi
në javët e fundit të më ndihmojë
edhe në këtë pistë”, ka shtuar piloti
britanik, shtatë herë kampion
bote. “Kemi bërë mjaft përparim
dhe nuk dorëzohemi kollaj. Tani

ndihem disi më komod me këtë
makinë. Në garat e fundit, dallimi
me të tjerët ka qenë më i vogël, çka
tregon se po i afrohemi Red Bullit e

Ferrarit. Duhet të rikthehemi ku
meritojmë të jemi, pasi synoj të
fitoj ndonjë garë edhe këtë vit”, ka
pohuar Hamiltoni.

Hamiltoni paralajmëron rivalët: Kemi
bërë përparim, ndihem më komod te
Mercedesi i ri 

Skuadra e Juventusit ka
transferuar futbollistë
cilësorë si Pogba, Di Maria
dhe Bremer. Trajneri
Massimiliano Allegri e ka
pranuar se “Zonja e Vjetër” e
ka për detyrë ta fitojë titullin.

“Juventusi si gjithmonë niset
për të arritur çdo objektiv,
këtë verë kanë ardhur lojtarë
të rëndësishëm, disa me
përvojë e disa të rinj. Përveç
të tjerave, është viti i dytë
ndaj nisemi nga një bazë e

mirë. Pasi kemi mbetur një
vit pa trofe, për herë të parë
pas 10 vjetëve, e kemi për
detyrë ta fitojmë titullin
kampion”, ka thënë Allegri.
“Di Maria dhe Pogba janë të
jashtëzakonshëm. Kemi një

të ri si Gati, pastaj ka të tjerë
të rinj që duhet t’i vlerësojmë.
Jam shumë i lumtur për
afrimin e Bremerit, lojtarë
fizikë dhe me karakteristikat
që kërkonim. Nuk ka shumë
lojtarë në qarkullim të këtij

niveli dhe klubi u tregua i aftë
ta zëvendësonte menjëherë
De Ligtin. Jam i kënaqur, por
tani nisin ndeshjet dhe
vetëm një muaj na ndan nga
fillimi i sezonit”, ka shtuar
Allegri.

Allegri: E kemi për detyrë ta fitojmë titullin kampion

LONDËR, 22 KORRIK - Raheem
Sterling u largua nga skuadra
kampione e Premierë Ligës,
Manchester City, dhe veshi
fanellën e Chelseat. Një
transferim që për anglezin është i
duhur, pasi kërkon të jetë
protagonisti absolut në skuadër.
Në një intervistë për “Chelsea
TV”, Sterling ka treguar edhe
vendimin se pse zgjodhi të
kalonte te blutë e Londrës. Ai ka
treguar edhe ndjesitë e para si
lojtar i Chelseat. “Duke parë në dy
vitet e fundit se janë katër ose
pesë finale në të cilat keni qenë,
përparimi i ekipit, fitimi i Ligës së
Kampionëve dhe tani po kërkoni
të sfidoni për Ligën Premiere,
është diçka që më intrigoi kur
isha duke biseduar me klubin.
Duke parë drejtimin në të cilin po
shkon ekipi, është diçka që e
pashë me të vërtetë dhe thjesht
ndjeva se ishte një vend ku mund
të gjeja veten. Thjesht mendoj se
është platforma e përsosur për
mua. Klubi e ka tashmë atë
mentalitet fitues, por për të
vazhduar ta bëjë atë çdo vit dhe të
vazhdojë të fitojë gjithnjë e më
shumë trofe dhe të ndërtohet në
sezonin e ardhshëm. Mendoj se

kjo është ajo që bëjnë
menaxherët kryesorë si Thomas
Tuchel. Nuk është një fitore e një
viti dhe pushimi në vitin e
ardhshëm është përsëri dhe
përsëri dhe përsëri dhe kjo është
ajo që më emocionon të jem këtu.
Është sfida përpara dhe të fitojmë
më shumë trofe”, ka thënë
Sterling. 
Për 27-vjeçarin, Tucheli bëri një
përshtypje të madhe tek ai gjatë
diskutimeve të transferimit dhe
shansi për të punuar më afër me
disa fytyra të njohura ishte çelësi
për ta bërë ndryshimin. “Unë nuk
dua të hyj në shumë detaje në

bisedat e mia me menaxherin. Ju
mund të shihni se sa i sinqertë
ishte dhe sa shumë më donte
mua këtu. Kjo ishte gozhdë për
mua. Isha i sigurt se ky është një
vend ku unë dua të jem. Unë i
njoh disa nga djemtë e ekipit
kombëtar. Mason, Chillwell, për
të përmendur disa, dhe unë kam
një lidhje të mirë me Callum
tashmë. Ndihem si në shtëpinë
time dhe thjesht po vazhdoj ta bëj
punën. Mezi pres të luaj më
shumë me ta. Ka qenë një javë e
parë e shkëlqyer. Jam duke u
vendosur me të vërtetë”, ka shtuar
ylli anglez.

Sterling: Erdha të fitoj trofe te Chelsea 
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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 “Agora&More”, Sh.P.K, me

seli në Gjakovë ka marrë vendim të shuajë biznesin me nr.

Fiskal: 811874462 dhe ka caktuar likuidatorin për zhvillim-

in e procedurës së Likuidimit. Njoftohen të gjithë klientët që

kanë raporte Kreditore - Debitorë me këtë kompani që të

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

OBAVESTENJE

Obavestavanje se svi klienti da drustvo sa

“AGORA&More”, d.o.o., iz Gjakovice donelo odluku o

prestani rada sa bisnisom NUI: 811874462 ujedno imenovao

Likvidatora o sprovodjenju postupka likfidacije.

Obavestavaju se svi klienti koji imaju obaveze i potrazivan-

ja u navedenoj firmi, da se jave u roku od 30 dana od dana

objavljivanja o novine. 

ANNOUNCEMENT

We inform all clients that “Agora&More”, L.L.C, in Gjakova

has taken the decision to quit its business with NUI:

811874462, 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 kind-

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

newspaper announcement- publication. 
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