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BRUKSEL, 25 KORRIK - Komisioni
Evropian ka miratuar
përdorimin e vaksinës kundër
lisë së majmunëve, pasi
Organizata Botërore e
Shëndetësisë e shpalli linë e
majmunëve emergjencë
shëndetësore globale, tha
prodhuesi i ilaçeve nga
Danimarka. “Komisioni
Evropian ka zgjatur autorizimin
e vaksinës së kompanisë për
linë, ‘Imvanex’, për ta përfshirë
në mbrojtjen kundër lisë së
majmunëve”, në linjë me
rekomandimin e vëzhguesit

shëndetësor ëtë BE-së, tha
kompania “Bavarian Nordic”.
“Miratimi vlen për të gjitha
shtetet anëtare të Bashkimit

Evropian si dhe në Islandë,
Litenshtajn dhe Norvegji”, tha
kompania.
Të shtunën, më 23 shkurt,

OBSh-ja e shpalli linë e
majmunëve emergjencë
shëndetësore globale. Nga lia e
majmunëve deri më tani janë
prekur 16 000 persona në 72
shtete të botës.
Në BE që prej vitit 2013 vaksina
“Imvanex” ka marrë miratimin
për përdorim kundër lisë.
Edhe më herët ishte shqyrtuar
përdorimi i vaksinës kundër lisë
për shkak të ngjashmërisë së
viruseve që shkaktojnë linë dhe
linë e majmunëve.
Lia e majmunëve është më pak e
rrezikshme dhe më pak e

infektuese sesa lia e cila u zhduk
më 1980.
Simptomat e lisë së majmunëve
janë temperatura, kokëdhimbja,
dhimbja e muskujve dhe
shpinës. Simptomat zgjasin
pesë ditë.
Po ashtu, personat e prekur kanë
skuqje në fytyrë, duar dhe
këmbë, si dhe puçrra.
Shpërthimi i ri me linë e
majmunëve u raportua në fillim
të majit në shtetet e Afrikës
Qendrore dhe Perëndimore, ku
kjo sëmundje për një kohë të
gjatë ka qenë epidemi.

BE-ja miraton përdorimin e vaksinës kundër lisë së majmunëve

TEHRAN, 25 KORRIK - Irani tha se
kamerat e Kombeve të
Bashkuara të vendosura në
uzinat bërthamore nuk do të
aktivizohen derisa të arrihet
marrëveshje për ringjalljen e
paktit bërthamor të vitit 2015,
që ishte nënshkruar midis
Teheranit dhe fuqive botërore.
Agjencia gjysmështetërore e
lajmeve, “Tasnim”, citoi
z ë v e n d ë s p r e s i d e n t i n ,
njëherësh kreun e

Organizatës për Energji
Bërthamore të Iranit,
Mohammad Elsamin, të ketë
thënë më 25 korrik se
kamerat, që Teherani i largoi
muajin e kaluar, ishin
instaluar si pjesë e
marrëveshjes për të hedhur
poshtë akuzat se Irani po
tentonte që të pasuronte
uraniumin për armë
bërthamore.
Megjithatë, ai tha se me

marrëveshjen bërthamore, që
është prishur pas tërheqjes së
Shteteve të Bashkuara, bën që
për Iranin, kamerat të mos
jenë të pranueshme. “Këto
kamera janë të lidhura me
marrëveshjen bërthamore.
Nëse perëndimorët i kthehen
marrëveshjes dhe ne të jemi të
bindur se ata nuk do të bëjnë
ndonjë dredhi, ne do ta
marrim vendimin për këto
kamera”, tha ai.

Shtetet e Bashkuara u
tërhoqën nga marrëveshja më
2018, kjo bëri që Teherani
gradualisht ta niste shkeljen e
marrëveshjes.
Teherani së fundmi ka
sugjeruar se mund t’i kthehet
respektimit të kufizimeve
nëse arrihet një marrëveshje e
re, por ka insistuar që
Uashingtoni duhet ta bëjë
hapin e parë.
ShBA-ja ka argumentuar se

negociatat për marrëveshjen
bërthamore të Iranit mund të
përfundojnë nëse Teherani
tërhiqet nga kërkesat.
Bisedimet për ringjalljen e
marrëveshjes kanë ngecur që
nga muaji prill.

Irani thotë se nuk do t’i aktivizojë kamerat në uzinat bërthamore

ANKARA, 25 KORRIK - Turqia akuzoi
të hënën Greqinë se ka
zmbrapsur një varkë që
transportonte emigrantë nga
ujërat territoriale greke në ato
turke.
Ministria e Mbrojtjes në Ankara
tha se incidenti ndodhi të dielën
pranë Rodosit [ishull grek] dhe
publikoi pamjet me dron në
mediet sociale që tregonin rojet
bregdetare duke tërhequr
varkën në ujërat turke pranë
vendpushimit jugperëndimor të
Marmaris [port- qytet në Turqi].
Rojat bregdetare greke nuk kanë
dhënë ndonjë komente për
rastin.

“Reuters” nuk ishte në gjendje ta
verifikonte menjëherë
vërtetësinë e pamjeve, të cilat
tregojnë se pasagjerët e një varke
lidhin një litar nga pjesa e
prapme e saj në një varkë të
vogël gome, të cilën varka më
pas e tërheq mbrapsht përpara
se të shkëputet prej saj dhe të
largohet. Nuk ishte e qartë se sa
njerëz ishin në varkën e vogël
prej gome.
Athina ka mohuar vazhdimisht
akuzat nga grupet e të drejtave të
njeriut dhe agjencia e
refugjatëve e Kombeve të
Bashkuara, UNHCR, se ajo i
zmbraps emigrantët jashtë

ujërave greke, duke thënë se
përgjon varkat në det për t’i
mbrojtur kufijtë e saj.
Greqia ishte vija e parë e krizës së
migracionit të Evropës më 2015
dhe 2016 kur rreth një milion
refugjatë që ikën nga lufta dhe
varfëria në Siri, Irak dhe
Afganistan mbërritën, kryesisht
nëpërmjet Turqisë. Numri i të
ardhurve ka rënë ndjeshëm që
atëherë.
Greqia dhe Turqia, vende
anëtare të NATO-s dhe rivale
historike, kanë qenë prej kohësh
në mosmarrëveshje për çështjet
e emigrantëve dhe pretendimet
territoriale konkurruese.

Turqia thotë se Greqia e zmbrapsi varkën 
me emigrantë në ujërat turke

KIEV, 25 KORRIK - Forcat ukrainase
kanë shkatërruar 50 depo të
municionit të Rusisë duke
përdorur sistemin e raketave
HIMRAS, që Uashingtoni i ka
dhënë Ukrainës, tha ministri
ukrainas i Mbrojtjes. “Kjo
ndërprenë zinxhirët logjistikë [të
Rusisë] dhe pamundëson që të
kryejë luftime aktive dhe t’i
mbulojë forcat tona me
granatime”, tha më 25 korrik
ministri i Mbrojtjes i Ukrainës,
Oleksiy Reznikov.

Këto pretendime të Reznikovit
nuk kanë mundur të
konfirmohen në mënyrë të
pavarur.
Po të hënën Ministria e Mbrojtjes
e Rusisë pretendoi se forcat e saj
kanë shkatërruar një depo
municioni, ku ishin të vendosura
HIMARS-ët amerikanë në
Bogdanovtsi, në rajonin
Helnitski të Ukrainës.
As këto pretendime të Rusisë nuk
kanë mundur të konfirmohen në
mënyrë të pavarur.

Javën e kaluar Shtetet e
Bashkuara njoftuan se do t’i
dërgojnë Ukrainës edhe katër
sisteme HIMRAS, pasi në të
kaluarën i kishin dërguar 12 të
tjerë.
Ukraina ka thënë se përdorimi i
Sistemeve të Artilerisë me
Lëvizshmëri të Lartë (HIMARS)
po bën dallimin në fushëbetejë.
Këto sisteme janë më precizë dhe
kanë rreze më të gjatë veprimi
sesa sistemet sovjetike që Kievi
ka në arsenal.

Ukraina: Kemi shkatërruar 
50 depo ruse me sistemet HIMARS
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PRISHTINË, 25 KORRIK (ER) -
Drejtoria e Inspeksionit në
komunën e Prishtinës ka
larguar të gjithë shitësit nga

rrugët në afërsi të Tregut të
Gjelbër dhe ka organizuar
pastrimin e këtyre rrugëve
nga mbeturinat e shumta të

grumbulluara aty ndër vite.
“Falënderojmë të gjithë
shitësit për mirëkuptimin
dhe bashkëpunimin e treguar

gjatë këtij aksioni i cili ka për
qëllim transformimin e
Prishtinës”, ka njoftuar
komuna e Prishtinës.

Largohen shitësit nga rrugët në afërsi të Tregut të Gjelbër në Prishtinë

MITROVICË, 25 KORRIK (ER) -
Kryetari i Aleancës për
Ardhmërinë e Kosovës (AAK),
Ramush Haradinaj, ka vizituar
kryetarin e komunës së
Mitrovicës, Bedri Hamza.
Haradinaj ka thënë se me
kryetarin aktual të Mitrovicës
kanë pasur bashkëpunim të
shkëlqyer në kohën kur e
drejtonte Ministrinë e Financave.
Lideri i AAK-së i ka dhënë
Hamzës medaljen me “Me besim
në Zot, atdhe dhe shtet”. “Me
kryetarin e Mitrovicës, z. Bedri

Hamza, kemi pasur
bashkëpunim të shkëlqyer gjatë
kohës kur ai ishte pjesë e qeverisë
së përbashkët dhe drejtimi i
dikasterit të financave prej tij, ka
qenë shembull në qeverinë e
udhëhequr prej meje. Sot e
takova në zyrën e tij në Mitrovicë,
ku biseduam për thellimin e
bashkëpunimit dhe e sigurova
për mbështetjen time dhe të
AAK-së për të gjitha projektet në
dobi të qytetarëve të Mitrovicës”,
ka shkruar Haradinaj në
“Facebook”.

Haradinaj nderon
me medaljen “Me
besim në Zot,
atdhe dhe shtet”
kryetarin e
Mitrovicës

RAHOVEC, 25 KORRIK (ER) - Dhjetë të
rinj të Rahovecit kanë nënshkruar
të hënën kontrata me komunën, si
përfitues nga skema e granteve që
bashkëfinancohet nga komuna e
Rahovecit me 15 % dhe Ministria e
Administratës dhe Pushtetit Lokal
(MAPL) me 85%. 
Kryetari i Rahovecit, Smajl Latifi, ka
falënderuar Qeverinë e Japonisë
për donacionin dhe Bankën
Botërore për partneritetin dhe
kontributin në këtë projekt.
“Shuma e përgjithshme që të rinjtë
përfitojnë nga kjo skemë është 118

497 dollarë amerikanë. Dua ta
falënderoj edhe organizatën CDF
që ishte partnere e dobishme në
këtë projekt, duke organizuar
trajnime dhe menaxhuar procesin
e aplikimeve dhe bërë vlerësimin e
projekteve konkurruese. Për
komunën e Rahovecit rinia mbetet
ndër prioritetet e larta në politikat e
saj qeverisëse. Projekte të
ngjashme që mbështesin talentet
dhe prirjet e tyre në inovacion,
biznes, kulturë, art e sport nuk do
të mungojnë asnjëherë”, ka thënë
Latifi.

Dhjetë të rinj nga
Rahoveci përfitojnë
nga skema e granteve

DRENAS, 25 KORRIK (ER) - Kryetari i
komunës së Drenasit, Ramiz
Lladrovci, së bashku me
drejtoreshën e Shërbimeve
Publike dhe Emergjencë,
Lumnije Krapi dhe shefin e
shërbimit të zjarrfikësve, Afrim
Gjeli, të hënën kanë pritur në
takim mërgimtarin Arsim Bujupi.
Lladovci ka falënderuar
mërgimtari nga Zvicra, Arsim
Bujupi, i cili i ka dhuruar pajisje
shërbimit të zjarrfikësve në
Drenas dhe ka falënderuar për
këtë ndihmë që do t’i ndihmojë
shërbimit të zjarrfikësve për
kryerjen e detyrave në terren. 
Lladrovci i ka dhënë edhe
mirënjohje mërgimtarit Bujupi
ne shenjë falënderimi për
dhurimin e gjashtëdhjetë palë
uniformave për shërbimin e
zjarrfikësve. 
Bujupi edhe vitin e kaluar u kishte
dhuruar zjarrfikësve helmeta për
këtë shërbim.
Mërgimtari Bujupi e ka
falënderuar kryetarin Lladrovci

për pritjen dhe mirënjohjen e
dhënë dhe ka thënë se ndihet
mirë që me sadopak kontribut po

i ndihmon Drenasit, përkatësisht
shërbimit që është më i ndjeshmi
në shërbim ndaj qytetarëve.

Mërgimtari Arsim Bujupi dhuron
pajisje për shërbimin e
zjarrfikësve në Drenas

PRISHTINË, 25 KORRIK (ER) -
Mbledhja e kryesisë e
Kuvendit, e paraparë për të
hënën, nuk është mbajtur në
mungesë të kuorumit.

Megjithatë, kryetari i
Kuvendit, Glauk Konjufca,
konformë kompetencave të
veta kushtetuese, në
bashkëpunim me

nënkryetarët e pranishëm
dhe përfaqësuesit e grupeve
parlamentare, vendosi që
seanca e radhës e Kuvendit të
mbahet të enjten, më 28

korrik, në orën 10:00. Të
premten ndërkaq, në orën
10:00, Kuvendi do t’i
vazhdojë punimet e seancës
së ndërprerë më 21 korrik. 

Këtë javë Kuvendi mban dy seanca 
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Prishtinë, 25 korrik - Pozita dhe
opozita në Kuvendin e Kosovës
kanë mirëpritur miratimin e
rezolutës së Kuvendit të Shqipërisë
kundër raportit të ish-senatorit
Dick Marty. Megjithatë, është
vlerësuar se nuk mund të ketë
ndonjë efekt të drejtpërdrejtë në
punën e Gjykatës Speciale në
Hagë.
Rezoluta mbi pabazueshmërinë e
pretendimeve për trafikimin e
paligjshëm të organeve njerëzore
në Kosovë dhe Shqipëri, ku i bëhet
thirrje edhe Asamblesë
Parlamentare të Këshillit të
Evropës (KE), ta bëjë një rishikim
të rezolutës 1782, që ka shërbyer si
pikënisje për ngritjen e Speciales,
nga pushteti shihet si rrethanë e re,
e cila nuk dihet si mund të
finalizohet dhe të gjejë përkrahje
në KE.
Shefja e grupit parlamentar e
Lëvizjes Vetëvendosje, Mimoza
Kusari-Lila, ka thënë për
“Kosovapress”, se po sikur të
miratohej vite më parë, ndoshta
do të kishte efekte më të mëdha
pasi, sipas saj, në situatën aktuale
në Gjykatën Speciale, nuk është
prezantuar ndonjë lidhshmëri

mes raportit të Dick Martyt dhe
aktakuzave ndaj krerëve të UÇK-
së. “Aktualisht nuk është
prezantuar në Gjykatën Speciale
ndonjë lidhshmëri mes këtij
raporti me aktakuza ndaj krerëve
të UÇK-së. Prandaj në situatën
aktuale nuk jam e sigurt nëse do të
prodhojë ndonjë efekt të
drejtpërdrejt në atë se çka është
duke trajtuar procesi në Gjykatën
Speciale, për faktin se ende nuk
janë të kompletuara aktakuzat se
me cilat pretendime po mbahen
krerët e UÇK-së në Hagë. Përderisa
vullneti i Kuvendit të Shqipërisë
është prezantuar përmes këtij
raporti, ndoshta ka munduar të
ketë efekt sikur të ishte bërë më
herët”, ka thënë ajo.
Ajo ka thënë se mbetet të shihet si
do të shkojë më tej inicimi i
Shqipërisë në këtë çështje, mirëpo
konsideron se prej momentit kur
ka dalë raporti i Dick Martyt,
Kosova dhe Shqipëria është
dashur të kenë vëmendje të
natyrës tjetër për të mos lejuar të
finalizohet në atë mënyrë. “Këto
janë rrethana të reja të cilat nuk e
dimë si mund të finalizohen. Nuk
e di sa mund të ketë dhe si e gjen

mbështetjen në Këshill të Evropës.
Është kritike për krejt situatën e
krijuar që në atë raport shumë
kontrovers dhe gjithë pasaktësinë
që e ka prezantuar Dick Marty, ka

prodhuar një efekt i cili tash po
vazhdon të lë pasoja të veta, edhe
pse pa lidhshmërinë faktike. Por
situata, apo rrethana, inicimi i
Kuvendit të Republikës së
Shqipërisë mbetet të shihet si do të
shkojë më tutje. Prej momentit kur
ka dalë është dashur që Shqipëria
dhe Kosova të kenë një vëmendje
të natyrës tjetër që mos ta lënë të
finalizohet siç është finalizuar. Por
tashmë gjendemi para faktit të

kryer. Kështu që, në këtë situatë
nuk mund të themi se ajo çfarë
mund të prodhohet diçka e re në
KE, por ne si komb duhet të bëjmë
më të mirën e mundshme që UÇK
ta ketë statusin që e meriton”, ka
thënë Kusari-Lila, duke shtuar se
Vetëvendosje ka qenë kundër
Speciales. “Shumica aktuale nuk e
ka mbështetur themelimin e
Gjykatës Speciale. E dimë si ka
shkuar votimi në vitin 2015, kur

Pozita dhe opozita 
mirëpresin rezolutën e 

Shqipërisë kundër Martyt
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Pozita dhe opozita në Kosovë kanë mirëpritur miratimin e Rezolutës së
Kuvendit të Shqipërisë kundër raportit të ish-senatorit Dick Marty.
Megjithatë, është vlerësuar se nuk mund të ketë ndonjë efekt të
drejtpërdrejtë në punën e Gjykatës Speciale në Hagë

“The Washington Post” i ka
kushtuar vëmendje kërkesës së
Kuvendit të Shqipërisë ndaj
Këshillit të Evropës që të
ndryshojë një rezolutë të vitit
2011 në të cilën thuhet se në
Shqipëri është bërë trafik
organesh gjatë luftës së vitit 1999
në Kosovë.
Inicimi i kërkesës për anulimin e
kësaj rezolute që pretendon se
gjatë luftës së Kosovës janë marrë
dhe trafikuar organe njerëzore
nga luftëtarë të UÇK-së është
bërë nga Partia Socialiste (PS).
Gazeta amerikane ka nënvizuar
se rezoluta që i kërkon Këshillit të

Evropës të pastrojë Shqipërinë
dhe Kosovën nga pretendimet e
trafikimit të organeve është
votuar me 125 vota për dhe asnjë
kundër në Kuvendin e
Shqipërisë.
Rezoluta e asaj kohe e Këshillit të
Evropës bazohej në një raport të
vitit 2010 nga senatori zviceran
Dick Marty. Hetuesi i Këshillit të
Evropës kishte thënë se UÇK-ja
ishte përgjegjëse për vdekjen e
qindra serbëve, romëve dhe
shqiptarëve etnikë të dyshuar për
bashkëpunim me serbët gjatë
viteve 1998-1999 në Kosovë.
Pas një hetimi dyvjeçar e gjysmë,

një prokuror i posaçëm i
Bashkimit Evropian në vitin 2014
kishte thënë se kishte
“indikacione bindëse” se deri në
10 robër ishin vranë për t’u marrë
organet e tyre për trafik të
paligjshëm dhe shitje në tregun e
zi gjatë luftës. Megjithatë,
prokurori kishte thënë se nuk
kishte prova të mjaftueshme për
të akuzuar dikë për krimet e
supozuara. “The Washington
Post” ka cituar në shkrimin e saj
se kryeministri i Shqipërisë, Edi
Rama, e ka cilësuar raportin e
vitit 2010 nga Marty si
monstruoz.

‘Washington Post’ shkruan 
për Rezolutën e Kuvendit të Shqipërisë

kundër Dick Martyt
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është finalizuar në Kuvendin e
Kosovës. Fatkeqësisht, tash nuk
është më diskutim çështja e fateve
individuale. Është trajtimi komplet
i një koncepti për luftën e drejtë që
është bërë në Kosovë. Por tash
jemi në situatën që jemi dhe me
pasoja. Tashmë duhen shikuar ato
se si mund t’i përballojmë në
mënyrën më të mirë të
mundshme”, ka thënë ajo.
Ndërsa shefi i grupit parlamentar i
AAK-së, Besnik Tahiri, ka thënë për

“Kosovapress” se rezoluta do të
ndihmojë në zbardhjen e një të
vërtete që nuk ka pasur trafikim të
organeve dhe se ai raport ka qenë i
bazuar në të dhënat politike të
Serbisë. Ai ka deklaruar se
miratimi i rezolutës kundër
raportit të Martyt dhe zhvillimet
në Gjykatën Speciale janë dy
zhvillime të ndara. “Kjo rezolutë e
ndihmon zbardhjen e një të
vërtete që nuk ka pasur trafikim
të organeve dhe se ai raport ka

qenë i bazuar në të dhënat
politike të Republikës së Serbisë.
Nuk e shoh atë debat të
ndërlidhur me zhvillimet në
Gjykatën Speciale. Atje është një
proces tjetër, ky ka qenë një
proces tjetër. Raporti i Dick Martyt
ka dëmtuar imazhin e Shqipërisë
dhe Kosovës. Është temë sensitive
që duhet të trajtohet seriozisht
dhe të jetë në funksion të
zbardhjes së vërtetës. E vërteta
është shumë e thjeshtë. Lufta jonë

për liri ka qenë e drejtë, e pastër.
Të gjitha pretendimet e tjera shteti
i Kosovës duhet t’i trajtojë me
seriozitet. Jo me një mendim dhe
entuziazëm politik, por seriozisht
në funksion të mirës së Kosovës
dhe së drejtës së vendit tonë”, ka
thënë Tahiri.
Kuvendi i Shqipërisë me 125 vota
për, asnjë kundër dhe asnjë
abstenim ka miratuar Rezolutën
“Mbi pabazueshmërinë e
pretendimeve për trafikimin e

paligjshëm të organeve njerëzore
në Kosovë dhe Shqipëri”.
Mes të tjerash, aty është vlerësuar
se të gjitha pretendimet e ngritura
për trajtim çnjerëzor të personave
dhe trafikim të paligjshëm të
organeve njerëzore në Shqipëri
dhe/apo në Kosovë mbeten të
paargumentuara, të paprovuara
dhe të pabazuara në prova e fakte,
ndaj dhe duhet të konsiderohen si
të tilla nga të gjitha institucionet
kombëtare dhe ndërkombëtare.

PRISHTINË, 25 KORRIK - Institucionet
private shëndetësore në Kosovë
mund të përfundojnë me licencë
të përhershme pa pasur nevojë ta
ripërtërijnë atë. Me ligjin aktual,
vlefshmëria e kësaj licence është
pesë vjet por, sipas një projektligji
të ri, leja për ofrim të kujdesit
shëndetësor në institucione
private do të ishte pa afat.
Përfaqësues të Odës së Mjekëve
thonë se leja e përhershme do ta
rrisë cilësinë e shërbimeve, por të
tjerë mendojnë të kundërtën,
duke thënë se ripërtëritja e
licencës është një lloj mekanizmi
për kontrollin e shërbimeve në
këto institucione.
Në Kosovë veprojnë 1 675
institucione private shëndetësore.
Prej tyre, 28 janë spitale, kurse të
tjerat: poliklinika, laboratorë e
ambulanca specialistike.
Bekim Haxhiu, anëtar i Komisionit
për Shëndetësi dhe Mirëqenie
Sociale në Kuvendin e Kosovës,
thotë se është kundër licencimit të
përhershëm të institucioneve
private shëndetësore. “Duhet të
ketë rilicencim, sepse institucionet
private mund ta marrin licencën e
përhershme dhe, pas pesë vjetësh,
të mbeten pa stafin esencial. Pra,
duhet të ketë një rikonfirmim të
përmbushjes së kritereve të
domosdoshme për ofrimin e
shërbimeve”, thotë Haxhiu për
“Radion Evropa e Lirë”.
Projektligji i ri për Shëndetësinë
është propozuar nga partitë
opozitare: Lidhja Demokratike e
Kosovës dhe Partia Demokratike e
Kosovës.
Ky projektligj është diskutuar në
Komisionin e Shëndetësisë më 12
korrik, por ai nuk është
mbështetur nga partia në pushtet -
Lëvizja Vetëvendosje dhe nuk
dihet se kur mund të dalë për
shqyrtim në Kuvend.
Kryetari i Odës së Mjekëve të
Kosovës, Pleurat Sejdiu, i cili ka
marrë pjesë në grupin punues të
projektligjit, thotë se leja e punës e
institucioneve private

shëndetësore duhet të jetë e
përhershme. “... kurse akreditimi i
shërbimeve, që është kontroll i
drejtpërdrejtë mbi shërbimet dhe
aparaturat e nevojshme për ato
shërbime, duhet të bëhet çdo tre
vjet. Ky është propozim i Odës [së
Mjekëve] dhe është në dobi të të
gjithëve - edhe institucioneve,
edhe pacientëve”, thotë Sejdiu.
Sipas ligjit aktual, disa nga kushtet
për licencimin e institucioneve
private shëndetësore nga
Ministria e Shëndetësisë,
përfshijnë: licencën profesionale
për personelin shëndetësor,
kontratën për furnizim me gjak
dhe produkte të gjakut, kontratën
për shërbimin e morgut dhe lejen
nga komuna përkatëse për punën
e institucionit privat shëndetësor,
konform ligjit për ndërtim.
Cen Bytyqi, pronar i ambulancës
specialistike “Ortopedia” në
Prishtinë, e konsideron si më të
favorshme licencën për një

periudhë të caktuar. Ai thotë se
vitin e kaluar e ka ripërtërirë
licencën. “Unë mendoj se duhet të
ketë rilicencim, sepse duhet të
përcillet puna, me pajisje të reja,
me kritere të reja... Kështu që, për
ta ngritur cilësinë më mirë, duhet
të ketë përsëritje të licencës”, thotë
ai.
Licencat e përhershme do të çonin
në shërbime më të dobëta
shëndetësore, thotë edhe Bujar
Vitija, gazetar në revistën kosovare
“Shneta”, i cili kryesisht përcjell
sektorin e shëndetësisë.
“Licencimi i kufizuar pesëvjeçar
funksionon si mekanizëm
mbikëqyrës për cilësinë e
shërbimeve në institucionet
private”, thotë ai.
Por, në spitalin privat “Olive” në
Prishtinë thonë se mirëpresin
heqjen e mundshme të licencës
apo të, siç shprehen, burokracive.
Në një deklaratë me shkrim për
“Radion Evropa e Lirë”, nga “Olive”

thonë se, paralelisht me këtë, do të
duhej të shtoheshin kapacitetet e
monitorimit, që “do të siguronin
cilësi në shërbime nga të gjitha
institucionet, pa përjashtim”.
Në Inspektoratin Shëndetësor të
Kosovës thonë se janë vetëm
dhjetë inspektorë që i inspektojnë
të gjitha institucionet
shëndetësore, private dhe publike.
Duke llogaritur numrin e
institucioneve shëndetësore,
numri aktual i inspektorëve është i
pamjaftueshëm, thotë në një
deklaratë me shkrim për “Radion
Evropa e Lirë”, Shaban Osmanaj,
zëvendës i kryeinspektorit
shëndetësor në Ministrinë e
Shëndetësisë.
Në bazë të llogaritjes së ritmit të
punës, thuhet në deklaratën e tij,
një institucion mund të
inspektohet një herë në tre vjet.
Osmanaj, po ashtu, bën me dije se
nga fillimi i vitit të kaluar e deri më
tash janë kryer mbi 1 400

inspektime në të gjitha nivelet e
kujdesit shëndetësor - publik dhe
privat. Sipas tij, në 343 raste janë
identifikuar parregullsi dhe janë
shqiptuar dënime, kurse 96
institucione janë mbyllur ose u
është ndaluar përkohësisht
veprimtaria deri në eliminimin e
parregullsive të evidentuara.
Si parregullsi më të shpeshta
përmenden: të ushtruarit e
veprimtarisë shëndetësore pa
autorizim apo leje nga Ministria e
Shëndetësisë, referimi i pacientëve
nga niveli shëndetësor publik në
atë privat e të tjera.
Për parregullsi eventuale në
institucionet shëndetësore,
qytetarët e Kosovës mund të bëjnë
ankesa në Ministrinë e
Shëndetësisë.
Në raportin vjetor të kësaj
ministrie bëhet me dije se numri i
ankesave, më 2021, ka qenë 287 -
prej tyre, 24 për institucionet
private shëndetësore.

PRISHTINË, 25 KORRIK - Ministria
e Shëndetësisë bëri me dije se
në Kosovë është regjistruar një
viktimë dhe 582 raste të reja
me koronavirus.

Rastet e reja dalin pas testimit
të 1 233 mostrave dhe
përqindja e rasteve pozitive
është 47.2 për qind. Nëse
krahasohet me një ditë më

parë, në Kosovë ka një rënie të
infektimeve për shkak se të
dielën autoritetet
shëndetësore raportuan për
978 raste të reja dhe tri viktima.

Sipas njoftimit, në 24 orët
paraprake janë shëruar edhe
635 pacientë. Aktualisht, raste
aktive me koronavirus në
Kosovë janë 9 240.

Kosova regjistron një viktimë dhe mbi 500 raste me Covid-19

A e rrezikon cilësinë licencimi 
i përhershëm i klinikave private?
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Behxhet Sh. 
SHALA - BAJGORA

Koha nuk shëron plagë, i
mirëmban ato: Të gjithë jemi
vdekatarë të thjeshtë apo
kalimtarë, jo të rastit, të kësaj
bote. E kemi një ditë kur
shënohet dita e lindjes dhe një
datë kur shënohet largimi nga
kjo botë drejt një të panjohure
të pasqaruar, së paku deri më
tani. Janë dy pika që, te popujt
e me vetëdije të lartë
vlerësohen, përmbajtja apo
vepra e vulos jetëgjatësinë,
kurse te popujt me një vetëdije
më të ulët jatëgjatësia matet se
sa vite ka jetuar dhe, në bazë të
kësaj, edhe i caktohet vendi në
shoqëri apo edhe në histori. Në
këtë kontekst e përmendi
shpesh babagjyshin (nga ana e
dajave), Hajdar Menxhiqi, që
ka jetuar plot 107 vjet dhe për
këtë edhe mbahet në mend.
Kjo është vepra e tij,
jetëgjatësia fizike! Baca Adem
Demaçi ka një jetëgjatësi
mesatare fizike, ka ndërruar
jetë në moshën 82-vjeçare
mirëpo, në aspektin e
mbamendjes historike, si
krijues i veprës së pavdekshme
dhe të përjetshme të kuptimit
të edukimit, luftës dhe
sakrificës për liri dhe bashkim
kombëtar, jetëgjatësia e tij nuk
matet me afate kohore,
qofshin ato në baza ditore,
javore, mujore, vjetore apo
shekullore sepse, si e
pavdekshme që është, bëhet e
përjetshme. Ndërkaq, kujtimi
për Bacën Adem Demaçi, për
ata që e duan lirinë, si
domosdoshmëri e jo si interes,
është i përditshëm, i
përjavshëm, i përvitshëm dhe i
përjetshëm! Më duhet ta them
se ka të tillë që politikisht janë
ngritur mbi themelet e
sakrificës së Bacës Adem
Demaçi, që mësimet e Bacës i
kanë keqpërdorur për t’u
ngjitur majave të pushtetit dhe
te Baca shkojnë vetëm pasi e
vizitojnë një varr tjetër që
nënkupton se gjatë kthimit,
marrin thua në Vendin ku
Përjetësisht prehet Baca Adem
Demaçi si pjesë e universit të
përgjithshëm dhe si pjesë e
tokës shqiptare, e Kosovës dhe
e Shqipërisë. Duke bërë
përpjekje ta nderojnë Bacën,
përfundimisht e çnderojnë

veten, të çnderuar në çdo
pikëpamje, edhe para kësaj
vizite! Ata që e respektojnë
Veprën e Përjetshme të Bacës
Adem Demaçi nuk kanë
pushtet politik dhe
institucional por kanë pushtet
dhe ndershmëri morale! Ata
ishin streha e Bacës Adem në
kohën kur të tjerët që e deshën
dhe e duan pushtetin ia vënin
diellin mbi kokë, edhe në
vendet ku kishte hije absolute.
Njeriu, në kuptimin e plotë të
fjalës, te varri shkon për ta
nderuar kujtimin, kuptimin
dhe veprën e atij që ka
ndërruar jetë kurse te familja
shkon për ta ruajtur atë kuptim
dhe kujtim, jo për ta
ngushëlluar. Personalitetet që
kanë krijuar dhe kanë lënë në
trashëgimi vepra të përjetshme
nuk qahen por festohet dhe
nderohet vepra e tyre. Te
shqiptarët, sidomos në
Kosovë, si rast sui generis
bëhet e kundërta, vlerësohet
dhe përjetësohet ndryshku
kombëtar kurse harrohet apo
bëhet përpjekje për t’u harruar
biluri kombëtar! Si popull jemi
mbrapa me shekuj ndaj
popujve që sot e kanë arritur
shkallën më të lartë të
qytetërimit. Në respektimin
apo vlerësimin e vlerave të
mirëfillta njerëzore, morale,
kombëtare, shtetërore,
politike, kulturore, artistike etj.,
mund të krahasohemi me
kohën kur kanë jetuar Da
Vinçi, Galileu, Botiçelli, Van
Gogu, Mocarti, Spinoza, Teslla,
Betoveni, Shuberti dhe shumë
vlera universale botërore të
tjera dhe të Hasan Prishtinës,
Ismail Qemalit, Fan Nolit, Isa
Boletinit, Luigj Gurakuqit,
Konicës, Lasgush Poradecit,
Azem Bejtës dhe Shotë Galicës,
Shaban Polluzhës dhe
Mehmet Gradicës, Tahir dhe
Nebih Mehës, Fehmi dhe
Xhevë Lladrovcit dhe të
Pavdekshmit dhe të
Papërsëritshmit, Komandantit
Legjendar, Adem Jashari, me
familjen e sakrifikuar, deri në
vetëflijim duke i pasur në
krahë Shkëlzen dhe Luan
Haradinajn dhe të gjithë
dëshmorët e kombit. Të gjitha
vlerat e mëdha botërore kanë
ndërruar jetë si të pavlerësuar,
madje edhe të shpërfillur dhe
të sfilitur në mjerim material
për t’u vlerësuar shumë më
vonë, pasi përjetësisht e
vulosën historinë njerëzore
dhe botërore, si vlera
universale dhe të
papërsëritshme. Te shqiptarët
kjo shpërfillje ishte dhe është
shumë më e theksuar. Për më
keq, shumicën e vlerave
njerëzore, kombëtare dhe

politike, për shkaqe kryesisht
të pushtetit i vranë vet
shqiptarët kurse vlerat
shkencore, kulturore, letrare
dhe të tjera u luftuan dhe u
shpërfillën nga analfabetët
politikë apo intelektualët, në
shërbim të këtyre
analfabetëve. Mediokriteti, si
vlerë e disa politikanëve
aktualë dhe dhe një pjese e
politikës së kaluar, ishte kriter
në bazë të së cilit vlerësoheshin
personalitetet e shquara
shqiptare, në të kaluarën dhe
që vlerësohet sot vlerat që e
bënë Kosovën ashtu si është
sot dhe jo ashtu siç ëndërruan,
deshën, punuan dhe u
sakrifikuan sepse pikërisht
mediokrit e penguan këtë.
Lirisht mund ta them se në
historinë e shqiptarëve, ta
themi, nga koha e Rilindjes
Kombëtare e deri më sot, nuk
ka shqiptarë të jetë shpërfillur
më shumë se Baca Adem
Demaçi nga mediokritetet
politike dhe jo vetëm politike.
Mbështetur në përvojat e
popujve shumë më të
qytetëruar se që janë
shqiptarët, vlerësimi i
personaliteteve që e kanë
noterizuar historinë njerëzore,
botërore, në rrafshin e
përgjithshëm sikur edhe të asaj
shtetërore dhe kombëtare, në
rrafshin e ngushtë, bëhet pas
kalimit të një distance kohore,
kur të krijohet një vetëdije e re,
e pangarkuar nga interesat
politike dhe materiale, kur
arsyeja do të jetë përcaktuese
për vlerësim e jo mediokriteti.
Kjo kohë, pashmangshëm do
të troketë edhe në derën dhe
vetëdijen e shqiptarëve sikur
që ka ndodhur edhe te popujt
e tjerë! 

Raport telegrafik për Bacën
nga ata që jetuan me TE dhe
jetojnë me ato kujtime: Bacë,
sot, nëse e ke një të kaluar
kombëtare, nuk je aspak i
mirëseardhur për një pjesë të
pushtetit, madje, ta marrin si
rrethanë rënduese sikur që
edhe të përndjekin.
Pasardhësit politikë dhe
biologjikë të ish jugosllavëve
që flisnin shqip sot kanë zënë
pozitat kyçe, brenda Kosovës
dhe në diplomaci, si
ambasadorë apo konsuj,
madje jetojnë më mirë se
Senatori, kali i Kaligulës! Edhe
ata bashkëluftëtarë tanë të
dikurshëm (një pjesë) janë
palosur në skutat e pushtetit, si
oportunistë dhe përndjekës të
patriotëve të vërtetë. Luftë
brenda llojit sepse na njohin
mirë. Ushtrinë Çlirimtare të
Kosovës e kanë riformuar me
Shtabin e Përgjithshëm, me

seli në Qendrën e Paraburgimit
të një Gjykate Speciale Raciste
në Hagë. Aty janë, si pengje të
një vullneti dhe vendimi politik
ndërkombëtar e që e
duartrokasin, me loçkë e me
zemër një pjesë e pushtetit
aktual, Jakup Krasniqi, Hashim
Thaçi, Kadri Veseli, Rexhep
Selimi, Salih Mustafa, Nasim
Haradinaj, Hysni Gucati dhe
Pjetër Shala, me përpjekje që
po në Burgun e Gjykatës
Speciale të vendosen të gjitha
Zonat Operative të luftës së
fundit të UÇK-së.
Baca Adem, familjen e ke mirë,
Shqiptari po na respekton si
shokë të Babës, jemi shumë të
kënaqur. Abetarja është në
Londër, nuk e kam takuar më
por është e familjes Demaçi.
Nipat, Dielli dhe Feniksi i ke
mirë, po ecin drejtë
ardhmërisë, në rrugën tënde
ndërsa mbesa, Latra është e
mrekullueshme në rrugën e
nxënies së dijes, vetëm me
forcat e saja. E tash, Arbëria e
Madhërishme që ishte Engjulli
Mbrojtës Yti në kohën kur më
së shumti kishte nevojë, nuk ka
ndryshuar fare. E tillë është
edhe sot. Në mungesë të
vullnetit institucional, së paku
për mirëmbajtje të higjienës së
mjedisit ku prehesh në
Përjetësi, ajo e pastron gurin
që të mbulon, një ditë para
ditës së Përvjetorit.
Paramendoje!
Shokët e idealit që, shumë herë
të bënë nervoz por të cilët
asnjëherë nuk t’u ndanë,
Doktori Haki Gashi, Nuhi
Ahmeti - Llapqini, Elmi Reçica,
Avdullah Dërguti - Dul Teraku,
Idriz Hysenaj, Besim Baraliu -
Baraleci, Xhavit Haliti - Zeka,
Tahir Hani - Zhidovi dhe Basri
Ibrahimi kryesisht janë mirë,
kanë disa probleme me
shëndet dhe me pushtet por
aty janë. Së paku të
përmendin, ndjejnë nevojë për
qortimet Tuaja, ndjenë nevojë
për praninë Tuaj, për Hijen
Tënde, qoftë edhe si Kujtim.
Prandaj, për çdo përvjetorë, ky
Grup, jashtë çdo protokolli të
pushtetit, është aty, me një
buqetë - kurorë të luleve të
freskëta siç është edhe Kujtimi
për Ty. Sikur të ishte me neve
edhe Doktor Hafiri, Xhavit
Haziri, Fehmi Lladrovci -
Zharava, Shahivar Makolli -
Qali dhe idealistë të tjerë...!
Këto takime me Ty, Baca
Adem, në vendin ku prehesh
përjetësisht nuk mund të
bëhen pa Rinin, djalin e
Llapqinit.
Aty diku jam edhe unë,
Behxheti apo Qupina, që më
thërrasin këta shokë të idealit
kurdo që bëhet ndonjë

manifestim për Ty, Baca Adem.
Baca Adem, ushtarët e Tuaj të
Përjetshëm, Shkëmbi dhe Blini
janë mirë, janë rritë dhe
edukuar me Frymën Tënde
dhe, në disa raste kur
polemizojë me ta më thonë:
“nuk është ashtu sepse kështu
thoshte Baca Adem ...”. Jam i
dorëzuar para tyre. Motra jote
Fexhrie Shala e që i ka rënë fati
i keq të jetë gruaja ime, ditë më
parë ka vendosur edhe një
stentë, si dhuratë e trajtimit të
Gazmend Maliqit, Sahit
Ismajlit, Zokit, Bokit, Miradijes,
Lules, Masarit, Selamit, Ukës
etj. në Burgun e Mitrovicës në
vitin 1989.
Për së gjalli thoje se shqiptarët,
pas përfundimit të luftës së
fundit në Kosovë asnjëherë
nuk kanë jetuar më mirë dhe
se, duke e ruajtur substancën
kombëtare, nuk rrezikohen më
të zhbëhen si komb! Duke u
besuar mësimeve Tuaja, se
asnjë proces nuk kthehet
mbrapa, duhet të shpresojmë
se pashmangshëm do të kemi
një ardhmëri më të mirë
ndonëse po kalojmë në kohë të
vështira. Është rikthyer një
kohë e çuditshme, të jesh
përkrahës i Adem Demaçit, ta
marrin si rrethanë rënduese
dhe mundësi për inkriminim,
të jesh përkrahës apo
trashëgimi biologjike dhe
politike e Ali Shukrisë, Kolë
Shirokës, Mehmet Maliqit dhe
Rrahman Morinës e keni një
përparësi për punësim,
përparim dhe ngritje në
karrierë, institucionale,
politike dhe diplomatike! Kjo
ishte Kosova e ditëve të
kaluara, kjo është, pjesërisht
Kosova e ditëve tona dhe, pa
asnjë dyshim kjo nuk do të jetë
Kosova e ardhmërisë!
Baca Adem, nesër do të jemi
aty ku, edhe nëse vetëm për një
çast ndjehemi të vlefshëm, në
aspektin kombëtar, njerëzor
dhe politikë ndonëse na brenë
ndërgjegjja se nuk kemi bërë sa
duhet për Ty, ndoshta këto
ishin mundësitë por, edhe në
qortimin tënd, jo dënimin
sepse kjo kurrë nuk ka qenë në
natyrën tënde, ndjehemi të
lehtësuar sepse na lë rrugën
hapur edhe për takimet tjera,
deri në kohën kur Zoti do të na
bashkojë.
Krenarë që patëm fatin të
jetojmë në Kohën Tënde dhe
që bëmë përpjekje, qoftë edhe
modeste të të përcjellim në
Rrugëtimin Tënd të Gjatë të
Luftës për Liri dhe Bashkim
Kombëtar, i cili ende nuk është
realizuar në tërësi por që, nga
ëndrra, tash u krijua si një
mundësi! E realizueshme dhe
e pashmangshme!

Edhe një vit pa kuptimin 
e luftës për liri dhe bashkim 

kombëtar - bacë Adem Demaçin! 
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PRISHTINË, 25 KORRIK (ER) -
Klinika e Pediatrisë e Qendrës
Klinike Universitare të Kosovës
në gjashtë muajt e parë të vitit
2022 është ballafaquar me

numër të shtuar të rasteve që
kanë kërkuar trajtim
shëndetësor për sëmundje të
ndryshme.
Bazuar në raportin zyrtar të

kësaj klinike, për gjashtë muajt e
parë të vitit 2022 kanë qenë të
shtrirë për trajtim 3 456 fëmijë
nga sëmundje të ndryshme, me
gjithsej 24 833 ditë shërimi.

Po ashtu, për këtë periudhë
kohore janë kryer 9 627 vizita
ambulantore, shumë shërbime të
tjera diagnostike dhe konsultime
profesionale mjekësore.

Klinika e Pediatrisë ballafaqohet me numër të shtuar të rasteve

PRISHTINË, 25 KORRIK (ER) - Të
hënën delegacioni nga
Ambasada e Kosovës në
Zagreb, Martin Berishaj,
ambasador, Sefadin Kuçi,
atashe i migrimit dhe Shpend
Zogaj, atashe ushtarak,
vendosen kurorë në Sllavonski
Brod, në vendin ku para një
viti ndodhi fatkeqësia e
komunikacionit ku humbën
jetën 10 persona, 15 persona u

lënduan rëndë, ndërsa 30
persona kishin lëndime më të
lehta.
Delegacionin nga Ambasada
në Zagreb e priti kryeshefi i
Administratës policore
Brodsko-Posavska, Antun
Valiq me bashkëpunëtorë, si
dhe Marko Shimiq,
zëvendësperfekt.
Ambasadori Berishaj, në fjalën
e vet, posaçërisht u ndal në

përkushtimin e kryeministrit
të Qeverisë së Kroacisë,
Andreja Plenkoviq dhe
ministrave, institucioneve
shtetërore; policisë, mjekëve
në spitalin “dr. Josip
Bançeviq”, zjarrfiksëve si dhe
gjithë qytetarëve të
Prefekturës së Sllavonski
Brodit të cilët treguan
solidaritet ndaj familjeve që
pësuan këtë tragjedi.

Ambasadori Berishaj vendos lule në Sllavonski Brod,
aty ku kanë humbur jetën 10 shtetas të Kosovës

PRISHTINË, 25 KORRIK (ER) -
Zëvendëskryeministri i parë për
Integrim Evropian, Zhvillim
dhe Dialog, Besnik Bislimi, ka
pritur të hënën në takim
lamtumirës ambasadoren e
Suedisë në Kosovë, Karin
Hernmarck. 
Zëvendëskryeministri Bislimi e
falënderoi ambasadoren
Hernmarck për
bashkëpunimin, mbështetjen e
vazhdueshme të Suedisë për
Republikën e Kosovës përgjatë
viteve, veçanërisht për rolin e
saj aktiv në mbrojtje të mjedisit
dhe politikave të gjelbra. 
Gjithashtu, u shpreh se Kosova
mirëpret mundësitë për rritje të
investimeve për investitorët
dhe kompanitë e mëdha
suedeze, të cilat mund të
kontribuojnë mes të tjerave për
zhvillimin e inkubatorëve të

bizneseve, energjinë,
menaxhimin e mbeturinave.
Zëvendëskryeministri Bislimi
ka theksuar sukseset e Kosovës
për sundimin e ligjit,
demokratizimin, luftimin e
krimit të organizuar,
korrupsionit dhe migrimit.
Gjithashtu, ai potencoi nevojën
për liberalizimin e vizave për
qytetarët e Republikës së
Kosovës. Kosova sheh te shteti i
Suedisë një model të
demokracisë dhe lirisë. Suedia
është ndër katër donatoret më
të mëdhaj në Kosovë, e cila ka
ndihmuar me mbi 10 milionë
euro në vit institucionet publike
dhe organizatat e shoqërisë
civile në projektet për zhvillim
ekonomik dhe demokratik, të
drejta të njeriut dhe mbrojtje të
mjedisit, që kanë ndihmuar në
transformimin e shoqërisë

sonë.
Në përfundim, zëvendës-
kryeministri Bislimi shprehu

mirënjohje për punën e
frytshme të ambasadores dhe
ekipit të saj duke vlerësuar

impaktin e rëndësishëm për
thellimin e marrëdhënieve në
mes të Republikës së Kosovës

Bislimi pret në takim lamtumirës
ambasadoren e Suedisë në Kosovë

PRISHTINË, 25 KORRIK - Festivali i
Këngës, Eurovision, do të
mbahet në Mbretërinë e
Bashkuar vitin e ardhshëm.
Organizatorët e festivalit kanë
vendosur që ai të mos mbahet
në shtetin fitues, Ukrainë, për
shkak të pushtimit rus që ende
po vazhdon. Mbretëria e
Bashkuara doli në vendin e
dytë në Eurovisionin e këtij viti,
prandaj organizatori i festivalit
nisi bisedimet për mbajtjen e
festivalit të ri në këtë shtet.
Ende nuk dihet se në cilin qytet
do të mbahet Eurovisioni, por
Glasgo dhe Mançester kanë
shprehur interesim.
Mbretëria e Bashkuar ka një
sërë sallash adekuate për
mbajtjen e Eurovisionit më

2023, por ka edhe hapësira
akomoduese dhe lidhje të mira
të transportit ndërkombëtar. 
Po ashtu, në garë për të qenë
nikoqir të Eurovisionit mund të
jenë edhe qytete të tjera,
përfshirë Lids, Liverpul,
Njukesëll, Birmingam,
Aberdin, Londër, Brajton,
Belfast dhe Kardif.
Qytetet që duan të jenë
nikoqire të festivalit duhet të
dëshmojnë se kanë
infrastrukturën e duhur për t’u
mbajtur Eurovisioni.
Në Eurovisionin që u mbajt në
maj të këtij viti, fitues u zgjodh
bendi nga Ukraina, Kalush
Orchestra, ndërkaq Sam Ryder
nga Mbretëria e Bashkuar doli
në vendin e dytë.

Eurovision 2023 do të mbahet 
në Mbretërinë e Bashkuar
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Prishtinë, 25 korrik (ER) -
Kryeministri i Kosovës, Albin
Kurti pas paralajmërimeve se
do të ketë krizë energjetike në
gjithë Evropën, përfshirë edhe
Kosovën, ka thënë se po bëjnë
remonte të njësive Kosova A
dhe B, në mënyrë që të ketë sa
më shumë prodhim vendor,
por nuk e ka përjashtuar as
mundësinë e subvencionimit
për energjinë elektrike në
mënyrë që të kalohet sa më
lehtë dimri.
Kurti ka thënë se në këtë dimër
dhe në një periudhë në vijim
nuk do të mund të eliminohet

përdorimi i qymyrit për
prodhimin e energjisë elektrike
në vendin tonë. “Sa iu përket
kapaciteteve ekzistuese, ne po
bëjmë remonte të njësive, edhe
të Kosovës A dhe të Kosovës B,
në mënyrë që në muajt e
dimrit, kur kostoja e energjisë
është më e lartë në tregun
ndërkombëtar dhe, në anën
tjetër, kur nevojat dhe kërkesa
është po ashtu më e madhe, të
kemi sa më shumë prodhim
vendor. Ne kemi shumë qymyr.
Ne do të dëshironim që sa më
parë të vijë një ditë kur nuk do të
mund të kemi nevojë që të

ndotet ambienti, mirëpo në
këtë dimër dhe në një periudhë
në vijim që nuk mund ta
parashikojmë tani, nuk do të
mund ta eliminojmë
përdorimin e qymyrit për
prodhimin e energjisë elektrike
në vendin tonë. Duke pasur
parasysh edhe gjendjen
ekzistuese, të dhënat që na vijnë
nga shtetet dhe kompanitë e
tjera, parashikimet deri-diku që
përpiqemi t’i bëjmë, duam që
me gjithë çfarë dimë dhe
mundemi t’ia kalojmë sa më
lehtë dimrin 2022-2023”, ka
thënë Kurti.

Kurti: Po angazhohemi që ta kalojmë sa më lehtë dimrin

TIRANË, 25 KORRIK (ER) - 1 359
501 qytetarë të huaj dhe
shqiptarë kanë hyrë në
vendin e Shqipërisë në
muajin qershor të këtij viti,
duke shënuar rritje me 44,6
%, krahasuar me të njëjtin
muaj të një viti më parë. 
Në qershor 2022 numri i
shtetasve të huaj që kanë hyrë
në territorin shqiptar është
876 056, numër që është rritur
me 45 %, krahasuar me
qershorin e një viti më parë.
Gjatë gjashtëmujorit të parë
2022, nga vendet që kanë
hyrjet më të larta të shtetasve
në Shqipëri, Greqia ka pasur

rritjen më të madhe me 5,1
herë, ndërsa Kosova ka pasur
rritjen më të ulët me 12,6 %,
krahasuar me të njëjtën
periudhë të vitit 2021. 
Daljet e shtetasve shqiptarë
dhe të huaj nga territori i
Shqipërisë, gjatë muajit
qershor 2022, janë 1 262 925
duke shënuar një rritje me
44,6 %, krahasuar me të
njëjtën periudhë të një viti
më parë. 
Daljet e shtetasve shqiptarë
nga territori i Shqipërisë,
gjatë muajit qershor 2022
janë 498 857, e cila është
rritur me 34,2 %.

Daljet e shtetasve të huaj nga
territori i Shqipërisë gjatë
muajit qershor 2022 janë 764
068. Krahasuar me qershor
2021, ky numër është rritur
me 52,3 %.
Numri i shtetasve shqiptarë të
dalë nga territori i Shqipërisë
gjatë gjashtëmujorit të parë të
2022, është 2 519 533 duke u
rritur 47,9 %, krahasuar me të
njëjtën periudhë të një viti më
parë.
Të huajt vijnë në Shqipëri për
arsye personale dhe për
pushime, ndërsa vijnë më
pak për trajtime shëndetësore
apo për arsye fetare.

Mbi 876 mijë të huaj vizituan Shqipërinë gjatë qershorit

HARKIV, 25 KORRIK - Çmimet e
grurit u rritën ndjeshëm më 25
korrik pasi raketat ruse goditën
qytetin-port të Odesës gjatë
fundjavës pavarësisht prej
pretendimeve nga Kremlini se
këto sulme kishin për cak
infrastrukturën ushtarake dhe
nuk kanë prekur eksportet e
drithërave të Ukrainës.
Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry
Peskov, ka thënë se dy raketa të
llojit Kalibr kanë goditur në
afërsi të një stacioni pompimi
në portin e Odesës dhe është
shënjestruar vetëm
infrastruktura ushtarake, “që
nuk është e lidhur me
marrëveshjen e eksportit të
drithërave” që u arrit më 22
korrik në Stamboll nga Rusia,
Ukraina, Kombet e Bashkuara
dhe Turqia. “Kjo nuk mund dhe
nuk duhet ta prekë nisjen e
dërgesave”, ka pohuar Peskov
për gazetarët.
Megjithatë, çmimet e grurit në
Bordin e Tregtisë së Çikagos u
rritën për pothuajse 4 për qind
më 25 korrik, përkatësisht në
7.86 dollarë për shinik.
Ukraina është një prej
eksportuesve më të mëdha në
botë të grurit, misrit dhe vajit të
lulediellit, por pushtimi rus i
Ukrainës dhe bllokimi i porteve
detare ukrainase, kanë

ndërprerë dërgesat e
drithërave.
Këto bllokada kanë rritur
çmimet botërore të ushqimeve,

duke vënë në rrezik të urisë
banorët e shteteve të varfra dhe
duke rritur shqetësimet për
trazira shoqërore.

Marrëveshja parasheh hapjen
e tri porteve në Detin e Zi për
eksportet e drithërave dhe
pritet të jetë në fuqi për 120

ditë. Sipas marrëveshjes,
synohet që eksporti i drithërave
të arrijë në pesë milionë tonë
në muaj.

Rritet çmimi i grurit pas sulmeve 
me raketa në Odesa
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Nga Jason W.DAVIDSON
“National Interest”

Dorëheqja e Mario Draghit si
kryeministër i Italisë, mund të
duket si një ngjarje pa shumë
peshë në skenën globale. Tek e
fundit ai ka shumë të ngjarë të
udhëheqë një qeveri të
përkohshme deri në shtator, kur
do të mbahen zgjedhjet e
parakohshme parlamentare.
Për më tepër, figurat kryesore të
së djathtës italiane – e cila pritet
të triumfojë në zgjedhjet e
ardhshme – kanë shprehur
mbështetje për Ukrainën që nga
fillimi i pushtimi rus më 24
shkurt. Por një analizë me e
detajuar mbi skenën politike
italiane, tregon se pozicioni i
Italisë ndaj Luftës së Ukrainës, ka
të ngjarë të ndryshojë ndjeshëm
për shkak të dorëheqjes së
Draghi–t.
Dhe një ndryshim në qëndrimin
e Italisë ndaj luftës, do të jetë pa
asnjë dyshim një goditje serioze
për pozicionin e unifikuar të
Perëndimit në mbështetje të
Ukrainës. Mario Draghi, ish-
kreu i Bankës Qendrore
Evropiane, u betua si
kryeministër i Italisë në shkurtin
e vitit 2021 për të udhëhequr një
qeveri të unitetit kombëtar.
Kur Rusia nisi pushtimin e saj në
shkallë të plotë të Ukrainës një
vit më vonë, Draghi mori një
qëndrim të vendosur në favor të
Ukrainës dhe kundër Rusisë.
Italia ndihmoi në forcimin e
krahut lindor të NATO-s, ofroi
ndihmë për Ukrainën, dhe
mbështeti vendosjen e
sanksioneve të ashpra kundër
Rusisë, ndonëse historikisht ky

vend ka pasur një marrëdhënie
të fortë tregtare me Rusinë, dhe
është shumë i varur nga nafta
dhe gazi rus.
Treguesi më i mirë i rëndësisë së
Italisë në reagimin perëndimor
ndaj luftën Rusi-Ukrainë, ishte
vizita e Draghit në Kiev në
qershor, së bashku me
presidentin francez Emmanuel
Macron dhe kancelarin gjerman
Olaf Scholz. Dorëheqja e
Draghit, ka të ngjarë të
ndryshojë rrënjësisht qëndrimin
e Italisë ndaj luftës dhe
qëndrimin ndaj Rusisë.
Sondazhet aktuale, tregojnë se e
djathta ka shumë të ngjarë të
triumfojë në zgjedhjet e
shtatorit. Udhëheqësit e partive
kryesore të krahut të djathtë,
kanë pasur një mbështetjeje
tradicionale për Vladimir
Putinin. Matteo Salvini i Leges
doli njëherë në publik i veshur
një bluzë me fytyrën e Putinit,
dhe e ka quajtur atë “një nga
liderët më të mirë në botë”.
Georgia Meloni, drejtuesja e
Fratelli D’Italia, e ka lavdëruar
Putinin si një mbrojtës të
“vlerave evropiane” dhe
“identitetit të krishterë”. Pastaj
është sigurisht edhe Silvio
Berlusconi, prej kohësh një nga
miqtë dhe mbështetësit më të
mirë të Putinit në politikën e
Evropës Perëndimore.
Edhe nëse një koalicion i partive
të krahut të djathtë, nuk do të
fitojë një shumicë absolute në
shtator, pozicioni i Italisë ndaj
luftën Rusi-Ukrainë ka ende
gjasa që të ndryshojë.
Historikisht, publiku italian ka
pasur një rrymë pro-ruse, dhe
aktualisht është i ndarë se kush
është fajtori për luftën që ka

shpërthyer në Ukrainë.
Mediat italiane, u kanë dhënë
shumë hapësirë personazheve
që kanë një qasje shumë
miqësore ndaj Kremlinit, dhe të
cilët i kanë mbrojtur veprimet e
Rusisë në Ukrainë që nga fundit
i muajit shkurt. Sidomos  Lëvizja
Pesë Yje, një parti populiste e
krahut të majtë, sulmoi kohët e
fundit vendimin e qeverisë
Draghi për të dërguar ndihma
ushtarake në Ukrainë.
Sigurisht, kjo nuk do të thotë se
qeveria e ardhshme italiane ka të
ngjarë të angazhohet në
njëmbështetje të plotë për
Rusinë e Putinit, duke pasur
parasysh edhe brutalitetin e
luftës së kësaj tëfundit në
Ukrainë. Por kjo do të thotë se e
djathta italiane, do të ndjekë
politika që e dobësojnë unitetin
perëndimor kundër Rusisë.
Së pari, qeveria e ardhshme
italiane ka të ngjarë të ushtrojë
presion ndaj Ukrainës që të
negociojë me Rusinë për t’i
dhënë fund luftës, edhe nëse kjo
do të thotë që Kievi duhet të
lëshojë territore ndaj Moskës. Në
qershor, Salvini njoftoi planin e
tij për një “mision paqeje” në
Moskë (të cilin ai e braktisi pas
kritikave nga anëtarët e qendrës
së majtë në qeverinë Draghi).
Nëse Salvini do të jetë një figurë
udhëheqëse në qeverinë e
ardhshme italiane, ai ka të ngjarë
të vazhdojë me planin e tij. Për
rrjedhojë, Italia do të përforcojë
palën “pacifiste” në Perëndim, në
kurriz të qëndrimit të udhëhequr
nga SHBA-ja, sipas të cilës vetëm
Ukraina duhet të vendosë se
çfarë është dhe nuk është e
gatshme të pranojë.
Së dyti, një qeveri post-Draghi

nuk ka gjasa të mbështesë
ndonjë sanksion shtesë kundër
Rusisë, sidomos për naftën dhe
gazin. Megjithëse asnjëra nga
partitë nuk është aktualisht në
favor të largimit nga Bashkimi
Evropian, Lega dhe Fratelli
D’Italia janë hapur euroskeptike,
por edhe
më kritikët kohët e fundit ndaj
paaftësisë së qeverisë Draghi për
të vendosur nën kontroll çmimet
e energjisë.
Meqënëse Bashkimi Evropian
kërkon një konsensus unanim
përpara se të zbatojë sanksionet,
kjo do të thotë se Brukseli nuk do
të jetë në gjendje të shtojë më tej
sanksionet kundër Rusisë në
sektorin energjitik.
Së treti, Perëndimi mund të
presë që një qeveri e ardhshme
italiane të refuzojë të japë ndonjë
ndihmë të re ushtarake për
Ukrainën. Sondazhet e qershorit,
treguan se publiku italian
regjistroi nivelin më të ulët të
mbështetjes ndër vendet e G7
për “kundërshtimin ushtarak
ndaj Rusisë”.
Ky pozicion, është në përputhje
të plotë me qasjen pacifiste të
Italisë pas Luftës së Dytë
Botërore. Pa e mbështetur hapur
Rusinë, zyrtarët italianë do të
jenë në gjendje të argumentojnë
se ofrimi i më shumë ndihmës
ushtarake për Kievin, vetëm sa
po ndihmon në vazhdimin e një
gjakderdhjeje të panevojshme.
Së fundi, një qeveri e re post-
Draghi, ka të ngjarë të fokusohet
më shumë në kërcënime të tilla
si terrorizmi në rajonin e
Mesdheut, dhe shumë më pak
tek Rusia, të cilën NATO e theksoi
si një rivale kryesore edhe në
Konceptin Strategjik të miratuar

në samitin e fundit në Madrid.
Fokusi te terrorizmi dhe
kërcënimet e tjera nga Mesdheu,
janë shumë më në përputhje me
frikën nga emigracioni ilegal që
ka e djathta italiane, sesa
shqetësimi ndaj Rusisë. Ky lloj
pozicioni i Italisë, do të thellonte
polarizimin midis vendeve të
Evropës Lindore, të
përqendruara tek kundërvënia
ndaj Rusisë, dhe vendeve të
Evropës Jugore, të fokusuara me
tepër tek kërcënimet që vijnë nga
aktorët jo shtetërorë.
Rënia e qeverisë së Mario
Draghit, dhe ndryshimi i
mundshëm i politikës italiane
ndaj Luftës Rusi-Ukrainë,
sugjeron lindjen e një sfidë të
përgjithshme në qasjen e
Perëndimit kundër Rusisë. Në
pjesën më të madhe të
Perëndimit, ka nisur të zbehet
zemërimi i publikut ndaj
pushtimit brutal të Ukrainës nga
Rusia.
Me kalimin e kohës, kostot nga
regjimi i sanksioneve do të
rëndojnë mbi qytetarin e
zakonshëm më shumë sesa
reagimi emocional ndaj një lufte
të largët. Qeveritë mund t’i
sfidojnë ndjenjat e opinionit
publik për një farë kohe.
Por sistemet politike
demokratike të Perëndimit,
vendosin në pushtet qeveri që
përfaqësojnë vullnetin popullor.
Dhe në Itali, kjo gjë ka shumë të
ngjarë të çojë drejt politikave që
ushtrojnë më pak presion mbi
Rusinë, dhe që e dobësojnë
mbështetjen për Ukrainën.

Shënim: Jason Davidson,
profesor i shkencave politike në

Universitetin Mary Washington.

A do dëmtohet uniteti perëndimor ndaj
Ukrainës nga rënia e Draghi-t në Itali?
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Selmani: Përgatitjet po shkojnë sipas planit, 
synojmë paraqitje të mira

PRISHTINË, 25 KORRIK - Boksieri
shqiptar Altin Zogaj është
pritur në takim nga
ambasadori i Kosovës në
Berlin, Faruk Ajeti. Ajeti ka
thënë se kampioni i
Gjermanisë në kategorinë

gjysmë të rëndë, Altin Zogaj,
me sukseset e arritura është
pjesë e krenarisë dhe me
dinjitet përfaqëson Kosovën
në Gjermani e botë. “Altini ka
fituar titullin e Kampionit në
vitin 2021 dhe në muajin

qershor të këtij viti triumfoi
përsëri në ring duke
mbrojtur titullin. Sportistët
dhe artistët nga vendi ynë
janë pjesë e krenarisë sonë,
suksesit të të cilëve i
gëzohemi pa masë, duke

përfaqësuar me dinjitet
Republikën tonë në
Gjermani dhe kudo në botë!
Për më tepër Altini vazhdon
traditën e suksesshme të
sportistëve nga vendi ynë në
Gjermani”, ka shkruar Zogaj. 

Ajeti: Altin Zogaj po e përfaqëson me dinjitet Kosovën në Gjermani dhe botë

PRISHTINË, 25 KORRIK -
Basketbollistët e Kosovës U18
janë duke u stërvitur
intensivisht për garat
ndërkombëtare. Përzgjedhësi i
Kosovës U18 (M), Ilir Selmani,
ka folur për rrjedhën e
përgatitjeve, atmosferën në
ekip dhe synimet në Rumani.
“Përgatitjet po shkojnë sipas
planit. Kemi filluar më 6
korrik. Po stërvitemi dy-tri
herë në ditë, duke përfshirë
edhe vrapimin e fitnesin.
Shpresoj se do të përgatitemi
sa më mirë. Atmosfera në ekip
është shumë e mirë dhe jam i
kënaqur me angazhimin e
treguar nga lojtarët deri më

tani”, ka thënë Selmani për
faqen zyrtare të FBK-së.
Kosova është në grup me
Holandën, Gjeorgjinë,
Bullgarinë, Bosnjë-
Hercegovinën dhe Norvegjinë.
“Grupi është shumë i vështirë
dhe do të kemi çdo ditë
ndeshje, pa pasur pushim.
Sidoqoftë, synojmë të kemi
paraqitje të mira. Në
Divizionin B nuk ka
kombëtare të lehta, andaj do
të përpiqemi të zhvillojmë
ndeshje të mira”, ka shtuar
Selmani. Garat në FIBA
Kampionatin Evropian,
Divizioni B, mbahen nga 29
korriku deri më 7 gusht.

Ademi në mesin e lojtarëve 
të më vlefshëm në Kroaci

ZAGREB, 25 KORRIK - Arijan
Ademi është në mesin e
lojtarëve më të vlefshëm në
Superligën e Kroacisë.
“Trasnfermarkt”, një faqe
interneti e njohur që merret
me vlerësimin e lojtarëve në
tregun e futbollit, renditi deri
në shtatë nga radhët e
kampionit aktual, Dinamo
Zagrebit, në mesin e dhjetë
lojtarëve më të vlefshëm të

ligës kroate. Luka Ivanusec
është lojtari me vlerën më të
madhe në ligën e Kroacisë, i
cili vlerësohet 12.5 milionë
euro. Dominimin e tij dhe
bashkëlojtarëve në top 10 e
thyejnë vetëm tre rivalë. I pari
është asi i Hajdukut dhe lojtari
dhe golashënuesi më i mirë i
ligës nga sezoni i kaluar,
Marko Livaja, i cili vlen 7.5
milionë euro dhe, bashkë me

të, në mesin e “jodinamistëve”
në listë janë edhe shoku i tij i
skuadrës Filip Krovinoviç dhe
Lukas Kaçavenda, ylli i ri i
Lokomotives, i cili aktualisht
po rikuperohet nga një lëndim
i rëndë, gjunjë. Ndërsa Ademi
është i gjashti në listën e
lojtarëve më të vlefshëm në
ligën e Kroacisë, ku vlera e tij
kap shifrën e 6.5 milionë
eurove.

Notarët eliminohen nga ‘EYOF 2022’
PRISHTINË, 25 KORRIK - Dy
notarët Hana Bejiqi dhe Mal
Gashi e kanë përfaqësuar sot
(e hënë) Kosovën në
Festivalin Veror Olimpik
Evropian për të Rinj “EYOF
2022 Banska Bystrica”. Hana
garoi në 100 metra krol dhe
pati kohën 1:01.48 minutë,
që nuk i mjaftoi për të kaluar
në gjysmëfinale. Ajo në
baterinë e saj doli e dyta nga
tetë garuese, kurse në
përgjithësi përfundoi e 40-ta.

Mali garoi në 400 metra krol
dhe përfundoi me kohë
4:15.61 minuta, duke zënë
vendin e 31-të, kohë kjo që
nuk i mjaftoi për t’u
kualifikuar tutje. Garuesit i
mbështetën nga afër edhe
nënpresidentët e KOK-ut,
Gazmend Maxhuni e Milaim
Kelmendi dhe anëtari i
Bordit Ekzekutiv, Bujar
Turjaka. Hana do të garojë
edhe në 50 metra krol,
ndërsa Mali në 1500 metra.
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Klinë, 25 korrik - Blerind
Morina është transferimi më i
ri i skuadrës së Dukagjinit nga
Klina. Futbollisti që luan në
pozitën e mesfushorit,

edicionin e kaluar ishte pjesë e
skuadrës së Regginas.
“Futbollisti njëzetenjëvjeçar,
Morina, dikur pjesë e
grupmoshave të Kombëtares

Shqiptare (U17 dhe U19),
Blerindi, gjithashtu, është
aktivizuar edhe me
grupmoshat U21 të Kosoves̈,
ndërsa sezonin e kaluar është

paraqitur me klubin Reggina
U21 në Itali dhe luan në
pozitën e mesfushorit
qendror”, thuhet në njoftimin e
Dukagjinit.

Blerind Morina nga Reggina kalon te Dukagjini 

Fiorentina i shtohet garës për
Kumbullën 

Fiorentina po mendon seriozisht për transferimin e
mbrojtësit të kombëtares shqiptare, Marash Kumbulla.
Mbrojtësi shqiptar po shihet si zëvendësues ideal i
Nikola Milenkoviqit, i cili me gjasë do t’i bashkohet
Interit. Mbrojtësi shqiptar është në kontratë me
Romën, por nuk ka gjetur mjaftueshëm hapësira nën
urdhrat e Jose Mourinhos. Kumbulla po shqyrton
mundësinë për t’u larguar, ndërsa Fiorentina nuk është
i vetmi klub i interesuar. Interesim për shërbimet e tij
ka shfaqur edhe Torino. 

Berisha kërkohet nga Leeds Unitedi

Leeds Unitedi është futur në garë për ta transferuar
Mërgim Berishën. Futbollisti shqiptar është vënë në
listën e transfereve të Fenerbahçes dhe është në kërkim
të klubit të ri. Mediumi turk “Tenisafak” raporton se
klubi i Premierligës e ka bërë një ofertë prej dy milionë
eurosh për sulmuesin nga Suhareka. Leedsi është në
kërkim të lojtarëve pas largimeve të yjeve si Kalvin
Phillips e Raphinha. Ndërkohë, Fenerbahçe i kërkon 5
milionë euro për kartonin e përfaqësuesit U-21 të
Gjermanisë. Interesim për Berishën së fundmi ka
shfaqur edhe klubi gjerman Stuttgart.

Hazard: Benzema e meriton ‘Topin e Artë’

Eden Hazard ka folur në lidhje me çmimin më
prestigjioz individual, “Topin e Artë”. Karim Benzema
po shihet si fituesi i “Topit të Artë” këtë sezon. Pas një
paraqitje fenomenale me Real Madridin, ai është
pretendenti kryesor që ta marrë atë çmim. Edhe
Hazardi ka deklaruar se sulmuesi francez e meriton të
dekorohet si lojtari më i mirë në botë. “Nuk ka dyshime,
Benzema e meriton ‘Topin e Artë’”, ka thënë belgu për
‘ESPN’. Benzema shënoi 44 gola në 46 ndeshje gjithsej
për sezonin që lamë pas, duke ndihmuar Realin të
triumfojë në La Liga dhe Ligën e Kampionëve.
Ceremonia për ndarjen e “Topit të Artë” do të mbahet
më 17 tetor.

Sesko shihet si zëvendësues i
Ronaldos në ‘Old Trafford’ 

Manchester United ka vazhduar nga punë për të gjetur
një zëvendësues të Cristiano Ronaldos, i cili është
lidhur vazhdimisht me një largim nga “Old Trafford”,
pasi kërkon të luajë në Ligën e Kampionëve. Në këtë
mënyrë drejtuesit e djajve kanë piketuar talentin e Red
Bull Salzburgut. Bëhet fjalë për Benjamin Sesko. Për
sulmuesin e skuadrës austriake, Unitedi duhet ta
mposhtë konkurrencën e Newcastles, Bayern
Munchenit dhe Borussia Dortmundit. Sesko, i cili
vlerësohet mbi 50 milionë euro, është një alternativë
ndaj emrave të tjerë që kanë tingëlluar, si Anthony, të
cilin Ten Hag e kishte tek Ajaxi dhe Sasa Kalajdziq nga
Shtutgarti.

SHKURT 

BROOKLYN, 25 KORRIK - E ardhmja e
basketbollistit Kevin Durant, dy
herë kampion në NBA, është ende
në dilemë. Lojtari është nën
kontratë me Brooklyn Nets, por ka
shumë gjasa që të largohet këtë
verë. Skuadra e Netsit kërkon ta
përfshijë në një shkëmbim
lojtarësh dhe të interesuar janë
Miami Heat e Golden State
Warriors. Mediet amerikane
konfirmojnë se orët e fundit ka
bërë një hap të madh përpara
skuadra e Boston Celticsit.
Skuadra finaliste e sezonit të fundit
është gati të përfshijë në këtë
marrëveshje edhe talentin e saj
Jaylen Brown si dhe tre lojtarë për
të zgjedhur në raundin e parë në
tri “draft” si dhe dy zgjedhje të dyta.
Gjithsesi, Bostoni është gati të
negociojë, duke përfshirë në

marrëveshje edhe lojtarë të tjerë, si
Robert Williams, Marcus Smart,
Grant Williams, Derrick Whyte dhe
Payton Pritchard. Për sa i përket

Golden State, ku Durant ka luajtur
edhe më parë, skuadra kampione
pret një përgjigje nga Netsi për
lojtarët që ka ofruar në shkëmbim.

Tri skuadra në garë për Durantin 

Në garën e tij të 330 në
karrierë, piloti britanik Lewis
Hamilton, shtatë herë
kampion bote në Formula 1, u
klasifikua në vendin e dytë në
pistën e Paul Richard

(Francë). Ky është rezultati i tij
më i mirë këtë sezon, që rihap
shpresat e britanikut për një
fitore. “Sot isha më shumë se
kurrë pranë fitores. Nuk ishim
shumë larg triumfit, pasi

arrija të shihja kë kisha
përpara. Natyrisht që ndikoi
edhe hyrja në pistë e makinës
së sigurisë, por fakti që u
ngjitëm në podium me të dy
pilotët është një rezultat i

mirë”, ka thënë Hamiltoni.
“Erdhëm në Francë me idenë
që të ishim sa më pranë më të
mirëve dhe ia dolëm mbanë.
Shpresoj që gara e radhës të
jetë edhe më e mirë për ne.

Madje mendoj se në Hungari
do të jemi me një mentalitet
më pozitiv pas këtij rezultati”,
ka shtuar Hamiltoni, që
piloton makinën e
Mercedesit.

Hamiltoni: Isha më shumë se kurrë pranë fitores 

CYRIH, 25 KORRIK - Donat Rrudhani
është sensacioni më i madh së
fundmi i Përfaqësueses së
Kosovës. Futbollisti anësor
shpërtheu në ndeshjet e qershorit
me “Dardanët” duke e mbuluar
me plot sukses pozitën e
mbrojtësit anësor, ku ekipi i Alain
Giresse kishte plot mungesa.
Mesfushori nga Kosova këtë verë
nënshkroi me Young Boysin në
Zvicër pas përvojave që i pati në
CO Langres, Troyes AC e FC
Brunstatt me të rinjtë, për të
vazhduar më pas me ekipet
seniore Timau Basel, Black Stars
Basel dhe Aarau. Por,
përfaqësuesi i ri kosovar e ka
kujtuar kohën kur ka luajtur pak
në Kosovë. Për mediumin
zviceran “Blick”, ai e ka zbuluar
një detaj të hidhur dhe një realitet
të trishtë. Rrudhani e ka
përmendur faktin se në vendin
tonë futbollistëve të rinj u bëhet
padrejtësi pasi jo gjithmonë
luajnë ata që e meritojnë. “Për të
gjithë ne. Jo vetëm për mua si
futbollist. Sepse, nëse kthehemi
në atë kohë ishte kështu: Nëse
babai yt e njeh dikë në klub, do të
mund të luaje. Në të kundërtën,
jo”, thotë fillimisht Rrudhani. 
Babai i tij, një ish-futbollist
kosovar, e pa që në Kosovë nuk ka
perspektivë për tre fëmijët e tij,

prandaj edhe vendosi të
emigronte. Ata vendosën të
shkonin në Francë përmes malit,
duke e kaluar kufirin ndërmjet
Serbisë me Hungarinë dhe duke
ecur plot pesë orë nëpër terr.
Donati nisi të ambientohej dhe t’i
përshtatej rrethit dhe realitetit të
ri. Fillimisht iu bashkua ekipit të
të rinjve të Troyes dhe më pas
luajti në divizionin e pestë të
futbollit francez, FC Brunstatt, një
klub amator ky. Rrudhani e
tregon periudhën kur i është
dashur ta gërshetonte futbollin
me shkollimin, të cilin nuk
dëshironte assesi të linte anash.
Më pas, ai ishte zhvendosur në

Zvicër, ku luan që nga viti 2017.
Tutje, futbollisti ofanziv zbulon se
Shkëlqen Gashi, ish-përfaqësues i
Shqipërisë, ishte idhull i tij dhe se
një ditë i erdhi mundësia që ta
realizojë ëndrrën dhe të luajë së
bashku me të. Tash ai është duke
u ambientuar në klubin e ri,
Young Boys. “Dita kur menaxheri
më tha që Young Boys më donte,
ishte e jashtëzakonshme. E dija se
thuajse çdo ekip i Superligës ishte
i interesuar për mua. Ky ekip ishte
protagonist në pesë vjetët e fundit
dhe kjo ofertë më bëri krenar”, ka
përfunduar Rrudhani, i cili duket
se do t’i ketë disa vjet të
ndritshme në karrierën e tij.

Rrudhani: Në Kosovë mund të luash
veç nëse babai yt e njeh dikë
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P R I S H T I N Ë

� Behxhet Beka nga Vushtrria shpall të
pavlefshme diplomën e shkollës së mesme të
mjekësisë “Dr. Xheladin Deda” në Mitrovicë,
si dhe certifikatën e testit të maturës dhe
dëftesat e shkollës së mesme.

� Nuredin Derri nga Gjakova shpall të
pavlefshme dëftesën e Sh.F. “Mustafa
Bakija”-“Yll Morina”, Gjakovë.

� Imer Gjugja nga Gjakova shpall të
pavlefshme dëftesat e klasës së –I-,-II-,-III-,-IV-
të Q.A.M.O “Hajdar Dushi”.

� Imer Gjugja nga Gjakova shpall të
pavlefshme dëftesën e plotë të Sh.F. “Shaban
Gola”, Lipovec-Gjakovë.

� Fabijan Nushi nga Gjakova shpall të
pavlefshme dëftesën e plotë të SH.F.M.U.
“Dëshmorët Lleshi”, Doblibare komuna e
Gjakovës.

� Hata Kurhasku nga Cermjani i Gjakovës,
shpall të pavlefshme dëftesën e plotë të
shkollës fillore “Ali M.Hasi”, Cermjan.

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

� Lëshoj garsonjer me qira në lagjen
Ulpiana kati i parë. Banesa është e mobiluar

dhe i plotëson të gjitha kushtet për banim,
preferohet për një qift apo tre studentë,
mund të merret për kohë të shkurt apo të
gjatë. Çmimi është 180 Euro. 
Tel: 044-812-875.

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

� Lëshoj lokalin më qira. Lokali është i
pasitur më të gjitha kushtet përcjellëse. Lokali
gjendet në lagjen e Boshnjakëve në
Mitrovicë. Për informata më të hollësishme
mund të na kontaktoni në këtë numër të
telefonit:049-392-275
� Lëshoj banesë me qira në Lagjen
Dardania afër "Bill Clintonit", kati tretë,
banesa posedon të gjitha kushtet
elementare, dy dhoma, kuzhinë e veçanet
me pamje nga parku me çmim sipas
marrëveshjes tel: 045-891-338 ose 
049-616-139

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

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

>> SHPALLJE TË VOGLA <<
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