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Pas përfundimit të mandatit të presidentit të
Shqipërisë mbajtur pesë vjet, Ilir Meta ka nisur
zyrtarisht rrugëtimin e ri në politikën shqiptare.
Lëvizja Socialiste për Integrim tash e tutje do të quhet
Partia e Lirisë, e cila do të drejtohet nga vetë Meta. Ai

ka theksuar se Shqipërisë i duhet një qeverisje
normale. “Situata kërkon ndërhyrje urgjente të të
gjithë qytetarëve, të cilët duhet të marrin përgjegjësi
pasi më nuk mund t’ia delegojnë përgjegjësitë e tyre
kësaj klase politike”, është shprehur Meta 
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PRAG, 26 KORRIK - Zjarrfikësit
çekë janë përforcuar nga disa
njësite gjermane për t’i luftuar
zjarret pyjore në parkun
kombëtar të njohur si Zvicra
çeke, të cilat kanë shkatërruar
shtëpi dhe kanë detyruar
autoritetet t’i evakuojnë
banorët e fshatrave në afërsi.
Zjarri është përhapur në gati 30

hektarë në këtë rajon, që
gjendet në kufi me Gjermaninë
dhe vizitohet nga shumë
turistë.
Për pasojë, tymi ka lëvizur
nëpër një pjesë të mirë të
Çekisë, përfshirë kryeqytetin,
Pragën, kanë thënë zyrtarët.
Zjarrfikësit - të cilët dyshojnë se
një vizitor i parkut ka nisur

zjarrin, pasi e ka lënë atë pa
mbikëqyrje gjatë fundjavës - e
kanë pasur situatën nën
kontroll derisa intensiteti i erës
e ka rritur zjarrin. 
Një valë e madhe e të nxehtit
javën e kaluar me temperatura
mbi 40 gradë celsius ka
shkaktuar zjarre pyjore në disa
pjesë të jugut të Evropës.

Zjarrfikësit luftojnë me flakët në një park kombëtar të Çekisë

UASHINGTON, 26 KORRIK -
Shtetet e Bashkuara i kanë
bërë thirrje Kinës ta rrisë
presionin ndaj Mianmarit pas
ekzekutimit të katër
aktivistëve për demokraci nga
junta ushtarake.
Mianmari njihet ndryshe
edhe si Burma.
Zëdhënësi i Departamentit
Amerikan të Shtetit, Ned
Price, ka thënë se Kina mund
të ketë ndikim në Mianmar
më shumë sesa çdo vend
tjetër. “U bëjmë thirrje
shteteve në të gjithë botën që
të veprojnë kështu. Ne, po

ashtu, do të bëjmë më
shumë”, ka thënë ai.
Mirëpo, zëdhënësi i Ministrisë
së Jashtme kineze, Zhao
Lijian, ka thënë se Kina nuk
përzihet në çështjet e
brendshme të shteteve të
tjera.
I pyetur për ekzekutimet,
Lijian ka thënë se Mianmari
duhet të përdorë ligjet dhe
Kushtetutën për t’i zgjidhur
dallimet.
Price ka thënë se nuk mund të
pretendohet kinse nuk ka
ndodhur asgjë.
Ai ka kërkuar që të gjitha

shtetet t’i ndalojnë shitjet e
pajisjeve ushtarake në
Mianmar dhe të përmbahen
“nga dhënia e çfarëdo
besueshmërie ndërkombëtare
për regjimin ushtarak”.
Zëdhënësi Price ka thënë se
ShBA-ja është duke shqyrtuar
“të gjitha mundësitë” për t’i
bllokuar të hyrat e regjimit.
Dy aktivistët, Kyaw Min Yu
dhe Phyo Zeya Thaw, ishin
arrestuar pas puçit ushtarak të
vitit të kaluar, nën akuzat për
kryerje të “akteve terroriste”.
Ata janë dënuar me vdekje në
një gjykim me dyer të mbyllura,

të cilin aktivistët për të drejta të
njeriut e kanë konsideruar të
padrejtë.
Më pak dihet për dy aktivistët e

tjerë Phyo Zeya Thaw dhe Ko
Jimmy.
Ekzekutimet janë kritikuar edhe
nga komuniteti ndërkombëtar.

ShBA-ja i bën thirrje Kinës ta rrisë presionin ndaj Mianmarit

LONDËR, 26 KORRIK - Rishi Sunak
dhe Lizz Truss janë përballur me
njëri-tjetrin sa i përket të
ardhmes së ekonomisë
britanike në debatin e tyre të
parë televiziv.
Ish-sekretari britanik i Thesarit
dhe ministrja e Jashtme
britanike garojnë për pozitën e
kryetarit të Partisë
Konservatore, pozitë që
mundëson me automatizëm
edhe pozitën e kryeministrit,
pas dorëheqjes së Boris
Johnsonit javë më parë.
Sunak i ka thënë Trussit se plani
i saj për taksa “do të përballë
miliona njerëz me mjerim” dhe

diçka e tillë do të bie si barrë për
Partinë Konservatore në
zgjedhjet e ardhshme.
Truss ka thënë se rritja e taksave,
vendim i Sunakut, do të çojë në
recesion.
Të dy garuesit të cilët kanë qenë
në kabinetin e njëjtë deri tri javë
më parë, kanë pasuar me
qëndrime shumë të ashpra ndaj
njëri-tjetrit.
Pas debatit, mbështetësit e
Trussit janë ankuar se Sunak ka
qenë shumë agresiv ndaj saj,
diçka që kampi i Sunakut e ka
mohuar. Megjithatë, të dy kanë
zbutur tonet në fund të debatit.
Truss ka thënë se do të donte ta

kishte Sunakun në ekipin e saj
nëse bëhet kryeministre.
Sunak, në anën tjetër, ka
lavdëruar qëndrimin e Trussit
ndaj Rusisë.
Të dy konkurrentët do të bëjnë
fushatë në javët në vijim për t’i
bindur rreth 180 000 anëtarët e
Partisë Konservatore me të
drejtë vote.
Fituesi i zgjedhjeve do të bëhet
publik më 5 shtator.
Johnson, i cili ka dhënë
dorëheqje më 7 korrik, pas disa
muajsh të skandaleve etike,
vazhdon të jetë në krye të
qeverisë britanike derisa të
zgjidhet pasardhësi.

Përballje e ashpër e kandidatëve 
për kryeministër të Britanisë

UASHINGTON, 26 KORRIK -
Përfaqësuesi amerikan Adam
Smith, kryetar i Komitetit të
Shërbimeve të Armatosura të
Dhomës së Përfaqësuesve, tha se
Uashingtoni shpreson ta rrisë
ndjeshëm sasinë e armëve me
rreze të gjatë që Ukraina ka për ta
mposhtur Rusinë dhe për të
penguar sulmin brutal dhe të
paprovokuar të presidentit
Vladimir Putin ndaj vendit.
Duke folur për shërbimin
ukrainas të Radios “Evropa e Lirë”,
Smith tha se ai synon që Ukraina

të marrë deri në 30 sisteme
raketash me shumë lëshime -
Kievi ka kërkuar të paktën 50 - sa
më shpejt që të jetë e mundur
“sepse në këtë luftë, kushdo që
mund të shoh larg dhe gjuaj larg,
do të jetë në formë më të mirë”.
Smith tha se Putini po përpiqet ta
zgjerojë territorin rus jo sepse
ndihet i kërcënuar, por sepse
“dëshiron ta zgjerojë territorin e
Rusisë përmes forcës brutale”.
Smith u takua me presidentin
ukrainas Volodymyr Zelensky
derisa ishte në një udhëtim në

fundjavë në Kiev me një grup
ligjvënësish dypartiakë.
Shtetet e Bashkuara kanë
dorëzuar tashmë një duzinë
sisteme të tjera raketash artilerie
me lëvizshmëri të lartë HIMARS.
Edhe aleatët perëndimorë kanë
dorëzuar në Ukrainë disa sisteme
raketore M270, sistemin e
shumëfishtë të raketahedhësve
MLRS. Sistemet mund të lëshojnë
raketa shumë prapa linjave të
armikut me një saktësi prej disa
metrash, duke i bërë ato shumë
efektive.

Kongresmeni amerikan: Armët me rreze të gjatë
janë çelësi i fitores së Ukrainës
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PRISHTINË, 26 KORRIK - Përhapja e
shpejtë e lisë së majmunëve
përbën emergjencë globale
shëndetësore, që është niveli më i
lartë i alarmit i Organizatës
Botërore të Shëndetësisë, tha të
shtunën drejtori i përgjithshëm i
OBSh-së, Tedros Adhanom
Ghebreyesus.
I identifikuar fillimisht te
majmunët, virusi transmetohet
kryesisht përmes kontaktit të
ngushtë me një person të
infektuar. Deri në këtë vit
sëmundja virale është përhapur
rrallë jashtë Afrikës, ku është
endemike.
Por, raportet për një numër
rastesh në Mbretërinë e Bashkuar,
në fillim të muajit maj, kanë
sinjalizuar se shpërthimi është
zhvendosur edhe në Evropë.
Që atëherë numri i rasteve është
rritur në më shumë se 16 000 - në
75 vende. Deri më tani janë
raportuar pesë vdekje, të gjitha në
Afrikë.

Sa është e rrezikshme lia
e majmunëve?

Lia e majmunëve është një virus
që zakonisht shkakton simptoma
të lehta, përfshirë: ethe, dhimbje
dhe puçrra në lëkurë të mbushura
me qelb. Sipas OBSh-së, njerëzit
kryesisht shërohen në një
periudhë prej dy deri në katër
javë.
Virusin mund ta përhapë
çdokush, por shpërthimi aktual
jashtë Afrikës është i përqendruar
pothuajse vetëm te burrat që kanë
marrëdhënie seksuale me burra.
Lia e majmunëve përhapet
kryesisht nëpërmjet kontaktit

intim - lëkurë më lëkurë - me dikë
që ka skuqje aktive, si dhe
nëpërmjet kontaktit me rroba të
kontaminuara ose në shtrat.
Megjithatë, ajo nuk transmetohet
aq lehtë sa virusi SARS-CoV-2, që
ka shkaktuar pandeminë Covid-
19. “Covid përhapet përmes
rrugëve të frymëmarrjes dhe është
shumë infektiv. Ky nuk duket se
është rasti me linë e majmunëve”,
thotë dr. Martin Hirsch nga Spitali
i Përgjithshëm në Masaçusets të
ShBA-së.
Rreziku i lisë së majmunëve
globalisht është i moderuar, me
përjashtim të Evropës, ku OBSh-ja
e ka vlerësuar atë si të lartë.

Përse është emergjencë?

Zyrtarët shëndetësorë nga disa
vende i kanë kërkuar OBSh-së që
ta shpallë linë e majmunëve

emergjencë të shëndetit publik,
me shqetësim ndërkombëtar, për
shkak të rritjes së shpejtë të
numrit të rasteve dhe
shqetësimeve se mund të bëhet
endemike në më shumë vende.
Me shpalljen e emergjencës
synohet të nxitet veprimi dhe
bashkëpunimi global në gjithçka:
nga testimi deri te prodhimi dhe
shpërndarja e vaksinave dhe
trajtimeve.
Shkalla e vdekshmërisë gjatë
shpërthimeve të mëparshme të
lisë së majmunëve në Afrikë - të
llojit që po përhapet edhe
aktualisht - ka qenë rreth 1 %. Por,
deri më tani ky shpërthim duket të
jetë më pak vdekjeprurës në
vendet joendemike - shumë prej të
cilave kanë infrastrukturë më të
zhvilluar të kujdesit shëndetësor.
Shkencëtarët po përpiqen të
përcaktojnë se çfarë e ka shkaktuar

valën fillestare të rasteve dhe nëse
ka ndryshuar ndonjë gjë në lidhje
me virusin. Ekspertët thonë se
rritja e udhëtimeve globale, si dhe
ndryshimet klimatike në
përgjithësi kanë përshpejtuar
shfaqjen dhe përhapjen e viruseve.
Sipas ekspertëve të sëmundjeve
infektive, neglizhenca financiare i
ka lënë klinikat e shëndetit seksual
- të cilat janë në vijën e parë të
frontit, sa i përket reagimit ndaj lisë
së majmunëve - të papërgatitura
për ta frenuar përhapjen e
mëtejme.

Masat mbrojtëse

Zyrtarët shëndetësorë thonë se
njerëzit duhet ta shmangin
kontaktin e ngushtë personal me
dikë që ka skuqje të veçantë në
lëkurë ose që nuk ndihet mirë.
Njerëzit që dyshojnë se kanë linë e

majmunëve, duhet të izolohen
dhe të kërkojnë kujdes mjekësor.
Zyrtarët shëndetësorë ofrojnë,
gjithashtu, vaksina kundër lisë së
majmunëve për individët me
rrezik të lartë dhe për ata që kanë
qenë në kontakt të ngushtë me një
person të infektuar.
Kompania daneze “Bavarian
Nordic Ajo” e ka miratimin e
ShBA-së dhe të Evropës për
parandalimin e lisë dhe të lisë së
majmunëve.
Një vaksinë më e vjetër, e
prodhuar aktualisht nga
“Emergent Biosolutions”, quhet
ACAM2000, por marrja e saj është
kufizuar për shkak të një
paralajmërimi për efekte të rënda
anësore.
Kompania “Bavarian Nordic” ka
thënë se mund të prodhojë 30
milionë doza të vaksinës së saj -
përfshirë edhe atë të lisë së
majmunëve - çdo vit. Ajo ka
angazhuar një prodhues edhe në
ShBA për t’i rritur kapacitetet e
prodhimit të vaksinës së lisë së
majmunëve. 

(Reuters /Përgatiti: Valona Tela)

Sa të shqetësuar duhet të jemi 
për emergjencën shëndetësore 

nga lia e majmunëve?

MAL QORRAJ

PRISHTINË, 26 KORRIK - Ministrja për
Punë të Jashtme dhe e Diasporës,
Donika Gërvalla, ka thënë se
Kosova plotëson të gjitha
parakushtet që të aplikojë për
statusin e shtetit kandidat në
Bashkimin Evropian. “Ne
mendojmë se Kosova i plotëson
të gjitha parakushtet për një
kandidaturë të tillë, për një
aplikim të tillë, prandaj ne, deri në
fund të vitit, do ta zgjedhim
momentin e përshtatshëm kur do
ta dorëzojmë edhe formalisht
këtë aplikim”, ka thënë Gërvalla
në një konferencë për medie të
martën në Prishtinë.
Gërvalla ka theksuar se Kosova
plotëson parakushtin themelor
për aplikim, për faktin se ka
zbatuar pjesën më të madhe të
Marrëveshjes së Stabilizim
Asociimit (MSA).
MSA-ja është marrëveshja e parë
kontraktuale dhe e vetmja midis

Kosovës dhe BE-së, që ka hyrë në
fuqi më 1 prill të vitit 2016. Kjo
marrëveshje ka për synim
mbështetjen e Kosovës në
forcimin e demokracisë dhe
shtetin e së drejtës. Megjithatë,
Gërvalla tha se vetëm dorëzimi i
aplikimit nuk mjafton, por shtoi
se të gjitha institucionet duhet të
punojnë që ta shtyjnë përpara
këtë proces.
Kryediplomatja e Kosovës foli
edhe për aplikimin në Këshillin e
Evropës, ku Kosova ka dorëzuar
aplikacionin më 12 maj. Gërvalla
tha se pret që shteti të
anëtarësohet shpejt në këtë
institucion,  duke shtuar se ka
shpresë që pas pushimit të verës
të nisin procedurat në Asamblenë
Parlamentare të Këshillit. “Ne
presim që në rastin e Kosovës të
mos zgjasë aq shumë sa ka zgjatur
për shtetet e rajonit, sepse
mendojmë se në këtë stad që
ndodhet Kosova i plotëson më së
miri parakushtet sa i përket
legjislacionit, të drejtave të

njeriut, standardeve
demokratike, shtetit ligjor, për ta
pasur procedurën më të
shkurtër”, ka deklaruar Gërvalla.
Ajo shtoi se Kosova gëzon
përkrahje politike nga një “numër
tejet i madh i shteteve anëtare të
Këshillit të Evropës, qofshin ato
njohëse apo mosnjohëse”.

Këshilli i Evropës është organizatë
ndërkombëtare për të drejtat e
njeriut, demokracinë dhe
sundimin e ligjit në Evropë. Ky
institucion mbron lirinë e
shprehjes dhe të medieve,
barazinë dhe minoritetet në
shtetet anëtare. Sipas procedurës,
aplikacionin e një shteti fillimisht

e shqyrton Komiteti i Ministrave
dhe, pas shqyrtimit, fjalën
përfundimtare e ka Asambleja
Parlamentare.
Kjo asamble përbëhet nga
përfaqësuesit e shteteve anëtare. 
Pranimi bëhet me votat e 2/3 të
shumicës. Këshilli i Evropës ka 47
anëtarë.

Gërvalla: I plotësojmë të gjitha parakushtet
për aplikim për statusin e kandidatit në BE

Trajtimi
Simptomat e lisë së
majmunëve shpesh zhduken
vetvetiu brenda javësh.
Pacientët mund të marrin
lëngje shtesë dhe trajtim
shtesë për infeksionet
bakteriale dytësore.
Një agjent antiviral, i quajtur
tecovirimat, ka miratimin e
ShBA-së dhe të BE-së për linë,
ndërsa miratimi evropian
përfshin edhe linë e
majmunëve.
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TIRANË, 26 KORRIK - Nga tash e
tutje partia Lëvizje Socialiste për
Integrim do të quhet Partia e
Lirisë. Lajmin e ka dhënë ish-
presidenti Ilir Meta në
Konventën Kombëtare.
Ndryshimi i emrit të partisë vjen
pas ndryshimeve statutore që u
miratuan në fillim të Konventës.
Meta për pesë vjet qëndroi në
postin e presidentit të shtetit
dhe tashmë ka nisur aktivitetin
politik në krye të Partisë së Lirisë
si lider i saj. 
Në fjalën e tij para kësaj
konvente, Meta u ka thënë
anëtarëve se e di që kanë
dhimbje e nostalgji për LSI-në.
“Ne e krijuam LSI-në për ta
shpëtuar procesin e integrimit
evropian që e bllokoi Fatos
Nano, për hajdutërinë e tij në
dogana. Ishte ai rotacion falë

LSI-së që Shqipëria nënshkroi
marrëveshjen e Asociim
Stabilizimit në vitin 2006. LSI-ja
bëri çdo gjë edhe për statusin
edhe për marrjen e
rekomandimit, por e dini se ku
jemi tani? Ka vetëm një rrugë.
Referendumi është garancia që
Shqipëria do të jetë e
shqiptarëve. Keni parë se si
shiten e blihen politikanët, por
nuk ka forcë në botë që t’i blejë
tre milionë shqiptarë. Mos
harroni atdheun, fëmijët tuaj
dhe fëmijët tanë mund të gjejnë
çdo gjë jashtë. Atdhe nuk gjejnë
dot. Atdheu është vetëm këtu.
Prandaj ju ftoj nga partia e LSI-
së në Partinë e Lirisë, në partinë
e sovranitetit, në partinë e
referendumit. Tani është koha
për veprim. Asnjë sekondë për të
humbur”, ka thënë Meta.
Ai ka theksuar se vendit i duhet
një qeverisje normale. “Situata
kërkon ndërhyrje urgjente të të

gjithë qytetarëve, të cilët duhet
të marrin përgjegjësi pasi nuk
mund më t’ia delegojnë
përgjegjësitë e tyre kësaj klase
politike. Në këto pesë vjet kam
qenë në një lartësi ku kam parë
çdo gjë dhe fitova një
këndvështrim të ri që më
mungonte. Kam parë një rrezik
kanosës për sovranitetin e këtij
vendi, për pavarësinë dhe
shtetësinë e Kosovës. Kam parë
një plan të mirëllogaritur për
tëaekzekutuar pluralizmin
politik në Shqipërisë”, është
shprehur Meta.
Meta ka sulmuar edhe ish-kreun
e PD-së, Lulzim Basha, për
djegien e mandateve duke e
cilësuar “mashtrues ordiner”.
Në fjalën e tij në Konventën
Kombëtare, Meta ka thënë se ka
qenë kundër bastit të opozitës
për ta lënë parlamentin në
shkurt të vitit 2019. “E dimë që
është bërë çdo gjë për ta bllokuar

referendumin nga një grup
politikanësh që shpesh bëjnë
teatër nëpër medie, nuk bëjnë
gjë veçse plaçkitin çdo ditë
popullin e Shqipërisë. Viktima
është populli. Edhe ju ishit target
i tyre gjatë pesë vjetëve që kaluan
dhe më duhet që të mos
kthehem në analizë, t’i bëj të
qartë çdo anëtari e simpatizanti
të LSI-së, edhe çdo qytetari të
Shqipërisë, që Ilir Meta ka qenë
kategorikisht kundër bastit të
çmendur për t’i besuar një
mashtruesi ordiner që të gënjen
pa kuptim duke djegur
mandatet, duke lënë
parlamentin, duke bojkotuar
pushtetin vendor. Djegia e
mandateve ishte planifikuar nga
mafia që drejton Shqipërinë, nga
oligarkët se duhej braktisur edhe
pushteti lokal”, ka deklaruar
Meta në Konventën Kombëtare
të LSI-së.
I pyetur se cilës anë i përket
Partia e Lirisë, Meta u përgjigj se
kjo parti nuk është as e majtë e as
e djathtë, por synon ta sjellë
shpresën e lirinë në vend. Ai u
shpreh se kjo parti nuk është
nacionaliste, por
ultrademokratike. 
Meta ka thënë se Partia e Lirisë
do të jetë pjesë e zgjedhjeve të
reja kurdo që ato do të mbahen.

“Për sa kohë unë do të jem lider i
Partisë së Lirisë, nuk do të
bojkotohet asgjë në këtë vend.
Aq më tepër zgjedhjet. Qeveria
do të ikë me zgjedhje dhe me
protesta. Kush ikën nga zgjedhjet
është një dezertor, një
kapitullues. Demokracinë duhet
ta mbrojmë çdo ditë, ta forcojmë
çdo ditë. Partia e Lirisë do të
marrë pjesë në të gjitha zgjedhjet
kurdoherë. Partia e Lirisë, liria,
Kushtetuta, sovraniteti, janë të
majta apo të djathta. Jemi në një
moment ku nuk jemi të majtë apo
të djathtë. Partia Socialiste, a është
me të vërtetë një parti patriotike
sot, që ka frikë ta përmendë
masakrën e Srebrenicës? Partia e
Lirisë do ta ndezë flakën e
shpresës dhe të lirisë e
demokracisë që është uzurpuar
nga Partia Socialiste. Për këto 28
mijë kilometra katrorë duam që ta
lëmë brezave që vijnë ashtu siç na
i kanë lënë të parët neve. Nuk jemi
parti nacionaliste, por
ultrademokratike. Referendumi
është garanti i rikthimit të
Shqipërisë në themelet e
Kushtetutës më të mirë që ka
pasur kjo tokë. Referendumi nuk
është thjesht për të bërë zgjedhje,
por pjesëmarrje e popullit në
vendimmarrje e politikëbërje”,
është shprehur Meta.

Meta nis aktivitetin politik,
rikthehet në krye të partisë

E MËRKURË, 27 KORRIK 2022

Pas përfundimit të mandatit të presidentit të Shqipërisë mbajtur pesë vjet,
Ilir Meta ka nisur zyrtarisht rrugëtimin e ri në politikën shqiptare. Lëvizja
Socialiste për Integrim tash e tutje do të quhet Partia e Lirisë, e cila do të
drejtohet nga vetë Meta. Ai ka theksuar se Shqipërisë i duhet një qeverisje
normale. “Situata kërkon ndërhyrje urgjente të të gjithë qytetarëve, të cilët
duhet të marrin përgjegjësi pasi më nuk mund t’ia delegojnë përgjegjësitë e
tyre kësaj klase politike”, është shprehur Meta

LËVIZJA SOCIALISTE PËR INTEGRIM KA NDËRRUAR EMRIN NË PARTIA E LIRISË
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Faton DËRMAKU

PRISHTINË, 26 KORRIK - Me rastin e
shënimit të Ditës Memoriale të
Zyrtarëve Policorë të rënë në krye
të detyrës, Policia e Kosovës ka
mbajtur të martën ceremoni
përkujtimore në të cilën kanë
marrë pjesë personalitete të larta
shtetërore, përfaqësues të
institucioneve vendore dhe
ndërkombëtare, familjarë të
policëve/heronjve, si dhe kanë
parakaluar njësitë e ndryshme
policore në nderim të kolegëve të
rënë në kryerje të detyrës.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës,
Glauk Konjufca, duke përkujtuar
rënien e 21 policëve gjatë kryerjes
së detyrës, ka thënë se ata ranë
duke e mbrojtur sovranitetin dhe
integritetin territorial të vendit.
Konjufca ka theksuar se Policia e
Kosovës, falë punës së saj, është
bërë institucioni më i besueshëm i
popullit tonë. “26 korriku është data
e policëve heronj të vendit tonë të
cilët nuk kursyen as veten në
mbrojtje të sovranitetit dhe

integritetit territorial. E gjithë kjo
sakrificë u bë për mbrojtje të vendit
tonë. Sot po shënojmë 22 vjet të
këtij institucioni bosht të shtetit
tonë. Me punën e tyre të
palodhshme, Policia e Kosovës
është shndërruar në institucionin
më të besueshëm të popullit tonë.
Njëzet e një policët e rënë në
sundim të ligjit e të paqes në vendin
tonë, sot këtu i kujtojmë 21 heronjtë
tanë. Në këtë ditë e shënojmë edhe
rënien e heroit tonë Enver
Zymberit, i cili sa ishte në vendosje
të rendit dha jetën në mbrojtje të
integritetit dhe sovranitetit të vendit
tonë”, ka thënë Konjufca.
Ndërkaq ministri i Punëve të
Brendshme, Xhelal Sveçla, ka thënë
se polici ka rol integral në shoqëri, e
jo rol përfaqësues të dhunës
shtetërore, ndërsa ka shtuar se
organet e rendit duhet të veprojnë
“shpejt e drejt në zbardhjen e
vrasjes së Enverit dhe të gjithë të
tjerëve”. Ai ka potencuar se vizion i
Policisë së Kosovës është mbrojtja e
shtetit, ndërsa ka thënë se
profesionalizmi i policisë është i
lidhur me shoqërinë.

Shënohet Dita Memoriale e Zyrtarëve 
Policorë të Kosovës

PRISHTINË, 26 KORRIK (ER) - Në
katërvjetorin e ndarjes nga jeta e
veprimtarit Adem Demaçi,
përfaqësues të nivelit qendror dhe
lokal kanë thënë se Demaçi një
jetë të tërë e ka vënë në shërbim të
atdheut. 
“Katërvjetori i vdekjes së Adem
Demaçit na bashkon në kujtimin
për bacën çlirimtar e atdhedashës
që iu përgjigj thirrjes së kohës për
ta kërkuar lirinë e munguar ndër
ne. Do ta kujtojmë përherë Adem
Demaçin si veprimtar që nuk
rreshti së angazhuari për lirinë e
popullit të tij dhe si shembull
frymëzues për të gjithë ata që
kombin dhe atdheun e vënë mbi
gjithçka tjetër”, është thënë në
njoftimin e Lëvizjes Vetëvendosje,
përfaqësuesit e së cilës kanë bërë
homazhe te varri i Demaçit. 
Edhe kryetari i Partisë
Demokratike të Kosovës (PDK),

Memli Krasniqi, në katërvjetorin e
vdekjes së veprimtarit të shquar të
çështjes kombëtare, Adem
Demaçit, ka bërë homazhe te varri
i tij, duke e cilësuar Demaçin të
pathyeshmin e kombit shqiptar.
“Nëse flasim për
qëndrueshmërinë - 28 vjet burg
padrejtësie, por asnjëherë nuk u
thye. Kokën lart, mendjen e freskët
e fjalët gjithmonë të gatshme për
të shpuar një sistem të tërë
diktatorial, respresiv e kriminal.
Me meritë, në historinë e vendit
tonë, Adem Demaçi do të njihet
përgjithmonë si ‘Simbol i
rezistencës kombëtare’”, ka thënë
lideri i PDK-së, Memli Krasniqi.
Kryetari i Rahovecit, Smajl Latifi,
ka thënë se Demaçi një jetë të tërë
e vuri në shërbim të atdheut. Ai ka
theksuar se Adem Demaçi jeton
në shpirtin e secilit liridashës dhe
në kujtesën e shqiptarëve. “Një jetë

të tërë e vuri në shërbim të
atdheut, të cilit i qëndroi besnik
dhe mbeti shembull i

papërsëritshëm në Evropë e më
gjerë. Adem Demaçi jeton në
shpirtin e secilit liridashës dhe në

kujtesën e shqiptarëve për
mënyrën se si luftoi, qëndroi dhe
përballoi me kurajën e një burri të
rrallë, për 28 vjet nëpër burgjet
serbo-jugosllave, pa u thyer e
penduar asnjëherë, përkundër
vuajtjeve dhe mundimeve që i
përjetoi. Në historinë tonë, baca
Adem mbetet luftëtar frymëzues,
një pishtar i pashuar që ndriçon
rrugën e lirisë, jo vetëm për
bashkëkombësit e tij, por edhe për
popujt që vuajnë e duan të
çlirohen nga zgjedha e robërisë.
Brez pas brezi do të jetojë kujtimi i
veprës atdhetare të këtij biri të
madh të popullit shqiptar. Baca
Adem, trupin tënd e ruan toka
jonë e përgjakur, kurse vepra jote
është përmendore e skalitur në
mendjet dhe zemrat tona. Baca
Adem, nderime dhe lavdi
përjetësisht!”, ka shkruar Latifi në
“Facebook”.

Katër vjet pa Adem Demaçin

Lazim Rexhepi
Isuf Haklaj
Abedin Mustafa
Misin Krasniqi
Shemsi Gashi

Sami Thaqi
Danush Hasani
Arsim Rrustolli
Avni Kasumi
Enver Zymeri
Armend Trena
Hajdar Ahmeti
Ilir Llapatinca

Triumf Riza
Jahi Maliqi
Malsor Dashi
Sebahate Tolaj
Driton Mehana
Slavisa Milovanovic
Nebih Ramadani
Izet Demaj

POLICËT E RËNË NË KRYE
TË DETYRËS
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Mitrovicë, 26 korrik (ER) -
Komuna e Mitrovicës po
vazhdon mbajtjen e dëgjimeve
publike për projektbuxhetin
2023-2025, me theks të veçantë
për buxhetin e vitit të
ardhshëm. Për këtë qëllim të
shtunën është mbajtur takimi
me qytetarë në Shkollën Fillore
“Trepça” në Stan Tërg, ku është
bashkëbiseduar për buxhetin,

përkatësisht për investimet
kapitale për vitin 2023 dhe
nevojat që ka ky komunitet.
Nga takimi i mbajtur, të
pranishmit në krye me
përfaqësuesin e fshatit kanë
parashtruar kërkesat e tyre
lidhur me trajtimin e qenve
endacakë, mungesën e mjekut
kujdestar, rregullimin e disa
rrugëve në lagjen Kollonia,

zvogëlimin e numrit të
nxënësve si dhe janë ngritur
shqetësime lidhur me
braktisjen e fshatit.
Po ashtu, Drejtoria për Buxhet
dhe Financa ka mbajtur
takimin buxhetor me
personelin arsimor, ku janë
njoftuar me buxhetin në
përgjithësi dhe për mënyrën e
krijimit dhe shpërndarjes së tij.

Komuna e Mitrovicës vazhdon mbajtjen e dëgjimeve buxhetore me qytetarë

GJILAN, 26 KORRIK (ER) - Kryetari i
komunës së Gjilanit, Alban
Hyseni, ka nënshkruar
memorandum bashkëpunimi
me përfaqësuesit e kolegjit
“Heimerer” për ngritjen e
kualitetit të shërbimeve
shëndetësore në komunën e

Gjilanit. 
Hyseni ka bërë me dije se
nëpërmjet nënshkrimit të këtij
memorandumi është
formalizuar bashkëpunimi për
organizimin dhe realizimin e
praktikës së studentëve të kolegjit
në kuadër të aktiviteteve të

komunës së Gjilanit. “Vizita
sistematike në shkollat tona,
projekte të përbashkëta dhe
pilotprojekte që kanë për synim
ngritjen e kualitetit të shërbimeve
shëndetësore janë disa nga fushat
të cilat përfshihen në këtë
memorandum”, ka thënë Hyseni.

Komuna e Gjilanit nënshkruan memorandum bashkëpunimi me kolegjin “Heimerer” 

SKENDERAJ, 26 KORRIK (ER) - Në
këtë kohë kur temperaturat
janë rritur ndjeshëm dhe si
pasojë e mungesës së reshjeve
të shiut është shtuar thatësia,
në komunën e Skenderajt
shkurtimet e ujit të pijshëm
janë bërë të përditshme,
pothuajse në pjesën më të
madhe të ditës, tani kur edhe
bashkatdhetarët kanë ardhur
për pushime. 
Komuna e Skenderajt, që me
shqetësim po pranon ankesa
të përditshme për mungesë të
ujit, njofton opinionin e gjerë
publik se përgjegjësinë për
furnizimin me ujë për
qytetarët e Skenderajt e ka
Kompania Rajonale e
Ujësjellësit në Mitrovicë, e cila
është kompani publike që
udhëhiqet nga menaxhmenti i
saj. 
Komuna e Skenderajt ka

njoftuar se nuk ka asnjë
përgjegjësi apo kompetencë
për furnizimin e qytetarëve me
ujë përveç për shtrirjen e gypit
të ujit dhe është duke ofruar
mbështetje teknike kudo që po
kërkohet nga kompania. “Si
komunë jemi duke
bashkëpunuar me
kompaninë, e cila sot ka
njoftuar se është duke
hulumtuar një defekt në rrjetin
ekzistues, për të sanuar, me
qëllim që të kthehet
normalisht furnizimi me ujë.
Me këtë rast kërkohet edhe nga
qytetarët, respektivisht nga
pronarët e lokaleve afariste, të
shfrytëzojnë sa më racionalisht
ujin duke përdorur vetëm për
amvisëri dhe assesi për ujitje të
tokës bujqësore apo
hapësirave të tjera publike apo
private”, ka njoftuar Komuna e
Skenderajt.

Në bazë të raporteve të
kompanisë dhe vlerësimeve të
menaxhmentit aktual,

qytetarët e komunës së
Skenderajt, si konsumatorë të
ujësjellësit, janë parapagues të

rregullt të faturave të ujit dhe,
në raport me komunat e tjera
të rajonit të Mitrovicës,
Skenderaj ka nivel të lartë të
përqindjes së pagesës. “Ky
është një tregues i qartë i
vetëdijes së qytetarëve tanë
ndaj shërbimeve publike,
mirëpo edhe Kompania
Regjionale e Ujësjellësit duhet
të jetë më e përgjegjshme, t’i
rrisë kapacitetet e saj dhe t’i
furnizojë pa reduktime
banorët e Skenderajt, sidomos
ata që jetojnë në qytet.
Komuna e Skenderajt njofton
se kryetari Fadil Nura është
duke u angazhuar çdo ditë që
problemi i reduktimeve të ujit
të zgjidhet sa më parë të jetë e
mundur, në mënyrë që
qytetarët të furnizohen
normalisht me ujin e pijshëm”,
ka njoftuar komuna e
Skenderajt.

Komuna e Skenderajt: Angazhohemi që ndërprerja 
e ujit të zgjidhet sa më parë 

MALISHEVË, 26 KORRIK (ER) -
Komuna e Malishevës, në
kuadër të zbatimit të
përgjegjësive të saj dhe në
kuadër të realizmit të
strategjisë nacionale për
luftimin dhe parandalimin e
etheve hemorragjike krime
kongo (EHKK), po vazhdon
fushatën e dezinsektimit
kundër rriqrave në zonat
endemike.
Kjo fushatë e dezinsektimit
është duke vazhduar dhe po
realizohet sipas planifikimit në
zonat që konsiderohen
endemike dhe në zonat ku
janë shënuar më shumë raste
të thumbimeve nga rriqrat.

Sipas shtabit komunal për
menaxhimin e situatës me
EHKK në komunën e
Malishevës, realizimi i fushatës
së dezinsektimit është duke
vazhduar sipas planifikimit
dhe deri më tani nuk janë
shënuar pengesa për
realizimin e dezinsektimit, si
dhe kjo është pritur mirë nga
ana e qytetarëve në
vendbanimet ku është
realizuar dezinsektimi.   
Pavarësisht prej rasteve të
thumbimeve nga rriqrat, të
cilët janë bartëse të virusit
EHKK, deri më tani nuk është
shënuar asnjë rast i infektimit
me këtë virus.

Po vazhdon fushata e dezinsektimit kundër 
rriqrave në Malishevë
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PRISHTINË, 26 KORRIK (ER) -
Ministria e Shëndetësisë
ka njoftuar se në 24 orët e
fundit, pas 3 022
testimeve, janë konfirmuar

1 187 raste të reja me
Covid. 
Nuk është raportuar për të
vdekur në 24 orët e fundit.
Janë shëruar edhe 613

persona të tjerë. Raste
aktive me Covid janë 9 820.
Shërbimi Spitalor Klinik
dhe Universitar i Kosovës
ka njoftuar se 85 pacientë

me Covid-19 janë duke u
trajtuar në klinikat e
QKUK-së dhe spitalet e
përgjithshme bazuar në
raportet e datës 26 korrik.

Për 24 orë, 1 187 raste të reja me Covid në Kosovë

PRISHTINË, 26 KORRIK (ER) -
Policia e Kosovës ka ndaluar
më 25 korrik dy burra  me
shtetësi franceze që kanë
kaluar ilegalisht nga Serbia në
Kosovë. Sipas një komunikate
për medie, dy burrat janë
ndaluar në fshatin Jashanicë
të komunës së Leposaviqit.

Ata kanë qenë në një automjet
me targa ruse. “Dyshohet se të
dyshuarit, duke përdorur
rrugët ilegale, kanë hyrë në
Republikën e Kosovës, me
ç’rast kanë kryer veprën
penale ‘kalim i paautorizuar i
vendkalimeve kufitare ose i
vijës kufitare’. Për të gjitha

veprimet është njoftuar
prokurori kompetent i
Prokurorisë Themelore në
Mitrovicë, i cili ka autorizuar
inicimin e rastit dhe me
vendim të prokurorit, të
dyshuarit janë dërguar në
mbajtje”, është thënë në
komunikatën e Policisë.

Policia e Kosovës ndalon dy shtetas të huaj për kalim ilegal të kufirit

PRISHTINË, 26 KORRIK (ER) -
Kryetari i Kuvendit të Kosovës,
Glauk Konjufca, ka pritur sot në
një takim lamtumirës
ambasadoren e Suedisë në
Kosovë, Karin Hernmarck
Ahliny. Konjufca e ka
falënderuar ambasadoren
Hernmarck për bashkëpunimin
e frytshëm dhe për punën e saj
të deritanishme. 
Duke nënvizuar faktin se Suedia
është ndër katër donatorët më
të mëdha në Kosovë, kryetari i
Kuvendit ka shprehur
mirënjohje të lartë për
mbështetjen e vazhdueshme të
Suedisë përmes projekteve

gjithëpërfshirëse për fuqizimin
demokracisë, sundimin e ligjit,
të drejtat e njeriut, çështjet
ambientale dhe fusha të tjera
zhvillimore, si dhe për
përkrahjen e synimeve të shtetit
të Kosovës për integrim
euroatlantik dhe anëtarësim në
organizata ndërkombëtare.
Me këtë rast, kryetari Konjufca i
ka uruar suksese në
angazhimin e mëtejmë
Hernmarckut, ndërsa
ambasadorja suedeze ka
vlerësuar përparimin e arritur
dhe ka ritheksuar mbështetjen
e Suedisë për Republikën e
Kosovës. 

Konjufca e pret në takim lamtumirës
ambasadoren e Suedisë në Kosovë

Faton DËRMAKU

PRISHTINË, 26 KORRIK - Ministria
e Shëndetësisë përmes Zyrës
së Kombeve të Bashkuara për
Shërbime të Projekteve
(UNOPS) ka kontraktuar
blerjen e produktit
Paracetamol 1gr për injeksion
me çmimin prej 3.80 eurosh
për njësi. 
Ky produkt në tregun me
pakicë (barnatoret) në Kosovë
shitet me një çmim rreth 1.00
euro për njësi.  “KDI në
vazhdimësi është duke
shpërfaqur shqetësime lidhur
me blerjen e medikamenteve
nga UNOPS me çmime shumë
të larta, si dhe i ka bërë thirrje
Ministrisë së Shëndetësisë që
të kërkojë llogari nga UNOPS

për këto çmime të cilat
përfundimisht i paguan
qytetari i Kosovës.  Në
vazhdim, KDI i bën thirrje
edhe Kuvendit të Kosovës,
Komisionit për Shëndetësi dhe
Komisionit për Menaxhimin e
Financave Publike, që të
mbajnë në llogaridhënie
Ministrinë e Shëndetësisë për
shpenzimet enorme të bëra
përmes kontratës që Ministria
e Shëndetësisë ia ka dhënë
UNOPS-it për blerjet e
produkteve mjekësore”, ka
njoftuar KDI-ja. Po ashtu, KDI-
ja ka kërkuar nga Zyra
Kombëtare e Auditimit të bëjë
një auditim urgjent të
performancës së kësaj
kontrate ndërmjet Ministrisë
së Shëndetësisë dhe 
UNOPS-it.

KDI: MSh-ja paguan rreth 280 % më shtrenjtë
Paracetamol 1gr për injeksion

KDI-ja ka kërkuar nga Zyra Kombëtare e
Auditimit të bëjë një auditim urgjent të
performancës së kësaj kontrate ndërmjet
Ministrisë së Shëndetësisë dhe UNOPS-it
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PRISHTINË, 26 KORRIK - Kosova
pritet të forcojë pavarësinë
energjetike me Programin e ri
Kompakt të Korporatës së
Sfidës së Mijëvjeçarit (MCC)
dhe të kursejë miliona euro në
vit.
Përfaqësuesit e Kosovës dhe
ata të MCC-së pritet të
nënshkruajnë këtë javë në
Uashington marrëveshjen për
Programin Kompakt në vlerë të
përgjithshme prej 236.7
milionë dollarësh, që
përqendrohet në projekte të
energjisë. Nënshkrimi do të
bëhet në një ceremoni të
organizuar në Kongresin
amerikan, ku nga Kosova do të
marrin pjesë presidentja Vjosa
Osmani, kryeministri Albin
Kurti dhe ministrja e
Ekonomisë Artane Rizvanolli.
Programi Kompakt përbëhet
prej dy projektesh dhe
konsiderohet si investimi më i
madh i qeverisë amerikane në
Kosovë.
MCC-ja mëton që me këtë
program ta ulë varfërinë në
Kosovë përmes rritjes
ekonomike, pasi vlerësohet se
furnizimi jo i qëndrueshëm
energjetik e pengon rritjen
ekonomike.
Granti pesëvjeçar parasheh 202
milionë dollarë mjete direkte
nga qeveria amerikane, ndërsa
pjesa tjetër e investimeve do të
mbulohet nga Qeveria e
Kosovës.
Sipas drejtoreshës së MCC-së
për Kosovën, Sarah Olmstead,
prokurimi i parë për projektet e

Programit Kompakt pritet të
nisë pas dy vjetësh.
Pas nënshkrimit të Programit
Kompakt, Kuvendi i Kosovës
duhet të ratifikojë këtë
marrëveshje ndërkombëtare
me dy të tretat e votave.
Por, çfarë përfitimesh konkrete
do të ketë Kosova nga ky
program?

Rezerva të energjisë
përmes baterive

Projekti më i rëndësishëm
pritet të jetë ai i Ruajtjes së
Energjisë. Përmes këtij projekti
Kosova do të ketë rezerva të
energjisë përmes baterive të
kapacitetit të lartë prej 170
megavatësh. Këto bateri do ta
mundësojnë sigurimin e
rezervave prej rreth 347
megavatësh në orë. Kjo
nënkupton që rryma e
prodhuar në kohë të caktuar, të
mund të akumulohet në
mënyrë që të shfrytëzohet në
orët e ditës, kur kërkesa për
energji, por edhe çmimet janë
më të larta.
Përmes baterive mëtohet të
reduktohet nevoja për
importin e energjisë, derisa
çmimet e importit tashmë janë
rritur. Po ashtu, në nivel të
Programit Kompakt, afër 1.8
milion persona pritet të
përfitojnë nga investimi i MCC-
së. Ky vlerësim bazohet në
Projektin për Ruajtjen e
Energjisë, që mëton t'i mbulojë
të gjitha familjet që janë të

lidhura me rrjetin elektrik -
zyrtarisht raportohet se janë
100 për qind e amvisërive të
Kosovës.
Gjatë sezonit të dimrit, kur
rritet kërkesa për energji
elektrike, konsumatorët
shpenzojnë deri në 1 300
megavate në ditë, ndërkaq
kapaciteti i prodhimit të dy
termocentraleve në Obiliq,
Kosovës A dhe B, arrin deri në
800 megavate. Pjesa tjetër e
kërkesës për energji mbulohet
nga importi.
Zyra e Rregullatorit të Energjisë
në Kosovë ka thënë se më 2021
vendi ka importuar 1 311 461
megavate rrymë. Sipas MCC-
së, Projekti i Ruajtjes së
Energjisë synon që ta
mbështesë sigurinë
energjetike, por edhe që
Kosova të kalojë në energjinë e
pastër.
Ministrja e Ekonomisë e
Kosovës, Artane Rizvanolli, ka
deklaruar më 5 korrik se
Kosova do të kursejë të paktën
15 milionë euro në vit nga
Programi i ri Kompakt i MCC-
së. Sipas vlerësimeve të MCC-
së, norma e brendshme e
kthimit të këtij projekti pritet
të jetë 8.7 për qind.
Norma e brendshme e kthimit
tregon për përfitimet
ekonomike të një projekti
krahasuar me koston e tij. Po
nga ky projekt MCC-ja
vlerëson se mund të ketë edhe
përfitime të tjera, të tilla si
kursimet për shërbimet e
mundshme shtesë,

rregullimin e tensionit të
rrymës, por edhe ajër më të
pastër.

Projekti për fuqizimin e
grave në sektorin e

energjisë

Në kuadër të Kompaktit është
edhe projekti për
Përshpejtimin e Drejtë të
Tranzicionit (JETA) që ka dy
objektiva parësore: të nxjerrë të
diplomuar, të cilët mund të
punësohen në sektorin e
energjisë apo sektorë të
ngjashëm, si dhe ta rrisë
numrin e grave të punësuara
në sektorin e energjisë, të cilat
marrin pjesë në Aktivitetin
Gjithëpërfshirës të Fuqisë
Punëtore në Sektorin e
Energjisë.
Kjo pritet të lehtësojë
tranzicionin e energjisë të
udhëhequr nga Qeveria e
Kosovës, duke krijuar
mundësinë që gratë që fitojnë
shkathtësitë e kërkuara, të
ofrojnë asistencë teknike për
punëdhënësit në fushën e
energjisë dhe, në këtë mënyrë,
të rritet edhe përfaqësimi i tyre
në këtë sektor.
Sipas MCC-së, në Kosovë niveli
i punësimit të grave është 14.1
për qind, që është një prej
përqindjeve më të ulëta në
rajon dhe botë. Ndërkaq, gratë
afariste përbëjnë vetëm dhjetë
për qind, krahasuar me 33 për
qind të nivelit të afaristeve gra
në botë dhe rajon.

Projekti i Katalizatorit 
për Zhvillim

Në kuadër të Programit
Kompakt do të përfshihet edhe
Projekti i institucionit
Amerikan të Katalizatorit për
Zhvillim (AFDC). Ky projekt
është dizajnuar që ta
mundësojë shfrytëzimin e
fondeve nga Korporata
Financiare për Zhvillim e
ShBA-së (DFC), për t’i
mbështetur investimet private
në sektorin e energjisë në
Kosovë, por edhe qëllimet e
MCC-së në sektorin e
energjisë.
Fondet e MCC-së do të
përdoren për ta hequr rrezikun
e investimeve të DFC-së në
sektorin privat, teksa DFC-ja
do të jetë përgjegjëse që t'i
mbikëqyrë investimet.
Në koordinim mes MCC-së,
DFC-së dhe Qeverisë së
Kosovës, përmes këtij projekti
synohet që, po ashtu, të
identifikohen edhe investime
të tjera të mundshme në
Kosovë.
Kosova, e cila vitin e fundit
është prekur nga kriza
energjetike që përfshiu
Evropën, prodhon mbi 90 për
qind të rrymës nga mihja e
thëngjillit dhe nxjerrja e linjitit,
ndërsa pjesa tjetër e energjisë
elektrike prodhohet nga
burime të ripërtërishme,
sikurse hidrocentralet,
centralet me erë dhe panelet
diellore.

Çfarë përfiton Kosova 
nga programi i MCC-së?
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Shtëpitë e botës orientale kishin
një pjesë të quajtur “harem”, ku
jetonin vetëm gratë, dhe çdo
mashkull i huaj ndalohej të
hynte. Kishte disa shërbëtorë që
merreshin me disiplinën në
harem dhe kontaktin e tij, me
botën e jashtme. Këta persona,
eunukë të zinj, përbënin një
nga çështjet më të çuditshme
në histori.

Rruga Afrikë-Stamboll

Duhet të sqarohet se punësimi i
eunukëve nuk është një
praktikë unike për osmanët:
Është parë gjithashtu në Romë,
Bizant, Kinë, Egjipt dhe Iran, së
bashku me pallatet dhe
shtëpitë Abbaside dhe Seljuke.
Osmanët thjesht ë huazuan
këtë traditë. Shërbëtorët
eunukë ishin gjithashtu të
punësuar në disa manastire të
krishte dhe koret e kishave.
Nga shekulli i pestë deri në
fillimet e shekullit të 20-të,
fëmijët e varfër dhe të talentuar

në Europë  kastroheshin, për ta
bërë zërin më të ashpër para
pubertetit. Morechi, i fundit i
këtyre sopranove meshkuj të
quajtur Castrato, vdiq në vitin
1922. Eunukët ishin shërbëtorë
të cilët lindnin pa një organ
mashkullor ose u pritej.
Fiset afrikane ua prisnin
organet mashkullore armiqve
të tyre dhe i shisnin si skllevër, si
shenjë e fitores dhe për t’i shtyrë
drejt shfarosjes. Kishte edhe
skllevër të zinj që trajtoheshin
në të njëjtën mënyrë, pasi binin
në duart e njerëzve të
pamëshirshëm.
Megjithatë, brenda kufijve të
tokave osmane, ishte e ndaluar
që të priteshin organet, edhe
për kafshët, në përputhje me
ligjin islamik. Në të vërtetë,
dënimet e ashpra që u jepeshin
atyre që e bënin këtë gjë, vihen
re në një dekret të sulltanit, të
vitit 1715.

Haremi dhe disiplina

Eunukët e zinj të pallatit jetonin
në një suitë ngjitur me haremin,
vendbanimin e sulltanit. Kjo

nuk shkelte ligjet fetare, kur ata
hynin në harem herë pas here.
Islami nuk lejon që gratë
muslimane të bashkëveprojnë
me burrat e familjes, pa e
veshur hixhabin. Megjithatë,
fëmijët dhe eunukët nuk
mbulohen nga ky rregull. Ky
rregull, megjithatë, nuk vlen për
jariyahs (skllave femra dhe
zonja në pritje). Megjithatë,
eunukët nuk hynin në harem;
përkundrazi, ata e kryenin
misionin e tyre me udhëzimet
që i jepnin nga jashtë derës.
Nëse ndonjë lajm duhej të
përcillej tek sulltani pasi ai futej
në harem, eunuku informohej
për situatën dhe ai e përcillte
mesazhin tek sulltani
nëpërmjet jariyah, e cila
kujdesej për kostumet e
sulltanit atë ditë. Eunukët ishin
ndër ata që kishin privilegjin të
takonin sulltanin sa herë që
donin, që ishte një privilegj i cili
i mohohej vezirit të madh dhe
madje edhe anëtarëve të
familjes. Prandaj, ata ishin në
pozitë të lartë.
Eunukët merreshin edhe me
kontaktin e haremit me botën e
jashtme. Nëse në harem
nevojitej një doktor, mjeku sillej
nga eunuku. Nëse duheshin
dru, i sillte eunuku. Nëse
njerëzit e haremit dilnin për një
shëtitje, ata shoqëroheshin nga
një eunuk. Falë punësimit të
eunukëve në pallatin osman,
gjatë 600 viteve, nuk pati as
edhe një skandal të vetëm, si ata
që ndodhnin në pallate në
Evropë.
Duke parandaluar hyrjen në
harem të njerëzve të tjerë,

eunukët gjithashtu ruanin
sulltanin dhe familjen e tij.
Gjatë një grushti pallati, Sulltan
Mehmedi IV u shpëtua nga një
eunuk i quajtur “Sulejman Aga”,
i cili e nxorri atë nga pallati.
Sulltani Mahmud II u iku
rebelëve që hynë në pallat, me
ndihmën e dy eunukëve të
quajtur “Izas” dhe “Amber”.
Ndërsa turqit e rinj po
plaçkitnin pallatin pas rrëzimit
të Sulltan Abdulhamidit II,
eunuku i tij, “Cevher Aga”, nuk
tregoi vendndodhjen e fshehtë
të thesareve të pallatit, gjë që i
kushtoi jetën.

Bamirës

Eunukët ishin jashtëzakonisht
delikatë dhe njerëz fetarë. Midis
tyre, disa ishin të talentuar në
dije, poezi dhe muzikë. Ata
bisedonin me sulltanë dhe i
argëtonin me vëzhgime të
mprehta.
Një nga eunukët e Sulltan
Hamidit, Abdulgani Aga, ishte
një bibliofil i vërtetë. Rreth 300
libra që ai dhuroi janë të
pranishëm në Bibliotekën
Süleymaniye, dhe të gjitha ato
janë në formë dorëshkrimi. Për
më tepër, bamirësitë e tyre kanë
mbijetuar deri sot. Xhamia
Abbas Aga në Beshiktash,
Xhamia Mehmed Aga në Fatih,
Xhamia Cafer Aga në Kadıköy
dhe Xhamia Beshir Aga në
Babıali janë të gjitha donacione
nga eunukët. Gjithashtu
Xhamia Aga në Bejuglu u
ndërtua nga shefi eunuk i
haremit, Hüseyn Aga.

Beshir Aga, një nga eunukët e
Sulltan Mahmudit, ishte ndër
eunukët më të famshëm.

Fundi i eunukëve

Kishte kalorës të suksesshëm
midis eunukëve të bardhë dhe
të zinj. Ata zhvillonin gara midis
tyre duke luajtur “cirit” dhe
“çevgen”. Bashkë me mbylljen e
Shkollës së Enderunit gjatë
kohës së Sulltan Mahmudit II
(1808-1839), eunukët e bardhë
u bënë thjesht histori.
Së bashku me heqjen e kalifatit
dhe mërgimin e dinastisë
osmane, eunukët dhe jariyahs u
larguan nga pallati. Eunukët u
organizuan mjaftueshëm për të
krijuar një fond ndihme, dhe
kështu, ata ishin në gjendje të
ndihmonin njëri-tjetrin në ato
kohë të vështira.
Sulltani Abdulhamid II kërkoi
për të afërmit e Nadir Agait, i cili
ishte skllav në Kenia kur ishte
fëmijë dhe u bë një nga eunukët
e sulltanit që u dallua për
inteligjencën, delikatesën,
karakterin dhe kualifikimet e tij.
Edhe me ndihmën e perandorit
të Etiopisë, megjithatë, ai nuk
mund të merrte ndonjë
informacion.
Pas largimit të tij nga pallati,
Nadir Aga bleu një kopsht në
lagjen Göztepe me paratë që
kishte kursyer. Duke
mbarështuar lopët e Krimesë,
Nadir Aga nxorri qumështin me
shishe për herë të parë në
tregun turk dhe fitoi para gjatë
gjithë jetës së tij në këtë mënyrë. 

/ Daily Sabah – Bota.al

Eunukët e Orientit

Haremët dhe eunukët janë ndër çështjet
më të çuditshme të jetës së dikurshme
orientale. Disiplina e haremit, ku ishte e
pamundur të ndeshje qoftë edhe një
mizë mashkullore, trajtohej nga eunukët.
Falë tyre, pallati nuk u bë dëshmitar as
edhe i një skandali të vetëm në gjashtë
shekuj
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Prishtinë, 26 korrik -
Futbollistët profesionistë, ata
që janë “top”, i kushtojnë
vëmendje të madhe dukjes.
Disa prej lojtarëve të njohur
kanë bërë transplantim të
flokëve dhe një prej vendeve
më të mira për ta bërë këtë
është Turqia.
Transplantimi i flokëve
nënkupton zhvendosje të
flokëve nga pjesa e prapme, ku
nuk bien kurrë, ose nga
ndonjë pjesë tjetër e trupit, në
ato pjesë ku koka ka mbetur
pa flokë ose me më pak flokë,
shkruan “Besoccer”.

Pra, një pjesë e madhe e
lojtarëve nuk e pëlqejnë faktin
se po bëhen tullacë dhe po e
shfrytëzojnë mundësinë që ta
mbulojnë kokën me flokë, mbi
të gjitha pasi ata janë fytyra
publike.
Ish-futbollisti i Liverpoolit,
Dietmar Hamann, por edhe
menaxheri aktual i DC United,
Wayne Rooney, ishin prej të
parëve që e bënë
transplantimin apo mbjelljen
e flokëve. Ish-futbollisti
gjerman Hamann ka thënë se
kjo e ka bërë një diferencë të
madhe në dukjen e tij.

Edhe futbollisti i Arsenalit, Rob
Holding, i ka mbjellë flokët
dhe vetë futbollisti e ka
konfirmuar lajmin. Ai ka
pranuar se po ndihet mirë me
pamjen e re.
Ish-portieri i Brentfordit,
Richard Lee, ka thënë se është
një prej sportistëve të tjerë që ka
bërë mbjellje të flokëve.
Gjithashtu, edhe pse s’ka ende
konfirmim, lojtarët që thuhet se
kanë bërë transplantim të
flokëve janë edhe Cristiano
Ronaldo, Wesley Sneijder, David
Silva, Andros Townsend etj.
Por, në mesin e atyre që i kanë

mbjellë flokët është edhe
futbollisti nga Kosova,
Xherdan Shaqiri, madje edhe
trajneri Jurgen Klopp i
Liverpoolit, Antonio Conte i
Tottenhamit. Edhe trajneri
kroat Slaven Bilic, duket se
kanë bërë transplantim të
flokëve. Edhe ish-futbollistët e
tjerë, David Beckham, Robert
Pires, Dimitar Berbatov etj.
Transplantimi i flokëve ka
ekzistuar qe afro 70 vjet dhe
shumë njerëz janë të
interesuar ta bëjnë atë dhe
tash nuk kushton shumë
shtrenjtë. Por, më mirë dhe më

lirë mbjellja e flokëve ju bëhet
në Turqi. Në Britaninë e
Madhe, për shembull,
transplantimi në “Saphire
Fue” kushton nga 6 750 në 15
090 funte, ndërsa në Turqi ju
mund t’i mbillni flokët për 2
999 euro. 
Mbjellja e flokëve ju merr 6-12
orë, varësisht se sa keni nevojë
për transplantim, por mund të
ketë edhe nga 2-3 seanca.
Transplantimi i flokëve po
bëhet gjithnjë e më “in” dhe në
të ardhmen pritet që të
shohim shumë pak tullacë,
sidomos nga ata VIP.

Njihuni me futbollistët e njohur 
që i kanë mbjellë flokët
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Londër, 26 korrik - Armando Broja
mund të mbetet në Chelsea. Pas
largimit të Romelu Lukakut,
tashmë një tjetër sulmues pritet të
largohet nga blutë e Londrës.

Timo Werner duket se do të
përshëndetet me Thomas Tuchel,
teksa mediet britanike kanë
raportuar se tashmë çdo gjë në
mes të palëve është mbyllur, pasi

ditët e fundit ka pasur edhe
debate ndërmjet tyre. 
Fabrizio Romano ka raportuar se
Juventusi është vendosur pas
Werneritm duke kërkuar që ta

sjellë në Serinë A.
Në kushte të tilla, sulmuesi i
kombëtares shqiptare, Armando
Broja, do të marrë më shumë vlerë
dhe largimi i tij është i pamundur

në dukje, pasi vështirë tashmë të
largohet nga blutë, me shanset që
rriten për të qenë protagonist
sezonin e ri në Premierë Ligë me
fanellën e bluve.

“Shtrohet” rruga për qëndrimin e Brojës te Chelsea, 
Tucheli i thotë lamtumirë Wernerit

AUGSBURG, 26 KORRIK - Elvis
Rexhbeçaj është bërë me klub
të ri. Futbollisti nga Kosova
është transferuar në
Augsburg, duke i dhënë
kështu fund përvojës në

Wolfsburg. Pas dështimit të
Nklas Dorsch, klubi gjerman e
ka zgjedhur zëvendësuesin
ideal të tij. Rexhbeçaj ka
kontratë me Wolfsburgun
edhe një vit, por do t’i

bashkohet Augsburgut.
Ky klub do t’i paguajë 1.75
milion euro për futbollistin
dhe kjo shumë mund të rritet
me kohë, shkruan mediumi
gjerman “Bild”. Futbollisti do

të nënshkruajë kontratë
katërvjeçare. Interesim për 24-
vjeçarin kishin shfaqur edhe
klubet italiane Genoa e
Sampdoria, pastaj ato
gjermane Schalke, Werder

Bremen e Stuttgart, si dhe
Besiktasi i Turqisë. Ai ishte i
huazuar te Bochumi në
sezonin e fundit, ndërsa në të
kaluarën Wolfsburgu e kishte
huazuar edhe në Koln.

Augsburgu e transferon Rexhbeçajn
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P R I S H T I N Ë

� “Rough Diamond Kosovo” L.L.C. shpall
të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr:
810030172 me seli në Prishtinë.

� Ariana Zeqiri shpall të pavlefshme
dëftesën e kl. X, shkolla “Eqrem Çabej”
Prishtinë.

� Ariana Zeqiri shpallë të pavlefshme
dëftesën e klasës së X, shkolla “Eqrem Çabej”
Prishtinë.

� Arben Hoxha nga Gjakova shpall të
pavlefshme diplomën e SH.M. Mjekësisë
“Hysni Zajmi”, Gjakovë.

� Florentina Hyseni nga Gjakova shpall të
pavlefshme dëftesat e klasës : X,XI,XII, dhe
diplomën e Gjimnazit “Hajdar Dushi”,
Gjakovë.

� 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 <<
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