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SHBA-ja PËRKRAH KOSOVËS,
MARRËVESHJA ME SERBINË 
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Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani dhe kryeministri
Albin Kurti janë pritur në Departamentin Amerikan të
Shtetit (DASh) nga sekretari i Shtetit, Antony Blinken, me
të cilin kanë biseduar edhe për raportet ndërshtetërore
dhe dialogun me Serbinë. Në këtë takim ata kanë

deklaruar se dialogu në mes të Kosovës dhe Serbisë duhet
të përfundojë me marrëveshje, e cila në qendër ka njohjen
reciproke. Osmani dhe Kurti, pasi e kanë vlerësuar lart
takimin me Blinkenin, kanë thënë se raportet e Kosovës
me ShBA-në janë ekzistenciale

Pritje disaorëshe në kufi,
me gjithë marrëveshjet e

“Ballkanit të hapur”

KEDS-i BËN THIRRJE PËR KURSIM TË
RRYMËS, THOTË SE SITUATA NË DIMËR
PRITET TË JETË ‘SHUMË E PASIGURT’
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PRISHTINË, 27 KORRIK - Pritje me
orë të tëra për të hyrë nga Serbia
në Maqedoninë e Veriut përmes
pikës kufitare Tabanoc. “...kur
arrin, të them te pragu i
shtëpisë, nuk është e drejtë të
pritet kaq gjatë për kot, sepse në
sytë e mi kjo pritje prej orësh
është e kotë”, thotë Azir Hani, i
cili bashkë me bashkëshorten
dhe dy fëmijët tregon se ka
udhëtuar nga Zvicra për t’i
kaluar pushimet në Maqedoni
të Veriut. “Gjithë Evropën e
kalova dhe ja tani këtu po
qëndrojmë me orë. Kjo nuk ka
kuptim”, thotë një tjetër
mërgimtar, i cili u identifikua
vetëm si Jane. “Në kufijtë e tjerë
rastis që të kesh një ose, e
shumta, tri vetura para teje,
kurse këtu shihni se sa e gjatë
është kolona”, thotë ai. 
Shqipe Ameti nga Presheva -
komunë në jug të Serbisë - thotë
se i ndodh që brenda javës të
vizitojë dy herë familjarët që i
jetojnë në Kumanovë të
Maqedonisë së Veriut. “Nga
Presheva deri në Kumanovë
rruga është një orë, kurse tri orë
i humbet në kufi”, thotë Shqipja,
sipas së cilës, këto pritje në
temperatura mbi 35 gradë
celsius ndodhin “pa nevojë”.
Megjithatë, sipas autoriteteve
maqedonase, pritjet janë pasojë
e fluksit më të madh të
qytetarëve që kalojnë kufirin
gjatë muajve të verës.
Lidhja Auto-Moto e

Maqedonisë së Veriut tha në
njoftimin e së mërkurës se pritja
në vendkalimin e Tabanocit
zgjat rreth një orë. Aktualisht në
këtë pikë funksionojnë pesë
korsi për makina, dy për
kamionë dhe një për autobusë.
Nga fillimi i korrikut ka qenë e
paraparë që kontrollet e
udhëtarëve dhe makinave të
bëheshin vetëm në njërën pikë -
domethënë, ata që hyjnë nga
Serbia në Maqedoninë e Veriut
të kontrollohen vetëm në pikën
doganore të Maqedonisë së
Veriut. Por, marrë parasysh se
sistemi i integruar i kalimit
kufitar nuk është ende në
funksion, pasagjerët i
nënshtrohen kontrollit të
pasaportave në pikat e kontrollit
edhe të Serbisë, edhe të
Maqedonisë së Veriut.
Hapja e sistemit “One Stop” apo
“Një ndalesë” në Tabanoc është
promovuar qysh në vitin 2019
nga kryeministri i atëhershëm i
Maqedonisë së Veriut, Zoran
Zaev, dhe kryeministrja e
Serbisë, Ana Bërnabiq. Atëbotë
Qeveria e Maqedonisë së Veriut
ka thënë se ka ndarë 2.8 milionë
euro nga arka e shtetit për
realizimin e këtij projekti.
Megjithatë, gjendja në terren
duket ndryshe. “Kamionin e
kam të ngarkuar me kumbulla...
Më thoni ju tani, në këto
temperatura që janë mbi 35
gradë, nëse është në rregull të
pres... Malli sa s’është prishur

nga i nxehti”, thotë për “Radion
Evropa e Lirë”, Goran Tanev,
transportues, duke treguar se
është lënë të presë për më
shumë se dy orë.
Maqedonia e Veriut, bashkë me
Shqipërinë dhe Serbinë, si
vende të nismës së njohur si
“Ballkani i hapur”, kanë rënë
dakord  edhe për një korsi të
veçantë në Tabanoc për
qytetarët e këtyre tri vendeve.
Ndonëse nga zyrtarët është
thënë se ajo do ta përshpejtojë
qarkullimin e udhëtarëve dhe të
mallrave, një shofer kamioni
shpreh pesimizëm: “Çfarë
Ballkani i hapur, asgjë nuk

funksionon në praktikë. Radhët
mbeten të gjata”, thotë Time
Iliev.
Drejtoresha e Drejtorisë së
Doganave në Maqedoninë e
Veriut, Sllavica Kutirov, thotë se
po punohet në drejtim të hapjes
së një korsie të veçantë për
vendet anëtare të Ballkanit të
hapur, por nuk saktëson se kur
do të mund të vihet në funksion.
Në anën tjetër, Bilana
Muratoska nga Asociacioni i
Transportuesve të Maqedonisë
së Veriut, Makam-Trans, thotë se
nuk pret që transportuesit të
kenë ndonjë përfitim të
dukshëm nga marrëveshjet që

bëjnë udhëheqësit e Ballkanit të
hapur sa i përket lehtësimit të
qarkullimit të qytetarëve dhe
mallrave. “Në Tabanoc kemi
dyfishim të detyrave, inspektimi
bëhet nga njëra palë, ashtu siç
bëhet edhe nga pala tjetër - pra
ajo maqedonase dhe ajo serbe
dhe anasjelltas, pavarësisht se
tani janë në një pikë të
përbashkët kufitare”, thotë
Muratovska për “Radion Evropa
e Lirë”. Sipas saj, gjendjen e
përmirëson vetëm kontrolli
përmes një sistemi të unifikuar
të të dhënave e, nëse
ndonjëherë do të arrihet deri
këtu, mbetet të shihet.

Pritje disaorëshe në kufi, me gjithë 
marrëveshjet e ‘Ballkanit të hapur’

VUHAN, 27 KORRIK - Një treg i
kafshëve në qytetin Vuhan të Kinës
ka qenë epiqendra e pandemisë së
koronavirusit, sipas dy studimeve
të reja që janë publikuar në revistën
shkencore “Science”.
Duke iu përgjigjur pyetjes nëse

sëmundja është bartur në mënyrë
natyrale nga kafshët në njerëz, apo
ka qenë rezultat i një aksidenti në
laborator, ky konstatim i ri
konsiderohet shumë i
rëndësishëm për shmangie të
pandemisë së radhës dhe ruajtjes

së miliona jetëve. 
Në hulumtimin e parë është
analizuar përhapja gjeografike e
rasteve në dhjetor të vitit 2019,
duke treguar se të infektuarit e
parë janë të lidhur me tregun e
kafshëve në Vuhan. 

Në hulumtimin e dytë janë
analizuar të dhënat e evoluimit të
virusit, duke ardhur në përfundim
se koronavirusi nuk ka qarkulluar
në masë të madhe mes njerëzve
para nëntorit të vitit 2019.
Michael Worobey nga Universiteti

i Arizonas, i cili ka ndihmuar në
hartimin e të dyja raporteve, i ka
thënë më parë një komuniteti
shkencor që të jetë më i hapur
ndaj idesë që koronavirusi ka dalë
nga laboratori.
Mirëpo gjetjet e fundit e kanë
shtyrë atë të besojë se “nuk është e
mundshme që virusi ka
qarkulluar në mënyrë tjetër
përveç tregtisë së kafshëve në
tregun në Vuhan”, ka thënë ai për
gazetarët.
Ndonëse edhe hulumtimet e
kaluara kanë përkrahur më
shumë teorinë e tregut të
kafshëve, shkencëtarët kanë qenë
në kërkim të të dhënave të tjera
për ta vërtetuar origjinën.
Për koronavirusin e ri, që
shkakton sëmundjen Covid-19,
është raportuar për herë të parë në
dhjetor të vitit 2019 në Vuhan të
Kinës.
Organizata Botërore e
Shëndetësisë e pati shpallur
koronavirusin pandemi më 11
mars të vitit 2020. Deri më tani
janë regjistruar mbi 6 milionë
njerëz të vdekur me këtë virus.

Studimet e reja: Tregu i kafshëve 
ishte origjinë e Covid-19
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PRISHTINË, 27 KORRIK - Nënkryetar i
Kuvendit të Kosovës, Enver
Hoxhaj, ka thënë se sa ka qenë
ministër i Jashtëm ka bërë beteja
që Kosova të jetë në çdo
organizatë rajonale dhe ndaj
Ballkanit të ketë qasje
gjithëpërfshirëse.
Ai ka thënë se Kosova duhet të
bëhet pjesë e “Ballkanit të hapur”.
“Ballkani i hapur nuk është
organizatë, se nuk ka statut, urtat
dhe hierarki, por është një grup
joformal shtetesh, që mund të
bashkëpunojnë për tema të
përbashkëta, sikurse është G7 apo
G20! Frika nga disa, se kjo e minon
sovranitetin e Kosovës, nuk
qëndron sepse sovraniteti ynë
varet nga raporti me shtetet e tjera
dhe organizata, të cilat janë
pasqyrim i sovranitetit! Për më
shumë, Kosova duhet të insistojë
që të jetë aty me përfaqësim
shtetëror dhe me simbole, sikurse
çdo vend tjetër dhe duhet të
kërkojë nga Shqipëria, Mali i Zi
dhe Maqedonia e Veriut që ato ta
mbështetin Kosovën për një
trajtim të barabartë! Ballkani i
hapur është projekt ekonomik

dhe shoqëror, dhe këtu jam i
bindur që është në urtat e
shqiptarëve kudo në Ballkan!
Marrë në tërësi, ka tri shoqëri
shqiptare dhe tri ekonomi në
Ballkan, në Shqipëri, në Kosovë
dhe në Maqedoni të Veriut, dhe jo
një bllok homogjen shoqëror dhe
ekonomik! Prandaj, këtë nismë e
shoh si kornizë për një bllok
homogjen ekonomik dhe
shoqëror, që do të bënte që
Kosova dhe Shqipëria të jenë
zgjatje dhe zgjerim i njëra-tjetrës
dhe nëse BE nuk zgjerohet ndaj
nesh, ne kemi të drejtë legjitime
që, në hap me kohën, të krijojmë
një kohezion të urta, një
faktorizim të shqiptarëve në
Ballkan!”, ka thënë Hoxhaj për
priza.al.
Ai ka thënë se nuk po sheh as
vizion për politikë rajonale dhe as
argument politik apo ekonomik
nga kryeministri Kurti. “Më
shumë populizëm i bazuar në
izolim të vetimponuar dhe
paranoja të bazuara në frikë të
paqëndrueshme! Për më shumë
është një lloj ironie, kur z. Kurti sa
ka qenë në opozitë kishte një

agjendë panshqiptare, kurse tash
është bërë pengesë serioze e një
bashkëpunimi normal
ndërshqiptar dhe të një
faktorizimi të tyre të ri në rajon”, ka
deklaruar Hoxhaj.
Hoxha ka folur edhe për
liberalizimin e vizave, duke

theksuar se mungesa e një
vendimi për liberalizimin e vizave
për Kosovën, kur nga viti 2018
Komisioni dhe Parlamenti
Evropian kanë konfirmuar disa
herë që Kosova ka përmbushur
dyfishin e kritereve në raport me
çdo vend në Ballkan, është

shpërfaqje e një racizmi të hapur
ndaj Kosovës! “Është pafytyrësi
evropiane mungesa e një vendimi
dhe mosdhënia e një shpjegimi
racional se çfarë po ndodh”, ka
thënë Hoxhaj.
Ish-ministri i Jashtëm, Enver
Hoxhaj, ka thënë se Kosova nuk ka
një politikë të jashtme, sepse
qeveria e ka shndërruar politikën
e jashtme në politikë të
brendshme dhe nuk ka as qëllime,
as program dhe as ndonjë rezultat
të vetëm. “Pjesëmarrja në
konferenca është shndërruar në
vetëqëllim, dhe këtu përfundon
çdo gjë. Sot jam i sigurt që mund
të merren çdo vit deri në 10 njohje
dhe 3 anëtarësime në organizata,
por z. Kurti ushtron sovranitet të
brendshëm, nuk e zgjeron dhe
ushtron sovranitetin e jashtëm.
Kam bindje të plotë që kjo gjendje
e çimenton status qou-n dhe
është kundër interesit dhe të
ardhmes së Kosovës. Mungesa e
vullnetit për ta përmbyllur
shtetësinë me anëtarësim në
OKB, do të jetë pasoja historike
fatale për Kosovën”, është
shprehur Hoxhaj.

Hoxhaj: Kosova të bëhet pjesë 
e ‘Ballkanit të hapur’

Albulena S. MAVRAJ

PRISHTINË, 27 KORRIK - Kompania
Kosovare për Distribuim të
Energjisë Elektrike në Kosovë
(KEDS) u ka bërë thirrje
qytetarëve ta kursejnë energjinë
elektrike e ta orientojnë ngrohjen
e hapësirave të banimit gjatë
dimrit në forma alternative. “E
tërë Evropa po hyn në një krizë të
thellë energjetike. Përderisa
kontinenti i vjetër po
ballafaqohet me një verë
jashtëzakonisht të nxehtë, me
temperatura të larta që thyejnë
rekordet çdo ditë, automatikisht
është rritur edhe kërkesa për
energji elektrike. Krahas kësaj
rritjeje, ka rënie të madhe të
reshjeve, dukshëm nën
mesataren sezonale, duke bërë

që edhe prodhimi i elektricitetit
të jetë shumë më i pakët nga
centralet elektrike”, është thënë
në njoftimin e KEDS-it. 
Sipas kësaj kompanie, thatësira,
pamundësia për të transportuar
qymyr në disa termocentrale

nëpërmjet lumenjve në Gjermani
dhe mosfunksionimi i
termocentraleve bërthamore, që
ftohen nga ujërat që vijnë nga
lumenjtë në Francë, e bën
situatën edhe më kritike. Krahas
kësaj situate, në Evropë vërehen

çmime rekorde edhe të gazit
natyror për shkak të uljes
graduale të rrjedhës së gazit nga
Rusia. “Rritja e kërkesës në njërën
anë dhe zvogëlimi i prodhimit në
anën tjetër, ka bërë që anekënd
Evropës të fluturojnë çmimet e
energjisë elektrike. Çmimi i
energjisë për një ditë më herët në
berëzën e Hungarisë - HUPX, që
ishte 295 EUR/MWh, për javën 4-
10 korrik, u rrit në 348
EUR/MWh, kurse për javën 11-
17 korrik dhe në 419 EUR/MWh
për javën 18-24 korrik. Për 3 ditët
e para të kësaj jave çmimi është
506 EUR/MWh. Madje këto ditë
është thyer edhe rekordi, duke
arritur në mbi 735 EUR/MWh.
Kjo situatë e ka prekur edhe
Kosovën. Pos çmimeve enorme,
nevoja për energji elektrike ka
kufizuar ndjeshëm edhe

mundësitë tregtare. Në tenderët
që kemi zhvilluar së fundmi, në
shumicën e rasteve nuk kemi
pranuar asnjë ofertë. Në rast
oferte shfaqen çmime ekstra të
larta sipas kushteve të tregut”, ka
njoftuar KEDS.
Sipas KEDS-it, krijimi i këtyre
situatave qysh verës, bën që të
mbizotërojë një situatë shumë e
pasigurt. “Prandaj, në këto
rrethana i lusim konsumatorët që
të krijojnë mekanizma kursimi
dhe ta orientojnë ngrohjen e
hapësirave të tyre të banimit nga
format alternative për stinën e
dimrit. Ndërmarrja e këtyre
veprimeve ul ndjeshëm nevojën
për import dhe rrit në të njëjtën
kohë sigurinë e furnizimit, që
varet shumë edhe nga stabiliteti i
prodhimit vendor”, ka theksuar
KEDS-i.

KEDS-i bën thirrje për kursim të rrymës, thotë se
situata në dimër pritet të jetë ‘shumë e pasigurt’

PRISHTINË, 27 KORRIK - Më
shumë se 1 000 fluturime të
kompanisë “Lufthansa” janë
anuluar të mërkurën për
shkak të grevës së punëtorëve.
Ky vendim i stafit ka prekur
dhjetëra mijëra pasagjerë,
teksa kriza me udhëtime
vazhdon të rritet në Evropë.
Rreth 134 000 pasagjerë është
dashur t’i ndryshojnë planet
për udhëtime apo që t’i
anulojnë ato.
Bazat e kompanisë
“Lufthansa” në Frankfurt dhe
Munih janë prekur më së

shumti, mirëpo fluturimet
janë anuluar edhe në
Dyseldorf, Hamburg, Berlin,
Bremen, Hanover, Shtutgart
dhe Këln. 
Kompania u ka sugjeruar
pasagjerëve që të mos shkojnë
nëpër aeroporte, sepse për
shumicën e shërbimeve nuk
ka staf.
Terminalet nëpër aeroporte
kanë qenë të zbrazëta në orët
e para të mëngjesit, mirëpo
më vonë njerëzit kanë tentuar
të gjejnë zëvendësime për
fluturimet e anuluara.

Shumë pasagjerë kanë arritur
në Gjermani nga vendet e
tjera dhe më vonë e kanë
kuptuar se fluturimet për në
destinacionin final nuk do të
realizohen për shkak të grevës. 
Në Frankfurt, 725 prej 1 160
fluturimeve të planifikuara
janë anuluar, sipas një
zëdhënësi të aeroportit. Edhe
fluturimet e kompanive të
tjera, në të cilat përfshihet stafi
i “Lufthansas”, janë prekur, po
ashtu.
Aeroporti i Prishtinës ka bërë
me dije se greva e punëtorëve

të kompanisë “Lufthansa”
mund të prekë edhe
fluturimet drejt Kosovës më 27

korrik, dhe orët e para të 28
korrikut, periudhë në të cilën
pritet të mbahet greva.

Anulohen mbi 1 000 fluturime të kompanisë “Lufthansa”
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Lirim GECI

UASHINGTON, 27 KORRIK-Presidentja e
Kosovës, Vjosa Osmani dhe
kryeministri Albin Kurti janë takuar
në Uashington me sekretarin
amerikan të Shtetit, Antony Blinken.
Në fillim të këtij takimi, i cili ka qenë
i hapur për medie, sekretari Blinken
ka falënderuar Kurtin dhe Osmanin
për pritjen e afganëve si dhe
sanksionet ndaj Rusisë në relacion
me agresionin në Ukrainë. Ai ka
thënë se me Kosovën është duke u
punuar ngushtë në shumë çështje të
përbashkëta. “Po punojmë së
bashku për shumë çështje të
përbashkëta. Ju falënderoj që keni
mirëpritur afganët dhe për

mbështetjen e Ukrainës pas
agresionit rus”, ka thënë Blinkeni.
Ndërsa presidentja Osmani ia ka
kthyer falënderimet Blinkenit duke
iu drejtuar me fjalët se “popullin e
Kosovës e ka shpëtuar Amerika”.
“Më lejoni të filloj me një falënderim
në emër të të gjithë popullit të
Kosovës, jetën e të cilëve e ka
shpëtuar Amerika. Raporti me
ShBA-në është ekzistencial edhe sot
e kësaj dite kur jemi shndërruar në
demokraci dhe kjo tregon se çka
mund të arrijë bota demokratike e
udhëhequr nga ShBA-ja. Sot jemi
me Ukrainën, populli i Kosovës
qëndron me Ukrainën siç e kemi
treguar duke miratuar sanksione në
ditën e njëjtë që kanë miratuar
ShBA-ja dhe BE-ja”, ka thënë

Osmani, duke shtuar se Rusia është
duke bërë përpjekje për
destabilizimin e Ballkanit.
“Është bërë përpjekje që të
destabilizohet Ballkani nga Rusia.
Ne vazhdojmë të mbesim aleatë me
ShBA-në dhe BE-në për të siguruar
që këto gjëra të ndalohen në rajon. I
mirëpresim për të diskutuar
reformat në sundimin e ligjit dhe ju
falënderojmë shumë për
mbështetjen! Siç e dini, 23 vjet pasi
çlirimit, Kosova është duke shkuar
krah për krah me ushtarët
amerikanë. Kosova është realitet i
pakthyeshëm në të cilin ju keni
ndihmuar që të realizohet”, ka
deklaruar Osmani.
Pas këtij takimi, Departamenti
Amerikan i Shtetit (DASh) ka lëshuar

një njoftim të shkurtër, në të cilin
është bërë me dije se Blinkeni me
Osmanin dhe Kurtin kanë biseduar
për disa tema, duke përfshirë edhe
dialogun në mes të Kosovës dhe
Serbisë. “Sekretari i Shtetit, Antony J.
Blinken, ka takuar sot presidenten e
Kosovës, Vjosa Osmani dhe
kryeministrin Albin Kurti në
Uashington DC. Sekretari Blinken
theksoi partneritetin e
qëndrueshëm midis Shteteve të
Bashkuara dhe Kosovës dhe
sekretari falënderoi liderët për
mbështetjen e tyre të fortë për
Ukrainën dhe pritjen bujare të
afganëve. Ata diskutuan për
rëndësinë e dialogut të lehtësuar nga
BE-ja për normalizimin e
marrëdhënieve ndërmjet Kosovës
dhe Serbisë, me qendër njohjen
reciproke, në rrugën drejt
integrimeve euroatlantike”, ka
njoftuar DASh-i.

Raportet e Kosovës me
ShBA-në, ekzistenciale

Edhe zyra e presidentes Osmani dhe
ajo e kryeministrit Kurti kanë lëshuar
nga një komunikatë për takimin me
sekretarin Blinken. Sipas zyrës së

presidentes Osmani, Blinkeni ka
rikonfirmuar mbështetjen e ShBA-
së për Kosovën. “Në takim u
rikonfirmua partneriteti i
palëkundur në mes të dy vendeve.
Duke folur për mbështetjen e
pakrahasueshme të ShBA-së për
Kosovën, presidentja Osmani i
përcolli sekretarit Blinken, e
nëpërmjet tij edhe presidentit Biden
dhe gjithë popullit amerikan,
mirënjohjen e përhershme të
popullit të Kosovës dhe konfirmoi
gatishmërinë e institucioneve të
Kosovës për avancim të
vazhdueshëm dhe thellim të
mëtutjeshëm të raporteve në mes të
dy vendeve. Në veçanti, në këtë
takim të presidentes dhe
kryeministrit me sekretarin Blinken
është folur për shtimin e angazhimit
të përbashkët me ShBA-në në
fushën e politikës së jashtme dhe të
mbrojtjes, forcimin e sundimit të
ligjit, zhvillimin ekonomik dhe
sigurinë energjetike, si dhe
rrugëtimin euroatlantik të Kosovës.
Palët shprehën gatishmërinë për
hapjen e kapitujve të rinj të
bashkëpunimit në sektorë të
rëndësishëm dhe strategjikë. Nga
ana tjetër, sekretari Blinken, duke iu

ShBA-ja përkrah Kosovës,
marrëveshja me Serbinë të

përfundojë me njohje 

E ENJTE, 28 KORRIK 2022

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani dhe kryeministri Albin Kurti janë
pritur në Departamentin Amerikan të Shtetit (DASh) nga sekretari i Shtetit,
Antony Blinken, me të cilin kanë biseduar edhe për raportet
ndërshtetërore dhe dialogun me Serbinë. Në këtë takim ata kanë deklaruar
se dialogu në mes të Kosovës dhe Serbisë duhet të përfundojë me
marrëveshje, e cila në qendër ka njohjen reciproke. Osmani dhe Kurti, pasi
e kanë vlerësuar lart takimin me Blinkenin, kanë thënë se raportet e
Kosovës me ShBA-në janë ekzistenciale

PRESIDENTJA VJOSA OSMANI DHE KRYEMINISTRI ALBIN KURTI TAKOHEN NË UASHINGTON
ME SEKRETARIN AMERIKAN TË SHTETIT, ANTONY BLINKEN
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referuar raporteve historike e të
shkëlqyeshme të ShBA-së me
Kosovën, u falënderua për
bashkëpunimin nga ana e Kosovës
në fusha të ndryshme, duke
përfshirë angazhimin për strehimin
e refugjatëve afganë, qëndrimet e
qarta të Kosovës për sa i përket luftës
në Ukrainë, si dhe miratimin e
sanksioneve ndaj Rusisë”, ka
njoftuar zyra e presidentes Osmani.
Po sipas Presidencës së Kosovës,
sekretari Blinken ka përcjellë edhe
përshëndetjet për presidenten
Osmani dhe kryeministrin Kurti nga
ana e presidentit Biden, duke
theksuar angazhimin historik dhe
personal të presidentit amerikan në
përkrahje të Kosovës. “Ai, po ashtu, e
vlerësoi lart punën e Kosovës për
zbatimin e zotimeve të bëra në
kuadër të Samitit për Demokraci. Në
veçanti, sekretari Blinken shprehu
mirënjohje të thellë për punën e
presidentes Osmani në drejtim të
promovimit dhe avancimit të
agjendës për gratë, paqen dhe
sigurinë, me ç’rast vlerësoi lart
organizimin e Forumit
Ndërkombëtar me fokus në këtë
temë. Sa i përket dialogut ndërmjet
Kosovës dhe Serbisë, presidentja
Osmani falënderoi Shtetet
Bashkuara të Amerikës për
përkrahjen e vazhdueshme në këtë
proces, në veçanti për qëndrimin e
qartë të shprehur nga presidenti
Biden dhe nga sekretari Blinken që
njohja reciproke të jetë në qendër të
këtij procesi. Për më tepër,
presidentja theksoi përkushtimin e
plotë të institucioneve të Kosovës
për angazhim në këtë proces me
njohjen në qendër ku, po ashtu,
duhet të ruhen sovraniteti, integriteti
territorial dhe rregullimi kushtetues i
Republikës së Kosovës, duke
ripotencuar rëndësinë e angazhimit
dhe mbështetjes së Shteteve të
Bashkuara të Amerikës në këtë
drejtim”, ka njoftuar zyra e
presidentes Osmani.
Në takimin e Osmanit dhe Kurtit me
Blinkenin është biseduar edhe për
situatën e sigurisë në kontinentin e
Evropës dhe përtej, si dhe për luftën
e paprovokuar dhe brutale të Rusisë
në Ukrainë. “Në këtë drejtim u
diskutua për domosdoshmërinë e

qëndrimit krah për krah njëri-tjetrit
për adresimin e sfidave të
përbashkëta ndaj paqes dhe
sigurisë, si dhe për promovimin e
vlerave të përbashkëta demokratike.
Presidentja Osmani tha se Kosova
është e vendosur dhe e qartë në
qëndrimet e saj në mbështetje të
Ukrainës dhe se Kosova qëndron
bindshëm kundër veprimeve të
Rusisë dhe agresionit rus, gjë të cilën
e ka konfirmuar edhe me miratimin
e menjëhershëm të sanksioneve të
vendosura nga ShBA-ja dhe
Bashkimi Evropian. Me këtë rast, ajo
u bëri thirrje atyre vendeve të
Ballkanit Perëndimor, që deri tani
nuk kanë bërë një gjë të tillë, që të
veprojnë dhe t’i miratojnë
sanksionet. Në takim, po ashtu, u
kërkua vazhdimi i përkrahjes
amerikane për parandalimin e
tendencave destabilizuese të Rusisë,
duke përdorur Serbinë si satelit të saj
meqë, sipas Presidentes Osmani,
këto tendenca janë të
vazhdueshme, prandaj duhet të
qëndrojmë të bashkuar për
mbrojtjen e vlerave të përbashkëta
të cilat qëndrojnë në themelet e
shtetit tonë si dhe në parandalimin e
influencave të aktorëve të tretë
malinj”, ka njoftuar Presidenca e
Kosovës, duke shtuar se Osmani ka
thënë se Kosova është shembull se

çfarë mund të arrihet kur bota
demokratike, e udhëhequr nga
Shtetet e Bashkuara të Amerikës,
përballet me tiraninë dhe me
regjimet gjenocidale, dhe si e
bashkuar sigurohet që liria të
mbizotërojë. “Në takim u fol edhe
për progresin që ka shënuar Kosova
në zbatim të reformave, në veçanti
në fushën e sundimit të ligjit. Po
ashtu, u fol edhe për zhvillimin
ekonomik dhe rëndësinë e tërheqjes
së investimeve të huaja amerikane,
bashkëpunimin në fushën e
mbrojtjes dhe sigurisë, si dhe
mbështetjen e Amerikës për
sektorin e energjisë dhe rëndësinë e
bashkëpunimit në përballje me
sfidat energjetike. Theks i veçantë
është vendosur në bashkëpunimin
ushtarak dhe rolin që po luan
Kosova në mbrojtje të paqes dhe
sigurisë në botë përmes misioneve
të përbashkëta paqeruajtëse me
ShBA-në. Presidentja Osmani
theksoi rëndësinë e anëtarësimit të
Kosovës në Partneritetin për Paqe, si
hap drejt anëtarësimit të NATO-s
dhe kërkoi përkrahjen amerikane në
këtë drejtim”, ka njoftuar zyra e
Osmanit.
Në anën tjetër, zyra e kryeministrit
ka bërë me dije se Albin Kurti ka
vlerësuar lart kontributin e ShBA-së
dhënë Kosovës. “Sekretari Blinken

theksoi partneritetin e
qëndrueshëm midis Shteteve të
Bashkuara dhe Republikës së
Kosovës dhe i falënderoi liderët për
mbështetjen e tyre të fuqishme në
çështje me rëndësi për Shtetet e
Bashkuara të Amerikës. Ai shprehu
mirënjohje për pranimin e afganëve
në Kosovë, mbështetjen për
Ukrainën që nga ditët e para të
fillimit të agresionit rus atje, si dhe
punën e përbashkët në aspekte të
tjera. Duke shprehur mirënjohjen e
popullit të Kosovës për mbështetjen
e ShBA-së, në takim u vlerësuan lart
partneriteti dhe aleanca ndërmjet
Shteteve të Bashkuara të Amerikës
dhe Republikës së Kosovës. U
theksuan raportet bilaterale
shtetërore të shkëlqyeshme dhe
mundësitë për avancimin e tyre,
veçanërisht në rrafshin ekonomik,
me shtim të investimeve dhe me
rritje të shkëmbimeve tregtare.
Kryeministri Kurti theksoi se
Republika e Kosovës është rrëfim
suksesi i dyfishtë, i punës dhe
qëndrueshmërisë së popullit dhe
ndërhyrjes së NATO-s për ta ndalur
gjenocidin e Serbisë në Kosovë dhe,
së dyti, është rrëfim suksesi i një
demokracie cilësore e cila shkon
bashkë me zhvillimin ekonomik”, ka
njoftuar zyra e kryeministrit, duke
shtuar se në këtë takim është
biseduar edhe për qeverisjen në
Kosovë. “U bisedua për qeverisjen e
mirë, luftimin e krimit dhe
korrupsionit, zhvillimin ekonomik
dhe mbështetjen sociale si përgjigje
ndaj nevojave të qytetarëve të
Republikës së Kosovës. Në takim u
diskutua për demokratizimin e
rajonit si dhe fuqizimin e aleancave
vlerore e politike për t’u ballafaquar
me ndikimet dhe rreziqet që i
kanosen rajonit të Ballkanit
Perëndimor. Anëtarësimi i Kosovës
në Programin Partneriteti për Paqe të
NATO-s, si dhe ngritja e aftësive dhe
kapaciteteve mbrojtëse dhe të
sigurisë së Kosovës, u tha se do t’i
kontribuonin paqes së
qëndrueshme dhe stabilitetit
afatgjatë të mbarë rajonit të Ballkanit
Perëndimor”, ka njoftuar zyra e
Kurtit.
Duke vlerësuar bashkëpunimin e
mirë me ShBA-në në NATO, Kurti ka
theksuar se mbrojtja është një fushë
në të cilën Kosova e ka rritur
ndjeshëm buxhetin. “Synojmë që
siguria e Kosovës të ketë për partner
edhe të padiskutueshëm, por edhe
gjithnjë më të fuqishëm ShBA-në,
tha kryeministri Kurti. U diskutua për

rëndësinë e dialogut të lehtësuar nga
BE-ja për normalizimin e
marrëdhënieve ndërmjet Kosovës
dhe Serbisë, me njohjen reciproke në
qendër, në rrugën drejt integrimeve
euroatlantike. Në takim u ritheksua
që Republika e Kosovës deri më tani
është angazhuar në mënyrë
konstruktive dhe kreative për
procesin e dialogut, dhe se është e
përkushtuar për arritjen e një
marrëveshjeje ligjërisht të
obligueshme që në qendër ka
njohjen reciproke ndërmjet Kosovës
dhe Serbisë”, ka njoftuar zyra e
kryeministrit.
Përpos komunikatave, Osmani dhe
Kurti kanë folur për mediet pas
takimit me sekretarin Blinken. Kurti
ka deklaruar se nga Blinkeni kanë
kërkuar më shumë investime në
Kosovë dhe rritje të shkëmbimit
tregtar në mes të Kosovës dhe ShBA-
së. “Kërkuam nga sekretari Blinken
investime amerikane në Kosovë dhe
ta rrisim shkëmbimin tregtar mes dy
vendeve tona”, ka thënë Kurti, duke
shtuar se takimi me Blinkenin ishte i
përzemërt. “Takimi që patëm me
sekretarin Blinken, bashkë me
zonjën presidente, ishte takim
shumë i përzemërt dhe dëshmon
raportet e shkëlqyera në mes të
Kosovës dhe ShBA-së”, ka deklaruar
Kurti. 
Për këtë takim dy liderët kanë njoftuar
edhe në llogaritë e tyre në “Facebook”.
Presidentja Osmani ka thënë se
raportet e Kosovës me Shtetet e
Bashkuara të Amerikës janë
ekzistenciale. “Nder i veçantë takimi
me sekretarin e Shtetit Antony
Blinken, me të cilin rikonfirmuam
partneritetin tonë të palëkundur, si
dhe hapjen e kapitujve të rinj të
bashkëpunimit në sektorë të
rëndësishëm e strategjikë. Me
Shtetet e Bashkuara të Amerikës do
ta intensifikojmë angazhimin e
përbashkët diplomatik, forcimin e
sundimit të ligjit, si dhe rrugëtimin
tonë euroatlantik. Së bashku
qëndrojmë krah për krah në
adresimin e sfidave të përbashkëta
ndaj paqes, sigurisë, si dhe në
promovimin e vlerave tona të
përbashkëta demokratike”, ka
shkruar Osmani.
Takimi i Osmanit dhe Kurtit me
Blinkenin i paraprinë ceremonisë së
organizuar në Kongresin Amerikan
për nënshkrimin e marrëveshjes me
Korporatën e Sfidave të Mijëvjeçarit
(MCC) për Programin Kompakt të
Kosovës.

Takimi i presidentes Vjosa Osmani
dhe kryeministrit Albin Kurti me
sekretarin amerikan të Shtetit,
Antony Blinken, është komentuar
nga përfaqësuesit e opozitës.
Nënkryetarja e PDK-së, Vlora
Çitaku, ka thënë se shpreson që
udhëheqësit e institucioneve të
Kosovës t’i kenë kuptuar drejt
mesazhet e sekretarit të Shtetit,
Blinken. “Pa përfshirjen e
drejtpërdrejtë të ShBA-së nuk është
përmbyllur suksesshëm asnjë
projekt gjeostrategjik në
kontinentin evropian. Ne në Kosovë
e dimë këtë më së miri! Shpresoj që
udhëheqësit e institucioneve të
Kosovës t’i kenë kuptuar drejt
mesazhet e sekretarit të Shtetit
Blinken. Mirëmbajtja e status quo-
së në dialogun Kosovë - Serbi i
shkon për shtati Serbisë dhe forcave
destruktive në rajonin tonë”, ka

shkruar Çitaku në llogarinë e vet në
“Facebook”.
Ndërsa kryetari i Aleancës për
Ardhmërinë e Kosovës (AAK),
Ramush Haradinaj, e ka mirëpritur
takimin e sekretarit amerikan të
Shtetit, Anthony Blinken, me
presidenten Vjosa Osmani dhe
kryeministrin Albin Kurti në ShBA.
Përmes dy postimeve në llogarinë e
vet në “Twitter”, Haradinaj ka thënë
se e ka mirëpritur edhe
mbështetjen e Amerikës për
Kosovën me fondet e MCC-së. Më
tutje, ai ka thënë se ka ardhur koha
për marrëveshjen përfundimtare
për njohje reciproke ndërmjet
Kosovës dhe Serbisë nën
udhëheqjen e ShBA-së. “E mirëpres
mbështetjen e Amerikës për
Kosovën me fondet e MCC-së dhe
takimin e delegacionit shtetëror me
sekretarin Blinken. Amerika ka

treguar edhe një herë lidership të
vërtetë për të na mbështetur
ekonomikisht dhe në dialog. Është
koha për marrëveshjen
përfundimtare për njohje reciproke
ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nën
udhëheqjen e ShBA-së”, ka shkruar
Haradinaj.
Në anën tjetër, ish-koordinatori për
dialog në qeverinë Hoti, Skender
Hyseni, ka thënë se shpreson që
krerët e Kosovës ta kenë kuptuar
urgjencën e mbylljes së dialogut me
Serbinë. “Uroj që krerët e Kosovës ta
kenë kuptuar rëndësinë, seriozitetin
dhe urgjencën e mbylljes së
dialogut me Serbinë me
marrëveshje për njohje të
ndërsjellë, që është thelbësore për
integrimet e përshpejtuara
euroatlantike e ndërkombëtare të
vendit tonë”, ka shkruar Hyseni në
“Facebook”.

Opozita komenton takimin e Osmanit
dhe Kurtit me Blinkenin 
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MITROVICË, 27 KORRIK (ER) -
Drejtoria për Shëndetësi në
Mitrovicë ka njoftuar se ka
përfunduar dezinfektimi,
dezinsektimi dhe deratizimi i
ambienteve të Qendrës
Kryesore të Mjekësisë
Familjare, të gjitha qendrave të
mjekësisë familjare dhe
ambulanteve të mjekësisë
familjare të komunës së
Mitrovicës. Procesi i

dezinfektimit, dezinsektimit
dhe deratizimit (DDD) është
proces i rregullt që duhet të
kryhet në institucionet
shëndetësore me qëllim të
ngritjes së nivelit të higjienës
dhe mirëmbajtjes së objekteve
shëndetësore si dhe për
parandalimin e përhapjes së
infeksioneve të ndryshme.
Ky proces është realizuar me
mjetet e buxhetit komunal për

shëndetësi dhe ka kushtuar
2914 87 euro.
Drejtoria për Shëndetësi së
bashku me menaxhmentin
dhe stafin e QKMF-së, sektorët
dhe njësitet e saj, mbeten të
përkushtuara për
përmirësimin e vazhdueshëm
të cilësisë së shërbimeve
shëndetësore në Kujdesin
Parësor Shëndetësor të
komunës së Mitrovicës.

Realizohet dezinfektimi i institucioneve shëndetësore në Mitrovicë

Albulena S. MAVRAJ

PRISHTINË, 27 KORRIK - Instituti i
Kosovës për Drejtësi (IKD) të
mërkurën ka publikuar
raportin me titull “Sfidat në
ndjekjen dhe gjykimin e
krimeve të rënda”.
Raporti i IKD-së vjen si rezultat
i monitorimit të drejtpërdrejtë
dhe sistematik që IKD-ja u ka
bërë Departamenteve të
Krimeve të Rënda (DKR) të
Gjykatave Themelore (GjTh)
gjatë vitit 2021.
Hulumtuesja e IKD-së, Medina
Kadriu, ka thënë se gjatë vitit
2021 DKR-të e shtatë Gjykatave
Themelore kanë arritur të
zgjidhin më pak lëndë sesa që
kanë pranuar dhe numri i
lëndëve të pazgjidhura në fund
të vitit 2021 ka qenë më i lartë
se në fund të vitit 2020 për 81
lëndë. “Për këtë arsye, Këshilli
Gjyqësor i Kosovës (KGjK) dhe
gjykatat duhet ta analizojnë
gjendjen me lëndë në këto
departamente dhe të
ndërmarrin veprime konkrete

që këto departamente të hyjnë
në binarë të uljes së ngarkesës
me lëndë. Kjo mund të bëhet
vetëm nëse DKR-të
vazhdimisht zgjidhin lëndë më
shumë sesa që pranojnë”, ka
thënë Kadriu.
Ajo ka theksuar se mes
gjykatave ka diferencë të
konsiderueshme sa i përket
mesatares së përgjithshme të
zgjidhjes së lëndëve dhe se
IKD-ja rekomandon që kjo
çështje të trajtohet nga KGjK-
ja, për t’i përcaktuar shkaqet që
sjellin këtë diferencë.
Kadriu ka thënë se nëse
krahasohet numri i lëndëve të
zgjidhura me numrin e
gjyqtarëve të angazhuar në
DKR, atëherë del se, si
mesatare, efikasitetin më të
lartë e ka pasur DKR në
Gjykatën Themelore në
Gjakovë, ku mesatarisht secili
gjyqtar ka zgjidhur nga 7.75
lëndë në muaj, ndërsa
mesatarja më e ulët në këtë
rast evidentohet te DKR në
Gjilan me 3.61 lëndë në muaj.
Sipas saj, DKR-të në shtatë

Prokuroritë Themelore (PTh)
të Republikës së Kosovë, prej
lëndëve që kanë pasur në
punë, kanë arritur të zgjidhin
40 për qind të tyre, ndërkaq si
të pazgjidhura kanë mbetur 60
për qind, ku nuk kanë arritur
që të zgjidhin lëndë më shumë
sesa kanë pranuar dhe, si
rrjedhojë, në fund të vitit 2021,
në raport me fundin e vitit
2020, është ngritur numri i
lëndëve të pazgjidhura. 
Mirëpo përjashtim, sipas
Kadriut, bën vetëm DKR i
Prokurorisë Themelore në
Mitrovicë dhe Gjakovë, ndërsa
ngritjen më të madhe të
lëndëve të pazgjidhura e ka
pasur DKR i Prokurorisë
Themelore në Prishtinë. “Nëse
e krahasojnë numrin e lëndëve
të zgjidhura në raport me
numrin e prokurorëve, atëherë
shohim se ka çekuilibër në
mesataren e zgjidhjes së
lëndëve në secilën prokurori.
Me këtë rast, mesatarisht,
prokurorët e DKR në PTh në
Gjakovë brenda vitit kanë
arritur të zgjidhin nga 211

lëndë, derisa prokurorët e DKR
në PTh në Pejë kanë arritur të
zgjidhin mesatarisht nga 102
lëndë”, ka thënë ajo. 
Sipas IKD-së, prokuroritë dhe
Këshilli Prokurorial i Kosovës
(KPK) duhet të analizojnë këtë
gjendje në mënyrë që të
ngrehet efikasiteti dhe të fillojë
rënia graduale e numrit të
lëndëve të pazgjidhura të cilat
barten vit pas viti. “Në këtë
fazë, IKD-ja vlerëson se KPK
nuk mund ta shqyrtojë
mundësinë e transferimit të
prokurorëve për shkak se secili
transferim në një prokurori
konsiderohet se do ta
dëmtonte konsiderueshëm
prokurorinë tjetër. Por, KPK
duhet ta inspektojë gjendjen,
për të parë se përse në disa
prokurori kemi numër më të
madh të prokurorëve, por
mungesë të paarsyeshme të
efikasitetit”, ka deklaruar
Kadriu.
Ajo bëri me dije se IKD-ja ka
gjetur se një numër i
konsiderueshëm i rasteve
kthehen në rigjykim për shkak

të shkeljeve esenciale nga
gjykatat e shkallës së parë, ku
shqetësuese për IKD-në është
natyra e këtyre shkeljeve, ku
një numër i konsiderueshëm i
tyre kanë të bëjnë me shkelje të
parimeve bazë të drejtësisë
penale dhe bëhen shkak për
zvarritje të lëndëve.
Ndër faktorët e tjerë që IKD-ja
ka identifikuar, të cilët
ndikojnë në zvarritjen e
procedurës penale, janë edhe
vonesat për caktimin e
seancave dhe ndërrimi i
anëtarëve të trupit gjykues apo
kryetarit të trupit gjykues, ku
në dy rrethanat e fundit dhe në
rastin kur kanë kaluar 3 muaj
nga mbajtja e seancës së
fundit, gjykimi duhet të fillojë
rishtas. “Për këtë arsye, IKD
rekomandon që si Këshilli
Gjyqësor i Kosovës ashtu edhe
kryetarët e gjykatave të bëjnë
administrim adekuat të
drejtësisë në mënyrë që mos të
paraqiten situata të kësaj
natyre. Në rastin e Këshillit
Gjyqësor të Kosovës kjo duhet
të reflektohet veçanërisht
përmes planifikimit adekuat të
avancimit të gjyqtarëve”, ka
thënë Kadriu
Kadriu ka thënë se, përveç
rasteve në të cilat procedohet
me pranim të fajësisë apo
marrëveshje për pranim të
fajësisë, nga rastet e analizuara
vërehet se të pandehurit në një
proces gjyqësor në DKR
mesatarisht qëndrojnë mbi tri
vjet. 
Në analizimin e 108
aktgjykimeve, IKD-ja ka gjetur
se në 98 raste DKR-të nuk kanë
vendosur sa i përket kërkesës
pasurore-juridike, por palët e
dëmtuara janë udhëzuar në
kontest civil. 
IKD-ja ka gjetur se kësaj situate
i kontribuon edhe fakti që
përfaqësuesit e palëve të
dëmtuara nuk parashtrojnë
para gjykatës dëmin e
shkaktuar nga kryesi i veprës
penale e as nuk ofrojnë prova
lidhur me këtë, çka i
pamundëson gjykatës
vendosjen mbi kërkesën
pasurore-juridike.

Departamentet e Krimeve të Rënda 
të Gjykatave Themelore kanë zgjidhur 

më pak lëndë sesa kanë pranuar
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PRISHTINË, 27 KORRIK (ER) -
Ministria e Shëndetësisë ka bërë
me dije se në Kosovë janë
regjistruar tri viktima dhe 1 853
raste të reja me Covid-19.

Rastet e reja kanë dalë pas
testimit të 4 786 mostrave dhe
përqindja e rasteve pozitive
është 38.71 për qind.
Sipas njoftimit, në 24 orët

paraprake janë shëruar edhe 840
pacientë.
Nëse krahasohet me një ditë më
parë, në Kosovë ka rritje të
infektimeve për shkak se të

martën autoritetet shëndetësore
raportuan për 1 187 raste të reja.
Aktualisht, raste aktive me
koronavirus në Kosovë janë 10
830.

Tri viktima dhe mbi 1 800 raste të reja me Covid-19 në Kosovë

PRISHTINË, 27 KORRIK - Ilaçin e
njëjtë mund ta gjeni me çmime
të ndryshme në Kosovë,
varësisht barnatores ku shkoni
ta blini.
Nurofeni, për shembull, në
njërën nga barnatoret në
Prishtinë që ka vizituar “Radio
Evropa e Lirë”, kushton 3.30
euro, ndërsa në një tjetër pranë
saj shitet për 3.60 euro. Ky
medikament, që përdoret për
trajtim të inflamacionit,
dhimbjeve e temperaturës,
shitet pa recetë të mjekut.
Çmimin e tij dhe të të gjitha
prodhimeve të tjera
farmaceutike në Kosovë e
caktojnë vetë barnatoret. Për
unifikimin e tyre në treg nuk ka
ndonjë mekanizëm, së paku
tash për tash. Në vitin 2019
ministri i atëhershëm i
Shëndetësisë, Uran Ismaili, ka
nxjerrë një udhëzim
administrativ, me qëllim
përcaktimin dhe rregullimin e
çmimit të barnave për shitje me
pakicë dhe shumicë.
Por, ky udhëzim nuk është
zbatuar kurrë dhe Ministria e
Shëndetësisë nuk ka dhënë
ndonjë arsyetim.
Në interesimin e “Radios Evropa
e Lirë”, nga kjo ministri kanë
thënë se kanë iniciuar
projektligjin për çmimin e
barnave dhe prodhimeve
mjekësore, të cilin, së shpejti, do
ta dërgojnë për miratim në
qeveri. “Ministria e
Shëndetësisë pret që ligji

gjithsesi të miratohet sivjet dhe
të përcaktohet edhe dinamika e
zbatimit konkret”, thuhet në
deklaratë.
Aty, po ashtu, shpjegohet se
çmimet e prodhimeve
mjekësore do të përcaktohen në
bazë të metodologjisë së
çmimeve të jashtme referente.
Kjo nënkupton që do të merren
për bazë çmimet e produktit të
caktuar në një apo më shumë
vende të tjera.
Të ngarkuar për rregullimin e
çmimeve do të jenë: Komisioni
për Çmime të Produkteve
Medicinale, Agjencia e Kosovës
për Produkte dhe Pajisje
Medicinale, Oda e
Farmacistëve, Fondi i
Sigurimeve dhe anëtarë
vëzhgues nga shoqëria civile.
Por, derisa në projektligjin e
Ministrisë së Shëndetësisë është
duke u punuar, në Kuvendin e
Kosovës pritet të dalë të enjten
në shqyrtim një projektligj tjetër
me qëllim të ngjashëm, por i
iniciuar nga Partia Demokratike
e Kosovës - subjekti më i madh
opozitar.
Blerta Deliu Kodra, deputete
nga kjo parti, konfirmon për
“REL”-in se projektligji do të
dalë në shqyrtim të parë në
seancën e 28 korrikut.
“Balancimi i tregut të
produkteve medicinale është
interes i Kosovës, që prek
qytetarët dhe ekonomitë e tyre”,
thotë ajo.
Projektligji i iniciuar nga PDK-ja

parasheh çmimin maksimal të
blerjes së produkteve
medicinale nga Lista e Barnave
Esenciale. Kjo është një listë që
përmban qindra produkte për
trajtimin e sëmundjeve të
ndryshme.
Ministria e Shëndetësisë e
Kosovës e ka përditësuar atë për
herë të fundit në vitin 2019. Në
memorandumin shpjegues të
projektligjit të iniciuar nga PDK-
ja thuhet se, në mungesë të
rregullimit të çmimit të barnave,
buxheti i shtetit dhe qytetarët,
për vite me radhë, janë dëmtuar
duke paguar produkte më
shtrenjtë se vlera e tyre.
Sipas këtij memorandumi,
Kosova ka blerë mbi 6 milionë

euro më shtrenjtë barna
spitalore brenda vitit, ndërsa
qytetarët janë dëmtuar
financiarisht, duke shpenzuar
rreth 10 milionë euro më shumë
në vit për barna.
Në një raport që ka publikuar
Instituti Demokratik i Kosovës
më 26 korrik, është thënë se
Ministria e Shëndetësisë e ka
paguar rreth 280 për qind më
shtrenjtë produktin
Paracetamol 1 gr për injeksion
në krahasim me vlerën në
tregun me pakicë.
Sipas raportit, ky produkt në
tregun me pakicë shitet për 1.00
euro për njësi, ndërsa Ministria
e Shëndetësisë e ka paguar 3.80
euro.

Ministria e Shëndetësisë nuk e
ka komentuar raportin.
Në vitin 2018 ky institucion ka
ndërprerë një sërë kontratash
për furnizim me barna të
institucioneve publike
shëndetësore, duke i cilësuar
ato si “abuzive”, për faktin se, siç
është thënë, barnat janë blerë
me çmim më të lartë se vlera në
treg.
Rregullimi i çmimit të barnave
bëhet në të gjitha vendet e
Ballkanit Perëndimor dhe në
Bashkimin Evropian, ku Kosova
synon të anëtarësohet.
Aktualisht, vetëm Kosova dhe
Bjellorusia në kontinentin
evropian nuk kanë legjislacion
për qëllim të tillë.

Kur do të unifikohen çmimet e barnave?

PRISHTINË, 27 KORRIK (ER) - Pas
kërkesës nga ministri i
Shëndetësisë, Rifat Latifi,
USAID-i ka kryer një analizë në
Ministrinë e Shëndetësisë, me
synim të përmirësimit të
proceseve përbrenda ministrisë,
me fokus në prokurimin publik
dhe, si rezultat i kësaj, në mesin e
disa institucioneve lokale dhe
qendrore, USAID-i ka
përzgjedhur edhe Ministrinë e
Shëndetësisë si pjesë e projektit
për të ofruar përkrahje në
përmirësimin e proceseve të tilla.
Ceremonia e lansimit të
aktivitetit të USAID-it, që u mbajt
të mërkurën në ambientet e
Ambasadës së Shteteve të
Bashkuara të Amerikës, shënon
prezantimin e përkrahjes
pesëvjeçare që USAID-i do t’i
japë Ministrisë së
Shëndetësisë së Kosovës,

aktivitet ky që do t’i adresojë
sfidat e gjata në lidhje me
korrupsionin dhe ofrimin e
shërbimeve cilësore, duke
përmirësuar menaxhimin e
financave publike dhe duke
përforcuar mekanizmat e
llogaridhënies. 
Me këtë rast, ministri Latifi ka
shprehur mirënjohjen e tij të
thellë për ndihmën që Shtetet e
Bashkuara të Amerikës po
fillojnë ta japin për Ministrinë e
Shëndetësisë përmes projektit
të USAID-it, duke nënvizuar se
është e vetmja ministri që është
përfshirë në këtë projekt, i cili
do të kontribuojë në mënyrë
esenciale për arritjen e
objektivave për avancimin e
proceseve të punës në MSh në
përgjithësi, në veçanti për
fushat tejet të rëndësishme të
prokurimit dhe financave.

Ministri Latifi nënshkruan memorandum 
mirëkuptimi me USAID-in
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PRISHTINË, 27 KORRIK - Rritja e
ekonomisë botërore po
ngadalësohet dhe perspektivat
për një rikuperim të shpejtë
janë të zymta, tha të martën
Fondi Monetar Ndërkombëtar.
FMN-ja ka njoftuar se pret që
rritja të ngadalësohet nga 6.1
për qind që ishte vitin e kaluar
në të gjithë globin në 3.2 për
qind këtë vit, 0.4 për qind më
ulët nga parashikimi në muajin
prill. “Një rimëkëmbje e
paqëndrueshme në vitin 2021
është pasuar nga zhvillime
gjithnjë e më të zymta në vitin
2022 pasi rreziqet filluan të
materializohen. Prodhimi
global u tkurr në tremujorin e
dytë të këtij viti për shkak të
rënieve ekonomike në Kinë
dhe Rusi, ndërkohë që
shpenzimet konsumatore të
ShBA-së ishin më pak se
pritshmëritë”, ka njoftuar
FMN-ja.
Agjencia Ndërkombëtare e
Financave me seli në
Uashington tha se “disa goditje

kanë tronditur ekonominë
botërore tashmë të dobësuar
nga pandemia: inflacioni më i
lartë sesa pritej në mbarë
botën, veçanërisht në Shtetet e
Bashkuara dhe ekonomitë
kryesore evropiane - duke
shkaktuar kushte më të
vështira financiare; një
ngadalësim më i lartë nga sa
ishte parashikuar në Kinë, dhe
pasoja të mëtejshme negative
nga lufta e Rusisë në Ukrainë”.
FMN-ja ka theksuar se çmimi i
mallrave të konsumit,
veçanërisht për ushqimin dhe
energjinë, po rritet në të gjithë
botën. Kostoja pritet të rritet 6.6
për qind në ekonomitë e
përparuara këtë vit dhe 9.5 %
në tregjet në zhvillim dhe ato
me zhvillim të shpejtë.
FMN-ja ka pohuar se lufta në
Ukrainë “mund të çojë në një
ndalesë të papritur” të
eksportit rus të gazit natyror në
vendet evropiane dhe se
“inflacioni mund të jetë më i
vështirë për t’u ulur sesa pritej”

nëse punëdhënësit nuk mund
të gjejnë punëtorë të
mjaftueshëm për t’i
përmbushur kërkesat e tyre për
punë ose nëse inflacioni rritet
me një ritëm më të shpejtë sesa
pritej.
FMN-ja ka theksuar se një

“skenar alternativ i
mundshëm” ndaj parashikimit
të saj tashmë të ulur do të ishte
një ekonomi botërore “në të
cilën rreziqet materializohen,
inflacioni rritet më tej dhe rritja
globale bie” në rreth 2.6 për
qind dhe 2 për qind në vitin

2022 dhe 2023, respektivisht.
“Me rritjen e çmimeve që
vazhdojnë të ulin standardet e
jetesës në mbarë botën, zbutja
e inflacionit duhet të jetë
përparësia e parë për
politikëbërësit”, ka njoftuar
FMN-ja. /VOA

FMN-ja parashikon një perspektivë të zymtë 
të ekonomisë botërore

PRISHTINË, 27 KORRIK - Punëtorët
e “Kosova Thëngjillit” kanë
protestuar të mërkurën para
Qeverisë së Kosovës me
kërkesë rikthimin në punë. 
Kryetari i aksionarëve i
kompanisë “Kosova Thëngjilli”,
Imer Restelica, ka thënë se
vazhdimisht kanë pasur
probleme me KEK-un pasi, siç
ka bërë me dije ai, janë lënë pa
punë mbi 160 punëtorë dhe
familje. Ai ka kërkuar zgjidhjen
e këtij problemi në mënyrë që
punëtorët ta vazhdojnë punën
e tyre. “Kompania e KEK-ut ka

bërë një padrejtësi ndaj nesh.
Jemi mbi 160 punëtorë dhe
familje që nga viti 2003 jemi
duke u larguar prej KEK-ut.
Qëllimi i kësaj proteste është
që të zgjidhet problemi. Pika e
parë ka qenë kthimi në KEK, e
dyta vazhdimi i punës për
punëtorët e ‘Kosova
Thëngjillit’, të cilët
padrejtësisht janë larguar prej
KEK-ut. Ne kemi pasur
vështirësi edhe më herët me
këto kontrata, mirëpo
vazhdimisht neve na shpallet
kjo padrejtësi dhe jemi të

dënuar në këtë aspekt, prandaj
kemi ardhur për ta zgjedhur
këtë problem”, ka thënë ai.
Ndërsa Selime Bytyqi,
punëtore e kësaj kompanie, ka
thënë se kërkojnë një përgjigje
nga institucionet. “Para një
muaji kemi ardhur këtu dhe
kemi protestuar. Kemi hyrë
brenda katër veta dhe na kanë
premtuar një përgjigje, mirëpo
nuk ka përgjigje fare. Kemi
ardhur prapë të protestojmë
sot, mirëpo po thonë që nuk
është askush brenda. Kemi
mbetur pa punë. Na kanë

ndërprerë thëngjillin.
Punëtorët kanë mbetur
rrugëve”, ka thënë ajo.
Në anën tjetër, punëtori tjetër i
“Kosova Thëngjillit”, Enver
Sadiku, ka thënë se për shkak të
këtij problemi janë të gatshëm
ta dëmtojnë edhe veten. “Mos
na detyroni të shkojmë në
objektet tona dhe të marrim
mjete për ta dëmtuar vetveten
për shkak të familjes”, ka thënë
Sadiku.
Më tutje, drejtori i “Kosova
Thëngjillit”, Sylejman Hajdini,
ka thënë se qeveria nuk ka

asnjë arsye për t’i lënë pa punë
këta punëtorë. “20 për qind të
rrogës ua kam dhënë
punëtorëve vetëm për t’ia kryer
obligimet KEK-ut. Pikë arsye
nuk ka me na lenë kështu
rrugëve. E kemi harxhuar
sasinë e thëngjillit dhe tash po
na ndalin. Kur e kam
nënshkruar kontratën kam
pasur borxh dhe i kam treguar
drejtorit të KEK-ut kur e kam
nënshkruar kontratën që s’kam
mundësi t’i paguaj dhe më ka
thënë ‘nënshkruaje për hir të
punëtorëve’”, ka thënë Hajdini.

Punëtorët e ‘Kosova Thëngjillit’
kërkojnë të rikthehen në punë
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Nga Gerardo COCO

Tendencat që zbulojnë të
ardhmen politike, bazohen tek
flukset e kapitalit. Monedhat
rriten në vlerë ose zhvlerësohen,
pasi kjo është para së gjithash
mënyra se si kapitali
ndërkombëtar e vlerëson
besimin tek qeveritë politike.
Këtë e kemi parë me herët
brenda eurozonës, dhe e
shohim me dollarin, që kohët e
fundit është rivlerësuar pasi ka
rënë besimi në Evropë.
Nëse kapitali percepton një
problem në një rajon, ai do të
largohet drejt një rajoni tjetër.
Dollari amerikan u rrit shumë
gjatë Luftës së Parë dhe të Dytë
Botërore, pasi në dallim nga
Evropa, rrugët e Shteteve të
Bashkuara nuk rrezikoheshin të
pushtoheshin nga tanket. Edhe
sot, me perspektivën e luftës në
Evropë, flukset e kapitalit
tregojnë se monedha kryesore
rezervë, mbetet një strehë të
sigurt për kapitalin
ndërkombëtar, edhe pse jo në
një periudhëafatgjatë.
Mjerisht, perspektivat do të
përkeqësohen, pasi me
neo–konservatorët aktualë në
Shtëpinë e Bardhë, Lufta e Tretë
Botërore është bërë e
pashmangshme. Ata duan
shkatërrimin e Rusisë,dhe
mendojnë se mund të

zhvillojnë vërtet një luftë kundër
Moskës, duke e mbajtur atë
nënivelin konvencional, dhe në
fund duke e fituar.
Ata mendojnë se largimi i
Vladimir Putinit, do ta hedhë në
një fare mënyre Rusinë në
krahët e Perëndimit. Këta
ekspertë të politikës së jashtme,
nuk kanë parë asnjëherë përtej
hundës së tyre. Rreziku i një
lufte globale në shkallë të gjerë
është bërë më i madh, pikërisht
për shkak se ata refuzojnë çdo
lloj zgjidhje politike.
Sanksionet perëndimore që e
kanë shkatërruar ekonominë
globale, nuk do të shkaktojnë
ndryshim të regjimit në Rusi, e
cila nuk do të ketë zgjidhje tjetër
veçse të lidhet me shumë
meKinën. Dhe gjërat nuk do të
shkojnë mirë, pasi këto dy
vende do ta mbrojnë
sovranitetin e tyre.
Po çfarë e sinjalizon rrezikun e
një lufte gjithëpërfshirëse të
afërt? Japonia dhe Kina i shitën
kohët e fundit aksionet e tyre në
thesarin e SHBA-së, sipas të
dhënave të publikuara nga
vetëDepartamenti i Thesarit i
SHBA-së. Duke filluar nga maji,
pjesa e borxhit publik amerikan
qëzotërohet nga Kina, ra për
herë të parë nën 1 trilion dollarë.
Fakti që Kina po heq dorë nga
financimi i borxhit amerikan,
sinjalizon rritje të tensioneve
gjeopolitike. Ndonëse mund të

thuhet se duke Pekini ka dashur
të përfitojë nga vlera aktualisht e
lartë e dollarit. Por këtë veprim
nuk po e shohim vetëm nga
Kina, por edhe nga të gjitha
tregjet në zhvillim, dhe në një
shkallë të paprecedentë.
Totali i pronësisë së huaj ka rënë
me gati 8 trilion dollarë brenda
pak muajsh, pasi
shumëbiznesmenë po shohin
atë që po ndodh më kompanitë
e huaja në Rusi, një vend në
luftë. Si të mos mjaftonte kjo,
normat janë të destinuara të
rriten, dhe të gjitha monedhat të
pësojnëkolaps, pasi vendet me
borxhe në dollarë, do të
detyrohen të paguajnë shumë
më tepër sesa pritej.
Qeveritë në vendet në zhvillim,
po rrëzohen si dominotë njëra
pas tjetrës. Sëmundja nis si
gjithnjë tek gjymtyrët, më pas
kalon në gjoks, dhe në fund prek
zemrën. Kështu pas periferisë,
borxhi, inflacioni dhe rritja e
madhe e vlerës së dollarit, do të
prekë edhe qeveritë evropiane.
Koha e heqjes dorë nga kapitali
në monedhën kryesore të
rezervës, lidhet qartazi me
sanksionet e paprecedenta
kundër Rusisë, që të kujtojnë
sanksionet që vendosi dikur
SHBA-ja ndaj Japonisë, bashkë
ne ngrirjen e të gjitha aseteve
japoneze në Shtetet e
Bashkuara, veprime këto që i
paraprirë sulmi në Pearl Harbor,

që nga ana e tij e futi SHBA-në
në Luftëne Dytë Botërore.
Dhe ashtu si me Luftën e Dytë
Botërore, Lufta e Tretë Botërore
ka filluar tashmë tek tregjet
financiare, dhe në mënyrë të
pashmangshme do të çojë në
një luftë të vërtetë të hapur.
Administrata e Xho Bajdenit, e
rrethuar nga
neo–konservatorët, po përpiqet
të hedhë hapin e radhës në këtë
aspekt.
Lufta e vazhdueshme në
Ukrainë u krijua qëllimisht, por
mediat perëndimore nuk do të
raportojnë të vërtetën, dhe do ta
drejtojnë gjithnjë gishtin drejt
Putinit. Udhëheqësit tanë të
pamend, kanë nevojë për një
luftë, me shpresën e shkaktimit
të mos–pagimit të borxheve
nënivel global.
Kjo është skema e tyre për të
shpëtuar kompanitë e tyre të
zhytura në borxhe. Në Evropë,
më shumë se 8 vite norma
interesi negative, i kanë zhdukur
praktikisht fondet e pensioneve.
Sot bankat në Nju Jork, nuk
japin më hua për shërbimin e
borxhit sovran evropian.
Qeveritë evropiane nuk mund
ta financojnë më veten, ndërsa
Banka Qendrore Evropiane nuk
mund ta blejë borxhin e tyre
problematik për një kohë të
pacaktuar. Zgjidhja e vetme që
ata shohin është falimentimi,
duke e fajësuar Rusinë dhe më

pas të nisin një luftë të re globale,
si një parakusht për krijimin e
një Bretton Woods-i të ri, dhe
bashkë më të një rendi të ri
botëror.
Ata zgjodhën Bajden si
president, duke e ditur se aftësitë
e tij mendore janë seriozisht
tëdëmtuara, ndaj ai po bën
thjesht atë që i thuhet. Ata kishin
nevojë për një president tejet
tëmoshuar dhe me aftësi të
kufizuara për ta futur
Perëndimin në luftë, në mënyrë
që OKB-ja të mund të
shndërrohet në qeverinë e re
botërore.
Emri i tij do të mbahet mend me
turp, pasi historia kujton
gjithmonë presidentin, dhe jo
figurat e errëta që urdhërojnë
pas perdes çdo veprim të tij. Këta
njerëz janë vërtet të çmendur.
Gjërat mund të përshkallëzohen
brenda pak muajsh, siç ndodhi
me bursat, dhe në fund të
shkaktojnë një luftë të re
botërore.
Këtë do të zbulojë fluksi i e
kapitalit nga zonat e mundshme
të luftës. Siç tha dikush dikur
“kush nuk ka sy për të parë, se
çfarë dhe pse po ndodh, do t’i
ketë ato për të qarë”. Në çdo rast,
është më mirë të filloni të
grumbulloni ushqime që nuk
prishen. Në kohë lufte, një kuti
me ushqime, mund të vlejë
shumë më tepër se paratë. /
“Opinione.it” – Bota.al

A është e afërt Lufta 
e Tretë Botërore?
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Basketbollistët e Kosovës të gatshëm
për FIBA Kampionatin Evropian

TORINO, 27 KORRIK - Skuadra e
Torinos ka marrë lajme të
këqija, pasi mbrojtësi
Mërgim Vojvoda ka pësuar
lëndim në fazën përgatitore.
Mbrojtësi i Përfaqësueses së
Kosovës ka pësuar një

tërheqje muskulore të
shkallës së parë në këmbën e
majtë. Dhe pas kontrolleve të
bëra, stafi mjekësor i Torinos
ka njoftuar se Vojvoda do të
mungojë nga 20 deri në 30
ditë. Në këtë mënyrë

mbrojtësi “dardan” do t’i
humbë ndeshjet e para të
sezonit të ri në kampionatin
italian. Ky padyshim është
një lajm i keq për trajnerin
Ivan Juriq, i cili do ta presë
krahëhapur përfaqësuesin e

Kosovës kur të rikthehet nga
lëndimi. Vojvoda është bërë
lojtar i rëndësishëm i Torinos
pasi ka luajtur shpesh në 11-
shën e parë falë formës solide
që e shfaqi në sezonin e
fundit.

Lëndohet Vojvoda

PRISHTINË, 27 KORRIK - Kosova
U18 te meshkujt po vazhdon
përgatitjet për FIBA
Kampionatin Evropian,
Divizioni B, që organizohet në
Rumani nga 29 korriku deri
më 7 gusht. Atmosfera në
ekipin e Kosovës është shumë
e mirë dhe basketbollistët po
japin maksimumin në mënyrë
që të kenë paraqitje sa më të
mirë në Evropian. Anes Gashi,
Norik Binçe dhe Arlind
Konjuhi janë shprehur se
përgatitjet kanë shkuar shumë
mirë, ndërsa në Rumani do të
përpiqen të tregojnë paraqitje
sa më të mira dhe ta japin
maksimumin për “Dardanët”.
“Kemi djem që luftojnë. Nuk

kemi shumë gjatësi por,
sidoqoftë, do të luftojmë deri
në fund për të pasur paraqitje
sa më të mirë”, është shprehur
Gashi për faqen zyrtare të
FBK-së. 
Ndërsa Norik Binçe ka
theksuar: “Përgatitjet kanë
shkuar shumë mirë dhe
synojmë të kemi ndeshje sa
më të mira në Evropian”.
“Kemi pesë ndeshje në grup
dhe synojmë të paktën një
fitore”, ka deklaruar Arlind
Konjuhi, i cili ka ardhur në
ShBA për ta përfaqësuar
Kosovën. “Dardanët” e rinj
janë në grup me Holandën,
Gjeorgjinë, Bullgarinë, Bosnjë-
Hercegovinën dhe Norvegjinë.

MANISA, 27 KORRIK - Futbollisti
Eros Grezda edhe zyrtarisht
është futbollist i ri i Manisas,
skuadër e cila militon në
kategorinë e dytë për nga
rëndësia në Turqi. Këtë lajm e
ka publikuar klubi turk me anë
të një komunikate në sajtin
zyrtar duke i uruar

mirëseardhje 27-vjeçarit
shqiptar. “Jam shumë i lumtur
që vij në një klub të madh si
Manisa. Jam në një klub me
projekte. Shpresojmë që së
bashku ta çojmë Manisan në
Superligë, vend që e meriton të
jetë”, ka thënë Grezda. 
Sulmuesi nga Gjakova e mbylli

aventurën me Shibenikun
teksa në kampionat u aktivizua
gjithsej në 12 ndeshje, duke
shënuar 2 gola dhe duke
dhuruar dhe 2 asistime. Grezda
ka qenë pjesë edhe e skuadrave
të Zalaegerszegit, Osijekut,
Rangersit, Lokomotiv Zagrebit,
Zavrcit, Aluminijit dhe Grazerit.

Grezda, pas paraqitjes 
te Manisa: Ky klub e meriton 
të jetë në Superligë 

PRISHTINË, 27 KORRIK -
Muharrem Hyseni ka
përfunduar në vendin e nëntë
në kategorinë -66 kg të garave
të xhudos në Festivalin
Olimpik Evropian për të Rinj
“Banska Bystrica 2022”. Hyseni
shënoi dy fitore, njërën në
repesazh, për t’u ndalur në

luftën e dytë të repesazhit nga
gjermani Krystian Liwocha.
Fitoret i shënoi ndaj grekut
Antonios Bintamov dhe Dario
Alfonsos së Lihtenshtajnit. Dy
fitore dhe vendi i nëntë, është
suksesi më i madh i Kosovës
deri më tani në EYOF Banska
Bystrica 2022.

Hyseni i nënti 
në EYOF 2022
Banska Bystrica 
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MUNCHEN, 27 KORRIK - E ardhmja
e Cristiano Ronaldos vazhdon
të jetë një nga temat më të
nxehta në merkato, pasi
Ronaldo ka bërë të qartë që këtë
sezon nuk do të luajë në “Old
Trafford”, por në një skuadër që

t’i garantojë minuta në Ligën e
Kampionëve. Bayerni ka qenë
një nga ekipet më të lakuara për
ta transferuar portugezin,
sidomos pas largimit të
Lewandowskit. 
Drejtori “bavarezëve”, Oliver

Khan, ka komentuar edhe një
herë rreth këtyre zërave duke
qartësuar situatën. Kahn
shprehet se brenda klubit është
diskutuar për Ronaldon, por në
fund është dhënë konkluzioni
se ai nuk përshtatet me

filozofinë e klubit. “Ne kemi
biseduar brenda klubit për
Cristiano Ronaldon. E
konsideroj si një nga futbollistët
më të mirë ndonjëherë. Ne më
pas erdhëm në konkluzion se,
përkundër vlerësimit për

Cristianon, ai nuk përshtatet në
filozofinë tonë në situatën
aktuale”, ka thënë Kahn.

Kahn: Ronaldo nuk përshtatet në filozofinë tonë

Rexhbecaj, afër kalimit në Augsburg 

Elvis Rexhbecaj i jep lamtumirën Wolfsburgut.
Mesfushori nga Prizreni do të transferohet tek
Augsburgu teksa mediet gjermane raportojnë se
marrëveshja mes klubeve është arritur për shifrën e dy
milionë eurove dhe pritet zyrtarizimi. Futbollisti është
rritur te Wolfsburg, ku në 2017-n debutoi në ekipin e
parë dhe në tre sezone luajti më shumë se 50 ndeshje,
ndërsa dy sezonet e fundit i kaloi në huazim mes
Kolnit dhe Bochumit.

Leclerc ‘izolohet’ pas zhgënjimit në
Francë 

Piloti monogask i Ferrarit, Charles Leclerc, ende nuk e
ka kaluar zhgënjimin që pësoi tri ditë më parë në
Francë, në garën e fundit të Formulës 1. Për shkak të
një gabimi në pistë humbi kontrollin e makinës dhe u
përplas me barrierat mbrojtëse. Ai nuk mori asnjë pikë
nga kjo garë, duke i dhënë mundësi rivalit të tij
kryesor për titull Max Verstappen të fitojë dhe ta
thellojë diferencën në renditje. Këtë fundjavë do të
garohet në Hungari, garë që vjen menjëherë pas
zhgënjimit në Francë. “Do të qëndroj i mbyllur në
shtëpinë time deri ditën që do të nisem për në
Hungari. Jam shumë i zhgënjyer dhe mërzitur”, ka
deklaruar Charles Leclerc, që ka evituar çdo kontakt
gjatë këtyre ditëve.

Costa në bisedime me Rayo
Vallecanon 

Diego Costës mund të rikthehet në La Liga, por jo në
Atletico Madrid. Gazetari i njohur Fabricio Romano
zbulon se sulmuesi brazilian është në bisedime me
Rayo Vallecanon. Tratativat me klubin e La Ligës po
shkojnë mirë dhe shumë shpejt mund të ketë një fund
të lumtur. 33-vjeçari ka luajtur për Atletico Madridin
dhe Chelsean. Deri në vitin 2011 ka qenë pjesë e Rayo
Vallecanos. 

Barça nuk mund t’i regjistrojë
Lewandowskin dhe Raphinhan 

Barcelona deri tash ka transferuar Andreas
Christensen, Franck Kessie si lojtarë të rinj, ndërsa
Raphinha dhe Robert Lewandowski janë zyrtarisht
katalanas, kurse Ousman Dembele e ka rinovuar
kontratën. Transferimi i ri pritet të jetë Jules Kounde.
Mirëpo, sipas asaj që raporton gazetari Alfre Martinez,
Barcelonës nuk i është garantuar mundësia për t’i
regjistruar polakun dhe brazilianin. Blaugranasit
medoemos duhet të shesin disa lojtarë, disa të tjerëve
t’ua ulë pagat si në rastin e Frenkie de Jong. Ky i fundit
është i lidhur me një kalim te Manchester Unitedi.

SHKURT 

HASSELT, 27 KORRIK - Max
Verstappen është më i qetë se
kurrë këtë sezon teksa sheh se ka
një avantazh të jashtëzakonshëm
në renditje karshi rivalëve (+63
pikë). Piloti i Red Bullit shfrytëzoi
në maksimum garën e fundit në
Francë, duke marrë 26 pikë karshi
0 pikëve të Charles Leclerc, që
gaboi dhe përplasi makinën.
“Ishte një garë ku pas aksidentit të
Leclerc kontrolluam makinën dhe
arritëm të fitojmë. Më vjen keq
për Charles, por këto janë
mundësitë e arta që kemi për ta
fituar titullin. Në fund të fundit
jemi më të mirët pasi
shfrytëzojmë edhe gabimet e
rivalëve tanë”, ka thënë
Verstappen. “Ferrari është i
shpejtë, por gabon, ashtu si të
gjithë. Gjithsesi, ne jemi më
konstantë dhe shfrytëzojmë çdo
mundësi. Në sportin tonë duhet

edhe pak fat për të fituar. Shpresoj
që këtë ritëm të ruajmë edhe këtë
fundjavë në Hungari, për t’i nisur

pushimet qetë dhe por t’iu afruar
titullit”, ka deklaruar holandezi i
Red Bullit.

Verstappeni: Jemi më të mirët pasi
shfrytëzojmë edhe gabimet e rivalëve 

Manchester Unitedi ka
paraqitur zyrtarisht Lisandro
Martinezin edhe pse
transferimi nga Ajaxi ishte
kompletuar ditë më parë.

Mbrojtësi ka nënshkruar
kontratë deri në vitin 2027 me
mundësi vazhdimi edhe për
një vit tjetër.
“Lisandro Martinez ka

kompletuar transferimin e tij
nga Ajax te Manchester
Unitedi, duke nënshkruar
kontratë deri në qershor të vitit
2027, me mundësi vazhdimi

edhe për një vit tjetër.
Mbrojtësi ka bërë 177 paraqitje
për klubin në karrierë dhe
është një përfaqësues i
Argjentinës. Ai ka fituar trofe të

shumtë, duke përfshirë Kupën
e Amerikës 2021 me vendin e
tij dhe dy tituj të Eredivisie me
Ajaxin”, thuhet në njoftimin e
“Djajve të Kuq”.

Lisandro Martinez kompleton kalimin nga Ajaxi tek Unitedi 

PRISHTINË, 27 KORRIK - Fituesit e
Kupës së Kosovës janë duke
vazhduar fazën përgatitore para
fillimit të edicionit 2022/23. Në
një intervistë për “Olle”,
sulmuesi i transferuar këtë vit
nga Feronikeli te Llapi shpreh
optimizëm se ky sezon do të
jetë i suksesshëm për llapjanët.
Sokol Kiqina ishte transferimi i
parë në merkaton verore për
Llapin, më pas lista ishte e gjatë
për skuadrën e Tahir Batatinës e
cila transferoi edhe Albion
Kurtaj, Gerhard Progni,
Fernando Augusto, Ardi Qorri,
Amrush Bujupi, Andri Stafa,
Robson Da Silva, Alban
Shabani, Trimror Selimi. Rreth
fazës përgatitore, atmosferës
brenda dyerve të Zahir Pajazitit
dhe pritshmërive në aspektin
ekipor dhe personal, flet Kiqina,
i cili premton maksimumin në
edicionin i cili po vjen. “Faza
përgatitore me Llapin është
duke shkuar në mënyrën më të
mirë të mundshme, me shumë
intensitet të lartë, duke

përfunduar të gjitha seancat
stërvitore ashtu siç kërkohet
nga stafi i trajnerëve,
normalisht se nga dita e parë që
kam ardhur e deri më tani,
atmosfera është e
mrekullueshme”, ka thënë
fillimisht Kiqina. Rreth
pritshmërive për edicionin
2022/23, Kiqina shtoi se e gjithë
skuadra është e motivuar për

fillimin e garave dhe të arrijnë
objektivin që ka vendosur klubi.
“Dua që sa më shumë të shënoj
gola me fanellën e Llapit dhe t’i
ndihmoj sa më shumë skuadrës
që ta arrijë objektivin të cilin e
ka vendosur klubi, dhe në fund
bashkë me legjendat t’i
festojmë të gjitha fitoret në
elitën e futbollit vendor”, ka
shtuar Kiqina.

Kiqina: Pres të shënoj sa më shumë
gola me fanellën e Llapit
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NJOFTIM

Njoftojmë të gjithë klientët se “Xhimi Rent A Car” SH.P.K.

Basri Gagica Gjilan, ka marrë vendim të shuajë biznesin me

nrb. 811185794 dhe ka caktuar likuidatorin për zhvillimin e

procedurës së Likuidimit. Njoftohen të gjithë klientët që

kanë raporte Kreditore - Debitorë në këtë korporatë që të

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

OBAVESTENJE

Obavestavanje se svi klienti da drustvo sa “Xhimi Rent A

Car” D.O.O. Basri Gagica Gjilan donelo odluku o prestani

rada sa nrb. 811185794 ujedno imenovao Likvidatora o

sprovodjenju postupka likfidacije. Obavestavaju se svi

klienti koji imaju obaveze i potrazivanja u navedenoj firmi,

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

ANNOUNCEMENT

All clients are to be informed that the “Xhimi Rent A Car”

L.L.C. Basri Gagica Gjilan has come to the decision to quit

its business: 811185794 the company has appointet a

liquidator wsho is going to oversee the liquidator process.

All clients who have the mortgager – mortgage accounts in

this company are kindly request to show up within 30 days

starting from the day of newspaper announcement-

publication. 

NJOFTIM

Njoftojmë të gjithë klientët se “JARI Trading”, Sh.P.K, me

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

Fiskal: 811168477 dhe ka caktuar likuidatorin për zhvillimin

e procedurës së Likuidimit. Njoftohen të gjithë klientët që

kanë raporte Kreditore - Debitorë me këtë kompani që të

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

OBAVESTENJE

Obavestavanje se svi klienti da drustvo sa “JARI Trading”,

d.o.o., iz Gllogovac donelo odluku o prestani rada sa

bisnisom NUI: 811168477 ujedno imenovao Likvidatora o

sprovodjenju postupka likfidacije. Obavestavaju se svi

klienti koji imaju obaveze i potrazivanja u navedenoj firmi,

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

ANNOUNCEMENT

We inform all clients that “JARI Trading”, L.L.C, in Glogoc

has taken the decision to quit its business with NUI:

811168477, The company has appointed a liquidator who is

going to oversee the liquidation process. All clients who have

creditor – debitor accounts with this company are kindly

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

newspaper announcement- publication. 

NJOFTIM

Njoftojmë të gjithë klientët se “Ifix” SH.P.K. ka marrë

vendim të shuajë biznesin me nrb. 810028771, Mitrovicë dhe

ka caktuar likuidatorin për zhvillimin e procedurës së

Likuidimit. Njoftohen të gjithë klientët që kanë raporte

Kreditore - Debitorë në këtë korporatë që të paraqiten në

afatin 30 ditor nga data e shpalljes në gazetë. 

OBAVESTENJE

Obavestavanje se svi klienti da drustvo sa “Ifix” D.O.O.

donelo odluku o prestani rada sa nrb. 810028771, Mitrovicë

ujedno imenovao Likvidatora o sprovodjenju postupka

likfidacije. Obavestavaju se svi klienti koji imaju obaveze i

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

od dana objavljivanja o novine. 

ANNOUNCEMENT

All clients are to be informed that the “Ifix” L.L.C. has come

to the decision to quit its business: 810028771, Mitrovicë the

company has appointet a liquidator wsho is going to oversee

the liquidator process. All clients who have the mortgager –

mortgage accounts in this company are kindly request to

show up within 30 days starting from the day of newspaper

announcement- publication. 

� Ragip Millaku shpall të pavlefshme
diplomën e shkollës së Lartë drejtimi
Matematikë si dhe INDEKS-in, në UP.

� 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.

� Lëshohet banesa me qira ne qendër të
Prishtinës afër Sheshit Zahir Pajaziti, banesa
është dy dhomshe e mobiluar, lëshohet me
qira prej 1 qershori deri me 1 gusht (dy muaj),
çmimi sipas marrëveshjes. Për informata në
tel. 044/171-328.

� Lëshoj banesën e re me qera në qendër
prapa teatrit Kombëtar, me sipërfaqe prej: 60
m2. Banesa ka një dhomë gjumi, sallon dhe
kuzhinë. Ka të gjitha pajisjet. Çmimi: 300
€uro. Banesa lëshohet për afate të gjata dhe
të shkurtra. Informata në tel: 049\44-888-
801 (viber)

>> SHPALLJE TË VOGLA <<
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