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ENERGJINË ME MCC-në

Me 89 vota për deputetët e Kuvendit të Kosovës kanë
ratifikuar të enjten marrëveshjen të cilën një ditë më parë
qeveria e ka nënshkruar në Uashington me Korporatën
Sfidat e Mijëvjeçarit (MCC). Vlera e përgjithshme e

Programit Kompakt është 236.7 milionë dollarë dhe
përqendrohet në projekte të energjisë. Kryeministri Albin
Kurti ka thënë se ky është investimi më i madh dhe më
inovativ i bërë ndonjëherë në Kosovë në sektorin e energjisë
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qeveria Kurti 2!
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KALIFORNI, 28 KORRIK - “Meta”,
kompania amë e rrjetit social
“Facebook”, ka pësuar rënie të të
ardhurave për herë të parë. Ky
fakt shënon epokë të re për
“Facebook”-un, që vazhdimisht
ka raportuar për rritje që prej vitit
2012.

Parashikimet për muajt vijues
nuk kanë treguar shenja të
përmirësimit dhe themeluesi i
“Facebook”-ut, Mark
Zuckberberg, ka thënë se
kompania planifikon të
fokusohet në periudhën
afatgjatë.

Të hyrat e “Meta”-s kanë rënë në
çerekun e dytë për gati 1 për
qind në 28.8 miliardë dollarë,
ndërsa fitimet për 27 për qind në
rreth 6.7 miliardë dollarë.
Shefja operative, Sheryl
Sandberg, ka thënë se forcimi i
dollarit amerikan i ka bërë të

pafavorshme kurset e këmbimit.
Shefi i financave, Dave Wehner,
ka thënë se ulja e marketingut
online në kohën e paqartësive
ekonomike është një tjetër arsye
për këtë rënie.
“Facebook”-u ka 1.97 miliard
përdorues brenda ditës.

“Meta” ka në pronësi edhe
platformat e tjera si “WhatsApp”
dhe “Instagram”.

Kompania “Meta” pëson rënie të të ardhurave për herë të parë

KIEV, 28 KORRIK - Presidenti
ukrainas Volodymyr Zelensky tha
se vendi i tij do ta rrisë eksportin
e energjisë elektrike në
Bashkimin Evropian dhe do të
synojë të bëhet një nga
garantuesit e sigurisë energjetike
evropiane derisa Rusia shkurton
furnizimet me gaz në bllok. “Ne
po përgatitemi t’i rrisim
eksportet tona të energjisë
elektrike për konsumatorët në
Bashkimin Evropian”, tha
Zelensky më 27 korrik në fjalimin
e tij të mbrëmjes drejtuar
kombit.
Eksportet jo vetëm që do t’i
lejojnë Ukrainës t’i rrisë të
ardhurat por, gjithashtu, do t’i
ndihmojë partnerët e saj që t’i
rezistojnë presionit rus të
energjisë, tha ai.
Rrjeti elektrik i Ukrainës është

lidhur me rrjetin evropian në
mes të marsit, gjë që ka
mundësuar vazhdimin e
furnizimeve, pavarësisht
pushtimit rus.
Ukraina filloi eksportin e
energjisë elektrike në BE
nëpërmjet Rumanisë në fillim të
korrikut.
Rregullatori i Energjisë i
Gjermanisë k njoftuar më herët
se gjigandi shtetëror rus i
energjisë “Gazprom” shkurtoi
dërgesat e gazit në Evropë
përmes tubacionit Rrjedha
Veriore 1, në rreth 20 për qind të
kapacitetit siç pritej më 27 korrik.
Tubacioni Rrjedha e Veriut 1
është 1 200 kilometra i gjatë dhe
shtrihet nën Detin Baltik, nga
bregdeti rus pranë Shën
Petersburgut deri në Gjermaninë
verilindore.

Zelensky: Ukraina do t’i rrisë eksportet e rrymës 
në BE derisa Rusia shkurton furnizimet me gaz

VUHAN, 28 KORRIK - Qyteti kinez
Vuhan ka izoluar pothuajse një
milion njerëz pas raportimit të
katër rasteve asimptomatike me
koronavirus.
Për koronavirusin e ri, që
shkakton sëmundjen Covid-19,
është raportuar për herë të parë në
dhjetor të vitit 2019 në Vuhan.
Banorëve të lagjes Xhanksia u
është thënë të qëndrojnë brenda
shtëpive të tyre për tri ditë pas
raportimeve të rasteve të

infektimit.
Kina zbaton strategjinë e ‘zero
rasteve me Covid’, duke përfshirë
testime masive dhe izolime të
ashpra.
Një masë e tillë ka rezultuar me
më pak vdekje sesa në shumë
shtete të tjera në botë. Megjithatë,
strategjia është duke u kritikuar
pasi njerëzit dhe bizneset po
vazhdojnë të përballen me
kufizime.
Vuhani është bërë i njohur për

botën në fillim të vitit 2020, pasi ka
qenë qyteti i parë në botë që ka
zbatuar masa të ashpra të izolimit.
Masën e njëjtë më vonë e ka
ndjekur edhe pjesa më e madhe e
botës.
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 nga ky
virus.

Vuhani izolon një milion banorë 
pas rasteve të reja me Covid-19

MOSKË, 28 KORRIK -Rusia ka thënë të
enjten se janë duke u zhvilluar
bisedime për këmbim të
mundshëm të të burgosurve në
mes të Moskës dhe Uashingtonit,
por ende nuk është arritur
marrëveshje. “Ende nuk është
arritur rezultat konkret”, ka thënë
zëdhënësja e Ministrisë së Punëve
të Jashtme të Rusisë, Maria
Zakharova, përmes një deklarate.
Sekretari amerikan i Shtetit, Antony
Blinken, ka thënë se administrata e

presidentit të Shteteve të
Bashkuara, Joe Biden, ka bërë
“ofertë të konsiderueshme” për të
kthyer në shtëpi dy amerikanë që
mbahen në Rusi. 
Ai ka thënë se do ta diskutojë këtë
çështje kur të bisedojë me
ministrin e Jashtëm rus Sergei
Lavrov përmes telefonit në javën e
ardhshme. “Planifikoj të diskutoj
këtë çështje që është prioritet për
ne, lirimin e amerikanëve, Paul
Whelan dhe Brittney Griner, që po

mbahen pa të drejtë. Ata duhet të
lejohen të kthehen në shtëpi”, u ka
thënë Blinken gazetarëve.
Familjarët e dy amerikanëve janë
duke kërkuar nga administrata
Biden kthimin e tyre.
Basketbollistja Griner, fituese e dy
medaljeve olimpike, është duke u
mbajtur në Rusi prej muajit shkurt,
pasi zyrtarët kanë gjetur kanabis në
valixhen e saj, teksa ajo ka qenë
duke u kthyer në ShBA pas
përfundimit të ndeshjeve në Rusi.

Rusia: Ende s’ka marrëveshje për këmbim 
të të burgosurve me ShBA-në
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PRISHTINË, 28 KORRIK - Presidenti i
Serbisë, Aleksandër Vuçiq, ka
thënë se është i shqetësuar në
prag të nisjes së zbatimit të
vendimit të Qeverisë së Kosovës
për riregjistrimin e makinave. Me
këtë vendim, të datës 29 qershor,
të gjitha makinat me targa të
lëshuara nga autoritetet serbe
duhet të riregjistrohen me targa të
Republikës së Kosovës.
Automjete me targa të tilla - rreth
10 000 - qarkullojnë kryesisht në
veri të Kosovës - pjesë e banuar me
shumicë serbe. “Jam i shqetësuar
dhe do të shohim se si do të
zhvillohen gjërat”, tha të enjten
Vuçiqi, raportoi Shërbimi i
Ballkanit i Radios Evropa e Lirë.
Vendimi i Qeverisë së Kosovës
parasheh që riregjistrimi i
makinave të nisë nga data 1 gusht
dhe të zgjasë deri më 30 shtator.
Bëhet fjalë për makinat që i kanë
targat me akronime të qyteteve të
Kosovës, si: PR për Prishtinën, GL
për Gjilanin, PZ për Prizrenin, KM
për ‘Mitrovicën e Kosovës’ e të tjera.
Ato tani do të duhet të regjistrohen
në RKS, që do të thotë Republika e
Kosovës.
Për këtë çështje Kosova dhe Serbia
kanë arritur marrëveshje në vitin
2011, në kuadër të dialogut për

normalizimin e marrëdhënieve,
por ajo nuk është zbatuar në
terren.
Në komunat në veri ka vazhduar
qarkullimi i makinave me targa të
tilla që i lëshon Ministria e
Brendshme e Serbisë në
kundërshtim me marrëveshjen.
Bashkimi Evropian, si
ndërmjetësues i dialogut Kosovë -
Serbi, ka thënë se Kosova ka të
drejtë t’i zëvendësojë targat me
akronimet e qyteteve.
Vuçiqi tha se autoritetet në Kosovë
duan që “targat KM të mos
ekzistojnë askund”.
“Me çfarë baze? Ku shkruan?
Shkruan në kokën e [kryeministrit
të Kosovës] Albin Kurti dhe të
vendeve të Quint-it [ShBA-së,
Mbretërisë së Bashkuar,
Gjermanisë, Italisë, Francës], sepse
për to Kosova është shtet”, tha
Vuçiqi.
Me vendimin e Qeverisë së
Kosovës, pas 30 shtatorit, nuk do të
ketë mundësi riregjistrimi me
targat që lëshojnë autoritetet serbe.
Por, Qeveria e Kosovës nuk ka
treguar se çfarë do të ndodhë me
makinat që nuk riregjistrohen në
RKS pas këtij afati.
Nga 1 gushti do të hyjë në fuqi edhe
një vendim tjetër i Qeverisë së

Kosovës për kalimin e pikave
kufitare me dokumente personale
të lëshuara nga autoritetet serbe.
Sipas këtij vendimi, të gjithë ata
persona që kanë dokumente të

tilla, sapo të hyjnë në territorin e
Kosovës, do të marrin një
certifikatë që i zëvendëson ato
dokumente.
Kjo është një lloj mase reciproke,

pasi të gjithë qytetarët e Kosovës
që hyjnë në territorin e Serbisë
marrin një certifikatë që i
zëvendëson dokumentet e tyre
personale.

Vuçiqi, ‘i shqetësuar’ në prag 
të zbatimit të vendimit për targa

PRISHTINË, 28 KORRIK - Presidenti
amerikan, Joe Biden, ka thënë se
Shtetet e Bashkuara të Amerikës
do t’i qëndrojnë përkrah
Shqipërisë përgjatë punës së saj
për forcimin e institucioneve
demokratike dhe luftimin e
korrupsionit, si dhe rrugëtimin e
vendit për t’u bërë anëtar i
Bashkimit Evropian. 
Përmes një videomesazhi
drejtuar qytetarëve të Shqipërisë
me rastin e shënimit të 100-
vjetorit të vendosjes së
marrëdhënieve diplomatike me
ShBA-në, presidenti Biden tha se
çmon miqësinë mes dy popujve.
“ShBA-ja do të vazhdojë të
qëndrojë krah Shqipërisë teksa
vazhdoni punën për t’i forcuar
institucionet demokratike, ta
luftoni korrupsionin, ta forconi
sundimin e ligjit dhe vijoni
udhëtimin tuaj për t’u
anëtarësuar në Bashkimin
Evropian. Uroj që dy kombet
tona të vazhdojnë të ndërtojnë
gjithçka kemi arritur bashkë dhe
t’u japim fëmijëve tanë një të
ardhme më të ndritur e më
shpresëdhënëse”, tha ai.
Presidenti amerikan falënderoi

Shqipërinë për strehimin e
mijëra afganëve që ikën nga

regjimi taleban në Afganistan.
Shqipëria ka qenë ndër vendet e

para që ka strehuar 2 400 afganë.
Bideni, gjithashtu, tha se

Shqipëria “ka dhënë kontribut
vendimtar për mbështetjen e
popullit ukrainas, teksa mbron
vendin e vet nga lufta brutale e
Rusisë”. “Kur Shtetet e Bashkuara
mbrojtën pavarësinë e
Shqipërisë pas Luftës së Parë
Botërore, u krijua një miqësi e
përhershme midis popujve tanë,
një dashuri e përhershme për
lirinë dhe vlerat e demokracisë, të
cilat nuk u thyen kurrë as kur
populli i Shqipërisë ishte nën
diktaturë”, tha Bideni.
Në videomesazhin e tij, Bideni
rikujtoi se sot Shqipëria dhe
Shtetet e Bashkuara janë aleate
në NATO dhe “partnere që
punojnë së bashku për mbrojtjen
e lirisë dhe demokracisë në
Evropë dhe në botë”.
Marrëdhëniet diplomatike
Shqipëri - ShBA kanë nisur më 28
korrik 1922. Këto marrëdhënie
patën një ndërprerje prej 52
vjetësh gjatë pushtimit italian të
Shqipërisë dhe më pas regjimit
komunist, që e çoi Shqipërinë në
izolim të plotë. Ato u rivendosën
sërish më 15 mars 1991 me
përmbysjen e regjimit dhe
vendosjen e demokracisë.

Bideni: ShBA-ja do të vazhdojë 
të qëndrojë përkrah Shqipërisë

Prishtinë, 28 korrik - Ministria
e Mbrojtjes ka njoftuar se sot
(e premte) mbahet ceremonia
e betimit të ushtarëve të rinj të

FSK-së. Ceremonia mbahet
në orën 10:00 në kazermën e
Komandës dhe Doktrinës së
FSK-së në Ferizaj. Të

pranishëm në ceremoni do të
jenë ministri i Mbrojtjes,
Armend Mehaj, zyrtarë të
lartë të Qeverisë së

Republikës së Kosovës,
gjeneralë dhe oficerë të lartë
të FSK-së, familjarë dhe të
ftuar të tjerë.

Sot mbahet ceremonia e betimit të ushtarëve të rinj të FSK-së
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PRISHTINË, 28 KORRIK - Kuvendi i
Kosovës ka ratifikuar të enjten
marrëveshjen për Programin
Kompakt, i cili pritet ta forcojë
pavarësinë energjetike të Kosovës.
Projektligji për marrëveshjen
është miratuar me 89 vota në
Kuvend.
Marrëveshjet ndërkombëtare
ratifikohen në Kuvend me dy të
tretat e votave.
Kjo marrëveshje e miratuar është
nënshkruar të mërkurën në
Uashington nga ministrja e
Ekonomisë e Kosovës, Artane
Rizvanolli, dhe drejtoresha
ekzekutive e Korporatës së Sfidës
së Mijëvjeçarit (MCC), Alice
Albright.
Vlera e përgjithshme e Programit
Kompakt është 236.7 milionë
dollarë dhe përqendrohet në
projekte të energjisë.
Zëvendëskryeministri i Kosovës,

Besnik Bislimi, teksa e ka
paraqitur projektligjin në Kuvend,
ka thënë se marrëveshja siguron
“grantin më të madh të
njëhershëm në historinë e
Kosovës së pasluftës”. “Përmes
këtij projekti po rreshtohemi drejt
dekarbonizimit të energjisë, duke
ndjekur shembullin e partnerëve
tanë ndërkombëtarë dhe duke i
hapur Kosovës rrugën drejt
integrimit euroatlantik”, ka thënë
Bislimi.
Programi Kompakt përbëhet prej
dy projektesh dhe konsiderohet
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.
Presidentja e Kosovës, Vjosa
Osmani, ka thënë se me
nënshkrimin e Programit
Kompakt rikonfirmohet
gatishmëria e Shteteve të
Bashkuara për ta ndihmuar
Kosovën që të avancojë
ekonomikisht dhe të ketë zhvillim
të qëndrueshëm.
Kryeministri Albin Kurti ka thënë
se ky është investimi më i madh
dhe më inovativ i bërë ndonjëherë
në Kosovë në sektorin e energjisë.
Osmani dhe kryeministri Kurti
kanë qenë të pranishëm me rastin
e nënshkrimit të marrëveshjes.
Artane Rizvanolli, ministre e
Ekonomisë, ka thënë se ky
program do të mundësojë
stabilizimin e furnizimit me
energji elektrike, integrimin e

burimeve të ripërtëritshme të
energjisë dhe përgatitjen e fuqisë
punëtore për punësim në sektorë
të energjisë, me fokus të veçantë te
gratë. “Dua ta falënderoj
drejtoreshën e MCC-së për
Kosovën, Sarah Olmstead, dhe
udhëheqësin e ekipit vendor të
zhvillimit të projektit, Lum Mita, si
dhe të gjithë anëtarët e ekipit dhe
të kabinetit tim që kanë
kontribuar për zhvillimin e
programit. U jam mirënjohëse
ekipeve të Qeverisë së Kosovës
dhe të MCC-së për punën e
madhe të bërë për të ardhur deri
këtu, dhe zotohem se do të
vazhdojmë të punojmë me
përkushtim për ta realizuar
programin sa më shpejt që është e
mundur, në përputhje me nevojat
dhe kërkesat e sektorit”, ka thënë
Rizvanolli.

Gërxhaliu: Marrëveshja
me MCC-në, e rëndësisë

strategjike, por sfidë
tranzicioni energjetik 

Arritjen e kësaj marrëveshjeje e ka
përshëndetur edhe ish-kryetari i
Odës Ekonomike të Kosovës,
njohësi i ekonomisë, Safet
Gërxhaliu. “Vizita e delegacionit të
Kosovës në ShBA ka rëndësi të
pakontestuar strategjike, politike,

ekonomike dhe gjeostrategjike.
Kjo vizitë dhe arritja e
marrëveshjes ka ndodhur në një
kohë kur e gjithë bota është në një
rirenditje ekonomike. Po e shihni
se po krijohen pole të ndryshme
dhe sfera gjeostrategjike dhe besoj
se Kosova nuk ka alternativë tjetër
përveç partneritetit me ShBA-në.
Po ashtu, po ndodh në kohën kur
raportet kanë qenë në nivel jo të
dëshiruar. Pra, kjo vizitë është e
pakontestuar”, ka thënë Gërxhaliu
për “Epokën e re”. Ai ka theksuar
se marrëveshja me MCC-në është
vazhdimësi e marrëveshjes së
Uashingtonit e nënshkruar në
vitin 2020. 
Gërxhaliu ka thënë se zbatimi i
kësaj marrëveshjeje do të jetë
sfiduese dhe ka theksuar se nuk
kemi arsye për eufori. “Kjo është
një marrëveshje e cila nuk është
vetëm fitore për Kosovën, por
edhe për Ballkanin Perëndimor në
përgjithësi. Duhet kuptuar se
nënshkrimi i kësaj marrëveshje
nuk është zgjidhje e problemeve
të grumbulluara nga e kaluara në
Kosovë. E them këtë duke u
bazuar në faktin se ky projekt e ka
një kosto afër 237 milionë euro.
Është e vërtetë se partnerët
amerikanë do të paguajnë 202
milionë euro në formë të grantit
dhe Kosova duhet t’i paguajë 34
milionë euro. Zbatimi i saj do të

Kuvendi ratifikon Marrëveshjen
për Energjinë me MCC-në

E PREMTE, 29 KORRIK 2022

Me 89 vota për deputetët e Kuvendit të Kosovës kanë ratifikuar të enjten
marrëveshjen që një ditë më parë qeveria e ka nënshkruar me Korporatën
Sfidat e Mijëvjeçarit (MCC) në Uashington. Vlera e përgjithshme e
Programit Kompakt është 236.7 milionë dollarë dhe përqendrohet në
projekte të energjisë. Kryeministri Albin Kurti ka thënë se ky është
investimi më i madh dhe më inovativ i bërë ndonjëherë në Kosovë në
sektorin e energjisë

KUVENDI I KOSOVËS TË ENJTEN KA MBAJTUR SEANCË PLENARE 
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Ratifikohet Marrëveshja Kornizë e Partneritetit
Financiar IPA III me BE-në

fillojë pas dy ose tri viteve. Dhe
duhet të ketë ndryshim të
legjislacionit dhe këto ligje duhet
të kalojnë me 2/3 në Kuvendin e
Kosovës. Do të jetë një periudhë
mjaft sfiduese. Besoj se nuk kemi
arsye për eufori”, është shprehur
ai. 
Ish-sekretari gjeneral në Forumin
Investiv të Odave Ekonomike të
Ballkanit Perëndimor në Trieste të
Italisë, Safet Gërxhaliu, thotë se
Evropa është duke importuar
energji elektrike me çmime të
larta për këtë vjeshtë dhe për këtë
dimër. “Defenitivisht edhe
Gjermania, Franca dhe vendet e
tjera janë duke u orientuar në
shfrytëzim të thëngjillit. Dhe tash
lind pyetja se a do të vazhdohet
edhe më tutje që Kosova të jetë

vendi më i pasur në Evropë me
thëngjill dhe të jetë importuese e
energjisë elektrike. Prandaj,
proceset duhet të merren me një
seriozitet më të madh. Duhet të
ketë strategji dhe alternativë A, B,
C dhe D. Thënë përfundimisht,
marrëveshja me MCC-në ia do të
mirën dhe ardhmërinë Kosovës,
por brenga duhet të jetë se si do të
ecë ky tranzicion i energjisë
elektrike që është mjaft sfidues,
kur dihet se edhe ‘Kosova A’ dhe
‘Kosova B’ janë të stërvjetëruara
dhe të stërngarkuara. Gjithashtu,
kam drojën se do të ketë
reduktime dhe ngritje të lartë të
çmimit të energjisë elektrike, dhe
në këtë mënyrë do të goditet
qytetari dhe ekonomia e Kosovës”,
ka thënë Gërxhaliu.

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 të
mundësojnë sigurimin e
rezervave prej rreth 347
megavatësh në orë.
Po ashtu, në nivel të Programit
Kompakt, afër 1.8 milion njerëz
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.
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 ta 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. 
Në kuadër të Programit Kompakt
do të përfshihet edhe Projekti i
institucionit Amerikan të
Katalizatorit për Zhvillim (AFDC).
Ky projekt është dizajnuar që të
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.

Çfarë parasheh marrëveshja?

Prishtinë, 28 korrik - Kuvendi i
Kosovës ka ratifikuar të enjten
edhe Marrëveshjen Kornizë të
Partneritetit Financiar me
Bashkimin Evropian lidhur me
Instrumentin për Ndihmën
Para Anëtarësimit (IPA) III.
Ratifikimi i Marrëveshjes
Kornizë të Partneritetit
Financiar (FFPA) IPA III i
mundëson Kosovës të vazhdojë
të marrë ndihmë teknike dhe
financiare nga Bashkimi
Evropian. Kjo marrëveshje
mbulon periudhën shtatëv-
jeçare, duke filluar nga viti 2021
si dhe programin e parë vjetor
IPA III në vlerë prej 63.9 mil-
ionë eurosh. “Ishte kënaqësi të
shohim se ratifikimi i
Marrëveshjes Kornizë të
Partneritetit Financiar IPA III
ka marrë mbështetje të madhe
ndërpartiake në Kuvend.
Fondet e IPA III do të përdoren

për financimin e aktiviteteve në
fushën e sundimit të ligjit dhe
të drejtave të njeriut, qeverisjes
së mirë, zhvillimit ekonomik,
infrastrukturës si dhe energjisë
e mjedisit. Këto aktivitete do ta
mbështesin edhe më tej
Kosovën në integrimin e saj
evropian dhe do të ndihmojnë
në përmirësimin e cilësisë dhe
standardit të jetesës për të
gjithë njerëzit në Kosovë”, ka
thënë ambasadori i BE-së në
Kosovë, Tomas Szunyog.
Kosova filloi të përfitojë nga
ndihma e BE-së në kuadër të
IPA-s në vitin 2007. Që nga ajo
kohë e deri në fund të vitit 2022,
Kosovës përmes programit IPA
I dhe IPA II i janë ndarë gjithsej
1.21 miliard euro.
BE mbetet partneri më i madh
tregtar dhe ofruesi më i madh i
ndihmës financiare për
Kosovën.

ATK-ja: Mbi 6 milionë euro qarkullim 
të fshehur nga rrjetet sociale, 
kriptovalutat e shpronësimet

PRISHTINË, 28 KORRIK -
Administrata Tatimore e
Kosovës (ATK) ka identifikuar 6
milionë euro qarkullim të fshe-
hur nga tre sektorë specifikë.
Sipas njoftimit, ATK-ja po
vazhdon monitorimin e per-
sonave juridikë/bizneseve dhe
personave fizikë të cilët përfi-
tojnë nga rrjetet sociale, krip-
tovalutat, si dhe nga pjesa e
shpronësimeve. “Vetëm gjatë
kësaj periudhe nga
Departamenti i Hetimeve
Tatimore dhe Inteligjencës
janë identifikuar 6.1 milionë
euro qarkullim nga sektorët e
lartcekur, të cilat, sipas legjisla-
cionit tatimor në fuqi, kanë
qenë të obliguar të deklarojnë

dhe paguajnë për të hyrat e
realizuara, por meqenëse nuk
kanë deklaruar vullnetarisht,
ATK-ja ka bërë vlerësimin sipas
dispozitave tatimore”, thuhet
në njoftimin për medie.
ATK-ja, siç ka paralajmëruar
edhe më herët, ka në dispozi-
cion vegla të avancuara të cilat
sigurojnë mbledhjen e infor-
matave nga burime të
ndryshme, sikurse për persona
juridikë ashtu edhe për per-
sona fizikë/individë.
Administrata Tatimore u bënë
thirrje të gjithë përfituesve që
t’i kryejnë vullnetarisht
obligimet e tyre me qëllim që
mos të bëhen objekt i
ndëshkimeve dhe hetimeve.



06 E PREMTE, 29 KORRIK 2022 AKTUALE

Behxhet Sh. SHALA -
BAJGORA

Albin Ameriko Vespuçi: Në vitin
1492 hulumtuesi italian
Kristofer Kolumbo zbarkoi në
tokën e Amerikës së sotme të
cilën e shpalli koloni spanjolle.
Për këtë, 12 tetori, që nga viti
1937 u shpallë festë zyrtare në
ShBA dhe festohet si Dita e
Kolumbos. Ndërkaq, emrin
Amerika e mori për shkak të
Ameriko Vespuçit, eksplorues,
financiar, lundërtar dhe
hartograf italian që e vizitoi këtë
territor, pa emër, menjëherë
pas Kolumbos. Amerika u
emërtua me këtë emër shkaku i
emrit Americus në gjuhën
latine të këtij rizbuluesi italian.
Në kohën kur u zbulua dhe kur
u emërtua me emrin Amerika
nuk kishte asnjë rëndësi për
Kosovën, shtet i pavarur dhe
sovran e as për shqiptarët sepse
nuk ishin askund. Në korrik të
vitit 2022 dy shëtitës dhe
lundërtarë të vijave ajrore,
presidentja Vjosa Osmani dhe
kryeministri Albin Kurti,
rizbuluan Marrëveshjen për
Energji duke e nënshkruar një
grant prej 200 milionë dollarësh
që siguron bateri për ruajtje të
energjisë elektrike dhe mbushje
të telefonave celularë. Këtë
marrëveshje e kishin zbuluar
Hashim Thaçi dhe Isa Mustafa
qysh në vitin 2015 mirëpo, me
nënshkrimin e Artane
Rizvanollit, xhoistiku i Albinit,
meritat i shkuan kësaj
personalisht dhe përcjellësve të
saj, Vjosës dhe Albinit. Kot që
Kolumbo e zbuloi Amerikën
kur emrin ia lanë sipas Ameriko
Vespuçit. Kristofer Kolumbo e
ka një ditë për të festuar,
Ameriko Vespuçi e ka
përjetësinë për shkak të
emërtimit. Kot që Hashim
Thaçi dhe Isa Mustafa e
zbuluan marrëveshjen kur
Artanja, me dy përcjellësit,
Vjosën dhe Albinin, e
noterizuan këtë marrëveshje.
Politika është jo vetëm art i së
mundshmes, por mjeti më
efikas për të të shndërruar në
një objekt përqeshjeje ku
dinjiteti, dikur i fuqishëm,
mbulohet me një tis
buzëqeshjeje të hidhur para
kamerave dhe opinionit.
Amerikanët dinë t’i vlerësojnë
të merituarit për lirinë dhe
zhvillimin e demokracisë,
qofshin ata ushtarakë apo
politikanë. Edhe ne dimë
shumë mirë, i fusim në burg në
Kosovë, Serbi e deri në Hagë!

Nëse e bëni një shikim
sipërfaqësor se kush janë
oligarkët amerikanë, lehtësisht
e vëreni se ata janë ish- veteranë
të luftës në Vietnam sikur edhe
përfaqësues të këtij shteti gjatë
intervenimeve ushtarake apo
edhe politike në vendet e tjera.
Nuk e keni ndonjë personalitet
nga historia e mëparshme apo
e re e Amerikës që nuk i ka futur
duart në ndonjë biznes shumë
fitimprurës. Madje është
interesant se kryesisht kthehen
si biznesmenë në shtetet ku, më
parë kanë qenë në misione
ushtarake, politike apo
diplomatike. E shihni që nga
pala amerikane u nënshkrua
nga vajza e sekretares së Shtetit,
Madlin Olbrajt. Rasti tjetër ishte
përpjekja e gjeneralit Ueslli
Klark të zhvillojë një biznes në
Dukagjin ku nga thëngjilli do të
prodhonte karburante të
lëngëta e që nënkupton se do të
kishim një ekocid në atë pjesë
të Kosovës, në emër të lejimit të
këtij investimi i cili, si argument
kryesor, nuk e kishte arsyetimin
ekonomik dhe ekologjik, por
faktin se gjenerali Ueslli Klark
ka udhëhequr forcat e NATO-s
gjatë bombardimit të caqeve
policore, ushtarake dhe
logjistikës tjetër të dhunshme
serbe gjatë luftës së fundit në
Kosovë. Çështja ishte se këtë
vizitë dhe nënshkrimin e kësaj
marrëveshjeje e përdorën dhe
keqpërdorën, si pozita, ashtu
edhe opozita ekskluzivisht për
shkaqe politike. Pozita,
përkatësisht Vjosa Osmani dhe
Albin Kurti, deklaruan se kjo
marrëveshje ishte shenjë e
miqësisë dhe partneritetit të
përjetshëm midis Amerikës
dhe Kosovës, përkatësisht se kjo
nuk do të bëhej pa lidershipin e
presidentes Vjosa Osmani dhe
Udhëheqësit të Madh të
Popullit Kosovar, Albin Kurtit.
Opozita u mundua ta
minimizojë këtë vizitë dhe
nënshkrim të marrëveshjes si
diçka teknike, e vonuar dhe
devijim të destinimit të këtyre
mjeteve që ishin të planifikuara
për ndërtimin e gazsjellësit,
kurse këta po e bëjnë si deponi
të baterive! Më bëri shumë
përshtypje ekzaltimi, edhe i
treshes nga Kosova pas takimit
me sekretarin e Shtetit, Blinken,
e sidomos të xhematit për
shkak të këtij takimi në kohën
kur përqeshnin takime të
ngjashme, madje edhe të nivelit
më të lartë që kishin Hashim
Thaçi, Isa Mustafa, Avdullah
Hoti dhe Atifete Jahjaga po në
Amelikë. Po ky është shembulli
që dëshmon bindshëm se asgjë
nuk mbetet për botën tjetër apo
një xhevahiri popullor: “se kush
e kesh, e vesh ...”

Më lehtë e rrëzon Albini
Blinkenin se Duda Baljen:
Takimi me sekretarin Blinken

ishte infuzion për pozitën që
hyri në një proces të rënies së
shpejtë sikur edhe për një grup
paramilitarësh politikë që
shërbejnë si skuadër
pushkatimi ndaj atyre që nuk
pajtohen me ta e që njihet si
skuadra për pushkatim përmes
rrjeteve sociale. Disi ua ktheu
buzëqeshjen dhe ua mbushi
armët! Në anën tjetër ua zbuloi
kartën blof, shumë herë e
djegur të opozitës që, në
mungesë të koç... opozitare,
antiamerikanizmin e Albin
Kurtit e përdorin si argument
dhe mjet për rrëzimin e Albin
Kurtit dhe rikthimin e tyre në
pushtet. Nuk mblodhën aspak
mend nga zgjedhjet e fundit kur
pikërisht manipulimi me
antiamerikanizmin e Albin
Kurtit dhe amerikanizmin e tyre
të tipit se: “nënshkruaj çdo gjë
pa e lexuar fare nëse vjen nga
Amerika ...”. Kjo mendësi
manipulative ishte vota më e
fuqishme për Albin Kurtin dhe
vota më ndëshkuese për
opozitën aktuale! Vetëm Vjosa
Osmani dhe Albin Kurti e dinë
se si kanë kaluar në takim me
sekretarin Blinken, kurse
buzëqeshja dhe fotografitë
sikur edhe lavdërimi për
lidershipin e Vjosa Osmanit, një
personi që çdo gjë dhe çdo
sukses, çdo ngritje në karrierë e
ndërton mbi urrejtjen ndaj
kundërshtarëve politikë që i
konsideron si armiq të
përbetuar e sidomos përcjellja e
përshëndetjeve të ngrohta të
presidentit Bajden ndaj këtyre
tre musketarëve të Apokalipsit
zhvillimor në Kosovë, është
mënyra më e mirë për ta arnuar
sedrën e leckosur të këtyre
liderëve të pozitës, por edhe
shpresë se kjo do të mund të
vlejë edhe për opozitën, aktuale
nëse ajo bëhet pozitë! Ma merr
mendja se në këtë takim janë
ndarë detyra të rënda sikur
Zajebnica, Manastiri i Deçanit
dhe i pronave të Kishës
ortodokse sikur edhe
marrëveshja përfundimtare, e
dhimbshme dhe me
kompromis. Mos qofsha në
lëkurën e Vjosa Osmanit dhe
Albin Kurtit! Serbia asnjëherë
nuk do ta pranojë Zajebnicën
sipas vendimeve të Gjykatës
Kushtetuese të Kosovës sepse
nuk i konvenon, as Serbisë e as
BE-së, përkatësisht mashtruesit
dhe rrencit Lajçak dhe Borell.
Kosovës nuk i konvenon
zbatimi i vendimit të Gjykatës
Kushtetuese për Manastirin e
popit Sava Janjiq, një shovinisti
të madh serb, me origjinë nga
Kroacia. Mirëpo, ky vendim i
konvenon Serbisë, BE-së dhe
duket qartazi edhe Amerikës,
sepse do të përdoret si model
për zgjerim të zonave të
mbrojtura që janë shpallur
pronat e kishës ortodokse. Unë,
si bajgorali i llapjanizuar, i

lindur dhe rritur në Podujevë, si
fëmijë kam përdorur pronën e
Kishës ortodokse duke u
lëshuar thuaja nga oborri i
kishës me saja dhe ski e që
përfundonte pikërisht te
hekurudha, përkatësisht te
Stacioni i Trenit të Podujevës.
Tash kjo hapësirë që dikur ishte
krejtësisht e pabanuar e që ne,
fëmijët e Podujevës e kishim
shndërruar në Sent Moric,
qendër skijimi, tash është e
mbjellë me shtëpi të shumta
përmes shitjes fiktive të
pronave. Uroj të kenë dëshmi
për këto prona, në të kundërtën
do të mbesin pa shtëpi ose do të
bëhen qiraxhinj të Kishës. Në
variantin më të mirë do të
kishin mundësi t’i riblinin
pronat e tyre sikur që kanë bërë
disa herë më parë.
Me gjasë, nëse duan të mbesin
në pushtet, edhe Vjosa Osmani
edhe Albin Kurti do të
detyrohen t’i përmbushin të
gjitha këto vendime ndonëse
Manastiri i Deçanit nuk është
çështje juridike, por
puropolitike. Edhe Zajebnica
është çështje politike e jo
juridike. Po të vendosej nga
aspekti i së drejtës dhe ligjit,
Vjosa Osmani, si juriste që i ka
fituar të gjitha betejat juridike
deri më sot, lehtësisht do ta
zgjidhte çështjen, si politikane
që nuk merr fare vesh në
politikë do të detyrohet të
marrë vendime politike në
kundërshtim me ligjin. Albin
Kurti në këtë ballo të maskave,
kot po bën përpjekje të fshihet
prapa maskës së Vjosa Osmanit
dhe zonjës Shvarc që po e
kopjon rolin e ministres për
Punë të Jashtme. Maskat nuk
sigurojnë imunitet afatgjatë
dhe garanci se do të mbeteni në
pushtet. Prandaj, me shumë
gjasë Albini do t’i pranojë të
gjitha kushtet, por tani me një
ambalazhim tjetër sikur ajo e
Marrëveshjes për Energji që, e
nënshkruar nga Hashim Thaçi
dhe Isa Mustafa, ishte shumë e
keqe dhe, e njëjta, pa asnjë
ndryshim, e nënshkruar nga
Besnik Muçiverca, nuk ishte më
e mira, por më e mirë se ajo e
Hashimit dhe Isës. Çfarë
manipulimi idiotesk!
Arben Gashi deklaroi se në
vjeshtën e vonshme, e që unë e
kuptoj se po pret të bjerë bora e
parë e që pastaj duhet që ajo
borë të shkrihet, me gjasë do të
rrëzohet qeveria Kurti 2 për
faktin se 8 deputetë të pozitës
aktuale po vdesin nga dëshira t’i
bashkëngjiten LDK-së. Ik more
Beni, lëri këto përralla! Çka po
ofron LDK-ja si opozitë t’i
tërheqë këta tetë deputetë?
Trusni ku jeni dhe mrizoni,
sepse edhe ashtu është vapë e
madhe. Aktualisht opozitarizmi
në Kosovë është potent sikur që
janë potentë eunukët apo
ruajtësit e Haremit të sulltanit

që janë krejtësisht të tredhur
dhe në aspektin e ndjenjës së
fuqisë mashkullore janë më
femra se vetë femrat, gratë e
sulltanit që i ruajnë. Eunukët
formën dhe dukjen e kanë të
mashkullit, përmbajtjen e kanë
të femrës. Sa i përket potencës
politike opozitare, opozita e
sotme në Kosovë është grupim i
eunukëve politikë, të tredhur
nga çdo dëshirë apo pasion
opozitar. Po nesër me e thirr
Albini Lumin e Xhikës për t’u
bërë pjesë e Qeverisë Kurti 3,
këmbët i thyen sikur që i thyen
të gjitha rekordet botërore të
shpejtësisë në shtigje të
shkurtra. Më parë e rrëzon
Albini Vjosa Osmanin se krejt
LDK-në. Nëse opozita dëshiron
ta thyejë një çikë të nderit
opozitar, brutalisht të dhunuar
nga Albin Kurti dhe Vjosa
Osmani, si hap i parë është të
mos kontribuojë  as 0.00001 %
në bisedimet me Serbinë.
Ndërsa punën më të madhe që
do ta bënte e që do ta forconte
opozitën për zgjedhjet e
ardhshme është mosrrëzimi, në
asnjë mënyrë i qeverisë Kurti 2,
edhe nëse 100 % i ka mundësitë
për këtë, pavarësisht a e kërkon
këtë Blinkeni, Levandovski apo
edhe miku i ngushtë i Albinit
dhe Vjosës, Zelenski i Ukrainës!

Nderimi dhe çnderimi i
përkujtimit të përvjetorit të
Bacës Adem: Përkujtimi
institucional i përvjetorit të
kalimit në përjetësi i Bacës
Adem Demaçi ishte karikaturë
e karikaturistëve institucionalë.
Bacën shumë e nderuan Vjosa
Osmani që nuk e përmendi
fare. E nderuan shumë edhe
udhëheqësit aktualë të LDK-së
që, gjithashtu nuk e
përmendën dhe nuk bënë
asgjë. E çnderoi shumë ekipi i
Qeverisë së Kosovës, shkaku i
këtyre që shkuan por se mungoi
Komandanti i Përgjithshëm i
Ushtrisë së Urrejtjes kundër
UÇK-së, Hekuran Murati. Si
mund ta nderoni Adem
Demaçin e që aty të mos jenë
Besnik Muçiverca, Hekuran
Murati dhe gjeneralja Shvarc?
Kapakun ia vuri Glauku, kryetar
i Kuvendit, zot shtëpie i një ode
prej 120 burra dhe gra. Merreni
me mend, si kunj shkoi vetëm, i
përcjellë vetëm nga Ilir Kërçeli,
që qenka një patriot i madh i
leshistanit e për të cilin, si
shumë mirë i informuar, nuk
kam pasur asnjë informatë. Te
shqiptarët ishte një rregull që,
as në kreshendosh nuk shkohej
si shkoi Glauku për përkujtim.
Nëse nuk keni pasur familjarë,
iu jeni bashkangjitur një grupi
më të madh. Për ta nderuar
familjen dhe për t’ia zbutur
dhimbjen. Nuk e kam të qartë
kend e nderoi Glauku me këtë
veprim! Mbase,  leshko i madh
jam unë!

Në vjeshtë vilet rrushi, 
por nuk bie qeveria Kurti 2!
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PRISHTINË, 28 KORRIK - Ministria e
Shëndetësisë ka njoftuar se dy
persona kanë vdekur si pasojë e
Covid-19. Po ashtu, janë
regjistruar 1 603 raste pozitive
në 24 orët e fundit, pas testimit
të 3 964 mostrave.
Kjo nënkupton se 40.43 për
qind e rasteve kanë dalë
pozitive.

Numri i rasteve aktive me Covid
në Kosovë ka arritur në shifrën
10 639.
Deri më tani autoritetet
shëndetësore kanë dhënë mbi
1.8 milion vaksina kundër këtij
virusi.
Prej raportimit të rasteve të para
me Covid, në mars të vitit 2020,
autoritetet shëndetësore në

Kosovë kanë regjistruar 3 166
vdekje.
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.

Dy të vdekur dhe 1 603 raste të reja me Covid në Kosovë

PRISHTINË, 28 KORRIK -
Institucionet qendrore dhe
lokale shprehin përkushtimin
për t’i çuar përpara reformat në
menaxhim të financave publike
dhe prokurim publik.
Zyra Kombëtare e Auditimit e
Kosovës dhe USAID-i kanë
nënshkruar memorandumin e
mirëkuptimit për zbatimin e
projektit “Aktiviteti për
integritet të komunave të
Kosovës”. 
Nënshkrimi i këtij
memorandumi pesëvjeçar
është bërë në një ceremoni
zyrtare nga auditorja e
përgjithshme, Vlora Spanca dhe
zëvendëspresidenti i DAI, LLC
Stephen Carpenter, ku të
pranishëm kanë qenë edhe
ambasadori i ShBA-së në
Kosovë, Jeffrey Hovenier,
ministra të kabinetit qeveritar,
kryetarë komunash, si dhe
përfaqësues të institucioneve të
tjera. 
Qëllimi i këtij memorandumi
është formalizimi i
bashkëpunimit ndërmjet ZKA-
së dhe DAI-t, si kontraktor që
zbaton projektin “Aktiviteti për
integritet të komunave të
Kosovës” i financuar nga
USAID-i. 
Përmes këtij projekti, DAI do ta

mbështesë ZKA-në për
zhvillimin dhe forcimin e
procesit të auditimit në Kosovë,
me fokus të veçantë në:
forcimin e operacioneve të
Njësisë Kundër Mashtrimit;
forcimin e mekanizmave për
llogaridhënie më të madhe për
zbatimin e rekomandimeve të
auditimit të brendshëm dhe të
jashtëm; mbështetjen e ZKA-së
për punën me komisionet
përkatëse të Kuvendit për
mbikëqyrjen e zbatimit të
rekomandimeve të auditimit etj. 
DAI dhe ZKA-ja janë të
përkushtuar për zbatimin e këtij
memorandumi sipas parimeve
të qeverisjes së mirë si: sundimi
i ligjit, transparenca,
llogaridhënia, efiçienca,
efektshmëria, reagueshmëria,
përfshirja dhe pjesëmarrja e
qytetarëve. 
Memorandume mirëkuptimi
për menaxhimin e financave
publike dhe prokurimit kanë
nënshkruar edhe disa
institucione të tjera, ku në pesë
vitet e ardhshme ShBA-ja do t’i
ndihmojë në zhvillimin dhe
avancimin e proceseve në këto
fusha. 
Përmes këtij projekti USAID-i
do të japë përkrahje për
institucionet e Kosovës për

adresimin e sfidave për luftimin
e korrupsionit dhe ofrimin e
shërbimeve më të mira për
qytetarët, duke përforcuar

mekanizmat e llogaridhënies. 
Përfaqësuesit e institucioneve
të Kosovës të cilët kanë
nënshkruar memorandumet e

mirëkuptimit me USAID-in
kanë vlerësuar lart rolin dhe
mbështetjen e vazhdueshme të
ShBA-së për Kosovën.

USAID-i vazhdon mbështetjen për ZKA-në

PRISHTINË, 28 KORRIK- Shefi i grupit
parlamentar i Lidhjes
Demokratike të Kosovës (LDK),
Arben Gashi, ka thënë se në
vjeshtën e vonshme pritet të ketë
rënie të qeverisë Kurti 2 pasi,
sipas tij, në shenjë pakënaqësie,
tetë deputetë të koalicionit
qeverisës pritet të kalojnë në
LDK. “Në vjeshtën e vonshme
pritet të ketë rënie të qeverisë
Kurti 2”, ka deklaruar Gashi, duke
thënë se koha e kryeministrit të
Kosovës, Albin Kurti, për një
qeverisje komode ka skaduar. 
Në emisionin “Debat Plus” në
RTV Dukagjini, Gashi ka thënë se
në këtë kohë do të ketë ngritje të
opozitarizmit dhe pritet që të
ketë rënie të qeverisë sepse, siç
është shprehur ai, ka lëvizje
brenda koalicionit dhe
pakënaqësi në mes deputetëve
të LV-së. “Ka indikacione, ka
lëvizje dhe interesime. Janë tetë

deputetë që kanë shprehur
interesim për të ardhur në
grupin parlamentar të LDK-së”,
ka thënë Gashi. 
Ai ka thënë se qeveria Kurti i ka
bërë dy vjet në qeverisje dhe,
sipas tij, ka pasur mjaft kohë që të
krijojë fondin e qeverisë, sido që
të jetë, pozitiv apo negativ. “Ideja
e LDK-së ka qenë që të shikohet
stabiliteti i qeverisë Kurti 2. Deri
në zgjedhjet lokale ka qenë ideja
që të vështrohet, në mënyrë që të
rikthemi dhe të stabilizohemi.
Ne jemi munduar të jemi
proaktiv dhe propozues, por
asnjë nuk e ka marrë Qeveria e
Kosovës, 58 propozime i kemi
bërë në formë dokumentesh dhe
rezolutash”, ka thënë Gashi.
Strategjia e LDK-së, sipas Gashit,
ka qenë që të fokusohet në
zgjedhje lokale pas vështrimit të
kësaj qeverisjeje e jo të vazhdojë
si parti precedente e bllokimit.

Gashi: Tetë deputetë të koalicionit 
qeverisës pritet të kalojnë në LDK
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GJILAN, 28 KORRIK (ER) -
Zëvendëskryeministri i parë për
Integrim Evropian, Zhvillim
dhe Dialog, Besnik Bislimi, së
bashku me
zëvendëskryeministren e dytë
dhe ministren e Punëve të
Jashtme dhe Diasporës, Donika
Gërvalla dhe ministrin e
Financave, Punës dhe
Trasfereve, Hekuran Murati,
kanë marrë pjesë në hapjen e
panairit biznesor “E Jona”.

Ky panair po organizohet për
herë të parë në Gjilan me datat
27, 28 dhe 29 korrik dhe synon
të bëjë bashkë pjesëmarrësit
nga Kosova, Shqipëria,
Maqedonia e Veriut, Mali i Zi,
Lugina e Preshevës dhe
Diaspora me qëllim rritjen e
bashkëpunimit në mes të
bizneseve të trevave shqiptare. 
Në këtë vit të nisjes së kësaj
tradite, do të mbulohen
veprimtaritë si agrobiznes,

ushqim dhe pije, ndërtim,
arkitekturë dhe paluajtshmëri,
teknologji informative (IT),
turizëm, kulturë, edukim dhe
institucione.
Panairi do të shndërrohet në
vendtakimin e prodhuesve
shqiptarë kudo që ata
ndodhen. Qeveria e Republikës
së Kosovës dhe komuna e
Gjilanit do të mbështesin 90 për
qind të shumës së pjesëmarrjes
së bizneseve në panair.

Hapet panairi mbarëkombëtar “E Jona”

PRISHTINË, 28 KORRIK - Aeroporti
“Nikola Tesla” i Beogradit është i
pari në listën e 22 aeroporteve
sa i përket numrit të
pasagjerëve sivjet, pasuar nga
Prishtina dhe Zagrebi,
Aeroporti i Prishtinës ka pasur
mbi 1.3 milion pasagjerë në
gjashtë muajt e këtij viti, sipas
Exyuaviation.
Lubjana, Tivati dhe Mostari po
dëshmojnë rimëkëmbjen më të
ngadaltë me portën kryesore të
Sllovenisë me 44.6 për qind të
niveleve të trafikut para Covid-
19, Tivat me 44.9 për qind dhe
Mostar me vetëm 15.4 për qind.
Lubjana është ende duke u
përballur me pasojat e

falimentimit të Adria Airways,
ndërsa Tivati është goditur
rëndë nga konflikti i
vazhdueshëm në Ukrainë dhe
gjeopolitika evropiane, duke
humbur turistë nga Rusia,
Ukraina dhe Bjellorusia.
Mostari i Bosnjë-Hercegovinës
nuk ka më asnjë fluturim të
planifikuar pas tërheqjes së
Euroings.
Gjatë muajit qershor, një
numër aeroportesh në ish-
Jugosllavi panë shifrat e tyre
mujore të trafikut afër niveleve
të trafikut para Covid-19. 
Gjatë muajit, Bosnja dhe
Hercegovina, Kosova,
Shqipëria, Greqia dhe Armenia

ishin tregjet e vetme në
kontinent, numri i të cilëve ka
tejkaluar ato para urgjencës
globale shëndetësore, ndërsa
Maqedonia, Serbia dhe Turqia
ishin afër arritjes së barazisë.
Përveç Ukrainës, e cila ka
humbur të gjithë trafikun për
shkak të luftës në vazhdim, dhe
Bjellorusisë, e cila është e
sanksionuar nga shumica e
Evropës, Sllovenia ishte tregu
evropian me performancën
më të keqe, e ndjekur nga
Finlanda, Bullgaria dhe
Republika Çeke. Beogradi dhe
Spliti u renditën në 100
aeroportet më të mira të
kontinentit gjatë muajit, në

vendin e 78 dhe të 92
respektivisht, me Dubrovnikun,
Zagrebin dhe Prishtinën afër.
Zadari kapërceu Sarajevën,
Podgoricën dhe Lubjanën gjatë
qershorit, i nxitur nga rritja e
jashtëzakonshme e Ryanair
nga qyteti. 
Drejtori i përgjithshëm i
Këshillit Ndërkombëtar të
Aeroporteve për Evropë, Olivier
Jankovec, ka thënë se këto
shifra flasin vetë. “Nëse Covid-
19 shkaktoi një kolaps të
paprecedentë në trafikun e
pasagjerëve për aeroportet e
Evropës, rikthimi që kemi
përjetuar këtë pranverë është
po aq i jashtëzakonshëm. Fakti

që vëllimet në të gjithë
kontinentin mbetën ende ‑28.3
për qind nën nivelet para
pandemisë për gjysmën e parë
të vitit nuk duhet ta eklipsojë
lëshimin e plotë dhe të
paprecedentë të kërkesës së
ndrydhur që ka ndodhur që
nga marsi”, është shprehur ai. 
Trafiku i pasagjerëve në rrjetin
evropian të aeroporteve u rrit
247 për qind  gjatë gjysmës së
parë të vitit në krahasim me të
njëjtën periudhë të vitit 2022,
duke rezultuar në aeroportet
në të gjithë kontinentin që
trajtojnë 660 milionë pasagjerë
të tjerë, shkruan më tej kjo
uebfaqe.

Aeroporti i Prishtinës, i dyti 
në rajon për numër të pasagjerëve

PRISHTINË, 28 KORRIK - Janë
propozuar 11 amendamente të
Projektligjit për ndryshimin
dhe plotësimin e Ligjit nr. 04/L-
197 për kimikate nga Komisioni
për Mjedis, Ushqim, Bujqësi,
Planifikim dhe Zhvillim. Në
mbledhjen e mbajtur të enjten,
ky komision votoi të 11
amendamentet me ndryshime
dhe plotësime.
Gjithashtu në këtë komision në

rend dite ishte edhe ndryshimi
dhe plotësimi i Ligjit për
Mbeturina. Aty u votuan
ndryshimet për rimbursimin e
depozitës, siç hyjnë shishet e
plastikës dhe qelqit.
Po ashtu, ndryshime pati në
Ligjin për Kundërvajtje ku, po
ashtu, janë inkorporuar ligje që
i lejojnë ministrisë ta fillojë
sistemin e rimbursimit të
depozitës që hyjnë shishet e

plastikës dhe shishet e
materialeve të tjera, që
qytetarët dhe bizneset që do t’i
krijojnë këto investime në
dyqanet e tyre, t’i kthejnë
shishet të cilët ata i blejnë.
Ndryshimi bazik që është bërë
është edhe për qeset e plastikës.
Kjo i jep mundësi që me akt
nënligjor të vendosë ministria
për reduktimin e mbeturinave
që vijnë nga qeset e plastikës.

Ndryshohet Ligji për Mbeturinat, synohet 
rimbursimi i shisheve të plastikës dhe qelqit
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Diçka e jashtëzakonshme
ndodhi në Evropë gjatë fundit të
shekullit të 17-të dhe 18-të, teksa
një shpërthim i larmishëm
intelektual i njohur si Iluminizmi
përfshiu të gjithë kontinentin.
“Drita” në Iluminizëm është drita
e arsyes – një jehonë e largët nga
Alegoria e Shpellës së Platonit, ku
e vërteta, aq e ndritshme sa
mund të të verbonte, mund të
arrihet vetëm përmes ushtrimit
të zellshëm të arsyes.  
Filozofët dhe shkencëtarët e
natyrës, artistët dhe shkencëtarët
politikë, të gjithë mbronin fort
lirinë e një individi për të
arsyetuar – pa ndikimin e
politikës dhe fesë – dhe për ta
përdorur atë arsye në ndjekjen e
një shoqërie të bazuar tek të
drejtat e barabarta për të gjithë
njerëzit. Mendimi ishte bileta e
një personi drejt lirisë intelektuale
dhe politike.
Sigurisht, shumë nga filozofët
iluministë sot do të
konsideroheshin racistë, që e
vendosën njeriun e bardhë të
“civilizuar” evropian në kulmin e
shoqërisë. Por mesazhi thelbësor
i Projektit të Iluminizmit ishte
nevoja për të krijuar një
qytetërim global me vlera
morale, të përbashkëta dhe
universale, që mbizotëronin mbi
fuqitë monarkike dhe kishtare.
Iluminizmi i shpalli luftë
teprimeve të fesë dhe
nacionalizmit të verbër. Këtë, ne
mund ta përdorim.

Adam Smith, për shembull,
mbrojti patriotizmin jo vetëm si
vend i lindjes, por si pjesë e
shoqërisë së madhe të njerëzimit.
Immanuel Kant e quajti këtë
“patriotizëm global”. Ne mund të
identifikojmë ndikimin e këtyre
ideve mbi një mendimtar të
shekullit të 20-të si Albert
Ajnshtajni, i cili shpesh mbronte
nevojën për të hequr kufijtë
ndërkombëtarë. “Nuk ka
shpëtim tjetër për qytetërimin
dhe madje edhe për racën
njerëzore, përveç krijimit të një
qeverie ndërkombëtare me
sigurinë e bazuar në ligjin”,
thoshte Ajnshtajni në një
intervistë me New York Times në
shtator 1945, menjëherë pas
përfundimit të Luftës së Dytë
Botërore.

Konturet e një 
Iluminizmi të ri

Duke ecur përpara në shekullin e
21-të, ne mund t’i rishikojmë
këto ide brenda realitetit tonë. Ky
është një realitet ku globalizimi
nuk nxitet nga heqja e kufijve
politikë, por nga qasja e kollajtë
në informacion dhe nga
zbulimet e reja shkencore për
planetin tonë dhe vendin tonë në
Univers. Duke pasur parasysh se
Kombet e Bashkuara vetëm nuk
mund të ruajnë rendin në një
botë shumë të përçarë, të nxitur
nga lakmia dhe mungesa e
burimeve, ndoshta është koha
për të rimenduar idealet e
Iluminizmit dhe për të
propozuar një drejtim të ri për

njerëzimin.
Po cili drejtim është ky? Hapi i
parë është sigurisht të kalojmë
përtej nocionit fisnor të kufijve.
Në frymën e Iluminizmit
origjinal, i cili vendosi arsyen në
qendër të tij, një vizion i ri për të
ardhmen tonë duhet të
ankorohet në shkencën e kohës
sonë, edhe nëse ai është i
ndryshëm nga mënyrat
tradicionale mekanike të të
menduarit, që nxitën
Iluminizmin fillestar.
Unë kam sugjeruar se
astronomia moderne ofron një
vizion të ri për njerëzimin, të cilin
e quajta Humancentrizëm. Kjo
formë e të menduarit me në
qendër njeriun nuk ka as lidhjen
më të vogël me ndonjë epërsi të
supozuar të species njerëzore, as
nuk supozon se ne jemi në
ndonjë mënyrë qendrorë në
Univers.  (Për shembull, fansat e
Star Wars kritikojnë
Humanocentrizmin si besimin
se njerëzit janë kulmi i ndjenjës
galaktike.)
Me pak fjalë, Humancentrizmi
është një përmbysje e
Kopernikanizmit, i cili thotë se sa
më shumë të mësojmë për
Kozmosin, aq më pak të
rëndësishëm bëhemi.
Kopernikanizmi është një
doktrinë e parëndësisë njerëzore
në skemën e madhe të gjërave.
Humancentrizmi pohon të
kundërtën. Qëllimi i tij qendror
është të shtyjë njerëzimin të gjejë
dhe të përqafojë një imperativ të
ri moral. Ndërsa skanojmë qiejt
në kërkim të planetëve të tjerë të
ngjashëm me Tokën – duke
përdorur mjete të tilla si sateliti i
bujshëm Kepler që ka gjetur
mijëra ekzoplanete – dhe ndërsa
kuptojmë më mirë historinë e
jetës në Tokë, mësojmë diçka të

re dhe thelbësore për planetin
tonë, natyrën e jetës dhe kush
jemi ne.
Në të vërtetë, Humancentrizmi
është thellësisht i lidhur me
Biocentrizmin, i cili mbron
rëndësinë qendrore të jetës në
Univers, dhe më konkretisht, në
këtë planet. Lidhja është e
pashmangshme, duke pasur
parasysh se ne jemi thellësisht të
lidhur me të gjitha format e tjera
të jetës në planet, dhe të gjitha
format e jetës janë thellësisht të
ndërvarura me planetin në
tërësi. Ekziston një ekuilibër
delikat sistemik i bazuar në
rrathët e reagimit, që rregullojnë
dinamikën midis planetit dhe
jetës, dhe ne e sulmojmë atë pa
pushim. Derisa të përqafojmë
një perspektivë të re të
përqendruar te jeta, projekti ynë
i qytetërimit nuk do të jetë i
qëndrueshëm. Pra,
Humancentrizmi është një degë
e Biocentrizmit e përqendruar
në atë që ne mund të bëjmë si
specie, për të garantuar të
ardhmen tonë kolektive.

Nuk ka vend si shtëpia

Edhe nëse ka planetë ose hëna të
tjera me veti si Toka – që ndajnë
një masë të ngjashme, ujë të
lëngshëm dhe një atmosferë të
pasur me oksigjen – planeti ynë
dhe vetitë e tij gjeofizike janë
unike, me hënën e tij të madhe,
pllakat tektonike, atmosferën e tij
të trashë, dhe polet magnetike.
Këto veti janë përbërësit kryesorë
të suksesit që ka pasur jeta këtu.
Ata kanë siguruar një klimë që
mbetet e qëndrueshme përgjatë
epokave dhe ofron mbrojtje nga
rrezatimi i dëmshëm kozmik.
Duke lulëzuar në këtë sfond të
përshtatshëm, bakteret

njëqelizore evoluan në
organizma shumëqelizorë, forma
komplekse shumëqelizore të jetës
dhe së fundi, në qenie inteligjente.
Secili prej këtyre hapave kalimtare
ishte delikat dhe i pamundur, dhe
procesi është i lidhur me planetin.
Disa hapa transformuan vetë
Tokën, si oksigjenimi i atmosferës
së hershme të Tokës nga bakteret
fotosintetike. Ne kemi mësuar se
nëse ka jetë komplekse diku tjetër,
ajo do të jetë e rrallë – dhe shumë
e largët nga ne. Për të gjitha
qëllimet praktike, ne jemi vetëm.
Dhe ne si specie kemi rëndësi,
sepse jemi kaq të rrallë.
Filozofët e Iluminizmit e shihnin
jetën inteligjente, komplekse në
botët e tjera si diçka e mirëqenë.
Micromegas i Volterit është një
shembull i mrekullueshëm dhe
argëtues i këtij supozimi, duke
eksploruar mendjemadhësinë
njerëzore nga këndvështrimi i
alienëve jashtëzakonisht
superiorë. Por perspektiva jonë
aktuale për jetën duhet të jetë e
ndryshme.  
Një krijesë e gjallë komplekse, e
aftë për të pyetur veten mbi
ekzistencën e saj duhet
gjithashtu të festojë dhe
respektojë ekzistencën e saj. Dhe
duke qenë se ne jemi këtu vetëm
sepse Toka na lejon të jemi –
asnjë teleologji nuk
nënkuptohet këtu, vetëm një
referencë ndaj kushteve
dinamike gjeofizike – ne
gjithashtu duhet ta lartësojmë
planetin tonë si unik. Arsyeja
dhe kurioziteti njerëzor, të cilat
na lejojnë të kuptojmë vendin
tonë në Univers, duhet të na
çojnë drejt një imperativi të ri
moral, universal në vlerat e tij:
barazia e të gjitha krijesave dhe
ruajtja e jetës dhe e këtij planeti.
/ Big Think – Bota.al

Iluminizmi 2.0: Kemi nevojë për një epokë tjetër
të arsyes, për të shpëtuar qytetërimin tonë

Një Iluminizëm i dytë do të kishte
një detyrë shumë më të madhe:
Të shpëtonte vetë qytetërimin
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Kampionati Evropian, 
Kosova sot përballet me Gjeorgjinë 

NYON, 28 KORRIK - UEFA ka
reaguar në lidhje me thirrjet e
tifozëve të Fenerbahçes në
ndeshjen ndaj Dinamo Kievit.
Tifozët turq kanë kënduar
emrin e Vladimir Putinit pas
golit të Dinamo Kievit, gjest i
cili është racist dhe i

papranueshëm në futboll,
duke marrë parasysh luftën që
po zhvillohet në Ukrainë.
UEFA ka njoftuar se ka nisur
një hetim kundër Fenerbahçes
në lidhje me thirrjet e Vladimir
Putin. “Në përputhje me nenin
31(4) të Rregullores Disiplinor

të UEFA-s, një Inspektor i
Etikës dhe Disiplinës i UEFA-s
do të kryejë një hetim
disiplinor në lidhje me sjelljen
e pahijshme të tifozëve të
Fenerbahçes gjatë raundit të
dytë kualifikues të Ligës së
Kampionëve të UEFA-s

2022/23, ndeshjes së dytë
ndërmjet Fenerbahçe SK dhe
FC Dynamo Kyiv e luajtur më
27 korrik 2022 në Stamboll,
Turqi. Informacioni për këtë
çështje do të vihet në
dispozicion në kohën e duhur”,
thuhet në njoftimin e UEFA-s.

Tifozët e Fenerbahçes thirrën emrin e Putinit, vjen reagimi nga UEFA

PRISHTINË, 28 KORRIK - Kosova
nga 29 korriku deri më 7 gusht
do të jetë pjesëmarrëse në
FIBA Kampionatin Evropian,
Divizioni B për meshkuj U18.
Basketbollistët e udhëhequr
nga Ilir Selmani, pas
përgatitjeve intensive në
Mitrovicë, kanë udhëtuar në
Rumani, me shpresë se do të
tregojnë paraqitje sa më të
mira, edhe pse ndodhen në
një grup shumë të vështirë.
U18 janë në Grupin B, së
bashku me Holandën,
Bullgarinë, Bosnjë-
Hercegovinën, Gjeorgjinë dhe
Norvegjinë.

ORARI I KOSOVËS

Të premten takohen: 
14:45 Kosova - Gjeorgjia

Të shtunën takohen: 
17:00 Bullgaria - Kosova

Të dielën takohen: 
12:30 Kosova - Holanda

Të martë (2 gusht) takohen: 
12:30 Norvegjia - Kosova

Të mërkurën (3 gusht) takohen: 
14:45 Kosova - Bosnja e
Hercegovina

PRISHTINË, 28 KORRIK - Trajneri
Gyltekin Selimi ka diplomuar
edhe zyrtarisht në Programin e
Shkollimit FECC (FIBA Europe
Coaching Certificate). Ky
program ka zgjatur tri vjet. Filloi
më 2019, por që një vit ishte
ndërprerë për shkak të
pandemisë me Covid-19. Në
fund është bërë certifikimi nga
FIBA për trajner. Programi
është mbështetur nga Federata
e Basketbollit e Kosovës, që ka
përzgjedhur Selimin për këtë
program. Më herët janë
certifikuar Dritëro Sefaja, Edon
Godeni, Petrit Zeqiri dhe Ilir
Selmani, gjithashtu që ishin
nominuar nga FBK-ja. “Ka qenë
një përvojë e jashtëzakonshme
për tri vjet në FIBA Europe
Coaching. Në këtë program
kanë marrë pjesë trajnerë të
Euroligës dhe shumë trajnerë të
njohur. Gjithashtu, kam marrë
mësime nga trajnerët më të
mirë. Ishte diçka e
jashtëzakonshme. Kanë qenë
tri vjet të mrekullueshme, ku
kam mësuar shumë. Kemi
pasur klinika, detyra, por edhe
teste. Kemi shkëmbyer përvoja

me trajnerë të ndryshëm dhe
kemi përfituar maksimalisht.
Falënderoj Federatën e
Basketbollit të Kosovës për
mundësinë e dhënë!”, është
shprehur Selimi për faqen
zyrtare të FBK-së. “Gjatë këtyre
viteve kam mësuar shumë dhe
sigurisht se këtë përvojë synoj
ta transmetoj edhe në Kosovë.
Ne i kemi vëzhguar ndeshjet e
grupmoshave U16, U18, U20
dhe ato të ndeshjeve
ndërkombëtare. Kemi pasur

detyrë t’i analizojmë ndeshjet,
por edhe një lojtar të caktuar.
Atë përvojë shpresoj ta vazhdoj
edhe në vendin tonë dhe të
kontribuoj për zhvillimin e
basketbollit”, ka theksuar tutje
Selimi, i cili ka qenë pjesë e
Programit për Zhvillim të
Gjeneratave të Reja të FIBA
Evropës, ku ka qenë trajner i
grupmoshës U14. Më herët ka
qenë përzgjedhës i Kosovës
U18 dhe ndihmëstrajner për
këtë grupmoshë.

Selimi: Tri vjet përvojë të
jashtëzakonshme me FIBA
Europe Coaching

PRISHTINË, 28 KORRIK - Komiteti
Ekzekutiv i FFK-së, në mbledhjen
e radhës, nën drejtimin e
presidentit Agim Ademi, ka
diskutuar për shumë çështje me
rëndësi për futbollin e Kosovës.
Risia më e madhe është
ndryshimi i trajnerit te
Përfaqësuesja U21 e Kosovës. Pas
largimit të Michael Nees,
përzgjedhës i përkohshëm ishte
Albert Bunjaku, ndërsa tani e tutje
U21-shat kanë një trajner të ri. 
Komiteti Ekzekutiv ka marrë
vendim që pozitën e trajnerit te
U21 t’ia besojë trajnerit të
mirënjohur kosovar Afrim

Tovërlanit. “KE shqyrtoi ecurinë e
ekipeve kombëtare dhe në këtë
drejtim mori vendim që për
përzgjedhës të Kombëtares U21
ta emërojë futbollistin e spikatur
dhe trajnerin më të trofeshëm në
futbollin e Kosovës, Afrim
Tovërlani. Po ashtu, KE mori
vendim që të bëhet riorganizimi i
trajnerëve për ekipet kombëtare
të femrave për të gjitha
grupmoshat”, thuhet në
njoftimin e FFK-së. Tovërlani i ka
drejtuar këto skuadra të njohura
në vendin tonë: Prishtinën,
Feronikelin, Trepçën ’89 dhe
Ferizajn.

Tovërlani emërohet
trajner i
Përfaqësueses U21
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Prishtinë, 28 korrik - Kampi
Nacional i Basketbollit, i
organizuar nga Federata e
Basketbollit e Kosovës (FBK), ka
filluar më 25 korrik dhe do të
vazhdojë deri më 30 korrik. Në
këtë kamp po marrin pjesë 24

djem dhe po kaq vajza nën
udhëheqjen e trajnerëve. Pas
matjeve në ditën e parë,
basketbollistët/et po vazhdojnë
stërvitjet intensive, ka treguar
Arben Krasniqi, drejtor teknik në
FBK. “Jemi duke punuar pa

ndërprerë. Deri më tani nuk
kemi pasur asnjë telashe. Nuk ka
pasur asnjë lëndim dhe stërvitjet
po vazhdojnë 2-3 herë në ditë
nën mbikëqyrjen e trajnerëve”,
është shprehur Krasniqi për
faqen zyrtare të FBK-së. Kampi

po organizohet në “Loyola
Gymnasium”. Synimi i këtij
kampi është zhvillimi i
gjeneratave të reja, që më vonë
do të jenë pjesë e përfaqësueseve
të Kosovës dhe do të jenë e
ardhmja e basketbollit.

Vazhdojnë stërvitjet në Kampin Nacional të FBK-së

Rexhbeçaj paraqitet tek Augsburgu

Elvis Rexhbeçaj është zyrtarisht lojtar i Augsburgut në
Bundesligë. Klubi gjerman pagoi 1.7 milion euro te
Wolfsburgu për shërbimet e 24-vjeçarit shqiptar, i cili
ka nënshkruar kontratë katërvjeçare. Mesfushori nga
Prizreni ishte i huazuar te Bochumi në sezonin e
fundit, ku zhvilloi 36 ndeshje në Bundesligë dhe
Kupën e Gjermanisë. Rexhbeçaj është përforcimi i
pestë në këtë afat kalimtar për Augsburgun. Për
mesfushorin interesohet FFK tash e një kohë, edhe
pse ai ka zgjedhur ta presë Gjermaninë.

Ronaldo në ‘radar’ të Napolit 

E ardhmja e Cristiano Ronaldos do të jetë larg
Manchester Unitedit. Ylli portugez e ka kërkuar
largimin nga “Djajtë e Kuq” pasi dëshiron të
transferohet në një klub i cili luan në Ligën e
Kampionëve. 37-vjeçari ka kërkuar nga klubi aktual ta
shkëpusë kontratën në mënyrë që klubi që e do atë, të
mos paguajë dëmshpërblim. Aktualisht Ronaldon e
lidh kontrata edhe për një vit me klubin nga “Teatri i
Ëndrrave”. “Ansa Calcio Sport” raporton se pesë herë
fituesi i “Topit të Artë” i është ofruar klubit italian,
Napoli. Me këtë rast, ish-futbollisti i Sporting
Lisbonës, Real Madrid dhe Juventusit mund të bëhet
shok skuadre me Amir Rrahmanin. Problem mbetet
vetëm paga e lartë, edhe pse portugezi flitet se është
gati ta ulë për 30 %.

Sanches, mes Milanit dhe PSG-së 

Sipas “Corriere della Sera”, Renato Sanches është ende
objektiv për Milanin dhe mesfushën e tij. Konkurrenca
me PSG-në është shumë e fortë pasi edhe francezët
vazhdojnë kontaktet direkte me agjentët e mesfushorit
portugez. PSG-ja ende nuk ka bërë një ofertë zyrtare
dhe kuqezinjtë ende mund të shpresojnë për ta sjellë
yllin portugez në Milano. Milani ende beson, por do t’i
duhet të veprojë shpejt për ta mbyllur tratativën e
hapur prej disa muajsh.

Wijnaldumi, afër kalimit te Roma 

Në Romë një ëndërr po lind me një merkato të
shëndetshme që po zhvillohet këtë verë. Pas Paulo
Dybalas, Georginio Wijnaldum duhet të jetë i pari që
do ta veshë fanellën e tyre. PSG-ja është e hapur ndaj
formulës së huazimit me të drejtë blerjeje në fund të
sezonit të kërkuar nga Roma. Nga të dyja klubet po
punohet për shpërndarjen e pagës së tij prej 9 milionë
eurosh. Wijnaldum në këtë moment duket se është një
hap larg Romës, edhe sepse marrëdhëniet e
shkëlqyera në mes të Dan Friedkin dhe Al Khelaifi po i
hapin rrugën një fundi të lumtur.

SHKURT 

Cyrih, 28 korrik - Kombëtarja e
Zvicrës gjithmonë është përbërë
kryesisht me lojtarë të huaj, të cilët
janë lindur e rritur në këtë vend.
Edhe në këto kohë “helvetikët” e
kanë një ekip multikombëtar, në të
cilin nuk mungojnë as futbollistët
shqiptarë. Momentalisht Zvicrën
po e paraqesin tre lojtarë nga
Kosova, Xherdan Shaqiri, Granit
Xhaka dhe Andi Zeqiri, por kohë
pas kohe ftohet edhe futbollisti
shqiptar nga Maqedonia e Veriut,
Admir Mehmedi. Në të kaluarën në
ekipin zviceran kanë performuar
shumë lojtarë shqiptarë, duke u
nisur nga Milaim Rama, për të
vazhduar me Valon Behramin,
Blerim Xhemailin, Pajtim Kasamin
e të tjerë. Ata sigurisht nuk e kanë
kënduar himnin zviceran, njëjtë si
futbollistët e tjerë të huaj që e
përfaqësojnë këtë vend. E ky fakt po
del të jetë shqetësues për
zviceranët, të cilët brengosen nëse
lojtarët e huaj e duan vërtet këtë

fanellë derisa nuk e këndojnë
himnin. Mediumi zviceran
“nau.ch” i ka kushtuar një shkrim
himnit shtetëror, i cili nuk këndohet
nga lojtarët. Madje thuhet se
gjysma e ekipit të mundjes nuk e di
fare tekstin e himnit shtetëror.
Legjenda e sportit të këtij shteti,
Stefan Burkhalter, thotë se lojtarëve
nuk mund t’u bëhesh mësues dhe

se nuk duhet të gjykohen lojtarët
nëse e këndojnë apo jo himnin. E
në mbrojtje të Shaqirit, Xhakës e të
tjerëve ka dalë edhe selektori i
kombëtares, Murat Yakin. “Ne nuk
jemi këngëtarë. Ne jemi lojtarë të
futbollit”, ka thënë ai. Duke e
vendosur dorën në zemër, lojtarët e
tregojnë se janë krenarë me atë
komb apo shtet. 

Zviceranët të shqetësuar 
pasi lojtarët e Kombëtares 
s’e këndojnë himnin shtetëror

Franck Kessie ka nisur
aventurën me Barcelonën
disa javë më parë. Mesfushori
nga Bregu i Fildishtë ka
treguar përshtypjet e tij të para
për mikrofonat e kanaleve
zyrtare të klubit blaugrana.

“Gjithçka po shkon shumë
mirë, të gjithë më pritën mirë
dhe u bënë menjëherë një
familje e dytë. Deri tani
gjithçka po shkon shumë
mirë. E shkëlqyeshme, me
stafin, me shokët e skuadrës.

Ky klub është krijuar për të
fituar, kur të vijë thirrja nuk
mund të hezitonin për të
pranuar këtë klub. Barça pret
gjithmonë më të mirën. Është
klubi më i bukur në botë. Kanë
ardhur lojtarë të rinj dhe ne do

të bëjmë më të mirën tonë.
Stafi punon shumë mirë. I
habitur? Nuk do të thosha
kështu, të gjithë e dinë idenë e
Barcelonës, mënyrën se si
luan. Është një ekip i madh,
një ëndërr. Ka një identitet që

nuk ka ndryshim. Është
gjithmonë vetvetja, duke
mbajtur topin, duke përdorur
teknikën. Të gjithë lojtarët
këtu janë të mirë. Shumë të
mirë”, është shprehur Kessie,
ish-lojtar i Milanit.

Kessie harron Milanin: Barcelona është klubi më i mirë në botë 

HEPPENHEIM, 28 KORRIK - Sezoni
aktual është i fundit në karrierë
për Sebastian Vettelin. Piloti
gjerman fitoi katër tituj botërorë
radhazi (2010, 2011, 2012, 2013)
me skuadrën Red Bull. 35-vjeçari,
pjesë e Aston Martin-Mercedes,
renditet në vendin e 14-t në
renditjen e këtij sezoni. Ai në
rrjetin social “Instagram” ka
konfirmuar pensionimin në fund
të sezonit. “Kam pasur privilegjin
të punoj me shumë njerëz të
mrekullueshëm në Formula 1
gjatë 15 vjetëve të fundit. Janë të
shumtë ata që duhen përmendur
dhe falënderuar. Në dy vjetët e
fundit unë kam qenë pilot i Aston
Martinit dhe, megjithëse
rezultatet nuk kanë qenë aq të
mira sa pritej, është e qartë për
mua se si gjithçka po bashkohet
në mënyrë që skuadra të ketë atë
që duhet për të konkurruar në
nivele të larta në vitet e
ardhshme. Të gjithë janë

ambiciozë, të aftë, me përvojë, të
përkushtuar dhe u uroj atyre
gjithë të mirat. Shpresoj që puna
e bërë vitin e kaluar dhe kjo
aktualja do të ndihmojë në
zhvillimin e një ekipi që do të jetë
i suksesshëm në të ardhmen. Do
të punoj sa më shumë deri në
fund të sezonit me këtë synim,
duke dhënë më të mirën time në
dhjetë garat e fundit, si
gjithmonë”, ka thënë Vetteli.

“Vendimi për t’u tërhequr ishte i
vështirë për t’u marrë. Kalova
shumë kohë duke u menduar.
Në fund të vitit dua të marr kohë
për të reflektuar në lidhje me atë
që do të bëj në vazhdim. E kam të
qartë se si baba që jam duhet të
kaloj më shumë kohë me
familjen time”, ka deklaruar
piloti gjerman, i cili ka garuar
edhe me Ferrarin në vitet 2015-
2020.

Vetteli konfirmon pensionimin 
në fund të sezonit 
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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. P R I S H T I N Ë

� Albert Gashi shpall të pavlefshme
dëftesat e kl. X, XI, XII si dhe Diplomën e
shkollës së mesme “7 Shtatori” Prishtinë.

� GLD “Group” SH.P.K. shpall të
pavlefshme certifikatën e TVSH-së, me nr.
330084814.

� Arbër Hana nga Gjakova shpal të
pavlefshme dëftesën e plotë SH.F.M.U.
“Mazllom Këpuska” Gjakovë nga kl. I,V dhe
VI-IX.

� Valbone Hasani nga Gjakova shpall të
pavlefshme dëftesën e plotë të shkollës
fillore “Yll Morina” Gjakovë nga kl. I-VIII.

� Albert Lekaj nga Gjakova shpall të
pavlefshme dëftesën e plotë SH.F. “Engjëll
Gjoni” Novosell e Ulët.

� Angjelina Gojani nga Gjakova shpall të
pavlefshme dëftesën e plotë SH.F. “Engjëll
Gjoni” Novosell e Ulët.

� 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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