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EKONOMI

Ministrja e Finlandës për Çështje Evropiane dhe
Drejtimin e Pronësisë, Tytti Tuppurainen dhe
ministri i Shtetit për Çështjet Evropiane të
Irlandës, Thomas Byrne, gjatë vizitës në Prishtinë,
ritheksuan mbështetjen e plotë të Finlandës dhe
të Irlandës për perspektivën evropiane të
Republikës së Kosovës. Ministrja Tuppurainen ka
shprehur mbështetjen për liberalizimin e vizave,

anëtarësimin në Këshill të Evropës dhe në BE. Të
dy ministrat vlerësuan lart angazhimin e Qeverisë
së Kosovës për luftimin e korrupsionit dhe
sundimin e rendit dhe të ligjit. Ndërkaq
zëvendëskryeministri i parë, Besnik Bislimi, ka
theksuar se presin ndihmën e Finlandës dhe të
Irlandës për liberalizim të vizave dhe anëtarësim
në NATO
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Çekia do ta patrullojë hapësirën ajrore të Sllovakisë
PRAGË, 4 KORRIK - Duke filluar
nga shtatori, Republika Çeke
do të dërgojë avionë luftarakë
për ta patrulluar hapësirën
ajrore të Sllovakisë fqinje, tha
më 3 korrik kryeministri çek
Petr Fiala. “Unë nuk shoh
ndonjë problem. Qeveria me
siguri do ta miratojë këtë”, tha
ai.
Sllovakia më herët u kërkoi

aleatëve të NATO-s që ta
patrullojnë qiellin e saj, pasi
vendosi ta ndalojë flotën e saj
të avionëve luftarakë MiG-29
të prodhimit rus.
Bratislava synon të dërgojë
MiG në Ukrainë për ta
ndihmuar Kievin ta luftojë
pushtimin rus. Sllovakia
porositi 14 avionë luftarakë F16 nga Shtetet e Bashkuara në

2018 për t’i zëvendësuar MiGët e saj dhe aeroplanët e parë
ishin planifikuar të mbërrinin
këtë vit. Megjithatë, vonesat e
papritura e kanë shtyrë atë
datë për vitin 2024.
Sllovakia ka ofruar mbi 154
milionë euro (160.6 milionë
dollarë) ndihmë ushtarake
për Ukrainën që kur nisi
pushtimi rus në shkurt.

Inflacioni në Turqi arrin në nivel rekord
në dy dekadat e fundit
ANKARA, 4 KORRIK - Inflacioni në
Turqi në qershor ka arritur në
nivel
vjetor
prej
78.6përqindësh, që është niveli më i
lartë në 24 vjet. Këto të dhëna u
publikuan të hënën, më 4
korrik,
teksa
politikat
kundërthënëse ekonomike të
presidentit turk Rexhep Tajip
Erdogan po e rëndojnë situatën.
Por, vlerësimet jozyrtare të
publikuara nga ekonomistët në
Turqi tregojnë se rritja e
çmimeve është dyfish më e lartë
krahasuar
me
shifrat
e
prezantuara nga autoritetet.
Niveli i inflacionit i raportuar

nga agjencia shtetërore turke e
statistikave është niveli më i
lartë që prej janarit të vitit 1998.
Në maj inflacioni ishte 73.5 për
qind dhe 15.0 për qind në fillim
të vitit të kaluar.
Javën e kaluar, ministri i
Ekonomisë, Nureddin Nebati, u
zotua se çmimet e konsumit do
të nisin të bien në muajin
dhjetor. “Ju premtoj ju dhe
presidentit se do të shohim
rënie të inflacionit duke filluar
nga dhjetori”, ka thënë ai sipas
medieve turke. Sipas të dhënave
zyrtare, rritja e inflacionit në
qershor u nxit nga rritja prej

123.4-përqindësh e kostos së
transportit dhe rritjes prej 94përqindësh
të
pijeve
joalkoolike.

Kriza ekonomike në Turqi nisi
kur Erdogani detyroi Bankën
Qendrore që të merrte vendime
për uljen e normave të interesit

vitin e kaluar si pjesë e “modelit
të ri ekonomik” të prezantuar
nga ai.
Por, kjo politikë rriti çmimet e
konsumit. Megjithatë, lideri
turk nuk pranon modelin
konvencional ekonomik dhe
insiston se normat e larta të
interesit shkaktojnë rritje të
çmimeve.
Ekonomistët besojnë se kjo
qasje
e
Erdoganit
ka
përkeqësuar gjendjen në mbarë
botën, pas rritjes së çmimeve të
ushqimit dhe energjisë, të
shkaktuar nga pushtimi rus i
Ukrainës.

Rindërtimi i Ukrainës mund
të arrijë 750 miliardë dollarë
KIEV, 4 KORRIK - Kostoja e
rindërtimit të Ukrainës pas
pushtimit të Rusisë mund të
arrijë në 750 miliardë dollarë
dhe rusët e pasur duhet të
ndihmojnë për të përballuar
këtë kosto, tha të hënën
kryeministri ukrainas Denys
Shmygal. “Ne besojmë se
burimi kryesor i rimëkëmbjes
duhet të jenë asetet e
konfiskuara të Rusisë dhe
oligarkëve rusë”, tha ai në një
konferencë në qytetin zviceran
të Lugano, duke përmendur
vlerësimet se asetet e ngrira
ruse kapnin vlerën 300-500

miliardë dollarë. Autoritetet
ruse nisën këtë luftë të
përgjakshme. Ata shkaktuan
këtë shkatërrim masiv dhe ata
duhet të mbajnë përgjegjësi për
të”, tha ai.
Ndërkaq
presidentja
e
Komisionit Evropian, Ursula
von der Leyen, tha se Bashkimi
Evropian do të krijojë një
platformë për ta koordinuar
rindërtimin e Ukrainës pas
luftës së saj me Rusinë.
Platforma do të përdoret për t’i
hartuar nevojat për investime,
për t’i koordinuar veprimet dhe
kanalizuar burimet, tha ajo. “Që

nga fillimi i luftës Bashkimi
Evropian ka mobilizuar rreth
6.2 miliardë euro (6.48 miliardë
dollarë)
në
mbështetje
financiare. Dhe... më shumë do
të vijnë. Ne do të angazhohemi
në mënyrë thelbësore në
rindërtimin afatmesëm dhe
afatgjatë”, tha von der Leyen.
Platforma do t’i bashkojë
vendet, institucionet, sektorin
privat dhe shoqërinë civile. Do
të
përfshijë,
gjithashtu,
organizata ndërkombëtare, si
Banka Evropiane për Rindërtim
dhe Zhvillim dhe Banka
Evropiane e Investimeve.

Albanese ofron ndihmë të re ushtarake për Ukrainën
KIEV, 4 KORRIK - Gjatë një vizite
në Kiev, kryeministri australian
Anthony Albanese u zotua se
vendi i tij do të ofrojë
mbështetje
shtesë
për
Ukrainën në luftën e saj kundër
pushtimit rus.
Albanese gjatë takimit me
presidentin
ukrainas
Volodymyr Zelensky ka tha se
ndihma e re ushtarake do të
përfshijë 14 transportues të
blinduar të personelit, 20

automjete
të
blinduara
Bushmaster dhe një numër
dronësh, me një vlerë totale
prej rreth 100 milionë dollarë
australianë (68 milionë dollarë
amerikanë).
Zelenskiy tha se Australia po i
jepte Ukrainës “ndihmë të
konsiderueshme, në veçanti
mbështetje të mbrojtjes”, dhe se
automjetet Bushmaster të
prodhuara në Australi ishin
“shumë të vlerësuara”.

Bushmaster është projektuar
kryesisht si një mjet transporti
për trupa.
Albanese tha, gjithashtu, se
Australia do të vendosë
sanksione
dhe
ndalime
udhëtimi për 16 ministra dhe
oligarkë të tjerë rusë, duke e çuar
në 843 numrin e përgjithshëm të
rusëve të sanksionuar nga
Australia. Kjo ishte vizita e parë
ndonjëherë në Ukrainë nga një
kryeministër australian.
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Konjufca: 4 Korriku, datë e rëndësishme
edhe për Kosovën
PRISHTINË, 4 KORRIK (ER) - Për ta
shënuar
246-vjetorin
e
Pavarësisë së Shteteve të
Bashkuara të Amerikës, kryetari i
Grupit të Miqësisë Kosovë ShBA në Kuvendin e Republikës
së Kosovës, deputeti Dimal
Basha, organizoi një seancë
joformale me nxënës dhe
studentë nga qyteti i Ferizajt. Në
këtë ceremoni morën pjesë edhe
kryetari i Kuvendit, Glauk
Konjufca,
ish-kongresmeni
amerikan Jerry Weller, si dhe
Jessica Gumucio nga Ambasada
Amerikane në Kosovë.
Duke i falënderuar të pranishmit
për pjesëmarrjen, deputeti
Dimal Basha tha se qytetarët e
Kosovës
janë
gjithmonë
borxhlinj ndaj ndihmës që
Shtetet e Bashkuara kanë ofruar
për të arritur deri te pavarësia.
Më pas fjalën e mori kryetari i
Kuvendit, Glauk Konjufca, i cili
theksoi se 4 Korriku është ditë

shumë e rëndësishme për gjithë
botën, ashtu edhe për Kosovën.
Kreu i Kuvendit tha se ShBA-ja
gjatë historisë gjithmonë e ka
ndihmuar popullin tonë në
aspiratat e tij për liri dhe
pavarësi. “Rrallë ndonjëherë në
historinë e botës, liria dhe
pavarësia e një populli ndodh të
jetë kaq e rëndësishme edhe për
popujt e tjerë. Ish-presidenti
Wilson ka ndihmuar në
pavarësinë e Shqipërisë dhe,
gjithashtu, 80 vjet më vonë
ShBA-ja ka ndihmuar në
pavarësinë e Kosovës”, theksoi
Konjufca.
Për ta ndarë përvojën e saj si
qytetare e ShBA-së, Jessica
Gumucio
nga
Ambasada
Amerikane
shpalosi
para
nxënësve
dhe
studentëve
historikun e pavarësisë së ShBAsë. Ajo tregoi sfidat që ka pasur
Amerika deri tek arritja e
pavarësisë, duke përmendur

demokracinë si formën më të
mirë të qeverisjes.
Ndërsa ish-kongresmeni Jerry
Weller tha se historia amerikane

dëshmon se pavarësia e një
populli do të thotë pavarësi për
shumë shtete të tjera. Ai
përmendi edhe luftën e fundit

në Kosovë, duke treguar
miqësinë e palëkundur që
populli amerikan ka me
popullin dhe shtetin e Kosovës.

Osmani pret takim Kurti - Vuçiq gjatë këtij muaji
PRISHTINË, 4 KORRIK - Presidentja
e Kosovës, Vjosa Osmani, tha se
pret që gjatë muajit korrik të
mbahet takimi i ri midis dy
bartësve të dialogut midis
Kosovës dhe Serbisë. Në një
konferencë për medie në
Slloveni, shtet në të cilin më 4
korrik ka nisur vizitën dyditore,
Osmani
tha
se
Kosova
gjithmonë ka qenë konstruktive
dhe është angazhuar në mënyrë
aktive në dialog. Sipas saj, në
këtë proces Prishtina ofron
propozime për të kontribuar në
përforcimin e paqes në rajon.
“Sa i përket dialogut me
Serbinë, procesi po vazhdon, ka
pasur takime në nivel të
kryenegociatorëve dhe shumë
shpejt, besoj gjatë korrikut, ne

do të kemi një takim në nivel të
liderëve. Por, procesi ka
vazhduar, ka qenë konstant dhe
shumë dinamik dhe ka
rezultuar me marrëveshjen për
udhëzuesin në energji, që
mendoj se është një arritje e

madhe në proces. Po ashtu, ka
zhvillime pozitive në çështjen e
të zhdukurve me dhunë, që
është një rrugë e rëndësishme
drejt paqes dhe pajtimit në
mbarë rajonin”, ka thënë
Osmani.

Ajo këtë deklaratë e bëri gjatë
konferencës së përbashkët për
medie me homologun slloven
Borut Pahor, i cili kërkoi si nga
Kosova, po ashtu edhe nga
Serbia, që ta ringjallin dialogun
që ka nisur më 2011 nën
ndërmjetësimin e Bashkimit
Evropian. “Ne dëshirojmë ta
ringjallim
dialogun
midis
Prishtinës
dhe
Beogradit.
Sllovenia është mike e mirë e të
dyja shteteve dhe ne do të
donim që ky dialog të jetë i
sinqertë dhe të japë rezultate jo
vetëm
në
formë
të
marrëveshjeve, por edhe në
zbatimin e tyre. Prandaj, ne do të
donim ta ringjallnim shpresën
që kemi parë në fillim të këtij
procesi dhe kjo shpresë do të

ishte e rëndësishme jo vetëm
për qytetarët në Kosovë dhe
Serbi, por do t’u jepte shpresë të
gjithëve në rajon sepse ata do ta
shihnin se të gjitha çështjet
mund të zgjidhen përmes
dialogut”, ka thënë ai.
Bartësit e dialogut, kryeministri i
Kosovës, Albin Kurti, dhe
presidenti i Serbisë, Aleksandër
Vuçiq, nuk janë takuar në
Bruksel që nga korriku i vitit
2021. Deri më tani ata kanë
zhvilluar vetëm dy takime dhe
që të dyja nuk kanë sjellë ndonjë
rezultat konkret.
Zyrtarët në BE kanë thënë se
janë duke përgatitur një takim të
ri midis Kurtit dhe Vuçiqit, por
ende nuk kanë dhënë ndonjë
datë se kur mund të ndodhë.

Qeveria përgatit draftstrategji të re të sigurisë
Faton DËRMAKU
PRISHTINË, 4 KORRIK - Qeveria e
Kosovës
ka
miratuar
draftstrategjinë e sigurisë 20222027, e cila, sipas kryeministrit
Albin Kurti, parasheh rreziqet,
kërcënimet dhe sfidat e vendit në
fushën e sigurisë.
Gjatë mbledhjes së Qeverisë së
Kosovës, të mbajtur të hënën,
Kurti ka theksuar se kjo strategji
është hartuar në konsultim edhe
me partnerët e Quintit. Në Quint
bëjnë pjesë: Shtetet e Bashkuara,
Gjermania, Franca, Italia dhe
Mbretëria e Bashkuar. “Strategjia
paraqet objektivat e ndërlidhura
me interesat shtetërore siç janë:
mbrojtja e sovranitetit dhe
integritetit territorial, ruajta e
rendit kushtetues dhe sigurisë
publike, siguria njerëzore dhe
zhvillimi shoqëror, si dhe
integrimi
në
strukturat
euroatlantike dhe mekanizmat e

tjerë
ndërkombëtarë”,
ka
deklaruar Kurti. Sipas tij,
parakusht për sigurinë dhe
zhvillimin e Kosovës është
anëtarësimi në organizatat
euroatlantike. “Synimi strategjik i
Kosovës është anëtarësimi në
NATO dhe BE si parakushte për
sigurinë dhe zhvillimin e
qëndrueshëm të Kosovës, por
edhe të rajonit. Në këtë drejtim
Kosova do të aplikojë në
Programin për Partneritet për
Paqe dhe anëtarësim në Kartën e
Adriatikut si dhe në mekanizma
rajonalë të tjerë të sigurisë.
Njëkohësisht Kosova do të
aplikojë për statusin e vendit
kandidat dhe do t’i zbatojë
reformat e nevojshme për ta
plotësuar procesin e integrimit
në BE”, ka thënë Kurti.
Kjo është strategjia e dytë e
sigurisë qëkur Kosova ka shpallur
pavarësinë më 2008. Pas
miratimit
në
qeveri,
draftstrategjia do të dërgohet në

Kuvend për t’u miratuar nga
deputetët.
Që prej nisjes së pushtimit rus të
Ukrainës në shkurt të këtij viti,
autoritetet në Kosovë kanë shtuar
thirrjet për anëtarësimin e vendit

në Programin për Partneritet të
NATO-s. Po ashtu, krerët
shtetërorë kanë paralajmëruar se
Kosova gjatë këtij viti do të
aplikojë për statusin e vendit
kandidat për anëtarësim në BE.

Por, anëtarësimi në këta dy
mekanizma vështirësohet për
faktin se në NATO janë katër
shtete që ende nuk e njohin
Kosovës, ndërkaq në BE janë
pesë shtete mosnjohëse.
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MINISTRJA E FINLANDËS PËR ÇËSHTJE EVROPIANE, TYTTI TUPPURAINEN DHE MINISTRI I SHTETIT
PËR ÇËSHTJET EVROPIANE TË IRLANDËS, THOMAS BYRNE, PO QËNDROJNË PËR VIZITË NË KOSOVË

Kosova pret ndihmën e Finlandës
dhe të Irlandës për liberalizim
dhe anëtarësim në NATO
Ministrja e Finlandës për Çështje Evropiane dhe Drejtimin e Pronësisë,
Tytti Tuppurainen dhe ministri i Shtetit për Çështjet Evropiane të
Irlandës, Thomas Byrne, gjatë vizitës në Prishtinë, ritheksuan
mbështetjen e plotë të Finlandës dhe të Irlandës për perspektivën
evropiane të Republikës së Kosovës. Ministrja Tuppurainen ka shprehur
mbështetjen për liberalizimin e vizave, anëtarësimin në Këshill të
Evropës dhe në BE. Të dy ministrat vlerësuan lart angazhimin e Qeverisë
së Kosovës për luftimin e korrupsionit dhe sundimin e rendit dhe të
ligjit. Ndërkaq zëvendëskryeministri i parë, Besnik Bislimi, ka theksuar
se presin ndihmën e Finlandës dhe të Irlandës për liberalizim të vizave
dhe anëtarësim në NATO
Mal QORRAJ
Prishtinë, 4 korrik - Ministrja e
Finlandës
për
Çështje
Evropiane dhe Drejtimin e
Pronësisë, Tytti Tuppurainen
dhe ministri i Shtetit për
Çështjet Evropiane të Irlandës,
Thomas Byrne, po qëndrojnë
për vizitë në Kosovë. Këta
ministra të hënën janë takuar
me zëvendëskryeministrin e
parë, Besnik Bislimi. Pas
takimit kanë mbajtur një
konferencë të përbashkët për

medie.
Zëvendëskryeministri Bislimi
ka thënë se Kosova gëzon
marrëdhënie të shkëlqyera me
Finlandën dhe Irlandën, duke
theksuar se shpreson që
Kosova të ndihmohet nga këto
dy shtete për liberalizim të
vizave dhe anëtarësim në
NATO. “Finlanda dhe Irlanda
janë partnerë strategjikë për
Kosovën. Marrëdhëniet tona
po forcohen, bashkëpunimi
ynë po vazhdon të rritet.
Orientimi ynë na sjellë
gjithmonë më afër njëri-tjetrit.

Vlerësojmë mbështetjen drejt
liberalizimit të vizave dhe
anëtarësimin në NATO dhe
organizata
të
tjera
ndërkombëtare. Shpresojmë
që anëtarësimi i Finlandës në
NATO të përfundojë me
sukses, pastaj edhe i Kosovës”,
ka thënë ai, duke shtuar se
Kosova
është
dëshmuar
partnere
serioze
në
b a s h k ë p u n i m i n
ndërkombëtar.
Bislimi ka kërkuar nga këto dy
shtete që bashkëpunimi të jetë
edhe në fushën e ekonomisë.

Finlanda pret që Bashkimi
Evropian
ta
përmbyllë
çështjen e liberalizimit të
vizave për Kosovën gjatë
muajve në vijim, ka pohuar
ministrja e Finlandës për
Çështje
Evropiane
dhe
Drejtimin e Pronësisë, Tytti
Tuppurainen.
Në një konferencë për medie
në Prishtinë të hënën,
Tuppurainen ka theksuar se
shteti i saj mbështet procesin
euroatlantik të Kosovës dhe
shteteve të rajonit të Ballkanit
perëndimor. “Ne mbështesim
liberalizimin e vizave. Unë
thashë që koha është tani dhe
nevojiten të gjitha kriteret dhe,
pasi të përmbushen, duhet të
keni të drejtën që ta merrni
liberalizimin e vizave. Kosova
është vendi i vetëm në
Ballkanin Perëndimor që nuk
ka liberalizim të vizave dhe
është koha që të lëvizet
përpara. Ne kemi mbështetur
negociatat që flasin në favor të
Kosovës në këtë drejtim.
Kështu që unë mund të them
se jam optimiste që ne do të

vazhdojmë përpara në këtë
çështje dhe besoj se në muajt
në vijim, ndoshta këtë vjeshtë,
do të shohim rezultate
pozitive”, ka thënë ajo.
Kosova është shteti i vetëm në
rajon qytetarët e së cilës i
nënshtrohen regjimit të vizave
për udhëtim në zonën
Shengen.
Kosova
ka
përmbushur kriteret e BE-së
për
këtë
proces
dhe
Parlamenti Evropian dhe
Komisioni Evropian kanë
rekomanduar një vendim
pozitiv për këtë çështje, por
një vendim për vizat ende nuk
është marrë.
Ministrat e Finlandës dhe të
Irlandës, gjatë konferencës në
Prishtinë,
mbështetën
dialogun midis Kosovës dhe
Serbisë që ndërmjetësohet nga
Bashkimi Evropian, duke
thënë se presin që të arrihet
përparim më i madh në këtë
proces. Sipas Byrne, dialogu
është platforma më e mirë për
t’i zgjidhur dallimet midis
Prishtinës dhe Beogradit dhe
për ta avancuar perspektivën
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Kurti mirëpriti një delegacion nga shteti i Iowas
PRISHTINË, 4 KORRIK (ER) Kryeministri i Kosovës, Albin
Kurti, ka pritur të hënën në
takim delegacionin nga shteti i
Iowas që po qëndron në
Kosovë,
i
përbërë
nga
profesionistë të fushave të
ndryshme,
ushtarakë,
akademikë dhe gazetarë.
Kryeministri Kurti shprehu
mirënjohjen për partneritetin
e fortë dhe marrëdhënien
speciale ndërmjet Republikës
së Kosovës dhe shtetit të Iowas.
Ai i falënderoi për mikpritjen
gjatë vizitës zyrtare atje.
U theksua potenciali për rritje
të bashkëpunimit dhe u
bisedua
për
krijimin
e
mundësive të reja për rritjen e
investimeve në sektorin e
energjisë, ekonomi, tregti dhe
teknologji të informacionit, si
dhe për promovimin e vlerave

të përbashkëta. U vlerësua
bashkëpunimi i deritanishëm
ushtarak dhe ai në fushën
civile,
ndërsa
u
veçua
bashkëpunimi
ndërmjet
universiteteve të të dyja
vendeve.
Në emër të delegacionit të
Iowas, ish-gjenerali Orr u
falënderua për mbështetjen e
vazhdueshme të Qeverisë së
Republikës së Kosovës për këtë
partneritet.
Në takimin e përbashkët me
zëvendësministren e Punëve të
Jashtme dhe Diasporës, Liza
Gashi, dhe shefin e Misionit në
Konsullatën e Iowas, Artan
Duraku, u theksua gatishmëria
e Qeverisë së Republikës së
Kosovës për ta zgjeruar
bashkëpunimin dhe forcuar
partneritetin në të gjitha fushat
zhvillimore.

Nga viti i ardhshëm edukimi parafillor
do të bëhet i obligueshëm

evropiane të Kosovës. “Ne e
dimë në Irlandë që mund të
jetë një rrugë e vështirë për
pajtimin sepse kërkon durim
dhe çdo marrëveshjes e paqes
ka kompromise për të gjitha
anët. Kjo është edhe në
marrëveshjen që kemi pasur
me Irlandën Veriore”, ka thënë
ai.
Kosova dëshiron që një
marrëveshje finale me Serbinë
ta përfshijë njohjen reciproke,
ndërkaq Serbia kërkon një
zgjidhje kompromisi.

Kurti: Kosova,
Finlanda dhe Irlanda
kanë marrëdhënie të
mira bilaterale
“Marrëdhëniet
e
mira
bilaterale
mes
Kosovës,
Finlandës dhe Irlandës, vlerat
e përbashkëta si dhe rëndësia
e unitetit dhe solidaritetit mes

shteteve në Evropë”, u
theksuan në takimin e
kryeministrit Albin Kurti me
delegacionet nga shteti i
Finlandës dhe i Irlandës, të
kryesuara nga ministrja e
Finlandës
për
Çështje
Evropiane dhe Drejtimin e
Pronësisë, Tytti Tuppurainen
dhe ministri i Shtetit për
Çështjet Evropiane të Irlandës,
Thomas Byrne.
Në
hapje
të
takimit,
kryeministri Kurti shprehu
mirënjohjen për përkrahjen e
vazhdueshme të Irlandës dhe
Finlandës në të gjitha fazat e
shtetndërtimit të Republikës
së Kosovës, veçanërisht për
mbështetjen e Kosovës në
proceset e integrimit evropian.
Kryeministri i falënderoi për
përkrahjen për procesin e
liberalizimit
të
vizave,
anëtarësimin në Këshillin e
Evropës, si dhe në organizata
të tjera ndërkombëtare.
Ministrja Tuppurainen dhe

ministri
Byrne,
duke
falënderuar për pritjen e
shkëlqyer,
ritheksuan
mbështetjen e plotë të
Finlandës dhe të Irlandës për
perspektivën evropiane të
Republikës së Kosovës.
Ministrja
Tuppurainen
shprehu mbështetjen për
liberalizimin
e
vizave,
anëtarësimin në Këshill të
Evropës dhe në BE. Të dy
ministrat
vlerësuan
lart
angazhimin e kryeministrit
Kurti dhe punën e Qeverisë së
Republikës së Kosovës për
luftimin e korrupsionit dhe
sundimin e rendit dhe ligjit në
Kosovë.
Ministrja Tuppurainen dhe
ministri Byrne vlerësuan
solidarizimin e Republikës së
Kosovës me popullin e
Ukrainës, duke u rreshtuar
përkrah shteteve demokratike
në vendosjen e sanksioneve
kundër Rusisë.
Kryeministri theksoi se është e

PRISHTINË, 4 KORRIK (ER) - Qeveria
e Kosovës ka miratuar të hënën
Projektligjin për Edukimin në
Fëmijërinë e Hershme, i cili ka
një qasje holistike që nxit,
ushqen e promovon zhvillimin
dhe edukimin e fëmijëve, si dhe
rregullon ofrimin e edukimit në
të gjitha format e organizimit
për më të vegjlit tanë, prej
lindjes deri në moshën
gjashtëvjeçare.
Me ligjin e ri, edukimi parafillor
bëhet i obliguar nga viti shkollor
2023-2024 dhe, pos të tjerash,
përfshin:
koordinim
ndërsektorial, edukimin në
familje,
ushqyeshmërinë,
krijimin temenyve ushqimore,
sigurimin dhe rregullimin e
materialeve
didaktike,
monitorimin e punës edukative
dhe aftësimin e dadove.
Projektligji për Fëmijërinë e
Hershme ka kaluar të gjitha fazat

e diskutimeve paraprake. Të
gjithë aktorët relevantë kanë
kontribuuar me komente e
sugjerime rreth projektligjit,
përfshirë
edhe
Komitetin
Këshillues për Edukimin në
Fëmijërinë e Hershme që
MAShTI e ka krijuar si trup
këshillues me përbërje të gjerë
për të ndihmuar në zhvillimin
dhe implementimin e politikave
të duhura për këtë fushë të
rëndësishme.
Arbërie Nagavci, ministre e
Arsimir,
Shkencës
dhe
Teknologjisë, ka thënë se me
miratimin e këtij projektligji
shënohet edhe një hap drejt
zhvillimit të përgjithshëm të
sistemit edukativ dhe arsimor,
social dhe ekonomik. “Investimi
në fëmijërinë e hershme
garanton të nesërme më të
sigurt për fëmijët, familjet dhe
gjithë vendin”, ka thënë Nagavci.

vërtetë se aksioni blitzkrieg i
Rusisë në Ukrainë dështoi, por
ende s’kanë pushuar qëllimet
e Rusisë e cila tash synon që ta
prishë
unitetin
mes
demokracive, duke shkaktuar
rritje të çmimeve të energjisë
dhe ushqimit, prandaj është
tejet i rëndësishëm edhe
solidariteti i Evropës në
furnizimin me ushqim, në
mënyrë që të dështojnë
përpjekjet e Rusisë.
Në këtë takim u bisedua për
mundësitë e shtimit të
bashkëpunimit ndërmjet tri
vendeve në avancimin e të
drejtave të njeriut, arsim,
shëndetësi, ekonomi dhe
teknologji të informacionit. U
vlerësua kontributi i dhënë për
paqe dhe siguri në Kosovë
nëpërmjet pranisë së trupave
finlandeze dhe irlandeze në
kuadër
të
Forcave
Paqeruajtëse të NATO-s në
Kosovë (KFOR).
Po ashtu, u diskutua për

sigurinë
dhe
stabilitetin
rajonal pas invazionit dhe
agresionit
ushtarak
të
Federatës Ruse në Ukrainë. U
bisedua për ngjashmërinë e
konteksteve
ndërmjet
Finlandës që është në kufi me
Rusinë dhe Kosovën që është
në kufi me Serbinë dhe
nevojës për shkëmbim të
njohurive dhe bashkëpunimit.
Kryeministri theksoi rrezikun e
vendosjes nga Serbia të 48
bazave ushtarake përgjatë
zonës kufitare me Kosovën dhe
lidhjet e afërta të fqinjit verior
të Republikës së Kosovës me
Federatën Ruse, por edhe
deklaratat konfliktnxitëse që
vijnë nga Serbia.
Kryeministri Kurti, ministrja
Tuppurainen dhe ministri
Byrne u pajtuan për ta rritur
angazhimin e përbashkët për
paqe të qëndrueshme, siguri
dhe stabilitet afatgjatë në
Ballkanin Perëndimor dhe në
Evropë.
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KRU Prishtina bën apel për kursim të ujit të pijshëm
PRISHTINË, 4 KORRIK (ER) Kompania Rajonale e
Ujësjellësit “Prishtina” ka
njoftuar për gjendjen me
ujë në liqenin e Batllavës
dhe të Badocit, duke bërë

thirrje për kursim. Sipas
KRU-së, gjendja është
nën nivelin maksimal të
kapërderdhjes.
“Ju
njoftojmë se çdo ditë e
më shumë po rriten

kërkesat
për
ujë
të
pijshëm. Niveli i ujit në
liqenin e Batllavës sot
është minus 1.52 metra
nën kuotën maksimale të
kapërderdhjes,
ndërsa

niveli i ujit në liqenin e
Badocit minus 7.90 metra
nën kuotën maksimale të
kapërderdhjes”, thuhet në
njoftimin
e
KRU
Prishtina.

Fushata e korrje-shirjeve në Gjilan fillon më 10 korrik
GJILAN, 4 KORRIK (ER) - Komuna
e Gjilanit do ta fillojë fushatën
e korrje-shirjeve më 10 korrik.
Këtë njoftim e ka dhënë
kryetari i komunës, Alban
Hyseni, pas takimit që ka
pasur me kombajnerët dhe
fermerët së bashku me
nënkryetaren
Leonora
Morina-Bunjaku e drejtorin e
Bujqësisë, Bajram Isufi.
Kryetari Hyseni, në një takim
online, i ka siguruar fermerët
për rritjen e mbështetjes së
vazhdueshme për ta me të
gjitha kapacitetet komunale.
“Njëra prej zotimeve tona ka
qenë që të bëjmë një databazë
të të dhënave. Këtë databazë
tashmë e kemi siguruar, e
kemi hartuar një listë dhe i
kemi të dhënat e kontaktet e
secilit prej jush. Ajo çfarë na
duhet tash është që databazën
ta plotësojmë edhe me
informacione të tjera, siç
është nevoja e mjeteve të

punës”, ka thënë kryetari
Hyseni.
Nënkryetarja e komunës,
Leonora Morina Bunjaku, ka
thënë se duke e marrë
parasysh faktin se fermerët
kohët e fundit janë ballafaquar
me stuhi dhe me breshër,
subvencionimet nuk do të
mungojnë as nga Ministria e
Bujqësisë, as nga Drejtoria e
Bujqësisë e Gjilanit.
Kurse drejtori për Bujqësi në
Gjilan, Bajram Isufi, ka
konfirmuar se është gjithçka
gati për ta filluar fushatën e
korrje-shirjeve më 10 korrik.
Ai ka bërë me dije se
kombajnerët kanë shprehur
pakënaqësi lidhur me çmimin
që është vendosur për ta nga
Ministria e Bujqësisë, duke
shfaqur shpresën që në ditët
në vijim do të pajtohen për një
çmim më të arsyeshëm. “Si
komision komunal do ta
mbikëqyrim dhe do t’i

monitorojmë korrje-shirjet.
Do të jemi pranë fermerëve

dhe kombajnerëve. Shpresoj
që ky vit të jetë më i mirë dhe

të ketë më shumë bereqet”, ka
thënë Isufi.

Komuna e Rahovecit, e gatshme t’i presë mërgimtarët
RAHOVEC, 4 KORRIK (ER) - Si çdo
vit në fillim të korrikut,
Rahoveci fillon të mbushet me
qindra e mijëra mërgimtarë
nga Evropa dhe Amerika. Ata
vijnë jo vetëm për të pushuar,
por edhe për t’u çmallur me
familjet e miqtë, me vendin e
shtëpitë ku kanë lindur e janë
rritur.
Kryetari i komunës së
Rahovecit, Smajl Latifi, ka
bërë me dije se edhe këtë vit
është
angazhuar
maksimalisht që të krijojë

kushte sa më të mira për
mërgimtarët. “Në mënyrë që
mërgimtarët të kënaqen edhe
këtë verë jemi mobilizuar për
shërbime
administrative
komunale e që të ketë
vendparkime të mjaftueshme
për ta, si dhe të organizojmë
ngjarje kulturore e takime të
përbashkëta për t’u çmallur,
por edhe për të shkëmbyer ide
dhe përvoja për projekte të
reja zhvillimore në komunën
tonë. Asnjë intrigë e përpjekje
dashakeqe nuk mund t’i

pengojë bashkatdhetarët tanë
që ta duan e ta ndihmojnë
atdheun e tyre. Sa më gjatë që
jetojnë e punojnë në mërgim,
aq më shumë e duan
Rahovecin e Kosovën dhe aq
më shumë i duam edhe ne
ata. Ne po angazhohemi me
vullnet të hekurt për t’i krijuar
kushtet e nevojshme, që një
ditë vëllezërit tanë të kthehen
në vendin e tyre, që të
punojnë e investojnë në
ekonominë tonë”, ka thënë
Latifi.

Qendra e Edukimit Joformal për Fëmijë
dhe të Rinj në Pjetërshan, drejt përfundimit
GJAKOVË, 4 KORRIK (ER) Ministria e Kulturës, Rinisë
dhe Sportit ka njoftuar se
Qendra e Edukimit Joformal
për Fëmijë dhe të Rinj në
Pjetërshan të Gjakovës është
drejt përfundimit. Kjo qendër
rinore do të mund të përdoret

gjatë tërë vitit për aktivitete
kulturore
dhe
sportive,
ndërsa me ambiente të
llojllojshme
e
multifunksionale do të ofrojë
hapësira të reja rekreative
dhe kulturore për të rinjtë e
komunës së Gjakovës dhe

nga e gjithë Kosova.
Qendra Rinore e Edukimit
Joformal në Pjetërshan është
investim i Ministrisë së
Kulturës, Rinisë dhe Sportit
në
bashkëpunim
me
organizatën YMCA Kosovo
dhe komunën e Gjakovës.

Kryetari i Skenderajt viziton Thaçin dhe Veselin në Hagë
HAGË, 4 KORRIK (ER) - Kryetari
i komunës së Skenderajt,
Fadil Nura, ka vizituar sot në
Hagë
ish-presidentin
Hashim
Thaçi,
ishkryeparlamentarin
Kadri

Veseli dhe shokët e tjerë të
luftës. Ai në “Facebook”
shkroi se beson shumë se e
drejta është në anën e tyre
dhe luftës sonë çlirimtare.
“Nga vizita te ish-presidenti

Hashim
Thaçi,
ishkryeparlamentari
Kadri
Veseli dhe shokëve të tjerë të
luftës, si heronj të gjallë të
Ushtrisë
Çlirimtare
të
Kosovës, në Hagë, për të

qenë afër dhe për ta parë
moralin e tyre të lartë me një
shëndet të mirë, duke besuar
shumë se e drejta është në
anën e tyre dhe luftës sonë
çlirimtare”, ka shkruar Nura.
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Molliqaj: Presioni i qytetarëve e detyroi Muratin
të përkulet para luftës së UÇK-së
PRISHTINË, 4 KORRIK (ER) Kryetari
i
Partisë
Socialdemokrate,
Dardan
Molliqaj, ka thënë se presioni
i
qytetarëve
e
detyroi
ministrin Hekuran Murati të
përkulet para luftës së UÇKsë. “Presioni i qytetarëve e
detyroi Muratin të përkulet
para luftës së UÇK-së. Ai u
tërheq. Kjo fitore është e
qytetarëve, por është e
pamjaftueshme meqë është
formale sa për opinion
publik. Është farsë”, ka
shkruar Molliqaj në llogarinë
e vet në “Facebook”.
Ai ka thënë se Partia
Socialdemokrate
do
t’i
vazhdojë
aktivitetet
në
shërbim të dekonstruktimit të
kësaj qeverie kundër UÇK-së
dhe do t’i kundërshtojë pa
kompromis
të
gjitha

elementet e saj. “Me çka
matet një pendesë nëse jo me
veprime politike? Me çka
matet vërtetësia e fjalës së
thënë
përpos
me
materializim të saj? Cila është
konsekuenca politike e një
pozicioni
rrënues
ndaj
bindjeve tona si shoqëri, për
liri e çlirim? Çfarë mbetet nga
kërkimfalja, kur asaj i
kalkulohet motivi? Cili na
qenka morali i saj? Që
ministri Murati ka ndërruar,
zor t’i zihet besë. Ajo logjikë
nxjerr krye te vonesa në
reagim. E përllogaritur sikur te
statusi për koston financiare
të lirisë. Pendesa duket
ndryshe dhe pasohet nga
veprime
konkrete.
Test
provues më i afërt në kohë do
të jetë Ligji për Pagën
Minimale”, ka thënë ai.

Molliqaj ka theksuar se për një
fitore edhe më të madhe se
kjo, ku e vërteta për çlirimin

do të ishte e pacenueshme,
një herë e mirë duhet një
organizim
edhe
më
i

fuqishëm. Ai ka shtuar se
potenciali është i madh dhe
organizimi është zgjidhja.

Arrestohen tetë persona të dyshuar
për përfshirje në krim të organizuar
F. DËRMAKU
PRISHTINË, 4 KORRIK - Policia e
Kosovës,
respektivisht
Drejtoria për Hetimin e
Krimit
të
Organizuar
(DHKO), në bashkëpunim
me Prokurorinë Speciale të
Republikës së Kosovës, kanë
realizuar
me
sukses
operacionin disaditorë ndaj
një
grupi
kriminal
të
përfshirë në disa vepra
penale si: “Pjesëmarrja ose
organizimi i grupit kriminal
të organizuar” që lidhet me
veprat “Shkaktim i rrezikut të
përgjithshëm”, “Zjarrvënie”,
“Detyrim” etj., i cili ka
rezultuar me arrestimin e tetë

personave të dyshuar, shtetas
të Kosovës. “Rastet e hetuara
dhe në të cilat dyshohet se
janë përfshirë personat e
dyshuar tanimë të arrestuar

janë: rasti i datës 19.06.2022,
ku rreth orës 02:20 ka
ndodhur një zjarrvënie në një
lokal
në
‘Dardani’
të
Prishtinës, ku dyshohej se

zjarri ishte shkaktuar nga
hedhja e një shisheje me
benzinë (koktej molotovi), e
cila kishte shkaktuar vetëm
dëme materiale. Po me datë
22.06.2022, rreth orës 03:30,
në të njëjtin lokacion afër
këtij lokali në Prishtinë ishte
hedhur një granatë dore e cila
kishte shkaktuar vetëm dëme
materiale në tri veturat të
cilat ishin të parkuara.
Ndërsa me datën 06.06.2022,
në orën 03:03, në rrugën
‘Shemsi Ahmeti’ në Mitrovicë
ishte hedhur një granatë dore
e cila nuk ishte aktivizuar
(shpërthyer). Granata në fjalë
nga vendi i ngjarjes ishte
tërhequr nga njësia përkatëse
e PK-së. Më 28.06.2022, rreth

orës 03:30, në rrugën e
Mullirit në Mitrovicë, ishte
hedhur një granatë dore e cila
kishte shkaktuar vetëm dëme
materiale”, ka njoftuar Policia
e Kosovës, duke theksuar se
me veprime operacionale të
ndërmarra në vazhdimësi më
20 dhe 27 qershor si dhe më 3
korrik është arritur që të
arrestohen tetë personat e
dyshuar për të cilët dyshohet
se kanë qenë të përfshirë në
kryerjen e veprave penale të
lartcekura.
Personat e dyshuar fillimisht
me urdhër të prokurorit kanë
qenë në mbajtje pastaj, sipas
vendimit të gjykatës, u është
vazhduar masa e paraburgimit
për tridhjetë ditë.

BE-ja përkrah qendrat për punë sociale
Faton DËRMAKU
Kamenicë,
4
korrik
Ambasadori i BE-së në
Kosovë, Tomas Szunyog, ka
vizituar të hënën komunën e
Shtimes. Ai është takuar me
kryetarin Qemajl Aliu dhe ka
parë nga afër punën e Qendrës
për
Punë
Sociale
të
mbështetur nga BE-ja.
Szunyog dhe Aliu diskutuan
për rolin e komunave në
zhvillimin ekonomik dhe
social dhe punësimin e të
rinjve. Ata, gjithashtu, vizituan
Qendrën Rinore të drejtuar
nga komuna që kujdeset për
zhvillimin e aftësive të tyre.
Qendra për Punë Sociale në
Shtime u rinovua përmes

projektit të financuar nga BEja dhe zbatuar nga UNDP, të
projektuar për të ofruar
përgjigje
urgjente
ndaj
pandemisë Covid-19 dhe për
ta mbështetur rimëkëmbjen e
menjëhershme
pas
pandemisë.
Projekti me vlerë 5 milionë
euro po zbatohet në gjithë
Kosovën që nga dhjetori i vitit
2020 dhe deri më tani kanë
përfituar më shumë se 8 200
familje në nevojë.
Projekti përfshin ofrimin e
ndihmës direkte për pjesëtarët
më
të
cenueshëm
të
shoqërisë, trajnimin e stafit në
40 Qendrat e Punës Sociale në
Kosovë, si dhe rinovimin e 24
qendrave. “Duke iu përgjigjur
efekteve
negative
socio-

ekonomike të pandemisë
Covid-19, në partneritet me
UNDP-në adresuam nevojat e
grupeve më të cenueshme në
Kosovë,
duke
përfshirë
familjet që jetojnë në varfëri,

gratë që ishin viktima të
dhunës në familje dhe dhunës
me bazë gjinore dhe personat
me aftësi të kufizuara.
Siguruam
ushqime
dhe
produkte higjienike dhe u

ndihmuam me faturat e tyre të
shërbimeve.
Më
e
rëndësishmja,
siguruam
trajnime profesionale që i
ndihmoi ata të gjeneronin të
ardhura”, ka thënë ambasadori
Szunyog.
Nga maji 2021 deri në prill
2022, 40 qendrat u mbështetën
gjithashtu përmes vendosjes
së 40 vullnetarëve të OKB-së,
një për secilën qendër, të cilët
ishin shtesë e rëndësishme e
stafit në qendrat gjatë krizës së
shkaktuar nga pandemia.
BE-ja e mbështeti Kosovën si
në krizën e menjëhershme
mjekësore ashtu edhe në
rimëkëmbjen
socioekonomike pas pandemisë
me vlerë prej 168 milionë
eurosh.
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Rizvanolli tregon tri përfitimet që ka Kosova
nga marrëveshja me MCC-në për energjinë
PRISHTINË, 4 KORRIK - Ministrja
e
Ekonomisë,
Artane
Rizvanolli, ka thënë se
projekti i MCC-së për
energjinë
pritet
të
nënshkruhet më 27 korrik në
Kongresin
Amerikan.
“Marrëveshja nënshkruhet
në Kongresin amerikan në
praninë e kryeministrit Kurti
dhe presidentes Osmani dhe
kongresistëve amerikanë nga
Komiteti
për
Punë
të
Jashtme”, ka thënë Rizvanolli
për RTK-në.
Rizvanolli thotë se më pas
projekti duhet të ratifikohet
në Kuvendin e Kosovës dhe
ajo shpreson që kjo gjë të
bëhet
para
pushimeve.
“Shpresoj dhe besoj se do ta
kemi mbështetjen e të gjitha
partive parlamentare për një
ratifikim të shpejtë në
mënyrë që të fillojë zbatimi
sa më i shpejtë i projektit”, ka

thënë ministrja Rizvanolli.
Ajo thotë se shpreson që
projekti
të
fillojë
të
implementohet brenda dy
vjetëve e që ai do të zgjasë
rreth pesë vjet.
Ministrja ka treguar edhe
përfitimet që, sipas saj, sjell
projekti
për
energjinë.
“Benefitet afatshkurta të
projektit
janë:
Bateritë
ndihmojnë në stabilizim të
sistemit të energjisë. Pra do
të kemi furnizim më cilësor
me energji. E dyta, bateritë
ndihmojnë në akumulimin e
energjisë në kohën kur ajo
nuk na duhet dhe të njëjtën e
shfrytëzojmë gjatë ditës kur ka
kërkesa më të mëdha për
energji. Këto bateri janë
shumë të rëndësishme pasi na
ndihmojnë të shfrytëzojmë
më shumë burime të energjisë
së ripërtëritshme”, ka thënë
Rizvanolli.

Qeveria edhe këtë vit ua paguan
mërgimtarëve policën kufitare
Albulena S. MAVRAJ
PRISHTINË,
4
KORRIK
Kryeministri Albin Kurti ka
njoftuar se Qeveria e
Kosovës edhe këtë vit do ta
paguajë policën kufitare për
mërgimtarët që vijnë për
pushime
në
Kosovë.
“Mirëseardhje të veçantë në
Kosovë
i
dëshirojmë
bashkërisht mërgatës sonë!
Shumë bashkatdhetarë tanë
tashmë kanë ardhur e shumë
prej tyre edhe e kanë filluar
rrugëtimin e tyre për atdhe.
Ne u urojmë mirëseardhje të
përzemërt. Dëshirojmë që
udhëtimet e tyre të jenë sa
më të lehta e të sigurta. Për

të lehtësuar këtë, edhe sivjet
Qeveria e Republikës së
Kosovës do ta mbulojë
koston e policës kufitare për
bashkatdhetarët
tanë.
Procedura vazhdon të jetë e
thjeshtë dhe nuk merr

shumë kohë. Polica mund të
blihet edhe fizikisht në pikat
kufitare hyrëse, për t’i
evituar pritjet në kufi ajo
mund të blihet edhe online
para se të niseni. E pasi ta
kenë blerë bashkatdhetarët

tonë policën, ata mund të
aplikojnë për rimbursim të
pagesës
në
formularin
online të Ministrisë së
Financave”, ka thënë Kurti në
mbledhjen e qeverisë.
Ai ka thënë se mërgata është
pjesë integrale e planit të
qeverisë për zhvillimin e
Kosovës. “E theksoj përsëri,
që ju, mërgata jonë, jeni
pjesë integrale e fuqishme e
planit tonë për zhvillim të
qëndrueshëm të Republikës
së Kosovës. Në këtë drejtim,
Ministria e Punëve të
Jashtme dhe e Diasporës
është duke punuar në
strategji dhe në Ligjin për
Diasporë. Gjatë gjithë vitit
kabineti
qeveritar
ka

zhvilluar
‘Dialogun
me
mërgatën’ dhe një proces i
tillë do të vazhdojë deri në
fund të vitit. Janë duke u
pilotuar për herë të parë
programet për angazhimin e
potencialit
ekonomik,
shkencor e profesional të
mërgatës në kuadër të
Ministrisë së Punëve të
Jashtme dhe Diasporës
(MPJD). Po punohet për herë
të parë për ta jetësuar
koncept-dokumentin
për
mësimin e gjuhës shqipe në
mërgatë dhe certifikimin e
gjuhës”, është shprehur
Kurti, duke shtuar se kanë
krijuar mekanizma për t’i
adresuar
problemet
e
mërgatës.

Kërkohet të hiqen kontrollet dhe taksat e dyfishta
në kufirin Kosovë - Maqedoni
SHKUP, 4 KORRIK (ER) - Një
delegacion i bizneseve i
kryesuar nga Agim Shahini,
kryetar i Aleancës Kosovare të
Bizneseve, është pritur nga
zëvendëskryeministri
i
Maqedonisë së Veriut, Fatmir
Bytyqi, ku është biseduar për
mundësinë e rritjes së
bashkëpunimit mes bizneseve
të dy shteteve.
Zëvendëskryeministri
i
Maqedonisë së Veriut, Fatmir
Bytyqi, ka thënë se AKB-ja
është një shembulli i mirë që
lobon dhe promovon bizneset
në tërë Ballkanin për të mirën
e tyre kapitale. “Mirëpresim
çdo iniciativë dhe investim të

bizneseve të Kosovës në
Maqedoninë e Veriut, sepse ne
kemi shumë hapësira dhe
lehtësira për çdo investitor. Në
këtë drejtim në Ballkan jemi
nder të parët si shtete që
ofrojmë kushte dhe lehtësira
për bizneset”, është shprehur
ai, duke shtuar se Maqedonia
e Veriut ofron parcele dhe
infrastrukturë ligjore dhe fizike
të sigurt për investime.
Kryetari i AKB-së, Agim
Shahini,
ka
thënë
se
gatishmëria e Qeverisë së
Maqedonisë së Veriut për
bashkëpunim me sektorin
privat është shembull i mirë.
Ai ka thënë se tregu dhe

bizneset e Kosovës janë shumë
atraktive, pasi po krijojnë
partneritet me kompanitë e
Maqedonisë
falë
edhe
autostradës shumë të mirë që
ka Kosova. “Shpejtësinë e
qarkullimit të bizneseve,
kapitalit dhe qytetarëve mes
dy shteteve tona, po e
ngadalësojnë kontrolli dhe
taksat e dyfishta doganore dhe
policore në kufirin në mes të
popullatës sonë, prandaj
kërkojmë nga ju t’i hiqni këto
ndalesa
të
dyfishta
të
panevojshme. Si model kemi
tash kufirin Kosovë - Shqipëri,
por edhe vendet e Evropës”, ka
thënë Shahini.
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Ngjarje që janë të mishëruara me hallet
dhe fatet e popullit tonë
Bedri Halimi, poet, prozator,
eseist, publicist, studiues;
paraqitet para lexuesit me librin
“Rrëfime tmerri”, në të cilën
prezantohen tri drama: “Ymer
Prizreni”,
“Dubrava”,
dhe
“Rrëfime tmerri”.
Dramë për personalitetin
madhor të kryetarit të parë të
Shqipërisë natyrale
Në dramën “Ymer Prizreni” –
kushtuar
Ymer
Prizrenit,
prezantohen ngjarjet kryesore
të Lidhjes Shqiptare të Prizrenit,
duke i vënë në skenë disa nga
personalitet kryesore të asaj
kohe.
Përmes dhjetë pamjeve skenike,
paraqet disa nga veprimet
kryesore të asaj periudhe të
rëndësishme
të
çështjes
kombëtare, si: formimin e
Lidhjes,
organizimin
e
rezistencës
kombëtare,
organizimin e vullnetarëve për

MYTESARIFI i PRIZRENIT,
KONSULLI
ANGLEZ,
KONSULLI LIPIH.
Përmes këtyre personazheve
janë zhvilluar tërë ngjarjet, ku
secili nga këndvështrimi i rolit të
tij, dha kontributin e vet sipas
orientimeve që ka marrë.
Personazhet pozitive, flasin për
rezistencën shqiptare në atë
kohë të udhëkryqeve të mëdha
historike, kurse personazhet
negative kryenin detyrat e palës
që e përfaqësonin, qofshin ata
që ishin pjesë e Perandorisë
Osmane,
qofshin
edhe
përfaqësuesë të shteteve të
caktuara evropiane, që gjithsesi
ia mbajtën anën Perandorisë
Osmane në dëm të çështjes
kombëtare shqiptare.
Autori, gjatë hartimit të dramës
përmes dialogjeve nxjerr në pah
esencën e asaj ngjarjeje
historike. Ai ka pasur parasysh
në këtë rast edhe mundësinë e
vënies në skenë, prandaj edhe
ngjarjet zhvillohen në ambiente

Ndërkaq, pas një viti, në majin e
vitit 1999, nga burgjet e Serbisë,
mu në kulmin e pasigurisë,
Serbia i mblodhi të burgosurit
dhe i solli në burgun e
Dubravës, me paramendim të
caktuar: për t’i likuiduar të
burgosurit shqiptarë, duke
provuar në radhë të parë, për t’i
vënë në lajthitje forcat e NATOs.
Autori,
duket
se
është
mishëruar me këtë temë, duke
biseduar më shumë të
burgosur, prandaj edhe ka
vendosur që gjërat kryesore, t’i
risjellë në formë të dramatizuar
për të gjitha ngjarjet e kësaj
tragjedie.
Pra, jo rastësisht personazhet i
merr nga jeta reale, siç janë:
NAIT
HASANI,
ISTREF
HASANI, ENVER DUGOLLI,
HAJREDIN HYSENI, ISMET
MAHMUTI,
XHELAL
CANZIBA, NIJAZI KRYEZIU,
BISLIM ZOGAJ, NAIM LUSHI,
SALI ZARIQI, BESIM ZYMBERI,

mbrojtjen e trojeve shqiptare në
kohën kur Perandoria Osmane
pas humbjes së statusit të
superfuqisë, u detyrua t’i lëshojë
pe
apetiteve
sllave
që
dirigjoheshin nga Rusia.
Autori paraqet rolin e Ymer
Prizrenit në sistemimin e
muhaxhirëve të shpërngulur
nga Sanxhaku i Nishit, e deri te
organizimi i kryengritjes kundër
Perandorisë
Osmane.
Gjithashtu
prezantohen
likuidimet e veglave të Sulltanit,
si: daktilografistit, vrasjet e
Abdullah Pashë Drenit e Ali
Pashë Maxharrit etj..
Pos Ymer Prizrenit, paraqiten
edhe personalitete të tjera, që
janë personalitete emblematike
të historisë shqiptare, si: YMER
PRIZRENI, ABDYL FRASHËRI,
SHUAIP SPAHIU, RAMADAN
ZASKOCI, SULEJMAN VOKSHI,
ALI IBRA, MIC SOKOLI,
AHMET KORONICA, JUSUF
AGA, pastaj edhe personazhe
tjera, si: ALI PASHË MAXHARRI,
RIZA PASHA, ABDULLAH
PASHË DRENI, NAZIF PASHA,
MUHTAR PASHA, MEHMET
ALI BEU, DERVISH PASHA,

të caktuara, ku shumëçka
praktike që do të mund të dukej
në film, në dramë është e
pamundur, prandaj gjërat i
thotë përmes ligjërimit artistik
të rrëfimeve të personazheve në
fjalë.
Autori nuk e ka ngarkuar
dramën me deskripcion dhe
është munduar të jep mesazhin
kryesor të kësaj ngjarjeje
historike, ku jo rastësisht e
përfundon dramën me arritjen
e kulminacionit të rezistencës
shqiptare. Mesazh ky që është
aktual për të gjitha kohët deri në
bashkimin e trojeve shqiptare.
Paraqitja e fatit tragjik të të
burgosurve
shqiptarë
në
burgun e Dubravës
Në
dramën
“DUBRAVA”,
përmes
gjashtëmbëdhjetë
pamjeve, autori paraqet tmerrin
që kanë përjetuar të burgosurit
shqiptarë në burgun e Dubravës
më 1999. Okupatori serb në
qershor të vitit 1998 i largoi të
burgosurit
shqiptarë
nga
burgjet e Kosovës, ndërsa i çoi
në burgjet e Serbisë.
Largimi u bë me arsyetimin e
mungesës së sigurisë në Kosovë.

NASER SHPORTA, BAJRUSH
XHEMAJLI, AVNI KLINAKU,
AVDI MEHMETI, LIBURN
ALIU, SADIK ZEQIRI, FILIP
PJETRI, HAQIF ILJAZI, XHEVAT
HAZIRI, BEDRI KUKALAJ,
SKENDER FERIZI, FRASHËR
SHABANI, BESIM ZOGAJ,
BILBIL
DURAKU,
AGIM
HULAJ, RASIM SELMANAJ,
BLERIM CAMAJ, UKË THAÇI,
SELIM LOKAJ, AVDYL JETISHI,
RIZA
TAHIRUKAJ,
HILË
KQIRAJ, ENVER BERISHA,
GJERGJ KARAQI, AGIM GASHI.
Përmes këtyre personazheve,
paraqitet tërë kronologjia e
tragjedisë së Dubravës. Pra,
përmes këtyre personazheve,
demaskohen tendencat serbe,
gjoja se këtë tragjedi e bënë
forcat e NATO-s. Pastaj, po
përmes këtyre personazheve
tregohet se Serbia nuk i kishte
në grykë të pushkës vetëm të
burgosurit politik, por të gjithë
shqiptarët pa marrë parasysh se
për çka ishin të burgosur.
Gjithashtu, përmes këtyre
personazheve real, autori na
sjell edhe dëshminë, se Serbia
nuk ka zgjedhur për t’i vrarë apo
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burgosur vetëm shqiptarët e
konfesionit mysliman, por ka
burgosur e ka vrarë edhe
shqiptarë të fesë katolike.
Këtu,
jepen
dëshmi
të
pamohueshme, përmes vetë
personazheve shqiptare të
konfesionit katolik. Kështu
paraqiten me mjeshtri ngjarjet
si: Largimi i të burgosurve nga
Kosova në vitin 1998; Kthimi i të
burgosurve në Kosovë më 1999;
arritja në burgun e Dubravës;
Provokimet në burgun e
Dubravës; Bombardimet e
NATO-s dhe forcave serbe;
Rreshtimi dhe pushkatimet e të
burgosurve; Vrasjet e të
burgosurve; Kurthi ndaj të
burgosurve; Ndihma e të
burgosurve; Tubimi te salla e të
burgosurve; Të plagosurit dhe
largimi i të burgosurve etj..
Gjërat që paraqet autori në këtë
Tragjedi, janë trishtuese, por
reale, ngase nuk ka mundur
autori t’i shmanget realitetit.
Është çështje e shijes së
regjisorit, se çfarë do të marrë
për ta vënë në skenë nga ato
ngjarje të kësaj drame, e që
gjithsesi autori i ka kushtuar
rëndësi deri në detaje. Gjithsesi
edhe kjo dramë, e mbërthen
lexuesin, duke e bërë për vete që
nga fillimi e deri në fund.
Paraqitja e fatit tragjik të
dhunimit të femrave shqiptare
nga okupatori serb
Autori Bedri Halimi, siç thamë,
ka shkruar në gjini të ndryshme
letrare për plagët e ndryshme të
popullit
shqiptar
gjatë
periudhave
të
ndryshme
historike. Jashtë këtij interesimi
nuk ka mbetur as fati tragjik i
shumë femrave shqiptare (mbi
njëzet mijë) të dhunuara nga
forcat serbe gjatë pranverës së
vitit 1999. Forcat serbe në
shumë vende të Kosovës, kanë
dhunuar femrat shqiptare, kudo
që u është dhënë mundësia.
Prandaj, autori në dramën
“Rrëfimet e tmerrit”, përmes
pesë personazheve, në gjashtë
pamje, arrin që ta paraqes tërë
kompleksitetin e asaj tragjedie
të përjetuar nga pjesëtaret, jo
vetëm të botës femërore, por
autori sjell dëshmi edhe për
dhunimin e meshkujve, që u
është bërë nga forcat serbe.
Përmes
dialogjeve
dhe
monologjeve të personazheve
të asaj tragjedie, si: SHPRESA,

JETA, DRITA, KALTRINA dhe
SHQIPJA; arrin ta zbërthejë
botën
e
brendshme
të
personazheve të dhunuara, të
cilat për shkak të traumave që
kanë përjetuar, me përfundimin
e luftës, përfunduan në spitalin
e QKUK-së, në repartin e
Neuropsikiatrisë.
Pas trajtimit që u është bërë nga
personeli
mjekësor,
personazhet janë mbledhur në
ambiente të caktuara të repartit
dhe kanë biseduar duke
evokuar hallet dhe brengat e
tyre.
Sado që ishin të rënda rrëfimet
që ia kanë treguar njëra-tjetrës,
duke pasur rrezikun potencial
në përsëritjen e traumës, e në
anën tjetër kishin edhe nevojën
e shkarkimit shpirtëror për të
biseduar, për të treguar.
Janë këto dy momente të
kundërta
që
paraqesin
dramacitetin jo vetëm në raport
me personazhet mes vete, e ku
autori ka pasur kujdes në
shtrimin e gjërave, pa përdorur
gjuhë eufemike.
Në anën tjetër, përmes nevojës
së brendshme shpirtërore për të
rrëfyer, përmes personazheve,
arrin ta zbërthejë në një masë të
konsiderueshme temën e
ndjeshme të dhunimeve të
femrave shqiptare. Për fat të
keq, shumë shkrimtarë dhe
artistë, nuk i janë qasur kësaj
teme, duke e konsideruar të
rëndë, apo edhe duke mos u
mishëruar sa duhet me këtë lloj
plage shpirtërore, që shumë
njerëz vazhdojnë ta vuajnë në
palcën e shpirtit edhe sot e kësaj
dite.
Prandaj, autorin Bedri Halimi,
pos për dramën si tërësi, duhet
përgëzuar edhe për guximin për
t’ju rrekur kësaj teme.
Kjo dramë, ndonëse si volum i
kursyer, megjithatë jo vetëm si
ngjarje në tërësi, me tërë
dramaticitetin e saj, jepet në
formë të sintetizuar, duke lënë
për të kuptuar, se ngjarje si këto,
që paraqiten në këto rrëfime,
kanë ndodhur në shumë vende
të tjera të Kosovës, e që
shpresojmë, se edhe krijuesë të
tjerë të fushave të ndryshme të
artit e kulturës, do ta marrin
guximin për ta trajtuar edhe
këtë plagë shpirtërore të një
numri jo të vogël të pjesëtarëve
të popullit tonë.
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Ndriçimi i virtyteve gjithëpërfshirëse
të një vendi të lashtë
Materialin e lëndës së përfshirë
në kapitujt e librit, autori i ka
përshkruar me dinjitet dhe në
mënyrë
koncize
përmes
trajtesave
shtjelluese
të
demonstruara, konkretizuara
dhe ilustruara me shumë
fotografi e fotoportrete në
teknikën kolor. Meqenëse librin
ia ka kushtuar Egjiptit, ai me
vizion të plotë thekson se Egjipti
është një vend me traditë të
lashtë, një vend që konsiderohet
si djep i qytetërimit.
Gazetarit, publicistit, studiuesit,
udhëpërshkruesit, gjuhëtarit të
orientalistikës, pedagogut dhe
veprimtarit të denjë dhe
universal të çështjes kombëtare,
Elez Osmani, nga Morina e
Komunës së Gjakovës, i cili në
maj të vitit 1999 emigroi në
SHBA, në Nju Jork, ku edhe tani
me familje jeton dhe punon,
vitin e kaluar (2021), edicioni i
Shtëpisë
Botuese “Ditura
Islame” e Bashkësisë Islame të
Republikës së Kosovës në
Prishtinë, ia botoi librin me titull

vazhdim të parathënies autori
thekson se kur rënë në kontakt
për herë të parë me Egjiptin, e ka
impresionuar, e ka bërë për vete
dhe e ka shtyrë të mbajë
shënime, pa menduar se
ndonjëherë do të publikohen.
Kjo ide lindi natyrshëm, thotë ai.
Panorama e Egjiptit vetvetiu të
shtyn që tërë aktivitetin mendor
ta përqendrosh në ngacmimet
që i shikon, e këtu befasitë janë
të shumta objektet interesante e
të larmishme. “Kujtoj se kur
udhëtari
mban
shënime,
udhëtimi është kënaqësi, por
njëkohësisht edhe vlerësim për
ato që shikohen”, shprehet ai.
Autori Osmani thekson se fjalorë
të shumtë udhë përshkrimin e
përkufizojnë si një lloj shkrimi
letrar – shkencor, në të cilin
personi shpreh përshtypjet nga
udhëtimi i tij, ndërsa përshkruan
me hollësi pamjen e pasazheve
të përshkruara. Ai në vazhdim
thekson se ata që shkruajnë këtë
lloj zhanri letrar nuk janë vetëm
udhëtarë të rëndomtë, por ka

“Egjipti flet me gjuhën e
shekujve – udhë përshkrim”,
redaktor i të cilit është Ramadan
Shkodra.
Autori Elez Osmani, në fillim të
parathënies thekson se këtë libër
ka filluar ta shkruaj në Egjipt
gjatë viteve 1987-1988 kur
studionte gjuhën arabe në
Universitetin e Kajros, si bursist i
komitetit të shkencës, kulturës
dhe arsimit të Kosovës, e ka
vazhduar gjatë kohës kur në
Prishtinë punoi si pedagog dhe
gazetar deri në vitin 1999 dhe e
ka përfunduar në Nju Jork. Në

mes tyre shkencëtarë, ushtarakë
marinarë apo misionarë, e
kështu me radhë. Udhë
përshkrimet kanë ekzistuar që
nga kohërat antike. Ato janë
shkruar gjithashtu nga historiani
grek Herodoti, nga kinezët,
arabët dhe shumë të tjerë. Pastaj
datojnë që nga koha e Cezarit i
cili konsiderohet personi i parë
që fillon këtë stil letrar.
Udhë përshkrimet janë një
formë e ruajtjes së gjurmëve të
veprave të historive njerëzore,
pohon autori Osmani dhe shton
se këtë e thonë me dhjetëra

njerëz të mëdhenj se shkrimet
që vijnë si frymëzim nga
udhëtimet dhe shndërrohen në
arkiv, për t’i bërë të prekshme
për këdo që do ta ndjente
magjinë e udhëtimit.
Materialin e lëndës së përfshirë
në kapitujt e librit, autori i ka
përshkruar me dinjitet dhe në
mënyrë
koncize
përmes
trajtesave
shtjelluese
të
demonstruara, konkretizuara
dhe ilustruara me shumë
fotografi e fotoportrete në
teknikën kolor. Meqenëse librin
ia ka kushtuar Egjiptit, ai me
vizion të plotë thekson se Egjipti
është një vend me traditë të
lashtë, një vend që konsiderohet
si djep i qytetërimit. Ai po ashtu
është edhe djep i paqes i
lumturisë dhe i sfidave, një vend
ku gjithçka duket e mundur.
Në trajtesën shtjelluese “Misiri –
nënë e botës” të kapitullit të parë
Lashtësia e kulturës, autori
Osmani shkruan se Republika
Arabe e Egjiptit, apo siç e quajnë
vendasit Masr – Misiri, që në
arabisht do të thotë “vend,
qendër urbane dhe kufitare” dhe
mund të jetë me prejardhje të
lashtë egjiptiane nga fjala mdr,
me një gamë të gjerë kuptimesh
duke përfshirë “kufirin e
mbrojtur” dhe “të murosur”.
Egjipti është një ndër shtetet e
pakta që shtrihet në dy
kontinente, në Kontinentin e
Afrikës dhe në Kontinentin e
Azisë. Pozita e tij gjeografike
është shumë e rëndësishme. Në
Veri, Egjipti a Detin Mesdhe, në
Lindje
përkufizohet
me
Palestinën dhe Izraelit, dhe laget
me ujërat e Detit të Kuq, në Jug ka
fqinj Sudanin, kurse në
Perëndim Libinë. Sipërfaqja e
Egjiptit është një milion e
pesëqind mijë kilometra katrorë,
por tokë pjellore ka vetëm 55
mijë km katrorë, e cila shtrihet
kryesisht rreth brigjeve të Nilit. Ky
është vend me tri pejsazhe
natyrore,
madhësish
të
ndryshme. Në të dyja anët e
brigjeve të Lumit Nil, gjendet
rripi i ngushtë i tokës së punuar,
ndërsa më tej shtrihet sipërfaqja
e paskajshme shkretinore dhe
trashëgimia historike, kulturore,
antike, që përshkon fund e krye
Egjiptin.
Autori Elez Osmani në vazhdim
të prezantimit dhe përshkrimit të
Egjiptit shkruan se në sipërfaqen
e pëlleshme të tij jeton gati e tërë
popullsia. Për këtë shkak lugina e

Nilit, është toka me popullsi më
të dendur në botë. Vet ekzistenca
e popullsisë së Egjiptit është e
lidhur ngushtë, është e pandarë
nga Lumi Nil. Herodoti
shkruante se Egjipti është
dhuratë e Nilit dhe se po të mos
ishte Nili, nuk do ishte as Egjipti.
Egjipti karakterizohet me një
klimë të thatë dhe të nxehtë
ngase ky vend gjendet në brezin
subtropik. Reshjet atmosferike
janë tejet të pakta, ndërsa në disa
vise jugore dhe nëpër shkretëtira,
shirat nuk bien me vite. Në
Egjipt, pothuajse nuk ka dimër.
Temperaturat janë të larta gjatë
tërë vitit, thekson autori, dhe në
vazhdim shton se popullsia e
Egjiptit është mjaftë homogjene.
Banorët e vërtetë nomad, që këtu
ka disa mijë, jetojnë kryesisht në
Gadishullin e Sinajit, por edhe
këta pothuajse janë vendosur në
vendbanime të përhershme. Në
viset
veriore
të
vendit,
pasardhësit e egjiptianëve të
vjetër janë shumë të përzier me
elementin arab, ndërsa në Jug
me atë zezak. Shtimi natyror i
popullsisë është shumë i lartë.
Këtu jetojnë edhe italianë,
anglezë, gjermanë, francezë,
turq, shqiptarë etj. Gjuha zyrtare
në Egjipt është arabishtja, por
nëpër qytete fliten edhe
frëngjishtja
e
anglishtja.
Popullsia 90% i përket fesë
islame, kurse 10% janë të
krishterë – koptë. Egjipti
vazhdimisht ka pasur dhe ka rol
të rëndësishëm si rrugë
strategjike ndërmjet Lindjes dhe
Perëndimit. Kjo ka bërë që në
këtë vend gjithmonë të ketë
trazira dhe luftëra.
Autori i librit, Elez Osmani,
shkruan se Egjipti është njëri nga
djepet e qytetërimit të shoqërisë
njerëzore. Egjipti ishte me fat,
ngase kurrë nuk u shkatërrua
deri në themel nga tërmetet, apo
erërat e ndryshme gjatë
shekujve. Për historinë e
lavdishme të këtij vendi
dëshmojnë një numër i madh i
piramidave, gurët e mëdhenj që
paraqesin personalitetin e
faraonëve, varrezat nëntokësore,
me piktura të shkëlqyera me
ngjyrë, reliefët e shumtë, sfingat
dhe shtatoret, si dhe gjëra të
ndryshme të jetës së përditshme,
dhe në fund ajo që është më
interesante, papiruset e shumta,
në të cilat janë shkruar legjendat,
mitet, por edhe tregimet e
ngjarjet e ndryshme të jetës së

rëndomtë.
Me shkrimin e vet, autori Osmani
bën me dije se Egjipti është vend
që ka pasur një qytetërim që
është ndër më të hershmit. Këtu
gjenden mbetje të trashëgimisë
kulturore, me një lashtësi 8-9 mijë
vitesh, siç janë qytetet e rrënuara,
tempuj të ndryshëm, kanalizime
e kështu me radhë. Më vonë
gjurmët e tyre të pashlyera i lanë
edhe kultura e vjetër egjiptiane,
greke, romake dhe ajo arabe.
Shumë studiues të njohur e
kaluan jetën duke hulumtuar
Egjiptin, për të cilin shkruan
vepra me vlerë kapitale. Historia e
gjatë dhe e pasur e Egjiptit e cila
në detaje ende nuk është e
njohur, ka kohë që është bërë
pjesë përbërëse e gjurmimeve,
studimeve dhe hulumtimeve
shkencore.
Në trajtesën shtjelluese “Qyteti i
Kajros” të kapitullit të dytë
Metopola
afrikane,
autori
Osmani shkruan se Kajroja “ElKahiretu”, është kryeqyteti i
Egjiptit. Zona e saj metropolitane,
me një popullsi prej afro 20
milion banorësh, është më e
madhja në Afrikë, kurse e gjashta
ndër qytetet më të mëdha në
botë. Kajroja konsiderohet si një
qytet botëror sipas klasifikimit të
ekspertëve. Kajroja është edhe
qyteti më i madh në Egjipt. Me
një popullsi prej mbi 9 milionë të
shpërndarë në 3.085 km katrorë,
ndërsa pjesa tjetër prej 9.5
milionë banorësh jetojnë në
afërsi të qytetit. Emri zyrtar i
qytetit është Al-Qāhirah, në
dialektin lokal zakonisht quhet
me emrin e vet shtetit misir që në
dialektin lokal shqiptohet Misr.
Qyteti i Kajros u themelua nga
komandanti Fatimi Xhevher El
Sikili, në emër të sunduesit të tij të
atëhershëm Halifit El-Mu’izz, pas
pushtimit Fatimit të Egjiptit në
vitin 969 pas Epokës sonë.
Autori Osmani duke përshkruar
Kajron, thekson se ai ndodhet në
brigjet dhe ishujt e Nilit në
Egjiptin Verior, pak në Jug të
vendit, ku lumi lë luginën e tij të
kufizuar.
Në
shkretëtirën
perëndimore është pjesa e
nekropolit antik të Memfisit, në
pllajën e Gizës, me tri piramidat e
saj të mëdha. Rreth 18 kilometra
në Jug të Kajros, është qyteti i
vjetër i Memfisit, që kufizohet me
nekropolin Sakara. Këto qytete
janë paraardhësit e lashtë të
Kajros.
Kajroja moderne u themelua në
vitin 969 pas Epokës së re nga
Dinastia e Fatimitëve, por toka që
përbën qytetin e sotëm, ishte
vendi i kryeqytetit të lashtë
egjiptian, gjurmët e të cilit
mbetën të dukshme në pjesë të
Kajros së vjetër.
Me shkrimin dhe botimin e këtij
libri vërtetë me peshë dhe vlerë të
lartë, autori Elez Osmani ka
dhënë një kontribut të madh në
shpalosjen, ndriçimin dhe
reflektimin
e
vlerave
gjithëpërfshirëse të virtyteve të
një treve atraktive, të pasur dhe të
begatë
me
sihariq
dhe
margaritar natyror.
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Franck Kessie transferohet te Barcelona
BARCELONË, 4 KORRIK (ER) Barcelona tashmë ka
zyrtarizuar transferimin e
Franck Kessie në “Camp Nou”.

Që nga sezoni i ardhshëm
Kessie do të jetë lojtar i ekipit
blaugrana. Lajmin për
zyrtarizim e Kessies e ka bërë

me dije Barcelona. Ai i është
bashku ekipit katalanas si një
lojtar i lirë pasi i ka skaduar
kontrata me kampionin

italian, Milanin. Mesfushori
ka nënshkruar kontratë me
Barcën deri në qershor të vitit
2026.

E krahasojnë me Messin,
Qëndresa Krasniqi, futbollistja nga Kosova,
që e vogël stërvitej me ekipe djemsh
PRISHTINË, 4 KORRIK - Qëndresa
Krasniqi është një nga ato vajza
që ia ka dalë. Karriera e saj flet
vetë, pasi ka fituar shumë dhe
është pjesë e kombëtares së
Shqipërisë.
E lindur në Prishtinë, 27-vjeçarja
të cilën e krahasojnë me Leo
Messin për stilin e lojës, nuk e
imagjinon dot jetën e saj pa
futboll. Prej këtij sporti ka marrë
shumë emocione dhe i këshillon
edhe vajzat e tjera të mos
hezitojnë që ta provojnë.
Në intervistën e dhënë për
Federatën Shqiptare të Futbollit,
lojtarja që ka qenë pjesë e
Prishtinës dhe Hajvalisë në
Kosovë, si dhe më pas ka luajtur
edhe në Zvicër me Yverdon dhe
Red Boots Aarau, tregon të gjithë
hapat e saj në karrierë, kalimin te
Shqipëria, vështirësitë e para dhe
futbollistet që e kanë motivuar
për të ecur përpara në botën e
futbollit.
Sigurisht në fund e mbyll me një
mesazh për të gjitha vajzat, që të
merren me sport dhe të mos
ndalen në asnjë çast.
Çfarë ju ka shtyrë të përfshiheshit
në botën e futbollit? Sa vjeçe ishit
kur ia nisët të luanit?
Krasniqi: Kam qenë shumë e
vogël kur kam filluar të luaj, në
fillim me vëllanë dhe shokët e
lagjes në rrugët e lagjes. Pastaj,
më kujtohet, që në moshën
nëntëvjeçare jemi regjistruar me
vëllanë në ekipet për djem, pasi
atëherë kam qenë shumë e vogël
dhe nuk ka pasur ekipe për femra
për moshën time.
Na tregoni pak për hapat në
karrierë, ku e nisët dhe si vazhdoi
gjithçka?
Krasniqi: Kur isha në moshën 12vjeçare u hap Klubi i Femrave FC
Prishtina. M’u bë ftesa nga
trajnerja ime e parë, Afërdita
Fazliu, që të bëhem pjesë e ekipit
të femrave të Prishtinës, vendit
ku unë jetoja. Ka qenë për mua

një ëndërr e bërë realitet që të
bëhem pjesë e një ekipi futbolli
për femra. Një vit pasi iu
bashkova Klubit FC Prishtina
mora çmimin si “Talentja e vitit
2009”, ndërsa në vitin 2010 kam
fituar çmimin “Futbollistja më e
mirë e re e vitit”. Këto çmime
ishin motiv për mua që të punoja
dhe që të arrija sa më shumë në
futboll. Për katër vjet me radhë,
2012-2016,
fitova
çmimin
“Futbollistja më e mirë e vitit” në
kampionatin e femrave në
Kosovë. Për mua ishte ndjenja
më e mirë që kam përjetuar,
sepse futbolli për mua ishte pjesa
më e rëndësishme e jetës sime.
Gjithashtu sa isha pjesë e ekipit
FC Prishtina kemi pasur trajner
Suad Keqin. Ai ishte trajner edhe i
vajzave, edhe ekipit të të rinjve të
djemve. Çdo ditë kam bërë
stërvitje paradite me ekipin e
vajzave dhe pasdite me ekipin e
të rinjve të djemve. Trajneri me
thoshte ti je më e mirë se shumë
djem që kam unë në ekip. Sa isha
pjesë e ekipit të Prishtinës kemi
arritur të fitojmë të gjitha trofetë
në garat e femrave. Ishim
kampione dhe fitues të Kupës së
Kosovës. Me të vërtetë, tani që i
kujtoj, ato momente dhe
emocione janë pjesa më e mirë
që kam kaluar në jetën time.
Në vitin 2016 u bëra pjesë e Klubit
FC Hajvalia, klubi i parë në
Kosovë që ka filluar të paguajë në
futbollin e femrave. Për mua dhe
bashkëlojtaret e mia ishte një
motiv shumë më i madh që ne të
punonim dhe të arrinim sa më
shumë suksese, kur e dinim që
djersa jonë për herë të parë pas
kaq shumë viteve do të na
paguhej. Po atë vit, me punë,
disiplinë dhe shumë sakrifica,
arritëm të shpallemi kampionë
dhe ishim ekipi i parë i femrave
në Kosovë që do të merrnim
pjesë në Ligën e Kampionëve.
Me të vërtetë s’ka fjalë që t’i
përshkruaj ato emocione. Ëndrra
e u bë realitet. Me te vërtetë nuk

fillimet tona as që i kemi
imagjinuar ndonjëherë. Është
motiv shumë më i madh për ne,
që të punojmë dhe të arrijmë
rezultate sa më pozitive.

mund të përshkruhen me fjalë
ato emocione, që vetëm futbolli
mund t’i dhurojë. Hajvalia më
mundësoi që në vitin 2017
karrierën ta vazhdoj në futbollin
zviceran. Ishin momentet më të
lumtura të jetës sime. Ëndrra ime
ishte gjithmonë që një ditë të
arrija të luaja në një klub jashtë
Kosovës dhe Shqipërisë. Me të
vërtetë, për të folur për futbollin,
nuk më mjaftojnë fjalët t’i
përshkruaj emocionet që më ka
bërë të përjetoj. Mund të them që
është pjesa më e bukur dhe më e
rëndësishme që kam kaluar në
jetën time.
Për femrat nuk është e lehtë të
merren me futboll, kush ju ka
mbështetur më shumë?
Krasniqi: Është normale që në
fillim ka qenë shumë e vështirë,
pasi jemi paragjykuar shumë
dhe thuhej se “futbolli nuk është
për vajza” e shumë fjalë të tjera
që nuk më kanë bërë të ndihem
mirë. Me përkrahjen e familjes,
vullnetin dhe dëshirën që një
ditë të bëhem një futbolliste
shumë e mirë, nuk jam ndalur
kurrë dhe kam arritur të gjitha
këto suksese, që janë pjesë e
paharruar dhe më të bukurat e
jetës time.

Keni ndonjë idhull, futbollist apo
futbolliste që ju motivon?
Krasniqi: Idhull futbollist ose
futbolliste nuk kam, por më
pëlqen shumë loja e Lionel
Messit. Pak a shumë më
krahasojnë shumë me stilin e
lojën e tij. Kjo më bën të ndihem
shumë mirë. Si futbolliste
shqiptare që kanë arritur shumë
në futboll, janë Fatmire Bajramaj
dhe Kosovare Asllani. Ato më
motivojnë.
Sa ka ndikuar futbolli te ju, në çdo
aspekt të jetës? Ju kanë parë
ndryshe apo diçka tjetër?
Krasniqi: Futbolli ka ndikuar
shumë vetëm për gjëra të mira në
jetën time. Nuk do të mund ta
paramendoja jetën time si do të
ishte po të mos isha futbolliste.
Futbolli është një pjesë që me të
vërtetë s’mund ta përshkruash
me fjalë, çfarë emocionesh të
dhuron. Jam me fat që është pjesë
e jetës sime.
Kohët e fundit futbolli i femrave
po merr mbështetje nga FIFA,
UEFA dhe federatat. Si e shikoni
këtë?
Krasniqi: Me të vërtetë tani kemi
përkrahje shumë më të madhe
për futbollin e femrave. Në

Gabriel Jesus, lojtari më i ri i Arsenalit
Londër, 4 korrik (ER) - Gabriel
Jesus është lojtari më i ri i
Arsenalit.
Tashmë
edhe
zyrtarisht Gabriel Jesus nga

sezoni i ardhshëm do të veshë
fanellën e “topçinjve”. Lajmin e
ka bërë me dije klubi londinez
në “Twitter”.

Sulmuesi ka nënshkruar një
kontratë
pesëvjeçare
me
Arsenalin. Shuma që ekipi
londinez
i
ka
paguar

Manchester Cityt për Jesusin
është 45 milionë funte. 25vjeçari do ta bartë fanellën me
numër nëntë tek Arsenali.

Ju jeni pjesë e kombëtares
shqiptare. Çfarë domethënie ka
për ju? Çfarë emocionesh ju jep të
luani për Shqipërinë?
Krasniqi: Normal, ëndrra e çdo
futbollisti apo futbollisteje është
që një ditë ta përfaqësojë vendin e
vet. Unë jam shqiptare nga
Kosova, por për mua është nder
dhe krenari që jam pjesë e
kombëtares së Shqipërisë. Janë
emocione që s’mund të
përshkruhen kur këndohet himni
i Shqipërisë dhe përfaqësojmë
ngjyrat kuq e zi.
Herën e parë te Shqipëria si e
mbani mend? Çfarë ju ka bërë më
shumë përshtypje atëherë?
Krasniqi: Unë kam qenë pjesë e
përfaqësueses së Kosovës por, për
shkak se atëherë nuk ishte pjesë e
FIFA dhe UEFA, më erdhi ftesa
prej Shqipërisë dhe e pranova.
Hera e parë që jam bërë pjesë e
kombëtares së Shqipërisë ka qenë
në vitin 2016. Kam qenë e vogël
dhe ishte një ndjenjë e
papërshkrueshme. Kam pasur
shumë emocione, por i falënderoj
të gjitha vajzat dhe stafin e
kombëtares, që në ato kohë më
kanë mbështetur dhe më kanë
motivuar që unë të punoj shumë
që të jem pjesë e kombëtares dhe
të arrijmë suksese së bashku.
Çfarë mesazhi u jepni vajzave që u
thuhet se futbolli është vetëm për
djem?
Krasniqi: Unë u them të gjitha
vajzave të vogla, që e duan
futbollin dhe kanë talent, të mos
ndalen kurrë, të punojnë shumë
sepse futbolli të dhuron
emocione që shumë rrallë mund
t’i përjetosh. Me punë, disiplinë
dhe karakter mund të arrijnë që
ëndrrat t’i bëjnë realitet.
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3sUSsU]JMHGKMHQHSHVs  DQsWDUsYHWs.RPLVLRQLWSsU1GLKPs6KWHWsURUH

1s ED]s Ws /LJMLW QU/ SsU 1GLKPsQ 6KWHWsURUH DQsWDUsW H .RPLVLRQLW SsU 1GLKPs
6KWHWsURUHHPsURKHQQJD.XYHQGLL5HSXEOLNsVVs.RVRYsV

'HW\UDWGKHSsUJMHJMsVLWsH.RPLVLRQLWSsU1GLKPs6KWHWsURUH

.RPLVLRQLSsU1GLKPs6KWHWsURUHsVKWsSsUJMHJMsVSsUNsWRGHW\UDGKHSsUJMHJMsVL

x YHQGRVSsUDXWRUL]LPLQHQGLKPsVVKWHWsURUH
x RIURQ NRPHQWH PH VKNULP SsU SURMHNWOLJMHW Ws FLODW RUJDQHW SURSR]XHVH YOHUsVRMQs VH
SURMHNWOLJMHWNDQsHOHPHQWHWsQGLKPsVVKWHWsURUH
x YHQGRVSsUSsUSXWKVKPsULQsHQGLKPsVVKWHWsURUH
x XUGKsURQUHYRNLPLQHQGLKPsVQsUDVWVHYOHUsVRKHWVHQGLKPDVKWHWsURUHQXNsVKWsQsSDMWLP
PHGLVSR]LWDWQsIXTLSsUQGLKPsQVKWHWsURUH
x SURSR]RQ PDVD DGHNXDWH SsU Ws VLJXUXDU Ts oIDUsGR VNHPH HN]LVWXHVH H QGLKPsV Ws MHWs Qs
SsUSXWKMHPHGLVSR]LWDWHNsWLMOLJML
x DXWRUL]RQSsUSXWKVKPsULWsHNXVKWs]XDUDWsQGLKPsVVKWHWsURUH
x .RPLVLRQLPLUDWRQ5UHJXOORUHQH3XQsVNXSsUFDNWRKHWRUJDQL]LPLSURFHGXUDWDGPLQLVWUDWLYH
WsYHQGLPPDUUMHVVLGKHPDVDWHGXKXUDSsUHYLWLPLQHNRQIOLNWLWWsLQWHUHVLW
x .RPLVLRQLoGRYLWGHULPsVKWDWRUPLUDWRQ5DSRUWLQ9MHWRUWs1GLKPsV6KWHWsURUHGKHLD
GsUJRQ.XYHQGLWWs5HSXEOLNsVVs.RVRYsV
x .RPLVLRQL XVKWURQ GHW\UDW GKH SsUJMHJMsVLWs WMHUD Ws SsUFDNWXDUD PH /LJMLQ SsU 1GLKPs
6KWHWsURUH
0DQGDWLLDQsWDUsYHWs.RPLVLRQLWSsU1GLKPs6KWHWsURUH

$QsWDUsWH.RPLVLRQLWSsU1GLKPs6KWHWsURUHHPsURKHQPHPDQGDWWUL  YMHoDUPHPXQGsVL
WsUL]JMHGKMHVHGKHSsUQMsPDQGDW$QsWDUsWH.RPLVLRQLWSsU1GLKPs6KWHWsURUHSXQRMQsPH
RUDUWsSORWsWsSXQsVQXNGXKHWWsPEDMQsIXQNVLRQHSXEOLNHGKHSR]LWDWsHPsUXDUDSROLWLNH
.DQGLGDWsWSsUDQsWDUsWs.RPLVLRQLWSsU1GLKPs6KWHWsURUHGXKHWWsSORWsVRMQsNXVKWHW
VLYLMRQ

=DL]ERUSHW  þODQD.RPLVLMH]DGUåDYQXSRPRüғ

1D RVQRYX =DNRQD EU/ R GUåDYQRM SRPRüL þODQRYH .RPLVLMH ]D GUåDYQX SRPRü
LPHQXMH6NXSãWLQD5HSXEOLNH.RVRYR


=DGDFLLRGJRYRUQRVWL.RPLVLMH]DGUåDYQXSRPRü

.RPLVLMD]DGUåDYQXSRPRüRGJRYRUQDMH]DVOHGHüH]DGDWNHLRGJRYRUQRVWL

x 2GOXþXMHRRYODãüHQMXGUåDYQHSRPRüL
x 3UXåDSLVPHQHNRPHQWDUH]D1DFUWH]DNRQDNRMHRUJDQL]DSUHGODJDQMHRFHQHGDQDFUW]DNRQD
VDGUåDHOHPHQWHGUåDYQHSRPRüL
x 2GOXþXMHRXVDJODãHQRVWLGUåDYQHSRPRüL
x 1DODåH RSR]LY SRPRüL X VOXþDMHYLPD NDGD VH RFHQL GD GUåDYQD SRPRü QLMH X VNODGX VD
RGUHGEDPDQDVQD]LRGUåDYQRMSRPRüL
x 3UHGODåHDGHNYDWQHPHUHNDNRELJDUDQWRYDOLGDMHELORNRMDSRVWRMHüDãHPDSRPRüLXVNODGX
VDRGUHGEDPDRYRJ=DNRQD
x 2YODãüXMHVDJODVQRVWNRMDMHXVORYOMHQD]DGUåDYQXSRPRü
x .RPLVLMDXVYDMD3RVORYQLNRUDGXXNRMHPXWYUÿXMHRUJDQL]RYDQMHDGPLQLVWUDWLYQHSURFHGXUH
]DGRQRãHQMHRGOXNDNDRLQHRSKRGQHPHUH]DL]EHJDYDQMHNRQIOLNWDLQWHUHVD
x .RPLVLMD  VYDNH JRGLQH GR  6HSWHPEUD XVYDMD *RGLãQML L]YHãWDM R GUåDYQRM SRPRüL L
GRVWDYOMD6NXSãWLQL5HSXEOLNH.RVRYR
x .RPLVLMDREDYOMDLGUXJHGXåQRVWLLRGJRYRUQRVWLXWYUÿHQHSUHPD=DNRQXRGUåDYQRMSRPRüL

0DQGDWþODQRYD.RPLVLMH]DGUåDYQXSRPRü

ýODQRYL .RPLVLMH ]D GUåDYQX SRPRü LPHQXMX VH PDQGDWRP RG WUL   JRGLQH VD PRJXüQRãüX
SRQRYQRJ L]ERUD ]D MRã MHGDQ PDQGDW ýODQRYL .RPLVLMH ]D GUåDYQX SRPRü UDGH VD SXQLP
UDGQLPYUHPHQRPQHVPHMXGDREDYOMDMXMDYQHIXQNFLMHLLPHQRYDQHSROLWLþNHIXQNFLMH


x WsMHQsVKWHWDVWs5HSXEOLNsVVs.RVRYsV
x Ws MHQs Ws GLSORPXDU Qs IDNXOWHWLQ HNRQRPLN DSR MXULGLN DSR Qs IXVKDW WMHUD SsUNDWsVH Ts
OLGKHQPHIXVKsQHQGLKPsVVKWHWsURUH
x Ws NHQs Vs SDNX SHVs   YMHW SsUYRMs SURIHVLRQDOH IXVKDW HGUHMWsVLVs ILQDQFDYH SXEOLNH RVH
IXVKDWWMHUDTsQGsUOLGKHQPHQGLKPsQVKWHWsURUH
x Ws PRV MHQs Ws GsQXDU PH YHQGLP JM\TsVRU Ws IRUPsV Vs SUHUs PH EXUJ SsU Ps VKXPs VH
JMDVKWs PXDM 
x WsNHQsDIWsVLSsUWsNU\HUGHW\UDWQsPsQ\UsWsSDDQVKPHWsQGsUJMHJMVKPHPHYHQGRVPsUL
GKHSsUJMHJMVKPsUL

$SOLNDFLRQLWGXKHWW LEDVKNsQJMLWHQNsWRGRNXPHQWHSsUFMHOOsVH

 'sVKPLDVHsVKWsVKWHWDVL5HSXEOLNsVVs.RVRYsV
 'sVKPLDSsUSsUJDWLWMHQVKNROORUHGKHSURIHVLRQDOH
 /HWUDPRWLYXHVH
 &9
x 'sVKPLDSsUSsUYRMsQHSXQsV
x
'sVKPLDVHQXNsVKWsLGsQXDUSsUYHSsUSHQDOH
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$SOLNDFLRQHWGXKHWWsGsUJRKHQMRPsYRQsVHGHULPsQsRUsQ

$SOLNDFLRQHWGsUJRKHQSHUVRQDOLVKWRVHPHSRVWsQsDGUHVsQ

1GsUWHVDH.XYHQGLWWs5HSXEOLNsVVs.RVRYsV3ULVKWLQs 5U³1sQD7HUH]s´SDQU'UHMWRULDH
3HUVRQHOLW=\UD1 

$SOLNDFLRQHWPXQGWsPHUUHQQsNsWRYHQGH

Forma e shtypurQsUHFHSFLRQLQHQGsUWHVsVVs.XYHQGLWWs5HSXEOLNsVVs.RVRYsV3ULVKWLQsUU
³1sQD7HUH]s´SDQURVH
Forma elektronike IDTMD H LQWHUQHWLW H .XYHQGLW Ws 5HSXEOLNsV Vs .RVRYsV www.assemblykosova.org

,QIRUPDWD Ws WMHUD SORWsVXHVH PXQG Ws PHUUHQ oGR GLWs SXQH GHUL Qs RUsQ  Qs QXPUDW H
WHOHIRQLWGKH

$SOLNDFLRQLGXKHWWsGRUs]RKHWVsEDVKNXPHGRNXPHQWHWHNsUNXDUD
3sUGRULPLLDSOLNDFLRQLWWsJDEXHVKsPGKHWsSDNRPSOHWXDUPHWsGKsQDWHNsUNXDUDGKHPHWs
GKsQDWsSDUDTLWXUDPHYRQHVsNRQVLGHURKHWLSDYOHIVKsP


.DQGLGDWL]DþODQRYH.RPLVLMH]DGUåDYQXSRPRüGXåQLVXGDLVSXQHVOHGHüHXVORYH


x GDVXGUåDYOMDQL5HSXEOLNH.RVRYR
x GD VX GLSORPLUDOL QD HNRQRPVNRP LOL SUDYQRP IDNXOWHWX LOL GUXJLP RGJRYDUDMXüLP
REODVWLPDNRMHVHYH]XMXVDREODVWLGUåDYQHSRPRüL
x GDLPDMXQDMPDQMHSHW  JRGLQDVWUXþQRJLVNXVWYDXREODVWLSUDYRVXÿDMDYQLKILQDQVLMD
LOLGUXJLKREODVWLNRMHVXXYH]LGUåDYQHSRPRüL
x GDQLVXRVXÿLYDQLSUDYRVQDåQRPVXGVNRPRGOXNRP]DWYRURPGXåHRGãHVW  PHVHFL
x GD VX VSRVREQL ]D REDYOMDQMH GXåQRVWL QD QHSULVWUDVDQ RGJRYRUDQ RGOXþDQ L VDYHVWDQ
QDþLQ

$SOLNDFLMLSULORåLWLVOHGHüHSUDWHüHGRNXPHQWH

'RND]GDMHGUåDYOMDQLQ5HSXEOLNH.RVRYR
'RND]RãNROVNRMLSURIHVLRQDOQRMVSUHPL
PRWLYDFLRQRSLVPR
&9
'RND]RUDGQRPLVNXVWYX
'RND]GDQLMHNDåQMDYDQ]DNULYLþQRGHOR



352&('85$.21.85,6$1-$

$SOLNDFLMHPRUDMXELWLGRVWDYOMHQHQDMNDVQLMHGRJRGLQHXþDVRYD

$SOLNDFLMHGRVWDYLWLOLþQRLOLSRãWRPQDDGUHVX
=JUDGD6NXSãWLQH5HSXEOLNH.RVRYD 8O0DMNH7HUH]HEE'LUHNFLMDSHUVRQDODNDQFHODULMD
1 


$SOLNDFLMHVHPRJXSUHX]HWLQDPHVWLPD

Štampana forma: 1D UHFHSFLML =JUDGH 6NXSãWLQH 5HSXEOLNH .RVRYR 3ULãWLQD 8O Ä0DMNH
7HUH]HEELOL
Elektronska formaVWUDQLFDLQWHUQHWD6NXSãWLQH5HSXEOLNH.RVRYRwww.assembly-kosova.org

'RSXQVNHLQIRUPDFLMHPRåHWHGRELWLVYDNRJUDGQRJGDQDGRþDVRYDQDWHOHIRQVNHEURMHYH
 L

=DKWHYVHPRUDSRGQHWL]DMHGQRVDSRWUHEQLPGRNXPHQWLPD
.RULãüHQMHSRJUHãQHDSOLNDFLMHLQHSRWSXQHVDWUDåHQLPSRGDFLPDLVDSRGDFLPDGRVWDYOMHQLPVD
]DNDãQMHQMHPVPDWUDVHQHYDåHüLP
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NJOFTIM
Njoftojmë të gjithë klientët se “Kutrilin&Kraja” L.L.C. ka
marrë vendim të shuajë biznesin me nrb. 811292359 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 “Kutrilin&Kraja”
L.L.C. donelo odluku o prestani rada sa nrb. 811292359
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 “Kutrilin&Kraja”
L.L.C. has come to the decision to quit its business:
811292359 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.

>> SHPALLJE TË VOGLA <<


Shkumbin Shehu B.I. Emri tregtar

N.T.SH. "STAR MARKETING” me NUI:
811485516 me seli në Prishtinë, Adresa: Rr.
Ndue Perlleshi, Pn. Mati 1 shpall të
pavlefshme Certifikatën e TVSH-se me
numër të TVSH-së: 330032897 me datë të
lëshimit: 18.09.2008 të lëshuar nga


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.

Administrata Tatimore e Kosovës.


Lëshoj banesën me qira ne lagjen

 Shkumbin Shehu B.I. Emri tregtar: N.T.P.
"Tre Yje Design"me NUI: 811485516 me seli
në Prishtinë, Adresa: Rr. Ndue Perlleshi, Pn
Mati 1 shpall të pavlefshme Certifikatën e
TVSH-se me numër të TVSH-së: 330032897
me datë të lëshimit: 18.09.2008 të lëshuar
nga Administrata Tatimore e Kosovës.

Bregu i Diellit 2 te banesat e bardha,

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

gjendet prapa AAK-së, me kushte të


Lëshoj garsonjer me qira në lagjen
Ulpiana kati i parë. Banesa është e
mobiluar dhe i plotëson të gjitha kushtet
për banim, preferohet për një qift apo tre
studentë, mund të merret për kohë të
shkurt apo të gjatë. Çmimi është 180 Euro.
Tel: 044-812-875.



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

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.
 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 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\44-888801 (viber)


Lëshoj banesë me qira, penthouse.

Banesa gjendet te Rrethi i Veternikut në
Prishtinë. Banesa ka 150 m2, dhe ka 3
dhoma, dy banjo, 2 garazha si dhe
shpajz. Për info mund të na kontaktoni
në këtë nume të tel: 049-440-466.


Lëshoj banesën një dhomshe me

qira , ne lagjen Dardania afër Postës
 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.

PRISHTINË

 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.

Kryesore (posta e Madhe) Kroi i Bardhe,
banesa është e mobiluar tërësisht. Për
informata lajmërohuni në tel: 044/558894 Prishtinë.


Lëshoj me qira banesën e mobiluar

te salloni i mobileve "ALBED" në Fushë
Kosovë. Banesa i ka 65 metra katrorë
dhe është e gatshme për banim. Më
shumë informata në: 044/706-079.
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