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Prishtinë, 6 korrik - Pacientët e
planifikuar për radioterapi nuk
mund ta marrin këtë shërbim
në Klinikën e Onkologjisë në
Prishtinë, njoftoi të mërkurën
Shërbimi Spitalor Klinik dhe
Universitar i Kosovës
(ShSKUK) për shkak të
reshjeve të shumta
atmosferike të cilat kanë
depërtuar në bodrumin e kësaj
klinike, duke e nxjerrë jashtë
funksionit aparaturën e
radioterapisë. “Ekipet e
Klinikës së Onkologjisë,
bashkë me sektorin teknik dhe
atë të pajisjeve mjekësore të
ShSKUK-së, kanë ndërmarrë
veprime të menjëhershme

duke shkyçur nga puna
aparaturën e radioterapisë, me
qëllim të parandalimit të
pasojave të
paparashikueshme”, thuhet në
njoftim.
Sipas ShSKUK-së, në ndihmë
ka ardhur edhe ekipi i
zjarrfikësve dhe shërbimeve
komunale të cilët kanë asistuar
gjatë gjithë kohës. “Aparatura e
radioterapisë për momentin
është jashtë funksionit, kurse
shërbimet e tjera në Klinikën e
Onkologjisë po ofrohen
normalisht”, thuhet në njoftim.
Sipas ShSKUK-së, bazuar në
vlerësimin final dhe testimet e
nevojshme, Kolegjiumi i

Klinikës së Onkologjisë do të
dalë me rekomandime se si do
të veprohet më tutje me
trajtimin e rasteve në
radioterapi. 
ShSKUK ka bërë me dije se i ka
njoftuar përmes telefonit për
ndërprerjen e shërbimeve të
radioterapisë të gjithë
pacientët që marrin këtë
shërbim. “Radio Evropa e Lirë”
ka bë përpjekje për më shumë
informata për numrin e
pacientëve që marrin këtë
terapi në Onkologji dhe se ku
do t’i marrin të njëjtat gjatë
kësaj kohe, por kjo klinikë nuk
ka dhënë informata shtesë.
Klinika e Onkologjisë në

Prishtinë është e vetmja qendër
në Kosovë ku të prekurit me
kancer marrin kimioterapinë
apo trajtime të tjera.

Brenda 24-orësh aty marrin
shërbime rreth 400 pacientë që
vijnë nga qytete të ndryshme të
Kosovës.

Pacientëve me radioterapi u ndërpriten shërbimet në Onkologji

UASHINGTON, 6 KORRIK - Sekretari
amerikan i Shtetit, Antony
Blinken, do t’u bëjë thirrje
anëtarëve të G20 për t’i bërë
presion Rusisë që t’i mbështesë
përpjekjet e Kombeve të
Bashkuara për t’i rihapur rrugët
detare që janë bllokuar nga
konflikti në Ukrainë. 
Gjatë takimit të G20-s, Blinken
pritet t’i përsërisë
paralajmërimet ndaj Kinës që të
mos e mbështesë Moskën në
luftën kundër Ukrainës.
Blinken është nisur më 6 korrik
për në Azi, për të marrë pjesë në
takimin e 8 korrikut të G20-s në
Bali. Ai pritet të takohet me
homologun kinez, Wang Yi, por
asnjë takim nuk pritet të ndodhë
me ministrin e Jashtëm rus,
Sergei Lavrov.
Ramin Toloui, ndihmëssekretar i
Shtetit për Ekonomi dhe Çështje
Biznesore, u tha gazetarëve se
Blinken do ta ngrehë çështjen e
sigurisë së energjisë dhe nismave
të OKB-së për t’i zhbllokuar

eksportet e Rusisë dhe Ukrainës
të produkteve bujqësore në
tregjet botërore. “Shtetet e G20
duhet ta mbajnë përgjegjëse
Rusinë dhe të insistojnë në
mbështetjen e përpjekjeve të
OKB-së për t’i rihapur rrugët
detare për dërgesat e drithërave”,
tha ai. “Nëse kjo do të ndodhë në
nivel të G20-s apo në nivel të
shteteve individuale, ajo që është
më e rëndësishme është
qëndrimet që do të paraqesë
sekretari Blinken”, tha Toloui.
Ukraina e ka akuzuar Rusinë se
po vjedh drithërat e saj teksa po
vazhdon pushtimi i shtetit dhe se
ka bllokuar portet ukrainase, ku
gjenden dërgesat me drithëra.
Këto bllokada Kievi ka thënë se
po ndikojnë në mungesën e
furnizimeve globale.
Ukraina tha se gjatë kësaj jave do
të mbajë bisedime me Turqinë
dhe OKB-në për të marrë garanci
të sigurisë për eksportet e
drithërave.
Moska ka mohuar se po vjedh

drithërat e Ukrainës, por
imazhet satelitore dhe të dhënat

e tjera tregojnë se Rusia po
transporton drithëra nga

Ukraina përmes portit të
Sevastopolit në Krime.

Blinken në G20 do ta kërkojë zhbllokimin 
e eksporteve të Ukrainës

PRISHTINË, 6 KORRIK - Presidenti i
Serbisë, Aleksandër Vuçiq, i
mohoi deklaratat e zyrtarëve në
Kosovë se një takim i tij me
kryeministrin e Kosovës, Albin
Kurti, pritet të zhvillohet së
shpejti në Bruksel. 
Vuçiqi tha se mesazhet që vijnë
nga Prishtina për një takim të
mundshëm me Kurtin nuk janë
të vërteta. “Askush nuk më ka
pyetur për bisedime. Unë nuk ik
nga asnjë takim. Kryesisht ai
[Kurti] ka ikur nga takimet”, tha
Vuçiqi në një konferencë për
gazetarë, transmeton Shërbimi i
Ballkanit i “Radios Evropa e Lirë”.
Takimin e ri Kurti - Vuçiq në
kuadër të bisedimeve për
normalizimin e marrëdhënieve
midis Kosovës dhe Serbisë e ka

përmendur presidentja e
Kosovës, Vjosa Osmani, në një
konferencë për medie më 4
korrik.
Vuçiqi shtoi se Serbia është e
përkushtuar për paqe dhe se nuk
do ta harrojë popullin e saj në
Kosovë. “Lexoj në shtypin e
Prishtinës se Vuçiqi po kërcënon.
Me çka? Serbisë i duhet paqe, nuk
ka nevojë për konflikte, ka nevojë
për zhvillim. Ne nuk mendojmë
se është e mundur të arrihet
diçka me luftë apo me mjete
ushtarake. Kjo nuk do të thotë se
do ta lejojmë persekutimin dhe
vrasjen e popullit tonë [në
Kosovë], por angazhimi ynë është
paqja”, tha ai.Vuçiqi nuk dha
ndonjë provë apo detaj rreth
persekutimit dhe vrasjeve që

përmendi. 
Marrëdhëniet midis Kosovës dhe
Serbisë janë ashpërsuar pasi
Qeveria e Kosovës, më 29 qershor,
ka marrë vendim për
riregjistrimin e veturave me
targat që i lëshojnë autoritetet e
Serbisë, me targa RKS (Republika
e Kosovës).
Qeveria e Kosovës, po ashtu, ka
marrë vendim për reciprocitet
mbi dokumentet serbe, që do të
thotë se të gjithë ata persona që
hyjnë në territorin e Kosovës me
dokumente të Serbisë, do të
pajisen në kufi me një certifikatë
që i zëvendëson ato dokumente.
Qeveria e Serbisë ka reaguar
ashpër ndaj këtyre vendimeve,
ndërsa Vuçiqi ka thënë se nuk do
ta lejojë “persekutimin e serbëve”.

Vuçiqi mohon se do të ketë takim me Kurtin
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Faton DËRMAKU

STRASBURG, 6 KORRIK - Parlamenti
Evropian (PE) ka miratuar të
mërkurën rezolutën në të cilën
është thënë se marrëveshja
përfundimtare midis Kosovës
dhe Serbisë duhet të “bazohet
në njohje të ndërsjellë”. Kjo
është hera e parë që në një
dokument të institucioneve
evropiane përmendet njohja
reciproke në mes të Kosovës dhe
Serbisë. Pesë shtete të
Bashkimit Evropian (BE) nuk e
njohin Kosovën, por PE-ja është
institucioni i vetëm që e trajton
Kosovën si shtet. Megjithatë,
rezolutat e miratuara nuk janë
dokumente obliguese për
shtetet e BE-së. Në seancën e
PE-së janë miratuar raportet për
Kosovën, Serbinë dhe Bosnjë-
Hercegovinën. Në tri raportet
është bërë thirrje për
mbështetje të perspektivës
evropiane të këtyre vendeve. Po
ashtu, në rezolutën e PE-së u
bëhet thirrje pesë shteteve të
BE-së, që nuk e kanë njohur
pavarësinë e Kosovës, ta bëjnë
një gjë të tillë. “Raportet me
Serbinë duhet të normalizohen
përmes marrëveshjes e cila
duhet të bazohet në njohjen e
ndërsjellë”, ka thënë deputetja
gjermane Viola von Cramon, e
cila ka hartuar raportin për
Kosovën.
Ndërsa raportuesi për Serbinë
në PE, Vladimir Biliçek, ka
konfirmuar se ai nuk ishte në
favor që në rezolutë të
përfshihej thirrja për njohjen e
ndërsjellë. “Siç kam thënë unë,
nuk isha i lumtur për këtë.
Sidoqoftë, ekziston realiteti
politik dhe shumica e vendeve
anëtare e kanë njohur Kosovën.
Dialogu tashmë është duke u
zhvilluar me pjesëmarrjen e të
dyja palëve”, ka thënë Biliçek.

Në raportin për Kosovën sërish
bëhet thirrje për liberalizimin e
vizave. “Vota e sotme dëshmon
përkushtimin e Parlamentit për
integrimin e Kosovës në BE dhe
jep një udhëzim se si mund të
zbatohen standardet evropiane
në Kosovë. Kosova ka dëshmuar
në vazhdimësi përkushtimin
për të avancuar në reformat e
lidhura me BE-në dhe është
pozicionuar qartë si një partner
i besueshëm, i fuqishëm i lidhur
me aleancën evropiane dhe
transatlantike. Për fat të keq,
BE-ja ka dështuar që ta sigurojë
lëvizjen pa viza për qytetarët e
Kosovës. Unë shpresoj vërtet se
ky është raporti i fundit ku
përmendet dështimi i
liberalizimit të vizave”, ka thënë
Viola von Cramon.
Me përjashtim të disa
deputetëve nga radhët e të
djathtës ekstreme, shumica e
ligjvënësve evropianë kanë
mbështetur liberalizimin e
vizave për Kosovën. Po ashtu, në
raportin për Kosovën  janë
përsëritur thirrjet që Kosova të
vazhdojë procesin e reformave
si dhe luftën kundër krimit të
organizuar dhe korrupsionit.
Von Cramon ka thënë se PE-ja
mbështet aplikimin e Kosovës
për anëtarësim në Këshillin e
Evropës. Megjithatë, ajo ka
shprehur rezerva për
mundësinë për aplikim për
marrjen e statusit të vendit
kandidat në BE për shkak të
pesë shteteve mosnjohëse. “Kjo
do të krijonte shumë pritje në
Kosovë të cilat do të duhej më
pas t’i menaxhonim”, ka thënë
von Cramon. Votimi i raporteve
për Kosovën, Serbinë dhe
Bosnjë-Hercegovinën pason
debatin e mbajtur një ditë më
parë për këto dokumente.
Me rezolutën e miratuar,
përfaqësuesit evropianë u bëjnë
thirrje autoriteteve në Serbi “të

tregojnë përkushtim real ndaj
vlerave të BE-së dhe të
harmonizohen me vendimet
dhe qëndrimet e BE-së në
politikën e jashtme dhe politikat
e sigurisë, duke përfshirë
sanksionet kundër Rusisë”.
Serbia është i vetmi shtet në
rajon që nuk ka vendosur
sanksione ndaj Moskës pas
nisjes së pushtimit të Ukrainës.
Autoriteteve të Beogradit u
kujtohet se përparimi në
dialogun për normalizimin e

marrëdhënieve me Kosovën do
ta përcaktojë ritmin e
negociatave për anëtarësim.
Ndërsa përsëritet mbështetja
për dialogun ndërmjet
Prishtinës dhe Beogradit dhe
rëndësia e angazhimit
konstruktiv të autoriteteve
serbe dhe të Kosovës për të
arritur një marrëveshjeje
gjithëpërfshirëse ligjërisht të
detyrueshme për normalizimin
e marrëdhënieve e cila është
thelbësore për të dy vendet që të
avancojnë në rrugët e tyre
evropiane. Raporti, gjithashtu,
bën thirrje për respektimin dhe
zbatimin e plotë të të gjitha
marrëveshjeve të mëparshme,
përfshirë Asociacionin e
Komunave me Shumicë Serbe
në Kosovë.
Von Cramon dhe Biliçek kanë
shprehur optimizëm që të ketë
përparim në dialogun Kosovë -
Serbi të ndërmjetësuar nga BE-
ja dhe kanë thënë se presin që
gjatë këtij muaji të mbahet një
takim i nivelit të lartë. 

Bartësit e dialogut, kryeministri
i Kosovës, Albin Kurti, dhe
presidenti i Serbisë, Aleksandër
Vuçiq, nuk kanë zhvilluar takim
në kuadër të dialogut që nga
korriku i vitit të kaluar. Në
kuadër të dialogut, Kurti dhe
Vuçiqi janë takuar dy herë, por
dy takimet nuk kanë prodhuar
ndonjë rezultat konkret.
Parlamenti Evropian përmes
rezolutës u bënë thirrje
autoriteteve serbe që të
veprojnë kundër madhërimit të
kriminelëve të dënuar të luftës
dhe të ndalojnë çdo retorikë dhe
veprim që cenon integritetin e
vendeve fqinje dhe kërcënon
stabilitetin dhe pajtimin rajonal.
Aty, po ashtu, është shprehur
keqardhje për presionin e
vazhdueshëm ndaj gjyqësorit
dhe mohimin publik të
vendimeve ndërkombëtare për
krime lufte dhe i bëhet thirrje
shumicës së sapozgjedhur që t’i
forcojë garancitë për pavarësinë
dhe efikasitetin e gjyqësorit si
prioritet.

Parlamenti Evropian bën thirrje për njohjen
reciproke në mes të Kosovës dhe Serbisë
Parlamenti Evropian (PE) ka miratuar të mërkurën
rezolutën e propozuar nga raportuesja e Kosovës në
këtë institucion, Viola von Cramon. Në PE është
bërë thirrje për njohje reciproke në mes të Kosovës
dhe Serbisë. Po me këtë rezolutë u është bërë thirrje
pesë vendeve të BE-së që nuk e kanë njohur
Kosovën që ta bëjnë një gjë të tillë, sikurse është
bërë thirrje për liberalizim të vizave. Me përjashtim
të disa eurodeputetëve nga radhët e së djathtës
ekstreme, shumica e ligjvënësve evropianë kanë
mbështetur liberalizimin e vizave për Kosovën

PARLAMENTI EVROPIAN (PE) MIRATON REZOLUTË PËR KOSOVËN DHE SERBINË

Eurodeputeti austriak Lukas
Mandl ka kritikuar Bashkimin
Evropian (BE) për
mosliberalizimin e vizave për
Kosovën, duke theksuar se është
i vetmi shtet në Ballkanin
Perëndimor, populli i të cilit nuk
mund të lëvizë lirshëm nëpër
Zonën Shengen. Mandl këtë
deklaratë e dha në mbledhjen e
Parlamentit Evropian, ku po
diskutohet për Kosovën dhe
raportin e përparimit të saj. “Sot
po flasim për Republikën e
Kosovës dhe raportin e Kosovës.

Dua të them se Kosova e ka
paguar me gjakun e saj lirinë,
BE-ja dhe ShBA-ja e ndihmuan
vendin për ta fituar pavarësinë.
Ky vend është bërë demokratik
dhe ka shtet ligjor dhe këtë e ka
bërë në shpejtësi të madhe.
Është demokraci e
qëndrueshme. Po, ligjvënia
duhet të përmirësohet, por
shteti ka një Kushtetutë të fortë.
Ky shtet është njohur nga mbi
njëqind vende, duke përfshirë
edhe Izraelin. Ky është vend që
ende njihet nga një pakicë

anëtarësh të BE-së. Ky është i
vetmi vend në Ballkanin
Perëndimor që nuk gëzon qasje
pa viza. Ky vend ka premtime që
i janë bërë, të cilat nuk po
respektohen. Më pas premtimet
i janë vënë prapa shpinës. Kjo
po ndodh me Republikën e
Kosovës”, ka thënë ai. Mandl ka
cilësuar se kosovarët janë
populli më përkrahës i projektit
të zgjerimit të BE-së, teksa ka
thënë se mund të mësohet
shumë nga ta dhe Kosova si
demokraci e re.

Eurodeputeti austriak për BE-në: Kosova
pagoi lirinë me gjak, nuk ia përmbushët

premtimet që ia dhatë

Eurodeputeti katalunas Jordi
Sole ka mbajtur një fjalim të
fuqishëm për Kosovën në
Parlamentin Evropian. Ai ka
thënë se pavarësia e Kosovës
është e pakthyeshme, e ligjshme
dhe demokratike. Në një shkrim

të publikuar në “Twitter”, në të
cilin ka shpërndarë fjalimin e tij,
Sole ka kritikuar ashpër Spanjën
e cila nuk po e njeh Kosovën.
“Pavarësia e Kosovës është e
pakthyeshme, ligjore dhe
demokratike. Mosnjohja nga

Spanja është një reflektim i frikës
për të krijuar precedentë në
lidhje me mënyrat për t’u bërë
shtet. Pengimi i perspektivës
evropiane të Kosovës është
egoiste dhe na dobëson neve si
Bashkim Evropian”, ka shkruar ai. 

Eurodeputeti katalunas kritikon ashpër
Spanjën: Pavarësia e Kosovës është e ligjshme

dhe e pakthyeshme
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UÇK-ja terroriste, UÇK-ja
çlirimtare: Baca Adem Demaçi
ishte, mbeti dhe do të jetë kuptimi
i luftës së shqiptarëve për liri,
pavarësi dhe bashkim kombëtar.
Madje, me shembullin personal, i
tejkaloi kufijtë e hapësirës
shqiptare dhe ballkanike duke u
shndërruar në një Yll Ndriçues
mbarëbotëror, bashkë me Nelson
Mandelën e Republikës së Afrikës
së Jugut në luftë për liri. Bëri më
shumë se 28 vjet burg të rëndë në
llogoret e ish-Jugosllavisë pa u
përkulur asnjëherë dhe pa u
ankuar asnjëherë për fatin që ia
caktoi historia e të cilin e zgjodhi
vetë, si përcaktim jetësor, ndonëse
ishte në moshë të re dhe, pas
vdekjes së vëllait, mbeti i vetmi
djalë i familjes Demaçi. Të gjithë
ata që e kanë pasur fatin të jenë
edhe një orë të vetme me Bacën
Adem në llogoret e ish-
Jugosllavisë, e të tillë ishin shumë,
nuk e kishin dëgjuar kurrë asnjë
fjalë të vetme nga Baca Adem që
kundërshtonte, as kushtet ku e
vuante dënimin e ato ishin më se
të tmerrshme sikur as
kohëzgjatjen e dënimit që nuk e
maste me vite, por me sekonda.
Baca Adem ishte Nënë dhe Babë,
Vëlla dhe Motër, shok dhe mik për
të gjithë të burgosurit politikë
shqiptarë, por edhe të tjerë si dhe
të dënuarit ordinerë, kryesisht
shqiptarë e që kishin një
përmbajtje kombëtare. Ishin disa
raste që të dënuarit ordinerë
shqiptarë pasi e kishin përfunduar
“akademinë” kombëtare te Baca
Adem, pasi kishin përfunduar
dënimin, dënimin e radhës e
kishin si të burgosur politikë. 

Edhe në llogoret e ish-Jugosllavisë,
Baca Adem ishte porti ku patriotët
shqiptarë hidhnin spirancën e
sigurisë ku ndiheshin sikur janë
duke vijuar një shkollë politike me
përmbajtje ekskluzivisht
kombëtare. Është një bindje
krejtësisht e gabuar që
përmbajtjes qind për qind
kombëtare të Bacës Adem i
atribuohen ngjyrime ideologjike
përkatësisht marksiste dhe
komuniste e që aspak nuk ishte e
vërtetë. Realisht, në ato kohë
përcaktimi ideologjik i shumicës
së të burgosurve politikë
shqiptarë në llogoret e ish-
Jugosllavisë si marksistë-leninistë
apo enveristë dhe stalinistë nuk
ishte shprehje e vullnetit politik të
tyre, por shkaku se në Shqipëri
ishte një regjim i tillë, në krye me
Enver Hoxhën e cila ishte
alternativë e mohimit të Titos që
ishte në Jugosllavi. Realisht,
shqiptarët nuk kishin mundësi të
zgjedhin: ose për Enver Hoxhën
ose për Titon. Dhe, natyrisht,
përcaktoheshin për Enver
Hoxhën duke shpresuar se e
përkrah Kosovën dhe shqiptarët
që kërkonin liri në hapësirat e ish-
Jugosllavisë Baca Adem, qysh
gjatë fundviteve ’80 ishte
përcaktuar ta përkrahë Ibrahim
Rugovën të cilin nuk e njihte, por
thoshte se: “më në fund doli një
shqiptar që artikulon qartë
interesat e shqiptarëve dhe i
mbron ato...” Këto qëndrime i
kishte edhe në llogoren e Stara
Gradishkës dhe kërkonte të
përkrahej Rugova nga të gjithë të
burgosurit politikë në Stara
Gradishka e që edhe e respektuan

qëndrimin dhe kërkesën e Bacës
Adem për Ibrahim Rugovën të
cilin, as ne nuk e njihnim, përveç
paraqitjeve që i përcillnim në
mediet e atëhershme jugosllave.
Edhe pas daljes nga burgu, Baca
Adem dhe pjesa më e madhe e
ish-të burgosurve politikë
shqiptarë vazhduan ta përkrahin
Rugovën pa e sfiduar me asgjë.
Votuam për të me shpresë se do ta
ngjallë rezistencën ndaj regjimit të
Serbisë që ushtronte terror ndaj
shqiptarëve në Kosovë dhe
hapësirat e tjera.

Ku u këput litari i përkrahjes:
Rezistenca kundër dhunës serbe
nën Rugovën dhe LDK-në në ato
kohë, jo që u zbeh, por në një
mënyrë u shndërrua në
nënshtrim. Ishin përralla kur
Rugova identifikohej me Gandin
dhe rezistencën e Mahatma
Gandit ndaj pushtuesve anglezë
shkaku se Gandi bënte rezistencë
aktive, kurse Rugova preferonte
rezistencë pasive, nuk rezistonte
fare. Pas Konferencës së Dejtonit
roli i Rugovës ishte relativizuar
krejtësisht shkaku se në Kosovë
kishte filluar një rezistencë aktive
edhe me armë që bëhej nga
Ushtria Çlirimtare e Kosovës. Nga
distanca kohore disa sjellje të
Rugovës mund të arsyetoheshin,
por nuk mund të arsyetohej
mungesa e gatishmërisë për
marrje të përgjegjësisë në kohën
kur lufta në Kosovë ishte thuaja
fakt i kryer. Madje, për më keq,
Rugova dhe një pjesë e LDK-së në
mënyrë aktive e kundërshtonin
Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës si
një ushtri fantome, madje edhe si

terroriste. Kanë mbetur dëshmi të
shkruara të kohës si dhe
regjistrime zënore për qëndrimin
e Rugovës atëherë. Kjo ka ndikuar
edhe në ndërprerjen e përkrahjes
së Bacës Adem ndaj Rugovës dhe
përcaktimit që me tërë qenien ta
përkrahë Ushtrinë Çlirimtare të
Kosovës e që u bë edhe
Përfaqësues Politik i UÇK-së duke
hapur zyrë në Prishtinë e që ishte
sfidim i madh ndaj regjimit të
Serbisë. Baca Adem nuk kishte
asnjë tentativë për ta dëmtuar
Rugovën deri në kohën kur
Rugova ishte i mbaruar dhe i
dorëzuar para dhunës serbe.
Sidomos gjatë bombardimeve kur
në Beograd doli me qëndrim të
ndërprerjes së bombardimeve të
NATO-s sikur që edhe kërkoi t’i
mundësohej largimi, bashkë me
familje nga Kosova e që iu
mundësua me intervenimin e
popave të Shën Exhidios. Baca
Adem ishte kundërshtari i
vendosur i Marrëveshjes së
Rambujesë sepse po ta kishte
pranuar Serbia (ishte çmenduri
politike refuzimi i Serbisë i kësaj
marrëveshjeje), sot Serbinë do ta
kishim këmbëkryq në Kosovë, pa
mundësi të largohej nga Kosova
pavarësisht prej rezistencës që do
ta bënim. 
Refuzimi i nënshkrimit të kësaj
Marrëveshjeje nga Serbia ishte fat
i madh për Kosovën dhe fat
shumë i keq për Serbinë! Nëse sot
me gjakftohtësi analizohen pikat e
kësaj marrëveshjeje që u pranua
nga pala kosovare, po të
nënshkruhej nga Serbia, të drejtat
e shqiptarëve dhe statusi i Kosovës
do të ishte shumë më i ulët se në

Kushtetutën e vitit 1974. Pikat
kyçe të kësaj marrëveshjeje që e
defunksionalizonin Kosovën edhe
si autonomi, ishin të
panegociueshme dhe këto u
pranuan nga Ibrahim Rugova dhe
Rexhep Qosja në takimin me
ministrin e Jashtëm të Mbretërisë
së Bashkuar, Robin Kuk, në Shkup,
ku prehej bileta për Rambuje, por
që e refuzua nga Baca Adem. Këto
pika me vonesë u pranuan edhe
nga drejtuesit e UÇK-së pas së
cilës Baca Adem dha dorëheqje të
menjëhershme që qartazi e
dëshmon se Bacës, në asnjë
rrethanë, nuk i ka interesuar
pushteti. Nuk ka njeri që ka qenë
më i sulmuar dhe i cili i ishte
nënshtruar një pushkatimi publik
shkaku se e ka refuzuar
Rambujenë se që ishte Baca
Adem. U pushkatua nga
delegacioni që shkoi në Rambuje
(kryesisht pjesa komuniste, titiste
dhe jugosllave), u pushkatua nga
një shkrimtar dhe përfitues
permanent i regjimit të Enver
Hoxhës, Kadare, u sulmua edhe
nga diplomacia e shtetit shqiptar,
nga pronarë të medieve në Kosovë
me prejardhje jugosllave siç ishte
puna e Surroit që keqpërdori
gazetën personale dhe private për
ta pushkatuar Bacën Adem. Të
gjitha këto Baca i përballoi me një
qetësi të paimagjinueshme dhe
pa bërë asnjë përpjekje për
hakmarrje. Realisht, tash, 23 vjet
pas Konferencës së Rambujesë,
Kosova është shtet i
pakonsoliduar dhe kjo pengesë e
konsolidimit i ka rrënjët në
Rambuje. Aty ishte vendosur që të
ndahej Mitrovica duke vendosur

A ishte më në rrezik Gelbardi prej
Rugovës apo prej bacës Adem?
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PRISHTINË, 6 KORRIK - Policia e
Kosovës duhet ta arrestojë
nënkryetarin e Listës Serbe,
Milan Radoiçiq, nëse ai gjendet
në territorin e Kosovës. Kështu
thotë për “Radion Evropa e
Lirë” prokurori i Prokurorisë
Themelore të Ferizajt, Rasim
Maloku, teksa konfirmon se
urdhërarresti ndaj Radoiçiqit
lidhur me rastin “Brezovica”
është ende në fuqi. 
Radoiçiqi i është drejtuar
publikut përmes një
videomesazhi nga rrethina e
Leposaviqit, që është një nga
katër komunat në veri të
Kosovës të banuara me
shumicë serbe. Në këtë video ai
tha se “terrori mbi popullatën
serbe ka nisur”. “Popullit tim në
veri dhe të gjithë serbëve dua
vetëm t’u them, por edhe atyre
të tjerëve, këtu jam, jam kthyer,
dhe ju e dini se çfarë do të thotë

kjo. Sepse nga këtu nuk ka
kthim. Rroftë Serbia!”, shtoi
Radoiçiq.
Por, Maloku shpreh dyshime
për kohën kur është realizuar
kjo video. “Autoritetet duhet ta
arrestojnë atë. Ai normalisht ka
mundur të vijë ta bëjë një
postim dhe të dalë [nga territori
i Kosovës] ose të ketë një
incizim të mëhershëm dhe ta
lëshojë dhe të krijojë ndonjë
ndjenjë te serbët për qëllime
politike. Unë as që e besoj që ka
qenë [në Kosovë] por,
megjithatë, u takon rrugëve të
qeverisë që t’i verifikojnë ato të
dhëna”, thotë Maloku.
As qeveria dhe as Policia e
Kosovës nuk u janë përgjigjur
pyetjeve të REL-it lidhur me atë
nëse kanë informacione se
Radoiçiqi gjendet në Kosovë
dhe nëse janë duke ndërmarrë
ndonjë veprim për këtë çështje.

Urdhërarresti ndaj Radoiçiqit 
“është ende në fuqi”

ushtarë francezë në urën e lumit
Ibër e që edhe sot është kjo
gjendje.

A kishte disponim që Kosova të
bëhej shtet përnjëmend: Në një
takim me sekretarin e shtetit,
Xhejms Bejker, në Beograd, në
vitin 1990, delegacionit nga
Kosova, i përbërë nga Adem
Demaçi, Ibrahim Rugova dhe
Veton Surroi, i ishte bërë e qartë se
shqiptarët dhe Kosova duhet të
kërkojnë dhe gjejnë zgjidhje për të
drejtat e njeriut dhe ato politike në
kuadër të një autonomie nën
Serbinë për faktin se, sipas
sekretarit të Shtetit, amerikanët e
përkrahin integritetin territorial
dhe sovranitetin e mbetjes së ish-
Jugosllavisë e që nënkupton se
Kosova konsiderohej si pjesë e
Serbisë, i vetmi që e kundërshtoi
këtë ishte Baca Adem. Rugova as
që e thënë një fjalë të vetme, kurse
Surroi e bëri një kundërshtim të
qullët për të dalë i terur nga kjo
situatë. I anatemuar doli Baca
Adem. Baca e kundërshtonte
përjashtimin e Kosovës nga
Konferenca e Dejtonit shkaku se
ky përjashtim ishte kushtëzim i
Millosheviqit. Baca nuk e
pranonte as propozimin e Popave
të Shën Exhidios të cilët, në emër
të lirimit të objekteve universitare,
në fakt bënin përpjekje që
Kosovës t’i siguronin një
autonomi kulturore. Asgjë më
tepër! Baca Adem ishte kundër
Rambujesë dhe plotësisht kishte
të drejtë! Me daljen në skenë të
Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës që
bëri një luftë të pabesueshme dhe
në raporte jashtëzakonisht të
pafavorshme ku raporti i forcave
ushtarake, policore dhe armatimit
ishte në shpërputhje të madhe
duke e vënë në situatë shumë të
favorshme Serbinë dhe mbetjen e
Jugosllavisë. Vetëm idealistët dhe
ata që e donin lirinë përtej çdo
interesi personal duke e vënë
jetën në rrezik çdo sekondë mund
të vendosnin të bëjnë luftë me
regjimin e Serbisë në ato rrethana.

Dhe kjo luftë ishte madhështore
në të gjitha dimensionet e saj duke
sfiduar të gjitha teoritë dhe
praktikat e luftërave të
mëparshme. Gatishmëria për
sakrificë dhe vetëflijim ishte
betimi i çdo ushtari të së
Lavdishmes Ushtri Çlirimtare e
Kosovës. Natyrisht se kjo luftë u
planifikua dhe u udhëheq nga ish-
të burgosurit politikë shqiptarë, të
të gjitha trojeve shqiptare, nga
Kosova, Lugina e Preshevës, Mali i
Zi, Maqedonia, Shqipëria sikur që
ishte edhe një numër i
konsiderueshëm i shqiptarëve që
jetonin dhe punonin në shtetet
evropiane dhe ShBA-ja.
Kur Kosova filloi të bëhej një vatër
potencialisht destabilizuese për
Ballkanin (sipas strategëve dhe
politikëbërësve botërorë), jo
shkaku se donte ta destabilizonte
situatën, por shkaku se donte ta
fitonte lirinë, shumë ndrikulla
evropiane dhe botërore
ndërhynin që ta pengonin lindjen
e lirisë dhe ruajtjen e gjendjes së
status quos, me shpresë se Kosova
do të pajtohej me një autonomi,
siç e quanin ata substanciale dhe,
po të mos ishte lufta e lavdishme e
Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës,
ashtu edhe do të bëhej. Ndërsa
Baca Adem Demaçi ishte Zëri dhe
Ndërgjegjja e kësaj lufte. Prej
ndrikullave ndërkombëtare, më
agresivi dhe më i vendosuri për ta
defaktorizuar UÇK-në ishte
Gelbart i cili, në takimet me
personat me ndikim në Kosovë,
angazhohej për një autonomi,
bashkë me Hollbrukun dhe
vëllezërit Hill. Hollbruku dhe
vëllezërit Hill, si bindje e
përdornin diplomacinë ose
karotën (vetëm një pjesë të vogël
të saj), ndërsa Gelbart e përdorte
kërcënimin apo shkopin. Sipas
pohimeve publike të Bacës Adem
që janë regjistruar në mediet e
atëhershme, Gelbarti pati
deklaruar se UÇK-ja është
organizatë terroriste, kurse Baca
Adem ishte përgjigjur se UÇK-ja
është organizatë çlirimtare. 

Pas takimit me Gelbartin, Baca
Adem m’u drejtua me fjalët:
“Çupinë, Gelbarti më preu shkaku
se shtatë (7) herë më tha se UÇK-
ja është organizatë terroriste,
kurse unë i thashë shtatë (7) herë
se është organizatë çlirimtare...”. 
Pastaj, Gelabrt vazhdoi se Ju, zoti
Demaçi, po e kundërshtoni
politikën amerikane për të bërë
presion që ta pranojë kualifikimin
që e bëri Gelbart për UÇK-në.
Natyrisht se këtë Baca kurrë nuk
do ta bënte, edhe me çmimin e
jetës e lëre më për një interes
personal politik apo për një
vlerësim pozitiv që do ta bënte
Gelbart për të. Të gjithë në Kosovë
e kanë ditur se përplasja midis
Bacës Adem dhe Robert Gelbart
ishte rreth kualifikimit që i bëhej
UÇK-së, Gelbart e konsideronte si
organizatë terroriste, kurse Baca
Adem si organizatë çlirimtare. Me
kalimin e kohës doli se Baca Adem
kishte të drejtë krejtësisht
ndonëse e pagoi një çmim të lartë
për këtë.
Pas plot 23 vjetëve doli një
informatë se Ibrahim Rugova
qenka konfrontuar me Gelbartin
shkaku se nuk e paska pranuar
cilësimin e Gelbartit se UÇK-ja
qenka organizatë terroriste.
Madje për ta përforcuar këtë
manipulim ordiner thuhet se
Rugova për herë të parë e ka
humbur durimin në takim me
Gelbartin dhe, në mbrojtje të
UÇK-së, paska grushtuar
tavolinën duke e shprehur
mospajtimin me këtë cilësim.
Është tepër e pabesueshme për të
besuar, edhe qoftë si imagjinatë.
Të gjithë ne që kemi jetuar në atë
kohë e që nuk e kemi kujtesën e
peshkut e kemi plotësisht të qartë
qëndrimin e Rugovës ndaj UÇK-
së që, në raste të caktuara aspak
nuk dallon nga qëndrimi i
Gelbartit! Rugova ka qenë
intelektual, e ka dashur lirinë e
Kosovës nëse për të nuk kërkohej
një sakrificë. Po Rugova në takim
me Bejkerin, sekretarin e shteti,
nuk e tha asnjë fjalë për pohimin

se Kosova mund ta ketë një
autonomi, që dërgonte ekipe
politikanësh të bëjnë thirrje për
dorëzim të armëve në Drenicë
dhe viset e tjera, që pranoi
klauzolat e Popave të Shën
Exhidios, që pranoi të shkoi në
Rambuje pa e lexuar fare tekstin,
që u përpoq ta formojë një ushtri
të dytë për ta penguar UÇK-në, që
kishte deklarata publike për UÇK-
në, është e pabesueshme që t’i
rrahë tavolinën Gelbartit apo
edhe ndonjë zyrtari
ndërkombëtar, pavarësisht nivelit
të përfaqësimit. Qenka dashur të
kalojnë 23 vjet për të treguar për
grushtimin e tavolinës nga ana e
Rugovës ndaj cilësimit të Gelbartit
për UÇK-në?! Askush këtë nuk e
beson, madje as ai që e thotë, plot
23 vjet pasi u fal Bajrami (pasi
përfundoi lufta). Ky është rast tipik
i përpjekjeve të rishkrimit të
historisë kur një pëllumb i lodhur
dhe i frikësuar përpiqet të vishet
me puplat dhe kthetrat e
shqiponjës! 
As alkimia më e sofistikuar dhe
më e përparuar nuk mund ta bëjë
këtë transformim e lëre më një
postim i stërvonuar të cilit asnjëri
nuk i beson. Po tash, ata që mund
të flasin kanë ndërruar jetë dhe
përfituesit përpiqen të dalin në
sipërfaqe. Askush nuk mund ta
përjashtojë Rugovën nga historia
më e re e Kosovës apo rolin e tij në
një fazë të historisë. Por, është e
pandershme dhe moralisht e ulët
që fjalët dhe veprimin e Bacës
Adem Demaçi t’i vishen Ibrahim
Rugovës apo përpjekjeve që
Ibrahim Rugova të paraqitet si
komandant i Komandantit
Legjendar të UÇK-së, të
Pavdekshmit Adem Jashari! Kjo
nuk shkon. Këtë jam i sigurt se
nuk do ta pranonte as Ibrahim
Rugova. Në asnjë intervistë apo
deklarim publik të Rugovës nuk
mund të gjeni ndonjë fjalë se ai ka
kundërshtuar amerikanët dhe
Gelbarti ishte amerikan, nuk ishte
kinez! Edhe Gelbarti publikisht
kishte thënë fjalët që i kishte

këmbyer me Bacën Adem
Demaçi, kurse Rugova nuk është
as si hije e këtij kundërshtimi!
Personalitete historike bëhen të
tilla jo vetëm me veprime pozitive!
Kosova dhe Shqipëria ende nuk e
kanë një histori objektive. 
Shqipëria ka mundur ta bëjë këtë,
por nuk e ka bërë. Kosova nuk ka
mundësi ende ta bëjë këtë sepse
ende nuk është konsoliduar në të
gjitha rrafshet si shtet. Prandaj
edhe po merremi me
improvizime duke bërë përpjekje
t’i hyjmë në qejf politikës, vendore
më pak dhe asaj ndërkombëtare
më shumë. Nuk ka person që ka
qenë i gatshëm për sakrificë për
liri dhe bashkim kombëtar se Baca
Adem Demaçi sikur që është edhe
Adem Jashari! Këta tejkalojnë çdo
kohë dhe çdo dimension, bashkë
me Ushtrinë Çlirimtare të
Kosovës!

Edhe një ushtar i bashkohet Bacës
Adem Demaçi: Ismajl Ahmet
Haxhiu, aktivist shembullor politik
dhe kombëtar, ushtar i UÇK-së në
Kosovë dhe personalitet me
ndikim shumë të madh në luftën e
UÇK-së në Maqedoni dhe
UÇPMB-së në Luginë, kaloi në
përjetësi duke u vendosur në
Panteonin e Lavdisë Kombëtare,
pasi ndërroi jetë në ShBA. Tash
është bashkë me Bacën Adem
Demaçi, patriotin ekzemplar
Ahmet Haxhiu që e kishte Baba,
shok dhe bashkëluftëtar sikur
edhe me të gjithë heronjtë e
Kombit dhe dëshmorët. 
E kam njohur, prandaj isha në
varrim, për t’i nderuar të vdekurit
që fituan përjetësinë. Në varrim
kishte të tillë që nuk meritonin të
ishin aty, por vakti e hanë kashtën!
Ishin shokët dhe bashkëluftëtarët
e Bacës Ahmet Haxhiut dhe Ismajl
Ahmet Haxhiut. Ata të vërtetit dhe
të sinqertit që, kryesisht rrinin
anash, si pakicë. Pakicë ishim kur
filluam përpjekjet dhe luftën për
liri dhe bashkim kombëtar. Pakicë
jemi edhe sot! A po përsëritet
historia?! Uroj të mos jetë kështu!
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PEJË, 6 KORRIK (ER) - Ministri i
Kulturës, Hajrulla Çeku, ka
publikuar në “Facebook” disa
fotografi të kullës së
Sheremetit në qytetin e Pejës,
së cilës i janë bërë ndërhyrje
restauruese dhe
konservuese. Ai ka theksuar

se kulla e Sheremetit në
qytetin e Pejës shpëton nga
rrënimi dhe degradimi i
tërësishëm. “Në këtë aset të
trashëgimisë sonë kulturore,
që ngërthen në vete plot
histori, po vazhdojnë
ndërhyrjet restauruese dhe

konservuese, ndërsa
punimet kanë kaluar në
fazën e dytë. Kompleksi si
ndërtim i takon gjysmës së
dytë të shek. XIX. Çdo ditë
punë të mira në mbrojtje të
trashëgimisë kulturore”, ka
shkruar Çeku.

Kulla e Sheremetit në qytetin e Pejës shpëton nga rrënimi dhe degradimi i tërësishëm

PRISHTINË, 6 KORRIK (ER) - Në
Klinikën e Gjinekologjisë të
Qendrës Klinike Universitare
të Kosovës në gjashtë muajt
e parë të vitit 2022 kanë

lindur 4 379 foshnja, 200 më
shumë se në vitin e kaluar
për të njëjtën periudhë
kohore.
1 623 raste të lindjeve u

kryen me intervenim
kirurgjik.
Nga numri i përgjithshëm i
lindjeve, 2 344 foshnja janë
meshkuj dhe 2 160 foshnja

të tjera femra. Sipas raportit
të punës për periudhën
janar-qershor, u regjistruan
111 lindje me binjakë dhe 7
lindje me trinjakë.

Në Klinikën e Gjinekologjisë në gjashtë muajt e parë, 4 379 lindje

DRENAS, 6 KORRIK (ER) - Në
sallën e Kuvendit të Drenasit
është mbajtur ceremonia e
nënshkrimit të kontratave me
përfituesit e nëngranteve nga
projekti “Komunat për të rinj”. 
Kryetari i komunës së
Drenasit, Ramiz Lladrovci,
sekretarja e përgjithshme e
Ministrisë së Administrimit e
Pushtetit Lokal, kanë
nënshkruar kontratat me
përfituesit e nëngranteve nga
ky projekt që ka për qëllim
mbështetjen e të rinjve të
komunës së Drenasit.
Me rastin e nënshkrimit të
kontratave tripalëshe,
Lladrovci u shpreh i lumtur që
sot të rinjtë po përfitojnë
grante për t’i realizuar
projektet/idetë e tyre për
komunitetin dhe shoqërinë në
përgjithësi, duke shtuar se
komuna e Drenasit do ta
vazhdojë mbështetjen e të
rinjve, pasi që ata janë
promotorë të zhvillimit të

vendit dhe i ka inkurajuar të
rinjtë e tjerë që në thirrjen e
dytë që do të bëhet gjatë këtij
viti, të jenë aplikues e fitues të
projekteve të tyre. 
Komuna e Drenasit është
përfituese e këtij granti në vlerë
prej 250 000.00 dollarësh për
arsye të performancës së mirë
komunale dhe ky është grant
nga fondi japonez, që
administrohet nga Banka
Botërore dhe implementohet
nga MAPL-ja.
Paranënshkrimit të kontratave
me përfituesit e këtij granti i ka
paraprirë procesi i
përzgjedhjes, publikimi i listës
përfituese, afati i ankesave dhe
shqyrtimi i tyre dhe, faza e
fundit, nënshkrimi i kontratës
me përfituesit. Sipas
marrëveshjes me MAPL-në,
deri në fund të këtij viti do të
zhvillohet raundi i dytë i
mbështetjes me nëngrante do
të kenë mundësi të aplikojnë
sërish.

Nënshkruhen kontratat me përfituesit e nëngranteve
të projektit “Komunat për të rinj”

PRIZREN, 6 KORRIK (ER) - Këshilli
Komunal për Siguri në
Bashkësi (KKSB), i kryesuar
nga kryetari i komunës së
Prizrenit, Shaqir Totaj, ka
mbajtur të mërkurën takim,
ku është diskutuar për çështjet
e sigurisë në këtë komunë. 
Theks i veçantë iu dha sigurisë
në shkolla, me ç’rast Totaj ka
thënë se proaktiviteti i
institucioneve të sigurisë dhe
veprimi në parandalim do të
ndikojë në eliminimin dhe
zvogëlimin e rasteve të
incidenteve. 
Vendosja e kamerave jashtë
dhe brenda oborreve të
shkollave si dhe vendosja e
tyre në objekte arsimore ishte
çështje që u diskutua për

trajtim me prioritet nga
aktorët e përfshirë në këto
projekte.
Ndriçimi në shkolla ishte,
gjithashtu, temë diskutimi, që
përfaqësuesit e komunës së
Prizrenit deklaruan se janë në
përfundim të çështjeve të
projektit për ndriçimin
adekuat dhe vendosjen e
kamerave në shkolla dhe në
pjesë të ndryshme të qytetit.
Përfaqësuesit e Policisë së
Kosovës kanë bërë me dije se
policia, në bashkëpunim me
Drejtorinë Komunale të
Arsimit, patrullojnë
vazhdimisht në afërsi të
shkollave.
Për parandalimin e
incidenteve në shkolla ka

pasur shumë programe për
nxënësit dhe edukimin e tyre,
mirëpo gjatë këtij takimi
përfaqësuesit e bashkësive
fetare kërkuan që edhe ata të
marrin pjesë, të paktën një
herë në vit, me klerikët e tyre
në tubime me nxënësit.
Me këtë rast u kërkua edhe
shtimi i patrullimit të policisë,
sidomos gjatë rrugës “Adem
Jashari”, ku ka numër të madh
të bizneseve dhe koncentrim
të argjendarëve. Totaj ka
premtuar se këto çështje do të
trajtohen me prioritet si dhe
do të zhvillojë takime të tjera
me anëtarët e Këshillit
Komunal për Siguri në
Bashkësi, sipas nevojës, në të
ardhmen.

Kryetari i Prizrenit premton siguri 
më të madhe në shkolla
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PRISHTINË, 6 KORRIK - Kosova ka
regjistruar 341 raste të reja me
Covid të mërkurën, që paraqet
rritje të rasteve krahasuar me
një ditë më parë, kur
autoritetet shëndetësore
raportuan për 213 infektime të
reja.
Rastet e reja dalin pas testimit
të 1 165 mostrave, që i bie se
29.27 për qind të personave
kanë dalë pozitivë.
Në 24 orët paraprake, sipas
Ministrisë së Shëndetësisë,

janë shëruar edhe 64 persona,
ndërkaq raste të vdekjeve nuk
ka pasur.
Kosova së fundmi po përballet
me rritje të rasteve me
sëmundjen Covid-19, që i ka
shtyrë autoritetet të bëjnë
thirrje për kujdes.
Instituti Kombëtar i
Shëndetësisë Publike më 6
korrik sërish u bëri thirrje
qytetarëve që të bartin maska
në ambiente të mbyllura dhe
të vaksinohen.

Në Kosovë deri më tani janë
administruar mbi 1.8 milion
doza të vaksinës. Prej kësaj
shifre, 103 344 persona kanë
marrë tri doza, 823 818 janë
imunizuar me dy doza,
ndërkaq me një dozë janë
imunizuar 903 523 persona.
Që prej marsit të vitit 2020, kur
në shtet u regjistruan rastet e
para e deri më 6 korrik 2022,
Kosova ka regjistruar 230 054
raste me koronavirus dhe 3
140 të vdekur.

Për 24 orë, 341 raste të reja me Covid në Kosovë 

SKENDERAJ, 6 KORRIK (ER) -
Drejtori i Zyrës Ligjore
First-consulting.ch në
Bern dhe Delemont të
Zvicrës, ambasadori i
Paqes, Sali Bislimi, ka
vizituar të martën në
Burojë të Skenderajt
babanë e ish-presidentit
Hashim Thaçi.
Bislimi para disa ditësh ka
vizituar në Hagë edhe ish-
presidentin Hashim Thaçi.
“Vizitë babës së presidentit

historik, themeluesit të
shtetit të Kosovës, z.
Hashim Thaçi. Miqtë janë
krahët e njeriut. ‘Mirë se na
erdhe, Sali!’ ishin fjalët e
bacit Haxhi. Jam këtu për
t’jua konfirmuar, baci
Haxhi, mbështetjen e
parezervë për vëllanë tonë,
themeluesin e shtetit tonë.
Jemi të bindur se së shpejti
do ta kemi në mesin tonë”,
ka shkruar Bislimi në
llogarinë e vet në

“Facebook”.
Ai ka thënë se Kosova ishte
e sfiduar në histori deri në
asgjësim. “Kësaj radhe do
të jemi përpara
përgjegjësive si qytetarë,
me të gjithë patriotët e
vendit, për t’i dalë përpara
kësaj padrejtësie dhe
shumë padrejtësive të tjera
në proceset tona të
integrimit në familjen
evropiane”, ka shkruar
Bislimi.

Pasi vizitoi Thaçin në Hagë, Sali Bislimi viziton edhe babanë e tij në Burojë

Albulena S. MAVRAJ

PRISHTINË, 6 KORRIK (ER) - Për
të përfituar subvencione nga
Ministria e Bujqësisë,
Pylltarisë dhe Zhvillimit
Rural, aplikuesit, krahas
kontrollit administrativ,
inspektohen edhe në terren
nga inspektorët e Agjencisë
për Zhvillimin e Bujqësisë.
Ekipit të inspektimit në
terren sot i është
bashkëngjitur edhe ministri
Faton Peci për ta parë nga
afër procesin e monitorimit
dhe të kontrollit, si dhe për
t’u siguruar se mbështetja

financiare po shkon në
vendin e duhur. “Në
komunën e Obiliqit vizitova
bujkun Berat Mehmeti,
kultivues i grurit. Pashë se
dokumentacioni i dorëzuar
gjatë aplikimit për Pagesa
Direkte 2022 korrespondonte
me gjendjen në terren. Me
këtë rast, ky bujk më tregoi se
është optimist sa i përket
rendimentit. Pret të korrë
rreth gjashtë tonë grurë për
hektarë”, tregoi ministri Peci.
Duke i uruar punë të mbarë
e bereqet në korrjet e
sivjetshme, ministri e siguroi
se mbështetja institucionale

nuk do t’i mungojë asnjë
bujku përderisa çdo bujk
është korrekt dhe respekton
ligjin. Ndryshe, në kuadër të
Programit të Pagesave
Direkte/Subvencioneve për
vitin 2022 numri i
aplikimeve në të gjitha
kulturat dhe aktivitetet
bujqësore e blegtorale që
mbështeten përmes këtij
programi arrin në 50 836
aplikime, me gjithsej 28 834
aplikues. Ndërkaq,
inspektimet në terren
realizohen bazuar në
Udhëzimin Administrativ nr.
02/2022 për Pagesa Direkte.

Ministri Peci thotë se do të ketë mbështetje 
financiare vetëm për bujqit realë

PRISHTINË, 6 KORRIK (ER) -
Ministri i Punëve të
Brendshme, Xhelal Sveçla, ka
pritur të mërkurën në takim
zëvëndësdrejtorin e Policisë së
Italisë, Vittorio Rizzi dhe
delegacionin e tij. Në këtë takim
ministri Sveçla e njoftoi Rizzitin
për përkushtimin dhe
angazhimet e ministrisë në
luftën kundër krimit dhe
korrupsionit, trafiqeve të
ndryshme dhe kontrabandës,
reformën në ministri dhe në
agjencitë e saj ekzekutive.
Gjatë këtij takimi ministri
Sveçla e falënderoi Rizzin për
mbështetjen e vazhdueshme të
Italisë dhënë Republikës së
Kosovës, në veçanti

bashkëpunimin mes dy
policive tona.
Në anën tjetër Rizzi theksoi se
shteti i tij është i interesuar ta
avancojë bashkëpunimin në
mes të Policisë së Italisë dhe
Policisë së Kosovës dhe të
koordinojë veprime të
përbashkëta, me theks të
veçantë te ndërtimi i
kapaciteteve në fushën e
sigurisë mes dy vendeve. 
Në fund të takimit të dyja palët
u pajtuan për shtim të
bashkëpunimit të mëtutjeshëm
të policive tona, veçanërisht në
fushat të cilat kërkojnë
bashkëpunim ndërkombëtar
për ofrimin e sigurisë në rajon
dhe më gjerë.

Kosova dhe Italia zotohen për bashkëpunim 
mes dy policive 
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PRISHTINË, 6 KORRIK - Ka
dështuar të miratohet mocioni
për shkarkimin e bordit të
Zyrës së Rregullatorit për

Energji (ZRrE). Në favor të
mocionit të propozuar nga
LDK-ja kanë votuar 22
deputetë të opozitës dhe 53

kundër të partisë në pushtet,
Lëvizjes Vetëvendosje.
Arsyeja e propozimit për
shkarkimin e bordit të ZRrE-së

ishte moszbatimi i vendimit të
Gjykatës Themelore për
shfuqizimin e vendimit për
shtrenjtimin e rrymës.

Dështon shkarkimi i bordit të ZRrE-së, LV-ja rrëzon mocionin e LDK-së

TIRANË, 6 KORRIK - Qeveria e
Shqipërisë ka vendosur t’i heqë
tarifat doganore për mallrat që
kalojnë përmes pikave kufitare
shqiptare të cilat e kanë
origjinën e tyre nga Serbia,
Kosova dhe Maqedonia e Veriut.
Vendimi vjen në vazhdën e
angazhimeve të vendit në
procesin e “Ballkanit të hapur”

dhe ndihmën që shtetet anëtare
duhet t’i japin njëra-tjetrës në
krizën e çmimeve të larta.
Edhe pse Kosova nuk është
pjesë e kësaj nisme, Ministria e
Financave ka vendosur
përjashtimin e saj në bazë të
marrëveshjeve që dy vendet
kanë për heqjen e barrierave
doganore me njëra-tjetrën.

Tarifat për parkimin e
automjeteve, shtypshkrimin
ose vulosjen e mallrave dhe
peshimin e tyre do të bëhen
zero.
Tarifat aktuale janë 6 euro për
parkimin, 7 euro lekë për
peshimin dhe 50 centë për
vendosjen e plumbçes
doganore.

Për një kamion që kalon mallrat
nga pikat kufitare shqiptare
kostot do të jenë afërsisht 14
euro më të ulëta se më parë.
Në pjesën e parë të këtij viti,
importet e vendit tonë në Serbi
arritën 100 milionë euro, sa
gjysma e mallrave që
eksportojmë në këtë shtet.
Kosova është një nga burimet

kryesore ku biznesi shqiptar
shet mallrat. Për periudhën
janar maj, eksportet drejt
Kosovës arritën 132 milionë
euro, ndërsa importuam 49
milionë euro.
Në Maqedoninë e Veriut,
Shqipëria bleu 55.2 milionë
euro mallra dhe shiti 62 milionë
euro./Euronews/

Shqipëria heq tarifat doganore për mallrat nga
Kosova, Serbia dhe Maqedonia e Veriut

BERLIN, 6 KORRIK - Ekonomia
gjermane është duke vuajtur
për shkak të mungesës së
fuqisë punëtore të kualifikuar
dhe për këtë është duke u
drejtuar nga imigrimi masiv
nga vendet e tjera. Sipas
ekspertëve gjermanë, një nga
pengesat kryesore për ardhjen
e punëtorëve të kualifikimet
është edukimi i tyre, shkruan
DPA. “Një nga problemet
kryesore është njohja e
kualifikimeve profesionale.
Është një kantier i madh
ndërtimi në të cilin duhet të
futemi dhe ta rirregullojmë
plotësisht”, thotë Herbert
Brucker nga Instituti për
Kërkimin e Punës dhe Tregut
Profesional (IAB). Pavarësisht
mungesës së punëtorëve, për

shembull në aeroporte, në
industrinë e hotelerisë ose në
industri të tjera, vendi po
përballet me një rrezik të
madh nëse imigrimi në tregun
e punës nuk është më efikas.
Bruckeri shton se Gjermanisë i
duhen deri 500 mijë emigrantë
për punë çdo vit. “Ne jemi
ende shumë larg nga kjo
vlerë”, ka theksuar ai. Ai
vlerësoi se Ligji për
Emigracionin e Punës së
Kualifikuar nuk i plotëson
nevojat në këtë aspekt. Përveç
kësaj pengese, Gjermania
duhet t’u ofrojë emigrantëve
më shumë kurse gjuhësore të
përshtatura për punë të
ndryshme, gjë që është
vendimtare për një integrim
efektiv.

Gjermanisë i nevojiten gjysmë milioni 
emigrantë për punë në vit
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Shpjegoni rëndësinë e Traktatit
të Poljanovkës të vitit 1634.
Çfarë ndodhi në Narva në vitin
1704? Kush nënshkroi një
traktat paqeje në Moskë në
vitin 1920, dhe pse ka rëndësi
kjo tani?Këto nuk janë pyetje
për një provim në lëndën e
historisë. Ato kanë lidhje
direkte me çështjet e sigurisë
kombëtare, dhe ndikojnë mbi
paqen dhe luftën në Evropë.
Ato tregojnë se mendësia
imperialiste e Kremlinit
shtrihet shumë përtej
Ukrainës. Rusia është e
vendosur ta rindërtojë sferën e
saj të ndikimit, bazuar në një
mandat historik gjysmë mistik.
Të gjithë vendet fqinje me
Rusinë, duhet të shqetësohen
për këtë, dhe po kështu edhe
aleatët e tyre.
Duke folur para disa
studentëve në Moskë më 9
qershor, me rastin e 350-
vjetorit të lindjes së Pjetrit të
Madh, Vladimir Putin tha duke
buzëqeshur se “fati” i tij ishte

“rikthimi” dhe “fortifikimi” i
territoreve të pushtuara nga
perandori i parë rus. Ai
përmendi në mënyrë specifike
qytetin e Narvës, që sot është
pjesë e Estonisë, të cilin Pjetri I
ua mori suedezëve në vitin
1704.
Kjo deklaratë shkaktoi një
protestë të menjëhershme
diplomatike nga qeveria
estoneze. Por shqetësuese janë
edhe lajme të tjera:një mocion i
dorëzuar në Dumën
(parlamentin) rus,kërkon
anulimin e njohjen e
pavarësisë së Lituanisë nga
Bashkimi Sovjetik në vitin 1991.
Kjo do të sjellë një kërcënim të
qartë për statusin ligjor dhe
kufijtë shtetërorë të Lituanisë.
(Në fakt pavarësia e Lituanisë u
njoh nga Rusia sovjetike, që me
Traktatin e Moskës të vitit
1920). Përmendja e
pretendimeve të lashta
historike, është një lojë që nuk
njeh kufij.
Një deputet lituanez reagoi
ndaj deklaratës së Putinit, duke
përmendur (jo me aq saktësi)
Traktatin e Poljanovkas të vitit
1634, dhe duke pretenduar se
qyteti rus i Smolenskut ishte në

fakt lituanez. Autoritetet
letoneze, vendosën muajin e
kaluar të prishin një memorial
kushtuar “çlirimtarëve”
sovjetikë, që ndodhet në një
park publik në kryeqytetin
Riga.
Me një obelisk 79 metra të lartë
dhe me skulptura të mëdha
bronzi, ai nuk është aspak një
pikë referimi ndaj historisë.
Pasi u ngrit vetëm në vitin
1985. Por heqja e tij është një
aktpotencialisht përçarës, dhe
zgjon kujtimet e “Ushtarit të
bronztë”, një memorial lufte i
epokës sovjetike në
kryeqytetin estonez Talin.
Duke përmendur problemet
me rendin publik, autoritetet
estoneze e zhvendosën atë në
vitin 2007, gjë që shkaktoi një
krizë të sigurisë
kombëtare:trazira, një
bllokadë të ambasadës në
Moskë, dhe një sulm të madh
kibernetik.
Sapo jam rikthyer nga
kryeqyteti i Letonisë, Riga.
Letonezët janë për momentin
shpërfillës mbi rreziqet e
prishjes së monumenteve
sovjetike. Kremlini nuk ka
mundësi për momentin qëta

shfrytëzojë këtë çështje, më
tha një zyrtar. Dhe rusët
vendas nuk duan që të shihen
si përfaqësues të Kremlinit.
Gjithsesi autoritetet po mbajnë
nën vëzhgim çdo lloj keqbërës
të mundshëm. Por edhe
mbrojtja me fanatizëm nuk
shihet më sy të mirë:zgjedhjet
po afrohen, dhe fshirja e
simboleve fizike të pushtimit
sovjetik, është një mënyrë e
dukshme për të shprehur
neverinë ndaj luftës së Putinit
në Ukrainë, në një kohë që
vendi baltik është përballur me
përkeqësim tëstandardeve të
jetesës, për shkak të rritjes së
çmimeve të karburantit dhe
ushqimeve.
Ne kemi mësuar, në shumë
raste me vonesë dhe me
dhimbje, t’i shohim financat,
ekonominë, sigurinë
energjetike, sistemin ligjor,
kohezionin social, mjedisin
mediatik dhe pjesë të tjera të
shoqërisë moderne, nëpërmjet
një lente të sigurisë kombëtare.
Në vend se të bëjmë zgjedhje
të bazuara tek kostot dhe
komoditeti, duhet mendojmë
tani për qëndrueshmërinë dhe
rrezikun. Dhe kjo qasje e re

duhet të përfshijë edhe
historinë. Në territoret
historike të Evropës
Perëndimore, shumë njerëz
priren të mendojnë se datat e
vjetra historike dhe betejat e
kohëve të shkuara, nuk janë
më punë e tyre.
Por nëse kundërshtarët tanë
po e përdorin historinë për të
justifikuar pretendimet
territoriale dhe luftën, atëherë
kjo është edhe çështja jonë. Ne
kemi nevojë për një disiplinë të
re të historisë së sigurisë
kombëtare. Duhet ta kuptojmë
të kaluarën më mirë se
kundërshtarët tanë.
Të dish se kush i bëri diçka
dikujt tjetër, kur dhe pse
ndodhi kjo, do t’i ndihmojë
vendimmarrësit tanë të
kuptojnë rëndësinë e
interpretimeve tendencioze
dhe përzgjedhëse të së
shkuarës. Po ashtu, do t’i
ndihmojë votuesit për këto
çështje, dhe do të gjejë
kundërmasat e duhura. Sa më
shumë të dimë mbi atë që ka
ndodhur në shekujt e kaluar,
aq më të mëdha janë shanset
tona për ta marrë masat e
duhura.

Rusët nuk po i harrojnë leksionet 
e historisë, këtë duhet të bëjnë 

edhe perëndimorët
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Kosova me gjashtë medalje përfundon
pjesëmarrjen në Lojërat Mesdhetare Visar Kastrati me asistentët

delegohet në ndeshjen e
Ligës së Konferencës

Gjyqtari ndërkombëtar nga Kosova, Visar
Kastrati, është caktuar nga UEFA në
ndeshjen e raundit të parë kualifikues të
Ligës së Konferencës ndërmjet skuadrës
Fola nga Luksemburgu dhe Tre Fiori nga
San Marino. Kjo ndeshje do të zhvillohet
në stadiumin “Emile Mayrisch” në Esch-
sur-Alzette të Luksemburgut më 7 korrik
në orën 20:00. Kastrati do të ndihmohet
nga asistentët Besnik Morina dhe
Lumturije Muhadri dhe nga gjyqtari i
katërt Mentor Ajeti.

Muriqi, afër Club Brugge 

Sulmuesi i Përfaqësueses së Kosovës në
Futboll, Vedat Muriqi, duket se do ta
vazhdojë karrierën te skuadra belge Club
Brugge KV, ka raportuar të mërkurën
gazetari italian Ginaluca Di Marzio. Sipas
Di Marzios, Brugge do të paguajë 10.5
milionë euro për shërbimet e Muriqit,
ndërsa ai do të përfitojë rreth 2 milionë
euro në vit. 

‘TuttoSport’ kërkon
Kumbullën 

Mbrojtësi i Kombëtares së Kosovës,
Marash Kumbulla, pas një sezoni me
shumë ule-ngritje nën drejtimin e Jose
Mourinhos, mund ta mendojë largimin
për të pasur më shumë vazhdimësi.
Torino është skuadra më e interesuar
teksa ka në krye Ivan Juriq, një strateg i cili
e ka promovuar në elitën e futbollit italian.
“TuttoSport” i ka kushtuar të ardhmes së
Kumbullës faqen e parë, me Torinon që
pritet të formulojë një tjetër ofertë për
mbrojtësin e Romës. Në Torino Kumbulla
shihet si zëvendësuesi ideal i Bremerit. 

Tare, pranë ‘divorcit’ me
Lazion, gati të jetë pjesë e
FShF-së

Një lajm i bujshëm vjen nga Italia, Igli Tare
është pranë “divorcit” nga Lazio dhe po
mendon seriozisht që të marrë një
pozicion në Federatën Shqiptare të
Futbollit. Sipas asaj që raporton e
përditshmja sportive italiane “La Gazzetta
dello Sport”, thuhet se ka dy skenarë për
ish-sulmuesin e Kombëtares. E para të vijë
në Shqipëri për të marrë një rol të
rëndësishëm në FShF, e dyta të shkojë në
Bundesligën gjermane aty ku ka luajtur si
futbollist. Pas tij si drejtor sportiv janë
duke e ndjekur Frankfurti, Bayer
Leverkuseni dhe Leipzigu. E gjithë kjo
situatë vjen pas kaosit të krijuar te Lazio
mes presidentit Lotito, trajnerit Maurizio
Sarri dhe vetë Igli Tares për merkaton e
skuadrës.

SHKURT 

PRISHTINË, 6 KORRIK - Kosova ka
përfunduar garat në Lojërat
Mesdhetare “Oran 2022” me gjashtë
medalje të fituara, duke u radhitur në
vendin e 16-të sa i përket medaljeve.
Në garat që u mbajtën në Algjeri,
xhudistet Distria Krasniqi, Laura
Fazliu dhe Loriana Kuka fituan
medaljet e arta, kurse Akil Gjakova
dhe Flaka Loxha po nga sporti i
xhudos fituan medaljet e bronzta.
Ndërkohe medaljen e bronztë e fitoi

edhe boksieri Shpejtim Bajoku.
Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani
ka thënë se sportistët e Kosovës po
kthehen triumfues nga Lojërat
Mesdhetare Oran 2022. “Me gjashtë
medalje, tri të arta dhe tri të bronzta,
sportistët tanë po kthehen triumfues
në Kosovë. Këta janë sportistët tanë
fantastik, kjo është Kosova, ky është
imazhi ynë në botë. Kosovën e
nderojnë bashkërisht vajzat dhe
djemtë tanë si: Distria, Loriana,

Laura, Flaka, Akili, Shpejtimi e
shumë të tjerë.  Faleminderit për
emocionet që na i dhuruat këto
ditë!”, ka shkruar Osmani në profilin
e vet në “Facebook”. Kosova u
përfaqësua me 39 sportistë dhe
gjyqtarë. Sportistët e Kosovës garuan
në 12 disiplina sportive: xhudo, boks,
mundje, karate, atletikë, not,
shigjetari, shenjëtari sportive,
taekwondo, tenis, pingpong,
gjimnastikë dhe badminton. 

Ballkani falënderon FFK-në 

SUHAREKË, 6 KORRIK - Skuadra e
Ballkanit zhvilloi ndeshjen e parë
ndërkombëtare. Një ditë pas
ndeshjes që u zhvillua në stadiumin
“Fadil Vokrri” dhe e cila përfundoi 1-
1, Ballkani e ka falënderuar
Federatën e Futbollit të Kosovës për
mbështetjen e madhe që po i jep.
“Pas një periudhe shumë intensive të

përgatitjes së ndeshjes së parë në
ligën e kampionëve, ne si klub i jemi
shumë mirënjohës dhe falënderues
Federatës së Futbollit të Kosovës për
mbështetjen e madhe morale dhe
materiale. Nga kjo përvojë krejtësisht
e re për neve kemi kuptuar se çfarë
sistemi dhe stafi punues ka ndërtuar
FFK-ja për një periudhë të shkurtër

që nga pranimi. Faleminderit
përzemërsisht për secilin punëtor
dhe stafit drejtues të FFK-së!
Shpresojmë në bashkëpunime të
vazhdueshme dhe suksese të
përbashkëta në arenën
ndërkombëtare”, thuhet në
letërfalënderimin e skuadrës së
Ballkanit për FFK-në.
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TIRANË, 6 KORRIK - Shqipëria mori
katër medalje në Lojërat
Mesdhetare “Oran 2022”.
Sportistët, sipas ligjit, do të
marrin shpërblime financiare.
Atletja Luiza Gega fitoi medalje
ari në garën e 3 000 metrave me
pengesa si dhe vendosi rekord të

ri Mesdhetar, duke thyer
pikërisht rezultatin që kishte
vendosur po vetë në “Tarragona
2018”. Falë këtyre arritjeve Luiza
Gega do të përfitojë 20 milionë
lekë të vjetër për medaljen e artë
dhe 30 milionë për rekordin
mesdhetar, pra një total prej 50

milionë lekësh të vjetër.
Zelimkhan Abakarov u shpall
kampion Mesdheu në stilin e lirë
në mundje. Falë medaljes së
artë, sportisti çeçen i natyralizuar
me pasaportë shqiptare do të
marrë 20 milionë lekë të vjetër,
ndërsa Islam Dudaev, i cili fitoi

medaljen e bronzit, do të
përfitojë 8 milionë lekë të vjetër
nga shteti shqiptar. Peshëngritësi
Erkand Qerimaj, i cili u shpall
nënkampion në stilin e
shkëputjes, do të marrë 10
milionë lekë të vjetër për
medaljen e argjendtë.

Fituan katër medalje në Lojërat Mesdhetare, ja shuma që do të marrin sportistët shqiptarë

Verstappeni: Babai im kurrë nuk besoi
se do të bëhem kampion botëror

Max Verstappeni ka dhënë disa hollësi nga e kaluara e tij.
Kampioni në fuqi i Formula 1, Max Verstappen, thotë se jo
shumë njerëz besuan se ai do të kishte këtë epitet
ndonjëherë. Një nga njerëzit që nuk besoi në titullin e
kampionit ishte edhe babai i tij. “Babai im kurrë nuk tha se
do të bëhesha kampion. Ai gjithmonë ishte në të kundërtën.
Më thoshte se do të bëhesha shofer kamioni apo autobusi”,
ka thënë Verstappeni. Ky i fundit fitoi titullin e kampionit
vitin e kaluar, në një garë të ngushtë me Lewis Hamiltonin.

Ibra vazhdon me Milanin 

Mosha është thjesht një numër. Kjo vlen, mbi të gjitha, për
Zlatan Ibrahimoviqin. “Sky Sport” shkruan se në ditët në
vijim gjiganti suedez do ta firmosë kontratën e re, nuk ka
asnjë pengesë mes palëve. Ibra do të firmosë deri më qershor
2023, ndërsa do të përfitojë 1-1,5 milionë euro, shifër kjo e
lidhur edhe me paraqitjet individuale dhe golat. Ibra vijon
periudhën e riaftësimit pas operacionit që iu nënshtrua në
gju. Objektivi i tij është të rikthehet në fushë përpara
Krishtlindjeve. Kujtojmë që në tetor, Ibra mbush 41 vjeç. 

Odom: Ëndërroj shpesh Kobe Bryantin,
më thotë të vazhdoj të luftoj

Ish-basketbollisti Lamar Odom, ish-shok skuadre me Kobe
Bryantin te lakersat, u shpreh se e sheh shpesh në ëndërr
“Black Mamba”. Dy basketbollistët kanë fituar së bashku dy
tituj kampionë në NBA (2009 e 2010) me fanellën e lakersave.
“Kobe shfaqet shpesh në ëndrrat e mia. Më flet gjithnjë dhe
më kërkon që të qëndroj i fortë, të vazhdoj të luftoj për jetën
time. Shpirti i tij është kaq i fortë dhe nuk e ndiej larg meje”, u
shpreh Lamar Odom për TMZ. Odom ka pasur mjaft
probleme personale në jetën e tij pas largimit nga
basketbolli, madje ka rrezikuar jetën. Ai ka qenë mik me
Kobe Bryantin, i ndarë nga jeta dy vjet më parë pas një
aksidenti me helikopter, ku humbi jetën edhe vajza e tij Gina.

Dybala pritet të jetë zëvendësues i
Ronaldos në United  

Cristiano Ronaldo pritet të largohet nga Manchester Unitedi
pasi portugezi dëshiron të luajë në një ekip i cili merr pjesë
në Ligën e Kampionëve. “Djajtë e Kuq” menjëherë kanë nisur
punën për gjetjen e zëvendësuesit të yllit portugez. Sipas
gazetarit sportiv italian Gianluca Di Marzio, Unitedi ia ka
vënë syrin Paulo Dybalas. Madje, sipas tij, gjiganti britanik i
ka nisur bisedimet me përfaqësuesit e sulmuesit argjentinas,
të cilin e sheh si pasardhës ideal të “CR7” në largim.
Përfaqësuesit argjentinas i ka skaduar kontrata me
Juventusin dhe është i lirë ta zgjedhë vetë klubin e ri. Atë e
duan edhe klubet italiane, Milani dhe Interi, por edhe Paris
Saint-Germaini në Francë. 

SHKURT 

TORINO, 6 KORRIK - Në Torino pritet të
jetë një fundjavë e nxehtë, pasi më 9
dhe 10 korrik do të zbarkojnë dy
blerjet e mëdha të Juves, Paul Pogba
dhe Angel Di Maria. Francezi pritet
të vijë të shtunën për t’iu nënshtruar
fillimisht vizitave mjekësore, ndërsa
më pas do të hedhë firmën mbi një
kontratë katërvjeçare, kontratë e
mbyllur kohë më parë. Pogba
rikthehet në këtë mënyrë në Torino

pas 6 vjetësh me shpresën për t’u
ngjitur edhe një herë në majën e
futbollit evropian. Angel Di Maria
pritet të vijë në Torino më 10 korrik
të dielën. Nuk ka asnjë pengesë as
për sulmuesin argjentinas, vetëm
detaje burokratike, pasi kontrata me
ish-futbollistin e PSG-së është
mbyllur në mënyrën më të mirë të
mundshme. Objektivi i Max Allegrit
ishte që të dy lojtarët të

bashkoheshin se më shpejt me
ekipin në fazën përgatitore, një
dëshirë kjo e plotësuar. Sigurisht
afrimi i Pogbas e Di Marias nuk
mbyll merkaton e Juves as në hyrje e
as në dalje. De Ligt mbetet një temë
e nxehtë pasi nga largimi i
mundshëm i De Ligt lidhet dhe
pjesa tjetër e merkatos në hyrje ku
emri i Zaniolës është kthyer në
prioritet.

Fundjavë e ‘nxehtë’ në Torino,
vijnë Pogba e Di Maria

BARCELONË, 6 KORRIK - E ardhmja e
Cristiano Ronaldos prej ditësh ka
përfunduar në qendrën e
medieve, pasi sulmuesi portugez
ka shprehur haptas dëshirën për
t’u larguar nga “Old Trafford”, pasi
Manchester Unitedi nuk ia doli të
siguronte një vend në Ligën e
Kampionëve. Dëshira e Ronaldos
sigurisht është që vitet e mbetura
të karrierës së tij të jetë
pjesëmarrës në Ligën e
Kampionëve dhe në këtë mënyrë
skuadra të cilat do të marrin pjesë
në këtë kompeticion kanë filluar
nga punë për ta tentuar
transferimin e ish-sulmuesit të
Real Madrid. 
Bayern Munchen, Chelsea, PSG,
Juventus, Roma, Atletico Madrid
apo Barcelona janë disa nga
skuadrat që po mendojnë për
mundësinë e transferimit të CR7. E
kur jemi te Barça asgjë nuk është e
pamundur, pasi në prezantimin e

Francke Kessie si lojtar i
katalanasve, presidenti Joan
Laporta ka folur edhe për
mundësinë që Ronaldo të
transferohet në “Camp Nou”.
Numri një i blaugranave ka
konfirmuar takimin me Jordo
Mendes, teksa është shprehur se
për momentin nuk do të diskutojë

për lojtarë që janë folur për kalimin
te Barça. “Kam ngrënë darkë të
hënën me Jorge Mendes dhe folëm
për tregun në përgjithësi.
Cristiano? Nuk do të flas për
lojtarët që dolën nga takimi, por
është gjithmonë interesante të
dish se cilët janë emrat e mëdhenj
në treg”, ka deklaruar Laporta.

Ronaldo te Barça, asgjë nuk
është e pamundur

Sergio Busquets ka vendosur të
largohet nga Barcelona në fund
të edicionit 2022/23, raporton
“Mundo Deportivo”.
Mesfushori spanjoll ka kontratë

me klubin katalunas deri në
qershor të vitit 2023 dhe do ta
përfundojë aventurën e tij në
“Camp Nou”. Sipas mediumit
spanjoll, Busquets do t’u

bashkohet lojtarëve të tjerë
veteranë që do ta përfundojnë
karrierën në Amerikë. Lojtari
tashmë ka pranuar oferta nga
disa skuadra prej MLS, por që

dëshiron ta respektojë
kontratën me Barcelonën.
Spanjolli e ka njoftuar gjigantin
e La Ligës me vendimin e tij,
edhe pse nuk do të përfitonte

një rinovim kontrate. Busquets
thuhet se do t’i bashkohet
skuadrës së Inter Miamit,
mirëpo nuk ka ende bisedime
konkrete.

Busquets pas një viti largohet nga Barcelona 
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� 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
Administrata Tatimore e Kosovës.  

� 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.

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

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

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

� Lëshoj lokalin më qira. Lokali është i
pasitur më të gjitha kushtet përcjellëse.
Lokali gjendet në lagjen e Boshnjakëve në
Mitrovicë. Për informata më të hollësishme
mund të na kontaktoni në këtë numër të
telefonit:049-392-275

� Lëshoj banesë me qira në Lagjen
Dardania afër "Bill Clintonit", kati tretë,
banesa posedon të gjitha kushtet
elementare, dy dhoma, kuzhinë e veçanet
me pamje nga parku me çmim sipas
marrëveshjes tel: 045-891-338 ose 
049-616-139

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

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

>> SHPALLJE TË VOGLA <<
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