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Trump: Agjentët e FBI-së ma bastisën
shtëpinë në Florida
UASHINGTON, 9 GUSHT - Ishpresidenti amerikan Donald
Trump ka thënë se agjentë të
Byrosë Federale të Hetimeve
(FBI) kanë “bastisur” shtëpinë e
tij në Florida.
Trump ka thënë se shtëpia e tij
në Mar-a-Lago është “pushtuar
nga një grup i madh i agjentëve
të FBI-së”.
Ky kërkim është raportuar të
jetë i lidhur me disa hetime
nëse
Trump
zotëron
dokumente zyrtare.
Ky përshkallëzim dramatik i
zyrtarëve për zbatim të ligjit
vjen teksa Trump përgatitet për
garën e tretë presidenciale në
zgjedhjet e vitit 2024.
Sipas rrjetit amerikan “CBS
News”, Trump ka qenë në të
ashtuquajturën Kulla Trump në
qytetin e Nju-Jorkut në kohën
kur kanë ndodhur bastisjet.
“Këto janë kohë të errëta për

kombin tonë”, është thënë në
deklaratën e Trumpit.
Ai ka thënë se ka bashkëpunuar
me të gjitha agjencitë federale,
andaj
“bastisjet
e
paparalajmëruara në shtëpinë
time nuk kanë qenë as të
nevojshme,
as
të
përshtatshme”.
Trumpi ka thënë se këto
veprime janë të barasvlershme
me “sjellje të pahijshme
prokuroriale” dhe “armatim të
sistemit të drejtësisë”, për të
parandaluar atë që të garojë
sërish për president. “Një sulm i
tillë mund të ndodhte vetëm në
shtetet e botës së tretë.
Fatkeqësisht, Amerika është
bërë një prej këtyre shteteve, e
korruptuar në nivele që nuk i
kemi parë më herët. Ata kanë
hapur edhe kasafortën time”, ka
thënë Trump.
Eric Trump, djali i Trumpit, ka

thënë për kanalin “Fox News” se
kërkimet e FBI-së kanë qenë të
lidhura me Arkivat Shtetërore.
Në muajin shkurt Arkivat

Shtetërore,
një
agjenci
qeveritare
në
ShBA
që
menaxhon
ruajtjen
e
dokumenteve presidenciale, i

ka kërkuar sistemit të drejtësisë
ta hetojë Trumpin për mënyrën
si i ka menaxhuar dokumentet
zyrtare.
Arkivat Shtetërore kanë thënë
se kanë siguruar 15 kuti nga
shtëpia e Trumpit, disa prej të
cilave kanë pasur dokumente të
klasifikuara.
Sipas
ligjit,
presidentët
amerikanë
duhet
t’i
transferojnë
të
gjitha
dokumentet e tyre, përfshirë
emailat në Arkivat Shtetërore.
Mirëpo disa zyrtarë besojnë se
ish-presidenti
Trump
ka
asgjësuar shumë dokumente.
Arkivat kanë thënë se disa
dokumente janë kthyer në
gjendje jo të mirë dhe është
dashur të ngjiten me njëratjetrën.
Trump, atëbotë, ka hedhur
poshtë raportimet për diçka të
tillë.

Një fëmijë infektohet me linë
e majmunëve në Gjermani

BERLIN, 9 GUSHT - Një vajzë
katërvjeçare
në
qytetin
jugperëndimor,
Forchajm,
është infektuar me linë e

majmunëve, ka bërë me dije
Instituti “Robert Koch” në
Gjermani.
Kjo është hera e parë që

Gjermania identifikon këtë
virus te fëmijët.
Vajza, e cila jeton në shtëpi me
dy të rritur, po ashtu të

infektuar, aktualisht nuk ka
simptoma.
Fëmija nuk ka qenë në kontakt
me askënd jashtë shtëpisë.
Ky lajm u bë me dije pasi
autoritetet shëndetësore në
Gjermani kanë identifikuar
adoleshentët e parë të infektuar
me këtë virus një javë më parë.
Më pak se tre muaj pas
raportimit të rasteve të para të
infektimit
me
linë
e
majmunëve në Gjermani,
autoritetet kanë regjistruar 2
916 raste të tilla.
Pothuajse shumica e rasteve
janë meshkuj dhe vetëm shtatë
gra. “Sipas njohurive aktuale,
kontakti i ngushtë është i
nevojshëm për bartje të
patogjenit”, ka thënë Instituti
“Robert Koch”. “Aq sa dimë,
shumica e të infektuarve nuk
përballen me sëmundje të
rëndë”, ka thënë Instituti.

Organizata
Botërore
e
Shëndetësisë (OBSh) ka thënë
se pak fëmijë janë infektuar me
këtë virus në nivel global. Ditë
më parë përhapja e lisë së
majmunëve është shpallur
emergjencë
shëndetësore
globale nga OBSh-ja. Lia e
majmunëve
zakonisht
raportohet
në
Afrikën
Qendrore
dhe
atë
Perëndimore. Ajo konsiderohet
endemi
në
Republikën
Demokratike të Kongos, ku
është identifikuar për herë të
parë në njerëz më 1970.
Simptomat fillestare përfshijnë
temperaturë, kokëdhimbje,
dhimbje të shpinës dhe
muskujve. Ndërkohë mund të
dalin puçrra në fytyrë dhe trup.
Ato mund të shkaktojnë djegie
dhe të kruara të mëdha.
Infeksioni hiqet gradualisht pas
14 apo 21 ditësh.

Rusia lëshon një satelit iranian në Hapësirë
MOSKË, 9 GUSHT - Një raketë ruse
ka lëshuar me sukses një satelit
iranian në Hapësirë. Ky lajm u
dha në kohën kur Moska dhe
Teherani synojnë të krijojnë
lidhje më të forta, meqë po
përballen me sanksionet e
Perëndimit.
Sateliti “Khayyam” është lansuar
përmes raketës ruse Soyuz nga
stacioni rus Baikonur në
Kazakistan, ka thënë të martën
Agjencia ruse e Hapësirës,
Roskosmos.
Teherani ka hedhur poshtë
pretendimet se sateliti mund të
përdoret nga Moska për t’i rritur
kapacitetet e inteligjencës për

Ukrainën, duke thënë se Irani do
të ketë kontroll të plotë të satelitit
“nga dita e parë”.
E
përditshmja
amerikane
“Washington Post” ka raportuar
javën e kaluar se zyrtarët
amerikanë janë të shqetësuar për
bashkëpunimin hapësinor në
mes të Rusisë dhe Iranit.
Sipas tyre, sateliti jo vetëm që do
t’i ndihmojë Rusisë në Ukrainë,
por edhe do t’i ofrojë Iranit
“kapacitete të pashembullta” për
t’i
vëzhguar
shënjestrat
potenciale ushtarake në Izrael
dhe Lindje të Mesme.
Irani ka thënë se sateliti është i
dizajnuar
për
hulumtime

shkencore që do të kontribuojnë
në sektorin e bujqësisë.
Rusia ka tentuar t’i thellojë lidhjet
me Iranin prej 24 shkurtit, kur
Kremlini ka marrë vendim për
dërgim të mijëra trupave në
Ukrainë.
Në muajin korrik, presidenti rus
Vladimir Putin ka vizituar Iranin.
Kjo ka qenë vizita e tij e parë
ndërkombëtare jashtë ndonjë
vendi të ish-Bashkimit Sovjetik,
që prej nisjes së luftës në Ukrainë.
Në Iran, lideri suprem Ayatollah
Ali Khamenei i ka thënë Putinit se
Teherani dhe Moska duhet të
jenë
vigjilentë
kundër
“mashtrimit perëndimor”.
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Kosova dhe UÇK-ja
nuk guxojnë të
dorëzohen dhe as
të kriminalizohen
Shkruan: Sali BISLIMI
UÇK-ja është AND-ja e vlerave
kastriotike. Është epoka më
krenare që ngriti në këmbë
shpirtin atdhetar për t’iu
përgjigjur agresorit serb barbar
dhe për t’i ndërtuar themelet e
shtetit të Kosovës, e ndihmuar
nga vendet më të avancuara në
botë, me liri dhe demokraci si
anëtare e NATO-s.
Sot jemi para një sfide historike.
Kombi dhe shteti Kosovës duhet
t’i dalin përpara me të gjitha
forcat politike dhe intelektuale
qasjes së gabuar të një drejtësie
selektive siç janë Dhomat e
Specializuara
në
Hagë,
dhunshëm të themeluara dhe
padrejtësisht të aplikuara kundër
shtetit dhe lirisë së Kosovës.
Qasja ndaj presidentit Thaçi dhe
izolimi i tij është plotësisht
antidemokratik dhe antiligjor.
Me vullnet të madh duan t’i
konsiderojnë si kriminelë lufte
duke u bazuar në shpifje dhe
prova të fabrikuara.
Gjatë vizitës që i bëra presidentit
Thaçi në Hagë e pyeta se a ka
pasur ndonjë kapelan burgu ose
pastor për t’u rrëfyer dhe për ta
kuptuar më mirë gjendjen
shpirtërore të tij. Ai më tha: Jo.
Si është e mundur që në burgjet

evropiane
me
standarde
demokratike mos t’i propozohet
dhe të këshillohet nga ekipi i
mbrojtjes një gjë e tillë. Kapelanët
e burgjeve janë proces i
rëndësishëm i drejtësisë.
Apo presidenti kam dyshim që
paragjykohet si mysliman dhe jo
si shqiptar i vlerave perëndimore
kastriotike që ka në shpirt.
Nuk duhet humbur kohë, aty
gjykohet Kosova. Aty humben
përpjekjet tona për liri. Aty ka
tendenca për ta falsifikuar
historinë. Aty harrohen krimet
serbe. Aty harrohet që ishim në
mbrojtje legjitime.
Kosovën e obligon Kushtetuta
për të vepruar. Dhomat e
Specializuara duhet të kthehen
në Prishtinë.
E kishim besimin, por duke parë
trajtimin nuk i besojmë më.
Pushteti aktual duhet të jetë
konform Kushtetutës. Mos të
kujtojmë thënien kur “magjupi
bën pushtet, vret babën e vet”.
Vjeshta duhet të na gjejë të
përgatitur për t’u përballur me
sfida të reja.
Patriotë, kudo që jeni, kemi
nevojë që konopin ta ngrehim të
gjithë në një drejtim.
Kosova dhe UÇK-ja kastriotike
nuk guxojnë të dorëzohen e as të
kriminalizohen. Ju flas nga
gjenerali dhe nga atleti i Krishtit!

FOL-i: Qeveria realizoi 47.6 për qind
të planit strategjik dhe operacional
Albulena S. MAVRAJ
PRISHTINË, 9 GUSHT - Lëvizja FOL
ka bërë monitorimin e Planit
Strategjik dhe Operacional (PSO)
të qeverisë për periudhën janar qershor 2022 të 15 ministrive dhe
Zyrës së Kryeministrit. Nga 2 063
aktivitete të parapara për këtë
periudhë kohore, janë realizuar
vetëm 983 aktivitete.
Mexhide Demolli-Nimani nga
Lëvizja FOL ka theksuar se nga 2
063 aktivitete të parapara për
këtë periudhë kohore, janë
realizuar 983 aktivitete, ndërkaq 1
080 kanë mbetur pa u realizuar.
Demolli-Nimani ka thënë se
Qeveria e Kosovës për periudhën
e parë gjashtëmujore të vitit 2022
ka realizuar 47.6 për qind të
planit strategjik dhe operacional.
Ministritë të cilat kanë paraparë
një numër më të madh të
aktiviteteve janë ajo e Kulturës
dhe Ministria e Mjedisit,
Planifikimit Hapësinor dhe
Infrastrukturës,
përderisa
Ministria për Komunitete dhe
Kthim ka paraparë të realizojë
vetëm tetë aktivitete, që i bie se
përqindja e realizimit del më e

madhe në krahasim me
ministritë e lartcekura për shkak
të numrit të madh të aktiviteteve
të parapara.
Zyra e Kryeministrit në kuadër të
planit strategjik dhe operacional
për periudhën janar - qershor
2022 ka paraparë të realizojë 98
aktivitete, prej të cilave ka
realizuar 46 nga këto aktivitete.
Ministria e Punëve të Jashtme
dhe e Diasporës për periudhën
janar - qershor 2022 ka paraparë
të realizojë 35 aktivitete, prej të
cilave ka realizuar 15 nga këto
aktivitete.
Ministria e Mjedisit, Planifikimit
Hapësinor dhe Infrastrukturës
për periudhën janar - qershor
2022ka paraparë të realizojë 461
aktivitete, prej të cilave ka
realizuar 103 nga këto aktivitete.
Ministria e Drejtësisë për
periudhën janar - qershor 2022
ka paraparë të realizojë 94
aktivitete, prej të cilave ka
realizuar 53 nga këto aktivitete.
Ministria e Zhvillimit Rajonal në
kuadër të PSO-së, për periudhën
janar - qershor 2022, ka paraparë
të realizojë 40 aktivitete, prej të
cilave ka realizuar 38 nga këto
aktivitete.

Ministria e Arsimit, Shkencës,
Teknologjisë dhe Inovacionit për
periudhën janar - qershor 2022
ka paraparë të realizojë 96
aktivitete, prej të cilave ka
realizuar 56 nga to. Ministria e
Ekonomisë për këtë periudhë ka
paraparë të realizojë 135
aktivitete, prej të cilave ka
realizuar 77.
Ministria e Punëve të Brendshme
ka paraparë të realizojë 191
aktivitete, prej të cilave ka
realizuar 103 nga këto aktivitete.
Ministria
e
Industrisë,

Ndërmarrësisë dhe Tregtisë ka
paraparë të realizojë 123
aktivitete, prej të cilave ka
realizuar 63.
Ministria e Administrimit të
Pushtetit Lokal në kuadër të PSOsë për periudhën janar - qershor
2022 ka paraparë të realizojë 25
aktivitete, prej të cilave ka
realizuar 22 nga këto aktivitete.
Ministria e Financave, Punës dhe
Transfereve ka paraparë të
realizojë 126 aktivitete, prej të
cilave ka realizuar 80.
Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë

dhe Zhvillimit Rural ka paraparë
të realizojë 43 aktivitete, prej të
cilave ka realizuar 33.
Ministria e Kulturës, Rinisë dhe
Sportit ka paraparë të realizojë
512 aktivitete, prej të cilave ka
realizuar 259.
Ministria e Shëndetësisë kishte
paraparë të realizojë 76 aktivitete,
prej të cilave ka realizuar 28.
Ministria për Kthim dhe
Komunitete ka paraparë të
realizojë 8 aktivitete, prej të cilave
ka realizuar 7 nga to.
Ndërkaq, sa i përket Ministrisë së
Mbrojtjes për periudhën janar qershor 2022, ka paraparë të
realizojë 14 aktivitete, mirëpo nga
kjo ministri s’kemi marrë
përgjigje se sa janë realizuar këto
aktivitete.
Mexhide Demolli-Nimani nga
Lëvizja FOL ka thënë se ajo çka
duhet theksuar është se shumë
nga ministritë kanë dërguar dhe
informacione shtesë sa i përket
realizimit të planit, mirëpo FOL
në këtë periudhë gjashtëmujore
ka bërë vetëm matjen statistikore
të realizimit të aktiviteteve duke u
bazuar në afatet kohore që
ministritë i kanë caktuar në
planin e punës.
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Opozita kritikon Kurtin
për qeverisjen në vend
Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës
(PDK), Memli Krasniqi dhe kryetari i Lidhjes
Demokratike të Kosovës (LDK), Lumir
Abdixhiku, kanë kritikuar kryeministrin Albin
Kurti për qeverisjen në vend. Krasniqi ka
theksuar se Kurti është duke bllokuar të gjitha
projektet e komunave. Ndërkaq Abdixhiku ka
thënë se Kurti e dëshiron krizën, duke pohuar
se Kosovës i duhet stabilitet dhe zhvillim.
Opozita ka theksuar se kjo qeveri u shërben
vetëm klientelës, familjarëve dhe përkrahësve
të saj
Mal QORRAJ
PRISHTINË, 9 GUSHT - Kryetari i
Partisë
Demokratike
të
Kosovës
(PDK),
Memli
Krasniqi dhe kryetari i Lidhjes
Demokratike të Kosovës,
Lumir
Abdixhiku,
kanë
kritikuar qeverinë Kurti në
raport me qeverisjen në vend.
Lideri PDK-së ka theksuar se
vetëm një kryeministër që
funksionon mbi imagjinata
paranoike e me inate politike
si Albin Kurti ka komoditetin
t’i vë qytetarët dhe komunat e
Kosovës buzë kolapsit, duke
bllokuar
buxhetet
dhe
projektet investive të tyre. “I
humbur në rrëmujën e
paaftësisë qeverisëse, pa plan

e pa kompetencë, kryeministri
Kurti, në vend se të merret me
përmirësimin e jetës së
qytetarëve, për çka e kanë
votuar, ai nga njëra anë po i
bllokon të gjitha projektet e
komunave, duke mos ua ndarë
buxhetin e nevojshëm dhe,
nga ana tjetër, po flet për
luftë”, ka thënë Krasniqi.
Ai ka shtuar se në turin e
vizitave nëpër komuna që ka
zhvilluar javën e fundit, ku
pothuajse të gjitha udhëhiqen
nga kryetarë që iu përkasin
partive opozitare në nivel
qendror, ka parë vështirësitë
reale që ka niveli lokal në
zbatimin e projekteve kapitale
për shkak të neglizhencës nga
ana e qeverisë Kurti. “Ato
projekte që kanë gjetur zbatim

janë bërë me mjetet vetjake të
komunave ose nga donacionet
që kryetarët kanë arritur t’i
marrin
nga
organizatat
ndërkombëtare. Tani, nëse
qeveria nuk e merr parasysh
kërkesën e Asociacionit të
Komunave të Kosovës për ta
lëshuar qarkoren e dytë
buxhetore sa më parë para
datës 1 shtator, në afatin e
paraparë kur komunat duhet
ta dorëzojnë buxhetin për
miratim në kuvendet e
komunave, ajo me qëllim po e
zvarritë realizimin e shumë
projekteve në interes të
qytetarëve anekënd Kosovës.
Kryeministri
Kurti
dhe
ministrat e tij duhet ta
ndërrojnë këtë qasje. Zgjedhjet
kanë përfunduar dhe kryetarët
e komunave qeverisin njëjtë
për të gjithë qytetarët e tyre, pa
dallim. Jo si kjo qeveri që i
shërben vetëm klientelës,
familjarëve e përkrahësve të
tyre”, ka deklaruar Krasniqi
Ndërkaq lideri i LDK-së, Lumir
Abdixhiku, ka thënë se Kurti
po flet për luftë. “Ky është
lajmi
i
medieve
ndërkombëtare për Kosovën
sot. Jo për investime, jo për
integrime, por për luftë në
Kosovë. Kaq për mesazhin
tonë nëpër botë. Dhe kështu,
me mjeshtërinë e sherrit të një

axhamie, ai arriti t’u bëjë
konkurrencë të fortë lajmeve
të mira që vera kulturore e
Prishtinës dhe Kosovës ka
prodhuar në po të njëjtat
media tash e sa kohë”, është
shprehur ai.
Abdixhiku ka thënë se Kurti e
dëshiron krizën. “Ky njeri e
dëshiron krizën. E ëndërron
protagonizmin te paniku.
Sikurse Vuçiqi, investimet te
shteti i të cilit natyrisht se nuk
ndalojnë, edhe ky flet për një
Kosovë të luftës, krizës e frikës.
Çfarë të duhet propaganda e
kundërshtarëve të shtetit, kur
ke një kryeministër që të bën
autogol?!
Pyesni
sot
kompanitë kosovare se çfarë
mesazhe
marrin
nga
bashkëpunimet e tyre nëpër
botë. Cili i marrë investon në
një shtet kryeministri i të cilit
paralajmëron luftë? Një mijë
Dua Lipa s’bëjnë punë më”, ka
theksuar Abdixhiku.
Ai ka shtuar se Kosovës i duhet
stabilitet dhe zhvillim. “Shteti
ynë, përveç sigurisë vetjake, ka
edhe aleancën më të madhe
ushtarake, atë të NATO-s, që
garanton
sigurinë
tonë
territoriale ndaj çdo agresioni
të mundshëm. Kjo është e
vërteta jonë, dhe këtë të
vërtetë duhet ta ushqejmë çdo
ditë - duke forcuar veten në

siguri e duke përforcuar
aleancën me NATO-n si synim
historik. Paniku ndërkombëtar
rreth Kosovës së luftës e krizës
e destabilitetit është interes
veç i Vuçiqit e i Serbisë”, ka
thënë Abdixhiku.
E kryetari i Aleancës për
Ardhmërinë
e
Kosovës,
Ramush
Haradinaj,
ka
mbledhur kryesinë e partisë ku
është diskutuar për zhvillimet
në vend.
Haradinaj
ka
kërkuar
vazhdimin e agjendës me
sekretarin e Shtetit Antony
Blinken drejt përmbylljes së
dialogut për njohje reciproke
me Serbinë. Po ashtu, kryesia e
AAK-së ka kërkuar nga qeveria
Kurti që në takimin e radhës
në Bruksel të mos ketë kthim
prapa e të mos diskutohet për
çështje teknike, por të ndiqet
agjenda e marrëveshjes finale
me Serbinë.
Kryeministri Albin Kurti ka
shkruar në “Facebook” për
rregulloren e re të Kuvendit të
Kosovës, e cila ka hyrë në fuqi
të martën. Me këtë status në
“Facebook” kryeministri ka
treguar se kjo rregullore e re e
Kuvendit të Kosovës është bërë
në qeverisjen e tij.
Ai ka theksuar se Kuvendi i
Kosovës kalon testin e
demokracisë pasi, sipas tij, pas
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BE-ja synon shkurtimin e përdorimit
të gazit natyror për 15 për qind
BRUKSEL, 9 GUSHT - Bashkimi
Evropian u bënë thirrje vendeve
anëtare
ta
shkurtojnë
përdorimin e gazit natyror për
15 për qind, sipas planit të ri që
hyri në fuqi më 9 gusht, dhe
synon ta përgatisë bllokun për
ndalimin e mundshëm të
furnizimeve me gaz natyror rus.
Plani, i miratuar dy javë më
parë dhe i publikuar si
rregullore e Këshillit Evropian
më 8 gusht, do të zbatohet për
një vit.
Teksti i rregullores citon
urgjencën “marrë parasysh
rrezikun e afërt për sigurinë e
furnizimit me gaz të shkaktuar
nga agresioni ushtarak rus
kundër Ukrainës”.
Sipas planit, vendet e BE-së
pritet të bëjnë çmos për ta
shkurtuar
vullnetarisht
konsumin e tyre të gazit natyror
për 15 për qind midis 1 gushtit
dhe 31 marsit, krahasuar me
konsumin mesatar gjatë së
njëjtës periudhë të pesë vjetëve
të fundit.
Sipas Komisionit Evropian, 45

miliardë metra kub gaz duhet të
kursehen për ta arritur
objektivin gjatë shtatë muajve
të ardhshëm dhe vetëm
Gjermania do të duhet të
konsumojë rreth 10 miliardë
metra kub më pak.
Gjermania përbën rreth 40 për
qind të gazit natyror rus të
importuar
nga
Bashkimi
Evropian.
Marrëveshja për zvogëlim
vullnetar të përdorimit të gazit
mund të bëhet e detyrueshme
në rast të ndonjë emergjence.
Ministrja e Jashtme gjermane,
Annalena Baerbock, tha më 26
korrik se Bashkimi Evropian
nuk
do
t’i
dorëzohet
“shantazhimit” të Moskës, pasi
Gazpromi njoftoi për një tjetër
shkurtim të madh të gazit
përmes gazsjellësit Rrjedha
Veriore 1, i cili lidh Rusinë me
Gjermaninë.
Evropa ndaloi importet ruse të
qymyrit duke filluar nga 1
gushti
dhe
shumica
e
importeve të naftës do të
përfundojnë deri më 31 dhjetor.

Rritja e çmimeve në tregjet
ndërkombëtare, ZRRE-së i kërkohet
shqyrtim i jashtëzakonshëm
PRISHTINË, 9 GUSHT - Zyra e
Rregullatorit për Energji (ZRRE)
ka njoftuar të martën se ka
pranuar aplikimin për shqyrtim
të jashtëzakonshëm të të hyrave
të lejuara maksimale për
Furnizuesin
me
Shërbim
Universal
(FShU).
Sipas
njoftimit, FShU kërkesën e
bazon në mosdisbursimin e
subvencionit të zotuar nga
Qeveria e Kosovës dhe situatën
e krijuar në tregun e energjisë
me shumicë si pasojë e rritjes
enorme të çmimeve të energjisë
elektrike
në
tregjet
ndërkombëtare.
“Në
aplikacionin për shqyrtim të
jashtëzakonshëm,
FShU
thekson se është duke operuar
nën kosto, pasi që kostot e
FShU-së nuk janë duke u
mbuluar përmes tarifave dhe
subvencionit të lartpërmendur
si rezultat i mosdisbursimit të
subvencionit nga Qeveria e
Republikës së Kosovës”, thuhet
në komunikatën për medie.

Sipas
FShU-së,
vlera
e
subvencionit për periudhën 9
shkurt - 30 qershor 2022 ka
tejkaluar shumën prej 32.8
milionë
eurosh.
“Vetëm

mungesa e mosdisbursimit të
subvencionit tejkalon pragun e
materialitetit prej 5-përqindësh
ashtu siç parashihet në nenin
11 të Rregullës për të Hyrat e

FShU-së.
Rregullatori
në
propozimin përfundimtar për
tarifat e energjisë elektrike me
pakicë kishte marrë parasysh
alokimin e subvencionit shtesë

prej 10 milionë eurosh sipas
vendimit të Qeverisë së
Republikës së Kosovës nr. 05/55
të datës 21.01.2022, si dhe
vendimin nr. 01/60 të datës
05.02.2022, për subvencionimin
e energjisë në vlerë prej 90
milionë eurosh. Si rezultat i
këtyre
vendimeve
për
subvencionim, tarifat me
pakicë
për
konsumatorët
jofamiljarë (biznesorë) dhe për
konsumatorët familjarë me
konsum mujor deri në 800 kWh,
mbetën të pandryshuara.
Vendimet e tilla kishin marrë në
konsideratë përballueshmërinë
e tarifave nga konsumatorët e
rregulluar,
sigurinë
dhe
vazhdueshmërinë e furnizimit
me energji elektrike, si dhe
likuiditetin
financiar
të
ndërmarrjeve të energjisë”,
theksohet në komunikatë.
ZRRE thotë se do të shqyrtojë
këtë kërkesë dhe do të mbajë të
njoftuar publikun në lidhje me
veprimet që do të ndërmerren.

dhjetë
vjtësh
përpjekje
miraton rregulloren e re të
punës. “Jam i lumtur që në
mandatin tonë, pas 10 vjetësh
bllokim, Kuvendi po bëhet me
Rregullore të re shumë më të
avancuar. Më 28 korrik u votua
me 81 vota për, andaj sot ajo
hyn në fuqi meqë publikohet
në Gazetën Zyrtare. Miratimi i

Rregullores vjen pas një
përpjekje të gjatë të Kuvendit të
Kosovës për t’i rishikuar
rregullat e funksionimit të
institucionit më të lartë.
Procesi
i
rishikimit
të
Rregullores kishte filluar në
vitin 2012 dhe kishte vazhduar
në secilën legjislaturë, me
qëllim
të
adresimit
të

problemeve të identifikuara që
nuk funksiononin por që,
pavarësisht
nevojës
e
përpjekjeve, miratimi i saj nuk
kishte ndodhur”, ka thënë
Kurti.
Ai ka theksuar se miratimi i
kësaj rregulloreje gjithmonë ka
qenë një sfidë politike për
Kuvendin për shkak se për

miratimin e saj kërkohej një
shumicë e kualifikuar e së paku
2/3 e votave të të gjithë
deputetëve të Kuvendit. “Kjo
kërkonte një konsensus të gjerë
të spektrit politik të përfaqësuar
në Kuvend. Për nga mënyra e
votimit, Rregullorja e Kuvendit
hyn në kategorinë e akteve më
të rëndësishme të shtetit që

miratohen nga Kuvendi, siç janë
Kushtetuta dhe marrëveshjet
ndërkombëtare. Kjo ishte një
përpjekje pothuajse 10-vjeçare,
për të cilin punuan shumë
deputetë,
partnerë
ndërkombëtarë dhe pjesëtarë të
shoqërisë civile për disa
legjislatura më radhë”, është
shprehur Kurti.
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Komuna e Rahovecit shpërndan pajisje bujqësore
RAHOVEC, 9 GUSHT - Kryetari i
komunës së Rahovecit, Smajl
Larufi, ka bërë me dije se së
bashku me zyrtarët e Drejtorisë
së Bujqësisë, Pylltarisë dhe
Zhvillimit Rural kanë vazhduar
shpërndarjen e pajisjeve
bujqësore për bujqit përfitues.
“38 bujq kanë pranuar pajisje:
27 motokultivatorë me frezë
7.5 Kw; 3 spërkatëse 500 L; 8

rrotokosa dhe 1 mbledhëse e
barit (grabujë). Jemi në pritje të
furnizimit
nga
operatori
ekonomik i cili ka kontratë për
furnizim me frezë e që, sipas
informatave tona, rreth datës
20 të këtij muaji mund të
arrijnë pajisjet. Jemi të
vetëdijshëm se këto pajisje janë
vonuar jo për fajin tonë, por të
rrethanave të krijuara si

rezultat i çrregullimeve në tërë
globin e që ka rezultuar me
vështirësi
në
furnizim,
transport dhe me ngritjen e
çmimeve. Andaj, kërkojmë
mirëkuptimin e bujqve, që të
kenë durim pasi që në rastin e
parë kur operatori ekonomik
do të na furnizojë, ne do t’i
shpërndajmë, pa humbur
kohë”, ka thënë Latifi.

Komuna e Malishevës filloi dëgjimet
publike për hartimin e buxhetit
MALISHEVË, 9 GUSHT - Komuna e
Malishevës ka filluar mbajtjen e
dëgjimeve publike me grupet e
interesit për hartimin e projektbuxhetit 2023-2025, me theks të
veçantë për vitin 2023. Në
kuadër të këtyre dëgjimeve
publike buxhetore, të martën
është mbajtur takimi me
sektorin e shëndetësisë në
komunën e Malishevës, ku
është bërë prezantimi i buxhetit
në tërësi, në veçanti ai për
shëndetësi.
Në këtë takim mori pjesë
nënkryetari i komunës së
Malishevës, Vesel Krasniqi, i cili
së bashku me anëtarët e grupit
punues për hartimin e projektbuxhetit 2023-2025, e kanë
paraqitur buxhetin e planifikuar
në vija të trasha, pasi ministria
përkatëse ende nuk e ka dërguar
qarkoren
buxhetore.
“Pavarësisht se ende nuk e kemi
marrë qarkoren buxhetore, ne
kemi filluar hartimin e buxhetit,
duke u bazuar në qarkoren e
parë, me qëllim që të mos kemi
më shumë vonesa për hartimin
e projekt-buxhetit për vitin
2023”, ka thënë nënkryetari

Krasniqi gjatë prezantimit të
buxhetit para punëtorëve
shëndetësorë në QKMF në
Malishevë.
“Buxheti
i
tërësishëm për vitin 2023 është
planifikuar të jetë 18 milionë e
124 mijë e 837 euro për

komunën e Malishevës, ndërsa
investime kapitale janë rreth 5
milionë. Në kuadër të këtij
buxheti, për sektorin e
shëndetësisë
janë
të
përcaktuara rreth 2.5 milionë në
tërësi, ndërsa investime kapitale

në
shëndetësi
janë
të
planifikuara rreth 424 mijë
euro” ka thënë Krasniqi në
prezantimin e buxhetit dhe ka
sqaruar se rritja e buxhetit për
paga në shëndetësi ka të bëjë
me rritjen e numrit të

punëtorëve, që nga 128
punëtorë sa janë aktualisht,
planifikohet të jenë 180
punëtorë, ndërsa investimet
kapitale do të jenë sipas
kërkesave që i ka shëndetësia.
Drejtori i QKMF-së në
Malishevë, Afrim Krasniqi, i ka
paraqitur disa nga nevojat që ka
QKMF-ja, ndërsa ka thënë se
kërkesat do t’i paraqesin me
shkrim,
gjithmonë
duke
shpresuar që mos të vonohet
më shumë qarkorja e dytë
buxhetore, ku edhe saktësohen
kufijtë buxhetorë. Ai më pas i
paraqiti disa nga nevojat,
përderisa rritja e numrit të stafit
shëndetësor ka qenë një kërkesë
e vazhdueshme ndër vite.
Pasi u dëgjuan edhe nevojat e
paraqitura nga pjesëmarrësit në
këtë dëgjim për buxhet,
nënkryetari Krasniqi tha se “për
ne si komunë me rëndësi është
ofrimi i shërbimeve sa më të
mira për qytetarët, prandaj nuk
do të kursehemi në investime
në shëndetësi dhe do të
mundohemi të ofrojmë kushte
sa më të mira dhe shërbime sa
më cilësore”.

Përurohet Qendra e re e Mjekësisë
Familjare në Lluzhan
PODUJEVË, 9 GUSHT - Kryetari i
komunës së Podujevës,
Shpejtim Bulliqi, bashkë me
përfaqësues nga organizata
“Kuwait Society For Relief
Kosova”,
anëtarë
të
ekzekutivit,
drejtorin
e
QKMF-së
dhe
stafin
mjekësor të QMF-së në
Lluzhan, me një ceremoni
festive bën përurimin e
Qendrës së re të Mjekësisë
Familjare në Lluzhan.
Ndërtimi i Qendrës së re të
Mjekësisë
Familjare
në
Lluzhan është donacion i
organizatës “Kuwait Society
For Relief Kosova”.

Fillojnë punimet për ndërtimin e rrugës ‘Rrahim dhe Shabi Gërbeshi’ në Marec
PRISHTINË, 9 GUSHT - Kryetari i
Prishtinës, Përparim Rama, ka
bërë me dije se kanë filluar

punimet për ndërtimin e
rrugës “Rrahim dhe Shabi
Gërbeshi” në Marec. “Po

punojmë për planifikimin dhe
ekzekutimin e mirëfilltë të
projekteve rrugore, për një

Prishtinë sa më të qasshme!”,
ka
shkruar
Rama
në
“Facebook”.

Kryetari Bulliqi u shpreh i
lumtur për realizimin e këtij
projekti i cili do t’u shërbejë
banorëve të zonës së
Lluzhanit, të cilët tani e tutje
do të marrin shërbime
shëndetësore në ambiente
me kushte më të mira.
Bulliqi
falënderoi
organizatën e Kuvajtit dhe
ndërmjetësin Shaqir Shaqiri
që e bëri të mundur
realizimin e këtij projekti në
komunën e Podujevës dhe u
zotua për bashkëpunim
institucional edhe në të
ardhmen për projekte të
tjera.
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Dy viktima dhe mbi 900 raste me Covid në Kosovë
PRISHTINË, 9 GUSHT - Autoritetet
shëndetësore në Kosovë kanë
regjistruar të martën dy
viktima dhe 952 raste pozitive
me Covid-19 në 24 orët e
fundit. Në këtë periudhë janë
testuar 2 619 mostra, që
nënkupton se 36.34 për qind e
të testuarve kanë dalë
pozitivë.
Raste aktive janë 7 837.
Deri më tani autoritetet

shëndetësore kanë dhënë mbi
1.8 milion vaksina kundër
këtij virusi.
Mbi 900 mijë banorë kanë
marrë dozën e parë, mbi 800
mijë të dyja dozat, ndërsa
edhe të tretën mbi 100 mijë.
Prej raportimit të rasteve të
para me koronavirus, në mars
të vitit 2020 autoritetet
shëndetësore në Kosovë kanë
regjistruar 3 178 vdekje.

Për koronavirusin e ri, që
shkakton sëmundjen Covid19, është raportuar për herë të
parë në dhjetor të vitit 2019 në
Vuhan të Kinës.
Organizata
Botërore
e
Shëndetësisë e pati shpallur
koronavirusin pandemi më 11
mars të vitit 2020.
Deri më tani janë regjistruar
mbi 6 milionë njerëz të
vdekur me këtë virus në botë.

Kurti pret në takim Bordin e ShSKUK-së,
flasin për sfidat në sistemin shëndetësor
Faton DËRMAKU
PRISHTINË, 9 GUSHT - Kryeministri
i Kosovës, Albin Kurti, ka pritur
të martën në takim ministrin e
Shëndetësisë, Rifat Latifi,
zëvendësministren
Dafina
Gexha-Bunjaku dhe Bordin e
Shërbimit Spitalor dhe Klinik
Universitar të Kosovës, me të
cilët
ka
diskutuar
për
vështirësitë e sfidat në sistemin
shëndetësor.
Në një takim të gjatë u
shqyrtuan këto gjashtë tema
kapitale:
Ndarja
dhe
bashkëpunimi publiko-privat
në sektorin e shëndetësisë;
Sistemi Informativ Shëndetësor
dhe sigurimet shëndetësore;
Reforma e sistemit shëndetësor,
në veçanti e ShSKUK-së, për

fuqizimin e QKUK-së, të
spitaleve rajonale dhe kujdesit
parësor shëndetësor; Raporti i
sektorit publik të shëndetësisë,
si shërbim e kujdes profesional
me Fakultetin e Mjekësisë të
Universitetit, si vatër e kërkimit,
hulumtimit dhe studimit
shkencor; Nevoja për spitalin
rajonal të Prishtinës; dhe raporti
i MSh-së dhe ShSKUK-së me
pesë odat e profesionistëve
shëndetësorë: të mjekëve, të
infermierëve, të stomatologëve,
të
farmacistëve
dhe
të
fizioterapeutëve.
Kryeministri Kurti ka shprehur
zotimin e tij për mbështetje të
sektorit të shëndetësisë dhe për
angazhim të shtuar për këtë
fushë tejet të rëndësishme për
shëndetin,
jetën
dhe
mirëqenien e qytetarëve.

Komunat rrezikojnë të mbesin pa buxhet
PRISHTINË, 9 GUSHT - Bordi i
Asociacionit i Komunave të
Kosovës ka kërkuar urgjentisht
nga ministri i Ministrisë së
Financave dhe Tranfsereve,
Hekuran Murati, që ta lëshojë
qarkoren e dytë buxhetore.
“Lëshimi i kësaj qarkore u
mundëson komunave të
Republikës së Kosovës që ta
fillojnë procesin final të
planifikimit buxhetor. Si
proces është shumë i vonuar
dhe i rrezikon komunat që
mos të kenë mundësi teknike
që ta dorëzojnë buxhetin me
kohë pranë kuvendeve të
komunave, me saktësisht më 1
shtator, që është obligim ligjor
që buxheti t’i dorëzohet

kuvendit të komunës”, është
thënë në reagimin e AKK-së.
Bordi
i
Asociacionit
i
Komunave të Kosovës ka
theksuar se pa qarkoren e dytë
buxhetore komunat nuk i dinë
as kufijtë buxhetorë si
organizata buxhetore dhe kjo
pamundëson
direkt
dorëzimin e buxhetit në
kuvendin e komunës. “Po
ashtu, mosdorëzimi i buxhetit
më 1 shtator u kushton
komunave me humbje të
pikëve
në
raportin
e
performancës dhe, si i tillë, i
penalizon
komunat
nga
përfitimet financiare nga
granti i performancës”, është
thënë në reagimin e AKK-së.

Vazhdon aksioni “Brezovica”, prokuroria thotë se po bëhen inspektime
PRISHTINË,
9
GUSHT
Prokuroria Themelore në
Ferizaj ka bërë me dije se ka
vazhduar
të
martën
inspektimi në zonën e
Brezovicës,
që
është
vazhdimësi e aksioneve të
mëhershme në rastin e
njohur si “Brezovica”.
Sipas Prokurorisë, inspektimi
po bëhet në koordinim me

Drejtorinë e Krimeve të
Rënda
në
Prishtinë,
Inspektoratin e Ministrisë së
Mjedisit, Inspektoratin e
komunës, Drejtorinë e Parkut
Kombëtar
“Sharri”
dhe
Agjencinë Kadastrale të
Kosovës. “Qëllimi i këtij
inspektimi është identifikimi
i ndërtimit të gjitha objekteve
në zonat e mbrojtura të

parkut kombëtar se në cilat
zona janë ndërtuar ato, a
posedojnë leje ndërtimore
dhe të njëjtat a janë në pajtim
me
ligjin”,
thuhet
në
njoftimin e Prokurorisë.
Aksioni
i
njohur
si
“Brezovica” filloi më 21
dhjetor 2021 dhe deri më tani
janë arrestuar mbi 30
persona.
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Hoti: Mungesa e rishikimit të buxhetit do të ndikojë negativisht në shpenzimet kapitale
PRISHTINË, 9 GUSHT - Ishkryeministri Avdullah Hoti ka
thënë se mungesa e rishikimit
të buxhetit do të ndikojë
negativisht në shpenzimet
kapitale dhe rrjedhimisht në
ekonomi, punësim dhe të
ardhura. Ai ka thënë se
mazhoranca qeverisëse e
prezantoi si arritje numrin e
ligjeve të miratuara në
Kuvend. “Por nuk e përmendi
faktin se një ndër ligjet më të
rëndësishme,
që
është

rishikimi i buxhetit për 2022,
nuk është dorëzuar në Kuvend
nga qeveria. Shpenzimet
kapitale në gjashtë muajt e
parë të vitit janë në nivelin më
të ulët historik, me vetëm 11 %
realizim. Prandaj, ka qenë e
domosdoshme të rishikohet
buxheti për ta rishpërndarë në
projekte
që
mund
të
realizohen”, ka shkruar Hoti në
“Facebook”.
Ai ka thënë se me këtë
dinamikë shumë të ulët të

realizimit të buxhetit në
gjashtë muajt e parë dhe në
mungesë të rishikimit të
buxhetit është e sigurt se
zbatimi i projekteve kapitale
sivjet do të jetë shumë i ulët.
“Kjo do të nënkuptojë qindra
miliona
mungesë
në
qarkullimin ekonomik në
vend, që do të ndikojë
negativisht
në
rritjen
ekonomike, punësimin dhe të
ardhurat e përgjithshme”, ka
deklaruar Hoti.

Dhoma e Tregtisë përshëndet vendimin
e dy qeverive, kërkohet të jetë me dy linja
PRISHTINË, 9 GUSHT - Dhoma e
Tregtisë dhe Industrisë e
Kosovës ka përshëndetur
vendimin e marrë në takimin
ndërmjet
Qeverisë
së
Republikës së Kosovës dhe
Qeverisë së Republikës së
Shqipërisë përmes të cilit
janë
koordinuar
për
ndërtimin e projektit tregtar
në Porto-Romano, integrimi
me hekurudhën Durrës Prishtinë dhe Porti i Thatë në
Kosovë.
Dhoma e Tregtisë dhe
Industrisë
e
Kosovës
konsideron se ky vendim do
të ndikojë pozitivisht në rritje
të stabilitetit, sigurisë si dhe
zhvillimit ekonomik në vend,
duke rritur shpejtësinë e
qarkullimit dhe ul kostot e

transportit dhe lëvizjes së
qytetarëve.
Me fillimin e punës së
hekurudhës, Kosova do të
bëhet qendër e qarkullimit të
mallrave dhe qytetarëve në
Ballkan.
“Megjithatë,
konsiderojmë se hekurudha
duhet të jetë me dy linja, që
njëkohësisht mund të kemi
edhe vajtje edhe ardhje,
sepse
duke
qenë
dydrejtimëshe ofron shumë
më shumë mundësi. Dhoma
e Tregtisë konsideron se
ndërtimi i hekurudhës me
një linjë as për së afërmi nuk
i
plotëson
kërkesat
e
bizneseve e të qytetarëve për
ta rritur shpejtësinë e
dërgimit të mallrave dhe
qarkullimit të qytetarëve.

Dhoma e Tregtisë dhe
Industrisë e Kosovës përkrah
iniciativat të cilat rrisin

bashkëpunimin kombëtar
dhe ndikojnë pozitivisht në
ekonominë e dy shteteve”,

është bërë me dije në
njoftimin e Dhomës së
Tregtisë dhe Industrisë.

Ngritja e çmimit të çimentos në 130 euro,
shkatërrues për sektorin e ndërtimtarisë
PRISHTINË, 9 GUSHT - Ish-kryetari i
Odës Ekonomike të Kosovës,
Safet Gërxhaliu, ka thënë se
sektori i ndërtimtarisë dhe ai i
tregtisë me shumicë e pakicë
kanë qenë dy shtylla të
zhvillimit
ekonomik
dhe
stabilitetit social në Kosovën e
pasluftës.
Ai ka thënë se efektet negative të
pandemisë
Covid-19,
pandemisë ekonomike dhe
pasojat negative të luftës në mes
të Rusisë dhe Ukrainës kanë
goditur në mënyrë direkte këta
sektorë si pasojë e ngritjes së
çmimeve. “Duhet të kuptohet se
sektori i ndërtimtarisë ka
rëndësi multidimensionale dhe
në vete ngërthen, përveç

ndërtimtarinë dhe projektimin,
edhe prodhimin, punësimin,

tregtinë me shumicë e pakicë,
edukimin, financat dhe shumë

sektorë të tjerë, prandaj duhet
kujdes dhe monitorim të këtij

MBPZhR-ja zgjat afatin për aplikim për projektet e zhvillimit rural
PRISHTINË, 9 GUSHT - Ministria e
Bujqësisë, Pylltarisë dhe
Zhvillimit Rural, Agjencia për
Zhvillimin e Bujqësisë, ka
njoftuar fermerët se është
zgjatur afati ligjor për
pranimin e aplikacioneve të
fermerëve për projektet e
zhvillimit rural për vitin 2022

deri më 15 gusht në orën
16:00.
Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë
dhe Zhvillimit Rural - Agjencia
për Zhvillimin e Bujqësisë - me
datë 7 korrik 2022 ka hapur
periudhën për aplikim për disa
masa mbështetëse në kuadër
të Programit për Bujqësi dhe

Zhvillim Rural për vitin 2022,
ku investimet përmes këtij
programi kapin vlerën prej 26
331 798.00 eurosh. Përmes
këtij
programi
do
të
përkrahen projektet investive
të
fermerëve
dhe
të
agrobizneseve në gjithë
territorin e Kosovës.

sektori sepse një goditje e këtij
sektori do të jetë shumë i
rrezikshëm për ardhmërinë e
Kosovës. Pas ngritjes së çmimit
enorm dhe në mënyrë të
pakontrolluar të metaleve, sot
ndërtimtaria po goditet edhe
me shumë nga ngritja e çmimit
të betonit. Vetë fakti që sot në
Kosovë një ton beton kushton
afër 130 euro e dëshmon
rrezikun me të cilin po
ballafaqohet ky sektor”, ka thënë
Gërxhaliu. Ai ka theksuar se
dështimi i këtij sektori vital për
ekonominë vendore do të jetë
me pasoja enorme jo vetëm
ekonomike dhe sociale, por
edhe rrezik për sektorin bankar
dhe financiar.
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In Memoriam: Olivia Newton-John
ishte e rrallë, një yll i mrekullueshëm
i pandërgjegjshëm

Pasi u bë e famshme në
filmin “Grease”, NewtonJohn (26 shtator 1948 – 8
gusht 2022) – që vdiq në
moshën 73-vjeçare – u bë
mbretëreshë e kolonave
zanore, ndërsa rolet e saj në
hitet
e
çuditshme
si
“Xanadu” dhe “A Mom for
Christmas”, bënë që publiku
të mos pushojë kurrë së
dashuri atë. Pjesë të shkrimit
të kritikut të filmit Peter
Bradshaw, të publikuar në
ditoren “The Guardian”,
Telegrafi sjell si më poshtë.
Olivia Newton-John ishte yll
australian i këngëve, që
përjetoi famë serioze në
Hollivud me rolin e saj
kryesor
në
muzikalin
“Grease” (Brilantin) të vitit
1978, duke luajtur përballë
liderit më të zjarrtë të kohës,
John Travolta. Pak vjet më
parë, ajo përbuzshëm doli si
e katërta gjatë përfaqësimit
të Mbretërisë së Bashkuar në
“Eurovision” (ka lindur në
Angli), duke humbur nga
kënga “Waterloo” e grupit
Abba. Por, “Grease” e futi në
listën e famshme A.
Në moshën 29 dhe 24vjeçare, Newton-John dhe
Travolta luanin rolet e
nxënësve të shkollës së
mesme, Sandy dhe Danny,
në vitet 1950 të imagjinuara
nga optimizmi – por, askush
në atë kohë nuk e vuri në
dyshim
pabarazinë
e
moshës, dhe Newton-John
ishte ndoshta shembulli i

fundit i Hollivudit i të
miturës të maturuar në një
rol kryesor. Në “Grease”
është virgjëresha e ëmbël
dhe e pastër e dashuruar me
djaloshin e lezetshëm me
xhaketë lëkure – deri në
pikën e
fundit, kur e
përqafon dellin e brendshëm
të motoçiklistes, për ta futur
zemrën e tij në grackë. Sandy
u desh të rishkruhej nga
versioni skenik, për ta
shpjeguar theksin e saj
australian: në ditët e sotme,
yjet australianë, si Margot
Robbie
dhe
vëllezërit
Hemsworth, bëjnë thekse
amerikane që nuk dallojnë
nga ato realet.
“Grease” ishte i çiltër sa vetë
Newton-Johni dhe mirësia
magjepsëse e të gjithë të
përfshirëve (madje edhe
Danny nga Travolta dhe i
egri Rizzo nga Stockard
Channing) filmin shpejtë e
shndërruan
në
hit.
Performanca
e
mrekullueshme
e
pandërgjegjshme e NewtonJohnit si një Sandy tërësisht
e dëlirë, i dha asaj statusin e
yllit të filmit të cilin kurrë
nuk e humbi plotësisht, edhe
pse kurrë nuk e fitoi
plotësisht. Do të ishte e
padrejtë që Newton-Johni të
cilësohet
si
ekuivalenti
kinematografik
i
një
mrekullie me një të rënë.
Por, pas filmit “Grease”
kishte një numër të kufizuar
kontributesh në filma dhe

drama televizive, dhe filmat
e saj përfituan më shumë
nga shitjet e albumeve të
kolonave zanore.
Romanca
e
fantazisë
“Xanadu” (1980) – me regji
nga Robert Greenwald, që
prej kohësh njihet për
dokumentarë politikë – ishte
goxha e pazakontë, një
përzierje epike e diskos,
glamurit të epokës së artë të
Hollivudit dhe disa skenave
të çuditshme të hapësirës të
realitetit virtual. NewtonJohn luajti përballë Gene
Kellyt në rolin e tij të fundit
në film, dhe ka një rutinë
simpatike të këngëve dhe
valleve me të. Ajo e luan
gruan
e
bukur
dhe
misterioze të quajtur Kira, që
rezulton të jetë muza e
pavdekshme
greke
Terpsihora – një nga nëntë
muzat e Olimpit. Kira dikur
ishte muza e një ish-lideri të
një grupi të madh muzikor
(Kelly) dhe bëhet e njëjta
figurë frymëzuese – por, e
pakapshme për një artist të
ri të mundshëm të luajtur
nga Michael Beck. “Xanadu”
është tërësisht i lajthitur, por
zbavitës. Skena hapëse e
vallëzimit, të udhëhequr
vetë Kelly, është surreale dhe
spektakolare.
Albumi
i
kolonës zanore ishte hit
global.
Filmi i radhës i NewtonJohnit, “Two of a Kind”
(1983), me skenar dhe regji
nga veterani i televizionit,

John Herzfeld – dhe përsëri
me Travoltan – nuk e ringjalli
magjinë e vjetër të filmit
“Grease” dhe, fatkeqësisht,
meritonte
disa
prej
vlerësimeve
përçmuese.
Travolta e luan shpikësin që
u ka borxh banditëve, kështu
që i dëshpëruar grabit një
bankë. Newton-John, në një
rol të papërshtatshëm si
arkëtare cinike në bankë,
dorëzon çantën e parave që
kërkon, por tinëz i ndërron
tufat e parave me fletët e
depozitave. Ajo largohet me
paratë për të cilat ai
fajësohet se i vodhi – kështu
që ai shkon pas saj. Assesi
nuk është premisë e keqe për
një triler komedi, por
elementi i fantazisë është i
mërzitshëm. Katër engjëj e
monitorojnë përparimin e
këtyre
dy
njerëzve
të
paskrupullt dhe është një
kthesë e kotë e Oliver Reedit
si djall. Përsëri, albumi i
kolonës zanore ishte në
maja.
Pas kësaj, rolet e NewtonJohni janë një përzierje
interesante dhe eklektike:
pati një rol mbështetës në
dramën për AIDS-in, “It’s My
Party” (1996), luajti nënën e
hokeistit në “Score: A
Hockey Musical” (2010) dhe
pati një rol të mirë kalimtar
në “Sharknado 5: Global
Swarming”
(2017).
Ajo
gjithashtu dha kontribut në
dokudramën e vitit 2010, “1 a
Minute”, që flet për kancerin

e gjirit.
Por, Olivia Newton-John bëri
atë që të obsesionuarit e
kultit duan në një rrëfim për
Krishtlindje, me rolin e saj
kryesor në filmin televiziv të
vitit
1990
–
goxha
sentimental dhe mirë të
gjykuar,
“A
Mom
for
Christmas”. Një vajzë e
vetmuar, e pakënaqur, nëna
e së cilës vdiq kur ishte e
vogël, rri e trishtuar nëpër
një dyqan të madh gjatë
festës së Krishtlindjeve dhe
dëshiron që një manekine e
bukur të gjallërohet dhe të
jetë nëna e saj. Ajo sigurisht
se është Newton-John, që
shkon në shtëpi me të – por,
kjo mund të jetë vetëm gjatë
Krishtlindjes.
Mund
ta
paramendoj se ky film do të
bëhet sërish.
Puna
më
e
mirë
e
mëvonshme e NewtonJohnit, që tregoi se kishte
aftësi aktrimi që shkojnë tok
me muzikën, ishte roli i
këngëtares
lezbike
të
muzikës kantri, Bitsy Mae
Harling, në komedinë e zezë
nga Del Shores, “Sordid
Lives” (2000), si dhe seriali
pasues televiziv që nxjerrë
batuta të hidhura në një bar
të pistë (“Kush mund të
thotë se kush është mëkatar
dhe kush është shenjtor? /
Kush mund të thotë kë mund
ta duash e kë jo?”). Olivia
Newton-John, në zemrat e
publikut deri në fund e ruajti
praninë e saj. /Telegrafi/
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QENDRA SPORTIVE
TEL: 045/82 82 82
Shtyhet ndeshja Malisheva - Ballkani
PRISHTINË,
9
GUSHT
Komisioni i Garave i BKT
Superligës e ka shqyrtuar
dhe e ka aprovuar kërkesën

e FC Ballkani që ndeshja e
javës së parë e BKT
Superligës, e cila ishte
paraparë të zhvillohet ditën

e diel, më datë 14 gusht, në
orën 17:00 ndërmjet FC
Malisheva - FC Ballkani,
shtyhet për një datë tjetër.

Kjo ndeshje është shtyrë për
shkak se FC Ballkani
zhvillon ndeshje në garat
evropiane.

John, zyrtarisht
në Dukagjin
Klinë, 9 gusht - Njëri nga
sulmuesit më të mirë në vitet e
fundit në futbollit, Otto John
është lojtari me i ri i skuadrës
së Dukagjinit. Klubi nga Klina
ka njoftuar për transferimin e
sulmuesin John, që ishte pjesë
e Prishtinës dhe Trepçës ’89.
“Futbollisti nigerian vjen nga
radhët e Prishtinës, ndërkohë
që dikur ishte edhe pjesë e
klubeve si Trepça ‘89 dhe

Skënderbeu
nga
Korça.
Sulmuesi John, ka luajtur edhe
në garat ndërkombëtare me
këto tri klube, ku në dhjetë
ndeshje ka realizuar tri herë.
Sezonin e kaluar John ka
realizuar pesë gola dhe tani
është përsëri nën urdhrat e
kryetrajnerit, Armend Dallkut.
Mirë se vjen Otto, na priftë e
mbara!”, thuhet në njoftimin e
skuadrës së Dukagjinit.

Berisha vazhdon
kontratën me
Akhmat Grozny
P RISHTINË ,
9
GUSHT
Futbollisti nga Kosova,
Bernard Berisha, do ta
vazhdojë
karrierën
në
kampionatin rus deri në
vitin 2025. Berisha ka
njoftuar nëpërmjet një
postimi në “Facebook” se e
ka vazhduar kontratën me
Akhmat
Grozny. “Tani
është zyrtare dhe jam
shumë i lumtur të njoftoj
se do të qëndroj te Clubi
Akhmat Grozny deri në

Serena Willimas do të
pensionohet pas US Open
Uashington, 9 gusht Teniserja më e mirë në
botë, Serena Willimas, ka
njoftuar se së shpejti do të
tërhiqet nga tenisi. “Është
gjëja më e vështirë që
mund
ta
imagjinoja
ndonjëherë, nuk dua që të
përfundojë, por në të
njëjtën kohë jam gati për
atë që do të vijë më pas”, ka
deklaruar Williamsi në
intervistën e fundit për
Vogue. Siç zbuloi ajo në
artikullin e saj, ajo ende
shpreson se mund të luajë
në US Open në New York

më
vonë
këtë
muaj.
“Fatkeqësisht nuk isha gati
të fitoja Wimbledon këtë
vit”, shkroi Williams. “Dhe
nuk e di nëse do të jem gati
për të fituar në Nju-Jork.
Por unë do të përpiqem.
Dhe turnetë kryesorë do të
jenë argëtuese. Williams jo
vetëm që dëshiron të kalojë
më
shumë
kohë
me
bashkëshortin e saj, Alexis,
dhe pesëvjeçaren e tyre
Olympia, por 23 herë
fituesja e Grand Slam
beqare zbuloi se çifti po
përpiqet të ketë një fëmijë

tjetër në të ardhmen e afërt.
“Në vitin e fundit Alexis dhe
unë jemi përpjekur të kemi
një fëmijë tjetër dhe, së
fundmi,
morëm
disa
informacione nga mjeku im
që më qetësoi mendjen dhe
më bëri të ndihem se sa
herë që jemi gati, mund t’i
shtojmë familjes sonë”, ka
shkruar Williamsi. “Unë
definitivisht nuk dua të
mbetem përsëri shtatzënë
si atlete. Më duhet të jem
me dy këmbë në tenis ose
me dy këmbë jashtë”, ka
shtuar ajo.

vitin
2025.
Dua
t’i
falënderoj të gjithë fansat
dhe gjithë Republikën
Çeçene
që
na
kanë
mbështetur
gjithmonë.
Mikpritja në këtë vend
është e madhe, të cilën unë
dhe
familja
ime
e
vlerësojmë
shumë.
Inshallah dhe një tjetër
bashkëpunim i shkëlqyer
me
Akhamtin.
Allahu
Akbar!”,
ka
shkruar
Berisha.
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Partizani shkarkon trajnerin Dritan Mehmeti
Tiranë, 9 gusht - Partizani
mbetet pa trajner. Klubi i kuq
ka njoftuar ndërprerjen e
bashkëpunimit me Dritan
Mehmetin, pas një takimi që
ky i fundit ka pasur me
drejtuesit e lartë. Nuk jepen
shumë detaje për arsyen e
largimit të Mehmetit, por
kuptohet që gjithçka vjen pas

dështimit të të kuqve për të
kaluar qoftë një raund në
Ligën e Konferencës. “Vulën”
largimit të Mehmetit ia vuri
humbja e fundit 3-0 me
Bylisin që, edhe pse thjesht
në miqësore, ishte shumë
domethënëse për klimën
aspak premtuese në klubin e
kuq. “Partizani njofton

përfundimin e bashkëpunimit
me trajnerin Dritan Mehmeti.
Në prag të startit të
kampionatit, drejtuesit dhe
trajneri Mehmeti kanë
zhvilluar një takim, në
përfundim të të cilit palët
kanë vendosur të ndahen
miqësisht dhe ta ndërpresin
bashkëpunimin mes tyre.

Kuç: Jemi të fokusuar maksimalisht për
të arritur rezultat pozitiv ndaj Klasvikut
SUHAREKË, 9 GUSHT - Futbolli i
Kosovës
po
vazhdon
të
përfaqësohet në garat evropiane
nga skuadra e Ballkanit e cila në
sezonin e fundit ishte kampione e
Superligës. Skuadra e udhëhequr
nga trajneri Ilir Daja është duke
garuar në rrethin e tretë kualifikues
në
Ligën
e
Konferencës.
Suharekasit bën një paraqitje
fantastike ndaj skuadrës së Ishujve
Faroe, Klasvik, duke fituar me
rezultat 3-2 të enjten e kaluar në
stadiumin “Fadil Vokrri” në
Prishtinë. Loja e bukur me aksione
të rrjedhshme po vazhdon të
aplikohet edhe në garat evropiane
që po konkretizohet me gola të
bukur. Të tillë ishin edhe tre golat e
fundit të Ballkanit ndaj Klasvikut.
Nazmi Gripshi, Meriton Korenica
dhe Albion Rrahmani dhuruan
spektakël me golat e tyre të
shënuar të cilët ishin secili më i
mirë se tjetri.
Të enjten nga ora 20:00 Ballkani e
luan ndeshjen e kthimit ndaj
Klasvikut në Ishujt Faroe, me një
klimë pak më ndryshe se e
Kosovës. Djelmoshat e Ilir Dajës
duhet ta mbrojnë rezultatin ose të
mbesin baras për të kaluar në
rundin final të kësaj gare. Ballkani
deri në rezultatin 3-0 ishte duke
dominuar në tërësi, por nga dy
ndërprerje në minutat e 69 dhe 88,
suharekasit i pësuan dy gola, të
cilat ia vështirësuan punët për
ndeshjen e kthimit.
Kapiteni i Ballkanit, Edvin Kuç, në
një intervistë për gazetën
“Enigma”, ka thënë se e dinin që
Klasviku ishte i rrezikshëm nga

goditjet standarde, por ai thotë se
këto gabime nuk duhet të
përsëriten në ndeshjen e kthimit.
“Ne ishim dominues gjatë gjithë
lojës, ishim 3-0, kundërshtari na
kërcënoi nga situata standarde, e
dinim se ishte arma e tij më e mirë.
Kishim kohë për t’i analizuar të
gjitha gjërat e mira që duhet të
vazhdojmë të bëjmë dhe gabimet
që nuk duhet të bëjmë”, thotë
kapiteni i skuadrës, Edvin Kuç.
Temë diskutimi pas përfundimit të
lojës kanë qenë minutat e fundit të
Ballkanit, lojtarët e të cilit u shfaqën
të lodhur, duke bërë që në minutat
e fundit t’i pësonin dy gola.
Mesfushori 28-vjeçar i Ballkanit,
Edvin Kuç, thotë se asnjë skuadër
në botë nuk mund t’i luajë 90
minuta në ritëm të njëjtë. “Të gjithë
mendojnë se ishim të lodhur,
sigurisht që nuk mund të luajmë të
gjitha 90 minutat në të njëjtin
ritëm. Asnjë skuadër në botë nuk
mund ta bëjë këtë. Po e përsëris,
kemi pranuar gola nga gjuajtjet e
lira, jo nga veprimet e luajtura”,
vlerëson Edvin Kuç.

28-vjeçari thotë se atë dhe
skuadrën e tij e pret një punë e
vështirë të enjten, por jam të
fokusuar për një rezultat pozitiv.
“Duhet të jemi gati dhe të
përshtatemi me të gjitha kushtet. E
dimë që na pret një ndeshje e
vështirë dhe jemi të fokusuar
maksimalisht për të arritur një
rezultat pozitiv”, shprehet i bindur
Edvin Kuc për “Enigma”.
Edvin Kuc shprehet i bindur se
Ballkani do të kualifikohet në “playoff” dhe do të japë më shumë se
100 % për ndeshjen e së enjtes. “Ne
do të arrijmë një rezultat pozitiv
dhe do të kualifikohemi në ‘playoff’, kemi cilësi, kemi një epërsi prej
1 gol, do të japim më shumë se 100
% të mundësive tona për të
lumturuar të gjithë tifozët tanë”, ka
shtuar
ai.
Nëse
Ballkani
kualifikohet do të luajë në ‘play-off’.
Nëse arrin që ta kalojë edhe një
ndeshje, atëherë do të kualifikohet
në fazën e grupeve në Ligën e
Konferencës. Ndeshjet e para do të
luhen më 18 gusht, kurse ato të
kthimit më 25 gusht.

Hamiltoni: Këtë vit patjetër se do ta fitoj një garë
LONDËR, 9 GUSHT - Nuk ka fituar ende
asnjë garë këtë sezon, por Lewis
Hamiltoni mbetet një nga pilotët më
të ndjekur në Formula 1. Piloti
britanik, 7 herë kampion bote, ka
folur për të shkuarën dhe të ardhmen
e tij. “Pas garës në Adu Dhabi, pyeta
veten nëse kisha më dëshirë të garoja.
Vendosa të garoj, por deri më tani
sezoni nuk ka qenë ai që prisja. Por
jam i bindur se këtë vit do ta fitoj një
garë. Kjo do të ndodhë patjetër”, ka
thënë Hamiltoni. “Ndihem ende se
jam në mision, më pëlqen të pilotoj,
ndaj nuk ka ardhur ende momenti
për të hequr dorë nga garat. Do të
gënjeja po të thosha se nuk do ta

rinovoj kontratën përtej vitit 2023. Po
mendoj të vijoj të garoj”, ka shtuar
Hamiltoni. Duke kujtuar atë që
ndodhi vjet, në garën e fundit në Adu
Dhabi, britaniku ka shtuar: “Kur
pashë se si u ndodhnin gjërat në
pistë, u zgjuan frikët e mia. Mendoja
se nuk do të ma hidhnin, por

ndodhi… Ende sot nuk gjej fjalët për
të shpjeguar se si ndihesha. Mbaj
mend që pas garës duhej ta hiqja
rripin e sigurisë e duhej të dilja nga
makina, por nuk kisha forcën për ta
bërë këtë gjë. Një nga momentet më
të vështira që kam kaluar. E dija se
çfarë kishte ndodhur dhe dija që
kishte diçka të padrejtë”, ka deklaruar
Hamiltoni.
Britaniku kujton këshillat e mjekëve
në lidhje me mënyrën e tij të të
jetuarit. “Mjekët më këshilluan një
jetë tjetër, por unë vijova kështu dhe
fitova 5 tituj kampionë. U thashë
atyre se gaboheshin për mua”,
shprehet Hamiltoni.

Partizani falënderon Dritan
Mehmetin për punën dhe
kontributin e dhënë përgjatë
gjithë periudhës si pjesë e
klubit dhe, së fundmi, në
drejtimin e ekipit të parë,
duke i uruar njëkohësisht
shumë suksese në të
ardhmen”, thuhet në
njoftimin e Partizanit.

S H K U RT

Lojtarët e pavaksinuar nuk mund të
luajnë në Kanada
Të gjithë basketbollistët që nuk e kanë marrë vaksinën
kundër Covidit nuk do të kenë mundësi të luajnë
ndeshjet e tyre në Toronto (Kanada) për shkak të ligjeve
që
ekzistojnë në këtë shtet, që nuk lejon hyrjen e
personave të pavaksinuar.
NBA këtë sezon të ri 2022-2023 e ka hequr vaksinimin e
detyrueshëm, por në
Kanada (luan ekipi i Toronto Raptorsit) funksionojnë të
tjera ligje. Duke qenë një shtet tjetër, NBA nuk mund të
ndërhyjë, por ka njoftuar të gjitha klubet për këtë detaj.
Gjithsesi, kjo s’ka për të qenë një problem i madh, pasi
97 % e basketbollistëve e kanë marrë vaksinën kundër
Covidit. Një vit më parë vaksinimi ishte i detyrueshëm,
ndërsa këtë vit jo. Gjithsesi, personat e pavaksinuar do
të testohen më shpesh se të tjerët.

Lëndohet Thiago, mungon gjashtë javë
Liverpooli e nisi sezonin e ri në Premierë Ligë me
barazim 2-2 ndaj Fulhamit.
Në këtë ndeshje Liverpooli humbi dy pikë, por edhe
shërbimet e mesfushorit Thiago Alcantara, i cili do të
mungojë rreth një muaj e gjysmë. Mesfushori spanjoll u
largua nga “Craven Cottage” me një problem në gju në
minutën e 51-të dhe, sipas “The Athletic”, ai do të jetë
jashtë për gjashtë javët e ardhshme, duke shkaktuar një
“dhimbje koke” për Jurgen Klopp tashmë të privuar nga
shërbimet e Oxlade Chambërlain dhe Curtis Jones në
mesfushë.

Modeste transferohet te Dortmundi
Borussia Dortmundi ka njoftuar se ka nënshkruar me
sulmuesin Anthony Modeste. Modeste ka nënshkruar
kontratë njëvjeçare me klubin gjerman. “Dortmund ka
nënshkruar me mesfushorin Anthony Modeste nga FC
Köln. Francezi ka nënshkruar një kontratë njëvjeçare
me verdhezinjtë në mbrëmje”, thuhet në njoftim. Ai do
ta mbajë numrin 20 në fanellë.

Mertens dhe Torreira zyrtarizohen te
Galatasaray
Galatasaray ka paraqitur zyrtarisht dy përforcimet e
fundit, Dries Mertens dhe Lucas Torreira. Mertens ka
kaluar te klubi turk si futbollist i lirë nga Napoli, kurse
për Torreira besohet se me Arsenalin ka mbyllur
marrëveshjen për 7 milionë euro. Sulmuesi belg ka
nënshkruar kontratë njëvjeçare, me mundësi vazhdimi
edhe për një vit të dytë, kurse mesfushori nga Uruguai
ka nënshkruar kontratë katërvjeçare, të vlefshme deri
më 30 qershor 2024.

Guardiola krahason Haalandin me Messin
Trajneri i Manchester Cityt, Pep
Guardiola, ka krahasuar Erling
Haaland me Leo Messin. Haaland

shënoi dy gola në debutim e tij në
Premierligë, me Manchester
Cityn në ndeshjen ndajWest Ham

Unitedit. “Më pëlqen. Unë isha
me fat si trajner që isha me Messin
dhe nëse ai shënoi dy, donte tre.

Nëse shënonte tre, donte katër.
Nëse shënonte katër, donte pesë.
Golashënuesit e mëdhenj nuk

janë kurrë të kënaqur. Ata janë
gjithmonë të uritur”, ka thënë
Guardiola.
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>> SHPALLJE TË VOGLA <<
 Benar Zërza shpall të pavlefshme
dëftesat si dhe diplomën e shkollës së
mesme “Don Bosko” Prishtinë.


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

 Jehona Islamaj nga Peja shpall të
pavlefshme diplomën e U.P. “Fehmi
Agani” në Gjakovë
Edukim
Parashkollorë.

 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


Valdete Këpuska nga Gjakova
shpall të pavlefshme diplomën e
Gjimnazit “Hajdar Dushi”.
 Ida Cakolli shpall të pavlefshme
dëftesën e kl. -X- të Gjimnazit “Sami
Frashëri” Prishtinë.
 Arbër Hana nga Gjakova shpal të
pavlefshme dëftesën e plotë
SH.F.M.U. “Mazllom Këpuska”
Gjakovë nga kl. I,V dhe VI-IX.

Valbone Hasani nga Gjakova
shpall të pavlefshme dëftesën e plotë
të shkollës fillore “Yll Morina”
Gjakovë nga kl. I-VIII.
 Albert Lekaj nga Gjakova shpall
të pavlefshme dëftesën e plotë SH.F.
“Engjëll Gjoni” Novosell e Ulët.


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.
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