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“Dimri do të jetë i vështirë për të gjithë Evropën. Ai do
të ndikojë edhe te ne”, ka thënë ministrja e Ekonomisë,
Artane Rizvanolli, në një konferencë për medie. Ajo u

ka bërë thirrje qytetarëve që ta kursejnë energjinë
elektrike, duke theksuar se si qeveri kanë marrë disa
masa emergjente për kursimin e energjisë elektrike 

MINISTRJA E EKONOMISË, ARTANE RIZVANOLLI, KA MBAJTUR KONFERENCË PËR MEDIE
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PRISHTINË, 10 GUSHT -
Kryeministri i Kosovës, Albin
Kurti, sërish deklaroi se një
fushatë dezinformimi për
vendimet e qeverisë sa iu
përket targave dhe
dokumenteve serbe kishte për
qëllim të nxiste frikë dhe të
krijonte destabilitet. Ai u bëri
thirrje serbëve që të mos bien
pre e fushatave të tilla.
Në mbledhjen e qeverisë të
mbajtur më 10 gusht, Kurti tha
se vendimi për riregjistrimin e
veturave me targa të lëshuara
nga Serbia është vendim që i
shërben rendit dhe ligjit,
sigurisë publike dhe lëvizjes së
lirë. Por, zbatimi i këtij vendimi,
së bashku me atë për lëshimin e
dokumenteve për hyrje-dalje
për të gjithë shtetasit serbë që
hyjnë në Kosovë, u shty për 1
shtator për shkak të ngritjes së
barrikadave më 31 korrik dhe 1

gusht në veri të vendit. “Ajo
[fushata e dezinformimit] ishte
në shërbim të barrikadave. Në
përbërje me individë të
armatosur e me të kaluar
kriminale, barrikadat u bënin
rezistencë vendimeve tona
vetëm që ta mbronin krimin e
organizuar në veri të vendit”,
tha Kurti. 
Ai tha se ka dëgjuar lajme të
rreme që dokumentet serbe do
të konfiskoheshin në kufijtë e
Kosovës, por ai shtoi se vendimi
i Qeverisë së Kosovës nuk ka
pasur këtë qëllim. Sipas tij,
dokumenti për hyrje-dalje
është vetëm një dokument
shtesë që u jepet të gjithë
shtetasve serbë me të hyrë në
Kosovë. “Askush nuk është
imun ndaj lajmeve të rreme,
ndërkaq rreziku prej tyre është
shumë i madh. Po jetojmë në
një epokë sfiduese andaj na

duhet kujdes i shtuar. Sot
dezinformimi paraqet rrezik
për sigurinë kombëtare”, tha
Kurti.
Ai falënderoi qytetarët që më 31
korrik dhe 1 gusht treguan

përmbajtje dhe i ftoi ata që të
mos bien pre e dezinfomatave
për vendimet e ekzekutivit që ai
udhëheq. “Ne e dimë që
barrikadat që rëndom
vendosen në veri nuk vijnë nga

poshtë, por vendosen nga lart.
Ato as nuk ju përfaqësojnë ju,
qytetarëve tanë, dhe as nuk ju
mbrojnë”, tha Kurti.
Të njëjtin mesazh Kurti e dha
në gjuhën shqipe dhe serbe.

Kurti u bënë thirrje serbëve 
të mos bien pre e dezinformatave

TIRANË, 10 GUSHT - Anija e parë e
ngarkuar me mbi 6 mijë tonë
grurë nga Ukraina ka mbërritur
në Portin e Durrësit në
mëngjesin e 10 gushtit. Anija
turke “Jaohar Ranim” ka
udhëtuar për 12 ditë nga një
port ukrainas drejt Shqipërisë.
Gruri i ardhur është i destinuar
për një kompani në Tiranë.
Ukraina dhe Rusia kanë arritur
marrëveshje për eksportet e
grurit, nën ndërmjetësimin e
Turqisë dhe Kombeve të
Bashkuara më 22 korrik.
Sipas kësaj marrëveshjeje,
anijeve të Ukrainës që
eksportojnë grurë, misër dhe
vaj, u sigurohet një korridor i
sigurt, me Rusinë që është
pajtuar të mos i shënjestrojë
ato.
Para fillimit të luftës dhe
sanksioneve që u vendosën

ndaj Rusisë, sipas të dhënave të
Institutit të Statistikave
(INSTAT), Shqipëria ka
importuar mbi 40 për qind të
totalit të drithërave nga Rusia,

ndërsa 4 për qind nga Ukraina.
Shqipëria dhe të gjitha vendet e
rajonit të Ballkanit Perëndimor
po përballen me një krizë
çmimesh pas lëkundjeve në

treg për shkak të vështirësive
me furnizim me naftë dhe gaz
si pasojë e pushtimit rus në
Ukrainë dhe sanksioneve të
vëna nga shtetet e Bashkimit
Evropian dhe NATO-s ndaj
Rusisë.
Ndonëse shteti nuk ka varësi të
drejtpërdrejtë nga gazi dhe
nafta ruse, Shqipëria aktualisht
nuk i përmbush nevojat e saj
energjetike, duke u detyruar që
një sasi të konsiderueshme të
energjisë ta importojë me
çmime të larta nga bursat
ndërkombëtare.
Kjo gjendje e ka rënduar koston
e jetesës në Shqipëri, një ndër
shtetet me brutoprodhimin më
të vogël në Evropë.
Rritja e vazhdueshme e kostos
së jetesës në Shqipëri, ku rroga
mesatare është 490 euro dhe
niveli i varfërisë sipas Bankës

Botërore arrin në rreth 30 për
qind e popullsisë, kishte nxitur
protesta në mbarë Shqipërinë.
Shqipëria, anëtare e NATO-s që
nga viti 2009, është rreshtuar
me këtë aleancë ushtarake dhe
me Bashkimin Evropian në
mbështetjen e Ukrainës, duke
vendosur sanksione kundër
Rusisë, si dhe duke kontribuar
në koordinimin politik në
NATO dhe në Këshillin e
Sigurimit të OKB-së për ta
dënuar pushtimin rus.
Autoritetet shqiptare,
gjithashtu, e kanë përkrahur
rezolutën e Asamblesë së
Përgjithshme të OKB-së që
dënon pushtimin rus të
Ukrainës dhe, së voni, kanë
ndërmarrë një iniciativë për
dokumentimin dhe hetimin e
krimeve të luftës në Ukrainë
përmes OKB-së.

Anija e parë me grurë nga 
Ukraina mbërrin në Shqipëri

ATHINË, 10 GUSHT - Greqia do të
largohet më 20 gusht nga e
ashtuquajtura kornizë “e
mbikëqyrjes së shtuar” e
Bashkimit Evropian, tha
Ministria e Financave të
mërkurën. Kjo lëvizje do t’i lejojë
Athinës që të ketë liri më të
madhe në krijimin e politikave
ekonomike.
Zhvillimet dhe politikat
ekonomike të Greqisë janë
monitoruar nga blloku, përmes
kësaj kornize, që nga viti 2018,
pasi Athina doli nga tri paketat
ndërkombëtare të shpëtimit.
Këto ndihma ishin në vlerë prej

mbi 260 miliardë eurosh që
Greqia mori nga Bashkimi
Evropian dhe Fondi Monetar
Ndërkombëtar në mes viteve
2010 dhe 2015. “Pas 12 vjetësh...
një kapitull i vështirë për shtetin
tonë po mbyllet”, tha ministri
grek i Financave, Christos
Staikouras.
“Greqia i rikthehet normalitetit
evropian dhe nuk do të jetë më
një përjashtim në Eurozonë”,
shtoi ai.
Staikouras tha se Athina ka
përmbushur një sërë kriteresh
dhe reformash dhe largimi nga
korniza evropiane është

konfirmuar përmes një letre nga
zëvendëspresidenti i Komisionit
të BE-së, Valdis Dombrovskis,
dhe komisionari për Ekonomi,
Paolo Gentiloni.
Qëkur ka dalë nga pakot e
shpëtimit më 2018, Greqia është
varur krejtësisht nga tregjet për
financimin e nevojave të shtetit.
Korniza mbikëqyrëse kishte për
qëllim që Greqia ta vazhdonte
zbatimin e masave që do t’i
parandalonin vështirësitë
ekonomike, por edhe realizimin e
reformave strukturore që kanë
për synim rritjen e qëndrueshme
ekonomike.

Greqia do të largohet nga korniza 
mbikëqyrëse ekonomike e BE-së
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TIRANË, 10 GUSHT - Zjarret
vazhdojnë të përpijnë qindra
hektarë pyje në Shqipëri, duke
rrezikuar edhe zonat e banuara
dhe tokat bujqësore. Rritja e
temperaturave në muajin gusht
po shoqërohet edhe me shtimin e
vatrave të zjarrit në sipërfaqet
pyjore dhe ato me shkurre të
Shqipërisë.
Njëzet e tetë vatra zjarri janë
raportuar gjatë 24 orëve të fundit,
prej të cilave 20 janë shuar, sipas të
dhënave nga Qendra Kombëtare
Operacionale e Emergjencave
Civile.
Pjesa më e madhe e zjarreve në
sipërfaqet pyjore shkaktohet nga
temperaturat e larta por, sipas
autoriteteve vendore, një pjesë
prej tyre edhe nga pakujdesia e
banorëve, si dhe zjarrvëniet e
qëllimshme.
Kreu i Emergjencave Civile në
Shqipëri, Haki Çako, deklaroi për
“Radio Evropa e Lirë” më 9 gusht
se vetëm gjatë 24 orëve të fundit
janë fikur mbi 30 zjarre. Për fikjen
dhe lokalizimin e zjarreve u
angazhuan mbi 1 000 efektivë, tha
ai teksa bëri sërish thirrje për
koordinim dhe njoftim më të
shpejtë nga ana e autoriteteve
lokale për ta parandaluar
përshkallëzimin e situatës. “Ishin
24 orë shumë intensive në luftën
ndaj zjarreve në Shqipëri për
shkak edhe të temperaturave të
pazakonta në vend. Kemi pasur 34
vatra zjarri në mbarë vendin, të
cilat po monitorohen me praninë
e të gjitha strukturave të mbrojtjes
civile. Kanë marrë pjesë mbi një
mijë forca, janë angazhuar
struktura nga ato vendoret, si

Shërbimi i Mbrojtjes nga Zjarri
dhe Shpëtimi, forca policore,
punonjës të Administratës së
Zonave të Mbrojtura, shërbimi
pyjor dhe forca vullnetare, të
mbështetura nga forcat e
armatosura të specializuara për
luftën ndaj zjarreve, të
mbështetura edhe nga helikopteri
i tipit ‘Cougar’”, tha Çako më 9
gusht.
Ai shtoi se ka ende vatra aktive në
fshatin Shetaj, në rrethin e
Durrësit, në atë të Gramshit dhe në
zonën e Kurbinit. “Në fshatin
Prongji, në bashkinë e
Gjirokastrës, është riaktivizuar
vatra e zjarrit e cila u fik ditën e
djeshme. Kemi forca të shumta të
angazhuara në monitorimin e
këtyre zonave. Natyrisht që
kapacitetet nuk janë maksimale,
nuk janë ato të niveleve që të
përballojnë zjarre masive në
kulmin e verës, por duhet
koordinim dhe paralajmërim i
hershëm, pasi sa më shpejt të
reagojmë, aq më shumë rezultat
do të kemi për parandalimin e
përhapjes së zjarreve”, tha ai.
Një javë më parë, më 1 gusht,
kryeministri i Shqipërisë, Edi
Rama, zhvilloi një takim me
drejtues të pushtetit vendor, ku
kërkoi gatishmërinë e tyre në
terren për menaxhimin e situatës
me zjarre.
Pas tërmetit të 26 nëntorit 2019,
Rama kishte deklaruar se
“fatkeqësia natyrore na zuri të
papërgatitur” dhe qe zotuar se do
të ketë investime për emergjencat
civile. Por, më shumë se dy vjet më
vonë, ky shërbim i rëndësishëm
punon me një numër të kufizuar

zjarrfikësish për numër banorësh
dhe me mjete të amortizuara dhe
të vjetërsuara. 
Ky fakt pohohet edhe në raportin
diagnostikues të Bankës Botërore
(BB) mbi “Vlerësimin e përgatitjes
dhe të përgjigjes ndaj
emergjencave” të publikuar në
maj të këtij viti, ku analizohet
situata në pesë vendet e Ballkanit
Perëndimor: Bosnjë-Hercegovinë,

Kosovë, Mal të Zi, Maqedoni e
Veriut dhe Shqipëri.
Sipas këtij raporti, Shqipëria është
e papërgatitur për t’iu përgjigjur
emergjencave civile të tilla si
“tërmete, zjarre në pyje dhe
rrëshqitje toke”. “Sistemit të
përgatitjes dhe përgjigjes ndaj
emergjencave civile i mungon
baza operacionale për të pasur
efektivitet dhe përgjigje

ndërinstitucionale ndaj
fatkeqësive natyrore në shkallë të
gjerë”, vë në dukje Banka Botërore
në raportin e saj diagnostikues për
Shqipërinë. 
Për kryetarin e Sindikatës së
Zjarrfikësve në Shqipëri, Bledar
Bajramaj, është absurde gjendja
në të cilën ndodhen zjarrfikësit. Në
një prononcim për “Radion
Evropa e Lirë”, ai deklaroi se,
përveç mungesës së kushteve dhe
pajisjeve për punë, zjarrfikësit
shqiptarë i kanë edhe pagat e
ulëta.
Paga bazë e një punonjësi zjarrfikës
në Shqipëri është 36 mijë lekë (298
euro) ndërsa, sipas të dhënave në
Kosovë, një zjarrfikës i nivelit bazë
paguhet 399 euro, ndërsa në
Maqedoninë e Veriut 416 euro.
“Mjafton t’i krahasosh pagat e
zjarrfikësve në Shqipëri me ato të
rajonit. Në vendet e rajonit marrin
200 euro më shumë. I kemi bërë
kërkesë Ministrisë së Brendshme, e
cila u miratua nga komisioni dhe u
dorëzua draft-VKM-ja (Vendimi i
Këshillit të Ministrave), por nuk u
mor më asnjë me të. Ministria e
Brendshme, e cila është
përgjegjëse për zjarrfikësit, e ka
miratuar rritjen e pagës, por
qeveria nuk e rrit”, tha Bajramaj.
Bajramaj shtoi se në disa rrethe
kushtet e zjarrfikësve janë
“skandaloze, si kushte pune dhe
kushte qëndrimi”. “Mjafton ta
marrim në konsideratë faktin që
akoma në rrethe ka mjete
zjarrfikëse të para 40 apo 50
vjetëve. Në shumë bashki të vendit,
në raste aksidentesh që duhet t’u
vijnë në ndihmë qytetarëve, nuk i
kanë pajisjet”, shtoi ai.

Shqipëria përpiqet t’i shuajë zjarret 
me pajisje 50 vjet të vjetra

Më 13 qershor të këtij viti
Shqipëria aplikoi zyrtarisht për
t’u anëtarësuar në mekanizmin
e Bashkimit Evropian për
Mbrojtjen Civile.
I themeluar në vitin 2001, kjo
strukturë përbëhet nga 33
vende, 27 shtete anëtare të BE-
së dhe gjashtë vende si Turqia,
Serbia, Maqedonia e Veriut,
Norvegjia, Islanda dhe Mali i Zi.
Mekanizmi i Mbrojtjes Civile
synon ta forcojë
bashkëpunimin midis shteteve
anëtare të BE-së dhe shteteve
pjesëmarrëse në mbrojtjen
civile për ta përmirësuar
parandalimin dhe reagimin
ndaj fatkeqësive natyrore.
Themelues i agjencisë është
Komisioni Evropian, i cili luan
rol kyç në koordinimin e
reagimit ndaj katastrofave duke
kontribuar me mbi 75 për qind

të kostove të transportit. Në të
gjithë historikun prej dy
dekadash, mekanizmi është
përdorur për përballimin e më
shumë se 540 emergjencave
civile, kryesisht zjarre e
përmbytje, por edhe tërmete.
Me përjashtim të Bosnjë-
Hercegovinës, Shqipëria është
vendi i fundit që ka aplikuar
zyrtarisht për anëtarësim në
mekanizmin e Bashkimit
Evropian për Mbrojtjen Civile.
Vetëm gjatë muajit korrik
Mekanizmi i Mbrojtjes Civile i
BE-së është aktivizuar katër
herë për luftimin e zjarreve në
Shqipëri dhe ka ndihmuar në
dërgimin e avionëve zjarrfikës
nga Greqia në Shqipëri.
Disa nga këta aeroplanë janë
pjesë e flotës së përbashkët të
zjarrfikësve të BE-së të quajtur
“rescEU”.

Shqipëria, pjesë e
mekanizmit të BE-së

të mbrojtjes civile
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PRISHTINË, 10 GUSHT - Ministrja
e Ekonomisë, Artane
Rizvanolli, ka bërë thirrje që të
kursehet energjia elektrike me
qëllim të kalohet dimri, siç e ka
konsideruar ajo, të vështirë.
Rizvanolli në një konferencë
për medie ka bërë me dije të
mërkurën se kanë marrë disa
masa emergjente për kursimin
e energjisë elektrike. “Sezoni i
dimrit do të jetë i vështirë për
të gjithë Evropën. Ai do të
ndikojë edhe te ne. Vendet si

Britania e Madhe dhe Zvicra
kanë paraqitur masa të
ndryshme për kursime të
energjisë. Prandaj, në këtë
drejtim është mirë të jemi të
vetëdijshëm për çfarë na pret,
e ne po marrim masat e
nevojshme. KEK-u po bën
përgatitjet që ndërhyrjet në
blloqet Kosova A dhe Kosova B
të përfundojnë para dimrit.
Duhet të kursejmë energji”, ka
thënë Rizvanolli.
Ajo ka theksuar se duhet të
bëhet maksimumi për
kursimin e energjisë. “Secili në
shtëpi e institucione duhet ta

bëjmë maksimumin për
kursimin e energjisë. Pra, në
masat emergjente parashihet
se si institucionet publike
duhet të kursejnë. Marrëveshja
me Shqipërinë për energjinë
do të na ndihmojë ta kalojmë
këtë dimër. Ky është realiteti
me të cilin do të përballemi
ashtu si vendet e tjera. Do ta
bëjmë maksimumin që ta
kalojmë këtë dimër sa më
lehtë, por na duhet edhe
ndihma juaj”, ka thënë
Rizvanolli.
Ministrja e Ekonomisë ka
thënë se qeveria po punon për
gjetjen e zgjidhjeve teknike e
operacionale për ta realizuar
subvencionimin e aprovuar
prej 90 milionë eurosh për
energjinë elektrike.
Ditë më parë deputetët e
Kuvendit të Kosovës me 68
vota për, asnjë kundër e
abstenim kanë votuar
vendimin e qeverisë për
vendosjen e masave

emergjente për furnizimin me
energji elektrike.
Sipas arsyetimit, ky vendim
është marrë nga gjendja
aktuale botërore energjetike.
“Qeveria e Kosovës merr
vendim që të shpallen masat e
emergjencës në furnizimin e
energjisë, e shtyrë nga gjendja
aktuale botërore energjetike:
rritja e shpejtë e çmimit të
importit të energjisë, si dhe
paralajmërimi i ndalimit të
eksportit të lëndëve fosile nga
disa shtete evropiane që mund
të ndikojnë në rritjen e
mëtejshme të çmimit të
importit”, thuhej në njoftimin
e qeverisë.
Këto masa do të mbesin aktive
për 60 ditë. “Masat e marra do
të mbesin në fuqi për 60
(gjashtëdhjetë) ditë pas
aprovimit nga Kuvendi i
Kosovës. Kuvendi mund ta
vazhdojë këtë afat për
periudha të njëpasnjëshme
prej 30 (tridhjetë) ditësh me

shumicë të votave të
deputetëve të Kuvendit të
pranishëm në seancë, deri në
180 (njëqind e tetëdhjetë)
ditë”, është theksuar në
njoftimin e Qeverisë së
Kosovës.
Ky vendim përfshin masa
mbështetëse për qytetarët me
qëllim të sigurimit të ngrohjes
gjatë dimrit; ndalimin e
përdorimit të energjisë
elektrike për mihjen e
kriptovalutave; mbështetjen e
Operatorit të Sistemit të
Transmisionit dhe Tregut
(KOSTT) për t’i ndërmarrë
veprimet e nevojshme në
funksion të ruajtjes së sigurisë
së sistemit elektro-energjetik;
dhe masa në kursimin e
konsumit të energjisë elektrike
nga të gjitha institucionet.
Zyra e Rregullatorit për Energji
(ZRRE) ka njoftuar se ka
pranuar aplikimin për
shqyrtim të jashtëzakonshëm
të të hyrave të lejuara

Rizvanolli thotë se na pret 
një dimër i vështirë për shkak 

të krizës energjetike

E ENJTE, 11 GUSHT 2022

“Dimri do të jetë i vështirë për të gjithë
Evropën. Ai do të ndikojë edhe te ne”, ka
thënë ministrja e Ekonomisë, Artane
Rizvanolli, në një konferencë për medie. Ajo
u ka bërë thirrje qytetarëve që ta kursejnë
energjinë elektrike, duke theksuar se si qeveri
kanë marrë disa masa emergjente 
për kursimin e energjisë elektrike

MINISTRJA E EKONOMISË, ARTANE RIZVANOLLI, KA MBAJTUR KONFERENCË PËR MEDIE
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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
pesëpërqindësh 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 ta shqyrtojë
këtë kërkesë dhe do ta mbajë të
njoftuar publikun në lidhje me
veprimet që do të ndërmerren.

Qeveria ndan 40 milionë euro për
ndërmarrjet publike

Faton DËRMAKU

PRISHTINË, 10 GUSHT - Qeveria e
Kosovës ka zhvilluar mbledhjen
e 92-të, në të cilën ka miratuar
shtatëmbëdhjetë vendime.
Miratimin e kabinetit qeveritar
e ka marrë vendimi për ndarjen
e 40 milionë eurove për
mbështetjen e ndërmarrjeve
publike dhe 600 mijë eurove për
mbështetjen e prodhuesve
vendorë.
Lidhur me zbatimin e Pakos së
Ringjalljes Ekonomike janë
miratuar plotësim ndryshime,
me të cilat shuma e
përgjithshme e ndarë për masën
e mbështetjes së likuiditetit
familjar është 7 milionë e
katërqind mijë euro. Po ashtu,
janë rialokuar 1 080 768 euro në
Ministrinë e Administratës të
Pushtetit Lokal, për zbatimin e

projekteve kapitale në
përputhje me shtatë
marrëveshjet e mirëkuptimit
për projektet kapitale të
nënshkruara nga ministri i
Administrimit të Pushtetit Lokal
dhe kryetarët e komunave:
Klinë, Gjilan, Obiliq, Podujevë,
Shtime, Istog dhe Kamenicë. 
Me qëllim të kthimit të
ligjshmërisë, kabineti qeveritar
ka shfuqizuar 17 vendime të
mëparshme për tërheqjen nga
procesi i privatizimit dhe kthimin
e pronave të administruara nga
Agjencia Kosovare e Privatizimit
te komunat Prizren, Klinë,
Malishevë, Skenderaj, Podujevë,
Ferizaj, Kaçanik, Shtërpcë, Istog,
Pejë, Graçanicë, Zveçan, Vushtrri,
Mitrovicë Veriore, Ranillug dhe
Kllokot.
Qeveria në këtë mbledhje ka
miratuar vendimin për caktimin
e zonave të mbrojtura sanitare

dhe masat e tyre mbrojtëse të
burimit ujor nëntokësor që
përdoret për pije - “Puset e
Konjuhit” në Komunën e
Lipjanit. 
Qëllimi i përcaktimit të zonave të
mbrojtura sanitare është që t’i
mbrojë burimet e ujit nëntokësor
- “Puset Konjuh”, komuna e
Lipjanit, nga ndikimet negative të
cilat mund ta dëmtojnë gjendjen
normale dhe të qëndrueshme të
ujit nga aspekti i cilësisë dhe
sasisë.
Është miratuar Udhëzimi
Administrativ për funksionimin e
Ekipit për të Drejtat e Fëmijëve.
Për shënimin e 25-vjetorit të
vdekjes së humanistes shqiptare
Nënë Terezës, qeveria ka
themeluar Këshillin Organizativ
për këtë përvjetor.
Qeveria ka emëruar bordet e
drejtorëve në katër ndërmarrje
publike qendrore: Ndërmarrjen

Publike Qendrore “Ndërmarrja
Publike ‘Hekurudhat e Kosovës
- Trainkos Sh.A’”; Kompaninë
Rajonale të Ujësjellësit
Hidroregjioni Jugor, Sh.A.
Prizren; Kompaninë Rajonale të
Ujitjes Radoniqi-Dukagjini, Sh.
A. Gjakovë; dhe Kompaninë
Rajonale të Ujësjellësit
Bifurkacioni, Sh.A. Ferizaj.
Po ashtu, është miratuar
vendimi për shkarkimin e
bordit të drejtorëve të
ndërmarrjes publike
“Infrastruktura e Hekurudhave
të Kosovës - Infrakos” Sh. A. dhe
emërimin e bordit të
përkohshëm të drejtorëve të
kësaj ndërmarrjeje.
Janë miratuar dy vendime për
t’i kërkuar presidentes së
Kosovës dhënien e autorizimit
për zëvendëskryeministrin e
parë për Integrim Evropian,
Zhvillim dhe Dialog, Besnik

Bislimi, për nënshkrimin e
Marrëveshjes Financiare për
IPA 2021, ndërmjet Republikës
së Kosovës dhe Bashkimit
Evropian, dhe nënshkrimin e
Amendamentit 2 të Marrëveshjes
Financiare  IPA 2018 ndërmjet
Republikës së Kosovës dhe
Bashkimit Evropian.
Në mbledhje, kabineti qeveritar
është informuar për zbatimin e
Programit Kombëtar për
zbatimin e Marrëveshjes së
Stabilizim - Asociimit (PKZMSA)
gjatë periudhës prill - qershor
2022, si dhe me Raportin e
vlerësimit të ligjshmërisë së
akteve të Kuvendeve të
Komunave për periudhën janar -
qershor 2022.
Pas shqyrtimit është aprovuar
edhe Raporti i Punës i Këshillit
të Kosovës për Raportim
Financiar për periudhën
korrik 2021 - qershor 2022.
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PODUJEVË, 10 GUSHT - Kanë filluar
punimet për zbatimin e
kontratës për rregullimin e
hapësirave në Parkun e Paqes
dhe në Parkun “Manchester”.
Fillimin e punimeve e ka
përcjellë nga afër drejtori i

Planifikimit dhe Zhvillimit
Ekonomik, Vigan Salihu.
Ky projekt parasheh që të
ndërtohet kinemaja e hapur
(amfiteatri), ndërtimi i këndit të
lojërave për fëmijë, hapësirat për
rekreacion si ndërtimi i fushave

të ping-pongut, shahut etj. 
Gjithashtu, do të bëhet pastrimi i
hapësirave publike në të dy
parqet, do të vendosen
pushimore, shporta për
mbeturina dhe çezma për ujë të
pijshëm.

Filluan punimet për rregullimin e hapësirave 
në Parkun e Paqes dhe Parkun “Manchester”

PRISHTINË, 10 GUSHT -Vetëm gjatë
20 muajve të fundit Byroja
Kosovare e Sigurimit (BKS) ka
mbyllur hiç më pak se 11 435
lëndë, shifër kjo më e larta që
nga themelimi i BKS-së e deri
më tash. Drejtori i BKS-së, Sami
Mazreku, gjatë prezantimit të
punës 20-mujore para
gazetareve, ka thënë se falë
punë dhe angazhimit të madh
kanë arritur këto rezultate.

Mazreku ka thënë se këto
rezultate gjatë javës së kaluar i
ka prezantuar edhe në Bruksel
gjatë takimit që ka pasur me
zyrtarë të lartë të Byrosë së
Kartonit të Gjelbër. “Më 30
shtator të vitit 2020, kur kam
ardhur unë në BKS, kam gjetur 5
191 lëndë aktive. Deri më 30
qershor të këtij viti në BKS kemi
pranuar edhe 8 329 lëndë të reja.
Falë punës dhe angazhimit të

madh kemi arritur t’i mbyllim
11 435, derisa aktive për
momentin janë 2 716 lëndë” ka
thënë drejtori Mazreku gjatë
prezantimit të punës para
gazetareve. Sipas tij, nga numri i
lëndëve prej 1 591 lëndëve që ka
gjetur ai kur ka nisur punën në
BKS, aktualisht të pambyllura
për arsye të ndryshme kanë
mbetur 840, derisa pjesa tjetër
prej 1 245 lëndëve i përkasin

kohës shtator 2020 deri më tash.
Ai ka treguar se për herë të parë
në BKS lëndët trajtohen dhe
kompensohen në afate rekorde
kohore.
Drejtori Mazreku ka bërë me
dije se një pjesë e lëndëve që
janë aktive po zvarriten nga disa
avokatë që, sipas tij, nuk po
shkojnë në BKS për të
nënshkruar marrëveshje.
“Apeloj tek avokatet, por edhe te

qytetarët, që të vijnë në BKS-së
t’i nënshkruajnë lëndët dhe t’i
marrin mjetet menjëherë” ka
thënë drejtori Mazreku.
Edhe auditori i brendshëm i
BKS-së, Kushtrim Morina, ka
thënë në prezantim para
gazetarëve se që nga themelimi
i Byrosë Kosovare të Sigurimit e
deri më tash sivjet është hera e
parë që raporti i auditorit të
jashtëm del pa asnjë kualifikim.

Mbi 11 400 lëndë të mbyllura 
për 20 muaj nga BKS

PRISHTINË, 10 GUSHT - Komuna e
Prishtinës dhe UN Women
Kosovo i kanë bashkuar forcat
për bashkëpunim në mirëbesim
me qëllim të integrimit të gruas
dhe fuqizimit të saj në
vendimmarrje në qeverisje
lokale. 
Ky memorandumi i
mirëkuptimit zotohet për
prioritizim të aspektit gjinor
përmes aktiviteteve të parapara
si në integrim gjinor në
programet vendore, zbatim
dhe monitorim të tyre

nëpërmjet aplikimit të
buxhetimit të përgjegjshëm
gjinor si mjet; Fuqizim i
kapaciteteve të administratës
komunale dhe përmbushja e
zotimeve sipas Ligjit për Barazi
Gjinore; Avancim i proceseve të
planifikimit dhe programit të
buxhetimit të përgjegjshëm
gjinor në nivel vendor; Përpilim
i Draft Planit Komunal të
Veprimit Gjinor - të mësuarit
nga praktikat më të mira në
rajon; Përmirësim i mbledhjes
së të dhënave të ndara sipas

gjinisë, raportimi dhe avancimi
i statusit të grave dhe burrave
në nivel lokal; Sigurim i
pjesëmarrjes së qytetarëve dhe
mekanizmave të konsultimit
në nivel lokal duke marrë
parasysh në mënyrë të
barabartë nevojat e grave dhe
burrave; dhe Shkëmbim i
përvojave në nivel kombëtar
dhe rajonal dhe mësim nga
praktikat e mira të vendeve të
tjera në prezantimin e
buxhetimit të përgjegjshëm
gjinor.

Komuna e Prishtinës dhe UN Women Kosovo nisin bashkëpunimin për integrimin e gruas në qeverisje lokale
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PRISHTINË, 10 GUSHT - Ministria
e Shëndetësisë ka njoftuar se
gjatë 24 orëve të fundit janë
identifikuar 1 197 raste të reja
me Covid-19. Po ashtu, ajo ka
njoftuar se janë shëruar 1 030
pacientë me Covid.

Numri i rasteve aktive ka
shkuar në 8 004.
Deri më tani në vendin tonë
janë dhënë mbi 1.8 milion
vaksina kundër këtij virusi,
ndërkaq 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 Covid-19, në mars të
vitit 2020, autoritetet
shëndetësore në Kosovë kanë
regjistruar 3 178 vdekje.

1 197 raste të reja me Covid-19 në Kosovë

PRISHTINË, 10 GUSHT - Kuvendi i
Kosovës duhet ta ketë prioritet
miratimin e Kodit Civil në
sesionin vjeshtor, ka thënë për
“Ekonomia Online” Ehat
Miftaraj nga Instituti i Kosovës
për Drejtësi (IKD). Se i njëjti do
të sillet në Kuvend për miratim
ka thënë edhe shefja e
deputetëve të LV-së, Mimoza
Kusari-Lila. Por, me këtë rast,
Miftaraj ka thënë se rëndësia e
këtij Kodi është jetik për
drejtësinë në Kosovë, pasi thotë
se do t’i rregullonte shumë
çështje.
Ai ka thënë se Kodi Civil do të
duhej të ishte prioritet i
prioriteteve jo vetëm për
Kuvendin, por për të gjitha
partitë politike. “Në të njëjtën
kohë qeveria do të duhej që
kryeministri Kurti të lobonte që
ky Kod të miratohej dhe të
kalonte gjatë këtij viti
kalendarik. Nuk po flasim për
një kod ose iniciativë ligjore të
zakonshme, po flasim për një
kodifikim të drejtësisë civile në
Kosovë, e cila do të rregullonte

çështje të cilat janë të
shpërndara në një numër të
madh të ligjeve të stërvjetëruara
në drejtësinë civile në Kosovë.

Edhe përkundër faktit që po i
kushtohet shumë rëndësi
çështjes që në njëfarë forme
është duke e penguar miratimin

e Kodit Civil, ky kod duhet parë
si një tërësi e normave juridike
që do ta lehtësonte jetën e
qytetarit, do ta lehtësonte

punën e sistemit gjyqësor në
Kosovë si dhe do t’i promovonte
të drejtat dhe liritë e njeriut të
garantuara me Kushtetutë”,
është shprehur Miftaraj. 
Miftaraj ka akuzuar Lëvizjen
Vetëvendosje se po e keqpërdor
Kodin Civil për agjendë politike,
teksa ka kërkuar nga shefi i
qeverisë që ta promovojë këtë
Kod te partia e tij. “Nuk besoj se
është keqkuptuar sa është duke
u keqpërdorur nga partia në
pushtet për agjendë politike apo
për një grusht votash. Besoj se të
gjithë e dimë se një e drejtë e
garantuar me Kushtetutë, ajo e
drejtë vetëm fuqizohet në
praktikë. Besoj se deputetët dhe
qytetarët e kuptojnë sesa është i
rëndësishëm kodi civil. Pra po
flasim për një ligj sistematik i cili
e rregullon një fushë
jashtëzakonisht shumë, por në
njëfarë mënyrë në publik partia
në pushtet jep kah tjetër dhe
besoj se vetë kryeministri Kurti
do të duhej ta promovonte
idenë që ky Kod të miratohej”,
ka deklaruar Miftaraj.

Miftaraj: Kodi Civil po keqpërdoret 
nga partia në pushtet për agjendë politike

PRISHTINË, 10 GUSHT - Këshilli
për Mbrojtjen e të Drejtave dhe
Lirive të Njeriut (KMDLNj) ka
theksuar se ndërtimi i një
spitali brenda Shërbimit
Korrektues të Kosovës (ShKK)
është zgjidhje afatgjatë për
shëndetin e të burgosurve.
“Sipas informatave të
KMDLNj-së, brenda një afati të
shkurtër kohor kanë vdekur dy
të burgosur që kanë qenë nën
përgjegjësi të Shërbimit
Korrektues të Kosovës. 1. Me
datë 06.08.2022 në orën 14:54 në
QKUK ka vdekur Bajram Shala i
cili ishte nën kujdes intensiv, pas
heqjes së tumorit ku ishte
shtrirë nga data 30 korrik 2022
pasi ishte transferuar nga SP i
Pejës. 2. Me datë 07.08.2022 në
orën 00:55 në SP e Gjilanit ka
vdekur i burgosuri Bojan Filiq i
nacionalitetit serb nga Q. P. në
Gjilan si pasojë e sulmit në tru.
Bojan Filiq gjatë pranimit nuk
ka deklaruar se vuan nga ndonjë
sëmundje dhe nuk ka qenë
duke marrë fare terapi”, është
theksuar në komunikatën e
KMDLNj-së. 
Ky institucion ka shtuar se është

i shqetësuar për vdekjet e dy të
burgosurve dhe pret rezultatet e
autopsisë pas të cilave do të
kërkojë hetimin e rasteve për t’i
eliminuar dyshimet për
shkakun e vdekjes dhe nëse
dëshmohet çfarëdo lloj
përgjegjësie e personave zyrtarë
do të kërkojë ndërmarrjen e
masave ndaj tyre. “KMDLNj
riaktualizon kërkesën e
domosdoshmërisë së ndërtimit
të një spitali në kuadër të
Shërbimit Korrektues të
Kosovës që do të plotësonte
nevojat shëndetësore, si për të
burgosurit ashtu edhe për stafin
korrektues. KMDLNj kërkon
nga MD-ja dhe MSh-ja të gjejnë
mënyrën dhe mundësinë që
për të gjithë të burgosurit të
bëhet një kontroll sistematike
shëndetësore, së paku një herë
në vit ndërsa për grupet me
shëndet të cenuar këto kontrolle
duhet të bëhen më shpesh”,
thuhet në komunikatën e
KMDLNj-së.
KMDLNj vlerëson se në burgjet
e Kosovës janë, së paku 45 raste
me sëmundje të rëndë dhe me
probleme të shëndetit mendor

e që kërkojnë trajtim përkatës.
“KMDLNj kërkon që stafi
shëndetësor të Departamentit
Shëndetësor të Burgjeve të
përkrahet më shumë në
aspektin material e sidomos me

atë profesional duke ndarë një
stimulim shtesë për kuadrot
deficitare profesionale që
punojnë aty si dhe për stafin
tjetër. KMDLNj shpreh
ngushëllime të sinqerta

familjeve të burgosurve që
kanë vdekur si të privuar nga
liria; Bajram Shala dhe Bojan
Filiq”, është theksuar ndër të
tjera në komunikatën e
KMDLNj-së.

KMDLNj: Ndërtimi i një spitali brenda ShKK-së,
zgjidhje afatgjatë për shëndetin e të burgosurve
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PRISHTINË, 10 GUSHT - Bashkimi
Evropian pranon se ka vonesa
për zbatimin e udhërrëfyesit
për Marrëveshjen e Energjisë
midis Kosovës dhe Serbisë
dhe fajin për këtë ua lë
“teknikaliteteve”. “Përgjegjësia
përfundimtare për zbatimin e
suksesshëm të Marrëveshjes
së Energjisë dhe udhërrëfyesit
mbetet në duart e palëve”, tha
për “Radion Evropa e Lirë”
zëdhënësi i BE-së, Peter Stano. 
Kosova dhe Serbia më 21
qershor kanë nënshkruar
udhërrëfyesin për zbatimin e
Marrëveshjes për Energji, që
ishte arritur më 2013 në
kuadër të dialogut të
ndërmjetësuar nga BE-ja. Me
këtë marrëveshje synohet të
rregullohet çështja e
furnizimit dhe faturimit të
energjisë elektrike për katër
komunat në veri të Kosovës, të
banuara me shumicë serbe.
Qytetarët e këtyre komunave
që nga viti 1999 nuk paguajnë
për energjinë e shpenzuar.

Përgjatë viteve, borxhi i tyre
është paguar nga qytetarët e
komunave të tjera të Kosovës
dhe që nga viti 2017 nga
Qeveria e Kosovës.
Zyrtarët e institucioneve të
sektorit të energjisë në Kosovë
thanë se kanë përmbushur
pjesën e tyre të dalë nga
udhërrëfyesi, që ka të bëjë me
licencimin e një kompanie
serbe, në këtë rast kompaninë
“Elektrosever” që do ta
furnizojë dhe faturojë
energjinë në veri.
Ndryshe, “Elektrosever” është
pronë e kompanisë
energjetike të Serbisë EPS
(Elektroprivreda Srbije). Kjo
kompani mori licencën për
operim nga Zyra e
Rregullatorit për Energji e
Kosovës (ZRRE) më 24
qershor.
Zyrtarët e Operatorit të
Sistemit, Transmisionit dhe
Tregut të Energjisë Elektrike
në Kosovë (KOSTT) i thanë
“Radios Evropa e Lirë” se

“Elektrosever” nuk ka dërguar
të dhënat për konsumatorët
në veri te ta.
Sipas udhërrëfyesit, dërgimin
e të dhënave për
konsumatorët, kjo kompani
serbe është dashur ta
përfundojë shtatë ditë pas
marrjes së licencës. Ndërkaq,
dhjetë ditë pas marrjes së
licencës për furnizim,
“Elektroseveri” është dashur
t’i nënshkruajë marrëveshjet e
nevojshme teknike me
KOSTT-in dhe Kompaninë
kosovare për Distribuimin e
Energjisë Elektrike (KEDS), në
mënyrë që të operojë në
tregun e Kosovës. “Por,
marrëveshjet e nënshkruara
nga ana e KOSTT-it në
përputhje me format
standarde të aprovuara nga
ZRRE-ja, ende nuk i kemi
pranuar të nënshkruara nga
ana e ‘Elektrosever’-it”, thuhet
në përgjigje të KOSTT-it.
Nga BE-ja thanë se KOSTT-i,
KEDS-i dhe “Elektroseveri”

janë në komunikim të rregullt.
“Ata, po ashtu, u raportojnë
rregullisht Bashkimit
Evropian dhe Shteteve të
Bashkuara”, tha Stano.
Blloku evropian tha se do t’i
ndihmojë palët për pyetjet e
hapura që mund të kenë për
udhërrëfyesin. “BE-ja
ndërmjetëson dialogun mes
palëve. Ne nuk jemi arbitrarë”,
tha zëdhënësi i BE-së, Peter
Stano. Megjithatë, pala e
Kosovës ankohet se
“Elektrosever”-i ende nuk ka
dërguar as plan të investimit,
apo analiza të bëra për koston
e mirëmbajtjes dhe humbjeve
në rrjet. 
Këto përmenden në pikën e
gjashtë të udhërrëfyesit ku
thuhet se brenda 45 ditëve
nga sigurimi i licencës KOSTT
dhe KEDS, në konsultim me
“Elektroseverin” do t’ia
dorëzojnë ZRRE-së këtë
dokument.
Kompania “Elektrosever” nuk
u është përgjigjur pyetjeve të

REL-it lidhur me vonesat e
zbatimit të udhërrëfyesit, por
pronari i kësaj kompanie, EPS
nga Serbi, në fillim të korrikut
i tha “Radios Evropa e Lirë” se
licenca për kompaninë që
kanë marrë nga ZRRE-ja
“ende nuk është funksionale”
dhe se “kompania aktualisht
nuk ka klientë”.
Ndryshe, kryeministri i
Kosovës, Albin Kurti, në një
intervistë dhënë “Radios
Evropa e Lirë” më 8 gusht,
kërkoi që “faktorët
ndërkombëtarë, në veçanti
Brukseli, do të duhej ta
regjistronte, qortonte dhe
ndëshkonte Beogradin” për
moszbatimin e afateve kohore
të parapara në udhërrëfyes.
“Nuk kam kurrfarë mundësie
në dimrin që vjen të paguaj
për veriun e Kosovës”, tha ai.
Llogaritet se fatura e
përgjithshme e
konsumatorëve për energji në
veri shkon deri në 12 milionë
euro në vit.

BE-ja pranon se ka vonesa në zbatimin 
e udhërrëfyesit për energjinë

PRISHTINË, 10 GUSHT - Kryetari i
Odës Ekonomike të Kosovës,
Lulzim Rafuna, ka nënshkruar
memorandum bashkëpunimi
me kryetarin e Odës
Ekonomike Kosovë-Izrael,
Robert Muharremi, në selinë e
Odës Ekonomike të Kosovës.
Marrëveshja parasheh
bashkëpunimin e dy odave në
projekte të ndryshme si dhe
angazhimin e përbashkët në
afrimin e bizneseve të dy
vendeve. “Marrëveshja

parasheh harmonizim të
projekteve mes dy odave si dhe
bashkërendim të aktiviteteve. E
tërë kjo bëhet me qëllim që
bizneset e dy vendeve tona të
afrohen me njëra-tjetrën dhe të
inkurajohet bashkëpunimi i dy
ekonomive”, është shprehur
Rafuna para nënshkrimit të
marrëveshjes. 
Në ceremoninë e nënshkrimit
të marrëveshjes së
bashkëpunimit ishin të
pranishëm edhe Skender

Hyseni, kryetar i Asamblesë së
Odës Ekonomike Kosovë-
Izrael, si dhe ambasadorja e
Izraelit për Kosovën, Tammy
Ziv. 
Ambasadorja Ziv, Hyseni dhe
Muharremi u shprehën të
gëzuar për hapat e ndërmarrë
për ta inkurajuar thellimin e
bashkëpunimit ekonomik në
mes të Kosovës dhe Izraelit dhe
u zotuan se do të angazhohen
për të sjellë në Kosovë
investitorë nga Izraeli.

Thellohet bashkëpunimi 
në mes të Kosovës dhe Izraelit 
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Qeveria po kruan kokën për të
mësuar se çfarë mund të bëhet
në nivel kombëtar, por deri tash
asgjë nuk ka bërë. Gjatë izolimit
u tha nxënëse se shëndeti i tyre
është më i rëndësishëm se
arsimimi i tyre. Tani duhet ta
gjejë mënyrën për ta bërë një
zbulim të kundërt dhe për t’u
thënë atyre se, në fund të fundit,
edukimi vërtetë është i
rëndësishëm. Shkolla është
zakon. Dhe, për fëmijët që kanë
më shumë nevojë për shkollë, ky
zakon është thyer. E kisha një
bisedë me një vajzë në grupin
tim të tutorëve, për rekordin e saj
të dobët në pjesëmarrje. “Pse
duhet të vijmë në shkollë kur
gjatë izolimit e kemi mësuar
veten?”, pyeti ajo, me mjaft arsye.
Kur nisin mësimet, shpesh
mungojnë nxënëset e dy viteve
të fundit; më thonë se nuk
mund të fokusohen në punë –
për shkak të shëndetit të tyre të
dobët mendor. Nuk jam sa
duhet e sigurt se çfarë do të bëj
për këtë. Nga njëra anë, stigma
rreth shëndetit mendor është
hequr dhe nuk ka më aq turp për
ta diskutuar atë. Por, nga ana
tjetër, pandemia në masë të
madhe ka përkeqësuar atë që
tashmë ishte valë në rritje e
vuajtjeve mendore mes fëmijëve
– pjesërisht e nxitur nga efekti
shkatërrues i të qenit në internet
gjatë gjithë ditës dhe gjatë
gjysmës së natës. “Përdorimi i
pakufizuar i mediave sociale ka
qenë si t’ia japësh një shishe
vodkë një nëntëvjeçareje dhe t’i
thuash: ‘Paç fat’”, thotë Juliette
Oakshett, konsulente e
shëndetit mendor në një shkollë
të njohur private në Londër.
Sido që të jenë shkaqet, shumica
e mësuesve janë keq të trajnuar
për t’u përballur me shqetësimet
në këtë shkallë – në trajnimet e
mësuesve nuk ka pothuajse
asgjë që mbulon këtë. E vetmja
gjë që di është se nëse një
nxënëse ashiqare nuk ha ose po
e dëmton veten, atëherë duhet
ta raportoj menjëherë në
shkollë.
Ajo që është më e vështira është
të dish se si të përballesh me
pjesën tjetër – me grupin shumë
më të madh të adoleshentëve që
nuk janë sa duhet alarmantë për
t’u raportuar, por që duken të
nënshtruar ose të shqetësuar
dhe që shihet se nuk e bëjnë më
të mirën e jetës shkollore. Sipas
një studimi të raportuar nga
BMJ (British Medical Journal), 29
për qind e nxënësve në
Mbretërinë e Bashkuar janë “të
lënguar” dhe një ilaç që duket se
funksionon mirë me të rriturit –
trajnimi i ndërgjegjes për ta
jetuar momentin – po del se nuk
ndihmon fare në rrethanat e
shkollës.
Qasja ime instinktive, me
nxënëset e mia, është të vazhdoj
pa marrë parasysh rrethanat.

Një ditë e dëgjova veten duke i
thënë klasës se ankthi është i
dobishëm dhe i nevojshëm dhe
se, në çdo rast, provimet kanë
për qëllim që t’i bëjnë me ankth.
Teksa flisja, një ftohje e përshkoi
klasën. Ndihesha si ajo gjëja më
jotërheqëse: një mohuese e
shëndetit mendor.
Shpeshherë nxënëset më thonë
se sasia e punës që bëj është e
dëmshme për shëndetin e tyre
mendor. Kur telefonoj në shtëpi
për të shpjeguar se gjashtë orë
pune në javë për një lëndë
konsiderohen si të nevojshme
që nxënësit të kenë sukses të
nivelit A, shpesh i dëgjoj
prindërit tek ua mbajnë fort
anën fëmijëve të vet. Vajza është
në ankth, thonë ata. Unë duhet
ta thyej qafen. Pas çdo bisede si
kjo, pyes veten: a nuk kanë
prindërit të drejtë?
Ky ndryshim i qëndrimit të
prindërve duket se është tipar i
përgjithshëm i botës post-Covid
– nuk mund të mbështetemi më
tek ata për ta përforcuar
mesazhin se puna në shkollë
nuk është gjë fakultative.
Zëvendësdrejtori i një shkolle në
veri të Anglisë më tha: “Dikur
prindërit i kishim në anën tonë.
Por, ata tani vetëm thonë: ‘Ajo ka
kaluar nëpër shumë vështirësi’”.
Është e vështirë të mos
simpatizosh – fëmijët e tyre kanë
kaluar shumëçka. Por, a është
kjo arsyeja që ata të mungojnë
në shkollë dhe të mos i bëjnë
detyrat e shtëpisë?
Nuk është vetëm sasia e punës
që bëj ajo që i vë nxënësit në
ankth. Janë vetë mësimet. Vitin e
kaluar, nxënësve të vitit të shtatë
ua mësova të folurit publik, duke
këmbëngulur që çdo fëmijë ta
bënte një kthesë drejt pjesës së
përparme, duke u prezantuar
para klase. Një nxënëse e ka
marrë këtë si shumë stresuese sa
nisi të qajë. Përsëri pyeta veten: a
duhet ta kisha nxjerrë jashtë? Në
ShBA ekziston një lëvizje e
udhëhequr nga nxënësit, për t’i
nxjerrë jashtë ligjit prezantimet e
detyrueshme para klase, pasi
këto i diskriminojnë nxënësit me
ankth. Jam shumë e sigurt se kjo
është një rrugë katastrofale për
t’u ndjekur. Por, edhe shqetësimi
i një 11-vjeçareje nuk ndihet se
është i duhuri.
E caktova një takim, për ta parë
shefen e mbrojtjes në shkollën
time, për të diskutuar se çfarë
duhet të bëj. Ajo nisi të më
tregojë për praktikën mësimore
të kuptuar nga trauma, sipas së
cilës ju e trajtoni çdo fëmijë sikur
ta kishte pësuar ndonjë traumë.
Kjo ka shumë kuptim në
shkollën time ku – gjatë
pandemisë – 50 nga 1500 fëmijët
humbën një anëtar të ngushtë të
familjes. Por, dua të pyes nëse kjo
do të thotë ulje e përgjithshme e
pritshmërive dhe nëse kjo mund
të mos jetë gjë e mirë. Biseda

jonë nuk ishte e gjatë. Për vetëm
gjashtë minuta ajo u ndërpre
katër herë nga telefonatat për
fëmijët e caktuar. Thirrja e fundit
kishte të bënte me diçka mjaft të
rëndë saqë duhej ta ndërpriste
bisedën me mua dhe të shkonte
ta zgjidhte problemin.
Shkollat kudo kanë analizuar
shqetësimet e nxënësve të tyre
dhe pyesin se çfarë duhet të
bëjnë. A duhet të jenë të forta
apo të buta? Shkolla ku kam
dhënë mësim ka qasjen e fortë:
pa arsyetime, me pritshmëri të
larta dhe me kërkesa të
njëtrajtshme për përpikëri dhe
detyra aq të pafalshme të
shtëpisë saqë nxënësit nuk kanë
zgjidhje tjetër veçse t’i zbatojnë
ato. Shkolla ime aktuale ka një
qasje më të butë, më të
nuancuar, të bazuar në
mirëqenien e nxënësve të
caktuar. Cila është më mirë?
Dhe, si do ta dinim këtë?
Është e vështirë, thotë Katharine
Vincent, drejtoreshë e
“Reconnect London” –
organizatë e krijuar për t’i shtyrë
udhëheqësit e shkollave të
kryeqytetit që të flasin me njëri-
tjetrin për të ndihmuar në
zgjidhjen e problemeve që
prekin të gjithë ata. “Nga njëra
anë ka nevojë për përgatitjen e
nxënësve për provime ndërsa,
nga ana tjetër, nuk duam të
kontribuojmë në kushtet
ekzistuese të shëndetit mendor.
Nuk është veprim i lehtë
balancues, veçanërisht duke
pasur parasysh se sa të pakta
tashmë janë burimet e
shkollave”.
Gjatë një dite në shkollë, në
grupin tim po jepja një mësim
për PSHE-në (edukim personal,
social, shëndetësor dhe
ekonomik) për shëndetin
mendor. Kjo është diçka që
bëjnë të gjitha shkollat dhe i
shërben një qëllimi të
rëndësishëm: pakëson stigmën
e shëndetit mendor edhe
nxënësit që nuk janë mirë i bën
të ndihen më pak të vetmuar.
Gjatë mësimit, teksa nxënëset
një pas një thanë se kanë ankth,
nisa të ndihem e shqetësuar.
Heqja e tabusë mund të jetë e
mrekullueshme, por gjithë kjo
vetëdiagnozë më duket e
gabuar. Kam frikë se efekti i

mësimit tim thjesht po i shtohet
informacionit që ata tashmë
kishin mbledhur nga TikTok-i.
Nëse shkruani “ankth” në
platformë, videoja e parë që
shfaqet tregon një vajzë
tërheqëse adoleshente duke
thënë se kafshimi i thonjve dhe
humbja e përqendrimit janë
shenjat se keni ankth. Më
shumë se nëntë milionë njerëz e
kanë parë atë.
“Këtu janë dy çështje që
tmerrësisht janë ngatërruar me
njëra-tjetrën”, thotë Peter
Fonagy, shefi ekzekutiv i
Qendrës “Anna Freud” që ofron
trajtim, trajnim dhe kërkime për
sëmundjet mendore të fëmijëve.
“Ka nxënës me sëmundje
mendore që kanë nevojë për
ndihmë. Dhe, ka nxënës që e
kalojnë keq kohën, nuk
përshtaten mirë dhe që veten e
kanë diagnostikuar se nuk janë
mirë”.
Vetëdiagnoza e tillë po i bën
fëmijët më të shqetësuar dhe më
të pakënaqur sesa ishin deri
tash, thotë ai. Për më keq,
shmangia e gjësë për të cilën ata
janë në ankth (shkolla dhe
provimet) është mënyra më e
sigurt për ta përkeqësuar edhe
më shumë ankthin.
“Kemi nevojë për rritjen e
ndërgjegjësimit të publikut. Por,
kjo duhet të shoqërohet me
mirëkuptim – që aktualisht
është shumë i ultë. Ajo që kemi
nuk është epidemi e çrregullimit
mendor”.
Ai mendon se shkaku më i madh
i rritjes së numrit të fëmijëve me
sëmundje të mundshme
mendore vjen nga ndryshimi në
interpretim. Mjekët bëjnë të
njëjtat pyetje, por pacientët të
cilët janë më të vetëdijshëm për
shëndetin mendor, japin
përgjigje të ndryshme. Kjo nuk
ka qenë krejtësisht pozitive.
“Ankthi, humori i ulët dhe
pakënaqësia nuk janë
sëmundje. Janë pjesë e jetës.
Nxënësit kanë vështirësi dhe
kanë nevojë për mënyra më të
mira për t’i përballuar ato, por
nuk kanë ndonjë problem
mjekësor. Ata që nuk janë mirë
duhet të shkojnë me këshillim,
por këshillimi do t’i bëjë të tjerët
më keq”.
Sipas tij, nuk është roli im si

arsimtare që të përpiqem ta luaj
psikiatren te nxënëset e mia.
“Kjo është puna ime”, thotë ai.
Sigurisht që nuk është detyra
ime të jem më e butë me
nxënëset me ankth. Në vend të
kësaj, është roli im të veproj në
një klasë të parashikueshme, të
drejtuar mirë e me kufij të qartë.
Them se është e vështirë ta bësh
këtë kur nxënëset qartësisht janë
në gjendje të mjerë dhe më
thonë se kanë ankth. Çfarë
duhet të bëj – t’i injoroj? Po sikur
të dalë se seriozisht nuk janë
mirë dhe se vazhdojnë ta
dëmtojnë veten? Ai pranon se
nuk është lehtë të jesh në këtë
pozicion.
“Mësuesit kritikohen”, më thotë
ai. “Je e mallkuar nëse e bën dhe
e mallkuar nëse nuk e bën”.
Pavarësisht kësaj, jam qetësuar
nga biseda jonë e mirë. Vendosa
t’i caktoj kufijtë e qartë, t’i dëgjoj
nxënëset e mia dhe t’i mbështes
teksa mundohen të
ballafaqohen me rrethanat.
Megjithatë, në të njëjtën kohë
dyshoj se ka diçka tjetër që po
ndodh te këta adoleshentë që po
shton nivelet e tyre të ankthit, gjë
që nuk ka të bëjë as me
vetëdiagnozën, as me
koronavirusin. Sistemi i
provimeve publike në
Mbretërinë e Bashkuar është
krijuar për t’i bërë sa më të
shqetësuar ata.
45 vjet më parë i kam kryer
nivelet e mia A, kur ndaj meje
nuk kishte asnjë presion – nga
prindërit, nga shkolla apo nga
miqtë që mburren në rrjetet
sociale. Por, gjithsesi më dukej
aq stresuese saqë për tri dekada,
pas kësaj, zgjohesha rregullisht
në orën tre të mëngjesit e
mbytur në djersë nga një makth
në të cilën kisha harruar ta
rishikoja fizikën e nivelit A, të
cilin në realitet as nuk e kisha.
Është shumë më keq për këta
adoleshentë, sepse presioni
është përforcuar: si shkollat
ashtu edhe arsimtarët e caktuar
gjykohen prej notave që marrin
nxënësit. Teksa e ndëshkoj
klasën time të nivelit A se nuk po
punon mjaftueshëm, a po
mendoj thjesht për ta apo po
përpiqem të dukem më mirë
meqë rezultatet e tyre do të jenë
gjithashtu të miat?
Nëse detyra e një mësuesi është
të ndihmojë nxënësit t’i kalojnë
provimet dhe ta marrin guximin
për t’i përballuar gjërat e vështira
që ua hedh jeta – në këtë të
fundit, pra, unë kam dështuar.
Isha aq e zënë duke u thënë se
provimet kishin rëndësi, për t’i
joshur që të bënin ndonjë punë,
sa harrova t’ua mësoja një gjë po
aq të rëndësishme: si të
përballen me zhgënjimin. Në
ditën e rezultateve, shpresoj
shumë që nxënëset e mia të mos
kenë shumë nevojë për këtë
aftësi jetësore. /Telegrafi/

Harari, një prej mendjeve 
më me ndikim të epokës sonë
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Arlinda Dinarica u bashkohet 
kampioneve 

Hendbollistja e njohur Arlinda Dinarica është
transferimi i fundit i skuadrës së Istogut. Arlinda ka
përvojë edhe në hendbollin gjerman dhe turk.
“Arlinda Dinarica është hendbollistja me e re e
Istogut, karrierën e ka filluar te skuadra e Çairit nga
Shkupi, pastaj ka kaluar te Kastrioti i Ferizajt, për të
vazhduar në Gjermani, ndërsa te Istogu vjen nga
skuadra e Superligës Turke, Tekirdag Suleymanpasa
sportif A.Ş”, thuhet në njoftimin e KHF Istogu.
Dinarica është paraqitur edhe për përfaqësueset
U17 dhe U19 të Maqedonisë së Veriut, hendbollistja
nga Shkupi luan në pozitën e alos së djathtë.

Ballkani do të përballet me Shkupin
nëse e eliminon Klaksvikun

Shkupi është eliminuar nga kualifikimet e Ligës së
Evropës, pasi është mposhtur nga Shamrock Rovers
me rezultat të përgjithshëm 5-2. Në ndeshjen e
zhvilluar në qytetin e Shkupit, vendasit pësuan
humbje me rezultat 1-2. Golat për Shamrockin u
shënuan nga Aidomo Emakhu dhe Rory Nicholas
Gaffney, ndërsa për skuadrën shqiptare golin e
vetëm e shënoi Sunday Damilare Adetunju. Shkupi
tani garat do t’i vazhdojë në Ligën e Konferencës, ku
pret fituesin e ndeshjes Ballkani -Klaksvik. Ballkani
në ndeshjen e parë triumfoi me rezultat 3-2, dhe me
një rezultat të barabartë skuadra nga Kosova kalon
në “play-off”.

Tare, takim miqësor me Ronaldon

Ndeshja miqësore në mes të Lazios dhe Valladolidit
ka shërbyer edhe për një takim mes dy miqsh, Igli
Tares dhe Ronaldo “fenomenit”. Në fillimin e këtij
mijëvjeçari ishin shpesh kundërshtarë në fushën e
lojës në Serinë A, por kanë ruajtur respektin e
miqësinë me njëri-tjetrin. Këtë e tregon më së miri
edhe postimi i Tares, tashmë drejtor sportiv i Lazios,
përkrah brazilianit i cili është president i klubit të
Valladolidit dhe po kërkon që të tregojë talent edhe
në këtë sipërmarrje të re. “Koha zbeh kampionët,
por kjo nuk ka ndodhur për ty. Një kënaqësi që të
takova përsëri Ronaldo”, ka shkruar Tare.

Kushtrim Gashi lë Ballkanin, 
shkon te Prishtina 

Mesfushori Kushtrim Gashi është ndër lojtarët më
të mirë në futbollin e Kosovës dhe ndër më
meritorët për triumfin e Ballkanit në garën për
titull, mirëpo ai ka vendosur të largohet nga kjo
skuadër pas mosmarrëveshjeve që kishte me
trajnerin Ilir Daja. “Po largohem pas tri viteve të
kaluara me kokën lart duke dhënë gjithçka nga vetja
në çdo stërvitje dhe çdo në ndeshje pa ndalur as një
minutë të vetëm derisa arritëm qëllimin që kishim
së bashku, duke u shpallur kampionë në Superligën
e Kosovës për herë të parë në historinë e klubit”, ka
shkruar Gashi në “Facebook”. Futbollisti Gashi ka
kaluar te skuadra e Prishtinës.

SHKURT Mediumi italian e ngreh
në qiell Rrahmanin 

NAPOLI, 10 GUSHT - Mbrojtësi
Kalidou Koulibaly vendosi të
largohet nga Napoli për t’iu
bashkuar skuadrës së
Chelseat në këtë afat kalimtar.
Ky largim i ka shkuar
përshtati kapitenit të Kosovës,
Amir Rrahmanit, pasi tash po
konsiderohet lider i ri i
Napolit. Së bashku me Juan
Jesusin, Rrahmani do ta
mbulojë zemrën e ekipit
italian në sezonin 2022/23, i
cili do të nisë shumë shpejt.
Përfaqësuesi “dardan” është
bërë lojtar i rëndësishëm për
napolitanët që prej arritjes së
trajnerit Luciano Spalletti. 28-
vjeçari ka impresionuar në

ndeshjet përgatitore me
ekipin këtë verë. Ai do ta nisë
sezonin e tretë në Napoli. I
kishte 16 paraqitje në të
parin, ndërsa ishte titullar i
padiskutueshëm në të dytin.
Tash e pret një tjetër sezon
prej protagonisti. “Ish-
futbollisti i Veronës është
mjaft funksional për lojën e
trajnerit Spalletti, jo vetëm
për aftësinë për ta mbyllur
fazën defensive dhe për
aftësinë solide të lojës në ajër,
por edhe për faktin se ka
kapacitet ta qarkullojë mirë
topin. Ai do të jetë një pikë
referimi për prurjet e reja të
repartit defansiv. Ai i njeh

mirë krejt mekanizmat e lojës
dhe lëvizjet e vijës së fundit”,
shkruan mediumi italian “Il
Mattino”. Rrahmani, i cili i ka
47 paraqitje me Kombëtaren
e Kosovës, ka luajtur në
Evropa Liga me Lokomotiv
Moskën dhe me Dinamo
Zagrebin për dy sezone
radhazi dhe me Napolin. Këtë
vit do ta ketë mundësinë të
luajë për herë të parë në Ligën
e Kampionëve. Pas largimit të
Koulibaly, Mertens e Insigne,
tash Rrahmani është një prej
lojtarëve më me përvojë në
ekipin “Azzurri” dhe mund të
jetë lideri i ri i ekipit të
Spallettit.
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KHON KAEN, 10 GUSHT -
Liridon Krasniqi do ta nisë
një aventurë të re në
karrierën e tij futbollistike,
pasi ka nënshkruar për
skuadrën nga Tajlanda, Khon
Kaen United FC. Mesfushori
nga Kosova prej vitesh është
bartur në futbollin aziatik ku

ka arritur suksese shumë të
mëdha në karrierën e tij.
Krasniqi ka fituar trofe të
shumtë në Malajzi, derisa ka
marrë edhe shtetësinë e këtij
vendi dhe po luan për
Kombëtaren e Malajzisë. 30-
vjeçari tani karrierën do ta
vazhdojë në Tajlandë, ku

tanimë ka nënshkruar për
skuadrën Khon Kaen United
FC. Ish-reprezentuesi i
Kosovës po konsiderohet si
transferim i madh nga kjo
skuadër e cila synon ta fitojë
titullin e parë në histori të
klubit. Djaloshi nga Vitia ka
një karrierë shumë të pasur

sidomos në Azi, ku ka luajtur
për Kedah FC, Melaka United
e Johor DT, ku ende ka
kontratë dhe është huazuar
te Khon Kaen. Liridoni luajti
një vit i huazuar edhe në
Australi te Newcastle Jets dhe
një tjetër vit në Indi tek
Odisha FC.

Liridon Krasniqi nënshkruan me Khon Kaen United FC

Bardhi kalon te Trabzonspori 

Enis Bardhi do të veshë fanellën e skuadrës së
Trabzonsporit. Lajmin e ka konfirmuar e
përditshmja spanjolle “Marca”, e cila raporton se
është arritur marrëveshja mes palëve për një
marrëveshje trevjeçare. Ndonëse Olimpiakosi, plot
dy javë ishte në negociata me Levanten për
transferimin e Bardhit dhe në momentin e fundit të
garës i është bashkuar edhe Elches spanjolle, në
fund reprezentuesi i Maqedonisë u largua për në
Turqi. Përveç tre milionë eurove për transferim,
Levante do të marrë edhe një bonus për këtë
transferim dhe tashmë pritet që Bardi të vijë në
klubin e ri për ekzaminimet mjekësore dhe ta
nënshkruajë kontratën.

Werneri rikthehet te RB Leipzig

Timo Werner edhe zyrtarisht është rikthyer te RB
Leipzig. Klubi gjerman e ka transferuar sulmuesin
nga skuadra e Chelseat, kurse kontrata e nënshkruar
është katërvjeçare. Werneri dy vjet më parë kaloi në
skuadrën e Chelseat për 47.5 milionë funte, por nuk
arriti ta tregojë veten në “Stamford Brigde”, duke
shënuar 23 gola në 89 paraqitje. Ndërsa në skuadrën
e Leipzigut, Werneri është golashënuesi më i mirë në
histori, me 95 gola të shënuar.

Havertzi, synim i Realit 

Reali i Madridit vazhdon të kërkojë një sulmues.
Mediet spanjolle raportojnë se kampionia e Spanjës
dhe Evropës ka shprehur interesim për yllin e
Chelseat, Kai Havertz. Reprezentuesi gjerman është
kërkuar nga Reali edhe në verën e vitit 2020, por ai
zgjodhi Chelsean. Në orët e fundit nga Spanja
raportohet se Reali ka nisur të bëjë disa sondazhe në
lidhje me sulmuesin. Gjithsesi, ata raportojnë se do
të jetë e vështirë për ta shkëputur atë nga Chelsea,
parë dhe faktin se blutë e Londrës kanë humbur
Lukakun dhe Timo Wernerin. 

Drejtori i Haasit: Nëse Mick
Schumacher dëshiron, 
mund të largohet 

E ardhmja e Mick Schumacherit është ende në
dilemë, pasi piloti i ri gjerman nuk ka rinovuar
kontratën me Haas. Skuadra amerikane ka “ngrirë”
për momentin bisedimet me Mick, që pret një
përgjigje edhe nga Alfa Romeo dhe Alpine. Kjo
situatë ka acaruar disi drejtuesit e Haasit, që kanë
reaguar për gjithçka po ndodh. Gunther Steiner,
drejtori sportiv i Haas, jep një mesazh të qartë: “Nuk
do të presim të na tregojë Ferrari se çfarë do të
bëjmë. Gjithnjë pilotin e kemi vendosur pas
pushimeve verore, kështu do të bëjmë edhe këtë vit.
Mick është një pilot që vjen nga Akademia Ferrari,
por nëse dëshiron të largohet, ai i ka dyert e hapura
për të ikur. Nuk mbajmë me zor askënd. Ne kemi një
marrëveshje me Ferrarim, por nuk e di se çfarë
marrëveshje ka Mick me ata. Me pilotin do të flasim
kur të jetë koha”, ka deklaruar Steineri.

SHKURT 

BROOKLYN, 10 GUSHT - Basketbollisti
Kevin Durant ka takuar së fundi
pronarët e skuadrës së Brooklyn
Netsit, duke ua konfirmuar atyre
dëshirën për t’u larguar. Ky largim
do të bëhet vetëm në formë
shkëmbimi, me ndonjë skuadër që
do të ofrojë të tjerë lojtarë për
Durantin. Sipas medieve
amerikane, Duranti ka qenë i qartë
në kërkesën e tij, duke shprehur
edhe pakënaqësitë që ka për
drejtuesit aktualë të ekipit. Ai ka
thënë se nuk ka më besim te stafi
drejtues, ndaj i ka kërkuar pronarit
të Brooklyn Netsit që të zgjedhë mes
atij apo dyshes Steve Nash-Sean
Marks. Mësohet se takimi në mes të
palëve ka ndodhur në Londër dhe
është cilësuar si i drejtpërdrejtë dhe
profesional. Problem për Durantin
është se Netsi kërkon shumë për ta
kënaqur lojtarin të largohet. Ai ka
ende edhe katër vjet kontratë me
Brooklynin, nga e cila do të arkëtojë

fillimisht 42.9 milionë dollarë e më
pas në vitet e tjera 46.4 milionë

dollarë, 49.8 milionë dhe në fund
53.2 milionë dollarë.

Duranti, ultimatum drejtuesve të
Brooklynit: Ose mua ose Nash - Marks

Manchester Unitedi ka pasur
një fillim shumë të vështirë të
sezonit pasi humbi në shtëpi
kundër Brightonit. Situata rreth
Cristiano Ronaldos dhe nevoja
e tyre për më shumë
përforcime në tregun e
transferimeve është një nga
temat më të nxehta në futboll.

Një lojtar që mendon se mund
të japë një dorë është ish-
sulmuesi i Unitedit, Javier
“Chicharito” Hernandez.
Meksikani aktualisht po luan në
MLS për LA Galaxy. Ai ka
pranuar se do të luante falas
nëse Unitedi do të vinte dhe do
të thoshte se e duan atë në klub.

“Nëse jeni në moshën time dhe
vjen Unitedi, do të thosha ‘po,
do të luaj falas’. Sigurisht se do ta
bëja këtë, por dua të jem shumë
i respektueshëm për LA Galaxy.
Mendja dhe bindjet e mia janë
për të fituar një kampionat me
LA Galaxy”, ka thënë
Hernandezi.

Chicharito: Jam gati të luaj falas për Unitedin

LONDËR, 10 GUSHT - Mesfushori i
Arsenalit, Granit Xhaka, ka
këmbëngulur se ai nuk ka nevojë
për shiritin e kapitenit, i cili iu
hoq gati tri vjet më parë, për të
qenë një lider brenda skuadrës
së “Topçinjve”. Xhaka kishte
qenë kapiten i Borussia
Monchengladbachut në moshën
22-vjeçare dhe iu besua ky rol
edhe tek Arsenali nga trajneri
Unai Emery pas sezonit 2019/20.
Por vetëm disa javë më vonë,
reagimi i tij famëkeq ndaj talljeve
të tifozëve pasi u zëvendësua në
ndeshjen kundër Crystal Palace,
bëri që ai ta humbiste shiritin.
Pasi ishte i vendosur të largohej
pas atij incidenti, Xhaka ka
ringjallur karrierën e tij në
Arsenal dhe është i bindur se ai
është edhe më tutje një lider.
“Sigurisht, nuk më nevojitet
shiriti i kapitenit për ta
udhëhequr skuadrën”, ka thënë
Xhaka për “The Athletic”. “Të

gjithë mund të shohin liderët në
këtë ekip. Sigurisht, ju duhet një
kapiten për ekipin kur ne kemi
nevojë për të. Por nuk besoj
shumë në shiritin e krahut. Për
momentin kam një ndjenjë se
nuk është vetëm një, por shumë
njerëz që janë kaq të mirë në këtë
ekip me të cilët mund të flasin
dhe ata do t’ju ndihmojnë. Kjo
është ajo që bën një ndryshim të

madh për momentin”, ka shtuar
reprezentuesi zviceran. 
Xhaka, gjithashtu, ka ripërsëritur
se trajneri Mikel Arteta është
arsyeja që ai ka mbetur në klub.
“Arteta është arsyeja pse unë jam
ende në këtë klub. I gjithë klubi e
di pse jam ende këtu, sepse tri
vjet më parë kisha vendosur që
të largohesha”, ka deklaruar
Xhaka.

Xhaka: Nuk më duhet shiriti i kapitenit
për ta udhëhequr skuadrën 
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� Trend International L.L.C me seli
në Prishtinë, shpall të pavlefshme
certifikatën e biznesit me numër:
811507881

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

� 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.

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

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

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

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

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

>> SHPALLJE TË VOGLA <<

                                                                                                                 Nr:  556/1 
          Dt: 10.08.2022 

 

 
 

Republika e Kosovës 
Republika Kosova-Republic of Kosovo 

Qeveria –Vlada-Government 
MINISTRIA E ARSIMIT, SHKENCËS, TEKNOLOGJISË DHE INOVACIONIT 

AGJENCIA PËR ARSIM DHE AFTËSIM PROFESIONAL DHE ARSIM PËR TË RRITUR 
AGENCIA ZA PROFESIONALNO OBRAZOVANJE I OSPOSOBLAVANJE I OBRAZOVANJE ZA ODRASLE 

AGENCY FOR VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING AND ADULT EDUCATION 
 

 



13E ENJTE, 11 GUSHT 2022PUBLICITET

K O N K U R S 
Për plotësimin e vendit të punës 

 
Titulli: Punëtor në grupin e pastrimit (8) pozita. 

Nr. i referencës: NPB/08.7 

Niveli pagës: 8 
Lloji i Pozitës: Punëtor në grupin e pastrimit
Orët e Punës: 

Kohëzgjatja e emërimit: 

Vendi i punës: 

I raporton: Kryepunëtorit të grupit të pastrimit 

Shënim: Aplikacionet e dërguara me postë, të cilat mbajnë vulën postare mbi dërgesën e bërë ditën e fundit të afatit për aplikim, do të 
konsiderohen të vlefshme dhe do të merren në shqyrtim nëse arrijnë brenda tri (2) ditësh. Aplikacionet që arrijnë pas këtij afati dhe 
ato të pakompletuara me dokumentacionin përkatës nuk do të shqyrtohen. 

P R I S H T I N Ë
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NJOFTIM

Njoftojmë të gjithë klientët se “Cupffe Kosova” SH.P.K. ka

marrë vendim të shuajë biznesin me nrb. 811941435 dhe ka

caktuar likuidatorin për zhvillimin e procedurës së Likuidimit.

Njoftohen të gjithë klientët që kanë raporte Kreditore -

Debitorë në këtë korporatë që të paraqiten në afatin 30 ditor

nga data e shpalljes në gazetë. 

OBAVESTENJE

Obavestavanje se svi klienti da drustvo sa “Cupffe Kosova”

D.O.O. donelo odluku o prestani rada sa nrb. 811941435 ujed-

no imenovao Likvidatora o sprovodjenju postupka likfidacije.

Obavestavaju se svi klienti koji imaju obaveze i potrazivanja u

navedenoj firmi, da se jave u roku od 30 dana od dana objavlji-

vanja o novine. 

ANNOUNCEMENT

All clients are to be informed that the “Cupffe Kosova” L.L.C.

has come to the decision to quit its business: 811941435  the

company has appointet a liquidator wsho is going to oversee

the liquidator process. All clients who have the mortgager –

mortgage accounts in this company are kindly request to show

up within 30 days starting from the day of newspaper

announcement- publication. 

NJOFTIM

Njoftojmë të gjithë klientët se “Trend International” L.L.C. me

pronar ka marrë vendim të shuajë biznesin me nrb. 811507881

dhe ka caktuar likuidatorin për zhvillimin e procedurës së

Likuidimit. Njoftohen të gjithë klientët që kanë raporte

Kreditore - Debitorë në këtë korporatë që të paraqiten në afatin

30 ditor nga data e shpalljes në gazetë. 

OBAVESTENJE

Obavestavanje se svi klienti da drustvo sa “Trend

International” L.L.C. donelo odluku o prestani rada sa nrb.

811507881 ujedno imenovao Likvidatora o sprovodjenju pos-

tupka likfidacije. Obavestavaju se svi klienti koji imaju

obaveze i potrazivanja u navedenoj firmi, da se jave u roku od

30 dana od dana objavljivanja o novine. 

ANNOUNCEMENT

All clients are to be informed that the “Trend International”

L.L.C. has come to the decision to quit its business: 811507881

the company has appointet a liquidator wsho is going to over-

see the liquidator process. All clients who have the mortgager

– mortgage accounts in this company are kindly request to

show up within 30 days starting from the day of newspaper

announcement- publication. 

NJOFTIM

Njoftojmë të gjithë klientët se “Tavafi Grill House” SH.P.K. me

pronar Amire Rexha-Fatime Agaj, ka marrë vendim të shuajë

biznesin me nrb. 811473181  dhe ka caktuar likuidatorin për

zhvillimin e procedurës së Likuidimit. Njoftohen të gjithë

klientët që kanë raporte Kreditore - Debitorë në këtë korporatë

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

OBAVESTENJE

Obavestavanje se svi klienti da drustvo sa “Tavafi Grill House”

D.O.O. Amire Rexha-Fatime Agaj, donelo odluku o prestani

rada sa nrb. 811473181 ujedno imenovao Likvidatora o

sprovodjenju postupka likfidacije. Obavestavaju se svi klienti

koji imaju obaveze i potrazivanja u navedenoj firmi, da se jave

u roku od 30 dana od dana objavljivanja o novine. 

ANNOUNCEMENT

All clients are to be informed that the “Tavafi Grill House”

L.L.C. Amire Rexha-Fatime Agaj,  has come to the decision to

quit its business: 811473181 the company has appointet a liq-

uidator wsho is going to oversee the liquidator process. All

clients who have the mortgager – mortgage accounts in this

company are kindly request to show up within 30 days starting

from the day of newspaper announcement- publication. 
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