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Kosova nënshkruan 
marrëveshje me Britaninë

për misione ushtarake
jashtë shtetit FAQE 7

Zyrtarë të Bashkimit Evropian besojnë se tani ekziston
“moment pozitiv për liberalizimin e vizave për
Kosovën”, duke shtuar se ky proces “duhet të finalizohet

brenda disa muajve”. Nëse arrihet pajtueshmëri,
liberalizimi i vizave do të vlejë për bartësit e
pasaportave biometrike të Kosovës 

25 VJET NGA PROTESTA 
STUDENTORE E 1 TETORIT ’97

FAQE 3

FAQE 4-5

Sot, më 1 tetor, mbushen 25
vjet nga protesta e Lëvizjes
Studentore e vitit 1997. 
Në 25-vjetorin e kësaj proteste
profesori universitar i
historisë, Ibrahim Gashi, kanë
thënë se ndikimet e kësaj
ngjarjeje ishin të mëdha në
rrjedhat e proceseve të
mëvonshme politike. Sipas tij,
kjo lëvizje solli një kthesë
historike në procesin e lëvizjes
për çlirimin e Kosovës 
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MOSKË, 30 SHTATOR - Presidenti
rus, Vladimir Putin, i ka thënë të
premten popullit se Rusia i ka
tashmë katër rajone të reja.
Sipas tij, banorët e katër
rajoneve ukrainase të
aneksuara nga Rusia - Donjeck,
Luhansk, Zaporizhja, Herson - e
kanë marrë vendimin e tyre.
“Rezultatet dihen, dihen mirë”,
ka thënë ai. “Jam i sigurt që
Asambleja Federale do t’i
mbështesë katër subjektet e reja
të Federatës Ruse, sepse ky
është vullneti i miliona
njerëzve”, ka thënë Putin para
publikut. Ai ka thënë se
rezultatet janë “e drejtë
natyrale” e atyre që kanë votuar.
Përgjatë fjalimit, Putini është
kthyer mbrapa në histori duke
pretenduar se shumë gjenerata
të rusëve kanë luftuar për këto
toka.
Putini e ka mbrojtur atë që
është duke bërë në Ukrainë,
aneksimin e katër rajoneve,
duke thënë se janë territore ruse
dhe e ka fajësuar Perëndimin se
ka bërë përpjekje për ta
nënshtruar Rusinë.
Fjalimi tij në Kremlin pason
mbajtjen e referendumeve të
rreme në rajonet e kontrolluara
pjesërisht nga ushtria ruse.
Perëndimi i ka konsideruar këto
referendume të paligjshme.

Putini pretendon se Rusia
‘do t’i rindërtojë qytezat

dhe fshatrat’

Përgjatë fjalimit, ai ka thënë se
dëshiron që Kievi dhe
Perëndimi ta dinë se secili
banor i rajonit të Donbasit do të
bëhet shtetas rus përgjithmonë.
Ai ka thënë se autoritetet e
Kievit duhet ta respektojnë
qëndrimin e banorëve të këtyre
rajoneve, sepse është rruga e
vetme drejt paqes.

Presidenti rus ka thënë se shteti
i tij do ta mbrojë tokën që ka,
me të gjitha mjetet që ka.
Putini është zotuar se Rusia do
t’i rindërtojë qytezat dhe
fshatrat dhe do të krijojë
infrastrukturë për shëndetësi
dhe edukim.
Presidenti rus ka thënë, po
ashtu, se do të punojë në siguri,
ashtu që të gjithë qytetarët të
ndihen të mbështetur “në
secilën pjesë të tokës amë”.

“Perëndimi po tenton ta
gjunjëzojë Rusinë”

Putini ka përsëritur
pretendimet se Perëndimi është
duke tentuar ta gjunjëzojë
Rusinë prej rënies së Bashkimit
Sovjetik. “Perëndimi dëshiron ta
mbizotërojë Rusinë përmes
teknologjisë së re”, ka
pretenduar ai, duke shtuar se
Perëndimi po dëshiron ta
shkatërrojë kulturën ruse. “Ata
janë të shqetësuar pse ekziston
një shtet kaq i pasur”, ka thënë
Putini, duke vënë theksin te
pasuritë nëntokësore.
Ekonomia ruse është goditur
me sanksione të ashpra prej

nisjes së luftës së Rusisë në
Ukrainë në shkurt të këtij viti.
Sipas Putinit, Perëndimi ka
nisur “luftë hibride” kundër
Rusisë. “Ata nuk duan të na
shohin si shoqëri të lirë. Ata
duan të na shohin si turmë
skllevërish”.
Pas duartrokitjeve të
vazhdueshme të publikut, ai ka
thënë: “Atyre nuk u duhet Rusia.
Neve na duhet Rusia!”.

Apel për familjet e
ushtarëve rusë

Mes të tjerash, Putini është
ndalur edhe te familjarët e
ushtarëve “që po marrin pjesë
në operacionin special
ushtarak”, siç i referohet ai luftës
në Ukrainë. Sipas tij, familjarët e
ushtarëve duhet ta kuptojnë
“pse po luftojnë” ushtarët.
Së fundi, Putini ka marrë
vendim për mobilizim të
pjesshëm ushtarak, që
nënkupton se 300 000 rusë do të
angazhohen në luftën në
Ukrainë.
Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry
Peskov, ka thënë më 30 shtator
se Moska do t’i konsiderojë

sulmet kundër rajoneve të
aneksuara, si agresion ndaj vetë
Rusisë.
Pas fjalimit të Putinit, në
Sheshin e Kuq të Moskës do të

mbahet një koncert. Afër skenës
së koncertit tashmë janë
vendosur mbishkrimet
“Donjeck, Luhansk, Zaporizhja,
Herson - Rusi”.
Putini e ka njohur pavarësinë e
rajoneve ukrainase, Herson dhe
Zaporizhja, përmes dekreteve
të nënshkruara një ditë më
parë. Ky vendim ia hap atij
rrugën për t’i aneksuar rajonet
në fjalë. Këto dekrete janë të
ngjashme me ato që Putini i ka
nënshkruar në muajin shkurt
për rajonet Donjeck dhe
Luhansk para se ta niste
pushtimin e Ukrainës më 24
shkurt. Këto katër territore
krijojnë një korridor të
rëndësishëm në mes të Rusisë
dhe Gadishullit ukrainas të
Krimesë, të cilin Moska e ka
aneksuar më 2014. Së bashku,
të pesë rajonet përbëjnë 20 për
qind të territorit ukrainas.

Putini i shpallë katër rajonet e Ukrainës 
territore të Rusisë

Presidenti ukrainas Volodymyr
Zelenski, ushtria e tij të cilit ka
nisur një kundërofensivë të
suksesshme në fillim të muajit
shtator, duke çliruar disa qytete
e fshatra, është zotuar se do të
ketë përgjigje të ashpër ndaj
vendimeve të autoriteteve ruse.
Kryeministrja britanike Liz
Truss e ka kritikuar Putinin për
“shpërfillje të jetëve të popullit
ukrainas në rajonet që
pretendon se përfaqëson”.
“Mbretëria e Bashkuar nuk do
të injorojë kurrë vullnetin
sovran të këtyre njerëzve dhe
nuk do të pranojmë kurrë që
rajonet e Donjeckut,
Luhanskut, Hersonit dhe
Zaporizhjas të jenë diçka tjetër
përveçse territore ukrainase”,
ka shtuar ajo.
Shtetet e Bashkuara dhe
Kombet e Bashkuara i kanë
dënuar ashpër planet e Rusisë
për ta mbajtur këtë ceremoni
dhe kanë thënë se nuk do t’i
njohin rezultatet e të
ashtuquajturave referendume
për bashkim me Rusinë që janë
mbajtur për pesë ditë në këto
rajone.
Presidenti amerikan Joe Biden
ka thënë se nuk do t’i njohë
kurrë pretendimet e Rusisë në
territorin ukrainas.
Sekretari amerikan i Shtetit,
Antony Blinken, ka thënë se
referendumet janë një tjetër

përpjekje për të “grabitur tokë
në Ukrainë” dhe ka thënë se
rezultatet “janë orkestruara nga
Moska dhe nuk reflektojnë
qëndrimin e popullit ukrainas”.
Uashingtoni dhe Bashkimi
Evropian kanë përgatitur
sanksione shtesë për ta izoluar
Rusinë.
Presidenti turk Rexhep Tajip
Erdogan i ka bërë presion
Putinit që të marrë hapa për t’i
ulur tensionet.
Sekretari i përgjithshëm i
Kombeve të Bashkuara,
Antonio Guterres, ka thënë se
aneksimi do të shënonte
“përshkallëzim të rrezikshëm”
që do t’i dëmtonte synimet për
paqe.
Guterres ka thënë se çfarëdo
vendimi për ta marrë
kontrollin e Donjeckut,
Luhanskut, Hersonit dhe
Zaporizhjas në Ukrainë, “nuk
do të kishte vlerë dhe duhet të
dënohet”.
Lufta në Ukrainë ka nisur më 24
shkurt. Vetë Putini e quan luftën
“operacion special ushtarak”
për ta çmilitarizuar Ukrainën.
Perëndimi është përgjigjur ndaj
Rusisë, duke goditur
ekonominë e këtij shteti me
sanksione të ashpra. Si pasojë e
luftës kanë vdekur mijëra
persona dhe miliona të tjerë
janë zhvendosur nga shtëpitë e
tyre.

Biden: ShBA-ja nuk
do t’i njohë kurrë

pretendimet e
Rusisë në Ukrainë
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Prishtinë, 30 shtator - Presidenti i
Serbisë, Aleksandër Vuçiq, është
takuar të premten me të
dërguarin e posaçëm të
Gjermanisë për Ballkanin
Perëndimor, Manuel Sarrazin,
për ta diskutuar vazhdimin e
dialogut në mes të Kosovës dhe
Serbisë si dhe çështje të tjera
rajonale.
Sipas një komunikate të lëshuar
pas takimit, dy zyrtarët është
thënë se kanë diskutuar për
rëndësinë e vazhdimit të
dialogut si dhe për rëndësinë e
përgatitjes për takime në kuadër
të Procesit të Berlinit.
Procesi i Berlinit është iniciuar

më 2014 me qëllim të krijimit të
lidhjeve më të fuqishme mes
vendeve të Ballkanit Perëndimor.
Kjo iniciativë udhëhiqet nga
Gjermania dhe përfshinë:
Kosovën, Shqipërinë, Serbinë,
Malin e Zi, Maqedoninë e Veriut
dhe Bosnjë-Hercegovinën.
Vuçiqi ka thënë se “Serbia
vlerëson dhe mbështet Procesin
e Berlinit si format që shërben si
shtysë konkrete për integrimin
evropian në Ballkanin
Perëndimor”. Sipas tij, “Serbia
është e përkushtuar për dialog
politik, si rrugë kryesore për
zgjidhje të të gjitha sfidave në
Ballkan, mirëpo do të vazhdojë

ta mbrojë integritetin territorial
dhe sovranitetin derisa
respekton edhe ligjin
ndërkombëtar”.
Më 18 shkurt të këtij viti qeveria
gjermane ka emëruar Sarrazinin
si të dërguar të posaçëm për
Ballkanin Perëndimor. Ai është
zyrtari i parë gjerman që mban
një pozitë të tillë në qeverinë
gjermane.
Dialogu në mes të Kosovës dhe
Serbisë, me ndërmjetësim të
Bashkimit Evropian, ka nisur më
2011. Kosova insiston që dialogu
duhet të finalizohet me njohje
reciproke derisa Serbia kërkon
zgjidhje kompromisi.

Vuçiqi bisedon me të dërguarin gjerman për dialogun me Kosovën

PRISHTINË, 30 SHTATOR - Presidenca
çeke e Bashkimit Evropian e ka
vendosur edhe zyrtarisht në rend
dite diskutimin për liberalizimin e
vizave për Kosovën. Sipas planit që
ka paraqitur ajo, çështja e vizave do

të diskutohet më 13 tetor.
Nga gjashtë vendet e Ballkanit
Perëndimor që mbeten jashtë BE-
së, vetëm qytetarët e Kosovës nuk
mund të lëvizin lirshëm në vendet
evropiane apo në atë që njihet si

zona Shengen.
Në qershor të vitit 2016 Komisioni
Evropian pati vlerësuar se Kosova i
ka përmbushur të gjitha kriteret për
liberalizim të vizave, mirëpo pati
vënë kusht për finalizim të procesit
që të arrihej marrëveshje për
ratifikimin e demarkacionit të
kufirit në mes të Kosovës dhe Malit
të Zi dhe që të kishte rezultate në
luftën kundër krimit dhe
korrupsionit në Kosovë. 
Më pas, më 2018, Komisioni
Evropian pati konstatuar se Kosova

i ka përmbushur të gjitha kriteret
dhe pati propozuar liberalizimin.
Parlamenti Evropian e ka
mbështetur këtë vendim, mirëpo
disa vende skeptike si Franca dhe
Holanda nuk janë pajtuar me
vlerësimet e komisionit në tërësi.
Në mesin e shqetësimeve të tyre
ishte edhe ajo e rritjes së numrit të
banorëve të Kosovës që do ta
synonin BE-në dhe keqpërdorimin
e lirisë së lëvizjes për të kërkuar azil
në bllokun evropian. 
Raste të tilla kanë ndodhur me

shtetasit e Shqipërisë, Gjeorgjisë
dhe disa vendeve të tjera.
Zyrtarë të BE-së besojnë se tani
ekziston “moment pozitiv për
liberalizimin e vizave për Kosovën”,
duke shtuar se ky proces “duhet të
finalizohet brenda disa muajve”.
Nëse arrihet pajtueshmëri,
liberalizimi i vizave do të vlejë për
bartësit e pasaportave biometrike
të Kosovë. Përveç vendeve të BE-së,
qytetarët e Kosovës do të mund të
lëviznin edhe në Zvicër, Norvegji,
Islandë dhe Lihtenshtajn.

BE-ja konfirmon: Liberalizimi i vizave, 
në rend dite më 13 tetor

HAGË, 30 SHTATOR - Gjyqtari i
procedurës paraprake i
Gjykatës Speciale, Nicolas
Guillou, ka miratuar kërkesën e
Prokurorisë Speciale të Hagës
për amendamentimin e
aktakuzës së konfirmuar ndaj
Hashim Thaçit dhe të tjerëve.
Prokuroria Speciale ka kërkuar
që nga aktakuza të hiqen
pretendimet për krime në
qytetin e Ferizajt. “Prokuroria
Speciale kërkon leje për ta

ndryshuar aktakuzën e
konfirmuar, që të hiqen
pretendimet për krime të kryera
kundër të paktën një viktime
ndërmjet rreth [Redaktuar]
1999 në një shtëpi ose rreth
Ferizajt. Prokuroria Speciale e
Hagës shpjegon se ka vendosur
të mos mbështet në provat e
[Redaktuar] dhe se konsideron
se tani nuk ka prova të
pamjaftueshme për t’i vërtetuar
pretendimet e Ferizajt”, thuhet

në dokumentin e publikuar në
faqen e Dhomave të
Specializuara.
Gjyqtari i Procedurës Paraprake
ka miratuar kërkesën e
Prokurorisë së Hagës dhe ka
urdhëruar të njëjtit që t’i
tërheqin pretendimet e cekura
rreth një krimi të pretenduar në
Ferizaj. “Aktakuza e konfirmuar
e ndryshuar do të ngrihet deri të
premten, 30 shtator 2022”,
thuhet në vendim.

Ndryshohet aktakuza në rastin e Thaçit e të tjerëve, s’ka prova për krime në Ferizaj

Zyrtarë të Bashkimit Evropian besojnë se tani
ekziston “moment pozitiv për liberalizimin e vizave
për Kosovën”, duke shtuar se ky proces “duhet të
finalizohet brenda disa muajve”. Nëse arrihet
pajtueshmëri, liberalizimi i vizave do të vlejë për
bartësit e pasaportave biometrike të Kosovës
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“Epoka e re”

PRISHTINË, 30 SHTATOR - Sot (e shtunë)
mbushen 25 vjet nga protesta e Lëvizjes
Studentore e vitit 1997. Ishte Lëvizja
Studentore e atëhershme që organizoi
protestat të cilat u organizuan për ta
kundërshtuar pushtimin e Kosovës nga
Serbia dhe kthimin e studentëve në
objektet universitare, nga të cilat studentët
ishin dëbuar nga regjimi i kasapit Sllobodan
Millosheviqi në fillim të viteve ’90. Përpos
masave të dhunshëm që regjimi kishte
vendosur vite më parë në universitet, dëboi
studentë dhe profesorë nga universiteti dhe
imponoi planprogramin serb për mësim.
Kjo protestë konsiderohet si një ndër aktet
më të rëndësishme të asaj kohe. Për ta
shpërndarë protestën paqësore, policia
serbe përdori dhunë ndaj studentëve dhe
profesorëve.
Në ballë të kësaj proteste ishin liderët e
Lëvizjes Studentore, Muhamet Mavraj,
Bujar Dugolli, Driton Lajçi dhe Albin Kurti,
së bashku me rektorin e atëhershëm të
Universitetit të Prishtinës, Ejup Statovci. Pas
tyre, në këtë protestë ishin edhe mijëra
studentë. 
Lëvizja Studentore e ’97-s është vlerësuar
krahu intelektual i lëvizjes çlirimtare të
Kosovës nga historianët e njohur të

Kosovës. 
Në 25-vjetorin e protestës studentore të 1
tetorit të vitit 1997, profesorët universitarë
të historisë, Muhamet Mala dhe Ibrahim
Gashi, kanë thënë për “Epokën e re” se
ndikimet e kësaj ngjarjeje ishin të mëdha në
rrjedhat e proceseve të mëvonshme
politike. Ata kanë deklaruar se kjo lëvizje
solli një kthesë historike në procesin e
lëvizjes për çlirimin e Kosovës. 
Profesor Muhamet Mala ka vlerësuar se
Lëvizja Studentore e ’97-s ishte krah
intelektual i lëvizjes çlirimtare. “Në
përvjetorin e 24-t të Lëvizjes Studentore,
mendoj se kjo lëvizje ka qenë një krah
intelektual i lëvizjes çlirimtare e cila kishte
filluar shumë më herët”, ka thënë Mala. 
Ai ka vlerësuar se kjo lëvizje ishte
revolucionare në kuptimin pozitiv të fjalës.
“Kjo lëvizje ishte revolucionare në kuptimin
pozitiv të fjalës, mirëpo i mungonte edhe
krahu intelektual. E krahu intelektual është
pikërisht ajo forca lëvizëse e cila e ka çuar
këtë proces përpara”, ka thënë ai.
Sipas historianit Mala, ndikimi i kësaj
ngjarje në proceset e mëvonshme ishte i
madh. “Mendoj se Lëvizja Studentore i ka
dhënë shpirt edhe Ushtrisë Çlirimtare të
Kosovës, u ka dhënë shpirt të gjitha
proceseve të tjera historike në kuptimin
pozitiv të fjalës. Pra, sistemi i funksionimit
të lëvizjes çlirimtare në Kosovë ka qenë

25 vjet nga protesta 
studentore e 1 tetorit ’97

Sot, më 1 tetor, mbushen 25 vjet nga protesta e Lëvizjes
Studentore e vitit 1997. Në 25-vjetorin e kësaj proteste
profesori universitar i historisë, Ibrahim Gashi, kanë thënë se
ndikimet e kësaj ngjarjeje ishin të mëdha në rrjedhat e
proceseve të mëvonshme politike. Sipas tij, kjo lëvizje solli një
kthesë historike në procesin e lëvizjes për çlirimin e Kosovës
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TIRANË, 30 SHTATOR - Qeveria e
Shqipërisë ka vendosur të
premten që çmimet e reja të
energjisë elektrike mbi masën
800 kilovat/orë të mos hyjnë në
fuqi më 1 tetor për shkak të
rënies së kërkesës për energji dhe
shtimit të rezervave në
hidrocentrale.
Kryeministri Edi Rama ka thënë
se kursimi i energjisë është
mënyra kryesore për ta kaluar
dimrin pa kufizime energjie. “Më
1 shtator, kur ne vendosëm
fashën me çmim të mbrojtur deri
800 kilovat/orë, kërkesa për
energji nga KESh ishte rreth 17
mijë kilovat/orë, sot është rreth
11 mijë kilovat/orë. Më 1 shtator,
kur linçuam fashën mbi 800
kilovat/orë, kjo kërkesë ishte
ndjeshëm më e lartë sesa ç’është
sot pra, dhe në këtë ulje të
ndjeshme ka luajtur rol rënia e
temperaturave të nxehta, dhe rol
të rëndësishëm ka edhe fillimi i
dukshëm i një qasje pozitive të
abonentëve familjarë për ta
kursyer energjinë”, ka deklaruar

Rama.
Qeveria dhe Enti Rregullator i
Energjisë miratuan një çmim
katër herë më të lartë të energjisë
elektrike, për ata konsumatorë
familjarë, që do të harxhojnë mbi
800 kilovat/orë, ndërsa për ata që
nuk e kalojnë këtë nivel, nuk do
t’i prekë çmimi i ri. Sipas
studimit të qeverisë, rreth 96 për
qind e popullatës konsumon
mesatarisht 800 kv dhe vetëm 4
për qind e kapërcejnë këtë prag.
Opozita shprehu shqetësim mbi
pafuqinë e buxheteve familjare
për ta paguar energjinë si dhe
për mungesën e politikave
shtetërore për diversifikimin e
burimeve të energjisë.
Përfaqësues të saj pohuan se
çmimet e reja do të prekin një
masë më të madhe qytetarësh
nga sa thonë zyrtarët. Sipas tyre,
qeveria po abuzon me çmimin
dhe menaxhimin e energjisë
elektrike, pasi peshën kryesore
ua lë konsumatorëve familjarë
dhe i favorizon kompanitë
kliente të saj.

komplementar dhe plotësues. Në
njërën anë, një krah i fortë
ushtarak dhe, në krahun tjetër, ai
intelektual. Pa bashkimin e këtyre
dy elementeve nuk kemi mundur
të arrijmë aty ku jemi sot. E
pikërisht elementi i Lëvizjes
Studentore ka qenë ai që e ka
zgjuar dhe i ka dhënë një impuls
kësaj lëvizje”, ka deklaruar
profesori Mala. Sipas tij, Lëvizja

Studentore e ’97-s solli ide dhe
ideale të reja në rrugën e çlirimit të
Kosovës. 
Edhe profesori tjetër universitar i
historisë, Ibrahim Gashi, ka folur
për “Epokën e re” për ndikimet e
kësaj ngjarjeje. Ai ka deklaruar se
protesta e 1 tetorit e vitit 1997 ka
shënuar fundin e lëvizjes
paqësore. “Protesta studentore e
vitit 1997 është një ngjarje e

shënuar në historinë më të re të
Kosovës. Kjo dhe këto protesta
kanë lëvizur procesin e lëvizjes për
çlirim dhe pavarësi të vendit një
hap më tutje. E them kështu sepse
këto protesta shumica e autorëve
perëndimorë i konsiderojnë si
fundin e lëvizjes së rezistencës
paqësore”, ka thënë Gashi.
Ai ka deklaruar se pas këtyre
protestave fillon të dalë në plan të

parë lëvizja aktive, lëvizja e
armatosur për çlirimin e Kosovës.
“Në fakt, autori Hovert Clark
protestën e 1 tetorit e quan si
fundin e veprimit joviolent. Sipas
tij, protesta shpërfaq në njëfarë
mënyre dështimet e lëvizjes
paqësore për ta çuar përpara
çështjen e Kosovës. Pra, pas këtyre
protestave fillon të dalë në plan të
parë lëvizja aktive, pra lëvizja e

armatosur për çlirimin e Kosovës”,
ka thënë Gashi.
Edhe protagonistët e protestës
studentore të 1 tetorit të vitit 1997 e
kanë vlerësuar këtë ngjarje shumë
të rëndësishme në historinë më të
re të Kosovës. Në përvjetorët e tjerë
ata kanë vlerësuar se Lëvizja
Studentore ka arritur qëllimin,
duke ngritur një popull të tërë të
pasivizuar e të pashpresë. 

Qeveria e Shqipërisë pezullon 
çmimet e reja të energjisë elektrike

Prishtinë, 30 shtator - Avokati
Tomë Gashi ka bërë me dije se
sot Xhemile Dehari dhe Avni
Dehari, prindërit e Astrit
Deharit, kanë dhanë deklaratë
në Policinë e Kosovës në
cilësinë e të dëmtuarve, në bazë
të kallëzimit penal të paraqitur
më 12 shkurt 2021, e cila, sipas
autorizimit të prokurorit të
Prokurorisë Themelore në
Prishtinë, Shkëlzen Ibrahimi,
është duke mbledhur informata
paraprake në rastin e hetimit
penal të ish-kryeprokurorit të
Prokurorisë Themelore në
Prizren, Sylë Hoxha, “i cili, ndër
të tjera, vetëm 12 ditë pas
vrasjes së Astritit në Burgun e

Prizrenit tentoi ta mbyllë rastin
si vetëvrasje. Sylë Hoxha, sipas
prindërve të Astrit Deharit, i ka
manipuluar provat në tentim të
manipulimit të opinionit publik
dhe të dëmtimit të së drejtës
elementare njerëzore dhe
juridike që prindërit e Astritit,
gruaja e Astritit, motra e Astritit
dhe e gjithë familja Dehari, ta
dinë të vërtetën. E vërteta është
se Astriti është vrarë në burg, në
institucion shtetëror dhe për
këtë duhet të përgjigjet
penalisht secili pa marrë
parasysh çfarë funksioni ka
pasur apo që ka tani”, ka
shkruar avokati Gashi në
“Facebook”.

Prindërit e
Astrit Deharit
japin deklaratë
në polici 
në lidhje 
me vdekjen e
djalit të tyre 
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Ngrohja me ‘alternativën’, 
më ndotësja e ajrit

PRISHTINË, 30 SHTATOR -
Rekomandimet e Qeverisë së
Kosovës, që qytetarët ta kursejnë
energjinë elektrike, droja nga
reduktimet e shpeshta të
energjisë dhe çmimi i lartë i
druve, e kanë shtyrë Afrimin
(identiteti i vërtetë i njohur për
redaksinë) nga Prishtina, që të
blejë nga shitës jolegalë thëngjill
për ngrohje gjatë dimrit. Ai tha se
në muajin gusht i ka blerë pesë
metra kub dru për ngrohje, por
ato janë të pamjaftueshme për t’i
dalë në fund stinës së dimrit. Për
një metër kub dru, siç tha ai, ka
paguar 75 euro që, krahasuar me
vitin e kaluar, është më shtrenjtë
për rreth 25-30 euro. Kjo, sipas tij,
ka qenë arsye për të siguruar
edhe rreth gjashtë tonë thëngjill.
“Ne i kemi marrë dy kamioneta
me thëngjill. Do të thotë, kanë
kushtuar rreth 300 euro”, tha
Afrimi.
Ai theksoi se është i vetëdijshëm
se thëngjillin e ka blerë nga
shitësi ilegal dhe se djegia e
thëngjillit është ndër ndotësit
kryesor të ajrit. “Shteti kërkon
prej nesh që ta kursejmë
energjinë (elektrike). Në tjetrën
anë, kërkohet kujdes ndaj pyjeve,
që të mos i dëmtojmë. Po ashtu,
kërkohet që thëngjill të mos
merret në mënyrë jolegale. Por,
edhe ne nuk kemi zgjidhje tjetër
gjatë stinës së dimrit. Me diçka
duhet të ngrohemi. Në qoftë se
shteti do të siguronte një zgjidhje
tjetër për ne, atëherë as ne si
qytetarë nuk do të vepronim në
këtë mënyrë”, tha Afrimi.
Qeveria e Kosovës ka
paralajmëruar se në sezonin e
dimrit do të ketë reduktime të
energjisë për shkak të mungesës
së kapaciteteve prodhuese për ta
mbuluar kërkesën dhe çmimit të
shtrenjtë të importit të rrymës.
Ekzekutivi u ka bërë thirrje
qytetarëve që ta kursejnë rrymën
gjatë dimrit në mënyrë që niveli i
reduktimeve të ulet. 
Korporata Energjetike e Kosovës
(KEK), me dy termocentralet
Kosova A dhe Kosova B, mund të
prodhojë energji deri në 800
megavat në orë, kurse nevojat e
konsumatorëve, në ditë dimri,
arrijnë deri në 1 300 megavat në
orë. Diferenca tjetër sigurohet
nga importi.

Shitja ilegale e thëngjillit
“për mbijetesë”

Sipas Ligjit për Miniera dhe
Minerale, licencën për
eksploatimin e thëngjillit në
Kosovë e ka vetëm Korporata
Energjetike e Kosovës (KEK).
Rrjedhimisht, askush tjetër nuk
ka të drejtë ligjore të eksploatojë
dhe shesë thëngjill pa licencë të
shfrytëzimit. Por, në mjaft vende
në Prishtinë, thëngjilli për
ngrohje shitet në formë jolegale.
Ai ngarkohet në kamionë të
vegjël me rimorkio të mbuluara.
“Radio Evropa e Lirë” e ka
kontaktuar një nga shitësit e tillë,
i cili ka kërkuar të mbetej anonim
për publikun porse identiteti i tij
është i njohur për redaksinë.

Ai ka thënë se kudo në Prishtinë
mund të sillte një kamionetë me
rreth tri tonelata thëngjill, me
çmimin prej 120 eurosh. Ai rrëfen
se si e siguron thëngjillin për
shitje. “Nxirret (thëngjilli) në
Zhilivodë (Komuna e Vushtrrisë).
Unë e blej në Zhilivodë dhe
pastaj e shpërndaj. Të gjithë ata
njerëz që e nxjerrin thëngjillin 10
deri 20 metra nën tokë, janë të
varfër dhe mbajnë familje”, tha ky
shitësi i thëngjillit.
Ai shtoi se është i vetëdijshëm se
puna që bën është e paligjshme
por, sipas tij, është e vetmja
mënyrë që ta sigurojë mbijetesën
për familjen e tij shtatanëtarëshe.
“I kam 5 fëmijë që i mbaj. Jam
familjar. Le të më japin pagë, le të
më punësojnë dhe unë e lë këtë
menjëherë. Unë jam i papunë.
Jetoj në Obiliq. Çka thua ti, a ta
ndal këtë punë dhe të më vdesin
fëmijët nga uria apo çfarë?”, tha
ky shitës.
Ai shtoi se kërkesat për thëngjill
janë shtuar, marrë parasysh që
çmimi i druve për djegie është
ngritur shumë në raport me vitin
e kaluar.

Drutë, 65 deri 100 euro

Se çmimi i druve tashmë është
rreth 30 deri 40 për qind më i
shtrenjtë se në vitin e kaluar, e
konfirmoi edhe një shitës i druve,
që tha se quhej Xhafer. Ai i tha
“Radios Evropa e Lirë” se
rrallëherë mund edhe të gjenden
në treg edhe dru me çmimin e
vitit të kaluar, pra deri 45 euro,
por ato dru janë prerë në formë
jolegale. “Çmimi sillet prej 65, 70,
80 euro (për metër kub), varësisht
nga kualiteti i druve. Ka deri në
100 euro. Llogaritet që ato me
çmim 75 euro shiten më së
shumti”, tha Xhaferi.

“Radio Evropa e Lirë” i është
drejtuar Ministrisë së Bujqësisë,
Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural,
me pyetjen se cilat kanë qenë
aktivitetet e sivjetme për
parandalimin e shitblerjes së
paligjshme të druve, si dhe për
sasitë eventuale të konfiskuara
këtë vit nga inspektoratet
kompetente. Por, deri në
publikimin e këtij teksti, kjo
ministri nuk ka kthyer përgjigje.
Ngritje të çmimit sivjet ka pësuar
edhe peleti. Një ton i kësaj lënde
djegëse vitin e kaluar ka kushtuar
rreth 200 euro, ndërkaq në gusht
të këtij viti kushtonte deri në 450
euro.

Ministria e Mjedisit:
Ndaluam eksploatimin e
paligjshëm në pesë loka-

cione

“Radio Evropa e Lirë” i është
drejtuar Ministrisë së Mjedisit,
Planifikimit Hapësinor dhe
Infrastrukturës me pyetjen se sa
ka arritur Inspektorati i kësaj
ministrie ta luftojë eksploatimin
dhe shitjen e paligjshme të
thëngjillit.
Në përgjigjen me shkrim të kësaj
ministrie thuhet se Inspektorati,
bashkë me Policinë e Kosovës
“kanë kryer disa aktivitete rreth
parandalimit të eksploatimit dhe
shitjes së thëngjillit”. “Janë
inspektuar pesë lokacione në
komunat Vushtrri dhe Obiliq dhe
janë ndaluar këto aktivitete, janë
bllokuar disa mjete të rënda, me
të cilat është kryer aktiviteti, si:
kamionë, ekskavatorë, si dhe një
seperacion i thëngjillit”, thuhet
në përgjigjen e kësaj ministrie, e
cila ka shtuar se aktivitetet në
këtë drejtim janë duke vazhduar
dhe do të vazhdojnë edhe në

ditët në vijim “deri në
parandalimin e plotë të kësaj
dukurie”.
“Radio Evropa e Lirë” i është
drejtuar Policisë së Kosovës, me
pyetjen se sa raste të eksploatimit
dhe shitjes së paligjshme të
thëngjillit dhe prerjes dhe shitjes
së paligjshme të druve ka
proceduar këtë vit. Por, deri në
publikimin e këtij teksti nuk ka
kthyer përgjigje.

Bektashi: Në rast krize
energjetike, do të shtohet

ndotja e ajrit

Agron Bektashi, ekspert për
çështje të mjedisit, tha se pjesa
më e madhe e qytetarëve në
Kosovë vazhdojnë të ngrohen me
pelet, dru dhe thëngjill, marrë
parasysh krizën energjetike, e cila
po parashihet jo vetëm në
Kosovë. Ai mori shembull
Prishtinën ku, sipas tij, vetëm 30
për qind e qytetarëve janë të
kyçur në rrjetin e ngrohtores së
qytetit, Termokos, ndërkaq 70 për
qind e tyre ngrohen në forma të
tjera alternative, disa prej të
cilave e ndotin ajrin.
Marrë parasysh, siç tha ai, që
çmimi i peletit dhe druve për
ngrohje është ngritur, për
qytetarët është bërë e
papërballueshme blerja e tyre.
Ata tash janë orientuar që të
sigurojnë thëngjill për shkak se
çmimi është i përballueshëm për
qytetarët. Për më shumë, sipas tij,
për ngrohje shumë objekte
përdorin edhe naftë dhe vajra të
djegura. Të gjitha këto, sipas tij,
rrezikojnë ta ndotin ajrin. “Unë
frikohem se nëse vjen një krizë,
siç po parashihet, mund të kemi
ndotje të shtuar të ajrit dhe rënie
të cilësisë së tij, pikërisht për

shkak të djegies së thëngjillit, si
dhe materialeve të tjera të
dyshimta, të cilat popullata dhe
shtëpitë individuale do t’i
përdorin për t’u ngrohur”, tha
Bektashi.
Ai shtoi se ndotja e ajrit,
krahasuar me dy-tre vjetët e
fundit, mund të jetë e nivelit
shumë më të lartë, për shkak se
gjatë pandemisë së koronavirusit
cilësia e ajrit ishte përmirësuar,
sepse ishin ndaluar aktivitetet e
mëdha industriale, qarkullimi i
veturave gjatë orareve të caktuara
e sidomos gjatë natës.
Deri në vitin 2018 Korporata
Energjetike e Kosovës u ka dhënë
thëngjill si dhuratë punëtorëve të
kësaj korporate. Në atë vit
Ministria e Zhvillimit Ekonomik
ka marrë vendim për ndalimin e
dhënies së thëngjillit si dhuratë
për punëtorët e KEK-ut.
Së fundmi, ministrja e
Ekonomisë, Artane Rizvanolli, ka
theksuar se e ka shfuqizuar këtë
vendim në mënyrë që punëtorët
të ndihmohen për tejkalimin e
krizës.
Organizata Botërore e
Shëndetësisë vlerëson se miliona
vdekje çdo vit lidhen me
ekspozimin e njerëzve ndaj
ndotjes së ajrit të jashtëm nga
elemente të ndryshme.
Në matjet e organizatave të
ndryshme Kosova shpesh është
renditur në mesin e vendeve me
ajrin më të ndotur në botë.
Ndotësit më të mëdhenj të ajrit
në Kosovë konsiderohen
termocentralet, të cilat djegin
thëngjill për prodhimin e
energjisë elektrike. Vitin e kaluar
organizata Botërore e
Shëndetësisë ka thënë se ndotja e
ajrit shkakton vdekjen e
parakohshme të shtatë milionë
personave në vit.
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PRISHTINË, 30 SHTATOR - Në
kuadër të Javës së të
Shurdhërve, presidentja Vjosa
Osmani ka vizituar Shoqatën
Kosovare të të Shurdhërve.
Osmani ka theksuar se ofrimi
i mundësive të barabarta si
dhe qasja e barabartë për të
gjithë janë përkushtimi i
çdoditshëm i institucioneve
të Kosovës.  
Ajo e ka cilësuar këtë kategori,
të vlefshme dhe të dobishme
për shoqërinë e Kosovës. “Të
shurdhrit janë pjesë e pan-

dashme e shoqërisë sonë. Sa
më shumë mundësi për ta, sa
më shumë kushte për ta,
shoqëria jonë do të jetë më e
barabartë dhe më e dinjitet-
shme”, ka theksuar president-
ja Osmani në takim me
Shoqatën Kosovare të të
Shurdhërve.
Osmani i ka ofruar mbështet-
je kësaj kategorie dhe e ka
inkurajuar të jetë e vendosur
për eliminimin e të gjitha
pengesave të çfarëdo natyre
qofshin ato.

Ndërkaq përfaqësues të
ShKSH-së i prezantuan disa
kërkesa presidentes Osmani,
në mesin e të cilave, rritjen e
qasjes në arsim, pajisjen me
patentëshoferë, qasje më të
madhe në informacione si
dhe ofrim të shërbimeve të
asistencës në institucione
publike dhe private.
Osmani konfirmoi mbështet-
jen për këtë kategori dhe tha
se këto çështje do t’i adresojë
në takime me institucionet
përkatëse.

Presidentja i ofron mbështetje Shoqatës Kosovare të të Shurdhërve

Kosova nënshkruan
marrëveshje me
Britaninë për
misione ushtarake
jashtë shtetit
PRISHTINË, 30 SHTATOR - Ministri i
Mbrojtjes, Armend Mehaj, gjatë
vizitës zyrtare në Mbretërinë e
Bashkuar, është pritur në Ministrinë
e Mbrojtjes së Mbretërisë së
Bashkuar dhe Irlandës Veriore nga
ministri i Forcave të Armatosura dhe
Veteranëve, James Heappey. Ky
takim, përveç konfirmimit të
mbështetjes nga ana Mbretëria e
Bashkuar në synimet tona për
integrim në NATO, i paraprinë edhe

planit të bashkëpunimit për vitet në
vijim. 
Në kuadër të këtij bashkëpunimi
është nënshkruar deklaratë e
përbashkët ndërmjet ministrave për
bashkëzbarkimin e FSK-së me
Ushtrinë britanike në misionet ku
angazhohet Mbretëria e Bashkuar
me trupat e saj ushtarake. 
Gjithashtu, gjatë takimit ministri
Mehaj ofroi mbështetje me të gjitha
kapacitetet në kuadër të përpjekjes

për ta ndihmuar qeverinë dhe
popullin e Ukrainës si dhe ritheksoi
qëndrimet tona kundër agresionit
rus në Ukrainë.

Deklarata e përbashkët për
bashkëzbarkim është e arritur
shumë e madhe e Republikës së
Kosovës e cila rikonfirmon fuqishëm

besueshmërinë e plotë të Mbretërisë
së Bashkuar dhe qeverisë së saj në
Ministrinë e Mbrojtjes dhe
kapaciteteve të forcave ushtarake.

Pacientët presin zgjerim 
të listës me barna esenciale

Faton DËRMAKU

PRISHTINË, 30 SHTATOR - Ministri i
Shëndetësisë, Rifat Latifi, ka
marrë pjesë të premten në
takimin e parë të grupit punues
për përditësimin e listës së
produkteve dhe materialit
shpenzues, e njohur si Lista e
Barnave Esenciale. 

Duke qenë një nga aktivitetet më
të rëndësishme të Ministrisë së
Shëndetësisë, ministri Latifi ka
theksuar se pandemia Covid-19
dhe zhvillimet e hovshme në
fushën e mjekësisë dhe
farmaceutikës i obligojnë të
përditësojnë Listën e Barnave
Esenciale dhe se që çdo produkt
që do të përfshihet duhet ta
argumentojë rëndësinë për

shëndetin publik, efikasitetin
klinik, sigurinë, qasjen në
sigurimin e tij dhe kosto-
efektivitetin. “Qytetarët dhe
pacientët presin që lista e re t’i
zgjerojë mundësitë e tyre për
terapi të reja dhe adekuate, që
do t’i përmbushin ato zbrazëtira
që për ta kanë kuptimin e
sfidave apo vështirësive për ta
pasur terapinë që u duhet”, ka

thënë Latifi, gjersa nga secili
anëtar i komitetit dhe
nënkomiteteve përkatëse ka
kërkuar përgjegjësi maksimale,
kompetencë profesionale dhe
integritet, me qëllimin kryesor
që në këtë listë të përfaqësohen
ekskluzivisht interesat e
pacientëve. 
Ministri Latifi ka përfunduar
fjalën e tij duke thënë se kjo listë,

që do të shoqërohet edhe nga
Ligji për përcaktimin e çmimeve
të produkteve mjekësore, që
Ministria e Shëndetësisë e ka
finalizuar dhe do ta dërgojë në
qeveri dhe Kuvend për miratim.
Kjo, sipas tij, do të jetë lehtësim
për punën e profesionistëve
shëndetësorë dhe do ta rrisë
satisfaksionin e pacientëve me
shërbimet shëndetësore.
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PRISHTINË, 30 SHTATOR - Ministrja
e Industrisë, Ndërmarrësisë
dhe Tregtisë, Rozeta Hajdari, ka
marrë pjesë në publikimin e
raportit “Migrimi i fuqisë
punëtore të Ballkanit
Perëndimor, i hartuar nga
Organizata për Bashkëpunim
Ekonomik dhe Zhvillim
(OECD) në bashkëpunim me
Agjencinë për Investime dhe
Përkrahjen e Ndërmarrjeve në
Kosovë (KIESA) dhe me
financim nga Agjencia
Austriake për Zhvillim (ADA)
dhe Agjencia Zvicerane për
Zhvillim dhe Bashkëpunim
(SDC).
Në këtë diskutim morën pjesë
përfaqësues të institucioneve
qendrore dhe lokale,
përfaqësues nga Bashkimi
Evropian, Zvicra, Austria,
ekspertë ndërkombëtarë,
përfaqësues nga odat
ekonomike, shoqatat e
diasporës dhe organizata
joqeveritare.
Në fjalën e saj, ministrja
Hajdari i falënderoi

përfaqësuesit dhe ekspertët
nga OECD, për analizat e
migrimeve për motive
punësimi të ekonomive të
Ballkanit Perëndimor dhe për
rekomandimet, për të krijuar
një mjedis të përshtatshëm për
transferet dhe investimet e
remitancave, për t’i shfrytëzuar
sa më shumë hyrjet e mëdha të
remitancave dhe zhvillimin e
një programi të gjerë ekonomie
dhe për t’i promovuar
investimet e diasporës.
Ministrja Hajdari përmendi
rolin kyç të diasporës, si
element vital i Republikës së
Kosovës dhe pjesë e fortë
integrale e planit të Qeverisë së
Republikës së Kosovës për
zhvillim të qëndrueshëm. “Ne e
shohim diasporën si kapital
njerëzor para se ta shohim atë
si kapital financiar. Diaspora
jonë është pasuria më e
vlefshme në zonat ku ajo
banon, sepse sjell me vete jo
vetëm një pasuri të madhe, por
edhe kapital njerëzor,
përkatësisht njohuri,
transferime njohurish dhe
burime të tjera jetike dhe ato
janë forca lëvizëse e ekonomisë

sonë”, ka thënë Hajdari.
Ajo përmendi përkushtimin e
plotë të qeverisë Kurti, për t’i
ndjekur të gjitha masat
thelbësore për t’i krijuar
parakushtet e nevojshme në
mënyrë që diaspora janë të
perceptojë vendin tonë jo
vetëm si një pikë origjine, por

edhe si një vend për të bërë
biznes, për ta shfrytëzuar
potencialin e tyre të plotë dhe
për t’u bërë agjentë të
suksesshëm zhvillimi, për më
të mirën e ekonomisë sonë.
Ministrja Hajdari ka theksuar
se Republika e Kosovës është
gjithmonë e hapur për aleanca

strategjike dhe bashkëpunime
rajonale në fusha të përfitimit
reciprok, si partnerë të
barabartë, duke punuar së
bashku me plan konkret të
veprimit në vazhdim, sipas
Procesit të Berlinit, për t’u
integruar në Bashkimin
Evropian.

Roli i diasporës, kyç për zhvillim 
të qëndrueshëm ekonomik 

PRISHTINË, 30 SHTATOR - “Lidhja
Demokratike e Kosovës është
një parti që zhvillimin
ekonomik e ka fokus të parë”,
ka thënë kryetari i LDK-së,
Lumir Abdixhiku, gjatë një
vizite në kompaninë “Joni-SH”
e cila merret me
grumbullimin, përpunimin
dhe prodhimin e frutave të
imta. 
Sektori i ‘agrikulturës, pyjeve
dhe peshkatarisë’ merr pjesë
me 7 për qind të Bruto
Prodhimit Vendor në Kosovë.
“Grumbullimi dhe përpunimi i
ushqimit mbetet një sektor që
meriton të zhvillohet tutje dhe
do të sjellë vlerë të shtuar në
vendin tonë. Ne shohim
shumë potencial nga
kompanitë si ‘Joni-SH’, që
ofrojnë produkte natyrale dhe
bio, që janë tepër të kërkuara
në tregjet ndërkombëtare. Ky
sektor punëson drejtpërdrejt
mbi 10 000 punëtorë dhe ky

numër shkon në 50 000 kur
llogaritet i gjithë zinxhiri, duke
përfshirë edhe fermerët që
ofrojnë produktet e tyre bazë.
Ky sektor në përgjithësi

punëson më shumë gra, rreth
62 për qind. Ndihma ndaj këtij
sektori është ndihmë për gratë
në Kosovë”, ka thënë
Abdixhiku.

Abdixhiku ka përmendur që
LDK-ja ka një plan 10-pikësh
për përballimin e krizës së
energjisë elektrike. “Plan që
ofron zgjidhje edhe për

sektorin e biznesit në Kosovë,
që ta kalojnë sa më lehtë krizën
të cilën nuk po e zgjidh qeveria
e papërgjegjshme dhe e
paaftë”, ka thënë Abdixhiku. 
Ai ka theksuar se pika 9 e planit
parasheh themelimin e bursës
së përbashkët për energji
Kosovë - Shqipëri ku do të
mundësohet tregtimi i lehtë
dhe i shpejtë i energjisë
elektrike në mes të dy vendeve.
“Bizneset në Kosovë kanë
nevojë për përkrahje, jo për
burokraci. LDK-ja do ta
reduktojë burokracinë për
biznese, në mënyrë që të
zhvillohen pa pengesa nga
shteti. Programi ynë parasheh
t’i ndihmojë ato kompani që
kanë nevojë për t’i arritur
standardet e kërkuara të
cilësisë që kanë potencial për
eksport. Qeveria aktuale ka
ngulfatur bizneset dhe nuk ka
ofruar përkrahje për to”, është
shprehur Abdixhiku.

Abdixhiku: Qeveria po e ngulfat sektorin privat 

PRISHTINË, 30 SHTATOR- Inflacioni
në Eurozonë ka arritur në 10 për
qind në muajin shtator,
njëherësh shifra më e lartë prej
daljes së euros në treg. Kështu
ka thënë të premten Agjencia e
Bashkimit Evropian për
Statistika - Eurostat. Sipas saj,
inflacioni këtë muaj është rritur
për dallim nga 9.1 për qind sa ka
qenë në gusht.

Rritja e çmimeve të energjisë, të
ushqimit dhe atyre në sektorin
industrial, është thënë të kenë
ndikuar në këtë rritje.
Inflacioni në Estoni ka rënë në
muajin shtator në 24.2 për qind,
për dallim nga 25.2 për qind sa
ka qenë në gusht. Megjithatë,
shkalla e inflacionit në këtë shtet
është më e larta në Eurozonë.
Lituania, Letonia dhe Holanda

janë shtetet e tjera me
inflacionin më të lartë në
Eurozonë me 22.5 për qind, 22.4
për qind dhe 17.1 për qind,
respektivisht.
Franca ka raportuar shkallën
më të lartë të inflacionit në 6.2
për qind.
Gjermanisë, ekonomisë më të
madhe në BE, i është rritur
inflacioni në 10 për qind.

Inflacioni në Eurozonë, më i larti që nga dalja e euros
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Zbulimi i “Botës së Re” nga
Kristofor Kolombi në vitin 1492, i
hapi rrugën një epoke të
dominimit spanjoll mbi gjithë
Evropën. Duke u shtrirë nga
Luiziana tek Xhorxhia e Jugut e
sotme në SHBA, zotërimet
spanjolle jashtë vendit e bënë atë
perandorinë më të pasur.
Duke pasur në krye shtëpinë e
fuqishme monarkike të
Habsburgëve, që sundonte
gjithashtu edhe Perandorinë e
Shenjtë Romake, Spanja ishte
udhëheqësja de fakto e Evropës.
Ndërkohë Spanja e sotme mund
të cilësohet me te drejtë si “e
sëmura” e Bashkimit Evropian.
Me një normë rritjeje ekonomike
shumë poshtë mesatares së
unionit, është e drejtë të ngrihet
pyetja: Çfarë e shkaktoi rënien e
njërës prej perandorive më të
mëdha që ka parë historia?
Spanja ishte në kulmin e fuqisë së
saj nën sundimin e Karlit I dhe
Filipit II. Në kohën e tyre, buxheti i
Spanjës do të zgjerohet në një
madhësi të paimagjinueshme. Ari
që vinte nga Bota e Re, dhe më
konkretisht Amerika e Jugut,
depozitohej direkt në kryeqytet,
duke e bërë perandorinë një nga
më të pasurat në Evropë.
Më vonë në mbretërimin e Filipit,
ajo do të trashëgonte gjithashtu
Portugalinë, e cila e zgjeroi më tej
shtrirjen koloniale të Perandorisë
Spanjolle, si dhe zotërimet e saj në
Evropë. Ndërsa Spanja e arriti
epokën e saj të artë, po kështu

ndodhi edhe me Perandorinë
Osmane në anën tjetër të Evropës.
Dhe ky u bë një problem i madh,
pasi mbretit të Spanjës i jepet
tradicionalisht titulli i Monarkut
Katolik nga Papa. Kjo do të
thoshte se monarku i Spanjës
ishte përgjegjës për mbrojtjen e
Spanjës por edhe të Krishterimit
brenda Evropës.
Ekspansioni i osmanëve në
Ballkan e shtoi shumë presionin
ndaj spanjollëve. Duke mos e
zmbrapsur dot perandorinë
myslimane, Spanja do të
humbiste prestigjin dhe
legjitimitetin, pasi në atë kohë të
gjithë në Perëndim prisnin që
Spanja të mbronte të gjithë të
krishterët.
Por sprapsja e fuqisë më të
fuqishme myslimane në lindje
nuk do të ishte e lehtë. U formua
një Lidhje e Shenjtë për të luftuar
kundër agresorit lindor, dhe për të
garantuar sigurinë për kombet më
të vogla të Mesdheut. Një nga
përpjekjet e dukshme të Lidhjes
ishte Beteja e Lepantos, ku Marina
e Lidhjes së Shenjtë dhe ajo
osmane luftuan se kush do të
kontrollonte Mesdheun.
Duke e parë Marinën Osmane si
kërcënimin më të madh për të
krishterët në Mesdhe, u mor
vendimi për asgjësimin e saj
njëherë e përgjithmonë. Ndonëse
beteja përfundoi me një fitore të
Lidhjes së Shenjtë, Armada
Spanjolle dhe pjesa tjetër e
marinës dolën të dëmtuar rëndë

nga ajo përballje ushtarake.
Për të riparuar dëmet, paratë
duhej të dilnin nga thesari
spanjoll. Ndërkohë edhe
Reformimi Protestant e vuri në
rrezik prestigjin e monarkut
katolik. Lëvizja shkaktoi fillimin e
Luftërave Fetare të Evropës dhe
kryesisht Luftës Tridhjetëvjeçare
(1618-1648).
Një problem i madh me të cilin do
të përballej Spanja si rezultat i
këtyre luftërave, ishin trazirat që
shpërthyen në zotërimet e saj në
Evropën Veriore. Në rajonin e
Holandës, Reformimi pati shumë
ndikim, gjë që e zgjeroi ndarjen
tashmë të dukshme midis
nënshtetasve dhe sundimtarit të
tyre në rajon.
Trazirat në rajon ishin gjithnjë të
pranishme. Për 80 vjet, populli i
rajonit të Holandës bëri fushatë
për pavarësi nga kurora spanjolle
përmes revoltave dhe
kryengritjeve. Në fund, perandoria
vendosi se nuk ia vlente ta mbante
nën kontroll një territor tashmë të
paqëndrueshëm dhe e njohu
pavarësinë e Holandës në vitin
1648.
Ndërkohë me një konkurrente të re
si Franca, si në tregti ashtu edhe në
kolonizim, nisi të dukej sikur
Epoka e Artë e perandorisë
spanjolle kishte marrë fund. Por
lajmi i keq nuk u ndal me kaq. Jo
shumë kohë pas pavarësisë së
Holandës, Luigji XIV pa
mundësinë për ta vendosur
Francën në krye të politikës

evropiane.
Duke e rrënuar Spanjën, mbreti
francez do të fitonte titullin e
monarkut kryesor të Evropës, dhe
me një Spanjë të dobët, kjo ishte
koha e duhur për të goditur. Si një
zgjatimi i Luftës 30-vjeçare, Lufta
Franko-Spanjolle (1635-1659), do
të përfundonte me Betejën e
Dunave (1658) ku ushtria spanjolle
do të shkatërrohej nga ajo franceze.
Traktati i Pirenejve garantoi rolin e
Francës si udhëheqëse e Evropës,
ndërsa Spanja kaloi në vendin e
dytë. Traktati pati pasoja shumë të
rënda territoriale për Spanjën, me
humbjen e Flandrës spanjolle dhe
një pjesë të madhe të Katalonjës së
Veriut, që i kaluan Francës.
Shumë historianë e shohin
Traktatin e Pirenejve si fundin e
Epokës së Artë spanjolle. Por
sigurisht që ndikuan edhe faktorë
të tjerë. Mes tyre destabiliteti
brenda Gadishullit Iberik dhe
trazirat që shkaktoi ai. Ato do të
arrinin kulmin gjatë mbretërimit të
Karlit II. Pas vdekjes së Filipit IV më
17 shtator 1665, djali i tij Karli II i
njohur ndryshe si Karli i
Magjepsur, trashëgoi fronin
spanjoll në moshën 3-vjeçare.
Duke qenë një fëmijë i dinastisë
Habsburge, Karli ishte produkt i një
linje të gjatë marrëdhëniesh
inçestuale. Kjo bëri që ai të ishte
jopjellor dhe me disa deformime
fizike, për shkak të të cilave do të
merrte pseudonimin “I
magjepsuri”. Nga lindja dhe deri në
vdekje, Karli do të ushtronte një

pushtet minimal mbi mbretërinë e
tij.
Ai sëmurej shumë shpesh, gjë që
do të thoshte se ishin pjesëtarët e
oborrit ata që e sundonin më
shumë mbretërinë. Dhe siç mund
të pritej, kjo gjë shkaktoi konflikte
brenda fisnikërisë për shkak të
mungesës së një figure
përbashkuese.
“Gozhda” në “arkivolin” e
Perandorisë Spanjolle do të ishte
vdekja e Karlit II. Duke qenë se
ishte infertil, ai nuk la pas asnjë
fëmijë si trashëgimtar të
mundshëm. Ndaj emëroi si pasues
Filipin e Anzhuit, nipin e Luigjit
XIV, mbretit të Francës. Filipi i ri
kishte pretendime për fronin
francez dhe atë spanjoll.
Por asnjë vend nuk do të lejonte
krijimin e një bashkimi të tillë.
Prandaj nisi Lufta për
Trashëgiminë e fronit Spanjoll
(1701-1714). Ajo do të përfundonte
me marrjen e fronit spanjoll nga
Filipi dhe lëshime të mëtejshme
territoriale ndaj Francës, Austrisë
dhe Britanisë.
Edhe pse ende e fuqishme, Spanja
nuk do të dukej njëlloj si pas
zbulimit të Botës së Re nga
Kolombi. Nga një fuqi botërore në
një fuqi rajonale, udhëtimi i
Spanjës nëpër histori është tregues
i natyrës së shumicës së
perandorive. Asnjë perandori nuk
mund të ekzistojë përgjithmonë,
dhe Perandoria Spanjolle është një
nga rastet tipike. / HIstory of
Yesterday – Bota.al

Nga një fuqi botërore 
në një fuqi rajonale: Pse u shemb

Perandoria Spanjolle?
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Veton ZYMBERI 

PRISHTINË, 30 SHTATOR - Presidenti i
FIFA-s, Gianni Infantino, e ka
vizituar të premten Kosovën. Ai
është pritur nga drejtuesit e
Federatës së Futbollit të Kosovës,
por edhe nga drejtuesit e
institucioneve shtetërore. Ai ka bërë
homazhe te shtatorja e legjendës së
futbollit të Kosovës, Fadil Vokrri.
Numri një i FIFA-s ka shprehur
kënaqësinë që është në Kosovë dhe
vendin tonë e ka quajtur special.
“Më lini të them që është kënaqësi
dhe nder që jam në Kosovë dhe të
takohem me presidentin e FFK-së,
Agim Ademi. Kosova u bë anëtare e
FIFA-s në vitin e parë timin si
president. U takova me krerët e
shtetit, me të gjithë komunitetin
futbollistik në vend. Ju falënderoj të
gjithëve që e promovoni sportin.
Kosova është vend special, shumë i
ri. Është vend i bekuar nga futbolli
kur shikon talentin që ka.

Biseduam për stadiumin kombëtar
për këtë vend, që do të ishte krenari
dhe simbol për këtë vend”, ka thënë
Infantino, i cili e ka kujtuar edhe
legjendën Fadil Vokrri, për të cilin ka
thënë se ka punuar shumë për
vendin e vet. “Dua ta kujtoj
personin që e kam njohur e që ka
bërë shumë për vendin, për
futbollin, që e kam njohur
menjëherë pasi u bëra president i
FIFA-s. Gjëja e parë që bëra kur
erdha këtu ishte ta vizitoja
shtatoren e Vokrrit dhe stadiumin
që mban emrin e tij”, ka shtuar
Infantino. 

Presidenti Infantino është pritur në
aeroportin “Adem Jashari” nga
kryetari i FFK-së, Agim Ademi dhe
drejtuesit e tjerë të federatës. Më
pas Infantino ka bërë homazhe te
përmendorja e ish-kryetarit të FFK-
së, Fadil Vokrri dhe ka vizituar edhe
stadiumin që e bartë emrin e
legjendës së futbollit të Kosovës. Më
pas presidenti i FIFA-s, i cili ishte i
shoqëruar nga Agim Ademi,
presidenti i FShF-së, Armand Duka
dhe presidenti i FFM-së, Muamet
Sejdini, janë pritur nga presidentja
e Kosovës, Vjosa Osmani, e cila ka
vlerësuar lart kontributin e

Infantinos për pranimin e Kosovës
në arenën ndërkombëtare. “Sporti i
bashkon njerëzit e shtetet, por edhe
eliminon dallimet! Sot pata
kënaqësinë ta mirëpres në takim
presidentin e FIFA-s, Gianni
Infantino, të cilin e falënderova për
mbështetjen ndaj sportit të
Kosovës. Në fillim të mandatit të
Infantinos, Kosova u bë anëtarja e
210-të e FIFA-s, me një kontribut të
jashtëzakonshëm të tij si dhe me
punën e palodhshme të ikonës së
futbollit kosovar, Fadil Vokrri. Sot
sporti kosovar kudo në botë ka
paraqitje dinjitoze. Presim

mbështetje të mëtejme nga FIFA që
sportistëve tanë t’u sigurohet
infrastrukturë më e mirë, e ata të
shkëlqejnë duke treguar
potencialin e vërtetë të Kosovës”, ka
thënë Osmani. Infantino më pas
është takuar edhe me kryeministrin
Albin Kurti, derisa vazhdën e
takimeve e vazhdoi edhe në
Ministrinë e Sportit, ku është pritur
nga ministri Hajrullah Çeku. I pari i
FIFA-s është pritur edhe nga
kryetari i komunës së Prishtinës,
Përparim Rama. Ky i fundit ia ka
dorëzuar presidentit Infantino
“Çelësin e Kryeqytetit”. 

Infantino në Kosovë: Jeni një vend special, 
Vokrri bëri shumë për futbollin 

PRISHTINË, 30 SHTATOR - Në
fundjavë do të zhvillohet xhiroja
e katërt në Prince Caffe Superligë.
Në këtë javë do të zhvillohen tri
ndeshje, kurse Trepça - Sigal
Prishtina është shtyrë për më
vonë. Sfida e parë zhvillohet
ndërmjet Bashkimit dhe
Rahovecit, ku të dyja skuadrat
kanë nga një fitore e dy humbje
dhe do të kërkojnë fitoren e dytë
në këtë edicion. 
Vëllaznimi, që ka hyrë këtë

edicion në Superligë do të
ndeshet me Pejën, që ka tri fitore
në tri ndeshje të zhvilluara.
Kuqezinjtë kanë një fitore në
takimin e parë si vendas dhe do
të përpiqen ta realizojnë fitoren e
dytë, kurse verdhezinjtë kërkojnë
fitoren e katërt. Kampioni
Golden Eagle Ylli është në kërkim
të fitores së parë pas tri humbjeve
radhazi. Therandasit janë
mysafirë të Ponte Prizrenit, që
numëron një fitore e dy humbje.

Sonte përballen Bashkimi - Rahoveci    

VUSHTRRI, 30 SHTATOR - Trajneri
pejan Arben Muqolli e ka marrë
drejtimin e KH Vushtrrisë. Klubi
vushtrrias ka zyrtarizuar
marrëveshjen me Muqollin, ish-
lojtarin e dalluar të hendbollit.

Muqolli ka punuar gjatë te Besa
Famgas, ndërsa është larguar gjatë
verës nga klubi pejan. Ai ndërkohë
u emërua trajner i Kosovës U20,
ndërsa do ta drejtojë Vushtrrinë që
pas kthimit në Superligë ka

pretendime të mëdha. Vushtrria
ka luajtur dy ndeshje të forta në
hapje të kampionatit, por ka
pësuar nga Kastrioti dhe Rahoveci.
Tani e pret një tjetër derbi me
Prishtinën. Pikërisht ndaj

Prishtinës, Muqolli do të debutojë
në fundjavë. Muqolli si lojtar ka
dhënë kontribut te kjo skuadër.
Vushtrria ka angazhuar lojtarë
vendorë e të huaj dhe ka synime
për pjesën e epërme të tabelës.

Muqolli merr drejtimin e Vushtrrisë

SUPERLIGA - JAVA 4

Të shtunën takohen: 
17:00 Bashkimi - Rahoveci    

Të dielën takohen: 
17:00 Vëllaznimi - Peja                                     
19:00 Ponte Prizreni - Golden
Eagle Ylli
(Trepça - Sigal Prishtina është
shtyrë për më vonë) 

Kosovën të premten e ka
vizatuar numri një i
FIFA-s, Gianni Infantino,
në mandatin e të cilit
futbolli i Kosovës është
pranuar në FIFA.
Presidenti Infantino e
nderoi Fadil Vokrrin
duke bërë homazhe te
përmendorja e tij në
fillim të vizitës, ndërsa
Infantinon e kanë pritur
dhe nderuar drejtuesit e
futbollit dhe
institucioneve shtetërore 
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ROMË, 30 SHTATOR - Inter -
Roma është një sfidë shumë e
rëndësishme për të dy ekipet
por, mbi të gjitha, është një
sfidë e veçantë për Jose
Mourinhon, idhull i tifozëve
zikaltër, i pëlqyer nga
verdhekuqtë. Në çdo rast që
portugezi kthehet në Milano e
gjithë vëmendja është mbi të,

historia nuk ndryshon as këtë
herë. Në një intervistë për “La
Gazzetta dello Sport”,
Mourinho ka folur për këtë
rikthim të tij, sërish si
kundërshtar, ndërsa është
ngacmuar për të zgjedhur se
cili trofe është më i
rëndësishëm për të, “tripleta”
me Interin apo Liga e

Konferencës me Romën. “Për
mua është e pamundur të
zgjedh, çdoherë është e
veçantë, çdo trofe është
special, për këtë arsye dëshira
ime për të fituar nuk do të
shuhet kurrë”, u shpreh
Mourinho duke u ndalur më
pas te Francesco Totti:
“Francesco ka qenë dhe është

një simbol i këtij ekipi,
pavarësisht se çfarë ndodh
dhe se çfarë dëshiron të bëj ai
me jetën e tij”. Në fund,
Mourinho bëri dhe një
krahasim shumë interesant
mes dy qyteteve: “Milano
është motori ekonomik i
Italisë, ndërsa Roma është
qendra e forcës politike,

muzeu është historia e hapur e
Italisë. Ndihem me fat që kam
pasur mundësinë për të
punuar në këto dy qytete”.

Mourinho: Ndihem me fat që kam punuar në Milano dhe Romë

Zanetti konfirmon lëndimin e Ismajlit 
Trajneri Paolo Zanetti në konferencën për shtyp për
ndeshjen ndaj Empolit ka konfirmuar se mbrojtësi kuqezi
Ardian Ismajli do të mungojë për shkak të lëndimit. “Ishin
dy javë të pazakonta, sepse të stërvitesh me kaq pak lojtarë
nuk është normale. Për fat të keq, kemi humbur Ismajlin.
Duket si një dëmtim i rëndë muskulor. U lëndua edhe Akpa
Akpro. Të shtunën nuk do të jetë në ndeshje. Duhet të kemi
një raport më të mirë për kushtet e secilit”, ka thënë Zanetti. 
Ismajli këtë sezon ka qenë një ndër futbollistët më të
spikatur, duke qenë titullar në mbrojtje. 

Nesta: Milani mund të hapë një epokë të re
Në një intervistë për “Corriere della Sera”, ish-mbrojtësi i
jashtëzakonshëm i Milanit dhe Italisë, Alessandro Nesta, ka
folur rreth skuadrës aktuale të kampionëve të Serisë A.
“Milani mund të hapë një epokë të re. Vitin e kaluar ata
fituan në befasi, por me meritë dhe tani ata mund ta
përsëritin këtë gjë. Lojtarët që janë, personaliteti dhe
përvoja, mund ta sjellin yllin e dytë. Unë isha më skeptik
vitin e kaluar, por tani mendoj ndryshe. Skuadra është
rritur dhe unë mendoj se këtë sezon do të jetë një përballje
kokë me kokë me Napolin për fitimin e Serisë A”, është
shprehur Nesta.

Pogba tregon pse u rikthye te Juventusi  
Mesfushori Paul Pogba u rikthyer te Juventusit gjatë afatit
kalimtar veror pas gjashtë vjetëve të kaluara te Manchester
Unitedi. Në një intervistë për GQ Italia Pogba tregoi se
dëgjoi zemrën e tij për t’u rikthyer në Itali. “Më pëlqen të
mendoj dhe të them që ishte zemra ime ajo që zgjodhi.
Ishte momenti i duhur për t’u kthyer këtu”, ka deklaruar
Pogba. “Tre sezonet e fundit, të kushtëzuara edhe nga
dëmtimet, nuk shkuan ashtu siç doja dhe kjo nuk është një
fshehtësi. Mendova që ky ishte momenti i duhur për t’u
bashkuar me Juventusin dhe ta rimarrim vendin që na
takon dhe të kthehemi të fitojmë. Herën e parë që erdha në
Torino isha më i ri. Tani jam rritur si brenda edhe jashtë
fushës. Kur isha te Juventusi kisha lojtarë ekspertë pranë
meje, tani shoh veten dhe mendoj se jam bërë si këta
lojtarë, Pirlo, Buffon apo Chiellini. Tani më takon mua të
bëj atë që kanë bërë ata”, ka deklaruar Pogba.

Henry e kritikon VAR-in: Nuk është
mjaftueshëm i shpejtë 
Thierry Henry nuk është adhurues i VAR-it, të paktën jo në
gjendjen e tij aktuale dhe me shpejtësinë aktuale. Sulmuesi
i pensionuar beson se duhet shumë kohë për të marrë një
vendim, duke prishur festimet e golave. “Në futboll ne jemi
ende prapa, kemi shumë për të mësuar”, ka thënë ai, duke
folur në konferencën e Leaders Week Sport Business në
Londër. “Ajo që mund të shoh në futbollin amerikan, në
regbi, në kriket apo çfarëdo që të jetë, tenis, është e
menjëhershme. Me VAR-in, ajo me të cilën mërzitem është
se nuk është mjaftueshëm i shpejtë. Një gjë tjetër që është
shumë e vështirë për mua është që unë dikur shënoja gola
si lojtar. Ndonjëherë nuk e di tani nëse po feston apo jo.
Kjo e vret gëzimin e lojës”, ka deklaruar legjenda e Arsenalit
dhe Barcelonës.

SHKURT 

Çmimi i madh i Singaporit do
të kthehet në kalendarin e
Formulës 1 këtë edicion, që
prej 2019-s, për t’u dhënë
pilotëve sfida të mëdha gjatë
kryerjes së garës. Ndonëse
temperatura 30 gradë celsius

nuk mund të konsiderohet si
më e nxehta ndonjëherë,
kushtet brenda pistës pritet ta
prodhojnë një zagushi shumë
më të madhe e gjitha kjo për
shkak të lagështisë së ajrit që
mund të arrijë deri në 80 për

qind. Duke i pasur parasysh
këto rrethana të mundshme,
disa prej pilotëve kanë filluar
me përgatitje intensive, në
mënyrë që t’i rezistojnë
fizikisht këtij moti. Piloti i
McLaren, Daniel Riccardo, i ka

kryer disa sesione në saunë,
për t’u mësuar me atë që do ta
presë më pas. Njëjtë bëri edhe
Carlos Sainz i Ferrarit. Një ide
e mirë e cila u aplikua nga
Riccardo ishte edhe veshja
shumështresore e cila e stërvit

pilotin edhe më shumë me
vapën. Mbetet të shihet se si
do të përfundojnë në fund
garuesit. Siç thuhet në faqen
zyrtare të F1, nuk është çudi
që ata ta mbyllin garën me
pesë kilogramë më pak.

Singapore GP, sfidë në vete për pilotët e Formulës 1

PRISHTINË, 30 SHTATOR - Edhe
xhiroja e tretë e Superligës së
Kosovës në hendboll (meshkujt)
vjen me ndeshje interesante. Janë
dy ndeshje që pritet të ofrojnë
hendboll të mirë dhe lojë
interesante. Të shtunën me fillim
nga ora 19:00 në kryeqytet
takohen Prishtina e Vushtrria.
Prishtina ka synime për të fituar dy
pikë të reja, por Vushtrria vjen me
pretendime të tjera. Pas ndeshjeve
të forta me Kastriotin e Rahovecin,
në të cilat mbeti duarthatë,
Vushtrria synon pikë në Prishtinë. 
Drejtimin e Vushtrrisë e mori
Arben Muqolli dhe kjo skuadër
pritet t’i rezistojë Prishtinës deri në
fund. Ndërkohë Rahoveci do ta
testojë forcën e kampiones, Besa
Famgas, në ndeshjen tjetër që
luhet të shtunën nga ora 19:00.
Rahoveci ka dy fitore deri më tani,
njëjtë si Besa. “Vreshtarët” presin
përkrahje nga shikuesit në sfidën e
vështirë ndaj ekipit pejan. Të
shtunën prej orës 19:00 është edhe
takimi Kastrioti - Deçani. Skuadra
ferizajase është favorite. Xhiroja e
tretë mbyllet të dielën me
ndeshjen Trepça - Vëllaznimi.

Skuadra mitrovicase është favorite
në takimin që fillon në ora 17:00.
Me ndeshjen Jusuf Gërvalla -
Ferizaj fillon xhiroja e tretë në
Superligën e Kosovës në hendboll
(femrat). Kjo ndeshje luhet të
shtunën nga ora 16:00, ndërsa
favorite vlerësohet skuadra
mysafire. Por hendbollistet e reja
deçanase do ta japin maksimumin
që ndeshjen ta bëjnë interesante.
Të shtunën është edhe ndeshja

Istogu - Kastrioti. Kjo ndeshje
luhet prej orës 18:00. Kampioni
aktual, Istogu, llogarit në fitore,
ndërsa skuadra ferizajase do të
tentojë të bëjë befasi. Prej
ndeshjeve që luhen të dielën,
veçohet derbi lokal në mes të
Samadrexhës dhe Vushtrrisë. Kjo
ndeshje zhvillohet prej orës 16:00. 
Prishtina - Vëllaznimi (17:00) dhe
Dukagjini - Shqiponja (14:30) janë
ndeshjet e tjera të së dielës. 

Ndeshje interesante në hendboll 

LONDËR, 30 SHTATOR - Liga “All Star
Game” pritet të bëhet së shpejti
realitet në Evropë. Ky lajm vjen nga
“The Times”, teksa përforcon idenë
e ngritur nga presidenti i ri i
Chelseat, Tod Bohli, i cili ishte ai që
e krijoi si një ide të bujshme që
pritet të zhvillohet mes katër
kampionateve më të forta në

kontinentin e vjetër, Serinë A
italiane, Premierën Ligën angleze,
La Ligën spanjolle dhe Bundesligën
gjermane. Në këtë turne do të
marrin pjesë vetëm 11-shja më e
mirë e kampionatit. Nëse kjo ide do
të bëhet realitet, nuk dihet ende sesi
dhe kur do të zhvillohet, në muajt e
verës gjatë fazës përgatitore apo në

pauzën e Krishtlindjes dhe Vitit të
Ri. “The Times” ka “skicuar”
formacionet në katër kampionatet
më të forta si një hipotezë sesi pritet
të zhvillohet ky turne.

‘All Star Game’, gati të bëhet realitet
Premier Liga:Alisson; James,
Ruben Dias, Thiago Silva,
Zinçenko; De Bruyne, Rice,
Rodri; Salah, Halaand, Luis Diaz.

Seria A: Maignan; Di Lorenzo,
Skriniar, Bremer, Spinazola;
Brozoviç, Milinkoviq-Saviç;
Chiesa, Dybala, Leao; Osimhen. 

La Liga:Courtois; Kounde,
Militao, Gimenez, Alaba; Modriç,
Busquets, Pedri; Benzema,
Lewandowski, Vinicius JR.

Bundesliga:Sommer; Frimpong,
De Ligt, Gvardiol, Davis; Kimich,
Bellingam; Gnabry, Musiala,
Mane; Nkunku.
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- Enver Peci shpall të pavlefshme
diplomën e Fakultetit Juridik të
Universitetit të Prishtinë “Hasan
Prishtina”.

- Rima Engineering Group” SH.P.K. shpall
tw pavlefshme certifikatën e TVSH-sw,
me nr 330270116.

- Marjeta Laksi nga Gjakova shpall të
pavlefshme dëftesat e kl. X, XI, XII, të
SH.M. Mjekësisë “Hysni Zajmi” Gjakovë.

- Sabri Morina nga Gjakova shpall të
pavlefshme dëftesën e plotë të sh.f.
“Shaban Golaj” Lipovec Gjakovë.

- Flora Xhuli nga Juniku shpall të
pavlefshme dëftesat e kl. X, XI, XII të
gjimnazit “Edmond Hoxha” Junik.

- Masters BR-DOO. Shpall të pavlefshme
certifikatën e biznesit me nr Unik
Identifikues 811935230.

- Blerim B. Bajrami B.I. shpall të
pavlefshme certifikatën e biznesit
individual me emrin tregtarë D.P.Z. Auto
Ngjyrosës “Buli” me nr. Unik 810934580.

- “Trend Shped” SH.P.K. shpall të
pavlefshme Polica e sigurisë së kamionit
TPL 0009532850 TPL PLUS 0002214215.

- Shield Recruitment&HR SH.P.K. shpall të
pavlefshme certifikatën e biznesit me nr.
811277343

- Hana Nuha shpall të pavlefshme
dëftesat e shkollës së mesme të vitit I, II, III
me nr: 1130 të vitit 2000, 1594 të vitit
2001 si dhe 2128 të vitit 2002 drejtimi
Elektro Teknik “Naim Frashëri”.

- Larta Krasniqi shpall të pavlefshme
dëftesën e kl. Njëmbëdhjetë  të Gjimnazit
“Eqrem Çabej” Prishtinë.

- Kolë Vokrraj  nga Novosella e Epërme kk
Gjakovë shpall të pavlefshme diplomën e
SH.M. Teknike “Nexhmedin Nixha”
Gjakovë.

- Kushtrim Hoxha nga Gjakova shpall të
pavlefshme diplomën e Gjimnazit
“Hjadar Dushi” Gjakovë.

>> SHPALLJE TË VOGLA <<

P R I S H T I N Ë
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