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mêçÑÉëçêá=ìåáîÉêëáí~êI=éìÄäáÅáëíá
ÇÜÉ=ÄçíìÉëá=jìÜ~ãÉí=j~îê~àI=â~
Ñçäìê=íØ=éêÉãíÉå=éØê=í~âáãáå=èØ
ØëÜíØ=é~ê~ä~àãØêì~ê=ëÉ=Çç=íØ=ãÄ~J

ÜÉí=ãØ=OT=èÉêëÜçê=åØ=r~ëÜáåÖíçå
åÇØêãàÉí=hçëçîØë=ÇÜÉ=pÉêÄáëØK
j~îê~à=â~=íÜØåØ=ëÉ=áåáÅá~íáî~=É
pÜíÉíÉîÉ=íØ=_~ëÜâì~ê~=íØ=^ãÉêáâØëI

éØê=í~=êáÑáääì~ê=âØíØ=éêçÅÉëI=ØëÜíØ
ëÉêáçòÉK=^á=â~=ÄØêØ=íÜáêêàÉ=éØê
Ä~ëÜâáã=íØ=ëéÉâíêáí=éçäáíáâ=éØê=âØíØ
éêçÅÉë=

QUNI NË SHQIPËRI: USHTRIA
SHQIPTARE, ALEATE E NATYRSHME E
FSK-SË NË RRUGËN DREJT NATO-S FAQE 2

FAQE 3

FAQE 4-5

mØê=áåÑÉâíçäçÖìå=s~äÄçå=hê~ëåáèá=êêáíà~=É=åìãêáí=íØ=íØ
áåÑÉâíì~êîÉ=ãÉ=`çîáÇJNV=ØëÜíØ=ëÜìãØ=ëÜèÉíØëìÉëÉK=kØ
âØíØ=áåíÉêîáëíØ=ÇÜØåØ=éØê=Ö~òÉíØå=béçâ~=É=êÉÒI=~á=â~
íÜØåØ=ëÉ=êêáíà~=É=éØêåàØÜÉêëÜãÉ=É=ê~ëíÉîÉ=ãìåÇ=íØ
ëÜâ~âíçàØ=ëÑáÇ~=ëÉêáçòÉ=íØ=ãÉå~ñÜáãáí=íØ=é~åÇÉãáëØK
hê~ëåáèá=â~=íêÉÖì~ê=ëÉ=åØëÉ=Ñäìâëá=á=íØ=áåÑÉâíì~êîÉ
î~òÜÇçå=íØ=êêáíÉíI=áåëíáíìÅáçåÉí=ëÜØåÇÉíØëçêÉ=Çç
íØ=éØêÄ~ääÉå=ãÉ=åàØ=éêÉëáçå=íØ=ã~ÇÜK=^á=á=â~
Ñíì~ê=èóíÉí~êØí=íØ=àÉåØ=íØ=âìàÇÉëëÜØãI=íØ
Ä~êíáå=ã~ëâ~=ÇÜÉ=íØ=ãÄ~àåØ=Çáëí~åÅØ=ÑáòáâÉ
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nÉåÇêÉë~=o^j^

qfo^k¦I=NV=nbopelo J=jÉ=ÑíÉëØ=íØ
ÜçãçäçÖÉë= ëØ= íáàI= läí~= uÜ~´â~I
ãáåáëíêá= á= jÄêçàíàÉëI= ^åíçå
nìåáI= â~= èØåÇêì~ê= éØê= îáòáíØ
òóêí~êÉ= åØ= pÜèáéØêáI= âì= ØëÜíØ
éêáíìê= ãÉ= ÅÉêÉãçåá= íØ= ä~êíØ
ìëÜí~ê~âÉK= = kØ= í~âáãáå
Çóé~äØëÜI= uÜ~´â~= É= â~= ìêì~ê
nìåáå= éØê= ÇÉíóêØå= É= êÉI= ÇìâÉ
íÜØåØ= ëÉ= ãÉ= éØêîçàØå= ëá
ìÇÜØÜÉèØë=ìëÜí~ê~â= á= â~êêáÉêØë
ÇÜÉ= ãÉ= éØêîçàØå= éçäáíáâÉ
éØêÑ~èØëçå= ÇÜÉ= Çç= íÛá
éØêÑ~èØëçàØ=ÇÉåàØëáëÜí=~ëéáê~í~í
É= hçëçîØë= éØê= áåíÉÖêáãáå
Éìêç~íä~åíáâ= ÇÜÉ= ëóåáãáå
âçãÄØí~ê= éØê= òÜîáääáãáå= É
ÑçêÅ~îÉ= ìëÜí~ê~âÉ
Ä~ëÜâØâçÜçêÉK= fåíÉÖêáãá
Éìêç~íä~åíáâ= ØëÜíØ= ëóåáã= á
å~íóêëÜØã= á= hçëçîØëI= âê~Ü~ë
ëóåáãáí= íØ= íØ= ÖàáíÜ~= îÉåÇÉîÉ= íØ
_~ääâ~åáíK= kØ= ÉãØê= íØ= nÉîÉêáëØ
ëØ=oÉéìÄäáâØë=ëØ=pÜèáéØêáëØ=àì~
Ö~ê~åíçàãØ= Ö~íáëÜãØêáåØ= íçåØ
éØê= í~= ëÜíì~ê= Ä~ëÜâØéìåáãáå
ãÉë= Çó= îÉåÇÉîÉ= ÇÜÉI= ãÄá= íØ
ÖàáíÜ~I= éØê= í~= åÇ~êØ= ãÉ
jáåáëíêáåØ= É= jÄêçàíàÉëI
éØêîçàØå= íçåØ= äáÇÜìê= ãÉ
~åØí~êØëáãáå= åØ= k^qlÒI= â~
íÜØåØ=uÜ~´â~K=
kÇØêë~= ãáåáëíêá= á= jÄêçàíàÉëI
^åíçå= nìåáI= â~= åØåîáòì~ê= ëÉ
éØê= hçëçîØåI= âê~Ü~ë
é~êíåÉêáíÉíáí= ãÉ= ãáèíØ= í~åØ= íØ

éØêÜÉêëÜØã= ëá= pÜ_^JåØI
jÄêÉíØêáåØ= É= _~ëÜâì~êI
dàÉêã~åáåØI= qìêèáåØ= ÉíàKI
pÜèáéØêá~= ØëÜíØ= ~äÉ~íà~= É
å~íóêëÜãÉ= åØ= êêìÖØíáãáå= ÇêÉàí
~åØí~êØëáãáí= íØ= îÉåÇáí= íçåØ= åØ
çêÖ~åáò~í~= ê~àçå~äÉ= íØ= ëáÖìêáëØI
éêçÖê~ãáå=éØê=é~êíåÉêáíÉíáå=éØê
é~èÉ=ÇÜÉ=éØê= íÛì= Ñáå~äáòì~ê=ãÉ
áåíÉÖêáãáå=åØ=k^qlK=lÄàÉâíáîá
âêóÉëçê= á= jáåáëíêáëØ= ëØ
jÄêçàíàÉëI= é~ë= â~äáãáí= åØ
ãáëáçåáå= É= êá= íØ= cphJëØI= ØëÜíØ
éØêãÄìëÜà~= É= ÇÉíóê~îÉ= íØ
éØêÅ~âíì~ê~= åØ= mä~åáå= É
qê~åòáÅáçåáí= íØ= cphJëØ=åØ= ÑçêÅØ
ìëÜí~ê~âÉI= É= Åáä~= Çç= íØ= àÉíØ= åØ
ëÜØêÄáã= íØ= íØ= ÖàáíÜØ= èóíÉí~êØîÉ
íØ= ë~à= é~= Ç~ääáãÉ= ÉíåáâÉI
âìäíìêçêÉI= êÉäáÖàáçåá= ÉíàK
jÄØëÜíÉíà~= îØää~òØêçêÉ= É
ÇÉêáí~ëÜãÉ=ÇÜÉ=åØ=íØ=~êÇÜãÉå
É= jáåáëíêáëØ= ëØ= jÄêçàíàÉë= ÇÜÉ
cçêÅ~îÉ= íØ= ^êã~íçëìê~= íØ
oÉéìÄäáâØë= ëØ= pÜèáéØêáëØI= ëá= åØ
êê~ÑëÜáå= éçäáíáâ= ÇÜÉ= åØ= ~íØ
ìëÜí~ê~âI= ØëÜíØ= ëÜìãØ= É
êØåÇØëáëÜãÉ= éØê
çéÉê~Åáçå~äáíÉíáå= É= cphJëØ= åØ
éØêãÄìëÜàÉå= É= ãáëáçåáí= ÇÜÉ
ÇÉíóê~îÉ= âìëÜíÉíìÉëÉ= ÇÜÉ
äáÖàçêÉI=ãÉ= íÜÉâë= éØê= çÑêáãáå= É
âçåíêáÄìíáí= åØ= çéÉê~ÅáçåÉ
ëÜìãØâçãÄØëÜÉ= åØ= êì~àíàÉ= íØ
é~èÉëI= ëáÖìêáëØ= ÇÜÉ= ëí~ÄáäáíÉíáí
ê~àçå~ä= É= ãØ= ÖàÉêØÒI= ØëÜíØ
ëÜéêÉÜìê=nìåáK=kØ= î~òÜÇáã= íØ
ÇáëâìíáãÉîÉI= íØ= Çó= ãáåáëíê~í
â~åØ= îäÉêØëì~ê= ëÉ= é~åÇÉãá~

`çîáÇJNV= ØëÜíØ=ãÉå~ñÜì~ê=ãÉ
ëìâëÉë=åÖ~=~å~=É=Çó=ãáåáëíêáîÉ
ÇÜÉ= ÑçêÅ~îÉ= åØ= ãÄØëÜíÉíàÉ
ìëÜí~ê~âÉ=íØ=~ìíçêáíÉíÉîÉ=ÅáîáäÉK==
m~ë= í~âáãáí= åØ= ãÉë= íØ= Çó
ÇÉäÉÖ~ÅáçåÉîÉI= ãáåáëíê~í= nìåá
ÇÜÉ= uÜ~´â~= â~åØ= Ç~äØ= åØ= åàØ
âçåÑÉêÉåÅØ=éØê=ãÉÇáÉI=âì=â~åØ
íÜÉâëì~ê= ëÉ= åØ= í~âáãáå= É= ëØ
éêÉãíÉë= âáëÜáå= éØê= èØääáã
íÜÉääáãáå= É= ãØíÉàãØ= íØ
Ä~ëÜâØéìåáãáí= Äáä~íÉê~ä= ÇÜÉ
êêáíàÉå=É=ãÄØëÜíÉíàÉë=åØ=íØ=ÖàáíÜ~
ÑìëÜ~íI= êÉëéÉâíáîáëÜí= éØê
êÉ~äáòáãáå= É= mä~åáí= íØ

_~ëÜâØéìåáãáí=_áä~íÉê~ä=åØ=ãÉë
Çó=ãáåáëíêáîÉK=nìåá=â~=íÜÉâëì~ê
ëÉ=íê~àíáãá=á=íÉã~îÉ=ãÉ=áåíÉêÉë=íØ
éØêÄ~ëÜâØí=åÖ~=ÑìëÜ~=É=ëáÖìêáëØ
ÇÜÉ= ãÄêçàíàÉë= ØëÜíØ= ëÜìãØ= á
ÖàÉêØI= ÇìâÉ= É= Ñíì~ê= ãáåáëíêÉå
uÜ~´â~= éØê= îáòáíØ= íØ= åÇØêëàÉääØ
åØ= hçëçîØK= m~ë= í~âáãáí= åØ
jáåáëíêáåØ= É= jÄêçàíàÉëI
ÇÉäÉÖ~ÅáçåáI= á= ëÜçèØêì~ê= åÖ~
òØîÉåÇØëãáåáëíêá= á= jÄêçàíàÉëI
mÉíêç= hç´áI= â~= îáòáíì~ê=jìòÉìå
eáëíçêáâ= íØ= cçêÅ~îÉ= íØ
^êã~íçëìê~K= dà~íØ= îáòáíØë
ÇÉäÉÖ~Åáçåá= á= ãáåáëíêáí= nìåá

éØêÄØÜÉà= åÖ~= âçã~åÇ~åíà~= É
hapJëØI= ÖàÉåÉê~äÄêáÖ~ÇÉ= fêÑÉíÉ
pé~ÜáìI= ~ãÄ~ë~Ççêá= á
oÉéìÄäáâØë= ëØ= hçëçîØë= åØ
qáê~åØI= k~áí= e~ë~åáI= ~í~ëÜÉì
ìëÜí~ê~â= âçäçåÉä= _~ëÜâáã
pÜáääçî~I= ÇêÉàíçêá= á
aÉé~êí~ãÉåíáí= éØê
j~êêØÇÜØåáÉ= kÇØêâçãÄØí~êÉ
ÇÜÉ= fåíÉÖêáãÉ= bìêç~íä~åíáâÉI
âçäçåÉä=e~ë~å=eçñÜ~I=òóêí~êà~=É
ä~êíØI= j~êíáå~= aÉÇ~àJh´áê~= ëá
ÇÜÉ= âØëÜáääí~êØíI= cÉêáò
qêÉòÜåàÉî~= É= âçäçåÉä= e~ãÇá
mçääçãáK

Quni në Shqipëri: Ushtria shqiptare, aleate e
natyrshme e FSK-së në rrugën drejt NATO-s

Botohet nga “Epoka e re” •  Kryeredaktor: Mal QORRAJ
•  Drejtor i përgjithshëm: Sadik ZEQIRI (Tel: 044 127 434, dhe 049 127 434 e-mail: sadikzeqiri@yahoo.com)

•  ADRESA: Prishtinë, përballë ish-Selisë Qendrore të UNMIK-ut
• Tel: 038/227-557, e-mail: epokaere_mm@hotmail.com & mm_epokaere@yahoo.com

qfo^k¦I=NV=nbopeloJmêÉëáÇÉåíá=á
pÜèáéØêáëØI= fäáê= jÉí~I= â~
âçãÉåíì~ê=åÖØê´áå=É=âêáàì~ê=åØ
hØëÜáääáå=mçäáíáâ=éØê=oÉÑçêãØå
wÖàÉÇÜçêÉ= åØ= äáÇÜàÉ=ãÉ= êáÑçêJ
ã~íáãáå=É=hçãáëáçåáí=nÉåÇêçê
íØ= wÖàÉÇÜàÉîÉ= EhnwFK=jÉí~= åØ
åàØ= âçåÑÉêÉåÅØ= éØê= ãÉÇá~= â~
âØêâì~ê= åÖ~= é~äØí= èØ= íÛá= èØåJ
ÇêçàåØ= ã~êêØîÉëÜàÉë= éØê= í~
´ì~ê=îÉåÇáå=ë~=ãØ=ëÜéÉàí=ÇêÉàí
òÖàÉÇÜàÉîÉ= íØ= êÉà~K= páé~ë= íáàI
í~ëÜãØ= ØëÜíØ= É= è~êíØ= ëÉ= âìëÜ
à~åØ= éØêÖàÉÖàØëáí= åØëÉ= ÇóÉêí= É

bîêçéØë=ãÄóääÉå= ëØêáëÜK=rêçà
èØ= é~äØí= íÛá= èØåÇêçàåØ= ã~êJ
êØîÉëÜàÉë=èØ=â~åØ=åØåëÜâêì~êI
É=Åáä~=ãìåÇ=íØ=äÉêØ=ãà~Ñí=éØê=íØ
ÇØëÜáêì~ê=åØ=éØêãÄ~àíàÉå=É=ë~àI
éçê=åÉ= É=ÇáãØ= ëÉ= àÉãá=åØ=åàØ
ëáíì~íØ=âêáíáâÉ=íØ=åàØ=ãçëÄÉëáãá
íØ= íÜÉääØ= ÇÜÉ= íØ= éêçÄäÉãÉîÉ
ëÉêáçòÉ=íØ=äÉÖàáíáãáíÉíáí=íØ=áåëíáJ
íìÅáçåÉîÉK= ¦ëÜíØ= âçÜ~= éØê= íØ
âìéíì~ê= ëÉêáçòáëÜí= íØ= ÖàáíÜ~
âØíç= ëÜèÉíØëáãÉ= èØ= îáàåØ= åÖ~
é~êíåÉêØí= Éîêçéá~åØ= íØ= ÅáäØí
â~åØ= ÄØêØ= éØêéàÉâàÉí= ãØ= íØ

ãØÇÜ~=éØê=í~=äØåØ=ÇÉêØå=Ü~éìê
éØê=pÜèáéØêáåØI=éçê=åØ=ê~ëí=ëÉ
ÇÉê~= Çç= íØ= ãÄóääÉíI= íØ= ÖàáíÜØ
ëÜèáéí~êØí=Çç=í~=âÉåØ=íØ=è~êíØ
ëÉ=âìëÜ=É=â~=éØêÖàÉÖàØëáåØÒI=â~
íÜØåØ=jÉí~I=ÇìâÉ=ëÜéêÉëì~ê=èØ
íØ=âÉíØ=êÉÑäÉâíáã=íØ=ëÜéÉàíØI=åØ
ãØåóêØ=èØ=íØ=ÉÅÉí=ÇêÉàí=òÖàÉÇJ
ÜàÉîÉ=íØ=äáê~=ÇÜÉ=íØ=åÇÉêëÜãÉK
¦ëÜíØ= É= ëáÖìêí= èØ= òÖàÉÇÜàÉí= É
~êÇÜëÜãÉ= Çç= íØ= àÉåØ= åØå= åàØ
ãçåáíçêáã=íÉéØê=íØ=~ëÜéØê=åÖ~
Ñ~âíçêá= åÇØêâçãÄØí~êÒI= â~
íÜØåØ=jÉí~K

Ngërçi në Këshillin Politik, Meta: Nëse dera e Evropës mbyllet, dihet kush është përgjegjës

mofpeqfk¦I= NV= nbopelo EboF= J
jáåáëíêà~=É=hìäíìêØëI=oáåáëØ=ÇÜÉ
péçêíáíI= säçê~= aìãçëÜáI= â~
ã~êêØ= éàÉëØ= åØ= ÅÉêÉãçåáåØ= É
ä~åëáãáí= íØ= çêÖ~åáò~íØë
ÜÉÄê~áâÉJâçëçî~êÉ= hçëçî~
gÉïáëÜ=lêÖ~åáò~íáçåI=~âíáîáíÉí=á
çêÖ~åáòì~ê= Ä~ëÜâØ= ãÉ= _êáíáëÜ
^Å~ÇÉãóK=nØääáãá=á=âØë~à=çêÖ~J
åáò~íÉ= ØëÜíØ= êêáíà~= É= ëÜâØãJ

ÄáãÉîÉ= âìäíìêçêÉ= ÇÜÉ= ÉÇìâ~J
íáîÉ=ãáÇáë=fòê~Éäáí=ÇÜÉ=hçëçîØë
ÇÜÉ=éØê=íÛá=~Ñêì~ê=Çó=éçéìàí=ãÉ
åàØêáJíàÉíêáåK= hàç= çêÖ~åáò~íØ
ØëÜíØ=êÉòìäí~í=á=åàØ=Öêìéá=îìääåÉJ
í~êØëÜ= èØ= â~åØ= ~îçâì~ê= ÉÇÜÉ
îáíÉ= ãÉ= ÜÉêØí= åØ= íØ= åàØàí~í
ÑìëÜ~K
jáåáëíêà~= aìãçëÜá= ìêçá
íÜÉãÉäìÉëáí= É= âØë~à= çêÖ~åáò~íÉ

éØê= åáëàÉå= É= ~âíáîáíÉíÉîÉ= ÇÜÉ
êÉ~äáòáãáå=É=èØääáãÉîÉ=íØ=ãáê~=íØ
ë~à=åØ=îÉåÇáå=íçåØK=lêÖ~åáò~í~í
íØ=Åáä~í=â~åØ=éØê=ëóåáã=êêáíàÉå=É
ëÜâØãÄáãÉîÉ= âìäíìêçêÉ= ÇÜÉ
ëàÉääàÉå=É=éØêîçà~îÉ= íØ=ãáê~=åØ
oÉéìÄäáâØå= É= hçëçîØë= à~åØ= íØ
ãáêØëÉ~êÇÜìê~= ÇÜÉ=ãáåáëíêá~= á
ãáêØâìéíçå= ÇÜÉ= á= éØêâê~ÜI= â~
îäÉêØëì~ê=ãáåáëíêà~K

Ministrja Dumoshi mori pjesë në lansimin e organizatës Kosova Jewish Organization
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mêáëÜíáåØI= NV= èÉêëÜçê= J= mêçÑÉëçêá
ìåáîÉêëáí~êI=éìÄäáÅáëíá=ÇÜÉ=ÄçíìÉëá
jìÜ~ãÉí=j~îê~àI= åØ= píìÇáçå= É
Ü~éìêÒ= åØ= o~Çáç= qÉäÉîáòáçåáå= É
hçëçîØë= EoqhF= åØ= â~å~äáå= PI= â~
Ñçäìê= íØ= éêÉãíÉå= éØê= í~âáãáå= èØ
ØëÜíØ= é~ê~ä~àãØêì~ê= ëÉ= Çç= íØ
ãÄ~ÜÉí= ãØ= OT= èÉêëÜçê= åØ
r~ëÜáåÖíçå= åÇØêãàÉí= hçëçîØë
ÇÜÉ=pÉêÄáëØK=
j~îê~à= â~= íÜØåØ= ëÉ= áåáÅá~íáî~= É
pÜíÉíÉîÉ= íØ= _~ëÜâì~ê~= íØ
^ãÉêáâØëI= éØê= í~= êáÑáääì~ê= âØíØ
éêçÅÉëI= ØëÜíØ= ëÉêáçòÉK= ^á= â~= ÄØêØ
íÜáêêàÉ= éØê= Ä~ëÜâáã= íØ= ëéÉâíêáí
éçäáíáâ= éØê= âØíØ= éêçÅÉëK= q~ëÜI
éØêíÉà= ãçê~äáòáãÉîÉ= íØ= íÉéêì~ê~
éØê=́ ØëÜíàÉå=É=ìåáíÉíáíI=àç=îÉíØã=åØ
âØíØ= ê~ëíI= éçê= ÉÇÜÉ= éØê= ê~ëíÉí= É
íàÉê~I=ØëÜíØ=ãáêØ=èØ=íØ=ÖàáíÜ~=é~äØí
åØ= hçëçîØ= í~= âÉåØ= ÉãØêìÉëáå= É
éØêÄ~ëÜâØíI=íØ=âÉåØ=åàØ=âçêåáòØ=åØ
íØ= ÅáäØå= ÖàáíÜãçåØ= à~åØ= íØ
éØê~ÑØêí~=çëÉ=ìåáâÉK=mê~I=ÉÇÜÉ=ãØ
OT=èÉêëÜçêK=jÉÖàáíÜ~íØI=åìâ=ØëÜíØ
íê~ÖàáâÉI= ëÉ=ÉåÇÉ=åìâ= àÉãá=åØ=~íØ
´~ëíáå= âìê= âØêâçÜÉí= ÇçÉãçë= åàØ
ìåáíÉí= åçãáå~äK= hàç= ØëÜíØ= îÉíØã
åàØ=éàÉëØ=É=Çá~äçÖìíK=màÉë~=íàÉíØê=É
Çá~äçÖìíI= âêóÉëçêà~I= ãÄÉíÉí= éØê
ãì~àí= É= ~êÇÜëÜØãI= ëáÇçãçë= åÖ~
âçêêáâì= É= íìíàÉÒI= â~= ëÜéêÉÜìê
ãÉåÇáãáå=j~îê~àK
j~îê~àI=åÇØê=íØ=íàÉê~I=â~=Ñçäìê=ÉÇÜÉ
éØê= ãçëéàÉëØã~êêàÉå= É= iØîáòàÉë
sÉíØîÉåÇçëàÉ= EisJëØF= ÇÜÉ= íØ
m~êíáëØ= aÉãçâê~íáâÉ= íØ= hçëçîØë
EmahJëØF=åØ=í~âáãáå=É=íÜáêêìê=åÖ~
âêóÉãáåáëíêá= î̂Çìää~Ü=eçíáI= åØ= íØ
Åáäáå= íÉãØ= É= Çáëâìíáãáí= áëÜíÉ
éØêÖ~íáíà~=éØê=í~âáãáå=åØ=pÜíØéáåØ
É=_~êÇÜØK=^á= â~= íÜØåØ= ëÉ=åØ=âØíØ
Ñ~òØ=åìâ=ØëÜíØ=íê~ÖàáâÉ=ãçëéê~åá~
É=isJëØ=ÇÜÉ=É=mahJëØ=åØ=í~âáãáå
ãÉ=eçíáåK=kØ=âØíØ=Ñ~òØ=åìâ=ØëÜíØ
íê~ÖàáâÉI= éç= íÜÉã= ÉÇÜÉ= åàØ= ÜÉêØK
m~êíáíØ= èÉîÉêáí~êÉ= ëÜèáéí~êÉ= à~åØ

ìåáâÉ=åØ=âØíØ=éä~å=ÇÜÉ=ØëÜíØ=åàØ
ãáåáãìã= á= ÇçãçëÇçëÜØã= á
Ö~ê~åíáãáí= íØ= éêçÅÉëáí= éØê= ÉÅàÉå
éØêé~ê~K=aó=é~êíáíØ=çéçòáí~êÉI=isJ
à~=ÇÜÉ=mahJà~I=íØ=Åáä~í=éØê=~êëóÉí=É
îÉí~=á=â~åØ=ÄáëÜíåì~ê=âØíáà=í~âáãáI
åØ=íØ=åàØàíØå=âçÜØ=á~=ãÄóääØå=îÉíÉë
é~â= ~= ëÜìãØ= êêìÖØå= èØ= íØ
~ÇêÉëçàåØ=âêáíáâ~=êÉíçêáâÉ=éØê=ë~= á
éØêâÉí=äáêáãáí=íØ=èÉîÉêáëØ=åÇ~à=íóêÉK
mahJà~= É= ëÜíêçá= îØêÉàíàÉå= íÉ
ãØåóê~= É= ÑíÉëØëI= âìêëÉ= isJà~= éØê
èØåÇêáãÉí= èØ= ÇáÜÉå= ÜáëíçêáâáëÜí
ÇÜÉ=éØê=ëÜâ~â=íØ=âØíóêÉ=ëáíì~í~îÉ
èØ= â~åØ= éØêãÄóëìê= êÉ~äáíÉíáå
éçäáíáâ=åØ=hçëçîØ=É=èØ=åìâ=ØëÜíØ
éêáíìê= åÇêóëÜÉK= mçêI= åìâ=ãÉåÇçà
ëÉ=åØ=åàØ=́ ~ëí=âêìÅá~ä=âó=Çá~äçÖ=åìâ
Çç=íØ=àÉíØ=ãÉ=åàØ=ãÄØëÜíÉíàÉ=ãØ=íØ

ã~ÇÜÉ= åØëÉ= ÖàáíÜ´â~= ëÜâçå= åØ
êêÉÖìää= ÇÜÉ= àç= åØ= ´Ñ~êØÇç
íÉêãáåçäçÖàáÉ=èØ=á=åñáíØ=êÉ~ÖáãáåI
é~âØå~èØëáåØI= åÇçëÜí~= ÉÇÜÉ
åÇØêéêÉêàÉå=É=Çá~äçÖìíÒI=â~= íÜØåØ
j~îê~àI=éØêÅàÉää=béçâ~=É=êÉÒK
kØ= éóÉíàÉå= ëÉ= ~= Çç= íØ= àÉíØ= íÉãØ
åÇêóëÜáãá=á=âìÑáêáí=hçëçîØ=J=pÉêÄá
ãØ= OT= èÉêëÜçê= åØ= r~ëÜáåÖíçåI
ÇìâÉ=áì=êÉÑÉêì~ê=~âìò~îÉ=íØ=^äÄáå
hìêíáí=ÇêÉàíì~ê=dêÉåÉääáíI=ëÉ=éç=ÄØå
åÖìíá= åØ= éêçÅÉëáå= É= Çá~äçÖìíI= íØ
Åáäáå= É= â~= ~âìòì~ê= ÉÇÜÉ= éØê
åÇêóëÜáã= íØ= âìÑáêáíI= j~îê~à= â~
éçÜì~ê= ëÉ= íÉã~= É= åÇêóëÜáãáí= íØ
âìÑáêáí=ØëÜíØ=íÉãØ=É=é~èÉåØ=ëÉéëÉI
ëáé~ë= íáàI= åìâ= â~= ~ëåàØ=ÇçâìãÉåí
èØ=ÇØëÜãçå=åàØ=ÖàØ=íØ=íáääØK=g~åØ
íÉã~= íØ= é~èÉå~= ÇÜÉ= åìâ

ÉâòáëíçàåØ= íÉã~= íØ= íáää~K= kìâ= â~
~ëåàØ= ÇçâìãÉåí~ÅáçåK= h~= é~ëìê
îÉíØã= ÇóëÜáãÉK= gç= îÉíØã= åÖ~
^äÄáåáI=éçê=ÉÇÜÉ=åÖ~=åàÉêØò=íØ=íàÉêØ
íØ= ëâÉåØë= éìÄäáâÉK= kØ= Ñ~âíI
êÉ~ÖáãÉí= É= ^äÄáåáí= â~åØ= èÉåØ= íØ
íàÉê~= Ñ~êÉ= ÇÜÉ= â~åØ= íØ= ÄØàåØ
âêóÉëáëÜí=ãÉ=å~íóêØå=ÇÜÉ=ãÉ=ëíáäáå
É= åÉÖçÅá~í~îÉ= ÇÜÉ= íØ= ÄáëÉÇì~êáíI
ëáÖìêáëÜí= ÉÇÜÉ=ãÉ=âçåÑäáâíáå= É= íáà
ãÉ= e~ëÜáã= qÜ~´áåI= á= Åáäá= åØ
åàØÑ~êØ= ãØåóêÉ= í~ëÜ= â~= ã~êêØ
ìÇÜØ= íØ= êÉK= q~ëÜ= ÖàØê~í= à~åØ
âêÉàíØëáëÜí= åÇêóëÜÉK= qÜ~´á= ëÜâçå
åØ= r~ëÜáåÖíçå= Ä~ëÜâØ= ãÉ
âêóÉãáåáëíêáåI= åÇØêë~= áëÜJ
âêóÉãáåáëíêá=åÖÉäÉí=åØ=çéçòáÅáçåK
jÉåÇçà= ëÉ= ãìåÇ= íØ= äì~àØ= êçä= íØ
êØåÇØëáëÜØã= ÉÇÜÉ= åØ= âØíØ

éçòáÅáçå= ´Ñ~êØ= ØëÜíØK= ^ë= ~á= ÇÜÉ
~ëâìëÜ= íàÉíØêI= ~ë= mahJà~I= åìâ
ãìåÇ= íÛá= âìåÇØêîáÜÉí= ãÉ= ´Çç
âìëÜí= âØíáà= éêçÅÉëá= á= ÅáäáI= åØ= Ñ~âíI
ÇìâÉ= ì= îçåì~êI= åìâ= á= âçåîÉåçå
hçëçîØëK= eìãÄà~= É= hçëçîØë= åìâ
ØëÜíØ=åØ=Ñ~îçêáå=íçåØK=hØíØ=ÇìÜÉí
í~=âÉåØ=é~ê~ëóëÜ=íØ=ÖàáíÜØ=Ñ~âíçêØíI
ÉÇÜÉ=âØí~=èØ=à~åØ=åØ=èÉîÉêáI=ÉÇÜÉ
çéçòáí~= é~êä~ãÉåí~êÉI= éç= ~ëÜíì
ÉÇÜÉ=çéçòáí~=à~ëÜíØé~êä~ãÉåí~êÉI
éØêÑëÜáêØ= âØíì= ëÜçèØêáåØ= ÅáîáäÉ
ÇÜÉ= çéáåáçåáå= éìÄäáâÒI= â~
ÇÉâä~êì~ê=j~îê~àK
^á=â~=ÄØêØ=ãÉ=ÇáàÉ=ëÉ=åØ=í~âáãáå=É
OT= èÉêëÜçêáí= éØêÑ~èØëìÉëáí
äÉÖàáíáãØ= íØ= ëÜíÉíáí= íØ= hçëçîØë
ÇìÜÉí=íØ= àÉåØ=íØ=âìàÇÉëëÜØã=ÇÜÉ
íØ=àÉåØ=ãØ=ÇáåàáíçòØK

Mavraj për takimin e 27 qershorit 
në Uashington: Të gjitha palët 

në Kosovë të jenë të bashkuara

mêáëÜíáåØI= NV= èÉêëÜçê= EboF= J
pÉâêÉí~êá= ~ãÉêáâ~å= á= pÜíÉíáíI
jáâÉ= mçãéÉçI= â~= ãáêØéêáíìê
îÉåÇáãáå=É=nÉîÉêáëØ=ëØ=hçëçîØë
éØê= ÜÉèàÉå= É= éÉåÖÉë~îÉ= éØê
ÄáëÉÇáãÉí= ãÉ= pÉêÄáåØ= ÇÜÉ= â~
éçêçëáíìê= èØ= hçëçî~= íØ= àÉíØ= É
Ö~íëÜãÉ= íÛá= êáÑáääçàØ= åÉÖçÅá~í~í
ãÉ=pÉêÄáåØ=ë~=ãØ=é~êØ=èØ=ØëÜíØ
É=ãìåÇëÜãÉÒK=hØëÜíì=íÜìÜÉí=åØ
íÉäÉÖê~ãáå=É=ìêáãáí=èØ=pÉâêÉí~êá
mçãéÉç= á= â~= ÇØêÖì~ê
âêóÉãáåáëíêáí= íØ= hçëçîØëI
^îÇìää~Ü= eçíáI= ãÉ= ê~ëíáå= É
òÖàÉÇÜàÉë= ëØ= âØíáà= íØ= ÑìåÇáí= åØ
âØíØ= éçòáíØK= kÉ= î~òÜÇçàãØ= í~
ãÄØëÜíÉëáã= hçëçîØå= åØ
~î~åÅáãáå= É= éêçÅÉëáí= íØ
åçêã~äáòáãáí= íØ= éäçíØ= íØ

ã~êêØÇÜØåáÉîÉ= ãÉ= pÉêÄáåØI= íØ
éØêèÉåÇêì~ê~= åØ= åàçÜàÉå= É
åÇØêëàÉääØI=èØ=ØëÜíØ=ÉëÉåÅá~äÉ=éØê
hçëçîØå= ë~= á= éØêâÉí= áåíÉÖêáãáí
ÖäçÄ~ä=ÇÜÉ=~êêáíàÉë=ëØ=éçíÉåÅá~äáí
íØ=ë~à=íØ=éäçíØK=b=âÉãá=ãáêØéêáíìê
îÉåÇáãáå= É= èÉîÉêáëØ= ëì~à= éØê
ÜÉèàÉå= É= íØ= ÖàáíÜ~= ã~ë~îÉ= íØ
êÉÅáéêçÅáíÉíáí=ãÄá=ã~ääê~í=ëÉêÄÉI
èØ= ëÜØåçá= åàØ= Ü~é= îáí~ä= éØê
êáåáëàÉå= É= éêçÅÉëáí= íØ= Çá~äçÖìíK
hçëçî~=ÇìÜÉí= íØ= àÉíØ= É= Ö~íëÜãÉ
íÛá=êáÑáääçàØ=åÉÖçÅá~í~í=ãÉ=pÉêÄáåØ
ë~= ãØ= é~êØ= èØ= ØëÜíØ= É
ãìåÇëÜãÉÒI= íÜìÜÉí= åØ
íÉäÉÖê~ãáå= èØ= mçãéÉç= á= â~
ÇØêÖì~ê=eçíáíK
aÉäÉÖ~ÅáçåÉí= åÖ~= hçëçî~= ÇÜÉ
pÉêÄá~= Çç= íØ= í~âçÜÉå= ãØ= OT

èÉêëÜçê=åØ=pÜíØéáåØ=É=_~êÇÜØK=hó
í~âáã=ØëÜíØ=íÜáêêìê=åÖ~=á=ÇØêÖì~êá
á=pÜíØéáëØ=ëØ=_~êÇÜØ=éØê=Çá~äçÖìå
hçëçîØ=J=pÉêÄáI=oáÅÜ~êÇ=dêÉåÉääK
aá~äçÖì= åÇØêãàÉí= hçëçîØë= ÇÜÉ
pÉêÄáëØ= â~= åáëìê= ãØ= OMNN= ãÉ
åÇØêãàÉíØëáãáå= É= _~ëÜâáãáí
bîêçéá~åK=kØ=ÑìåÇ=íØ=îáíáí=OMNU=âó
éêçÅÉë= ì= åÇØêéêÉ= éØê= ëÜâ~â= ëÉ
nÉîÉêá~= É= hçëçîØë= âáëÜíÉ
îÉåÇçëìê= åàØ= í~âëØ= åÇ~à
éêçÇìâíÉîÉ=ëÉêÄÉK=q~âë~=éêÉà=NMM
éØêèáåÇØëÜ= ãØ= é~ë= ì
òØîÉåÇØëì~= ãÉ= ã~ë~í= É
êÉÅáéêçÅáíÉíáíI= íØ= Åáä~í= ãØ= S
èÉêëÜçê= á= ëÜÑìèáòçá= èÉîÉêá~= É
î̂Çìää~Ü=eçíáí= éØêI= ëá´= ì= íÜ~I= íÛá

ÇÜØåØ= ãìåÇØëá= êáåáëàÉë= ëØ
Çá~äçÖìíK

Pompeo, Hotit: Vazhdojmë ta mbështesim
Kosovën në dialogun me Serbinë
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jìÜ~ãÉí=hl`f

mofpeqfk¦I= OM= nbopelo J
fåÑÉâíçäçÖì=s~äÄçå=hê~ëåáèá=â~
ÄØêØ=ãÉ=ÇáàÉ=ëÉ=êêáíà~=É= ê~ëíÉîÉ
ãÉ= `çîáÇJNV= Çç= íØ= ãìåÇ= íØ
ëÜâ~âíçàØ= ëÑáÇ~= ëÉêáçòÉ= åØ
ãÉå~ñÜáãáå= É= é~åÇÉãáëØK= ^á
â~= íÜØåØ= ëÉ= êêáíà~= É
ãÉåàØÜÉêëÜãÉ=É=ê~ëíÉîÉ=íØ=êÉà~
ãÉ= âçêçå~îáêìë= ØëÜíØ= ëÜìãØ
ëÜèÉíØëìÉëÉK
kØ= âØíØ= áåíÉêîáëíØ= ÇÜØåØ éØê
Ö~òÉíØå=béçâ~=É=êÉÒI=hê~ëåáèá=ì
â~= ÄØêØ= íÜáêêàÉ= èóíÉí~êØîÉ= íØ
hçëçîØë= èØ= íØ= àÉåØ= íØ

âìàÇÉëëÜØã= åØ= Ç~äàÉí= É= íóêÉ
ÇÜÉ= íØ= Ä~êíáå= ã~ëâ~K= ¦ëÜíØ
ëÜìãØ=ëÜèÉíØëìÉëÉ=êêáíà~=â~è=É
ã~ÇÜÉ= É= åìãêáí= íØ= ê~ëíÉîÉ= íØ
êÉà~= ãÉ= `çîáÇJNV= éØê= åàØ
éÉêáìÇÜØ= íØ= ëÜâìêíØê= âçÜçêÉK
hàç=ãìåÇ=íØ=å~=ëÜâ~âíçàØ=ëÑáÇ~
ëÉêáçòÉ= éØê= ë~= á= éØêâÉí
ãÉå~ñÜáãáí= íØ= é~åÇÉãáëØK
gÉãá=íØ=ëÜèÉíØëì~ê=ëáÇçãçë=éØê
~ëéÉâíáå= âäáåáâ= íØ= é~åÇÉãáëØI
ëÉéëÉ= åìãêá= á= íØ= ëÜíêáêØ= ØëÜíØ
êêáíìê= åØ= ãØåóêØ= íØ= ëÜéÉàíØ
ÇáíØí= É= ÑìåÇáíI= É= èØ= éêáíÉí= íØ
âÉãá=åìãØê=íØ=ã~ÇÜ=íØ=ê~ëíÉîÉ
é~ë= ê~ëíÉîÉ= íØ= êÉà~= íØ= íØ
áåÑÉâíì~êîÉÒI=â~=íÜØåØ=hê~ëåáèáK

^á= â~= ÄØêØ= ãÉ= ÇáàÉ= ëÉ
áåëíáíìÅáçåÉí= éØêÖàÉÖàØëÉ= à~åØ
åØ= éØêÅàÉääàÉ= íØ= ëáíì~íØë= ÇÜÉ
éØêÖàáÖàà~= ÇìÜÉí= íØ= àÉíØ= ëáé~ë
åÉîçàØëK råØ= ÄÉëçà= ëÉ
jáåáëíêá~= É= pÜØåÇÉíØëáëØ= ÇÜÉ
fåëíáíìíá= hçãÄØí~ê= á= pÜØåÇÉíáí
mìÄäáâ= à~åØ=ÇìâÉ=É=éØêÅàÉää=ãÉ
îØãÉåÇàÉ= ëáíì~íØå
ÉéáÇÉãáçäçÖàáâÉI= éçê= åÉ
î~òÜÇçàãØ= íÛì= ÄØàãØ= íÜáêêàÉ
èóíÉí~êØîÉ= èØ= íØ= î~òÜÇçàåØ= íÛá
êÉëéÉâíçàåØ= ã~ë~í= éØê
é~ê~åÇ~äáãáå= É= éØêÜ~éàÉë= ëØ
âØíáà= îáêìëáK= mê~I= ~í~= ÇìÜÉí= íØ
àÉåØ= íØ= âìàÇÉëëÜØã= ÇÜÉ= íØ
ãÄ~àåØ= ã~ëâ~I= åØ= ãØåóêØ= íØ

îÉ´~åíØ= åØ= ~ãÄáÉåíÉí= É
ãÄóääìê~= ëá= ÇÜÉ= í~= êì~àåØ
Çáëí~åÅØå= ÑáòáâÉÒI= ØëÜíØ
ëÜéêÉÜìê= ~áK páé~ë= íáàI
ëÜèÉíØëìÉëÉ= åØ= âØíØ= Ñ~òØ= ØëÜíØ
è~êâìääáãá=ÇÜÉ=ãçëêÉëéÉâíáãá=á
ã~ë~îÉ= åÖ~= ~í~= èØ= à~åØ
âçåÑáêãì~ê=ãÉ=̀ çîáÇJNV éçòáíáî
ÇÜÉ=èØ=à~åØ=~ëáãíçã~íáâØK
hê~ëåáèá=â~=íÜØåØ=ëÉ=è~êâìääáãá=á
íóêÉ= ÇìÜÉí= íØ=ãçåáíçêçÜÉí= åÖ~
áåëíáíìÅáçåÉí= éØêâ~íØëÉK ^á= â~
íêÉÖì~ê= ëÉ= åØëÉ= Ñäìâëá= á= íØ
áåÑÉâíì~êîÉ= î~òÜÇçå= íØ= êêáíÉíI
áåëíáíìÅáçåÉí= ëÜíÉíØêçêÉ= Çç= íØ
éØêÄ~ääÉå= ãÉ= åàØ= éêÉëáçå= íØ
ã~ÇÜK= kØëÉ= î~òÜÇçå= íØ= âÉãá
åìãØê= íØ=ã~ÇÜ= íØ= ê~ëíÉîÉ= ÇÜÉ
êêàÉÇÜáãáëÜí= íØ= ~íóêÉ= èØ= â~åØ
åÉîçàØ= éØê= íê~àíáã= ëéáí~äçêI
ëÜìãØ=ëÜéÉàí=áåëíáíìÅáçåÉí=íçå~
Çç= íØ= ÖàÉåÇÉå= éØêÄ~ääØ= åàØ
éêÉëáçåá= íØ= à~ëÜíØò~âçåëÜØã
éØê= íÛá= íê~àíì~ê= âØíç= ê~ëíÉK
q~åáãØ= åÉ= ëá= nhrh= ÇÜÉ
pÜphrh=âÉãá=~âíáîáòì~ê=éä~åáå
èØ= âÉãá= é~ëìê= åØ= ÑáääáãÒI= â~
ÇÉâä~êì~ê=hê~ëåáèáK

béçâ~= É= êÉÒW aáíØí= É= ÑìåÇáí

ØëÜíØ= ëÜíì~ê= åìãêá= á= íØ
áåÑÉâíì~êîÉ=ãÉ=`çîáÇJNVK p~=éç
êØåÇçÜÉí= ëáíì~í~= É
éØêÖàáíÜëÜãÉ= ÉéáÇÉãáçäçÖàáâÉ
åØ=îÉåÇ=ãÉ=ëÜíáãáå=É=ê~ëíÉîÉ\
hê~ëåáèáW ¦ëÜíØ= ëÜìãØ
ëÜèÉíØëìÉëÉ=êêáíà~=â~è=É=ã~ÇÜÉ
É= åìãêáí= íØ= ê~ëíÉîÉ= íØ= êÉà~=ãÉ
`çîáÇJNV= éØê= åàØ= éÉêáìÇÜØ= íØ
ëÜâìêíØê= âçÜçêÉK= hàç= ãìåÇ= íØ
å~= ëÜâ~âíçàØ= ëÑáÇ~= ëÉêáçòÉ= éØê
ë~= á= éØêâÉí= ãÉå~ñÜáãáí= íØ
é~åÇÉãáëØK=gÉãá=íØ=ëÜèÉíØëì~ê
ëáÇçãçë=éØê= ~ëéÉâíáå= âäáåáâ= íØ
é~åÇÉãáëØI= ëÉéëÉ= åìãêá= á= íØ
ëÜíêáêØîÉ= ØëÜíØ= êêáíìê= åØ
ãØåóêØ= íØ= ëÜéÉàíØ= ÇáíØí= É
ÑìåÇáíI= É= èØ= éêáíÉí= íØ= âÉãá
åìãØê= íØ= ã~ÇÜ= íØ= ê~ëíÉîÉ= íØ
êÉà~=íØ=íØ=áåÑÉâíì~êîÉK

béçâ~= É= êÉÒW p~= à~åØ
áåëíáíìÅáçåÉí= ëÜØåÇÉíØëçêÉ åØ
ÖàÉåÇàÉ= í~= éØêÄ~ääçàåØ= âØíØ
Ñäìâë=íØ=íØ=áåÑÉâíì~êîÉ\
hê~ëåáèáW nØ= åØ= Ñáääáã= íØ
é~åÇÉãáëØ= âÉãá= éçíÉåÅì~ê ëÉ
åàØ= É= éÉëí~= É= íØ= áåÑÉâíì~êîÉ
â~åØ= âØêâì~ê íê~àíáã= ëéáí~äçêK
kØëÉ= á= âê~Ü~ëçàãØ= îÉíØã= Çó

cibq=m¦o=bmlh¦k=b=obÒI=s^i_lk=ho^pkfnf

RRITJA E RASTEVE ME C

mØê=áåÑÉâíçäçÖìå=s~äÄçå=hê~ëåáèá=êêáíà~=É=åìãêáí=íØ=íØ=áåÑÉâíì~êîÉ
ãÉ=`çîáÇJNV=ØëÜíØ=ëÜìãØ=ëÜèÉíØëìÉëÉK=kØ=âØíØ=áåíÉêîáëíØ=ÇÜØåØ
éØê=Ö~òÉíØå=béçâ~=É=êÉÒI=~á=â~=íÜØåØ=ëÉ=êêáíà~=É=éØêåàØÜÉêëÜãÉ=É
ê~ëíÉîÉ=ãìåÇ=íØ=ëÜâ~âíçàØ=ëÑáÇ~=ëÉêáçòÉ=íØ=ãÉå~ñÜáãáí=íØ
é~åÇÉãáëØK=hê~ëåáèá=â~=íêÉÖì~ê=ëÉ=åØëÉ=Ñäìâëá=á=íØ=áåÑÉâíì~êîÉ
î~òÜÇçå=íØ=êêáíÉíI=áåëíáíìÅáçåÉí=ëÜØåÇÉíØëçêÉ=Çç=íØ=éØêÄ~ääÉå=ãÉ
åàØ=éêÉëáçå=íØ=ã~ÇÜK=^á=á=â~=Ñíì~ê=èóíÉí~êØí=íØ=àÉåØ=íØ
âìàÇÉëëÜØãI=íØ=Ä~êíáå=ã~ëâ~=ÇÜÉ=íØ=ãÄ~àåØ=Çáëí~åÅØ=ÑáòáâÉ
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à~îØí= É= ÑìåÇáíI åìâ= ØëÜíØ ëÉ
âÉãá= éØêèáåÇàÉ= â~è= íØ= ä~êíØ= íØ
íØ=ëÜíêáêØîÉ=åØ=ëéáí~äK=mê~I âÉãá
êêÉíÜ=NM=éØê=èáåÇ=íØ=íØ=ÖàáíÜØ=íØ
áåÑÉâíì~êîÉK= jáêØéç
ëÜèÉíØëáãá óåØ= ØëÜíØ= ëÉ= êêáíà~
â~=~êÇÜìê=É=éØêåàØÜÉêëÜãÉ=éØê
åàØ= éÉêáìÇÜØ= íØ= ëÜâìêíØê
âçÜçêÉK= hàç= á= îØ= åØ= éçòáÅáçå
ëÑáÇìÉë= ÇÜÉ= éêÉëáçå= íØ= ã~ÇÜ
áåëíáíìÅáçåÉí= ëÜØåÇÉíØëçêÉ éØê
í~= éØêÄ~ääì~ê= Ñäìâëáå= É
é~ÅáÉåíØîÉ= íØ= ÅáäØí= Çç= íØ= âÉåØ
åÉîçàØ=éØê=åàØ= íê~àíáã=ëéáí~äçêK
jìåÇ= íØ= ÄØà= åàØ= âê~Ü~ëáãI= åÉ
éØê= íêÉ= ãì~à= É= ÖàóëãØ âÉãá
é~ëìê= êêÉíÜ= OMM= é~ÅáÉåíØ= íØ
ëÜíêáêØ= åØ= häáåáâØå= fåÑÉâíáîÉI
åÇØêë~=îÉíØã=ÄêÉåÇ~=Çó= à~îÉ= á
âÉãá=ãÄá=SM=é~ÅáÉåíØ=íØ=ëÜíáêØ
íØ=âçåÑáêãì~=ãÉ=`çîáÇJNVK

béçâ~= É= êÉÒW fåëíáíìíá
hçãÄØí~ê= á= pÜØåÇÉíØëáëØ
mìÄäáâÉ= íØ= hçëçîØë
î~òÜÇáãáëÜí=â~=ÄØêØ=íÜáêêàÉ=éØê
âìàÇÉë=íØ=ëÜíì~ê=é~ë=äÉÜíØëáãáí
íØ= ã~ë~îÉI= ãáêØéç= âØíç
âØëÜáää~= åìâ= à~åØ= êÉëéÉâíì~ê
åÖ~= èóíÉí~êØíK= pá= áåëíáíìÅáçåÉ
ëÜØåÇÉíØëçêÉI= âÉåá= ãÉåÇì~ê
éØê= åÇØêã~êêàÉå= É= åÇçåàØ
ã~ëÉ= ãØ= ê~Çáâ~äÉ= åØ= âØíØ
ÇêÉàíáã\
hê~ëåáèáW _Éëçà= ëÉ= jáåáëíêá~= É
pÜØåÇÉíØëáëØ= ÇÜÉ= fåëíáíìíá
hçãÄØí~ê= á= pÜØåÇÉíáí= mìÄäáâ
à~åØ= ÇìâÉ= É= éØêÅàÉääØ= ãÉ
îØãÉåÇàÉ= ëáíì~íØå
ÉéáÇÉãáçäçÖàáâÉK= mçê= åÉ
î~òÜÇçàãØ= íÛì= ÄØàãØ= íÜáêêàÉ

èóíÉí~êØîÉ= èØ= íØ= î~òÜÇçàåØ= íÛá
êÉëéÉâíçàåØ= ã~ë~í= éØê
é~ê~åÇ~äáãáå= É= éØêÜ~éàÉë= ëØ
âØíáà= îáêìëáK= mê~I= ~í~= ÇìÜÉí= íØ
àÉåØ= íØ= âìàÇÉëëÜØã= ÇÜÉ= íØ
ãÄ~àåØ= ã~ëâ~I= åØ= ãØåóêØ= íØ
îÉ´~åíØ= åØ= ~ãÄáÉåíÉí= É
ãÄóääìê~= ëá= ÇÜÉ= í~= êì~àåØ
Çáëí~åÅØå= ÑáòáâÉK= kàØ= íàÉíØê
ëÜèÉíØëáã= èØ= âÉãá= åÉ= ëá
âäáåáëíØ ØëÜíØ= ëÉ= í~åá= ÉÇÜÉ
é~ÅáÉåíØí= èØ= à~åØ= íØ
âçåÑáêãì~ê=éçòáíáîØ=ãÉ=`çîáÇJ
NVI= èØ= à~åØ= ~ëáãíçã~íáâØ= ÇÜÉ
åìâ= â~åØ= åÉîçàØ= éØê= íê~àíáã
ëéáí~äçêI= åìâ= à~åØ= ÇìâÉ= á
êÉëéÉâíì~ê= ã~ë~í= é~ëá= à~åØ
ÇìâÉ=è~êâìääì~êK=kÉ=âÉãá=é~ëìê
ê~ëíÉ= åØ= âäáåáâÉå= íçåØ= èØ
Ñ~ãáäà~êØí= íÉåíçàåØ= íÛá= îáòáíçàåØ
íØ=áåÑÉâíì~êáí=èØ=à~åØ=íØ=ëÜíêáêØ
âØíìK= hàç= ØëÜíØ= É
é~íçäÉêìÉëÜãÉK=r=ÄØà=íÜáêêàÉîÉ
áåëíáíìÅáçåÉîÉ= èØ= í~
ãçåáíçêçàåØ= ÉÇÜÉ= äØîáòàÉå= É
éÉêëçå~îÉ=ãÉ=`çîáÇJNV=éçòáíáî
ÇÜÉ=íØ=âçåí~âíÉîÉ=íØ=íóêÉI=ëÉéëÉ
âØí~= Ä~êíáå= êêÉòáâ= ëÉêáçò= éØê
éØêÜ~éàÉ=íØ=áåÑÉâëáçåáíK

béçâ~= É= êÉÒW kØëÉ= Ñäìâëá= á= íØ
áåÑÉâíì~êîÉ= î~òÜÇçå= íØ= àÉíØ= á
ä~êíØ=ÉÇÜÉ=åØ=ÇáíØí=åØ=î~òÜÇáãI
~=ãìåÇ=íØ=âíÜÉÜÉãá=åØ=âìëÜíÉ
íØ áòçäáãáí= ëá´= âÉãá= èÉåØ= åØ
Ñáääáã íØ=é~åÇÉãáëØ\=
hê~ëåáèáW råØ= àì= Ñä~ë= éØê
~ëéÉâíáå= âäáåáâK= kØëÉ= î~òÜÇçå
íØ= âÉãá= åìãØê= íØ= ã~ÇÜ= íØ
ê~ëíÉîÉ= ÇÜÉ= êêàÉÇÜáãáëÜí= íØ
~íóêÉ= èØ= â~åØ= åÉîçàØ éØê

íê~àíáã= ëéáí~äçêI= ëÜìãØ= ëÜéÉàí
áåëíáíìÅáçåÉí= íçå~= Çç= íØ
ÖàÉåÇÉå= éØêÄ~ääØ= åàØ= éêÉëáçåá
íØ= à~ëÜíØò~âçåëÜØã= éØê= íÛá
íê~àíì~ê=âØíç=ê~ëíÉK q~åáãØ=åÉ=ëá
nhrh= ÇÜÉ= pÜphrh= âÉãá
~âíáîáòì~ê= éä~åáå= èØ= âÉãá
é~ëìê= åØ= ÑáääáãI âÉãá= äáêì~ê
Ü~éØëáê~í= É= häáåáâØë ëØ
mìäãçäçÖàáëØ ÇÜÉ= íØ
aÉêã~íçäçÖàáëØ éØê= íÛá= êêáíìê
â~é~ÅáíÉíÉ= íçå~= ÇÜÉ= éØê= íÛì
éØêÄ~ääìê= ãÉ= âØíØ= ëáíì~íØK kØ
íçí~ä= éØê= ãçãÉåíáå= âÉãá= ORM
ëÜíêÉíØê= ÇÜÉ= àÉãá= ÇìâÉ
éØêÖ~íáíìê= åàØ Ü~éØëáêØ= éØê
âìàÇÉë= áåíÉåëáî= éØê= é~ÅáÉåíØí
èØ= Çç= íØ= âÉåØ= åÉîçàØ
éØêâìàÇÉëàÉ=âäáåáâÉK==

béçâ~=É=êÉÒW mç=åØ=~ëéÉâíáå=É
êÉëìêëÉîÉ= Üìã~åÉI= ë~= â~
â~é~ÅáíÉí= hçëçî~= í~= éØêÄ~ääçàØ
êêáíàÉå= É= Ñäìâëáí= íØ= íØ
áåÑÉâíì~êîÉ\
hê~ëåáèáW p~= áì éØêâÉí
â~é~ÅáíÉíÉîÉ= íØ= ëÜíêÉíØêîÉI ~àç
åìâ= Çç= íØ= é~ê~èÉëØ= åÇçåàØ
éêçÄäÉã=íØ=ã~ÇÜ=ëÉéëÉ=~í~=Çç
íØ= ~âçãçÇçÜÉëÜáå= åØ= âäáåáâ~
íØ= íàÉê~K= mêçÄäÉã= Çç= íØ= àÉåØ
êÉëìêëÉí=Üìã~åÉI=ëéÉÅá~äáëíØí=É
ÑìëÜ~îÉ= éØêâ~íØëÉ= èØ= Çç= íÛá
íê~àíçàåØ= âØíç= ê~ëíÉK= gì= É= Çáåá
åìãêáå= É= áåÑÉâíçäçÖØîÉ åØ
häáåáâØå= fåÑÉâíáîÉI èØ= àÉãá= ONI
éØê~ÑØêëáëÜí= â~è= à~åØ= ÉÇÜÉ
åØéØê= âäáåáâ~= êÉÖàáçå~äÉK
mê~åÇ~àI Çç= íØ= àÉíØ= åàØ= ëÑáÇØ= É
à~ëÜíØò~âçåëÜãÉ éØê= íÛá
íê~àíì~ê=ê~ëíÉí=É=êÉà~K=

c~íçå=a¦oj^hr

mofpeqfk¦I= NV= nbopelo J dàÉêë~
åìãêá= á= ê~ëíÉîÉ= ãÉ= `çîáÇJNV
î~òÜÇçå= íØ= êêáíÉíI= rkf`bcJá
âØêâçå= èØ= íØ= âìàÇÉëÉåá= éØê
ëÜØåÇÉíáå=ÇÜÉ=ãáêØèÉåáÉå=íì~à
ÇÜÉ= íÛá= ãÄêçåá= íØ= íàÉêØíK
mØêÇÉêáë~= ëÜéÉàíØëá~= ÇÜÉ
ëÜâ~ää~= É= ëÜéØêíÜáãáí= åÖ~
áåÑÉâíáãá=éç=é~ê~èÉëáå=ëÑáÇ~= íØ
é~åìãØêí~I= rkf`bcJá= ÄØå
íÜáêêàÉ= èØ= íØ= î~òÜÇçÜÉí
åÇØêã~êêà~= É= íêá= ã~ë~îÉ
é~ê~éê~âÉ= íØ= íÜàÉëÜí~= éØê= íÛá
òîçÖØäì~ê=ëÜ~åëÉí=éØê= áåÑÉâíáã
çëÉ= éØêÜ~éàÉ= íØ= `çîáÇJNVW
jÄ~åá= ã~ëâØ= åØ= Ü~éØëáê~í
éìÄäáâÉX= jÄ~åá= íØ= é~âíØå= NKR
ãÉíØê= Çáëí~åÅØ= ãÉ= íØ= íàÉêØíX
i~åá= êêÉÖìääáëÜí=Çì~êí= íì~à~=ãÉ
ë~éìå= ÇÜÉ= ìàØK= jÄêçàíà~= É
ëÜØåÇÉíáí= íØ= ÑØãáàØîÉ= ÇÜÉ

âçãìåáíÉíÉîÉ= ãÄÉíÉí= éêáçêáíÉí
âêóÉëçê= éØê= rkf`bcJáåK= kÉ
àÉãá= åØ= é~êíåÉêáíÉí= ãÉ
áåëíáíìÅáçåÉíI= ëÜçèØêáåØ= ÅáîáäÉI
ãÉÇá~íI= éêáåÇØêáí= ÇÜÉ= íØ= êáåàíØ
åØ=ãØåóêØ=èØ= íØ=êÉ~ÖçàãØ=ÇÜÉ
íØ=êáã~êêáã=îÉíÉå=åÖ~=ÉÑÉâíÉí=É
`çîáÇJNVK=¦ëÜíØ=~êêáíìê=éêçÖêÉë
á=âçåëáÇÉêìÉëÜØãI=éçê=ÇìÜÉí=íØ
ÄØÜÉí= ëÜìãØ= ãØ= íÉéØê= éØê
âêáàáãáå=É=åàØ=åçêã~äáíÉíá= íØ= êáK
råØ= îÉíØ= á= éê~âíáâçà= ÇÜÉ= ì= ÄØà
íÜáêêàÉ=íØ=ÖàáíÜØîÉ=íØ=éê~âíáâçàåØ
íêÉ= Ü~é~= íØ= íÜàÉëÜíØ= Úã~ëâØI
Çáëí~åÅØI= ÜáÖàáÉåØÛ= éØê= í~
ãÄêçàíìê=åàØêáJíàÉíêáåÒI=â~=íÜØåØ
jìê~í= p~ÜáåI= ëÜÉÑ= á= wóêØë= ëØ
rkf`bcJáí=íØ=hçëçîØëK
nØ= åÖ~= Ñáääáãá= á= ëÜéØêíÜáãáíI
rkf`bcJá= â~= ëáÖìêì~ê= TKN= íçåØ
íØ= é~àáëàÉîÉ= ãÄêçàíØëÉ
éÉêëçå~äÉ=EmjmF=éØê=jáåáëíêáåØ
É=pÜØåÇÉíØëáëØI=âì=NM=éØê=èáåÇ=É
íóêÉ= à~åØ= ëÜéØêåÇ~êØ= åØ

áåëíáíìÅáçåÉí= ëÜØåÇÉíØëçêÉ= íØ
âçãìåáíÉíáí= ëÉêÄK= OM= MMM= é~âç
íØ= ÜáÖàáÉåØë= Ñ~ãáäà~êÉ= ÇÜÉ
é~àáëàÉ=ëÜíÉëØ=éØê=ÑØãáàØí=ì=à~åØ
ëÜéØêåÇ~êØ= éØêãÉë= hêóèáí= íØ
hìè= íØ= hçëçîØë= Ñ~ãáäàÉîÉ= åØ
åÉîçàØ= ãÉ= ãÄØëÜíÉíàÉå
Ñáå~åÅá~êÉ= íØ= rp^faJáí= åØ
hçëçîØ= ÇÜÉ= nÉîÉêáëØ= ëØ
iìâëÉãÄìêÖìíK=
rkf`bcJá= Çç= íØ= î~òÜÇçàØ= íØ
ëáÖìêçàØ= ~ëáëíÉåÅØ= íÉâåáâÉI
çÑêáã=íØ=ÑìêåáòáãÉîÉ=ÉëÉåÅá~äÉI
ãÄØëÜíÉíàÉ= ÉÑÉâíáîÉ= íØ
âçãìåáâáãáí= éØê= í~= ëáÖìêì~ê
ãÄêçàíàÉå= É= íØ= ÇêÉàí~îÉ= íØ
ÑØãáàØîÉ=ÇÜÉ=Ñ~ãáäàÉîÉ=íØ=íóêÉK
dà~íØ=ãì~àîÉ= íØ= ~êÇÜëÜØãI= åØ
âçåëìäíáã= ãÉ= jáåáëíêáåØ= É
pÜØåÇÉíØëáëØ= ÇÜÉ= l_pÜJåØI
rkf`bcJá=Çç=íØ=ëàÉääØ=PTKR=íçåØ
ëÜíÉëØ= é~àáëàÉ= ãÄêçàíØëÉ
éÉêëçå~äÉ=EmjmF=éØê=éìåçåàØëáí
ëÜØåÇÉíØëçêØ= íØ= îáàØë= ëØ= é~êØK

hØíç= ÑìêåáòáãÉ= ÉëÉåÅá~äÉ= à~åØ
îØåØ= åØ= ÇáëéçòáÅáçå= éØêãÉë
ãÄØëÜíÉíàÉë= Äìà~êÉ= íØ=nÉîÉêáëØ
ëØ=iìâëÉãÄìêÖìí=ãÉ=NV=íçåØ=EO
QTS=VMM=åàØëá=mjmFI=^ãÄ~ë~ÇØë
ëØ= g~éçåáëØ= åØ= hçëçîØ= ãÉ= VKR
íçåØ=EVVP=TRM=mjmF=ÇÜÉ=cçåÇá=á
jáêØÄÉëáãáí= éØê= oÉ~Öáã= ÇÜÉ
oáãØâØãÄàÉ=åÖ~=`çîáÇJNV=á=h_J

ëØ=ãÉ=VJíçåØ=EVNS=TMM=mjmFK
rkf`bcJá= á= îäÉêØëçå= éØêéàÉâàÉí
É= Ççå~íçêØîÉI= áåëíáíìÅáçåÉîÉ
ÇÜÉ= é~êíåÉêØîÉ= íØ= íàÉêØ= ÇÜÉ
ØëÜíØ=á=éØêâìëÜíì~ê=í~=î~òÜÇçàØ
âØíØ= é~êíåÉêáíÉí= íØ= ÑçêíØ= åØ
ãØåóêØ=èØ=íÛá=éäçíØëçàØ=åÉîçà~í
É= éÉêëçå~îÉ= íØ= éêÉâìê= åÖ~
`çîáÇJNVK

COVID-19, SHQETËSUESE 

UNICEF-i bën thirrje për respektimin
e masave parandaluese të Covid-19 
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mofpeqfk¦I= NV= nbopelo EboF= J
jáåáëíêá= á= aêÉàíØëáëØI= pÉäáã
pÉäáãáI= íØ=éêÉãíÉå=â~=éêáíìê=åØ
í~âáã=ëÜÉÑáå=É=wóêØë=ëØ=rkf`bcJ
áí=åØ=hçëçîØI=jìê~í=p~ÜáåK=
jáåáëíêá=pÉäáãáI=Öà~íØ=Çáëâìíáãáí
ãÉ= p~ÜáåáåI= â~= Ñ~äØåÇÉêì~ê
rkf`bcJáå=éØê=ãÄØëÜíÉíàÉå=èØ
ì~= â~= ÇÜØåØ= áåëíáíìÅáçåÉîÉ= íØ
oÉéìÄäáâØë= ëØ= hçëçîØë= éØêãÉë
éêçÖê~ãÉîÉ=íØ=íóêÉI=ãÉ=íÜÉâë=íØ
îÉ´~åíØ= éØê= éêçãçîáãáå= ÇÜÉ
ãÄêçàíàÉå= É= íØ= ÇêÉàí~îÉ= íØ
ÑØãáàØîÉ=åØ=îÉåÇáå=íçåØK
dà~íØ= âØíáà= í~âáãá= ì= éçíÉåÅì~

åÉîçà~= éØê= åàØ= òÄ~íáã= ãØ
ÉÑÉâíáî=íØ=äÉÖàáëä~Åáçåáí=ÉâòáëíìÉë
ÇÜÉ=Ä~ëÜâØéìåáã=ãØ= íØ=ã~ÇÜ
ãÉë= åáîÉäÉîÉ= íØ= åÇêóëÜãÉ= íØ
~ìíçêáíÉíÉîÉ=éØêÖàÉÖàØëÉ=åØ=âØíØ
ÇêÉàíáãK= páé~ë= ãáåáëíêáí= pÉäáãáI
hçëçî~= â~=åÇØêíì~ê= äÉÖàáëä~Åáçå
Ä~ëÜâØâçÜçê=éØê=ÇêÉàíØëáåØ=éØê
íØ= ãáíìê= åØ= Ä~ëÜâØéìåáã= íØ
åÖìëÜíØ= ãÉ= rkf`bcJáåI= äáÖàÉ
âØíç=íØ=Åáä~í=à~åØ=íØ=òÄ~íìÉëÜãÉ
éØê=íØ=ÖàáíÜØ=ÑØãáàØí=åØ=íÉêêáíçêáå
É=hçëçîØëK
mç=åØ=í~âáã=é~äØí=ÄáëÉÇì~å=éØê
êááåíÉÖêáãáå= É= íØ= ãáíìêîÉ= íØ

ÄìêÖçëìêI=~ÇêÉëáãáå=É=´ØëÜíàÉîÉ
éØê= ãÄêçàíàÉå= É= ÑØãáàØîÉ
îáâíáã~= íØ= îÉéê~îÉ= éÉå~äÉ= ÇÜÉ
éØê= ãìåÇØëáíØ= éØê= í~= ÄØêØ
ÇêÉàíØëáåØ= éØê= íØ= ãáíìêáí= ãØ= íØ
è~ëëÜãÉ= ÇÜÉ= ãØ= íØ
âìéíìÉëÜãÉ=éØê=í~K
jáåáëíêá= á= aêÉàíØëáëØI= pÉäáã
pÉäáãáI=ì=ëáÖìêì~=éØê=ãÄØëÜíÉíàÉ
íØ= ãØíÉàãÉ= åÖ~= rkf`bcJá
éØêãÉë= éêçàÉâíÉîÉ= íØ
éØêÄ~ëÜâØí~=éØê=í~=~î~åÅì~ê=ãØ
íÉà=Ñìèáòáãáå=É=âì~Çêáí=äáÖàçê=ÇÜÉ
áåëíáíìÅáçå~ä=éØê=ãÄêçàíàÉå=É= íØ
ÇêÉàí~îÉ=íØ=ÑØãáàØîÉ=åØ=hçëçîØK

Selimi: Kosova ka ndërtuar legjislacion
bashkëkohor për drejtësinë për të mitur

jfqolsf`¦I= NV= nbopelo EboF= J
hêóÉí~êá=á=hçãìåØë=ëØ=jáíêçîáÅØëI
^Öáã= _~ÜíáêáI= ëØ= Ä~ëÜâì= ãÉ
ÇêÉàíçêáå=É=̂ êëáãáíI=bÖòçå=g~ëÜ~êáI
íØ= éêÉãíÉå= â~åØ= ãÄ~àíìê= åàØ
í~âáã=îáêíì~ä=éØêãÉë=éä~íÑçêãØë
ÇáÖàáí~äÉ=wççãÒI=ãÉ= âêóÉëìÉëÉå
É= ~ë~ãÄäÉëØ= âçãìå~äÉ= íØ
ÑØãáàØîÉI= ^ÇÉ~= q~ÜáêáI
éØêÑ~èØëìÉëÉå= É= lgn= póêá= á
sáòáçåáíÒI= qÉìí~= râ~I= ÇÜÉ
éØêÑ~èØëìÉëÉí= åÖ~= çêÖ~åáò~í~
p~îÉ= qÜÉ= `ÜáäÇêÉåÒI= wóê~= åØ
hçëçîØK
hó=í~âáã=ØëÜíØ=êÉ~äáòì~ê=åØ=ÑçêãØ
ÇÉÄ~íáI= âì= âêóÉëìÉëà~= É
~ë~ãÄäÉëØ=âçãìå~äÉ=íØ=ÑØãáàØîÉ
â~= é~ê~ëÜíêì~ê= Çáë~= éóÉíàÉ= ÇÜÉ
êÉâçã~åÇáãÉ=íØ=åñàÉêê~=åÖ~=~å~
É= ÑØãáàØîÉ=~ë~ãÄäáëíØ= äáÇÜìê=ãÉ
ëÑáÇ~í=É=ÑØãáàØîÉ=Öà~íØ=âØë~à=âçÜÉ
íØ= é~åÇÉãáëØ= åØ= ÑìëÜØå= É
~êëáãáíI=ëÜØåÇÉíØëáëØ=É=ëáÖìêáëØ=ëá
ÇÜÉ=éØê= ~åÖ~òÜáãáå=É= âçãìåØë
Öà~íØ=ÇÜÉ=é~ë=é~åÇÉãáëØK

cáääáãáëÜí= âêóÉëìÉëà~= q~Üáêá= â~
ëÜé~äçëìê=Çáë~=éêÉà=âØêâÉë~îÉ=ÇÜÉ
êÉâçã~åÇáãÉîÉ= íØ= ÑØãáàØîÉ
~ë~ãÄäáëíØI= ëáW= éØêãáêØëáãá= á
áåÑê~ëíêìâíìêØë= ëÜâçääçêÉI
ëÜèóêíáãá=á=ãìåÇØëáîÉ=ÄìñÜÉíçêÉ
éØê=é~àáëàÉå=É=åñØåØëîÉ=ãÉ=ãàÉíÉ
íÉâåçäçÖàáâÉ= Eä~éíçéØI= í~ÄäÉíØF
ÇÜÉ=´ØëÜíàÉ=íØ=íàÉê~=íØ=Åáä~í=äáÇÜÉå

ãÉ=éêçÅÉëáå=ãØëáãçêK
kÇØêë~= âêóÉí~êá= _~Üíáêá= á= åàçÑíçá
éàÉëØã~êêØëáí= ãÄá= éä~åÉí= É
ÉâòÉâìíáîáí= âçãìå~ä= èØ
åÇØêäáÇÜÉå=ãÉ=́ ØëÜíàÉí=É=ÑØãáàØîÉ
ÇÜÉ= íØ= åñØåØëîÉI= ãÉ= íÜÉâë= íØ
îÉ´~åíØ= ~åÖ~òÜáãáå= É
éëáâçäçÖØîÉ=åØ=ëÜâçää~í=É=ãÉëãÉ
ÇÜÉ=ëÜâçää~í=ãÉ=åìãØê=íØ=ã~ÇÜ

íØ= åñØåØëîÉI= ãÄìäáãáå= ãÉ
â~ÄáåÉíÉI=âêáàáãáå=É=âìëÜíÉîÉ=ãØ
íØ= ãáê~= éØê= ÖàáíÜØéØêÑëÜáêàÉ= íØ
ÑØãáàØîÉ=ãÉ=åÉîçà~=íØ=îÉ´~åí~I=ëá
ÇÜÉ= éØê= î~òÜÇáãáå= É= éêçàÉâíÉîÉ
éØê= êêÉÖìääáãáå= É= áåÑê~ëíêìâíìêØë
ÇÜÉ= ãàÉÇáëáí= ëÜâçääçêK= bÇÜÉ= åØ
âØåÇáå= É= çêÖ~åáòáãáí= íØ
ÄêÉåÇëÜØã= ÇÜÉ= íØ= áåîÉëíáãÉîÉ
â~éáí~äÉ=âÉãá=éä~åÉ=âçåâêÉíÉ=ãÄá
Ñìåâëáçåáãáå= É= ëÜâçää~îÉI= éç
~ëÜíì= åØ= Ä~òØ= íØ= åÉîçà~îÉ= âÉãá
Ñáå~äáòì~ê= éêçàÉâíÉ= èØ= Çç= í~
éØêãáêØëçàåØ= ÉÇÜÉ= ãØ= íìíàÉ
ÖàÉåÇàÉå= É= áåÑê~ëíêìâíìêØë= ÇÜÉ
ãàÉÇáëáí= ëÜâçääçêI= Çáë~= éêÉà= íØ
Åáä~îÉ= îÉ´ëÉ= â~åØ= Ñáääì~ê= ëØ
ÉâòÉâìíì~êáÒI=â~=íÜØåØ=_~ÜíáêáK
mç= ~ëÜíìI= ÇêÉàíçêá= á= aêÉàíçêáëØ
hçãìå~äÉ= íØ= ^êëáãáíI= bÖòçå
g~ëÜ~êáI=ëÜé~äçëá=çêÖ~åáòáãáå=ÇÜÉ
Ñìåâëáçåáãáå= É= ÇêÉàíçêáëØ= ÇÜÉ
ëÜâçää~îÉ= Öà~íØ= ãÄ~àíàÉë= ëØ
ãØëáãáí= åØ= Çáëí~åÅØK= hó= îáí
ëÜâçääçê= â~= èÉåØ= á= îÉ´~åíØ= ë~= áì

éØêâÉí=åÖà~êàÉîÉ=ãÉ=íØ=Åáä~í=ØëÜíØ
Ä~ää~Ñ~èì~ê= àç= îÉíØã= éÉêëçåÉäá
~êëáãçêK= jØëáãá= åØ= Çáëí~åÅØ= ëá
~äíÉêå~íáî~=ãØ=É=ãáêØ=â~=ëàÉääØ=åàØ
éØêîçàØ=íØ=êÉ=ÇÜÉ=ëáÖìêáëÜí=èØ=Çç=íØ
î~òÜÇçà= ëØ= ~éäáâì~êá= ÉÇÜÉ= åØ= íØ
~êÇÜãÉåK= dà~íØ= âØë~à= éÉêáìÇÜÉI
ëØ= Ä~ëÜâì= ãÉ= ëÜâçää~í= éØêãÉë
Úéáâ~îÉ= íØ= âçåí~âíáíÛI= âÉãá
ëÜâØãÄóÉê= áåÑçêã~ÅáçåÉí= ÇÜÉ
êÉâçã~åÇáãÉí= ãÄá= êêàÉÇÜØå= É
éêçÅÉëáí= íØ= ãØëáãáí= åØ= Çáëí~åÅØ
ÇÜÉ= Ü~é~í= éØêÅàÉääØëÒI= â~= íÜØåØ
ÇêÉàíçêá=g~ëÜ~êáK
q~âáãá= á= ãÄ~àíìê= ØëÜíØ= òÜîáääì~ê
åØ= âì~ÇØê= íØ= éêçÖê~ãáí= íÉã~íáâ
åØ=ÑìëÜØå=É=ãÄêçàíàÉë=ëØ=ÑØãáàØîÉ
ÇÜÉ= èÉîÉêáëàÉë= ãÉ= íØ= ÇêÉàí~í= É
ÑØãáàØîÉ= aÉíóêáãá= óåØ= éØê= íØ
~êÇÜãÉå= J= ãÄêçàíà~= É= ÑØãáàØîÉ
ÇÜÉ= èÉîÉêáëà~= É= íØ= ÇêÉàí~îÉ= íØ
ÑØãáàØëÒI= á= Åáäá= òÄ~íçÜÉí= åÖ~
çêÖ~åáò~í~= póêá= á= sáòáçåáí= åØ
é~êíåÉêáíÉí=ãÉ=p~îÉ=íÜÉ=`ÜáäÇêÉåI
wóê~=åØ=hçëçîØK

Bahtiri mban takim virtual me Asamblenë
Komunale të Fëmijëve 

mofpeqfk¦I= NV= nbopelo EboF= J
hêóÉí~êá= á= káëãØë
pçÅá~äÇÉãçâê~íÉI=c~íãáê=iáã~àI=ì
â~= ìêì~ê= éìåØ= íØ= ãÄ~êØ
òØîÉåÇØëãáåáëíê~îÉ=íØ=éêçéçòì~ê
åÖ~=âàç=é~êíáI=íØ=ÅáäØí=í~ëÜãØ=à~åØ
ÉãØêì~ê= åÖ~= âêóÉãáåáëíêá
î̂Çìää~Ü= eçíáK= gì= ìêçà= éìåØ= íØ

ãÄ~êØ= åØ= nÉîÉêáåØ= É= êÉ= íØ
oÉéìÄäáâØë= ëØ= hçëçîØëI
òØîÉåÇØëãáåáëíê~îÉ=íØ=éêçéçòì~ê

åÖ~=káëã~=pçÅá~äÇÉãçâê~íÉ=ÇÜÉ
íØ=ÉãØêì~ê=åÖ~=âêóÉãáåáëíêá=eçíáW
s~äÇÉíÉ= aìëÜáÅ~J_~àê~ãáI
òØîÉåÇØëãáåáëíêÉ= É= hìäíìêØëI
oáåáëØ=ÇÜÉ=péçêíáíI= w~Ñáê=_ÉêáëÜ~I
òØîÉåÇØëãáåáëíØê= á= mìåØîÉ= íØ
_êÉåÇëÜãÉI= _Éâáã= _êÉëíçîÅáI
òØîÉåÇØëãáåáëíØê= á= mìåØîÉ= íØ
g~ëÜíãÉ=ÇÜÉ=aá~ëéçêØë=ÇÜÉ=båîÉê
eçíáI= òØîÉåÇØëãáåáëíØê= á
_ìàèØëáëØI= móääí~êáëØ= ÇÜÉ

wÜîáääáãáí= oìê~äÒI= â~= ëÜâêì~ê
iáã~à= åØ= ääçÖ~êáåØ= É= îÉí= åØ
c~ÅÉÄççâÒK=
^á= â~= íÜØåØ= ëÉ= w~ÑáêáI= s~äÇÉíà~I
båîÉêá=ÇÜÉ=_Éâáãá=à~åØ=âì~Çêç=íØ
à~ëÜíØò~âçåëÜãÉ=ÇÜÉ=ëÉÅáäá=ãØ= á
éØêÖ~íáíìê= ëØ= íàÉíêáI= íØ= ÅáäØíI= ëáé~ë
íáàI= Çç= íÛá= âêóÉàåØ= ÇÉíóê~í
ëÜíÉíØêçêÉ=ãÉ=éØêÖàÉÖàØëá=ÇÜÉ=ãÉ
éØêâìëÜíáã= íØ= ä~êíØK= gì= éêáÑíØ= É
ãÄ~ê~>ÒI=â~=ëÜâêì~ê=iáã~àK

Limaj u uron punë të mbarë 
zëvendësministrave të Nismës 

mofpeqfk¦I= NV= nbopelo EboF= J
hêóÉãáåáëíêá= á= hçëçîØëI
^îÇìää~Ü= eçíáI= â~= éêáíìê= íØ
éêÉãíÉå= åØ= í~âáã= éØêÑ~èØJ
ëìÉëáí= É= mêÉëÜÉîØëI= íØ
_ìà~åçÅáí= ÇÜÉ= íØ=jÉÇîÉÖàØëI
ãÉ= íØ= ÅáäØí= â~= ÄáëÉÇì~ê= éØê
éêçÅÉëÉí= É= éØêÖàáíÜëÜãÉ= åØ
îÉåÇI= éØê= ëáíì~íØå= É= âêáàì~ê
åÖ~=é~åÇÉãá~=`çîáÇJNV=ÇÜÉ
éØê=ëÑáÇ~í=ãÉ=íØ=Åáä~í=éç=éØêJ
Ä~ääÉå= èóíÉí~êØí= ëá= é~ëçàØ= É

âØë~à= é~åÇÉãáÉK= eçíá= ãÉ
âØíØ= ê~ëí= â~= ëÜéêÉÜìê
éØêâìëÜíáãáå= É= nÉîÉêáëØ= ëØ
hçëçîØë= éØê= ãÄØëÜíÉíàÉå= É
î~òÜÇìÉëÜãÉ= íØ= èóíÉí~êØîÉ
íØ= iìÖáåØë= ëØ= mêÉëÜÉîØëK= mç
~ëÜíìI=~á= â~= íÜÉâëì~ê=Ö~íáëÜJ
ãØêáåØ=É=nÉîÉêáëØ=ëØ=hçëçîØë
éØê= ÑçêÅáãáå= É
Ä~ëÜâØéìåáãáí= ãÉ= éØêÑ~èØJ
ëìÉëáí= éçäáíáâØ= íØ= mêÉëÜÉîØëI
íØ= _ìà~åçÅáí= ÇÜÉ= íØ

jÉÇîÉÖàØë= ëá= ÇÜÉ= éØê
éØêâê~ÜàÉå= éØê= âØíç= íêá
âçãìå~= åØ= ÑìëÜØå
ÉâçåçãáâÉI=íØ=áåÑê~ëíêìâíìêØëI
âìäíìêØë= ÇÜÉ= ~êëáãáíK= kÇØêë~
éØêÑ~èØëìÉëáí= É= mêÉëÜÉîØëI
_ìà~åçÅáí= ÇÜÉ= jÉÇîÉÖàØë= É
â~åØ= Ñ~äØåÇÉêì~ê= eçíáå= éØê
éêáíàÉå=ÇÜÉ=éØê=éØêâìëÜíáãáå
É= nÉîÉêáëØ= ëØ= hçëçîØë= éØê= í~
î~òÜÇì~ê= Ä~ëÜâØéìåáãáå
ÉÇÜÉ=åØ=íØ=~êÇÜãÉåK

Qeveria e Kosovës i ofron mbështetje Luginës së Preshevës
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c~íçå=a¦oj^hr

mofpeqfk¦I= NV= nbopelo J
hêóÉãáåáëíêá= á= hçëçîØëI
^îÇìää~Ü= eçíáI= â~= éêáíìê= íØ
éêÉãíÉå= åØ= í~âáã= êÉâíçêØí= É
ìåáîÉêëáíÉíÉîÉ= éìÄäáâÉI= ãÉ= íØ
ÅáäØí=â~=ÄáëÉÇì~ê=éØê=òÜîáääáãÉí
åØ=~êëáãáå=ìåáîÉêëáí~ê=åØ=îÉåÇK=
kØ=âçåÑÉêÉåÅØå=éØê=ãÉÇá~I=é~ë
í~âáãáíI= âêóÉãáåáëíêá= eçíá= â~
íÜØåØ= ëÉ= êÉâíçêØí= á= â~= åàçÑíì~ê
ãÉ= éêçÖê~ãáå= èÉîÉêáëØë= éØê
ÑìëÜØå= É= ~êëáãáí= ÇÜÉ= â~åØ
ÉîáÇÉåíì~ê= åØ= ÇÉí~àÉI= Ä~ëÜâØ
ãÉ= òØîÉåÇØëâêóÉãáåáëíêáå= ÇÜÉ
~åØí~êØí= É= â~ÄáåÉíáíI= Çáë~= éêÉà
éêáçêáíÉíÉîÉ= ãØ= ìêÖàÉåíÉ= èØ
â~åØ= âØíç= ìåáîÉêëáíÉíÉK= r
ãçêØã= îÉëÜ= éØê= í~âáãÉí= É
êêÉÖìääí~= ë~= áì= éØêâÉí
éêáçêáíÉíÉîÉ= èØ= âÉãá= åØ
éêçÖê~ãI= ÇìâÉ= Ñáääì~ê= åÖ~
åÇêóëÜáãÉí=É=åÉîçàëÜãÉ=äáÖàçêÉ
èØ=ÇìÜÉí=íØ=åÇçÇÜáå=åØ=~êëáãáå
É= ä~êíØ= éØê= íÛá= éØêÖ~íáíìê= âØíç
áåëíáíìÅáçåÉ=éØê=åÉîçà~í=É=íêÉÖìí
íØ= éìåØë= åØ= hçëçîØ= ÇÜÉ= ãØ
ÖàÉêØÒI= ØëÜíØ= ëÜéêÉÜìê
âêóÉãáåáëíêá= eçíáI= ÇìâÉ
íÜÉâëì~ê= ëÉ= êÉâíçêØí= É
ìåáîÉêëáíÉíÉîÉ= á= â~= åàçÑíì~ê
ÉÇÜÉ=éØê=çêáÉåíáãáå=É=èÉîÉêáëØ
éØê= í~= íÜÉãÉäì~ê= cçåÇáå= É
éØêëçëãØêáëØI= éØê= íØ= Ñáå~åÅì~ê
áåÇáîáÇØ= ÇÜÉ= éêçÖê~ãÉ= íØ
åÇêóëÜãÉ=åØ=âØíç=ìåáîÉêëáíÉíÉI
èØ= íêÉÖçàåØ= ÅáäØëá= íØ= ä~êíØ= ÇÜÉ
âçåâìêêÉåÅØ=åØ=íêÉÖI=åØ=îÉ´~åíá
åØ=ëíìÇáãÉ=íØ=Ççâíçê~íØëK=
mç= ~ëÜíìI= âêóÉãáåáëíêá= eçíá= â~
íêÉÖì~ê= ëÉ= ãÉ= êÉâíçêØí= à~åØ
é~àíì~ê=ÉÇÜÉ=éØê=åÉîçàØå=èØ= íØ

éìåçàåØ= ëØ= Ä~ëÜâì= éØê= íÛá
éêçÑáäáòì~ê= ìåáîÉêëáíÉí= éìÄäáâÉI
ÖàáíÜãçåØ= åØ= éØêéìíÜàÉ= ãÉ
ëí~åÇ~êÇÉí= É= ÅáäØëáëØ= ÇÜÉ
åÉîçàØå= É= íêÉÖìí= íØ= éìåØë= àç
îÉíØã=åØ=hçëçîØI=éçê=ÉÇÜÉ=ãØ
ÖàÉêK=aç=íÛá=åÇáÜãçàãØ=íØ=ÖàáíÜ~
âØíç= áåëíáíìÅáçåÉ= èØ= íÛá
éäçíØëçàåØ= âìëÜíÉí= ë~= áì=éØêâÉí
âØêâÉë~îÉ= èØ= â~= ^ÖàÉåÅá~= éØê
^âêÉÇáíáã= É= hçëçîØë= ÇÜÉI
ÖàáíÜ~ëÜíìI= ì= é~àíì~ã= éØê= Çáë~
îÉéêáãÉ= íØ= ãÉåàØÜÉêëÜãÉ= èØ
ÇìÜÉí= íØ=åÇçÇÜáå=åØ=~êëáãáå=É
ä~êíØ= éìÄäáâ= ë~= á= éØêâÉí
ãáê~íáãáí= íØ= ëí~íìíÉîÉ= åØ
hìîÉåÇáå= É= hçëçîØë= íØ

ìåáîÉêëáíÉíÉîÉI= åØ= ãØåóêØ= èØ
âØíç= ìåáîÉêëáíÉíÉ= íØ= âÉåØ
ãìåÇØëá= í~= êêáëáå= é~î~êØëáåØ
ÇÜÉ= ~ìíçåçãáåØ= É= íóêÉ= åÖ~
jáåáëíêá~= É= ^êëáãáíI= éØêÑëÜáêØ
ÉÇÜÉ= é~î~êØëáåØ= Ñáå~åÅá~êÉI
ÇìâÉ= Ñáääì~ê= åÖ~= N= à~å~êá= á= îáíáí
OMONÒI=â~=ÇÉâä~êì~ê=âêóÉãáåáëíêá
eçíáI= á= Åáäá= â~= Ñ~äØåÇÉêì~ê
êÉâíçêØí= éØê= éê~åáåØ= ÇÜÉ
ãáêØâìéíáãáå=èØ=íØ=ìäÉå=Ä~ëÜâØ
ÇÜÉ= íØ= éìåçàåØ= åØ= Çáë~= ÖêìéÉ
éìåÉëÉ= éØê= åÇêóëÜáãÉí= äáÖàçêÉ
ÇÜÉ= éØê= éä~åáå= ÖàáíÜØéØêÑëÜáêØë
éØê=éêçÑáäáòáãáå=É=áåëíáíìÅáçåÉîÉ
íØ=~êëáãáí=íØ=ä~êíØK=
oÉâíçêá= á= råáîÉêëáíÉíáí= íØ

mêáëÜíáåØëI= j~êà~å= aÉã~I= ÇìâÉ
Ñçäìê= éØê= í~âáãáå= ãÉ
âêóÉãáåáëíêáå=eçíá= ÇÜÉ= êÉâíçêØí
É=íàÉêØI=â~=íÜØåØ=ëÉ=âàç=áëÜíÉ=åàØ
åáëãØ=èØ=îØêíÉí=â~=ãìåÖì~êI=èØ
íØ= âÉåØ= í~âáãÉ= ãÉ
âêóÉãáåáëíêáåK= r= é~àíì~ã= éØê
ëÜìãØ= îÉåÇáãÉI= éØê= ëÜìãØ
åÇêóëÜáãÉ=éçòáíáîÉ=èØ=ÇìÜÉí= íØ
åÇçÇÜáå=åØ=~êëáãáå=É= ä~êíØ=ÇÜÉ
íØ=ÖàáíÜØ=áëÜáå=íØ=åàØ=ãÉåÇáãá=èØ
ëØ= Ä~ëÜâì= ~íç= åÇêóëÜáãÉ
éçòáíáîÉ=ãìåÇ=íÛá=ÄØàãØ=êÉ~äáíÉí
ÇÜÉ=âó=êÉ~äáíÉí=Çç=í~=âÉíØ=ÉÑÉâíáå
É= îÉí= èØ= åÉëØêI= é~ëåÉëØêI= íØ
éØêÖ~íáëáã=íØ=Çáéäçãì~êI=íØ=ÅáäØí
Çç= íØ= àÉåØ= äáÇÉêØ= íØ= ãáêØI

áåçî~íáîØI=Çç=íØ=âÉåØ= áÇÉÒI=ØëÜíØ
ëÜéêÉÜìê=êÉâíçêá=aÉã~K
kÇØêë~= âêóÉëìÉëá= á= hçåÑÉêÉåÅØë
ëØ= oÉâíçêØîÉI= åàØâçÜØëáëÜí
êÉâíçê= á= råáîÉêëáíÉíáí= íØ= dàáä~åáí
h~Çêá= wÉâ~ÒI= _~àê~ã= hçëìãáI
é~ëá= â~= Ñ~äØåÇÉêì~ê
âêóÉãáåáëíêáå= éØê= è~ëàÉå= åÇ~à
éçäáíáâ~îÉ=íØ=~êëáãáí=íØ=ä~êíØI=íÜ~
ëÉ= ëçí= ì= ÄáëÉÇì~= éØê= éçäáíáâ~í
âêóÉëçêÉ=íØ=èÉîÉêáëØ=åØ=~êëáãáå=É
ä~êíØ= ÇÜÉ= ëÉ= âàç= ØëÜíØ= åàØ= è~ëàÉ
ëÜìãØ= éçòáíáîÉ= èØ= íØ= ÑäáíÉí= ãÉ
éØêÖàÉÖàØëáí=âêóÉëçêØ=éØê=~êëáãáå
É= ä~êíØI= èØ= à~åØ= ìåáîÉêëáíÉíÉí
éìÄäáâÉ= ÇÜÉ= êÉâíçêØí= É= âØíóêÉ
ìåáîÉêëáíÉíÉîÉK

Kryeministri takon rektorët e universiteteve publike,
diskuton për zhvillimet në arsimin universitar

mofpeqfk¦I= NV= nbopelo EboF= J
jáåáëíêá= á= pÜØåÇÉíØëáëØI
^êãÉåÇ= wÉã~àI= â~= éêáíìê= íØ
éêÉãíÉå= åØ= í~âáã
~ãÄ~ë~Ççêáå= É= jÄêÉíØêáëØ= ëØ
_~ëÜâì~ê=åØ=hçëçîØI=káÅÜçä~ë
^ÄÄçííI= á=Åáäá= áëÜíÉ= á=ëÜçèØêì~ê
åÖ~= p~ã= m~áÅÉI= ìÇÜØÜÉèØë= á
ÇÉé~êí~ãÉåíáí= éçäáíáâ= åØ= âØíØ
~ãÄ~ë~ÇØK= kØ= âØíØ= í~âáã
ãáåáëíêá=wÉã~à=â~= Ñ~äØåÇÉêì~ê
~ãÄ~ë~Ççêáå= ^ÄÄçíí= éØê
ãÄØëÜíÉíàÉå= É= jÄêÉíØêáëØ= ëØ
_~ëÜâì~ê= éØê= hçëçîØå= ëá= åØ
êê~ÑëÜáå=éçäáíáâI=éç=~ëÜíì=ÉÇÜÉ
åØ=~íØ=ëÜØåÇÉíØëçêK
jØ=íìíàÉI=~á=â~=íÜØåØ=ëÉ=jpÜJà~
â~= ãçÄáäáòì~ê= â~é~ÅáíÉíÉí
åàÉêØòçêÉ= ÇÜÉ= áåÑê~ëíêìâíìêØå
ëÜØåÇÉíØëçêÉ=éØê=åàØ=éØêÖàáÖàÉ
ë~=ãØ=~ÇÉâì~íÉ=åÇ~à=`çîáÇJNV
åØ= âØíØ= Ñ~òØ= íØ= äáêáãáí= íØ
ã~ë~îÉI= âìêëÉ= â~= íÜÉâëì~ê= ëÉ
îÉåÇáãÉí= éØê= äáêáãÉí= É= íàÉê~
ÉîÉåíì~äÉ=Çç=íØ=ãÉêêÉå=Ä~òì~ê
åØ=êÉâçã~åÇáãÉí=É=ÇÜØå~=åÖ~
fåëíáíìíá= hçãÄØí~ê= á
pÜØåÇÉíØëáëØ= mìÄäáâÉ= ëáé~ë

ëáíì~íØë= ÉéáÇÉãáçäçÖàáâÉ= åØ
íÉêêÉåK
^á= É= â~= ëáÖìêì~ê= ~ãÄ~ë~Ççêáå
^ÄÄçíí=ëÉ=ëáëíÉãá=ëÜØåÇÉíØëçê
åØ= hçëçîØ= ØëÜíØ= îØåØ= åØ
Ñìåâëáçå= íØ= ãÄêçàíàÉë= ëØ
ëÜØåÇÉíáí= íØ= ëÉÅáäáí= èóíÉí~ê= íØ
îÉåÇáíI= åÇØêâçÜØ= èØ= ØëÜíØ
îäÉêØëì~ê= ÉÇÜÉ= ~ëáëíÉåÅ~
åÇØêâçãÄØí~êÉ= éØê= hçëçîØå
åØ=ãÉå~ñÜáãáå=É=`çîáÇJNVK
jáåáëíêá= wÉã~à= É= â~= åàçÑíì~ê
~ãÄ~ë~Ççêáå= Äêáí~åáâ= ÉÇÜÉ
ãÉ=éêáçêáíÉíÉí=É=éêçÖê~ãáí=éØê
ëÜØåÇÉíØëáåØK=
kÇØêë~= ~ãÄ~ë~Ççêá= ^ÄÄçíí= É
â~= áåâìê~àì~ê= jpÜJåØ= éØê
òÄ~íáãáå= É= ã~ë~îÉ= íØ
åÇØêã~êê~= ÇÜÉ= â~= íÜÉâëì~ê
åÉîçàØå= èØ= ãÉë~òÜÉí= éØê
èóíÉí~êØí= íØ= àÉåØ= ëÜìãØ= íØ
ÇêÉàíéØêÇêÉàí~=ÇÜÉ=í~=âìéíçàåØ
èØ= ÉëÉåÅ~= É= åàØ= êÉ~Öáãá= íØ
éØêÖàÉÖàëÜØã= åØ= âØíØ= âçÜØ
åØåâìéíçå=Ä~êíàÉå=É=ã~ëâ~îÉI
êì~àíàÉå= É= Çáëí~åÅØë= ÑáòáâÉI
ÜáÖàáÉåØë=ëØ=ä~êíØ=ÇÜÉ=òÄ~íáãáå
É=ÖàáíÜ~=ã~ë~îÉ=íØ=åÇØêã~êê~K

Ambasadori britanik interesohet 
për menaxhimin e situatës me Covid-19
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^äÄìäÉå~=pK=j^so^g

mofpeqfk¦I=NV=nbopelo J=jáåáëíêá=á
qêÉÖíáëØ= ÇÜÉ= fåÇìëíêáëØI= sÉëÉä
hê~ëåáèáI= â~= éêáíìê= åØ= í~âáã
ãáåáëíêáå= É= qìêáòãáí= ÇÜÉ
jàÉÇáëáí= íØ= pÜèáéØêáëØI= _äÉåÇá
häçëáK=m~ë=âØíáà= í~âáãáI=hê~ëåáèá
åØ= åàØ= âçåÑÉêÉåÅØ= â~= íÜØåØ= ëÉ
ãÉ= ãáåáëíêáå= häçëá= â~åØ
Çáëâìíì~ê=éØê= Ñáääáãáå=É= ëÉòçåáí
íìêáëíáâI=ÇìâÉ=åàçÑíì~ê= ëÉ=åÖ~=N
âçêêáâì= hçëçî~= ÇÜÉ= pÜèáéØêá~
Çç= í~= âÉåØ= åàØ= éä~íÑçêãØ= íØ

éØêÄ~ëÜâØí= íìêáëíáâÉK= pçí
åÇáÜÉã= à~ëÜíØò~âçåáëÜí= á
åÇÉêì~ê= éØê= îáòáíØå= É
áåëíáíìÅáçåÉîÉ= åÖ~= pÜèáéØêá~K
aáëâìíì~ã= äáÇÜìê=ãÉ= íìêáòãáå
É=íØ=Çó=ëÜíÉíÉîÉI=éØê=ãìåÇØëáíØ
É= Ä~ëÜâØéìåáãáí= åØ= íØ
~êÇÜãÉåK= r= é~àíì~ã= åØ= Ñáääáã
íØ= âçêêáâìí= í~= ÄØàãØ= Ü~éàÉå= É
ëÉòçåáí= íØ= îÉêØëÒI= â~= íÜØåØ
hê~ëåáèáI= ÇìâÉ= ÄØêØ=ãÉ= ÇáàÉ= ëÉ
åØ=ÑìåÇ=íØ=åØåíçêáí=Çç=íØ=Ü~éÉí
ëÉòçåá=ÇáãØêçê=åØ=hçëçîØK=kØ
ÑìåÇ= íØ= åØåíçêáí= Çç= í~= ÄØàãØ
Ü~éàÉå= É= ëÉòçåáí= ÇáãØêçê= åØ

hçëçîØK= r= é~àíì~ã= éØê= åàØ
éä~íÑçêãØ=íØ=éØêÄ~ëÜâØí=íØ=íØ=Çó
îÉåÇÉîÉÒI= ØëÜíØ= ëÜéêÉÜìê
hê~ëåáèáK
kÇØêë~=ãáåáëíêá= á= qìêáòãáí= ÇÜÉ
jàÉÇáëáí= íØ= pÜèáéØêáëØI= _äÉåÇá
häçëáI= â~= íÜØåØ= ëÉ= ãÉ= âØíØ
éä~íÑçêãØ= íØ= éØêÄ~ëÜâØí= Çì~å
íØ=Ç~äáå=ãÉ=åàØ=çÑÉêíØ= àç=îÉíØã
éØê=ëÜèáéí~êØí=É= íØ=Çó=îÉåÇÉîÉI
éçê= ÉÇÜÉ= éØê= íìêáëíØí= åÖ~
îÉåÇÉí=É=íàÉê~K=pá=åàØ=éêçãçíçê
íØ= à~ëÜíØò~âçåëÜØã= íØ
ÉâçåçãáëØ= ëØ= ëÜèáéí~êáëØI= ÇÉíá
ëÜèáéí~ê= ØëÜíØ= á= íØ= ÖàáíÜØ

ëÜèáéí~êØîÉI= ~äéÉí= à~åØ= íØ
éØêÄ~ëÜâØí~K= aáëâìíì~ã= éØê
åàØ= éä~íÑçêãØ= íØ= éØêÄ~ëÜâØí
íìêáëíáâÉI= éØê= åàØ= çÑÉêíØ= éØê
îÉåÇÉí= É= íàÉê~I= ëáÇçãçë= éØê
îÉåÇÉí= É= ä~êÖØí~ÒI= â~= íÜØåØ
häçëáK
jØ= íìíàÉI= häçëá= â~= íÜØåØ= ëÉ
pÜèáéØêá~= ÇÜÉ= hçëçî~= â~åØ
ÇØëÜãì~ê= ëÉ= ëáëíÉãá
ëÜØåÇÉíØëçê= ãìåÇ= í~= äìÑíçàØ
âçêçå~îáêìëáåI= ÇìâÉ= Ö~ê~åíì~ê
ëÜØåÇÉíØëá=éØê=íØ=ÖàáíÜØ=íìêáëíØí
èØ= Çç= í~= îáòáíçàåØ= ëÜíÉíáå
ëÜèáéí~êK=jÉ=Çó=Ä~ëÜâáíØ=Çç=íØ

Ççåáã= íØ= Ñíçåáã= íØ= ÖàáíÜØ
èóíÉí~êØí= èØ= íØ= î~òÜÇçàåØ= íØ
àÉåØ= íìêáëíØí= ãØ= íØ= ãáêØ= èØ= â~
pÜèáéØêá~K= kØ= pÜèáéØêá
ÇØëÜãì~ãI=~ëÜíì=ëá=åØ=hçëçîØI
ëÉ= ëáëíÉãÉí= ëÜØåÇÉíØëçêÉ= á~
ÇçäØå=ÇÜÉ=ãìåÇ=íØ=Ö~ê~åíçàãØ
åàØ= ëáÖìêá= ëÜØåÇÉíØëçêÉI=éçê=èØ
êÉâçã~åÇáãÉí= Çç= íØ= òÄ~íçÜÉå
åØ= êáÖçêçòáíÉíÒI= â~= íÜØåØ= häçëáI
ÇìâÉ= éêÉãíì~ê= ìäàÉ= ´ãáãÉëÜ
Öà~íØ= ëÉòçåáí= íìêáëíáâK= kìâ= â~
ëÜ~åë= íØ= âÉíØ= êêáíàÉ= ´ãáãÉëÜK
aç=íØ=âÉãá=ìäàÉ=´ãáãÉëÜÒI=ØëÜíØ
ëÜéêÉÜìê=häçëáK

Nga 1 korriku Kosova dhe Shqipëria, 
me platformë të përbashkët turistike

mofpeqfk¦I= NV= nbopelo EboF= J
jáåáëíêá~= É= mìåØë= ÇÜÉ
jáêØèÉåáÉë= pçÅá~äÉ= EjmjpF= â~
åàçÑíì~ê= íØ= ÖàáíÜØ= éÉåëáçåáëíØí
ëÉ= ÇÉêá= åØ= â~äáãáå= É= ëáíì~íØë
é~åÇÉãáâÉ=åìâ=à~åØ=íØ=çÄäáÖì~ê
íØ= é~ê~èáíÉå= åØ= òóê~í= É
éÉåëáçåÉîÉ=éØê=íÛì=ä~àãØêì~êK=
kØ= åàçÑíáãáå= É= âØë~à= ãáåáëíêáÉ
ØëÜíØ=íÜØåØ=ëÉ=âó=îÉåÇáã=ØëÜíØ
ã~êêØ= ãÉ= èØääáã= íØ

é~ê~åÇ~äáãáí= íØ= éØêÜ~éàÉë= ëØ
`çîáÇJNV= ÇÜÉ= òÄ~íáãáí= íØ
ã~ë~îÉ= íØ= jáåáëíêáëØ= ëØ
pÜØåÇÉíØëáëØ= ÇÜÉ= fåëíáíìíáí
hçãÄØí~ê= íØ= pÜØåÇÉíØëáëØ
mìÄäáâÉ=íØ=hçëçîØë=EfhpÜmhF=åØ
ãÄêçàíàÉå= É= ëÜØåÇÉíáí= íØ= íóêÉK
qØ= ÖàáíÜØîÉ= Çç= íÛì= êÉ~äáòçÜÉí
é~ÖÉë~= É= éÉåëáçåÉîÉ= é~= ~ëåàØ
åÇ~äÉëØ= ÇÉêá= åØ= íÉàâ~äáãáå= É
âØë~à= ëáíì~íÉ= ÇÜÉ

êÉâçã~åÇáãÉîÉ= íØ= íàÉê~= åÖ~
jpeLfhpem= ÇÜÉ= èÉîÉêá~K= qØ
ÖàáíÜØ= éÉåëáçåáëíØí= íØ= ÅáäØí
ÑáíçàåØ= íØ= ÇêÉàíØå= éØê= ÜÉêØ= íØ
é~êØ=åØ=éÉåëáçåI=åØëÉ=åìâ=â~åØ
ãìåÇØëá= íØ=é~ê~èáíàÉë= ÑáòáâÉ=åØ
òóê~í=É=éÉåëáçåÉîÉI=Çç=íÛì=åàáÜÉí
É= ÇêÉàí~= ÇÜÉ= éØêÑáíáãÉí= éØê
éÉåëáçå= åÖ~= Ç~í~= É
éÉåëáçåáãáíÒI= â~= åàçÑíì~ê
jmjpJà~K

Pensionistët s’kanë obligim 
të lajmërohen në zyrat për pensione

mofpeqfk¦I= NV= nbopelo EboF= J
jáåáëíêá= á= fåÑê~ëíêìâíìêØëI
^êÄ~å=^Äê~ëÜáI=íØ=éêÉãíÉå=â~
éêáíìê=åØ=í~âáã=~ãÄ~ë~Ççêáå
É= pÜèáéØêáëØ= åØ= hçëçîØI

nÉã~ä= jáåñÜçòáK= kØ= âØíØ
í~âáã= åàçÑíìÉëI= ^Äê~ëÜá= ÇÜÉ
jáåñÜçòá=â~åØ=Çáëâìíì~ê=éØê
Ä~ëÜâØéìåáãáå=É=ãìåÇëÜØã
hçëçîØJpÜèáéØêá= åØ= ÑìëÜØå= É

áåÑê~ëíêìâíìêØë= ÇÜÉ= íØ
íê~åëéçêíáíK=jÉë= íØ= íàÉê~ëÜI= ì
íÜÉâëì~= åÉîçà~= éØê
Ä~ëÜâØéìåáã= åÇØêâìÑáí~êI= éØê
Ü~éàÉå=É=éáâ~îÉ=íØ=êÉà~=âìÑáí~êÉ

ÇÜÉ= éØê= ãìåÇØëáåØ= É
áåîÉëíáãÉîÉ= åØ= éçêíáå= É
aìêêØëáíI=åØ=îÉ´~åíá=åØ=éàÉëØå=É
Åáä~= Çç= íØ= ëÜÑêóíØòçÜÉà= åØ
ãØåóêØ=ÉâëâäìòáîÉ=åÖ~=hçëçî~K

Abrashi dhe Minxhozi diskutuan për bashkëpunimin në fushën e infrastrukturës



09E SHTUNË, 20 QERSHOR 2020EKONOMI

^äÄìäÉå~=pK=j^so^g

mofpeqfk¦I= NV= nbopelo J
hêóÉãáåáëíêá= á= hçëçîØëI
^îÇìää~Ü=eçíáI=íØ=éêÉãíÉå=ãçêá
éàÉëØ= åØ= ÅÉêÉãçåáåØ= É
åØåëÜâêáãáí= íØ= mêçÖê~ãáí= éØê
wÜîáääáã=oìê~ä=ÇÜÉ=mêçÖê~ãáí=íØ
é~ÖÉë~îÉ=ÇáêÉâíÉK=
jÉ= âØíØ= ê~ëíI= âêóÉãáåáëíêá=eçíá
îäÉêØëçá= âØíØ= ëá= åàØ= åÖà~êàÉ= íØ
êØåÇØëáëÜãÉ=éØê=ÖàáíÜØ=ëÉâíçêáå
ÄìàèØëçê=ÇÜÉ=éØê=íØ=ÖàáíÜØ=~í~=èØ
éØêÑ~èØëçàåØ= ëÉâíçêØ= íØ
åÇêóëÜØã= íØ= ÄìàèØëáëØK= _Éëçà
ØëÜíØ= åÇØê= òÜîáääáãÉí= âêóÉëçêÉ
èØ=åÇçÇÜ=Öà~íØ=îáíáí=ÇÜÉ=ãØ=îàÉå
ãáêØ= èØ= âÉåá= åàØ= Ä~ëÜâØéìåáã

íØ= ãáêØ= ãÉ= ãáåáëíêáå= É
_ìàèØëáëØ= åØ= âØíØ= ÇêÉàíáãK=råØ
à~ã= îØêíÉí= á= åÇÉêì~ê= íØ= àÉã= á
éê~åáëÜØã= Öà~íØ= ÅÉêÉãçåáëØ= íØ
åØåëÜâêáãáí=íØ=éêçÖê~ãÉîÉ=åÖ~
~å~= É=ãáåáëíêáí= íØ= _ìàèØëáëØI= íØ
Åáä~í= ÄÉëçà= ëÉ= âÉåá= é~ëìê
ãìåÇØëá= íÛá= Çáëâìíçåá= ëØ
Ä~ëÜâìI= íØ= àÉåá= éäçíØëáëÜí= íØ
åàçÑíì~ê= éØê= Çáò~àåáãáå= É
éêçÖê~ãáíI= É= é~ëí~à= éØê
òÄ~íáãáå= åØ= éê~âíáâØ= íØ= ~íóêÉ
éêçÖê~ãÉîÉÒI= â~= íÜØåØ
âêóÉãáåáëíêá=eçíáK
eçíá=â~=ÄØêØ=ãÉ=ÇáàÉ=ëÉ=âØíØ=îáí
âàç=´ØëÜíàÉ=ØëÜíØ=É=êØåÇØëáëØ=ëØ
îÉ´~åíØI= ÇìâÉ= é~ëìê= é~ê~ëóëÜ
âìëÜíÉ= åØéØê= íØ= Åáä~í= âÉãá
â~äì~ê= Öà~íØ= âØíóêÉ= íêÉJâ~íØê

ãì~àîÉ= íØ= ÑìåÇáí= ëá= êÉòìäí~í= á
é~åÇÉãáëØI=âì=ÄìàèáíI= ÑÉêãÉêØí
â~åØ=â~äì~ê=åØ=åàØ=éÉêáìÇÜØ= íØ
îØëÜíáêØI= âì= âìäíìê~í= ÄìàèØëçêÉ
íØ= ÜÉêëÜãÉ= åØ= éê~åîÉêØ
éçíÜì~àëÉ=â~åØ= ëÜâì~ê=âêÉàí=é~
é~ëìê=ãìåÇØëá=íØ=Ç~äáå=åØ=íêÉÖI
É= é~ëí~à= ÉÇÜÉ= éØê= ëÜâ~â= íØ= íØ
êÉëÜìê~îÉ=íØ=ÑìåÇáí=ÇÜÉ=ÄêÉëÜêáí
ÉíàK=mäçí= Äìàè= ÖàáíÜ~åÇÉà=åØéØê
hçëçîØ= à~åØ= ÇØãíì~ê= Äìâìê
ëÜìãØK= hìê= éØêÄ~ääÉãá= ãÉ
ëáíì~í~= íØ= íáää~I= âìê= ëÜçèØêáíØI
ÉâçåçãáíØ= áòçäçÜÉå= éäçíØëáëÜíI
É= ëÜçÜáã= ë~= É= êØåÇØëáëÜãÉ
ØëÜíØ= èØ= åÉ= íØ= âÉãá= éêçÇÜìÉë
ÇÜÉ= Äìàè= îÉåÇçêØ= ÇÜÉ= íØ= âÉãá
â~é~ÅáíÉíÉ= îÉåÇçêÉ= èØ= åÉ= íÛá
éäçíØëçàãØ= åÉîçà~íÒI= ØëÜíØ
ëÜéêÉÜìê= âêóÉãáåáëíêá= eçíáI
ÇìâÉ= éØêÖØòì~ê= ãáåáëíêáå= éØê
éìåØå=èØ=â~=ÄØêØ=ÇÉêá=ãØ=í~ëÜK
hêóÉãáåáëíêá= eçíáI= éç= ~ëÜíìI
ÄØêá= éìÄäáâ= èØåÇêáãáå= É
èÉîÉêáëØ= èØ= ØëÜíØ= ÉÇÜÉ= éàÉëØ= É
mêçÖê~ãáí= nÉîÉêáëØë= éØê
ãÄØëÜíÉíàÉå= ÇóÑáëÜ= ãØ= íØ
ã~ÇÜÉ= íØ= ëÉâíçêáí= íØ= ÄìàèØëáëØ
åÖ~= é~âçà~= éØê= êáãØâØãÄàÉ

ÉâçåçãáâÉK= hàç= èØ
åØåëÜâêì~åá= ëçí= ØëÜíØ= éàÉëØ= É
ÄìñÜÉíáí=íØ=êêÉÖìääí=íØ=jáåáëíêáëØ
ëØ= _ìàèØëáëØ= éØê= éêçÖê~ãáå
ÄìàèØëçêI= åÇØêâ~è= ë~éç= íØ
ãáê~íçÜÉí=ÄìñÜÉíá=åØ=hìîÉåÇáå
É=hçëçîØëI=íØ=Åáäáå=É=âÉãá=â~äì~ê
åØ=èÉîÉêá=í~ëÜ=ëÜéÉàíI=åØ=âì~ÇØê
íØ= cçåÇáí= èØ= ØëÜíØ= PUQ= ãáäáçåØ
Éìêç= éØê= êáãØâØãÄàÉ
ÉâçåçãáâÉ= ëá= åÇáÜãØ
ÄáòåÉëÉîÉI= èóíÉí~êØîÉ= ÇÜÉ
ÄìàèîÉI= éàÉë~= É= ÄìàèØëáëØ= Çç= íØ
âÉíØ= åàØ= éØêâê~ÜàÉ= íØ
âçåëáÇÉêìÉëÜãÉ= åØ= ~íç= ã~ë~í
èØ= ÄÉëçà= á= âÉåá= é~êØ= åØ
éêçÖê~ãáå=íçåØ=éØê=êáãØâØãÄàÉ
ÉâçåçãáâÉÒI=â~=íÜØåØ=eçíáK
jáåáëíêá= á= _ìàèØëáëØI= móääí~êáëØ
ÇÜÉ= wÜîáääáãáí= oìê~äI= _Éëá~å
jìëí~Ñ~I=â~=éçÜì~ê=ëÉ=éØêâê~Üà~
É= ÄìàèØëáëØ= ÇÜÉ= òÜîáääáãáí= êìê~ä
ëáÖìêçå= èØåÇêìÉëÜãØêá
Ñáå~åÅá~êÉI= êêáíàÉ= íØ= ~âíáîáíÉíáí
ÄáòåÉëçê= ÇÜÉ= éØêÑáíáãÉ= ëçÅáçJ
ÉâçåçãáâÉ= àç= îÉíØã= éØê= Äìàèáí
ÇÜÉ=Ä~åçêØí=åØ=òçå~=êìê~äÉI=éçê
éØê= íØ= ÖàáíÜØ= ëÜçèØêáåØI
ÉâçåçãáåØ= ÇÜÉ= ëÜíÉíáå= É

hçëçîØëK=g~åØ=âØí~=ÑÉêãÉêØ=ÇÜÉ
âØíç=~ÖêçJÄáòåÉëÉ=èØ=éêçÇÜçàåØ
ìëÜèáãáå= íçåØI= åÖ~= íçâ~= àçåØI
éØê= Ñ~ãáäàÉí= íçå~ÒI= íÜ~= ãáåáëíêá
jìëí~Ñ~I= ÇìâÉ= ëÜíì~ê= ëÉ= åØ
ëÜØêÄáã= íØ= ÑÉêãÉêØîÉ=ÇÜÉ=~ÖêçJ
éØêéìåìÉëîÉI=j_mwÜo=çÑêçå=Çó
éêçÖê~ãÉ= éØêâê~ÜØëÉ= ÇÜÉ
òÜîáääáãçêÉW= mêçÖê~ãáå= éØê
wÜîáääáãáå=oìê~ä= ÇÜÉ=mêçÖê~ãáå
éØê=m~ÖÉë~í=aáêÉâíÉK
jØ=íÉàI=ãáåáëíêá=jìëí~Ñ~=â~=íÜØåØ
ëÉ= ãÉ= åàØ= ÄìñÜÉí= ÉâòáëíìÉëI
ÖàáíÜëÉàíØ= RP= ãáäáçåØ= ÉìêçI= âØíç
Çó= éêçÖê~ãÉ= Çç= íØ= çÑêçàåØ= åàØ
áåàÉâíáã= Ñáå~åÅá~ê= ãØ= ëÉ= íØ
åÉîçàëÜØã= éØê= äáâìáÇáíÉíáå= ÇÜÉ
òÜîáääáãáå=É=ÑÉêãÉêØîÉ=ÇÜÉ=~ÖêçJ
éØêéìåìÉëîÉ= í~åØI= îÉ´~åØêáëÜí
Öà~íØ= âØíáà= îáíá= ãà~Ñí= ëÑáÇìÉë= éØê
ÄìàèØëáåØ=ëá=é~ëçàØ=É=é~åÇÉãáëØ
ãÉ= `çîáÇJNVK= = _ìàèØëá~= Çç= íØ
éØêÑëÜáÜÉí= ãÉ= åàØ= ëÜìãØ
ëìÄëí~åÅá~äÉI= åØ= ÑçêãØ= íØ
ëìÄîÉåÅáçåÉîÉI= åØ= m~âçå= É
oáãØâØãÄàÉë= bâçåçãáâÉI= èØ
éêáíÉí= íØ= ãáê~íçÜÉí= ÇÜÉ
òÄ~íçÜÉí= ëØ= ëÜéÉàíáÒI= â~
ÇÉâä~êì~ê=ãáåáëíêá=jìëí~Ñ~K

53 milionë euro për 
sektorin e bujqësisë

qØ=éêÉãíÉå=ØëÜíØ=åØåëÜâêì~ê=mêçÖê~ãá=éØê
wÜîáääáã=oìê~ä=ÇÜÉ=~á=á=m~ÖÉë~îÉ=aáêÉâíÉ=åØ
îäÉêØ=éêÉà=RP=ãáäáçåØ=ÉìêçK=hêóÉãáåáëíêá
^îÇìää~Ü=eçíá=É=îäÉêØëçá=âØíØ=ëá=åàØ=åÖà~êàÉ=íØ
êØåÇØëáëÜãÉ=éØê=ÖàáíÜØ=ëÉâíçêáå=ÄìàèØëçê
ÇÜÉ=éØê=íØ=ÖàáíÜØ=~í~=èØ=éØêÑ~èØëçàåØ=ëÉâíçêØ
íØ=åÇêóëÜØã=íØ=ÄìàèØëáëØ

mofpeqfk¦I= NV= nbopelo EboF= J
jáåáëíêá=á=mìåØë=ÇÜÉ=jáêØèÉåáÉë
pçÅá~äÉI= pâÉåÇÉê= oÉ´áÅ~I= ØëÜíØ
í~âì~ê= íØ= éêÉãíÉå= ãÉ
éØêÑ~èØëìÉëÉå=É=éØêÜÉêëÜãÉ=íØ
rkamJëØ= åØ= hçëçîØI= j~êá~
pìçââçI= ãÉ= íØ= ÅáäØå= â~
Çáëâìíì~ê= éØê= Ü~êãçåáòáãáå= É
îÉéêáãÉîÉ= åØ= Ñìåâëáçå= íØ
ãÄØëÜíÉíàÉë= ëØ= éêáçêáíÉíÉîÉ= íØ

jmjpJëØI=îÉ´ã~ë=åØ=êêÉíÜ~å~í
É=í~åáëÜãÉ=íØ=é~åÇÉãáëØK
oÉ´áÅ~=É=â~=Ñ~äØåÇÉêì~ê=pìçââç
éØê=âçåíêáÄìíáå=èØ=rkamJà~=á=â~
ÇÜØåØ=jmjpJëØI=åØ=éØêÖàáíÜØëá
hçëçîØëI= éØêãÉë= éêçàÉâíÉîÉ= íØ
êØåÇØëáëÜãÉI= îÉ´ã~ë= éØê
êêáíàÉå= É= ãìåÇØëáîÉ= éØê
éØêÑëÜáêàÉå= É= íØ= êáåàîÉ= åØ
éìåØëáãK

kØ= ÑìåÇ= íØ= í~âáãáíI= ãáåáëíêá= á
mìåØë= ÇÜÉ= éØêÑ~èØëìÉëà~= É
éØêÜÉêëÜãÉ= É= rkamJëØ= åØ
hçëçîØI= j~êá~= pìçââçI= à~åØ
é~àíì~ê= éØê= í~= íÜÉääì~ê
Ä~ëÜâØéìåáãáå= åØ= éêçàÉâíÉ= íØ
ê~ÇÜØëI=ãÉ=Ñçâìë=ãÄØëÜíÉíàÉå=É
ëÉâíçêáí=éêáî~íI= á= Åáäá= ØëÜíØ=åÇØê
ãØ= íØ=ÇØãíì~êáí=é~ë=éØêÜ~éàÉë
ëØ=`çîáÇJNVK

Reçica me përfaqësuesen e UNDP-së diskutoi
për mundësinë e mbështetjes së sektorit privat
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j^ifpebs¦I= NV= nbopelo EboF= J
hêóÉí~êá= á= hçãìåØë= ëØ
j~äáëÜÉîØëI= o~Öáé= _ÉÖ~àI= íØ
éêÉãíÉå=â~=ãÄ~àíìê=ãÄäÉÇÜàÉå
É= êêÉÖìääí= íØ= hØëÜáääáí= íØ
aêÉàíçêØîÉI= âì= íÉãØ= Çáëâìíáãá
áëÜáå=ÉÅìêá~=É= êÉ~äáòáãáí= íØ=éêçJ
àÉâíÉîÉ= ~éç= áåîÉëíáãÉîÉ= â~éáJ
í~äÉ= ëá= ÇÜÉ= òÄ~íáãá= á= ã~ë~îÉ
ãÄêçàíØëÉ= åØ= ê~éçêí= ãÉ= é~åJ
ÇÉãáåØ= ãÉ= `çîáÇJNVK= jÉ= âØíØ
ê~ëíI= ÇêÉàíçêØí= É= ÇêÉàíçêáîÉ
éØêâ~íØëÉ= â~åØ= ê~éçêíì~ê= éØê
ÉÅìêáåØ= É= êÉ~äáòáãáí= íØ= éêçàÉâJ
íÉîÉ=ëá=ÇÜÉ=éØê=ëÑáÇ~í=èØ=âØíØ=îáí
à~åØ=ÇìâÉ=ì=éØêÄ~ääìê=éØê=ëÜâ~â

íØ= é~åÇÉãáëØ= ëÉéëÉ= à~åØ
ëÜØåì~ê=îçåÉë~= íØ=ãØÇÜ~=Öà~íØ
ãì~àîÉ=ã~êëI=éêáää=ÇÜÉ=ã~à=ÇÜÉ
ëá= é~ëçàØ= Çáë~= éêçàÉâíÉ= à~åØ
îçåì~ê= åØ= êÉ~äáòáãI= âêóÉëáëÜí
éêçàÉâíÉí=ÇóîàÉ´~êÉK
mç= åØ= âØíØ= ãÄäÉÇÜàÉ= ØëÜíØ
Çáëâìíì~ê= ÉÇÜÉ= éØê= òÄ~íáãáå= É
ã~ë~îÉ=ãÄêçàíØëÉ=åØ=ê~éçêí=ãÉ
é~åÇÉãáåØ=`çîáÇJNVK=bÇÜÉ=éëÉ
j~äáëÜÉî~= åìâ= â~= ~ëåàØ= ê~ëí
~âíáî=ãÉ=âçêçå~îáêìëI= òÄ~íáãá= á
ã~ë~îÉ=ãÄêçàíØëÉ=ÇÜÉ=á=íØ=ÖàáíÜ~
êÉâçã~åÇáãÉîÉ= ÇÜÉ
îÉåÇáãÉîÉ= íØ= áåëíáíìÅáçåÉîÉ
éØêÖàÉÖàØëÉ=ØëÜíØ=çÄäáÖìÉëK

hêóÉí~êá=_ÉÖ~àI=éØê=íØ=Çó=íÉã~í=É
Çáëâìíì~ê~I=â~=âØêâì~ê=åÖ~=ÇêÉàJ

íçêáíØ=éØêâ~íØëÉ=~åÖ~òÜáã=ã~âJ
ëáã~ä=ëá=éØê=êÉ~äáòáãáå=É=éêçàÉâJ

íÉîÉI= éç= ~ëÜíì= ÉÇÜÉ= éØê= òÄ~J
íáãáå= É= ã~ë~îÉ= ãÄêçàíØëÉK= mØê
âØíØ=íØ=ÑìåÇáíI=_ÉÖ~à=â~=ìêÇÜØêìJ
~ê= ãÄ~àíàÉå= É= ÇÉíóêìÉëÜãÉ= íØ
ã~ëâ~îÉ= éØê= íØ= ÖàáíÜØ= ëí~Ñáå= É
~Çãáåáëíê~íØë= ëá= ÇÜÉ= éØê= íØ
ÖàáíÜØ= ~í~= èØ= Çì~å= íØ= âêóÉàåØ
ëÜØêÄáãÉ=ÄêÉåÇ~=âçãìåØëK
bÇÜÉ=ãÉ= âØíØ= ê~ëí= ì= âØêâì~= èØ
ÉÇÜÉ=íØ=ÖàáíÜ~=ÄáòåÉëÉí=éêáî~íÉ=íÛá
òÄ~íçàåØ= ã~ë~íI= ãÉ= íÜÉâë= íØ
îÉ´~åíØ= ëÉâíçêá= á= Ö~ëíêçåçãáëØI
ëá=ÇÜÉ=ì=âØêâì~=~åÖ~òÜáã=ÉÇÜÉ
ãØ= á= ã~ÇÜ= åÖ~= ~å~= É= áåëéÉâJ
íçê~íáí=èØ=í~=ãÄáâØèóêØ=òÄ~íáãáå
É=âØíóêÉ=ã~ë~îÉK

Këshilli i Drejtorëve në Malishevë diskutoi për ecurinë e
projekteve dhe për zbatimin e masave ndaj Covid-19

dgfi^kI= NV= nbopelo EboF= J
kØåâêóÉí~êá= á= hçãìåØë= ëØ
dàáä~åáíI= ^êÄØê= fëã~àäáI= åØ=
âçåÑÉêÉåÅØå=ãÉ=Ö~òÉí~êØ=íØ=ãÄ~J
àíìê= íØ= éêÉãíÉåI= é~ë= í~âáãáí= ãÉ
hçãáíÉíáå= ÉãÉêÖàÉåí= éØê= é~ê~åJ
Ç~äáãáå= É= îáêìëáí= `çîáÇJNVI= â~
âØêâì~ê= êÉëéÉâíáã= íØ= êÉâçJ
ã~åÇáãÉîÉ= íØ= áåëíáíìÅáçåÉîÉ
ëÜØåÇÉíØëçêÉ= ÇÜÉ= îÉåÇáãÉîÉ= íØ
çêÖ~åÉîÉ=íØ=ëÜíÉíáí=åØ=ãØåóêØ=èØ
íØ=âÉíØ=ë~=ãØ=é~â=ê~ëíÉ=åØ=dàáä~åK
g~åØ=NO=ê~ëíÉ=íØ=êÉà~=èØ=â~åØ=Ç~äØ
éçòáíáîØ=åØ=dàáä~åI=åØ=êÉòìäí~íÉí=É
ÑìåÇáí= íØ= fåëíáíìíáí= hçãÄØí~ê= íØ
pÜØåÇÉíáí= mìÄäáâ= ÇÜÉ= àÉãá= ÇìâÉ
î~òÜÇì~ê=íÛá=ã~êêáã=ãçëíê~í=î~êØJ
ëáëÜí=åÖ~=âçåí~âíÉí=èØ=â~åØ=é~ëìê
íØ= áåÑÉâíì~êáíK=aàÉ= à~åØ=ã~êêØ= TM
ãçëíê~= íØ= âçåí~âíáí= ÇÜÉ= ëçåíÉ= á
éêÉëáã=êÉòìäí~íÉí=É=íóêÉK=bÇÜÉ=ëçí
à~åØ=ã~êêØ=ãçëíê~í=ÇÜÉ=Çç=íØ=éØêJ
éìåçÜÉå=êÉòìäí~íÉí=É=íóêÉ=éØê=íØ

Åáä~í=Çç=íØ=àÉåá=íØ=åàçÑíì~êK=^éÉäçà
íØ= êìÜÉãá= ë~=ãØ= ëÜìãØ=ÇÜÉ= íÛá
êÉëéÉâíçàãØ= êÉâçã~åÇáãÉí= èØ
Ç~äáå=åÖ~= áåëíáíìÅáçåÉí=É=ëÜíÉíáí
åØ= åáîÉä= èÉåÇêçê= ÇÜÉ= äçâ~äÒI= â~
íÜØåØ=fëã~àäáK
^á=â~=âçåÑáêãì~ê=ëÉ=áåëéÉâëáçåá
á= hçãìåØë= ëØ= dàáä~åáí= ÇÜÉ
mçäáÅá~= É= hçëçîØë= ØëÜíØ
î~òÜÇáãáëÜí= åØ= íÉêêÉå= ÇÜÉ
âØêâçÜÉí=èØ=íØ=ÖàáíÜØ=~í~=èØ=à~åØ
ÇáëÖåçëíáÑáâì~ê= éçòáíáîØ= åØ
íÉëíÉí=ãÉ= `çîáÇJNVI= íØ= èØåÇêçJ
àåØ= åØ= ëÜíØéáI= ÇìâÉ= éØêÑëÜáêØ
âØëÜíì=ÉÇÜÉ=íØ=ÖàáíÜØ=~í~=èØ=â~åØ
èÉåØ=åØ=âçåí~âí=ãÉ=í~=ëÉéëÉ=âêáJ
àçàåØ= êêÉòáâ= éØê= éØêÜ~éàÉ= íØ
îáêìëáíK
^àÜ~åÉ= pÉÑáìI= ÇêÉàíçêÉëÜØ= É
nÉåÇêØë= o~àçå~äÉ= íØ= pÜØåÇÉíáí
mìÄäáâI=â~=âçåÑáêãì~ê=ëÉ=í~ëÜãØ
åØ=dàáä~å=à~åØ=QS=ê~ëíÉ=~âíáîÉ=ãÉ
`çîáÇJNV=åØ=dàáä~å=ÇÜÉ=ÖàÉåÇà~=É

íóêÉ= ØëÜíØ= åØå= ãçåáíçêáã= íØ
î~òÜÇìÉëÜØã=ÇÉêá= åØ= ëÜØêáãáå
É=éäçíØ=íØ=íóêÉK=iìëáã=éØê=âìàÇÉë
ã~âëáã~ä=íØ=íØ=ÖàáíÜØ=èóíÉí~êØîÉ

ÇÜÉ= éØê= éØêÇçêáãáå= É= ã~ë~îÉ
ãÄêçàíØëÉK= qØ= áåÑÉâíì~êîÉ= ì
âØêâçàãØ=èØ=í~=êÉëéÉâíçàåØ=îÉíáJ
òçäáãáå= ëá= ã~ë~= ãØ= É= ãáêØ= É

íÉàâ~äáãáí= íØ= îáêìëáíÒI= â~= íÜØåØ
~àçK
^äÄ~å= o~ãìëÜáI= âçã~åÇ~åí= á
pí~Åáçåáí= mçäáÅçê= åØ= dàáä~åI= â~
íÜÉâëì~ê= ëÉ= îÉéêáãÉí= É=éçäáÅáëØ
à~åØ=ëíêáâíÉI=ÇìâÉ=åàçÑíì~ê=âØëÜJ
íì=åÇØêéêÉêàÉå=É=~âíáîáíÉíÉîÉ=åØ
Çó= äçâ~äÉ= íØ= å~íØëI= âì= åìâ
êÉëéÉâíçÜÉëÜáå= êÉâçã~åÇáãÉí
É= áåëíáíìÅáçåÉîÉ= íØ= ëÜíÉíáíK
̂ éÉäçà=íÉ=íØ=ÖàáíÜ~=ÄáòåÉëÉí=èØ=íÛá
êÉëéÉâíçàåØ= îÉåÇáãÉí= É= ëÜíÉíáíI
åØ=íØ=âìåÇØêíØå=Çç=íÛì=ãÄóääÉå
îÉéêáãí~êáíØ= ÇÜÉ= Çç= íØ= Ä~äJ
ä~Ñ~èçÜÉå= ãÉ= äáÖàáåK= aìÜÉí= íØ
éØêÇçêÉå=ã~ë~í=ãÄêçàíØëÉ= ÇÜÉ
íØ= éØêëÜí~íÉå=ãÉ= íØ= àÉíì~êáí= åØ
êÉÖàáãáå= É= ã~ë~îÉ= ãÄêçàíØëÉK
mØê= ´Çç= ê~ëí= ~éç= ëÜèÉíØëáã
ãìåÇ= íØ= âçåí~âíçàåØ= åØ= ´Çç
âçÜØ=åìãê~í=âìàÇÉëí~êØ=NNO=ÇÜÉ
NVO=ÇÜÉ=Çç=íØ=àÉãá=åØ=ëÜØêÄáãáå
É=íóêÉÒI=â~=íÜØåØ=o~ãìëÜáK

Komuna e Gjilanit bën thirrje për kujdes 
maksimal për parandalimin e Covid-19

sfqfI= NV= nbopelo EboF= J= hêóÉí~êá= á
hçãìåØë= ëØ= sáíáëØI= pçâçä= e~äáíáI
â~= éêáíìê= åØ= í~âáã= féÉëÜâîáå= É
féÉëÜâîáëØ= ëØ= hçëçîØëI= áãòçí
açÇØ=dàÉêÖàáåI=íØ=Åáäáå=É=â~=åàçÑíìJ
~ê= ãÉ= ÖàÉåÇàÉå= ãçãÉåí~äÉ= åØ
hçãìåØå= É= sáíáëØI= éçë~´ØêáëÜí
ãÉ= ãÉå~ñÜáãáå= É= ëáíì~íØë

âìåÇØê=`çîáÇJNV=ÇÜÉ=åÇáÜØã=èØ
éç= ì~= çÑêçå= èóíÉí~êØîÉ= íØ= âØë~à
âçãìåÉK=
fãòçí= açÇØ= dàÉêÖàá= â~= îäÉêØëì~ê
éìåØå= ÇÜÉ= ~åÖ~òÜáãáå= áåëíáíìJ
Åáçå~ä= íØ= hçãìåØë= ëØ= sáíáëØ= åØ
ãÉå~ñÜáãáå=É=âØë~à=ëáíì~íÉ=ëá=ÇÜÉ
â~= éØêÖØòì~ê= âêóÉí~êáå= ÇÜÉ

hçãáíÉíáå=hçãìå~ä=éØê=jÄêçàíàÉ
ÇÜÉ=pÜéØíáã=éØê=éØêâìëÜíáãáå=É
íêÉÖì~ê= Öà~íØ= âØë~à= éÉêáìÇÜÉK
kàØâçÜØëáëÜíI=fãòçí=açÇØ=dàÉêÖàá
ØëÜíØ=é~àáëìê=ÉÇÜÉ=ãÉ=ÅÉêíáÑáâ~íØå
É=äáåÇàÉë=åÖ~=pÜØêÄáãá=á=lÑáè~êáëØ
åØ=sáíá=ãÉèÉåØëÉ=ØëÜíØ=á=äáåÇìê=åØ
píìÄØää=íØ=sáíáëØK

Imzot Dodë Gjergji viziton
Komunën e Vitisë

aobk^pI= NV= nbopelo EboF= J
hêóÉí~êá=á=hçãìåØë=ëØ=aêÉå~ëáíI
o~ãáò= iä~ÇêçîÅáI= â~= éêáíìê= åØ
í~âáã=jìÜ~ãÉí=̂ àêìää~Üìå=åÖ~
dàáä~åáI=á=Åáäá=ãÉ=îÉíáåáÅá~íáîØ=â~
ÖêìãÄìääì~êI= éØêãÉë= Ççå~J
íçêØîÉ=îìääåÉíãáêØI=NP=UMM=Éìêç
éØê=ëÜØêáãáå=É=içêáâ=c~òäáìí=åÖ~
aêÉå~ëá= á= Åáäá= â~= åÉîçàØ= éØê
ëÜØêáãáå=à~ëÜíØ=îÉåÇáíK
hêóÉí~êá= á= âçãìåØëI= o~ãáò
iä~ÇêçîÅáI= â~= Ñ~äØåÇÉêì~ê

jìÜ~ãÉí=̂ àêìää~Üìå=ÇÜÉ=ÖàáíÜØ
Ççå~íçêØí= íØ= ÅáäØí= â~åØ= ëÜéêÉJ
Üìê= îìääåÉíáå=éØê= íÛá= åÇáÜãì~ê
içêáâ=c~òäáìíI=éÉëØãì~àëÜI=á=Åáäá
ØëÜíØ= Çá~Öåçëíáâì~ê= ãÉ=
äÉìâÉãá= ~âìíÉ= ÇÜÉ= â~= åÉîçàØ
éØê=ëÜØêáã=à~ëÜíØ=îÉåÇáíK=bÇÜÉ
éêáåÇá= á=içêáâìí=â~= Ñ~äØåÇÉêì~ê
Ççå~íçêØí= íØ= ÅáäØí= â~åØ=
ëÜéêÉÜìê= Ö~íáëÜãØêáåØ= éØê= íÛá
åÇáÜãì~ê= åØ= ëÜØêÄáãáå= É= íáà
à~ëÜíØ=îÉåÇáíK

Ndihmohet me 13 800 euro
Lorik Fazliu nga Drenasi
për shërim jashtë vendit
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_ÉÇêá=fpi^jf

^ÇÉã= g~ëÜ~êá= åìâ= ØëÜíØ= îÉíØã
ÑçíçÖê~Ñá~=èØ=åàçÜáãI=îÉíØã=íÜÉäÄá
á=~ë~à=èØ=ÄÉëçàãØI=åìâ=ØëÜíØ=îÉíØã
ëíêÉÜ~= åÖ~= É= Åáä~= ÇçãçëÇç= â~åØ
ëÜâì~ê= íØ= ÖàáíÜØ= ~í~= èØ= Ççåáå= íØ
äìÑíçåáåK=^á=ØëÜíØ=ëÜìãØ=ãØ=íÉéØê
ëÉ=â~èK=bÇÜÉ=ëÜìãØ=îáíÉ=é~ë=êØåáÉë
ëØ= íáàI= ãà~Ñí= åàÉêØò= èØ= âáëÜáå
éçòáÅáçåÉ=ÇêÉàíìÉëÉ=åØ=ëíêìâíìê~í=É
äìÑíØëI=âìê=Çì~å=íØ=ÇØëÜãçàåØ=åàØ
èØåÇêáã= ~éç= íØ= âÉåØ= åàØ
ãÄØëÜíÉíàÉI= âêÉàí= å~íóêëÜØã= á
ÇêÉàíçÜÉå=^ÇÉã=g~ëÜ~êáí=~éç=Ñ~âíáí
ëÉ= â~åØ= èÉåØ=åØ= äáÇÜàÉ=ãÉ= íØI= ëÉ
â~åØ= Äìàíìê= íÉ= g~ëÜ~êØíI= ëÉ= â~åØ
é~ëìê= âçåí~âíÉ= çëÉ= ëÉ= ì= â~åØ
åÇáÜãì~ê= ~íóêÉK= kÖ~åàØÜÉêØI
ãàÉêáëÜíI= ÉÇÜÉ= åàÉêØò= èØ= âêÉàí
ê~ëíØëáëÜí=à~åØ=åàçÜìê=ãÉ=íç=~éç=ì
â~åØ= ÄØêØ= âçå~âI= í~ëÜãØ
ÇØëÜãçÜÉå=ëá=åàÉêØò=íØ=~ÑØêí=ÇÜÉ=íØ
ÄÉëì~ê= íØ= íóêÉK=kØ= ÑìåÇ= íØ= ÑìåÇáíI
âàç= ØëÜíØ= ÑçêÅ~= èØ= åÖà~ää= Éãêá= á
g~ëÜ~êØîÉI= ëáÇçãçë= á= ^ÇÉãáíI
_~ÅØë=pÜ~Ä~å=ÇÜÉ=e~ãòØë=ÇÜÉ=åÉ
ÇìÜÉí= í~= éê~åçàãØ= ëá= íØ= íáääØK
g~ëÜ~êØíI=Çì~å=~éç=åìâ=Çì~åI=åìâ
Çç= íØ= ãìåÇ= íÛá= ëÜã~åÖÉå= âìêêØ
ãÄØëÜíÉíàÉë= èØ= âØêâçàåØ= íØ= íàÉêØí
íÉâ=Éãêá=á=íóêÉK
J=†Ñ~êØ=É=ÄØêá=ÇÜÉ=´Ñ~êØ=É=ÄØå=ÉÇÜÉ
ëçí=^ÇÉã=g~ëÜ~êáå=âêÉàí=íØ=îÉ´~åíØ
åØ=ÜáëíçêáåØ=É=âçãÄáí=íçåØ\
J=`áä~=ØëÜíØ=êêàÉÇÜ~=éØêãÉë=ëØ=ÅáäØë
â~=ÉÅìê=É=î~òÜÇçå=íØ=ÉÅØ=Éãêá=á=íáà\
J=fëÜíÉ=~á=íÜàÉëÜí=äìÑíØí~êáI=åàÉêáì=ãÉ
éìëÜâØå=ÜÉÇÜìê=âê~ÜØîÉI=á=ÜÉâìêí
ÇÜÉ= á= ÑíçÜíØI= á= é~Ñà~äØ= ÇÜÉ= ëÉêáçòI
~éç=âáëÜíÉ=ëÜìãØ=ãØ=íÉéØê=ëÉ=â~è\
mÉêëçå~äáëÜí= åìâ= É= â~ã= í~âì~ê
~ëåàØÜÉêØ= ^ÇÉã= g~ëÜ~êáåK= kìâ
ÑìíÉã=åØ= ê~ÇÜØå=É=åàÉêØòîÉ=èØ= É
â~åØ=é~ëìê=åàØ=Ñ~í=íØ=íáääØ=åØ=àÉíØå=É
íóêÉK= b= â~ã= ÇØÖàì~ê= éØê= ÜÉêØ= íØ
é~êØ= Éãêáå= É= íáà= åÖ~= cÉÜãá
iä~ÇêçîÅá=ÇÜÉ=îØää~á=á=íáàI=o~ãáòáI=èØ
ãØ=é~ë=Çç=íØ=ÄØÜÉà=éØêÑ~èØëìÉëá=á
^ÇÉã= g~ëÜ~êáí= åØ= éÉêØåÇáãI= åØ
Ä~òØ= íØ= åàØ= äÉíêÉI= èØ= dêìéá= á
aêÉåáÅØë= á= ÇØêÖçá= çêÖ~åáò~íØë= åØ
ÇÜàÉíçêáå=É=îáíáí=NVVTK=iÉíê~= êìÜÉí
ÉåÇÉ= åØ= ~êâáîáå= É= çêÖ~åáò~íØëK
cÉÜãáìI= âáëÜíÉ= åàØ= êÉëéÉâí= íØ
à~ëÜíØò~âçåëÜØã= éØê= íØ= ÇÜÉ
ãÉåÇçà= ëÉ= ^ÇÉã= g~ëÜ~êá= áëÜíÉ= á
îÉíãá= åàÉêá= é~ê~= íØ= Åáäáí= éØêâìäÉà
cÉÜãá= iä~ÇêçîÅáK= jØ= é~ë= Çç= íØ
ãØëçà~=ëÉ=ÉÇÜÉ=̂ ÇÉã=g~ëÜ~êáI=âìê=á
âáëÜáå=âØêâì~ê=íØ=âáëÜíÉ=åàØ=åÇ~êàÉ
ãÉ= cÉÜãáìåI= Çç= íØ= íÜçëÜíÉ= ëÉ
îÉíØã= îÇÉâà~= ãØ= åÇ~å= åÖ~
cÉÜãá= iä~ÇêçîÅáÒK= hàç= â~= èÉåØ
åàçÜà~= áãÉ=É=é~êØ=ãÉ= íØI=éØêãÉë
ÑáÖìê~îÉ= èØ= áëÜáå= íØ= ~ÑØêí~= ãÉ
^ÇÉã= g~ëÜ~êáåI= éçêI= íÜØåØ
ëáåèÉêáëÜíI=åìâ=É=â~ã=ãÉåÇì~ê=ëÉ
éç= Ñäáëåáã= éØê= åàÉêáìå= èØ= ëÜéÉàíI
ëÜìãØ= ëÜéÉàíI= Çç= íØ= ÄØÜÉà= ÑáÖìê~
ãáíáâÉ= É= ëÜèáéí~êØîÉK= fëÜíÉ= âçÜ~
âìê=~á=ë~éç=áëÜíÉ=ÇØåì~ê=ãÉ=åàØòÉí
îáíÉ= åØ= ãìåÖÉëØI= åØ= Öàóèáå= É
åàçÜìê= åÇ~à= dêìéáí= íØ= aêÉåáÅØëK

jØ= é~ë= É= é~ëÜØ= ÑçíçÖê~ÑáåØ= É= íáà
ÇÜÉ=ãØ=ÄØåØ=éØêëÜíóéàÉ=ëóíØ=É=íáàI
íØ= ÅáäØíI= âìëÜÇç= èØ= á= ëÜÉÜ= ãÉ
îØêÉàíàÉI= É= åÇàÉå= ëÉ= â~åØ
åÖà~ëÜãØêá= íØ= à~ëÜíØò~âçåëÜãÉ
ãÉ=íØ=ëÜèáéçåàØëK
mçê=ìåØ=â~ã=é~ëìê=åàØ=Ñ~í=íàÉíØê=íØ
ÇóÑáëÜíØW= â~ã= åàçÜìê= åÖ~= ~ÑØêI= ëá
ãáâ= á= íóêÉI= Ñ~ãáäàÉå= É
à~ëÜíØò~âçåëÜãÉ= íØ= g~ëÜ~êØîÉI= íØ
ÅáäØí= â~åØ= ÜáëÉå= É= íóêÉ= íØ
é~éØêëØêáíëÜãÉ=åØ=äìÑíØå=èØ=ØëÜíØ
òÜîáääì~ê=åØ=hçëçîØK=råØ=ãìåÇ=íØ
íÜÉã=ãÉ=ÄáåÇàÉ=ëÉI=åØ=ëÉ=åìâ=Çç=íØ
âáëÜíÉ= èÉåØ= ãÄØëÜíÉíà~= É= íóêÉ= É
Ü~éìê= ÇÜÉ= ~åÖ~òÜáãá= åØ
ëíêìâíìê~í= É= äìÑíØëI= ëÜìãØ= ÖàØê~
åìâ=Çç= íØ= ëÜâçåáå=~ëÜíì= ëá=Çç= íØ
êêáÇÜåáå=éìåØí=ãØ=íÉàK=kØ=Ñ~ãáäàÉå
É=íóêÉI=ëÜìãØ=ÜÉêØI=ãØ=â~=í~âì~ê=íØ
ëÜçÜ= áåÅáòáãÉí= É= åÇêóëÜãÉ
Ñ~ãáäà~êÉI= âêÉàí= íØ= ò~âçåëÜãÉI= íØ
ëÜçÜ= ^ÇÉãáå= ÇÜÉ= e~ãòØå= ãÉë
Ñ~ãáäàÉîÉ=íØ=íóêÉI=íØ=åÇàÉâ=êêàÉÇÜØå
É= àÉíØë=èØ=~í~=â~åØ=ÄØêØI=éìåØí=É
Ü~ääÉí=É=éØêÇáíëÜãÉI=íØ=ÇØÖàçà=ëÉ=ëá=É
â~åØ=âçåÅÉéíì~ê=àÉíØå=ÇÜÉ=ëá=â~åØ
ãÉåÇì~ê= éØê= íØ= ~êÇÜãÉå= É
hçëçîØëI= ÇìâÉ= Ñçäìê= âêÉàí
å~íóêëÜØãI= á= â~ã= é~êØ= íÉâ= äçòáå
ãÉ= ÑØãáàØí= åØ= åàØ= ÇáíØ= íØ
ò~âçåëÜãÉI= ëá= ëáääÉëÜáå= ãÉ
éêáåÇØêáíI=~íØ=~âíáå=É=îÉ´~åíØ=âìê=á
ãÉêêåáå=ãÉë=Çì~êîÉ=íØ=íóêÉ=ÇçêØå
É=åØåØë=éä~âØ=ÇÜÉ=É=éØêâØÇÜÉäåáå
ÄìíØëáëÜíI=ÜóêàÉå=é~=ÄìàØ=É=òÜìêãØ
åØ=ÇÜçãØå= É=ãáèîÉI= ÇÉêá= åØ= åàØ
ÇáíØ=íØ=ò~âçåëÜãÉ=âìê=ãÉêêÉëÜáå
ãÉ= éìåØí= É= éØêÇáíëÜãÉ= ëá= Çç= íØ
áëÜíÉ=âê~ëáíà~=É=éÉãØîÉ=~éç=´~êà~=É
ÇêìêØîÉ=åØ=çÄçêêáå=É=ëÜíØéáëØK
c~íá=íàÉíØê=á=áãá=äáÇÜÉí=ãÉ=Ñ~âíáå=ëÉ
åØ= îáíÉí= É= äìÑíØë= áëÜ~= á= òÖàÉÇÜìê
ÇêÉàíìÉëá= âêóÉëçê= á= iØîáòàÉë
mçéìääçêÉ= íØ= hçëçîØëI= çêÖ~åáò~íØ
ëØ=ÅáäØë=á=âáëÜíÉ=í~âì~ê=ÉÇÜÉ=^ÇÉã
g~ëÜ~êá=èØ=åÖ~=ãÉëá=á=îáíÉîÉ=ÛUMJíØK
kØ= ~êâáîáå= É= ë~à= åÇçÇÜÉëÜáåI= çëÉ
ãDì=ÇÜ~åØ=ãØ=é~ëI=ãà~Ñí= â~ëÉí~I
åØ= íØ= Åáä~í= áëÜáå= íØ= êÉÖàáëíêì~ê~
éçêçëáíØ= É= ^ÇÉã= g~ëÜ~êáíI
ãÉåÇáãÉí=É=íáàI=èØåÇêáãáå=É=íáà=éØê
åàÉêØòI= åÖà~êàÉ= ÇÜÉ= éçòáÅáçåÉ= íØ
åÇêóëÜãÉI= â~ã= ÇØÖàì~ê
ãÉåÇáãáå=É=íáàI= á=ÅáäáI=âáëÜíÉ=éç=íØ
åàØàíØå= éÉëÜØ= ÇÜÉ= éç= íØ= åàØàíØå
ÑçêÅØ= ëá= ÉÇÜÉ= äìÑí~= É= íáàK
kÇçÇÜÉëÜáå= äÉíê~= íØ= íáàI= íØ= Åáä~í
êìÜÉå= ÉÇÜÉ= ëçí= ëá= íÜÉë~ê= á
à~ëÜíØò~âçåëÜØãI= ÇÜÉ= éØêãÉë
íóêÉI= åÇçåàØê~= ÉÇÜÉ= ØëÜíØ= ÄØêØ
éìÄäáâÉI= ãìåÇ= íØ= Ç~ääçëÜ
è~êíØëáëÜí= ëÉ= é~ë= íáà= åìâ= ØëÜíØ
îÉíØã= åàÉêáì= á= äìÑíØëI= éçê= ÉÇÜÉ= á
ãÉåÇáãáí= îáòáçå~êX= åìâ= ØëÜíØ
îÉíØã= äìÑíØí~êáI= éçê= ÉÇÜÉ= éêáàØëáI
åìâ= ØëÜíØ= îÉíØã= É= í~ëÜãà~I= éçê
ÉÇÜÉ=éØêîçà~=èØ=âáëÜíÉ=ëÜâì~êX=åìâ
ØëÜíØ= îÉíØã= aêÉåáÅ~I= éçê= ÉÇÜÉ
hçëçî~I=åìâ=ØëÜíØ=îÉíØã=hçëçî~I
éçê= ÉÇÜÉ= âìÑáàíØ= ãØ= ëâ~àçêØ= íØ
pÜèáéØêáëØ=äçåÇáåÉòÉK
^ÇÉã= g~ëÜ~êáå= ìåØ= åìâ= É= â~ã
é~êØ= âìêêØ= íÜàÉëÜíØ= É= îÉíØã= ëá
äìÑíØí~êI=ëá=Ç~äòçíØë= á=ò~âçåëÜØã=á
hçëçîØëI= éçê= ëÜìãØ=ãØ= íÉéØê= ëÉ
â~èK
¦ëÜíØ=âçÜ~=íØ=Ñä~ëáã=ãØ=Öà~íØ=éØê
ãÉåÇáãáå= É= íáà= ÑáäçòçÑáâI= éØê
îáòáçåáå=É=íáà=íØ= à~ëÜíØò~âçåëÜØãI
éØê= éØêã~ë~í= èØ= âáëÜíÉ= êêçâìê
ãÉåÇà~=É=íáàI=éØê=âêáàáãáå=ÉÇÜÉ=åàØ
ÜÉêØ= ëá= åØ= äÉÖàÉåÇ~= íØ= íêÉëÜÉë= ëØ

åàçÜìê=ãáíáâÉX=Ä~Ä~á=ÇÜÉ=îØääÉòØêáíX
~éç=ÉÇÜÉ=ãØ=íÉàI=c~ãáäà~=ÇÜÉ=cáëáI
éØê= íØ= ëÜâì~ê= ãØ= ÖàÉêØI= åØ= âêÉàí
ëÜèáéí~êáåØK
J= `áä~= áëÜíÉ= ÑáäçòçÑá~= É= ^ÇÉã
g~ëÜ~êáí\
J=`áäá=áëÜíÉ=îáòáçåá=á=íáà\
J=†Ñ~êØ=ÄØêá=~á=ãØ=ëÜìãØ=ëÉ=ÖàáíÜØ
íØ= íàÉêØí=éØê= íØ=èÉåØ=åàØâçÜØëáëÜí
ãáíI= äÉÖàÉåÇØ= ÇÜÉ= É= îØêíÉí~= É
âçãÄáí=íçåØ\
mØêÑóíóêáãá=á=^ÇÉã=g~ëÜ~êáí=íÜàÉëÜí
É= îÉíØã=ëá=åàØ= äìÑíØí~êI=éêáàØë= ~éç
ÉÇÜÉ= Çá´â~= ãØ= íÉéØê= ~ëåàØÜÉêØ
åìâ=â~=èÉåØ=á=ë~âíØK=pÉéëÉ=â~=èÉåØ
á= é~éäçíØK= hàç= ØëÜíØ= íÜÉäÄØëçêà~K
pÉéëÉ=â~=èÉåØ=îÉíØã=åàØê~=~åØ=É
ëÜÑ~èàÉë=ëØ=íáàI=~àç=ãØ=É=ÇìâëÜãà~I
ãØ= É= éØêÑóíóêìÉëÜãà~I= ãØ= É
â~éëÜãà~K= à̂ç= éØê= íØ= ÅáäØå= ØëÜíØ
ÉÇÜÉ=ãØ=É=äÉÜíØ=íØ=ÑäáíÉíI=éçê=èØ=àç
ÖàáíÜãçåØ=ØëÜíØ=É=ÖàáíÜØ=É=îØêíÉí~K
^ÇÉã= g~ëÜ~êáå= åÉ= ÇìÜÉí= íØ
ãØëçÜÉãá= í~= ëÜçÜáã= éØêíÉà= âØíáà
éØêÑóíóêáãáI=ÇìÜÉí=íØ=ãØëçÜÉãá=í~
ëÜçÜáã=åØ=~íç=éØêã~ë~=èØ=à~åØ=É
îØêíÉí~=É=àÉíØë=ëØ=íáà=ÇÜÉ=É=ãÉåÇáãáí
íØ= íáà= éçäáíáâI= éÉêÅÉéíáãáí= íØ= íáà
îáòáçå~ê=ÇÜÉ=É=ëÜÑ~èàÉë=ëØ=íóêÉ=åØ
â~éØêÅóÉääáå=É=ëÜÉâìääáí=íØ=ëÜâçáK
pÜÑ~èà~= É= íóêÉ= åØ= îÉíîÉíÉ= çëÉ= åàØ
åÖ~= åàØ= â~= Çáë~= åÖà~ëÜãØêá= çëÉ
ëÜìãØ=åÖà~ëÜãØêá=ãÉ= ëÜÑ~èàÉ= íØ
íáää~= åØ= äØîáòàÉå= íçåØ= âçãÄØí~êÉI
éçê=âØë~à= ê~ÇÜÉI=éØê=ÜÉêØ= íØ=é~êØ
~àç= ØëÜíØ= åàØ= éäçíØëáI= ØëÜíØ
ëíêìâíìê~= âçãéäÉâëÉ= É=ãÉåÇáãáí
ÇÜÉ=É= êÉòáëíÉåÅØëI=ãÄØëÜíÉíìê=åØ
íáé~êÉí= àç= îÉíØã= íØ= âçÜØë= èØ
éØêàÉíçáI= àç= îÉíØã= íØ= ëØ= ëÜâì~êØëI
éçê= ÉÇÜÉ= åØ= éÉêÅÉéíáãáå= É= ëØ
~êÇÜãÉëK=c~âíá=èØ= áÇÉíØ=èØ=âáëÜíÉ
ãÄ~êíìê= ^ÇÉã= g~ëÜ~êá= åìâ= ì
ëÜì~å= ëØ= Ä~ëÜâì=ãÉ= êØåáÉå= É= íáà
ÜÉêçáâÉI= éçêI= åØ= íØ= âìåÇØêíØå= ì
ÄØåØ= íÉà= ã~ëÉ= ÇÜÉ= íÉà= ëÉ
ò~âçåëÜãÉë= ãØ= íØ= ÑìèáëÜãÉI
ÇØëÜãçàåØ= ëÉI= ãØ= ëÜìãØ= ëÉ
ÖàáíÜ´â~I=~á=âáëÜíÉ=é~ëìê=áÇÉ=èØ=Çç
íØ=éØêÖ~íáíåáå=íØ=~êÇÜãÉåK
kìâ=É=Çá=ÇÜÉ=ÄÉëçà=ëÉ=ãÉë=íóêÉ=åìâ
Çç=íØ=àÉåØ=í~âì~ê=~ëåàØÜÉêØ=^ÇÉã
g~ëÜ~êá= ÇÜÉ= îáÖ~åá= á= ãÉåÇáãáí
äáÄÉê~íçê= râëÜáå= eçíáI= éçê= à~ã= á
ÄáåÇìê= ëÉ= â~åØ= ÇØÖàì~ê= éØê= åàØêá

íàÉíêáåK=râëÜáå=eçíá=áëÜíÉ=åàØêá=åÇØê
ÑáÖìê~í=É=åàçÜìê~=íØ=àÉíØë=éçäáíáâÉ=íØ
hçëçîØë=èØ=åØ=åÖà~êàÉí=É=åàçÜìê~=íØ
îáíáí= NVUNI= åÇØêë~= ^ÇÉã= g~ëÜ~êáI
éØêÖàáíÜØëáëÜí= g~ëÜ~êØí= ÇìÜÉí= íØ
áëÜáå=íØ=åàçÜìê=éØê=râëÜáå=eçíáåI
èçÑíØ=éØê=åÖà~êàÉí=É=PM=ÇÜàÉíçêáí=íØ
îáíáí=NVVNI=èçÑíØ=ÉÇÜÉ=åÖ~= Ñ~âíá=ëÉ
râëÜáå= eçíá= âáëÜíÉ= äáÇÜàÉ= ãÉ= íØ
åàØàí~í= ëíêìâíìê~= áäÉÖ~äÉ= âì= áëÜíÉ
éàÉëØ= ÉÇÜÉ= ^ÇÉã= g~ëÜ~êáK
páÇçèçÑíØ= âàç= åìâ= ØëÜíØ= É
êØåÇØëáëÜãÉK=qÜÉäÄØëçêÉ=ëÉ= íØ=Çó
~í~I=åàØêá=åØ=ÑìëÜØå=É=ÑáäçòçÑáëØ=ëØ
ëÜâêì~ê= ÇÜÉ= íàÉíêá= åØ= ÑìëÜØå= É
ÑáäçòçÑáëØ= ëØ= àÉíØëì~êI= Ü~éØå
åàØâçÜØëáëÜí= åàØ= ÑìëÜØ= íØ= êÉ
éØêàÉíáãá=åØ=éçäáíáâØå=ëÜèáéí~êÉ=íØ
hçëçîØëK
J= `áä~í= áëÜáå= Çáë~= åÖ~= ãçãÉåíÉí
ãØ=íÜÉãÉäçêÉ=íØ=ãÉåÇáãáí=éçäáíáâ
íØ=^ÇÉã=g~ëÜ~êáí=ÇÜÉ=íØ=îáòáçåáí=íØ
íáà\
J= kØ= ëÉ= ëÜéÉàí= É= ëÜéÉàíI= ëÜâìêí= É
ëÜâìêíI=Çç=íØ=íÜçåáã=ëÉ=áëÜíÉ=äáêá~=É
hçëçîØë=ÇÜÉ=Ä~ëÜâáãá= á= âçãÄáí= J
âàç= áëÜíÉ= åàØ= ~ëéáê~íØ= ëÜÉâìääçêÉI
íÜì~àëÉ=É= íØ=ÖàáíÜØ=ëÜèáéí~êØîÉ=åØ
hçëçîØK= mØê= íØ= ~êêáíìê= åØ= âØíØ
~ëéáê~íØ= ÇìÜÉëÜáå= éØêÅ~âíì~ê
è~êíØëáëÜí= ë~âíØ= êêìÖØí= èØ= Çç= íØ
éØêëÜâêìÜÉëÜáåI= éÉêëéÉâíáî~í= èØ
Çç=éØêÅ~âíçÜÉëÜáåI=ÇìÜÉà=ÄØêØ=åàØ
ÖàØ= É= Åáä~= I= ~è= ë~= Çç= íØ= áëÜíÉ= é~
âíÜáãI= ~è= ÉÇÜÉ= Çç= íØ= áëÜíÉ
ãêÉâìääáëÜí=É=ÇØëÜáêì~êI=íØ=é~âíØå
åÖ~=~í~=èØ=Çç=íØ=áëÜáå=åØ=ÖàÉåÇàÉ=íØ
ÄØåáå=äìÑíØåK
aàÉãíØ= É= pÜ~Ä~å= g~ëÜ~êáíI= é~ë
àÉíÉëØë=ãØ= ëÜìãØ ëÉ= PMMJîàÉ´~êÉ
åØ= mêÉâ~ò= âáëÜáå= âêáàì~ê= äáÇÜàÉí= É
íóêÉ=ãÉ=íçâØåK=hàç=áëÜíÉ=åàØ=äáÇÜàÉ
É=ëÜìã~åëÜãÉI=àç=îÉíØã=àÉíØëçêÉI
É= éØêÇáíëÜãÉI= éçê= ÉÇÜÉ= åØ
ãçíáîáå= É= íóêÉ= íØ= èØåÇêÉëØëK
e~ãòØ= g~ëÜ~êá= Çç= íØ= íÜçåíÉ= åØ
åàØêØå=åÖ~=ÄáëÉÇ~í= É= íáà= íØ= äáê~= ëÉ
âØíì= âÉãá= äáåÇìêI= âØíì= Çç= íØ
àÉíçàãØI=âØíì=Çç=íØ=îÇÉëáãI=éØêíÉà
âØë~à= íçâÉ= åìâ= âÉãá= ëÉ= âì= íØ
ëÜâçàãØÒK=fëÜáå=Ñà~äØ=éêçÑÉíáâÉK
aáÜÉí= í~ëÜãØ= ëÉ= åØ= Çáë~= åÖ~
ãì~àí= É= îáíáí= NVVN= ^ÇÉã= g~ëÜ~êá
ÇÜÉ=Çáë~=åÖ~=Ä~ëÜâØäìÑíØí~êØí=É=íáà
Çç=íØ=àÉåØ=åØ=pÜèáéØêáI=åØ=~íØ=èØ

Çç= íØ= èìÜÉëÜáå= ìëÜíêáãÉ
ìëÜí~ê~âÉK=¦ëÜíØ=á=åàçÜìê=Ñ~âíá=ëÉ
ÖàáíÜ´â~= áëÜíÉ= ÇÉâçåëéáêì~êI= éçê
âàç= åìâ= ØëÜíØ= åØ= íÉãØå= É= âØíáà
ëÜâêáãáK
pá= ´Çç= ÖàØ= èØ= äáÇÜÉà= ãÉ= äìÑíØåI
^ÇÉãá= É= âáëÜíÉ= ã~êêØ= ÖàáíÜ´â~
ëÜìãØ= ëÉêáçòáëÜí= ÇÜÉ= Çç= á= íÜçíØ
ÇàÉãîÉ= íØ= Öêìéáí= íØ= aêÉåáÅØë= ëÉ
hìëÜ= á~= â~= ãØëóêØ= âØë~à= êêìÖÉI
ÇìÜÉí=ãÉ=É=ÇáíØ=ãáêØ=´â~=ãìåÇÉí
ãÉ= åÇçÇÜØ= ÇÜÉ= âØíì= åìâ= â~
Ü~àÖ~êÉI= á~= âÉãá=åáëØ= âØë~à= éìåÉ
ÇÜÉ= ÇìÜÉí= íÛá= ëÜâçàãØ= ÇÉêá= åØ
ÑìåÇI= é~î~êØëáëÜí= ëÉ= ëá= Çç= íØ
ëÜâçàØ=~àçI=ãÉ=êêÉòáèÉ=~éç=é~=íçÒK
m~ë= ~êêÉëíáãÉîÉ= ã~ëáîÉ= íØ
ÖêìéÉîÉ= íØ= åÇêóëÜãÉ= èØ= ì
ëíØêîáíØå=åØ=pÜèáéØêáI=é~ê~=ëÜìãØ
âìàí=ì=ëÜíêì~=éóÉíà~=ëÉ=´Ñ~êØ=ÇìÜÉà
ÄØêØK= fëÜáå= íØ= ëÜìãíØ= ~í~= èØ
ãçêØå=êêìÖØå=É=ãØêÖáãáíK=aáë~=É
ÜìãÄØå=Éãêáå=É=íóêÉI=Çáë~=åìâ=É
ÇáíØå=~ë=îÉíØ=ëÉ=åÖ~=Çç=íØ=ëÜâçåáåI
íØ=é~âíØ=áëÜáå=~í~=èØ=î~òÜÇì~å=íØ
ãÄÉíÉå=åØ= êêàÉÇÜ~í=É= äìÑíØë=ÇÜÉI
ÉÇÜÉ=ãØ=íØ=é~âíØI=~í~=èØ=ì=âíÜóÉåK
^ÇÉã= g~ëÜ~êáíI= èÉîÉêá~= É= ~ë~à
âçÜÉI= É= èì~àíìê= É= _ìâçëÜáíI= á
éêçéçòçá= êêìÖØå= É= ãØêÖáãáíK
†Ñ~êØ=Çç=íØ=âáëÜíÉ=åÇçÇÜìê=åØ=ëÉ
ÉÇÜÉ= ~áI= ëá= àç= é~â= íØ= íàÉêØI= Çç= íØ
âáëÜíÉ= ÄØêØ= íØ= åàØàíØå= ÖàØKK= Çç= íØ
êêìÖØíçåíÉ= ÇÜÉ= Çç= íØ= âíÜÉÜÉà= åØ
åàØ=ãØêÖáãí~ê= íØ= ò~âçåëÜØãK=^á
ÉÇÜÉ=ãìåÇ=í~=ÄØåíÉ=âØíØI=~ëâìëÜ
åìâ=áëÜíÉ=òçí=á=Ñ~íáí=ÇÜÉ=á=àÉíØë=ëØ=íáàK
jáêØéç= ^ÇÉã= g~ëÜ~êá= É= âáëÜíÉ
ãÉåÇáãáå= É= íáà= íØ= éàÉâìê= éçäáíáâ
ÇÜÉ=âó=ØëÜíØ=Öìêá=á=é~êØ=íÜÉãÉäí~ê
á= ´Çç= èØåÇêÉëÉW= éØê= îÉåÇ= íçåØ
ÇìÜÉí=íØ=äìÑíçàãØ=åØ=îÉåÇáå=íçåØK
kìâ= å~= ÄØå= ãáêØ= ~ë= Äìâ~= É= íØ
Üì~àáíI= ~ë= åÖêçÜà~= É= íØ= Üì~àáíI= ~ë
Ñà~ä~= É= íØ= Üì~àáíK= ^á= éê~=ãìåÇ= íØ
êêáåíÉI= í~= òØãØ= åØ= dàÉêã~åáI
ãáêØéç=ØëÜíØ=åÖ~=ÖàØê~í=É=é~ê~=èØ
åìâ=á=ëÜâçå=åÇØê=ãÉåÇK=kÇçëÜí~
ãìåÇ=ÉÇÜÉ=íØ=âÉíØ=ÇØÖàì~ê=ëÉ=åàØ
éêçÑÉëçê=á=åÇÉêì~êI=áëÜ=á=ÄìêÖçëìêá
éçäáíáâ=râëÜáå=eçíá=É=âáëÜíÉ= äØåØ
råáîÉêëáíÉíáå= Ñ~ãØã~ÇÜ= íØ
e~êî~êÇáí=éØê= íØ=ÄØêØ=éçäáíáâØ=åØ
hêìëÜØå=É=j~ÇÜÉI=åÇçëÜí~=ÉÇÜÉ
àçK=mçê=~á=ÄØêá=íØ=åàØàíØå=ÖàØI=ãÉ=íØ
åàØàíáå= ãÉåÇáã= éçäáíáâ= É= ÑáäçòçÑá
éçäáíáâÉ=íØ=èØåÇêÉëØëW=äìÑí~=ÇìÜÉí
Ñáääì~ê=åÖ~=îÉåÇäáåÇà~K
jÉåÇáãá= á= íáà= áëÜíÉ= éàÉâìê= ãÉ
âçÜØ=J=åìâ=áëÜáå=Ç~ëÜìê=îØëÜíáêØëá
íØ= ãØÇÜ~= éØê= íØ= é~ëìê= åàØ
ãÉåÇáã= íØ= íáääØI= ~è=ãØ= íÉéØê=åØ
åàØ=Ñáë=âì=~á=âáëÜíÉ= äáåÇìê=ÇÜÉ=âì
âáëÜíÉ=Ñçêãì~ê=â~ê~âíÉêáå=É=íáàK
^ÇÉã=g~ëÜ~êá=âíÜÉÜÉí=åØ=mêÉâ~òáå
É=mçëÜíØãKK=^ëÖàØ=íØ=îÉ´~åíØ=åìâ
â~= åØ= âØíØ= ÑëÜ~í= Äêá= pâÉåÇÉê~àíK
h~íØê=ä~ÖàÉW=g~ëÜ~ê~àI=hçÇê~I=jÉÜ~
ÇÜÉ= iìëÜí~âìK= qêá= ä~ÖàÉí= É= é~ê~
à~åØ= âêáàì~ê= éêÉà= íêÉ= îØääÉòØêîÉW
g~ëÜ~êáíI= h~Çêáìí= ÇÜÉ= jÉÜØëI
éê~åÇ~à= ÉÇÜÉ= à~åØ= íØ= åàØ= Öà~âìI
åÇØêë~=iìëÜí~âØí= áëÜáå=íØ=~êÇÜìê
Çáëá=ãØ=îçåØ=åØ=mêÉâ~òK
jÉÖàáíÜ~íØ=âó=áëÜíÉ=ÇÜÉì=á=íáàI=~á=É
ÇáåíÉ= ëÉ= åìâ= ãìåÇ= íØ= ëÜâçåíÉ
Çáâì= íàÉíØê= ÇÜÉ= íÛì= íÜçëÜíÉ= íØ
åÖêáÜÉëÜáå= åØ= äìÑíØI= åØ= ëÉ= åìâ= É
âáëÜíÉ=òÖàáÇÜìê=ãØ=é~êØ=åàØ=ÖàØ=íØ
íáääØ=åØ=ÑëÜ~íáå=ÇÜÉ=åØ=Öà~âìå=É=íáàK
^íÇÜÉì=Ñáääçå=åÖ~=îÉíà~=J=íÜçåØ=ÇÜÉ
âàçI= åØ= ê~ëíáå= É= g~ëÜ~êØîÉ= ÇÜÉ= íØ
mêÉâ~òáí=íØ=mçëÜíØãI=ØëÜíØ=ãØ=ëÉ=É
îØêíÉíØK EEsáàçåF

Çfarë e bëri dhe çfarë e bën edhe sot Adem Jasharin
krejt të veçantë në historinë e kombit tonë?

i~îÇá~=ì=í~âçå=~íóêÉ=èØ=ÑäáàçÜÉå=éØê=îáòáçåÉ=íØ=ãØÇÜ~=ENNF
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PESHORJA
Flisni me

mikun tuaj
të ngushtë

për t’u
ndjerë më mirë dhe reko-
mandohet të ushtroheni

fizikisht, pasi do të ndikojë
pozitivisht edhe në gjendjen

tuaj psikologjike.

AKREPI
Planet do

t’ju
ndryshojnë
disa herë

gjatë ditës. Para se të
premtoni për t’i përmbushur
kërkesat e dikujt, mendoni

për pasojat. 

SHIGJETARI
Rrezikoni
të harroni

një 
premtim që i

keni bërë vetes. Bëni kujdes
me regjimin ushqimor, pasi

mund t’u ktheheni zakoneve
të vjetra. 

BRICJAPI
Mos jepni
përgjigje

standarde
dhe mos 

flisni vetëm për motin.
Ekziston mundësia ta
tërhiqni vëmendjen e

personit që ju pëlqeni.

UJORI
Ka gjasa
të mos
ndiheni
komod

gjatë ditës, mbi të gjitha në
sferën profesionale. Do t’ju
duhet të komunikoni me një

koleg të cilin nuk e keni
pëlqyer asnjëherë. 

PESHQIT
Ekziston

mundësia
të nisni

një aven-
turë, e cila rrezikon të mos
ketë sukses. Bëni shumë

kujdes nëse ndërmerrni një
hap të tillë dhe mos u
bazoni vetëm te fati.

DASHI
Dikush do
të shprehë
interes për

ju, madje ka
gjasa që t’i shprehë edhe
ndjenjat. Është momenti i
duhur për ata që janë në

kërkim të dashurisë. 

DEMI
Do të jeni i
zhytur në
mendime.

Përpiquni të
qetësoheni emocionalisht,

përndryshe do të përballeni
me situata të papritura dhe

do ta keni të vështirë të
arrini ato që doni. 

BINJAKËT
Mos

rrezikoni
duke dalë
jashtë

kapacitetit tuaj. Përpiquni të
zgjidhni mënyra më të lehta
për të vepruar për të qenë

më të sigurt. 

GAFORRJA
Ekziston

mundësia
të 

eliminoni një
konflikt të vjetër, të krijoni
raporte të reja me shefat

ose t’i sheshoni problemet
me partnerin/partneren tuaj.

LUANI
Dëshira
për të

realizuar
diçka

ekstremisht ambicioze do
t’ju shfaqet sërish. Diçka
tipike kjo për ju, jeni Luan

dhe kërkoni t’i tregoni
aftësitë tuaja.

VIRGJËRESHA
Mos
lejoni 

zilinë dhe
ashpërsinë

t’ju udhëheqë. Mësoni të
kënaqeni me suksesin e të
dashurve tuaj. Përndryshe

rrezikoni të mbylleni në
vetvete.

hìê=j~äÖçêò~í~=hìäÅòóâ=ÇØëÜáêçå=íØ=êÉä~âëçÜÉíI
~àç=á=òÖàáÇÜ=ÑäçâØí=ÇÜÉ=á=äØ=íØ=éØêÜ~éÉå=åØ=íØêØ
íêìéáå=É=ë~àI=èØ=â~åØ=åàØ=Öà~íØëá=NKR=ãÉíê~K=kØ
Ñ~âíI=~àç=á=â~=ãØ=íØ=Öà~í~=ÑäçâØí=ëÉë~=íØêØ=íêìéáå
ÇÜÉ=éê~åçå=ëÉ=é~ââìëÜ=ÄÉëçå=ëÉ=á=â~=å~íóê~äÉ
ÇÜÉ=ëÉ=åìâ=ÄØÜÉí=Ñà~äØ=éØê=é~êìâØK=j~äÖçêò~í~I
PQJîàÉ´~êÉ=èØ=àÉíçå=åØ=içåÇØêI=íÜçíØ=ëÉ=âáëÜíÉ
Ñáääì~ê=íÛá=êêáíØ=ÑäçâØí=âìê=áëÜíÉ=ëÜí~íØîàÉ´~êÉ=ÇÜÉ
éØê=ÜÉêØ=íØ=ÑìåÇáí=âìê=á=âáëÜíÉ=éêÉêØ=âáëÜíÉ
åÇçÇÜìê=éÉëØ=îàÉí=ãØ=é~êØK

E jashtëzakonshme 

Polakja me flokët më të gjata sesa trupin - Kjo është e tmerrshme, - bërtiti mësuesja.
- Ti Astrit fle gjithë orën e mësimit. Nga do të
mësosh ti?
- Në ëndërr po shikoja pikërisht një orë 
mësimi, mësuese.

qóãá=ëá=é~ëçàØ=É=ÇàÉÖáÉë=ëØ=Öçã~îÉ=Öà~íØ=åàØ=éêçíÉëíÉ=åØ=_~êÅÉäçåØ
ãÄìäçå=äçÖçå=É=Ñ~ÄêáâØë=káëë~åK=L^mL

E rrallë

B A R S O L E TA  E  D I T Ë S

Në Kino ABC nuk ka shfaqje

FOTO E DITES

kàØ=~ÇçäÉëÜÉåí=Äêáí~åáâ=â~=éìÄäáâì~ê=åàØ=îáÇÉç
åØ=áåíÉêåÉíI=âì=ëÜáÜÉí=ëÉ=ëá=ÄØå=~âêçÄ~ÅáçåÉ
à~ëÜíØ=êêÉíÜçàØë=ãÄêçàíØëÉ=íØ=åàØ=åÇØêíÉëÉ=íØ
ä~êíØ=åØ=içåÇØêK=^á=ã~ÇàÉ=åìâ=ÜÉòáíçå=íØ=ãÄ~J
ÜÉí=ãÉ=îÉíØã=åàØêØå=ÇçêØ=åØ=êêÉíÜçàØå=É=â~íáí=íØ
RPJíØK=^Ç~ã=içÅâïççÇI=NVJîàÉ´~êI=éçëíçá=îáÇÉçå
ÇìâÉ=êêÉòáâì~ê=àÉíØå=åØ=âìäãáå=É=åÇØêíÉëØë

j~Çáëçå=åØ=éàÉëØå=èÉåÇêçêÉ=íØ=içåÇêØëK=hó
~ÇçäÉëÜÉåí=åÖ~=táÖ~åI=i~åÅ~ëÜáêÉI=åàáÜÉí=éØê
~âêçÄ~ÅáíØ=É=íáà=åØ=åÇØêíÉë~í=ãØ=íØ=ä~êí~=åØéØê
bîêçéØI=íØ=Åáä~í=á=éçëíçå=åØ=â~å~äáå=É=íáà=òóêí~ê
åØ=vçìqìÄÉÒK

Adoleshenti britanik
qëndron i varur në mbi
180 metra lartësi

U dogj në 85% të trupit
53-vjeçares në garë 
për çmimin ‘Portrait of
Humanity 2020’
RPJîàÉ´~êà~= `~êçä= j~óÉê= åÖ~
nìÉÉåëä~åÇI= ^ìëíê~äáI= éØëçá
ÇàÉÖáÉ= åØ= êêÉíÜ= UR= éØêèáåÇ= íØ
íêìéáí=Öà~íØ=åàØ=òà~êêá=èØ=éØêÑëÜáì
ëÜíØéáåØ= É= ë~à= Çó= ÇÉâ~Ç~= ãØ
é~êØK=ÚfëÜJãÄêÉíØêÉJ
ëÜ~=É=ÄìâìêáëØÛI=éØê
íØ= ÅáäØå= ì= íÜ~= èØ
âáëÜíÉ= îÉíØã= RM
éØêèáåÇ= = ãìåÇØëá
éØê=íØ=ãÄáàÉíì~ê=é~ë
áåÅáÇÉåíáíI= â~
éçòì~ê= Çáë~= Ñçíç= íØ
îÉ´~åí~K
cçíçí=åìÇç=íØ=ëÜâêÉJ
éìê~= åÖ~= ÑçíçÖê~Ñá
ãÉ= çêáÖàáåØ= åÖ~
içåÇØêI= _êá~å
`~ëëÉóI= = ÇÜÉ= èØ= à~åØ= íáíìääì~ê
Úpâáå=qÜÉ=pâáå=fÛã=få=Û=à~åØ=äáëíìJ
~ê= åØ= í~ÄÉäØå= éØê= ´ãáãáå
mçêíêÉíá=Úeìã~åáíó=OMOMÛK
`~êçä=ÇÜÉ=Çà~äá= á=ë~à=á=ãÄáàÉíì~å
Ñä~âØë= ëØ= íãÉêêëÜãÉI= éçê= `~êçä

ãçêá=éä~ÖØ=èØ=á=åÇêóëÜì~å=àÉíØåK
q~åáI=RP=îàÉ´~êà~I==É=ÅáäØëì~ê=ÉÇÜÉ
ëá= ÚáëÜJãÄêÉíØêÉëÜ~= É= ÄìâìêáëØ
íÜçíØÛW= jÉ= ÇàÉÖáÉí= ØëÜíØ= É
îØëÜíáêØ= ÑáòáâáëÜí= ÇÜÉ= ãÉåÇØêJ

áëÜí= éØê= ´Çç= åàÉêá= èØ= íØ= â~äçàØK
mçê= åØëÉ= É= âÉåá= ~íØ= ÑêóãØ= íØ
îØêíÉíØ= äìÑí~ê~âÉI= ~íØ= èØ= ìåØ
â~ãI= âàç= ØëÜíØ= ~àç= èØ= ãØ= â~
êáéØêíØêáíìêI=ãáêØëàÉääàÉ=ÇÜÉ=îÉåJ
ÇçëãØêáK
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g~åØ=ÄØêØ=éçíÜì~àëÉ=Öà~ëÜíØ
ãì~à=èØâìê=Ä~ëâÉíÄçääáëíá
hçÄÉ=_êó~åí=ÇÜÉ=î~àò~=É=íáàI

dá~åå~I=â~åØ=åÇØêêì~ê=àÉíØK
q~ëÜãØ=~åØí~êØí=É=íàÉêØ=íØ=Ñ~ãáäJ
àÉë=à~åØ=ÇìâÉ=åàçÑíì~ê=éØê=íØ=êÉà~íI
íÉâë~=íÜÉâëçàåØ=ëÉ=éç=ãìåÇçÜÉå
íØ=ÉÅáå=éØêé~ê~I=ëÜâêì~å=a~áäó
j~áäÒK=kØ=åàØ=éçëíáã=åØ=êêàÉíáå=ëçÅá~ä
fåëí~Öê~ãÒI=s~ååÉë~=_êó~åíI=â~
áåÑçêãì~ê=åÇàÉâØëáí=ëÉ=~àç=ÇÜÉ=î~àò~
É=ë~à=â~åØ=ÄØêØ=Çáë~=îÉéêáãÉ=åØ=éêçJ

ÑáäÉí=É=íØ=åÇàÉêØîÉK=^àç=âáëÜíÉ=ëÜéJ
àÉÖì~ê=ëÉ=á=ØëÜíØ=Ç~ëÜìê=èØ=íÛá=ÄääçâçJ
àØ=éêçÑáäÉí=É=hçÄÉë=ÇÜÉ=dá~åå~ë=åØ
êêàÉíÉí=ëçÅá~äÉI=é~ëá=ÑçíçÖê~ÑáíØ=É=íóêÉ
éç=á=ÄØàåØ=íØ=åÇáÜÉå=åØ=ëáâäÉíK
c~äÉãáåÇÉêáí=éØê=íØ=ÖàáíÜØ=Ç~ëÜìêJ
áåØ>=k~í~äá~=ÇÜÉ=ìåØI=Ñ~íâÉèØëáëÜíI
âÉãá=Äääçâì~ê=éêçÑáäÉíI=ëÉéëÉ=â~=èÉåØ
É=îØëÜíáêØ=íØ=àÉãá=åØ=êêàÉíÉ=ëçÅá~äÉ
ÇÜÉ=íØ=ëÜçÜáã=åØ=ãØåóêØ=âçåëí~åíÉ
ÑçíçÖê~ÑáíØ=É=ãØ=íØ=Ç~ëÜìêîÉ=í~åØÒI
â~=ëÜâêì~ê=~àçK

nÉíØëá~=ÇÜÉ=éêáî~íØëá~=à~åØ
ÖàØê~=åÖ~=íØ=Åáä~í=åìâ=â~åØ
åÇØêãÉåÇ=íØ=ÜÉèáå=ÇçêØ=ÇÜÉ

éØê=íÛá=Ö~ê~åíì~ê=åìâ=à~åØ=âìêëóÉêK=kØ
îÉíØã=â~íØê=ãì~à=åØ=h~å~Ç~I=eÉêêó
ÇÜÉ=jÉÖÜ~å=j~êâäÉ=â~åØ=ëÜéÉåòì~ê
êêÉíÜ=RM=ãáàØ=Éìêç=éØê=ëáÖìêáåØK
pÜáÑØê=èØ=ØëÜíØ=âêáíáâì~ê=åÖ~=âçåJ
íêáÄììÉëáí=åØ=îÉåÇáå=~ãÉêáâ~åçJ

îÉêáçê=ÇÜÉ=èØ=í~åá=Çì~å=êáé~ÖáãK=nØ
â~å~ÇÉòØí=åìâ=É=âáëÜáå=éêáíìê=ãáêØ
ä~êÖáãáå=É=ÇìâØîÉ=âàç=åìâ=ØëÜíØ=êáëáK
pÜìãØâìëÜ=Çêì~åíÉ=ëÉ=Çç=í~=ÖàÉåíÉ
îÉíÉå=íÉâë~=é~Öì~åíÉ=ëÜéÉåòáãÉí=éØê
ëíêÉÜáãáå=É=´áÑíáí=ÇÜÉ=ëáé~ë=åàØ=âØêâáJ
ãá=íØ=qáãÉëI=TP=éØê=èáåÇ=É=éçéìää~íØë
åìâ=âáëÜíÉ=åÇØêãÉåÇ=íØ=é~Öì~åíÉ
éØê=í~K

Meghan dhe Harry, 
shpenzime pa fre 

për sigurinë

Vanessa bllokon faqet e
fansave të Kobes dhe Gianna

Bryant në rrjetet sociale

hØåÖØí~êà~=ÇÜÉ=ëáéØêã~êêØëà~
POJîàÉ´~êÉI=åØ=åàØ=éØêéàÉâàÉ
íØ=éØêÄ~ëÜâØí=ãÉ=ëÜÉÑáå

ÉâòÉâìíáî=íØ=qïáííÉêÒJáíI=g~Åâ
açêëÉó=ÇÜÉ=áåáÅá~íáîØå=É=íáà
Ú@pí~êípã~ääÛI=éç=ÇÜìêçàåØ=NR=ãáäJ

áçåØ=Ççää~êØ=åÖ~=ÑçåÇ~Åáçåá=àçÑáíáãJ
éêìêØëI=ÚqÜÉ=`ä~ê~=iáçåÉä
cçìåÇ~íáçåÛI=éØê=ëÜØêÄáãÉí=É=ëÜØåJ
ÇÉíáí=ãÉåÇçê=åØ=ãÉë=íØ=âçÜØîÉ
ëÑáÇìÉëÉ=ëçÅá~äÉ=ÇÜÉ=é~åÇÉãáëØ
âçêçå~îáêìëI=ëÜâêì~å=a~áäó=j~áäÒK

Rihanna dhe Jack Dorsey
dhurojnë 15 milionë dollarë
për shërbimet e shëndetit

mendor

dÉåÅ=mêÉäîìâ~à=â~=ÖØòì~ê
Ñ~åë~í=ãÉ=éçëíáãáå=É=ÑìåÇáí
íØ=ÄØêØ=åØ=fåëí~Öê~ãÒI=âì

ÑäÉí=éØê=éä~åÉí=ãìòáâçêÉK=hØåÖØí~êá
éêáíÉí=èØ=ÄêÉåÇ~=åàØ=âçÜÉ=íØ
ëÜâìêíØê=íØ=ä~åëçàØ=åàØ=éêçàÉâí=íØ=êá

ãìòáâçêI=åÇØêë~=Öà~íØ=ãì~àîÉ=íØ
ÑìåÇáí=íØ=îáíáí=í~=éìÄäáâçàØ=ÉÇÜÉ
~äÄìãáå=É=íáà=íØ=êáK=hó=Çç=íØ=àÉíØ=á
íÉíá=ãÉ=ê~ÇÜØ=éØê=~êíáëíáåI=É=èØ=Çç
íØ=éìÄäáâçÜÉí=é~ë=Çáë~=ãì~àëÜI=ãØ
NR=åØåíçêK=

Genc Prelvukaj zbulon datën e
publikimit të albumit të ri
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béçâ~=É=êÉÒ=

mofpeqfk¦I=NV=nbopelo J=hêóÉí~êá=á
cÉÇÉê~íØë= ëØ= _~ëâÉíÄçääáí= íØ
hçëçîØë= Ec_hFI= ^êÄÉå= cÉí~ÜìI
â~= òÜîáääì~ê= Çáë~= í~âáãÉ= íØ
êØåÇØëáëÜãÉ=éØê=òÜîáääáãáå=ÇÜÉ
~î~åÅáãáå= É= Ä~ëâÉíÄçääáí= åØ
èóíÉíÉ=íØ=åÇêóëÜãÉ=íØ=hçëçîØëK=
kìãêá=åàØ=á=c_hJëØ=ØëÜíØ=í~âì~ê
ãÉ= âêóÉí~êáå= É= hçãìåØë= ëØ
dà~âçîØëI= ^êÇá~å= dàáåáI
âêóÉí~êáå=É=hçãìåØë=ëØ=fëíçÖìíI
e~âá= oìÖçî~= ÇÜÉ= âêóÉí~êáå= É
hçãìåØë=ëØ=cÉêáò~àíI=^Öáã=^äáìK=
hêóÉí~êá=á=c_hJëØ=åØ=âØíç=í~âáãÉ
â~=èÉåØ=á=ëÜçèØêì~ê=åÖ~=~åØí~êØ
íØ=ÄçêÇáí=ÇÜÉ=òóêí~êØ= íØ= ä~êíØ= íØ
ÑÉÇÉê~íØëK= fÇÉà~= É= âØíóêÉ

í~âáãÉîÉ=ÇÜÉ=éáâØêáëÜí=åØ=âØíç
íêá=èóíÉíÉ=â~=èÉåØ=ãÄØëÜíÉíà~=É
âäìÄÉîÉ= ~âíáîÉ= åØéØê= âØíç
èóíÉíÉ= åÖ~= ~å~= É= c_hJëØI= éçê
ÉÇÜÉ= ~íóêÉ= èØ= éêáíÉí= íØ
êá~âíáîáòçÜÉå=åØ=ÇáíØí=åØ= îáàáãK
råØ= à~ã= ëÜìãØ= á= âØå~èìê=ãÉ
êêàÉÇÜØå= É= âØíóêÉ= íêá= í~âáãÉîÉ
ëÉéëÉ= ØëÜíØ= É= êØåÇØëáëØ= ëØ
îÉ´~åíØ=èØ=íØ=âÉãá=ãÄØëÜíÉíàÉå
ÇáêÉâíÉ=åÖ~=åàÉêØòáí=âêóÉëçêØ= íØ
âØíóêÉ= âçãìå~îÉK= mØêîÉ´
ãÄØëÜíÉíàÉë= èØ= âäìÄÉí= íçå~= íØ
âØíóêÉ= èóíÉíÉîÉ= É= â~åØ= ã~êêØ
ÇÉêá=ãØ= í~åá= ÇÜÉ= Çç= í~=ã~êêáå
åØ= î~òÜÇáã= åÖ~= âçãìå~í
éØêâ~íØëÉI=åÉ=ëá=c_h=àÉãá=òçíì~ê
ëÉ= Çç= íØ= î~òÜÇçàãØ= íØ
âçåíêáÄìçàãØ= åØ= òÜîáääáãáå= É
âØíóêÉ= ëâì~Çê~îÉI= éçê= ÉÇÜÉ

Ä~ëâÉíÄçääáí= åØ= éØêÖàáíÜØëá= åØ
âØíç=èóíÉíÉÒI=â~=íÜØåØ=cÉí~ÜìK=
hêóÉí~êá=cÉí~Üì=â~=ÄØêØ=ãÉ=ÇáàÉ
ëÉ= ãÉ= âêóÉí~êáå= dàáåá= â~åØ
ÄáëÉÇì~ê= éØê= âíÜáãáå= É
sØää~òåáãáí= åØ= pìéÉêäáÖØ= ÇÜÉ
éØê=éØêâê~ÜàÉå=É=î~òÜÇìÉëÜãÉ
èØ=âçãìå~=ì~=àÉé=Çó=ÉâáéÉîÉ=íØ
Ä~ëâÉíÄçääáí= ëá= ÇÜÉ= éØê
òÜîáääáãÉí= áåÑê~ëíêìâíìêçêÉ= ÇÜÉ
éìåØí= èØ= ÇìÜÉí= âêóÉê= ÄêÉåÇ~
é~äÉëíêØëK= páé~ë= cÉí~ÜìíI= ØëÜíØ
ëÜéêÉÜìê= Ö~íáëÜãØêá~= É
âçãìåØë= éØê= í~= ëÜíì~ê
éØêâê~ÜàÉå= éØê= Çó= ÉâáéÉí= É
sØää~òåáãáí= EãÉëÜâìàLÑÉãê~FK
dàáåá= ÇÜÉ= cÉí~Üì= à~åØ= é~àíì~ê
èØ= í~= íÜÉääçàåØ= Ä~ëÜâØéìåáãáå
Öà~íØ= îÉêØë= éØê= íØ= ãçÄáäáòì~ê
éØêâê~ÜàÉ= ÉÇÜÉ= ãØ= íØ= ã~ÇÜÉ

éØê= Ä~ëâÉíÄçääáå= Öà~âçî~ê= ÇÜÉ
éØê= í~= êáâíÜóÉê= å~ãáå= É
ÇáâìêëÜØã= íØ= èóíÉíáí= ëá= î~íØê= É
Ä~ëâÉíÄçääáíK=
kØ=fëíçÖ=ØëÜíØ=ãáêØéêáíìê=îáòáí~
É=âêÉìí=íØ=c_hJëØ=ÇÜÉ=éØêâê~Üà~
éØê= Ä~ëâÉíÄçääáå= É= fëíçÖìí= åÖ~
âêóÉí~êá= á= hçãìåØëI= e~âá
oìÖçî~K= ¦ëÜíØ= Çáëâìíì~ê= éØê
é~äÉëíêØå= èØ= ØëÜíØ= åØ
éØêÑìåÇáã= É= ëáéØê= ÇÜÉ= éØê
áå~ìÖìêáãáå= É= ë~à= ãÉ= åàØ
åÇÉëÜàÉ= êÉîó~äÉ= åÇØêãàÉí= h_
fëíçÖìí= ÇÜÉ= mØêÑ~èØëìÉëÉë= ^= íØ
hçëçîØë=åØ=îàÉëÜíØå=É=âØíáà=îáíáK
kØ= âØíØ= í~âáã= ØëÜíØ= íÜÉâëì~ê
éìå~=É=ã~ÇÜÉ=ÇÜÉ=ëÜÉãÄìääçêÉ
èØ= h_= fëíçÖì= â~= ÄØêØ= éØê
òÜîáääáãáå= É= Ä~ëâÉíÄçääáí= ÇÜÉ
éØê= áÇÉíØ= É= ãØíÉàãÉ= éØê

òÖàÉêáãáå= É= îÉéêáãí~êáëØ= íÉ
î~àò~í=ÇÜÉ=ÖêìéãçëÜ~í=É=íàÉê~K=
m~ë= í~âáãáíI= ãÉ= ÑíÉëØ= íØ
åáâçèáêáíI= âêóÉí~êáí= oìÖçî~= ì
òÜîáääì~=åàØ=îáòáíØ=åØ=é~äÉëíêØå=É
ãêÉâìääìÉëÜãÉ= íØ= fëíçÖìíI
éìåáãÉí= åØ= íØ= ÅáäØå= à~åØ= åØ
Ñáå~äáòáã=É=ëáéØêI=éØê=íØ=é~êØ=éØê
ëØ=~ÑØêãá=âìëÜíÉí=áåÑê~ëíêìâíìêÉ
åØ=íØ=Åáä~í=ëéçêíá=áëíçÖ~ë=éêáíÉí=íÛá
òÜîáääçàØ= Ö~ê~í= åÖ~= îàÉëÜí~= É
íìíàÉK=
kØ= í~âáã= ãÉ= âêóÉí~êáå= É
hçãìåØë=ëØ=cÉêáò~àíI=^Öáã=^äáìI
ØëÜíØ=ÄáëÉÇì~ê=éØê=êá~âíáîáòáãáå
É= Ä~ëâÉíÄçääáí= íØ=ãÉëÜâìàîÉ= åØ
èóíÉíáå= É= ÇóíØ= åØ= hçëçîØ= ë~= áì
éØêâÉí=â~é~ÅáíÉíÉîÉ=ÉâçåçãáâÉK
híÜáãá= á= Ä~ëâÉíÄçääáí= åØ
âçåâìêêÉåÅØå=É=ãÉëÜâìàîÉ=ÇÜÉ
ëÜíáãá= á= éØêâê~ÜàÉë= éØê= î~àò~í
ÑÉêáò~à~ëÉ= áëÜíÉ= ÄçëÜí= á
ÇáëâìíáãÉîÉ= íØ= òÜîáääì~ê~= åØ
~íãçëÑÉêØ= íÉàÉí= ãáèØëçêÉ= ÇÜÉ
Ä~ëÜâØéìåìÉëÉ= åÇØêãàÉí= íØ
é~êáí= íØ=c_hJëØ=ÇÜÉ=âêóÉí~êáí= íØ
hçãìåØë= ëØ= cÉêáò~àíK= r
éêÉãíì~= éØêâê~ÜàÉ= É= ëÜíì~ê
ã~íÉêá~äÉ= ÇÜÉ= Ñìåâëáçå~äÉ= éØê
êáíÜÉãÉäáãáå= É= âäìÄáí= íØ
Ä~ëâÉíÄçääáí=åÖ~=cÉêáò~à=ÇÜÉ=éØê
éêçàÉâíáå= ~Ñ~íÖà~íØ= íØ= òÜîáääáãáí
íØ=Ä~ëâÉíÄçääáí=åØ=âØíØ=âçãìåØK
fÇÉà~= ØëÜíØ= èØ= ëØ= ëÜéÉàíá= íØ
ÄØÜÉí= éìÄäáâ= ä~àãá= éØê
êáíÜÉãÉäáãáå=É=h_=h~ëíêáçíá=ÇÜÉ
Ñáääáãáå= É= Ö~ê~îÉ= åØ= âì~ÇØê= íØ
c_hJëØK

Fetahu: Gjakova, Istogu dhe Ferizaj, të gatshëm
për zhvillim dhe avancimin e basketbollit  

dgfi^kI=NV=nbopelo J=pâì~Çê~=É
aêáíØë= åÖ~= dàáä~åá= ØëÜíØ
íêÉÖì~ê= ëâì~ÇØê= É
é~Ö~ÄìÉëÜãÉ=åØ=éØêÄ~ääàÉ=ãÉ
cÉêáò~àåI= é~ëá= â~= Ñáíì~ê= ãÉ
êÉòìäí~í= OJMK=jóë~ÑáêØí= ~êêáíØå
íØ=ãÄ~ÜÉå=îÉíØã=åàØ=éàÉëØ=íØ
äçàØëK=
h~éáíÉåá= ^êÇá~å= iáã~åá= åØ
éÉëØãÄØÇÜàÉíØ= ãáåìí~í= É
é~ê~= â~= é~ëìê= åØ= ê~ëí= éØê
ëÜØåáãI=éçê=åìâ= â~= ~êêáíìê= íØ
àÉíØ= á= ë~âíØK= o~ëíÉ= íØ= ãáê~

ëÜØåáãá=åØ=éàÉëØå=É=é~êØ=â~åØ
é~ëìê= ÉÇÜÉ= h~ëíêáçí= oÉñÜ~I
e~ãÇá= k~ã~åá= ÇÜÉ= _ìà~ê
pÜ~Ä~åáK=h~íØê=ãáåìí~=é~ëá=â~
Ñáääì~ê= éàÉë~= É= ÇóíØI= h~ëíêáçí
oÉñÜ~=É= â~=â~äì~ê= ëâì~ÇêØå=É
aêáíØë= åØ= ÉéØêëáK= båáãá= ÇÜÉ
pÜ~Ä~åá= åìâ= ~êêáíØå= íÛá
ëÜÑêóíØòçàåØ=ê~ëíÉí=É=íêÉÖì~ê~I
âìêëÉ= åØ= ãáåìíØå= É= TTJíØ
^êÇá~å= `ìÅìäá= ëÜØåçá= é~ë= åàØ
Ü~êâáãá= Ñ~åí~ëíáâ= åÖ~= ^ëíêáí
c~òäáì=EOJMFK

Drita, e pagabueshme ndaj Ferizajt 

mbg¦I= NV= nbopelo J= h~ãéáçåá~
~âíì~äÉI= _Éë~= c~ãÖ~ëI= åìâ= â~
~ëåàØ= ÜìãÄàÉ= âØíØ= ÉÇáÅáçåI
åÇØêë~=ëÉêáåØ=éçòáíáîÉ=ëóåçå=í~
î~òÜÇçàØ=ÉÇÜÉ=åØ=Ñáå~äÉ=íØ=éäÉJ
àçÑáí= íØ= pìéÉêäáÖØë= ëØ= hçëçîØë
åØ= ÜÉåÇÄçää= EãÉëÜâìàíFK= _Éë~
c~ãÖ~ë=É=éêÉí=mêáëÜíáåØå=ëçí=EÉ
ëÜíìåØF= åÖ~= çê~= NUWMM= åØ
é~äÉëíêØå= h~ê~Ö~´áÒK= pâì~Çê~

éÉà~åÉ= â~= éä~åÉí= É= ë~à= éØê= íØ
î~òÜÇì~ê= ãÉ= ÑáíçêÉI= åÇØêë~
mêáëÜíáå~=ëóåçå=íÛá=éêáëÜ=ääçÖ~êJ
áíØ=É=_ÉëØëK
pâì~Çê~=åÖ~=mÉà~=åØ=ÖàóëãØÑáJ
å~äÉ= íØ= éäÉàçÑáí= É= â~= â~äì~ê
h~ëíêáçíáå= É= cÉêáò~àíI= ãÉ= Çó
ÑáíçêÉ= íØ= íÜÉää~K= mêáëÜíáå~= â~
ÄØêØ= éØêãÄóëàÉ= íØ= ã~ÇÜÉ= åØ
ÖàóëãØÑáå~äÉ= éØê= íØ= ~êêáíìê= åØ

Ñáå~äÉK= cáääáãáëÜí= åØ= âêóÉèóíÉí
mêáëÜíáå~= éØëçá= ãÉ= íÉíØ= Öçä~
Ç~ääáã= åÖ~= qêÉé´~I= éçê= íØ
ãØêâìêØå=åØ=jáíêçîáÅØ=Ñáíçá=ãÉ
NN=Öçä~=Ç~ääáã=ÇÜÉ=~î~åÅçá=åØ
Ñáå~äÉK= h~ãéáçå= ëÜé~ääÉí
ëâì~Çê~= èØ= Ñáíçå= íêá= éáâØI
éØêâ~íØëáëÜí= èØ= ëÜØåçå= Çó
ÑáíçêÉI= ~éç= åàØ= ÑáíçêÉ= É= åàØ
Ä~ê~òáãK

Prishtina sfidon kampionen në Pejë 

IPKO SUPERLIGA

Drita - Ferizaj 2-0

Të shtunën takohen: 
17:00 Drenica - Flamurtari 
17:00 Gjilani - Vushtrria 
19:00 Prishtina - Dukagjini 
Të dielën takohen: 
17:00 Ballkani - Trepça ‘89
17:00 Feronikeli - Llapi 

hêóÉí~êá=á=c_hJëØI=^êÄÉå=cÉí~ÜìI=â~=îáòáíì~ê
dà~âçîØåI=fëíçÖìå=ÇÜÉ=cÉêáò~àåK=^á=Öà~íØ
îáòáí~îÉ=åØ=âØíç=âçãìå~=â~=âØêâì~ê=åÖ~
âêóÉí~êØí=^êÇá~å=dàáåáI=e~âá=oìÖçî~=ÇÜÉ=^Öáã
^äáì=èØ=íØ=éØêâê~ÜÉå=ÉÇÜÉ=ãØ=ëÜìãØ=âäìÄÉí=É
Ä~ëâÉíÄçääáíK=mØêîÉ´=ãÄØëÜíÉíàÉë=èØ=âäìÄÉí
íçå~=íØ=âØíóêÉ=èóíÉíÉîÉ=É=â~åØ=ã~êêØ=ÇÉêá=ãØ
í~åá=ÇÜÉ=Çç=í~=ã~êêáå=åØ=î~òÜÇáã=åÖ~
âçãìå~í=éØêâ~íØëÉI=åÉ=ëá=c_hJà~=àÉãá=òçíì~ê
ëÉ=Çç=íØ=î~òÜÇçàãØ=íØ=âçåíêáÄìçàãØ=éØê
òÜîáääáãáå=É=âØíóêÉ=ëâì~Çê~îÉI=éçê=ÉÇÜÉ
Ä~ëâÉíÄçääáí=åØ=éØêÖàáíÜØëá=åØ=âØíç=èóíÉíÉÒI=â~
íÜØåØ=cÉí~Üì
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mofpeqfk¦I=NV=nbopelo J=_çêÇá
bâòÉâìíáî=á=hçãáíÉíáí=läáãéáâ
íØ=hçëçîØë=â~=ã~êêØ=îÉåÇáã=í~
ãÄØëÜíÉëØ=êêìÖØíáãáå=ëÑáÇìÉë
íØ=cáâêÉí=pÜ~íêáíI=á=Åáäá=Çç=íØ
îê~éçàØ=åÖ~=mêáëÜíáå~=åØ=qáê~åØK=

pÜ~íêáI=áëÜJÄ~ëâÉíÄçääáëí=á
mêáëÜíáåØëI=Çç=íØ=îê~éçàØ=ORT
âáäçãÉíê~=ãÉ=ãçíçå=sê~éá=á
ëÜèáéÉë=åÖ~=pâØåÇÉêÄÉì
åÛpâØåÇÉêÄÉÒK=
hlhJì=Çç=íÛá=ãÄìäçàØ=íØ=ÖàáíÜ~

ëÜéÉåòáãÉí=É=pÜ~íêáí=èØ=äáÇJ
ÜÉå=ãÉ=âØíØ=ìÇÜØíáãK=^á=Çç=íØ
åáëÉí=ãØ=O=âçêêáâ=åÖ~=pÜÉëÜá
pâØåÇÉêÄÉìÒ=åØ=mêáëÜíáåØI
ãÉ=Ñáääáã=åØ=çêØå=NUWMMI=ÇÉêáë~
åØ=qáê~åØ=éêáíÉí=íØ=~êêáàØ=ãØ=Q

âçêêáâK=
QRJîàÉ´~êá=åÖ~=fëíçÖì=åàáÜÉí=éØê
îê~éáãÉ=íØ=Öà~í~I=ÇÉêáë~=Öà~íØ
é~åÇÉãáëØ=ëØ=`çîáÇJNV=âáëÜíÉ
îê~éì~ê=åÖ~=mêáëÜíáå~=ÇÉêá=åØ
fëíçÖK

KOK-u mbështet rrugëtimin e Shatrit nga Prishtina në Tiranë

Bach: Olimpiada zhvillohet vitin tjetër
ose anulohet

içàØê~í=läáãéáâÉ=qçâáç=OMOMÒI=íØ=é~ê~ëÜáâì~ê~=éØê=íÛì=òÜîáääì~ê
âØíØ=îáíI=à~åØ=ëÜíóêØ=éØê=îáíáå=íàÉíØê=éØê=ëÜâ~â=íØ=âçêçå~îáêìëáíK
fl`=ÇÜÉ=çêÖ~åáò~íçêØí=É=läáãéá~ÇØë=â~åØ=îÉåÇçëìê=éêÉà=âçÜØëÜ
èØ=âó=ÉîÉåí=íØ=òÜîáääçÜÉí=ãØ=OP=âçêêáâJU=ÖìëÜí=íØ=îáíáí=OMONK=
mêÉëáÇÉåíá=á=fl`=EhçãáíÉíáí=läáãéáâ=kÇØêâçãÄØí~êFI=qÜçã~ë
_~ÅÜI=â~=ÇÉâä~êì~ê=ëÉ=åØ=ê~ëí=ëÉ=âàç=çäáãéá~ÇØ=åìâ=òÜîáääçÜÉí=~ë
îáíáå=íàÉíØêI=~íØÜÉêØ=~àç=Çç=íØ=~åìäçÜÉíK=hçÜØí=É=ÑìåÇáí=à~åØ=ëÜíì~ê
òØê~í=ëÉ=çäáãéá~Ç~=à~éçåÉòÉ=ØëÜíØ=åØ=êêÉòáâK=k~=îàÉå=âÉè=èØ=ì
ëÜíóI=éçê=ì=ÄØ=éØê=íØ=ãáêØå=É=íØ=ÖàáíÜØîÉK=kÉ=ìêçàãØ=èØ=~àç=íØ
òÜîáääçÜÉí=é~ë=åàØ=îáíáI=ÇìâÉ=ëÜéêÉëì~ê=èØ=ëáíì~í~=íØ=àÉíØ=
éØêãáêØëì~êK=kØ=ê~ëí=ëÉ=Çç=íØ=ëÜíóÜÉí=ëØêáëÜI=~íØÜÉêØ=ØëÜíØ=ãØ
ãáêØ=íØ=ãçë=òÜîáääçÜÉí=Ñ~êÉÒI=â~=íÜØåØ=_~ÅÜK=

Guardiola: Sane dëshiron të largohet
nga City 

qê~àåÉêá=á=j~åÅÜÉëíÉê=`áíóíI=mÉé=dì~êÇáçä~I=â~=âçåÑáêãì~ê=ëÉ
iÉêçó=p~åÉ=åìâ=ÇØëÜáêçå=í~=î~òÜÇçàØ=âçåíê~íØå=ãÉ=`áíóåK
^åØëçêá=ëé~åàçää=Çç=íØ=ä~êÖçÜÉí=åÖ~=ÚbíáÜ~Ç=pí~ÇáìãÛ=åØëÉ
j~åÅÜÉëíÉê=`áíó=ãÉêê=åàØ=çÑÉêíØ=íØ=éØäèóÉëÜãÉI=åØ=íØ=âìåÇØêíØåI
~á=Çç=íØ=éêÉëØ=ÇÉêá=åØ=îáíáå=É=~êÇÜëÜØã=éØê=íÛì=ä~êÖì~ê=Ñ~ä~ëK=hìê
åÉ=ÄØàãØ=åàØ=çÑÉêíØ=íÉ=åàØ=äçàí~ê=ØëÜíØ=ëÉéëÉ=É=Çì~ã=~íØÒI=â~
ÇÉâä~êì~ê=dì~êÇáçä~=íÉâë~=ÑäáëíÉ=éØê=ëáíì~íØå=É=p~åÉK=̂ á=â~
âì~äáíÉíÉ=ëéÉÅá~äÉK=kÉ=Çì~ã=èØ=äçàí~êØí=íØ=äì~àåØ=éØê=âØíØ=âäìÄ
ÇÜÉ=íÛá=~êêáàåØ=ëóåáãÉíK=^á=ØëÜíØ=åàØ=Çà~äØ=á=ãáêØ=ÇÜÉ=ìåØ=É=Çì~
~íØ=ëÜìãØK=kìâ=â~ã=~ëÖàØ=âìåÇØê=íáàI=éçê=~á=ÇØëÜáêçå=åàØ=íàÉíØê
~îÉåíìêØK=iÉêçó=â~=êÉÑìòì~ê=î~òÜÇáãáå=É=âçåíê~íØëK=qØ=ÖàáíÜØ=É
ÇáåØK=kØëÉ=åØ=ÑìåÇ=íØ=ëÉòçåáíI=íØ=Çó=âäìÄÉí=~êêáàåØ=ã~êêØîÉëÜàÉI=~á
ãìåÇ=íØ=ä~êÖçÜÉíI=åØëÉ=àçI=~á=ä~êÖçÜÉí=åØ=ÑìåÇ=íØ=âçåíê~íØëÒI=â~
ÇÉâä~êì~ê=dì~êÇáçä~K=b=~êÇÜãà~=É=içêÉó=p~åÉ=ØëÜíØ=åØ
_ìåÇÉëäáÖØI=âì=~á=éç=âØêâçÜÉí=åÖ~=_~óÉêå=jìåÅÜÉåáK=

Fiorentina ëndërron transferimin e
Silvës  

m~ë=Ñê~åÅÉòáí=cê~åÅâ=oáÄÉêóI=cáçêÉåíáå~=ØåÇØêêçå=åàØ=íàÉíØê=
ÖçÇáíàÉ=íØ=ã~ÇÜÉ=ãÉ=é~ê~ãÉíØê=òÉêçK=páé~ë=pâó=péçêíÒI=çÄàÉâíáî=á
âäìÄáí=îàçääÅØ=â~=éØêÑìåÇì~ê=qÜá~Öç=páäî~I=á=Åáäá=Çç=íØ=ä~êÖçÜÉí=åÖ~
mpd=ë~éç=íØ=ãÄóääÉí=ëÉòçåáK=
nÉåÇØêãÄêçàíØëá=Äê~òáäá~å=ØëÜíØ=åÇàÉâìê=ÉÇÜÉ=åÖ~=jáä~åá=É
bîÉêíçåáI=éçê=åØ=Ö~êØ=ØëÜíØ=éØêÑëÜáêØ=ÉÇÜÉ=ëâì~Çê~=íçëâ~åÉ=É
éêÉëáÇÉåíáí=`çããáëëçI=á=Åáäá=ÇØëÜáêçå=í~=éØêÑçêÅçàØ=çêÖ~åáâØå=ãÉ
åàØ=ÉäÉãÉåí=ãÉ=ëÜìãØ=éØêîçàØK=hàç=ÜáéçíÉòØ=â~=ã~êêØ=àÉíØ=ÇáíØí
É=ÑìåÇáíI=é~ë=âçåí~âíÉîÉ=íØ=é~ê~=ãÉ=éØêÑ~èØëìÉëáí=É=ÑìíÄçääáëíáíI
èØ=ÇØëÜáêçå=íØ=äì~àØ=ÉåÇÉ=åØ=bîêçéØ=åØ=åáîÉäÉ=íØ=ä~êí~K=PRJîàÉ´~êá
ØëÜíØ=á=áåíÉêÉëì~ê=éØê=í~=ÇØÖàì~ê=çÑÉêíØå=É=cáçêÉåíáåØëI=éØê=íØ
òÖàÉÇÜìê=ãØ=é~ë=~íØ=èØ=á=éØêëÜí~íÉí=ãØ=ëÜìãØK

La Liga kërkon t’i rikthejë tifozët në
fund të sezonit

m~ëá=êáåáëá=ëÉòçåáå=É=åÇØêéêÉêØ=éØê=ëÜâ~â=íØ=é~åÇÉãáëØ=ëØ=`çîáÇJ
NVI=i~=iáÖ~=âØêâçå=íÛá=âíÜÉàØ=íáÑçòØí=éØê=åÇÉëÜàÉí=É=ÑìåÇáí=íØ=â~ãJ
éáçå~íáíK=oêìÖ~=ØëÜíØ=ÉåÇÉ=É=Öà~íØ=ÇÉêá=íÉ=îÉåÇáãá=èØ=Çç=íØ=ãÉêJ
êÉí=åÖ~=~ìíçêáíÉíÉí=ë~åáí~êÉ=ÇÜÉ=èÉîÉêáí~êÉ=ëé~åàçääÉI=éçê=ÇêÉàíìÉJ
ëáí=É=iáÖØë=â~åØ=~î~åÅì~ê=ãÉ=éêçàÉâíáå=É=íóêÉ=éØê=íÛá=Ü~éìê=ÇóÉêí=É
ëí~ÇáìãÉîÉK=hçåÑáêãáãá=éØê=âØíØ=îàÉå=åÖ~=éêÉëáÇÉåíá=g~îáÉê
qÉÄ~ëK=kØ=åàØ=áåíÉêîáëíØ=éØê=íØ=éØêÇáíëÜãÉå=áÄÉêáâÉ=̂ pÒI=~á=â~
êêØÑóÉê=ÇÉí~àÉ=íØ=âØíáà=éä~åáI=èØ=âØêâçå=åÇêóëÜáãáå=É=éêçíçâçääáí
éØê=êáâíÜáãáå=åØ=ÑìëÜØ=íØ=ÑìíÄçääáí=ëé~åàçääK=mç=éìåçàãØ=ãÄá
ãìåÇØëáåØ=É=êáÜ~éàÉë=ëØ=ëí~ÇáìãÉîÉI=éçê=ÇìÜÉå=Ö~ê~åíì~ê=ÇáëJ
í~åÅáãá=ëçÅá~ä=ÇÜÉ=ãÄ~àíà~=É=ã~ëâ~îÉK=mç=ëíìÇáçàãØ=åàØ=ãØåóêØ
íØ=êÉ=éØê=ÜóêàÉå=É=íáÑçòØîÉ=åØ=íêáÄìå~K=†Çç=íáÑçò=ãÉ=~åØ=íØ=áåíÉêJ
åÉíáí=ÇìÜÉí=í~=åàçÑíçàØ=çêØå=ÇÜÉ=ãáåìíØå=É=ë~âíØ=íØ=ÜóêàÉë=åØ=ëí~J
ÇáìãÒI=ØëÜíØ=ëÜéêÉÜìê=qÉÄ~ëK=
iáÖ~=N=ÇÜÉ=O=ì=âíÜóÉå=åØ=ÑìëÜØ=ãØ=NN=èÉêëÜçêI=åÇØêë~=ÇÉêá=í~åá
à~åØ=äì~àíìê=Çó=à~îØ=íØ=â~ãéáçå~íáíK

pehroq=
Duka: Me Rejën synojmë t’i
përsërisim sukseset e De Biasit
qfo^k¦I= NV= nbopelo J= mêÉëáÇÉåíá= á
cpÜcJëØI= ^êã~åÇ= aìâ~I
åàØÜÉêØëÜ= ~åØí~ê= á= hçãáíÉíáí
bâòÉâìíáî=íØ=rbĉ JëI=â~=ÇÜØåØ=åàØ
áåíÉêîáëíØ= éØê= ãÉÇá~å= áí~äá~åÉ
qìííçjÉêÅ~íçtÉÄÒI=âì=â~=Ñçäìê=àç
îÉíØã= éØê= âçãéÉíáÅáçåÉí
Éîêçéá~åÉI=éçê=ÉÇÜÉ=éØê=ÑìíÄçääáå
ëÜèáéí~ê=ÇÜÉ=âçãÄØí~êÉå=âìèÉòáK
hêÉì= á= èÉîÉêáëØ= ëØ= ÑìíÄçääáí= â~
âçãÉåíì~ê= êáÑáääáãáå= É
â~ãéáçå~íáí= ëÜèáéí~êI= íÉâë~
ëÜéêÉëçå=èØ=Çáë~=åÇÉëÜàÉ=íØ=âØíáà
ëÉòçåá=íØ=äìÜÉå=ãÉ=íáÑçòØK

mêÉëáÇÉåíI=ëá=éç=ëÜâçàåØ=ÖàØê~í=åØ
pÜèáéØêá\
hÉãá=êáåáëìê=â~ãéáçå~íÉíI=éçê=ãÉ
ÇóÉê= íØ= ãÄóääìê~K= cìíÄçääá= é~
ëéÉâí~íçêØ=åìâ=ØëÜíØ=á=ÄìâìêI=éçê=É
ÄØàãØ=éØê=íØ=ãáêØå=É=ÑìíÄçääáëíØîÉK
mç= É= ãÄóääáã= â~ãéáçå~íáå= ãÉ
ëÜéêÉëØå= èØ= íØ= ÄØàãØ= ÉÇÜÉ= Çáë~
åÇÉëÜàÉ= ãÉ= íáÑçòØ= åØ= ëí~ÇáìãÉK
jÉÖàáíÜ~íØI=í~åá=èØ=â~=Çáë~=ê~ëíÉ=íØ
êÉà~= ãÉ= `çîáÇJNVI= ëóåçàãØ= í~
ãÄóääáã= ëÉòçåáåK= f= âÉãá= êáÜ~éìê
íØ=ÖàáíÜ~=â~íÉÖçêáíØK

†Ñ~êØ= ãìåÇ= íØ= íÜçåá= éØê
hìãÄìääØå\
kàØ= ãÄêçàíØë= á= ãáêØI= äì~å= åØ
âçãÄØí~êÉ= ÇÜÉ= éØêÑ~èØëçå= íØ
~êÇÜãÉå=íçåØK

cäáíÉí=ëÉ=ãìåÇ=íØ=ëÜâçàØ=íÉâ=fåíÉêáK
páé~ë=àìëÜI=~=ØëÜíØ=Çà~äçëÜá=Ö~íá=éØê
âØíØ= Ü~é= íØ= ã~ÇÜ\
¦ëÜíØ= ~âçã~= á= êáI= îÉíØã= OM îàÉ´I
åìâ= É= Çá= åØëÉ= åØ= åàØ= ëâì~ÇØê= íØ
ã~ÇÜÉ= Çç= íØ= áëÜíÉ= ãÉåàØÜÉêØ
íáíìää~êI= éçê= ãÉ= ëáÖìêá= ãìåÇ= íØ
êêáíÉí=ÉÇÜÉ=ãØ=ëÜìãØK=hØíØ=îáí=íÉ
sÉêçå~=â~=íêÉÖì~ê=åàØ=éÉêëçå~äáíÉí
íØ=ã~ÇÜ=ÇÜÉ=íØ=ÄØå=íØ=ãÉåÇçëÜ

èØ= ãìåÇ= íØ= ëÜåÇØêêçÜÉí= åØ= åàØ
íçéJéä~óÉêÒK= aá= èØ= áåíÉêÉëçÜÉí
ÉÇÜÉ= gìîÉåíìëáK h~ èÉåØ= ÉÇÜÉ
k~éçäá= åØ= à~å~êK= mØê= åÉ= ØëÜíØ= É
êØåÇØëáëÜãÉ= èØ= ~á= íØ= äì~àØ
ÖàáíÜãçåØ=éØê=VM=ãáåìí~I=âìÇç=âì
~á=òÖàÉÇÜ=íØ=äì~àØI=âØëÜíì=ãìåÇ=íØ
àÉíØ= ÉÇÜÉ= åØ= ÑçêãØ= ÉÇÜÉ= éØê
hçãÄØí~êÉåK

q~åá= ØëÜíØ= åàØ= ëÑáÇØ= ãÉë
gìîÉåíìëáí= ÇÜÉ= i~òáçëK= gì
ëÜèáéí~êØíI= ÖàáíÜ~ëÜíìI âÉåá
éØêÑ~èØëìÉë=ÉÇÜÉ=åØ=oçãØÁ
aêÉàíçêá=ØëÜíØ=á=óåáK=bÇÜÉ=éçêíáÉêá
píê~âçëÜ~K= mêÉà= Çáë~= îáíÉëÜ= i~òáç
éç= äì~å=ãà~Ñí= ãáêØ= ÇÜÉ= åØ= âØíØ
â~ãéáçå~í= éç= ÄØå= Çá´â~= íØ
ãêÉâìääìÉëÜãÉW= ãìåÇ= íØ= äì~àØ
ëÜ~åëÉí=É=îÉí~=ÇÉêá=åØ=ÑìåÇK=kìâ=É
Çá=ëÉ=åØ=´Ñ~êØ=ÑçêãÉ=Çç=íØ=àÉåØ=é~ë
åÇØêéêÉêàÉëI= éçê= é~ê~= Ñáääáãáí= íØ
é~åÇÉãáëØ= áëÜáå= åØ= ÑçêãØ= íØ
ëÜâØäèóÉêK= pÜéêÉëçàãØ= íØ= àÉåØ
ãáêØ=ÇÜÉ=píê~âçëÜ~=íØ=ãçë=éØëçàØ
~ëåàØ=ÖçäK

†Ñ~êØ=ãÉåÇçåá=éØê=fÖäá=q~êØå\
jÉåÇçà=ëÉ=~á=ØëÜíØ=á=~ÑíØ=í~=~êêáàØ

ëìâëÉëáå=åØ=fí~äá=ÇÜÉ=åØ=bîêçéØW=â~
ÖàÉíìê= äçàí~êØ= íØ= ãáêØI= ÇìâÉ
åÇØêíì~ê=åàØ=ëâì~ÇØê=íØ=~ÑíØ=éØê=íØ
ã~êêØ= êÉòìäí~íÉ= íØ= ãáê~K= j~ÇàÉ
ÉÇÜÉ=ÉâçåçãáâáëÜí=â~=ÄØêØ=éìåØ
ëÜìãØ= íØ= ãáêØW= ØëÜíØ= É= ÖàáíÜ~
ãÉêáíØ=É=íáàK

gì=É=Ççåá=fí~äáåØK=†Ñ~êØ=ãìåÇ=íØ=å~
íÜçåá=éØê=íê~àåÉêáå=oÉà~\
bÇá= ØëÜíØ= åàØ= íê~àåÉê= á= ã~ÇÜI= â~
éØêîçàØ= ÇÜÉ= ëÜìãØ= åÇÉëÜàÉ= åØ
â~êêáÉêØK=hÉãá=ëÜìãØ=ëÜéêÉë~I=èØ
ãÉ=íØ=åØ=ëíçä=íØ=âì~äáÑáâçÜÉãá=åØ
åàØ=íìêåÉ=ã~ÇÜçêI=ÇìâÉ=éØêëØêáíìê
~íØ= ´Ñ~êØ= â~= ÄØêØ= ÜÉêçá= óåØ= aÉ
_á~ëáI=íØ=Åáäáå=É=Çç=á=ÖàáíÜØ=éçéìääá
ëÜèáéí~êK

pá= åÇêóëÜçå= â~äÉåÇ~êá= á
hçãÄØí~êÉë=ëÜèáéí~êÉ\
jÄÉíÉí=íÜì~àëÉ=á=åàØàíáI=åØ=ëÜí~íçê
Çç= íØ= âÉãá= Çó= ëÑáÇ~= íØ= k~íáçåë
iÉ~ÖìÉ=ÇÜÉ=é~ëí~à=íêÉ=åØ=íÉíçêI=Çó
íØ= k~íáçåë= iÉ~ÖìÉ= ÇÜÉ= åàØ
ãáèØëçêÉ=éØê=åÉ=èØ=åìâ= àÉãá=åØ
éä~óJçÑÑÒK= qØ= çêÖ~åáòçëÜ
ãáèØëçêÉ=é~ê~=âØë~à=Ç~íÉ=ØëÜíØ=É
é~ãìåÇìêI=é~ëá=åìâ=ÖàÉå=Ç~í~K

_boifkI=NV=nbopelo J m~î~êØëáëÜí
ëÉ= jáÅÜ~Éä= pÅÜìã~ÅÜÉêá= ì
ä~êÖì~=åÖ~=cÉêê~êá=åØ=îáíáå=OMMS
ÇÜÉ= ãØ= é~ë= ì= êáâíÜóÉ= íÉ
jÉêÅÉÇÉëá= åØ= îáíáå= OMNMI= éêÉëáJ
ÇÉåíá=~âíì~ä= á=cf^I= gÉ~å=qçÇíI=â~
ãÄÉíìê= ëÜìãØ= á= äáÇÜìê= ãÉ
éáäçíáå= ÖàÉêã~åK= ^á= ãÄÉíÉí= åàØ
åÖ~=éÉêëçå~í=É=é~âíØ=èØ=â~=áåÑçêJ
ã~Åáçå=éØê=ÖàÉåÇàÉå=É= íáà= ëÜØåJ
ÇÉíØëçêÉI= åàØ= ÇóëÜÉ= èØ= ëÜâêçá
ÜáëíçêáåØ=É=cçêãìäØë=NK=kØ=îáíÉí
NVVT=ÇÜÉ=NVVU=ÜìãÄØã=íáíìääáå
åØ=Ö~êØå=É=ÑìåÇáíK=bÇÜÉ=åØ=îáíáå
NVVV= éçêI= íØ= é~âíØåI= Ñáíì~ã= ~íØ
éØê= âçåëíêìâíçêØK= jØ= é~ë= ÉêÇJ
ÜØå= îáíÉí= ãØ= íØ= Äìâìê~K= kØëÉ
åìâ= á~= ÇçäØã= Ççí= ãØ= é~êØ= íØ
ÑáíçåáãI= âàç= åÇçÇÜá= é~ëá= åìâ
âáëÜáã= åàØ= Ü~êãçåá= ÄêÉåÇ~
ëâì~ÇêØëÒI= â~= ÇÉâä~êì~ê= qçÇíK

aìâÉ=Ñçäìê=éØê=ÖàÉåÇàÉå=~âíì~äÉ
ëÜØåÇÉíØëçêÉ=íØ=éáäçíáí=ÖàÉêã~åI
qçÇí= â~= ëÜíì~êW= råØ= äìíÉã
ÖàáíÜåàØ=éØê=jáÅÜ~ÉäáåK=hìê=ëÜçÜ
e~ãáäíçåáå=èØ=á=~ÑêçÜÉí=êÉâçêÇáí

íØ= ëÜí~íØ= íáíìàîÉ= ãØ= òÖàçÜÉå
ÖàáíÜåàØ= âìàíáãÉí= É= ~ë~à= éÉêáìÇJ
ÜÉK=mçê=êÉâçêÇÉí=à~åØ=ÄØêØ=éØê=íÛì
íÜóÉê=ÇÜÉ=âçÜØí=ëçí=à~åØ=åÇêóëÜÉ
åÖ~=~àç=É=pÅÜìã~ÅÜÉêáíÒK=

Todt: Lutem çdo ditë për Schumacherin 
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Detyrat dhe obligimet tjera shtesë: 
 Kryeshefi Ekzekutiv mund ta ngarkojë me detyra tjera sipas rasteve emergjente të ndërmarrjes; 
 Në rast të mungesës së zyrtarëve tjerë me urdhëresë të Kryeshefit Ekzekutiv mund t’i zëvendësojë dhe ti 

kryen detyrat tjera; 
 Kryen edhe detyra tjera që lidhen me përshkrimin e detyrave të punës, si dhe detyrave të ngarkuara nga 

Kryeshefi Ekzekutiv. 

Kualifikimi dhe përgatitja profesionale: 
 Shkollimi Universitar (Ekonomik, preferuese); 
 Së paku një (1) vit përvojë pune; 
 Kurse dhe trajnime tjera gjatë karrierës profesionale; 
 Të ketë aftësi të mira komunikimi dhe negocimi; 
 Të ketë njohuri të mira të gjuhëve të huaja në të shkruar dhe të folur; 
 Shkathtësi kompjuterike (Microsoft Office); 
 Patentë Shofer kategoria B. 

Procedura e Konkurrimit 

Kandidati-ja për pozitën Zyrtar për Zhvillimin e Biznesit duhet t’i dorëzojë këto dëshmi: 

 Aplikacionin; 
 CV-në; 
 Dëshminë e Shkollimit kopje e noterizuar; 
 Dëshminë për Përvojën e Punës (Trusti pensional); 
 Certifikatën që nuk është nën hetime (jo më e vjetër se gjashtë (6) muaj); 
 Vërtetimin tatimor nga ATK-ja; 
 Kopjen e Lejes së Njoftimit dhe Ekstraktin e Lindjes; 
 Referenca të tjera që janë të rëndësishme për këtë vend pune; 
 Letër motivimin; 
 Deklarata nën betim. 

III. Shofer/e, një (1) pozitë 

Detyrat dhe përgjegjësitë: 
 Zbaton udhëzimin për përdorimin e automjeteve të Ndërmarrjes; 
 Zbaton porositë për bartjen e personave zyrtar të ndërmarrjes për udhëtime zyrtare në destinime të 

caktuara dhe anasjelltas; 
 Është përgjegjës për mirëmbajtjen e përditshme të automjetit të caktuar;  
 Kujdeset për pajisjet speciale të automjetit, ose të ndonjë automjeti tjetër të ndërmarrjes; 
 Bën kontrollimin e vajit ujit baterisë dhe gomave të automjetit;. 
 Me rregull lajmëron zyrtarin e logjistikës për dërgimin e automjetit në servisim; 
 Punon dhe bashkëpunon me anëtarët e tjerë të personelit kur ka mundësi, sipas kërkesës së 

mbikëqyrësit;. 

Ndërmarrja Publike Lokale 
“Prishtina Parking” Sh.A. 
Prishtinë 

Në bazë të dispozitave të Nenit 8 të Ligjit të Punës Nr. 03/L-212, si dhe Udhëzimit Administrativ (MPMS) 
Nr. 07/2017 për Rregullimin e Procedurave të Konkursit në Sektorin Publik, Ndërmarrja Publike Lokale 
“Prishtina Parking” Sh.A. Prishtinë, shpall: 

K O N K U R S 

Për pozitat:  

I. Shef/e i/e Kabinetit, një (1) pozitë 

Detyrat dhe përgjegjësitë: 
 Të ushtrojë detyrën e shefit të kabinetit dhe të shërbejë si ndihmës i lartë i KE-së; 
 Të menaxhojë procesin e punës në zyrën e KE-së lidhur me përgatitjen, lëshimin dhe komunikimin e 

vendimeve, udhëzimeve dhe urdhëresave KE-së dhe të kujdeset për sigurimin e respektimit të tyre; 
 Të ketë nën kontroll njoftimet substanciale të punës së KE-së dhe që të jetë në mundësi të menaxhoj, në 

emër të KE-së një numër të madh të çështjeve të ndërlikuara që dalin nga ushtrimi i detyrave që janë në 
mandatin e KE-së; 

 Të bëjë adresimin e saktë në marrjen dhe ofrimin e përgjigjeve për të gjitha fushat e veprimit të 
njësive organizative të Ndërmarrjes në raport me Zyrën e KE-sël; 

 Të jap njoftime (të informojë) përmbajtjesore rreth politikave dhe proceseve administrative, dhe të 
menaxhojë një sërë çështjesh të ndërlikuara për KE-në; 

 Të organizojë punën dhe menaxhimin efikas të aktiviteteve të përditshme të zyrës së KE-së dhe ndërlidhjen 
e drejtorive, departamenteve dhe njësive tjera organizative të ndërmarrjes me zyrën e KE-së; 

 Harton shkresa, vendime, udhëzime dhe akte tjera për Zyrën e KE-së; 
 Bashkëpunon me udhëheqësit e drejtorive, departamenteve, dhe njësive tjera të ndërmarrjes sipas 

udhëzimeve të KE-së lidhur me koordinimin për realizimin e aktiviteteve të tyre; 
 Përgatit raporte periodike mbi aktivitetet organizative dhe çështjeve që kërkojnë shqyrtim nga KE-ja; 
 Siguron klasifikimin, mirëmbajtjen dhe ruajtjen e akteve dhe dokumenteve në Zyrën e KE-së; 
 Merr pjesë në mbledhjet e ndryshme të KE-së, mban shënime dhe harton procesverbale sipas nevojës; 
 Ofron këshilla profesionale dhe ndihmon realizimin e agjendës së punës për KE-në në zhvillimin dhe arritjen 

e objektivave të punës. 

Kualifikimi dhe përgatitja profesionale: 
 Kandidati duhet të ketë diplomë në fushën e: Ekonomisë dhe Menaxhmentit. Preferohet edukim i avancuar 

(Master) në sektorin e Ndërmarrësisë dhe/apo Inovacionit;  

Kualifikimi dhe përgatitja profesionale 
• Diploma e Shkollës së Mesme; 
• Të ketë së paku një (1) vit përvojë në pozitat e ngjashme si Shofer; 
• Të ketë patentë shofer valid për ngasje (kategoria “B” e detyrueshme);
• Të ketë aftësi që të punoj me të tjerët në mjedis multietnik; 
• Të jetë punëtor i zellshëm, i mësuar të punojë në terren;
• Të ketë njohuri të regjioneve dhe rrugëve të Prishtinës (Kosovës). 

Procedura e Konkurrimit 

Kandidati-ja për pozitën Shofer/e duhet t’i dorëzojë këto dëshmi: 

 Aplikacionin; 
 CV-në; 
 Dëshminë e Shkollimit kopje të noterizuar 
 Dëshminë për Përvojën e Punës (Trusti pensional); 
 Certifikatën që nuk është nën hetime (jo më e vjetër se gjashtë (6) muaj); 
 Vërtetimin tatimor nga ATK-ja; 
 Kopjen e Lejes së Njoftimit dhe Ekstraktin e Lindjes 
 Referenca të tjera që janë të rëndësishme për këtë vend pune; 
 Letër motivimin; 
 Deklarata nën betim. 

IV. Zyrtar/e për Financa, një (1) pozitë 

Detyrat dhe përgjegjësitë: 
 Përgatitë pasqyrat financiare mujore dhe raporte të ndryshme duke mbledhur dhe analizuar informatat e 

kontabilitetit  ; 
 Pranon, regjistron dhe mirëmban faturat dhe dokumentet burimore në dosje, dhe sigurohet që ato janë 

të plota; 
 Të njoh mirë programet financiare dhe t’i paraqesë në kohë dhe me saktësi llogaritë e inventarit, 

klientëve, furnitorëve, etj; 
 Ka përgjegjësi të ndërtojë një sistem raportimi financiar sipas kërkesave të Kryeshefi Ekzekutivë;  
 Administron procedurat financiare dhe garanton saktësinë e regjistrimit të veprimeve financiare;  
 Kujdeset për aplikimin e rregullt të ligjit mbi kontabilitetin , rregullave ekonomike –financiare;  
 Të përgatis të dhënat e kompanisë për auditim në fund të vitit si dhe çfarëdo tjetër detyrë  të përcaktuar 

nga Kryeshefi Ekzekutivë. 

Detyrat dhe obligimet tjera shtesë: 
 Kryeshefi Ekzekutiv mund ta ngarkojë me detyra tjera sipas rasteve emergjente të ndërmarrjes; 
 Në rast të mungesës së zyrtarëve tjerë me urdhëresë të Kryeshefit Ekzekutiv mund t’i zëvendësojë dhe ti 

kryen detyrat tjera; 
 Kryen edhe detyra tjera që lidhen me përshkrimin e detyrave të punës, si dhe detyrave të ngarkuara nga 

Kryeshefi Ekzekutiv. 

 Trajnimet për zhvillim dhe avancim akademik në fushën e Ekonomisë, Menaxhmentit, Administrim Biznesi etj., 
përbëjnë avantazh konkurrues; 

 Të ketë së paku pesë (5) vite përvojë pune profesionale, përfshirë së paku tre (3) vite në pozitë 
drejtuese/menaxhuese dhe eksperiencë në Menaxhim të Projekteve; 

 Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze në të shkruar dhe të folur; 
 Të ketë njohuri të duhura për menaxhimin strategjik të ndërmarrjeve; 
 Të jetë në gjendje të ofroj alternativa për arritjen e rezultateve afariste pozitive të ndërmarrjes dhe të ndihmoj 

në menaxhim të ndryshimeve për arritjen e rezultateve pozitive komfor vendimeve të bordit të drejtorëve dhe 
ligjeve aktuale në fuqi; 

 Të ketë aftësi për të kuptuar dhe interpretuar të dhënat financiare për vendimmarrje; 
 Shkathtësi të lartë në menaxhim, organizim, caktim të objektivave dhe planifikim; 
 Njohuri të mira për mbikëqyrje efektive të punës profesionale të kryer nga vartësit; 
 Shkathtësi të nivelit të lartë në komunikim dhe negocimit; 
 Zotësi për t’u përshtatur në situata të pa-planifikuara; 
 Qasje fleksibile ndaj organizimit dhe mbikëqyrjes së punës, përfshirë zgjidhjen e problemeve; 
 Shkathtësi kompjuterike të aplikacioneve të programeve (Word, Excel, Power Point, Access, Microsoft Project); 
 Të jetë i/e pavarur dhe të ketë nivel të lartë të integritetit përgjatë aktiviteteve në ndërmarrje; 
 Të ketë aftësi për të krijuar raporte të mira pune dhe raporte ndër personale. 

Procedura e Konkurrimit 

Kandidati-ja për pozitën Shef/e i/e Kabinetit duhet t’i dorëzojë këto dëshmi: 

 Aplikacionin; 
 CV-në; 
 Dëshminë e Shkollimit kopje të noterizuar; 
 Dëshminë për Përvojën e Punës (Trusti pensional); 
 Certifikatën që nuk është nën hetime (jo më e vjetër se gjashtë (6) muaj); 
 Vërtetimin tatimor nga ATK-ja; 
 Kopjen e Lejes së Njoftimit dhe Ekstraktin e Lindjes; 
 Referenca të tjera që janë të rëndësishme për këtë vend pune; 
 Letër motivimin; 
 Deklarata nën betim. 

II. Zyrtar/e për zhvillim të biznesit, një (1) pozitë 

Detyrat dhe përgjegjësitë: 
 Është përgjegjës për punën në lëshimin e marrëveshjeve (kontratave), bën verifikimin e dokumentacioni të 

nevojshëm për vendeparkimet; 
 Mban evidenca për çdo marrëveshje (kontratë) për vendeparkimi; 
 Është përgjegjës për menaxhimin e vendeparkimeve individuale; 
 Është përgjegjës për zbatimin e rregullave dhe urdhëresave të Kryeshefit Ekzekutiv.  
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Kualifikimi dhe përgatitja profesionale: 
 Shkollimi Universitar (Ekonomik); 
 Së paku tre (3) vite përvojë pune; 
 Kurse dhe trajnime tjera gjatë karrierës profesionale; 
 Të ketë aftësi të mira komunikimi dhe negocimi; 
 Të ketë njohuri të mira të gjuhëve të huaja në të shkruar dhe të folur; 
 Shkathtësi kompjuterike (Microsoft Office); 
 Patentë Shoferi kategoria B. 

Procedura e Konkurrimit 

Kandidati-ja për pozitën Zyrtar/e Kontabiliteti duhet t’i dorëzojë këto dëshmi: 

 Aplikacionin; 
 CV-në; 
 Dëshminë e Shkollimit kopje të noterizuar 
 Dëshminë për Përvojën e Punës (Trusti pensional); 
 Certifikatën që nuk është nën hetime (jo më e vjetër se gjashtë (6) muaj); 
 Vërtetimin tatimor nga ATK-ja; 
 Kopjen e Lejes së Njoftimit dhe Ekstraktin e Lindjes; 
 Referenca të tjera që janë të rëndësishme për këtë vend pune; 
 Letër motivimin; 
 Deklarata nën betim. 

VII. Arkëtar/e, një (1) pozitë 

Detyrat dhe përgjegjësitë: 
 Menaxhon dhe mirëmban të gjitha transaksionet e parasë së gatshme në ndërmarrje; 
 Kujdeset për sigurinë e të gjitha parave të gatshme në Ndërmarrje; 
 Planifikon dhe kontrollon të gjitha shpenzimet e parasë së gatshme; 
 Mban evidencën për shpenzimet e parasë së gatshme dhe sistemon në regjistratorin përkatës; 
 Rishikon raportet, format, dhe të dhënat për saktësinë, plotësin, dhe përputhshmërinë në mënyre të arsyeshme 

kohe pas kohe nga mbikëqyrësi; 
 Pranon avance dhe përkujdeset për mbylljen e avancave. 

Detyrat dhe obligimet tjera shtesë: 
 Kryeshefi Ekzekutiv mund ta ngarkojë me detyra tjera sipas rasteve emergjente të ndërmarrjes; 
 Në rast të mungesës së zyrtarëve tjerë me urdhëresë të Kryeshefit Ekzekutiv mund t’i zëvendësojë dhe ti 

kryen detyrat tjera; 
 Kryen edhe detyra tjera që lidhen me përshkrimin e detyrave të punës, si dhe detyrave të ngarkuara nga 

Kryeshefi Ekzekutiv. 

Kualifikimi dhe përgatitja profesionale: 
 Shkollimi Universitar (Ekonomik); 
 Së paku katër (4) vite përvojë pune; 
 Kurse dhe trajnime tjera gjatë karrierës profesionale (SCAAK); 
 Të ketë aftësi të mira komunikimi dhe negocimi; 
 Të ketë njohuri të mira të gjuhëve të huaja në të shkruar dhe të folur; 
 Shkathtësi kompjuterike (Microsoft Office); 
 Patentë Shofer kategoria B. 

Procedura e Konkurrimit 

Kandidati-ja për pozitën Zyrtar/e për Financa duhet t’i dorëzojë këto dëshmi: 

 Aplikacionin; 
 CV-në; 
 Dëshminë e Shkollimit kopje te noterizuar 
 Dëshminë për Përvojën e Punës (Trusti Pensional); 
 Certifikatën që nuk është nën hetime (jo më e vjetër se gjashtë (6) muaj); 
 Vërtetimin tatimor nga ATK-ja; 
 Kopjen e Lejes së Njoftimit dhe Ekstraktin e Lindjes; 
 Referenca të tjera që janë të rëndësishme për këtë vend pune; 
 Letër motivimin; 
 Deklarata nën betim. 

V. Menaxher/e për Resurse Njerëzore, një (1) pozitë 

Detyrat dhe përgjegjësitë: 
 Drejton procedurat bazë të RNJ të ndërmarrjes për administrimin e punonjësve, rekrutimin, trajnimin dhe 

zhvillimin e karrierës. 
 Drejton politikat e RNJ duke zbatuar, interpretuar, monitoruar aplikimin e tyre dhe komunikon me Menaxheret e 

Departamenteve apo me Zyrat Qendrore me qëllim zbatimin e politikave në mënyrën e duhur. 
 Ndërton, zhvillon dhe monitoron buxhetin dhe burimet e tjera që i janë caktuar Departamentit të RNJ. 
 Harton, drejton dhe ndjek zbatimin e planin të rekrutimit. 
 Ndjek procesin e nënshkrimit të kontratave individuale të punës për punonjësit si dhe zbatimin e procedurave të 

brendshme të ndërmarrjes në përputhje me Kodin e Punës dhe ligje të tjera të zbatueshme. 
 Përpilon, ndjek dhe sigurohet që administrimi i dosjeve të personelit të jetë i plotë dhe në cilësi duke monitoruar 

plotësimin me të gjitha dokumentet e kërkuara. 
 Ndjek procesin me plotësimin me mjete/pajisje të punës të nevojshme për çdo punonjës në ndërmarrje që të 

përdorë në pozicionin e tij të punës. 
 Përgatit borderonë e punonjësve dhe listpagesën e sigurimeve shoqërore e shëndetësore.  Mban  

marrëdhëniet  me  organet  tatimore  dhe  zyrën  e  punës  duke respektuar legjislacionin, kodin e punës etj.; 
 Përcakton së bashku me Menaxherët e Departamenteve dhe administron nevojat për trajnim për punonjësit e 

ndërmarrjes; 
 Ndjek Panairet e Punësimit me qëllim tërheqjen e talenteve dhe praktikave të vlefshme për ndërmarrjen;  Shkollimi Universitar (Ekonomik); 

 Së paku dy (2) vite përvojë pune; 
 Kurse dhe trajnime tjera gjatë karrierës profesionale; 
 Të ketë aftësi të mira komunikimi dhe negocimi; 
 Të ketë njohuri të mira të gjuhëve të huaja në të shkruar dhe të folur; 
 Shkathtësi kompjuterike (Microsoft Office); 
 Patentë Shoferi kategoria B. 

Procedura e Konkurrimit 

Kandidati-ja për pozitën Arkëtar/e duhet t’i dorëzojë këto dëshmi: 

 Aplikacionin; 
 CV-në; 
 Dëshminë e Shkollimit kopje të noterizuar; 
 Dëshminë për Përvojën e Punës (Trusti pensional); 
 Certifikatën që nuk është nën hetime (jo më e vjetër se gjashtë (6) muaj); 
 Vërtetimin tatimor nga ATK-ja; 
 Kopjen e Lejes së Njoftimit dhe Ekstraktin e Lindjes; 
 Referenca të tjera që janë të rëndësishme për këtë vend pune; 
 Letër motivimin; 
 Deklarata nën betim. 

VIII. Dispeçer/e, një (1) pozitë 

Detyrat dhe përgjegjësitë: 
 Mbikëqyrja dhe puna me personelin i cili punon në teren; 
 Evidentimi i punës jo të rregullt në teren, evidentimi i punës jo të rregullt të sistemit dhe mënjanimi i gabimeve; 
 Mirëmbajtja e kompjuterëve portativ (verifikimi i korrektësisë së punës të kompjuterëve portativ dhe pajisjeve 

tjera); 
 Përgatitja e kompjuterëve portativ dhe pajisjeve përcjellëse për punë në terren (mbushja e baterive, rregullimi i 

parametrave të pajisjeve dhe printerëve); 
 Dhënien e pajisjeve për punën e kontrollorëve (kompjuterin portativ PocketPC dhe printerin portativ) në fillim të 

ndërrimit dhe pranimin në fund të ndërrimit. 

Kualifikimi dhe përgatitja profesionale: 
 Shkollimi Universitar (Ekonomik, preferuese); 
 Së paku tre (3) vite përvojë pune; 
 Kurse dhe trajnime tjera gjatë karrierës profesionale; 
 Të ketë aftësi të mira komunikimi dhe negocimi; 
 Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze në të shkruar dhe të folur; 
 Shkathtësi kompjuterike (Microsoft Office); 
 Patentë Shofer kategoria B. 

 Mban në mënyrë të vazhdueshme komunikimin me drejtuesit e departamenteve me qëllimi përmirësimin e 
klimës së punës dhe garantimin e performancës së punonjësve të ndërmarrjes; 

 Mbledh, monitoron, përpunon dhe administron informacionin në lidhje me shpenzimet e personelit. 

Kualifikimi dhe përgatitja profesionale: 
 Shkollimi Universitar Juridik, Ekonomik (Administrim Biznesi ose Shkenca Sociale); 
 Së paku tre (3) vite përvojë pune; 
 Kurse dhe trajnime tjera gjatë karrierës profesionale; 
 Njohuri të avancuara në legjislacionin në fuqi; 
 Të ketë aftësi të mira komunikimi dhe negocimi; 
 Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze në të shkruar dhe të folur; 
 Shkathtësi kompjuterike (Microsoft Office); 
 Patentë Shoferi kategoria B. 

Procedura e Konkurrimit 

Kandidati-ja për pozitën Menaxher/e për Resurse Njerëzore duhet t’i dorëzojë këto dëshmi: 

 Aplikacionin; 
 CV-në; 
 Dëshminë e Shkollimit kopje të noterizuar 
 Dëshminë për Përvojën e Punës (Trusti pensional); 
 Certifikatën që nuk është nën hetime (jo më e vjetër se gjashtë (6) muaj); 
 Vërtetimin tatimor nga ATK-ja; 
 Kopjen e Lejes së Njoftimit dhe Ekstraktin e Lindjes; 
 Referenca të tjera që janë të rëndësishme për këtë vend pune; 
 Letër motivimin; 
 Deklarata nën betim. 

VI. Zyrtar/e Kontabiliteti, një (1) pozitë 

Detyrat dhe përgjegjësitë 
 Regjistrimet kontabël të transaksioneve të biznesit; 
 Lëshimi dhe regjistrimi i faturave të shitjes dhe të gjitha dokumenteve tjera dalëse; 
 Mbajta e librave  të shitje dhe blerjes; 
 Ofron informata relevante dhe me kohe sipas kërkesave të Menaxhmentit të ndërmarrjes; 
 Koordinon dhe është përgjegjës për regjistrimin e të gjitha dokumentacionit ne divizionin e kontabilitetit; 
 Bën regjistrimin kontabël të hyrave dhe shpenzimeve, dhe urdhëresave tjera në softuerin e kontabilitetit; 
 Bën përcjelljen dhe barazimin e llogarive të arketueshme dhe pagueshme dhe përpilon raportet përcjellëse 

në baza të ndryshme  periodike sipas kërkesës; 
 Mban dhe është përgjegjës për sistemin e kontabilitetit sipas legjislacionit tatimor dhe parimeve të 

kontabilitetit; 
 Bën arkivimin dhe sistemimin e dokumenteve financiare në kuadër të sektorit të kontabilitetit; 
 Kryen dhe detyra tjera të përcaktuara nga Kryeshefi Ekzekutiv. 
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 Letër motivimin; 
 Deklarata nën betim. 

XI. Zyrtar/e Ligjor/e, një (1) pozitë 

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 Përpilon kontrata dhe anekse; 
 Përpilon kontrata dhe anekse për personel; 
 Siguron përfaqësimin gjyqësor për mbrojtjen e ndërmarrjes në të gjitha shkallët gjyqësore dhe administrative, 

civile, penale, përmbarues në të gjitha nivelet në pajtim me legjislacionin në fuqi; 
 Është përgjegjës për ofrimin e ndihmës juridike si dhe jep udhëzime në aspektin ligjore; 
 Është përgjegjës për monitorimin dhe aplikimin e rregullave dhe akteve ligjore që ndërlidhen me ndërmarrjen 

si dhe merr pjesë në hartimin , përpilimin, ndryshimin e rregullave, procedurave, të përcaktuara nga 
ndërmarrja; 

 Jep udhëzime ligjore për çështje rregullative-ligjore për kompaninë si dhe përcakton lëndët me rëndësi dhe 
propozon masa juridike për mbrojtjen e ndërmarrjes tek instancat gjyqësore; 

 Koordinon punën më të gjitha organet, shtetërore, Gjykata, agjencione te ndryshme, përmbaruese , 
vlerësuese dhe zyrtarë tjerë relevant të fushës ligjore; 

 Ndihmon në përgatitjet e procedurave dhe akteve tjera si dhe përcjell ndryshimet në legjislacion; 

Kualifikimi: 
 Shkollimi Universitar (Juridik, Jurisprudenca e preferueshme); 
 Së paku dy (2) vite përvojë pune; 
 Aftësi për të shkruar përmbajtje dhe akte ligjore; 
 Njohja e plotë e ligjeve respektive; 
 Kurse dhe trajnime tjera gjatë karrierës profesionale; 
 Të ketë aftësi të mira komunikimi dhe negocimi; 
 Të ketë njohuri të mira të gjuhëve të huaja në të shkruar dhe të folur; 
 Shkathtësi kompjuterike (Microsoft Office); 
 Patentë Shoferi kategoria B. 

Procedura e Konkurrimit 

Kandidati-ja për pozitën Zyrtar/e Ligjor/e duhet t’i dorëzojë këto dëshmi: 

 Aplikacionin; 
 CV-në; 
 Dëshminë e Shkollimit kopje të noterizuar; 
 Dëshminë për Përvojën e Punës (Trusti pensional); 
 Certifikatën që nuk është nën hetime (jo më e vjetër se gjashtë (6) muaj); 
 Vërtetimin tatimor nga ATK-ja; 
 Kopjen e Lejes së Njoftimit dhe Ekstraktin e Lindjes; 
 Referenca të tjera që janë të rëndësishme për këtë vend pune; 

Procedura e Konkurrimit 

Kandidati-ja për pozitën Dispeçer/e  duhet t’i dorëzojë këto dëshmi: 

 Aplikacionin; 
 CV-në; 
 Dëshminë e Shkollimit; 
 Dëshminë për Përvojën e Punës (Trusti pensional); 
 Certifikatën që nuk është nën hetime (jo më e vjetër se gjashtë (6) muaj); 
 Vërtetimin tatimor nga ATK-ja; 
 Kopjen e Lejes së Njoftimit dhe Ekstraktin e Lindjes; 
 Referenca të tjera që janë të rëndësishme për këtë vend pune; 
 Letër motivimin; 
 Deklarata nën betim. 

IX. Asistent/e e Kabinetit të KE-së, një (1) pozitë 

Detyrat dhe përgjegjësitë: 
 Siguron mbështetje të përgjithshme administrative dhe teknike përfshirë posten zyrtare, telefonatat, skanimi, 

faksimi dhe kopjimin e dokumenteve, plotësimin e raporteve të shpenzimeve si dhe hartimin e dokumenteve 
për takime të ndryshme;  

 Përgatit dhe modifikon dokumentet duke përfshirë korrespodencën, raportet, memorandumet dhe e-mailit për 
KE-në;  

 Pranon dhe shpërndan korrespondencën për KE-në dhe kujdeset për mbarëvajtjen e saj;  
 Ruan dhe e mirëmban sistemin elektronik dhe kopjet fizike të dokumenteve dhe dosjet e zyrës së KE-së;  
 Menaxhon kalendarin e takimeve dhe ngjarjeve tjera për KE-në si dhe ndihmon në zgjidhjen e ndonjë 

problem administrative dhe teknik;  
 Kryen detyra tjera specifike në përputhje me ligjet dhe rregulloret aktuale të cilat mund të kërkohen në 

mënyrë të arsyeshme kohë pas kohe. 

Kualifikimi dhe përgatitja profesionale: 
 Shkollimi Universitar; 
 Kurse dhe trajnime tjera gjatë karrierës profesionale; 
 Të ketë aftësi të mira komunikimi dhe negocimi; 
 Të ketë njohuri të mira të gjuhëve të huaja në të shkruar dhe të folur; 
 Shkathtësi kompjuterike (Microsoft Office); 
 Patentë Shoferi kategoria B. 

Procedura e Konkurrimit 

Kandidati-ja për pozitën Asistent/e e Kabinetit të KE-së duhet t’i dorëzojë këto dëshmi: 

 Aplikacionin; 
 CV-në; 
 Dëshminë e Shkollimit kopje të noterizuar 

 Letër motivimin; 
 Deklarata nën betim. 

XII. Zyrtar/e për Trajnime dhe Avancime, një (1) pozitë 

Detyrat dhe përgjegjësitë 
 Mbështetë Menaxherin e Sektorit për hartimin dhe realizimin e programit në kuadër të trajnimeve të 

vazhdueshme dhe fillestar;  
 Propozon kurse trajnuese në frymën e zhvillimeve të reja;  
 Mbështet Menaxherin e Sektorit në planifikimin dhe realizimin e programeve trajnuese për trajnuesit dhe 

mentorët e trajnimit fillestar;  
 Siguron mbështetje administrative, duke mirëmbajtur kalendarin dhe orarin e trajnimeve, informuar trajnuesit 

dhe pjesëmarrësit për kohën dhe datën e trajnimit;  
 Siguron mbështetje administrative, duke mbajtur kontakte me trajnuesit dhe pjesëmarrësit në trajnimet e 

vazhdueshme;  
 Përcjellë mbarëvajtjen e trajnimeve, provimeve gjatë trajnimit, zbatimin e agjendës, kalendarit dhe orarit 

trajnues, mban të dhënat për pjesëmarrjen, dosjet e përfituesve dhe evidencat për vijueshmërinë e tyre në 
trajnime; 

 Ndihmon në planifikimin, organizimin, hartimin, koordinimin dhe vlerësimin e programeve trajnuese dhe planin 
e punës, si dhe harton raportet për mbarëvajtje të trajnimeve; 

 Kryen detyra tjera të parashtruara nga mbikëqyrësi. 

Kualifikimi dhe përgatitja profesionale 
 Shkollimi Universitar; 
 Së paku një (1) vit përvojë pune; 
 Kurse dhe trajnime tjera gjatë karrierës profesionale; 
 Të ketë aftësi të mira komunikimi dhe negocimi; 
 Të ketë njohuri të mira të gjuhëve të huaja në të shkruar dhe të folur; 
 Shkathtësi kompjuterike (Microsoft Office); 
 Patentë Shoferi kategoria B. 

Procedura e Konkurrimit 

Kandidati-ja për pozitën Zyrtar/e për Trajnime dhe Avancime duhet t’i dorëzojë këto dëshmi: 

 Aplikacionin; 
 CV-në; 
 Dëshminë e Shkollimit kopje të noterizuar; 
 Dëshminë për Përvojën e Punës (Trusti pensional); 
 Certifikatën që nuk është nën hetime (jo më e vjetër se gjashtë (6) muaj); 
 Vërtetimin tatimor nga ATK-ja; 
 Kopjen e Lejes së Njoftimit dhe Ekstraktin e Lindjes; 
 Referenca të tjera që janë të rëndësishme për këtë vend pune; 
 Letër motivimin; 
 Deklarata nën betim. 

 Dëshminë për Përvojën e Punës (Trusti pensional); 
 Certifikatën që nuk është nën hetime (jo më e vjetër se gjashtë (6) muaj); 
 Vërtetimin tatimor nga ATK-ja; 
 Kopjen e Lejes së Njoftimit dhe Ekstraktin e Lindjes; 
 Referenca të tjera që janë të rëndësishme për këtë vend pune; 
 Letër motivimin; 
 Deklarata nën betim. 

X. Zyrtar/e për Resurse Njerëzore, një (1) pozitë 

Detyrat dhe përgjegjësitë:Mbështet procesin e rekrutimit dhe seleksionimit, si informimin e kandidatëve për intervista 
dhe test me shkrim dhe intervista me gojë; 

 Mirëmban dhe bënë përpunimin e të dhënave nga qasja elektronike për vijimin e orarit të punës; 
 Mirëmban bazën e të dhënave të Burimeve Njerëzore për pushime vjetore, mjekësorë të lehonisë dhe të tjera, 

si dhe sipas kërkesës dhe planifikimit të tyre përgatitë pushimet vjetore të stafit; 
 Përgatit raporte për listën e pagave bazuar në përpunimin e të dhënave për hyrje/dalje të punëtorëve; 
 Mirëmban të dhënat e të punësuarve si dhe proceset, politikat dhe procedurat e burimeve njerëzore; 
 Mirëmban dhe azhurnon dosjet personale; 
 Ndihmon në detyrat dhe operacionet e përditshme të funksioneve të Burimeve Njerëzore; 
 Siguron ofrimin e mbështetjes administrative për menaxhimin e burimeve njerëzore; 
 Në mungesë të zyrtarëve tjerë të burimeve njerëzore kryen detyrat dhe përgjegjësitë e tyre; 
 Kryen punë dhe veprime të tjera që i cakton Menaxheri i Burimeve Njerëzore. 

Kualifikimi dhe përgatitja profesionale: 
 Shkollimi Universitar (Juridik); 
 Së paku dy (2) vite përvojë pune; 
 Kurse dhe trajnime tjera gjatë karrierës profesionale; 
 Të ketë aftësi të mira komunikimi dhe negocimi; 
 Të ketë njohuri të mira të gjuhëve të huaja në të shkruar dhe të folur; 
 Shkathtësi kompjuterike (Microsoft Office); 
 Patentë Shoferi kategoria B. 

Procedura e Konkurrimit 

Kandidati-ja për pozitën Zyrtar/e për Resurse Njerëzore duhet t’i dorëzojë këto dëshmi: 

 Aplikacionin; 
 CV-në; 
 Dëshminë e Shkollimit kopje të noterizuar; 
 Dëshminë për Përvojën e Punës (Trusti pensional); 
 Certifikatën që nuk është nën hetime (jo më e vjetër se gjashtë (6) muaj); 
 Vërtetimin tatimor nga ATK-ja; 
 Kopjen e Lejes së Njoftimit dhe Ekstraktin e Lindjes; 
 Referenca të tjera që janë të rëndësishme për këtë vend pune; 
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 Referenca të tjera që janë të rëndësishme për këtë vend pune; 
 Letër motivimin. 

XV. Inkasant/e, dhjetë (10) pozita

Detyrat dhe përgjegjësitë: 
 Të kenë cilësi të menaxhimit, faturave, të hollave dhe besueshmëri, cilësi te komunikimit me konsumator, 

aftësi të marrjes së përgjithësive material; 
 Të identifikoj konsumatorët e ri, të përcjell gjendjen e konsumatorëve ekzistues, të ngarkohet me fatura, të 

inkasoj, të dorëzoj pazarin ditore çdo ditë; 
 Të mbajë shënime për secilin konsumator, kërkesave, ankesave dhe sugjerimeve dhe t’i delegoj ato për 

shqyrtim; 
 Të menaxhoj vonesat në pagesa së bashku me udhëheqësin e sektorit; 
 Të realizoj normën e inkasimit sipas akteve normative ne fuqi të ndërmarrjes. 

Detyrat dhe obligimet tjera shtesë: 
 Kryeshefi Ekzekutiv mund ta ngarkojë me detyra tjera sipas rasteve emergjente të ndërmarrjes; 
 Në rast të mungesës së zyrtarëve tjerë me urdhëresë të Kryeshefit Ekzekutiv mund t’i zëvendësojë dhe ti 

kryen detyrat tjera; 
 Kryen edhe detyra tjera që lidhen me përshkrimin e detyrave të punës, si dhe detyrave të ngarkuara nga 

Kryeshefi Ekzekutiv. 

Kualifikimi dhe përgatitja profesionale: 
 Diploma e Shkollës së Mesme; 
 Së paku dy (2) vite përvojë pune relevante; 
 Të ketë aftësi të mira komunikimi dhe negocimi; 
 Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze në të shkruar dhe të folur; 
 Shkathtësi kompjuterike (Microsoft Office); 
 Patentë Shoferi kategoria B. 

Procedura e Konkurrimit 

Kandidati-ja për pozitën Inkasant/e duhet t’i dorëzojë këto dëshmi: 

 Aplikacionin; 
 CV-në; 
 Dëshminë e Shkollimit kopje të noterizuar; 
 Dëshminë për Përvojën e Punës (Trusti pensional); 
 Certifikatën që nuk është nën hetime (jo më e vjetër se gjashtë (6) muaj); 
 Vërtetimin tatimor nga ATK-ja; 
 Kopjen e Lejes së Njoftimit dhe Ekstraktin e Lindjes; 
 Referenca të tjera që janë të rëndësishme për këtë vend pune; 
 Letër motivimin; 
 Deklarata nën betim. 

XIII. Zyrtar/e për Logjistikë, një (1) pozitë 

Detyrat dhe përgjegjësitë: 
 Analizimin dhe përpunimin e të dhënave të kërkesës së shërbimit dhe kërkimin/identifikimin e furnitorit më të 

përshtatshëm për shërbim; 
 Planifikon çështjet e logjistikës duke vlerësuar gjendjen e inventarit dhe pajisjeve në zyre dhe propozon 

ndërrimin dhe asgjësim e tyre; 
 Mbanë sistemin e regjistrimit të inventarit dhe materialit për zyre, regjistrimin dhe shifrimin e gjithë inventarit; 
 Koordinon të gjitha aktivitetet në lidhje me akomodimin brenda ndërtesës si dhe menaxhon kontratat për 

furnizime që ndërlidhen me logjistikën; 
 Kryen edhe detyra tjetër në përputhje me ligjet dhe rregulloret të cilat mund të kërkohen në mënyrë të 

arsyeshme kohë pas kohe nga mbikëqyrësi: 
 Kryen pune ne sistemin e menaxhimit të transportit që përfshijnë kontrollin e shpejtësisë dhe kilometrazhesh, 

konsumimin e karburanteve, dëmeve në automjete, aksidentet rrugore, përgatit inventarizimin e automjeteve,  
policat e sigurimeve si dhe administron të gjitha dosjet/dokumentacionin e transportit. 

Detyrat dhe obligimet tjera shtesë: 
 Kryeshefi Ekzekutiv mund ta ngarkojë me detyra tjera sipas rasteve emergjente të ndërmarrjes; 
 Në rast të mungesës së zyrtarëve tjerë me urdhëresë të Kryeshefit Ekzekutiv mund t’i zëvendësojë dhe ti 

kryen detyrat tjera; 
 Kryen edhe detyra tjera që lidhen me përshkrimin e detyrave të punës, si dhe detyrave të ngarkuara nga 

Kryeshefi Ekzekutiv. 

Kualifikimi dhe përgatitja profesionale: 
 Shkollimi Universitar (Ekonomik, preferuese); 
 Së paku dy (2) vite përvojë pune; 
 Kurse dhe trajnime tjera gjatë karrierës profesionale; 
 Të ketë aftësi të mira komunikimi dhe negocimi; 
 Të ketë njohuri të mira të gjuhëve të huaja në të shkruar dhe të folur; 
 Shkathtësi kompjuterike (Microsoft Office); 
 Patentë Shoferi kategoria B. 

Procedura e Konkurrimit 

Kandidati-ja për pozitën Zyrtar/e për Logjistikë duhet t’i dorëzojë këto dëshmi: 

 Aplikacionin; 
 CV-në; 
 Dëshminë e Shkollimit kopje të noterizuar 
 Dëshminë për Përvojën e Punës (Trusti pensional); 
 Certifikatën që nuk është nën hetime (jo më e vjetër se gjashtë (6) muaj); 
 Vërtetimin tatimor nga ATK-ja; 
 Kopjen e Lejes së Njoftimit dhe Ekstraktin e Lindjes; 
 Referenca të tjera që janë të rëndësishme për këtë vend pune; 
 Letër motivimin; 

XVI. Punëtor/e Teknik/e dhjetë (10) pozitë 

Detyrat dhe përgjegjësitë: 
 Kujdeset për nivelin e pastertisë së hapësirave të vendparkigjeve; 
 Pastrimi i rregullt i hapësirës, mirëmbajtjen e gjelbërimit; 
 Njofton për të gjitha dëmet dhe defektet në hapësirat e vendeperakingjeve; 
 Kujdeset për ruajtjen  e objektit dhe pajisjeve në vendeparkingje; 
 Kryen edhe pune të tjera sipas kërkese së menaxherit. 

Detyrat dhe obligimet tjera shtesë: 
 Kryeshefi Ekzekutiv mund ta ngarkojë me detyra tjera sipas rasteve emergjente të ndërmarrjes; 
 Në rast të mungesës së zyrtarëve tjerë me urdhëresë të Kryeshefit Ekzekutiv mund t’i zëvendësojë dhe ti 

kryen detyrat tjera; 
 Kryen edhe detyra tjera që lidhen me përshkrimin e detyrave të punës, si dhe detyrave të ngarkuara nga 

Kryeshefi Ekzekutiv. 
  

Kualifikimi dhe pegatitja profesionale: 
 Diploma e Shkollës së Mesme; 
 Së paku një (1) vit përvojë pune relevante; 
 Të ketë aftësi të mira komunikimi; 
 Patentë Shoferi kategoria B. 

Procedura e Konkurrimit 

Kandidati-ja për pozitën Punëtor Teknik duhet t’i dorëzojë këto dëshmi: 

 Aplikacionin; 
 Dëshminë e Shkollimit kopje të noterizuar; 
 Dëshminë për Përvojën e Punës (Trusti pensional); 
 Certifikatën që nuk është nën hetime (jo më e vjetër se gjashtë (6) muaj); 
 Vërtetimin tatimor nga ATK-ja; 
 Kopjen e Lejes së Njoftimit dhe Ekstraktin e Lindjes; 
 Deklarata nën betim. 

Të drejtë aplikimi kanë të gjithë shtetasit e Republikës së Kosovës të moshës madhore të cilët kanë zotësi të  plotë për 
të vepruar, kanë mbaruar shkollimin adekuat dhe kanë aftësinë profesionale për kryerjen e detyrave. 

Afati dhe mënyra e aplikimit 

Konkursi mbetet i hapur 15 ditë nga dita e shpalljes së konkursit në mjetet e informimit publik, duke filluar nga data e 
publikimit më 19.06.2020 deri më datën  03.07.2020. 

Aplikacioni i kompletuar (me të gjitha dokumentet e kërkuara) duhet të dorëzohet përmes protokollit, përkatësisht 
përmes Qendrës për Shërbime me Qytetarë, në objektin e vjetër të Komunës së Prishtinës. 

 Deklarata nën betim. 

XIV. Recepsionist/e, një (1) pozitë 

Detyrat dhe përgjegjësitë 
 Përgjigjet në thirrjet telefonike ,përcakton qëllimin e tyre dhe i transferon, përcjell ato tek zyrtarët apo njësit 

organizative përkatës; 
 Përgjigjet pyetjeve lidhur me ndërmarrjen dhe orienton palët për realizimin e kërkesave të tyre si dhe jep 

informacione tjera; 
 Pranon informatat përmes telefonit dhe faxit dhe i përcjell ato tekë zyrtarët përkatës; 
 Mirëpret vizitorët në ndërmarrje, përcakton qëllimin e vizitës së vizitorëve dhe i njofton zyrtarët përkatës të 

ndërmarrjes lidhur me vizitorin; 
 Monitoron hyrjen dhe daljen e vizitorëve dhe i pajis me leje kalime nëse kërkohet për qasje në ndërmarrje; 
 Pranon dhe regjistron postën zyrtare dhe adreson tek zyrtaret apo njësit organizative përkatëse të ndërmarrjes; 
 Kryen edhe detyra tjera në përputhje me Ligjet dhe Rregulloret të cilat mundë të kërkohen në mënyrë të 

arsyeshme kohë pas kohe nga mbikëqyrësi.  

Detyrat dhe obligimet tjera shtesë 

 Kryeshefi Ekzekutiv mund ta ngarkojë me detyra tjera sipas rasteve emergjente të ndërmarrjes; 
 Në rast të mungesës së zyrtarëve tjerë me urdhëresë të Kryeshefit Ekzekutiv mund t’i zëvendësojë dhe ti 

kryen detyrat tjera; 
 Kryen edhe detyra tjera që lidhen me përshkrimin e detyrave të punës, si dhe detyrave të ngarkuara nga 

Kryeshefi Ekzekutiv; 

Kualifikimi dhe përgatitja profesionale 
 Diploma e Shkollës së Mesme; 
 Së paku një (1) vit përvojë pune në fushë relevante; 
 Kurse dhe trajnime tjera gjatë karrierës profesionale; 
 Të ketë aftësi të mira komunikimi dhe negocimi; 
 Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze në të shkruar dhe të folur; 
 Shkathtësi kompjuterike (Microsoft Office); 
 Patentë Shoferi kategoria B. 

Procedura e Konkurrimit 

Kandidati-ja për pozitën Recepsionist/e duhet t’i dorëzojë këto dëshmi: 

 Aplikacionin; 
 CV-në; 
 Dëshminë e Shkollimit kopje të noteriuar 
 Dëshminë për Përvojën e Punës (Trusti pensional); 
 Certifikatën që nuk është nën hetime (jo më e vjetër se gjashtë (6) muaj); 
 Vërtetimin tatimor nga ATK-ja; 
 Kopjen e Lejes së Njoftimit dhe Ekstraktin e Lindjes; 



20 E PREMTE, 19 QERSHOR 2020 PUBLICITET

     

Ndërmarrja Publike Lokale 
“Prishtina Parking” Sh.A. 

Prishtinë 

 

Në bazë të dispozitave të Nenit 21 të Ligjit Nr. 03/L-087 mbi Ndërmarrjet Publike, respektivisht dispozitat e 
Nenit 13 të Ligjit Nr. 04/L–111 për Ndryshim dhe Plotësim të Ligjit Nr. 03/L-087 për Ndërmarrjet Publike, 
Ndërmarrja Publike Lokale “Prishtina Parking” Sh.A. Prishtinë, shpall: 
 

K O N K U R S  
Për pozitat:  

 
I. Këshilltar/e i Përgjithshëm/Sekretar/e i Ndërmarrjes, 1 (një) pozitë 

 
Kualifikimi dhe përgatitja profesionale: 
 

 Kandidati duhet të ketë diplomë në fushën e Fakulteiti Juridik (Jurist i diplomuar ose Master në shkenca 
Juridike);  

 Të posedoj së paku pesë (5) vite përvojë profesionale nga fusha e qeverisjes, korporatave ose të drejtës së 
shoqërive tregtare; 

 Të plotësoj kushtet e kualifikimit sipas nenit 17.1. si dhe të plotësoj kriteret e pavarësisë sipas nenit 17.2. 
pikat (d), (f), (j), (k), (l), të ligjit nr. 03/L-087 të ndërmarrjeve publike dhe plotësim ndryshimit të ligjit për 
ndërmarrjet publike nr. 04/L-111 neni 13; 

 Të posedoj njohuri të punës me kompjuter; 
 Provimin e Jurisprudencës; 
 Njohja e gjuhës angleze; 

Detyrat dhe përgjegjësitë: 
 Shërben si Sekretar i Bordit të Drejtorëve dhe është pikë qendrore e Komunikimit me Komisionin Komunal 

të Aksionarëve mbi funksionimin e ndërmarrjes NPL “Prishtina Parking” Sh.A.. 
 Të siguroj përcjelljen e procedurave nga Bordi, ku bëjnë pjese organizmi i takimeve të Bordit, Komiteteve 

të Bordit dhe Aksionarëve dhe në bashkëpunim me Kryesuesin e Bordit bën përgatitjen dhe shpërndarjen 
e rendit të ditës.  

 Të mbajë procesverbalin e takimeve dhe ti shpërndaj ato tek Drejtorët dhe Komisionin Komunal të 
Aksionarëve. 

 Të mbajë procesverbalin e secilës mbledhje të Bordit të Drejtorëve dhe Komisionit të Auditimit (nëse nuk 
kërkohet ndryshe nga Kryesuesi i tyre) dhe ti regjistroj ato në librin e protokollit. 

 Vepron si agjent i ndërmarrjes për pranimin e njoftimeve, të bëjë sigurimin e rrjedhjes së mirë të 
informatave brenda Bordit, Komiteteve të tij dhe në mes të Bordit dhe Menaxhereve të lartë të 
ndërmarrjes. 

 Këshillat dhe shërbimet e Sekretarit të ndërmarrjes duhet të jenë në dispozicion te të gjithë Drejtorëve të 
Bordit dhe duhet të siguroj qe ato përputhen me procedurat e Bordit. 

 Mirëmban regjistrat e të dhënave të ndërmarrjes. 
 Përcjell ndryshimet ligjore, që kanë të bëjnë me ndërmarrjen duke informuar Bordin dhe Menxhmentin e 

ndërmarrjes për ndryshimet si dhe përgatit udhëzime të nevojshme për Menaxhmentit në ndërmarrje. 
 Kryen të gjitha arkivimet, publikimet dhe/ose zbulimet për autoritetet përkatëse, siç mund të kërkohet për 

ligjin për ndërmarrjet publike ose nga statuti i ndërmarrjes. 

 Harton, zbaton dhe kontrollon zbatimin e proceduarave financiare nga vartësit; 
 Është përgjegjës të kontrollojë mbajtjen në rregull të arkivit të dokumentacionit të kontabilitetit dhe atij 

financiar; 
 Zhvillon dhe zbaton rregullat e brendshme të kontrollit si dhe udhëzimet dhe procedurat për aktivitete si 

administrimi i buxhetit, menaxhimi i pasurive dhe detyrimeve dhe mbajtja e llogarive; 
 Është përgjegjës për rregullsinë e proceseve në funksionin e kontabilitetit në kompani, përgatit dhe 

zbaton procedurat e kontabilitetit sipas ligjeve të aplikueshme në Kosovë, si dhe me kompetencë 
menaxhon resurset financiare të kompanisë brenda ligjeve dhe rregulloreve të aplikueshme; 

 Të përgatis të dhënat e ndërmarrjes për auditim; 
 Mbanë përgjegjësi për kryerjen e regjistrimeve dhe barazimeve të pasurisë së Ndërmarrjes; 
 Përgatit raportet periodike dhe vjetore të Ndërmarrjes për KE dhe Bordin e Drejtorëve. 
 Ushtron kujdes për ecurinë e shpenzimeve të Ndërmarrjes, pagesën e obligimeve Ligjore dhe afarizmin e 

Ndërmarrjes; 
 ZKFTH i raporton KE-së si dhe Bordit të Drejtorëve; 
  Kryen edhe punë të tjera, për të cilat autorizohet nga KE dhe Bordi i Drejtorëve. 

 
Kohëzgjatja e punësimit, të drejtat dhe obligimet përcaktohen me kontratë punësimi në kohe të caktuar për 
tri (3) vite me mundësi vazhdimi. 
 
Procedura e Konkurrimit 

Kandidati-ja për pozitën Zyrtar/e Kryesor/e Financiar/e (ZKF) dhe i Thesarit duhet t’i dorëzojë këto dëshmi: 
 

 Aplikacionin; 
 CV-në e Aplikantit; 
 Lista kontrolluese (checklist): 
 Dëshminë e Shkollimit (Fakulteti Ekonomik); 
 Dëshminë për Përvojën e Punës (Trusti pensional); 
 Referenca si dhe certifikatat tjera profesionale; 
 Letër motivimin; 
 Deklaratën nën betim (merret nënshkruhet me rastin e dorëzimit të dokumentacionit); 
 Certifikatën që nuk është nën hetime (jo më e vjetër se tre (3) muaj); 
 Kopjen e dokumentit të identifikimit; 
 Deklarata nën betim. 

 
III. Zyrtar/e për Auditim, një (1) pozitë 
 
Kualifikimi dhe përgatitja profesionale: 
 

 Shkollimi Universitar Fakulteti Ekonomik nga Fusha e Financave/kontabilitetit (Ekonomist i diplomuar ose 
Master në shkencat ekonomike); 
Përvoja e punës mbi pesë (5) vite në pozita menaxhuese te auditimit pas diplomimit; 

 Të Jetë i licencuar për auditor (SCAAK, ACCA) apo të ngjajshme; 
 Njohja e gjuhës angleze; 
 Njohja e mire e punë me kompjuter (MC Office) 

Detyrat dhe përgjegjësitë: 
 Rregullisht shqyrton gjendjen financiare të ndërmarrjes, kërkesat e planifikuara financiare dhe 

përmes vërejtjeve apo sugjerimeve njofton Komisionin e Auditimit kur e konsideron të nevojshme. 
 Rregullisht e verifikon funksionimin e rregullt të kontrolleve të brendshme dhe nëse e konsideron të 

nevojshme njofton Komisionin e Auditimit përmes vërejtjeve apo sugjerimeve me shkrim. 
 Koordinon me KE-në përgatitjen e letrave (dokumenteve) për mbledhjet e Bordit të Drejtoreve. 
 Merret me çështje tjera të qeverisjes së ndërmarrjes sipas nevojës. 

 
Kohëzgjatja e punësimit, të drejtat dhe obligimet përcaktohen me kontratë punësimi në kohe të caktuar për 
tri (3) vite me mundësi vazhdimi. 
 
Procedura e Konkurrimit 

Kandidati-ja për pozitën Këshilltar/e i Përgjithshëm/Sekretar/e i Ndërmarrjes duhet t’i dorëzojë këto dëshmi: 
 

 Aplikacionin; 
 CV-në e Aplikantit; 
 Lista kontrolluese (checklist): 
 Dëshminë e Shkollimit (Fakulteti Juridik); 
 Dëshminë për Përvojën e Punës (Trusti pensional); 
 Referenca si dhe certifikatat tjera profesionale; 
 Letër motivimin; 
 Deklaratën nën betim (merret nënshkruhet me rastin e dorëzimit të dokumentacionit); 
 Certifikatën që nuk është nën hetime (jo më e vjetër se tre (3) muaj); 
 Kopjen e dokumentit të identifikimit; 
 Deklarata nën betim. 

 
II. Zyrtar/e Kryesor/e Financiar/e (ZKF) dhe i Thesarit, një (1) pozitë 

 
Kualifikimi dhe përgatitja profesionale: 
 

 Shkollimi Universitar Fakulteti Ekonomik nga Fusha e Financave/kontabilitetit (Ekonomist i diplomuar ose 
Master në shkencat ekonomike); 

 I Certifikuar me diplomë profesionale SCAAK apo ACCA apo të ngjajshme; 
 Të posedoj përvojë profesionale mbi pesë (5) vite nga fusha e financave dhe kontabilitetit; 
 Të ketë shkathtësi kompjuterike posaçërisht mbi sistemet e avancuara në fushën e financave/kontabilitet; 
 Të plotësoj kushtet e kualifikimit sipas nenit 17.1. si dhe të plotësoj kriteret e pavarësisë sipas nenit 17.2. 

pikat (d), (f), (j), (k), (l), të ligjit nr. 03/L-087 të ndërmarrjeve publike dhe plotësim ndryshimit të ligjit për 
ndërmarrjet publike nr. 04/L-111 neni 13; 

 Njohja e gjuhës angleze; 

Detyrat dhe përgjegjësitë: 
 Është përgjegjës për zbatimin e të gjitha dispozitave financiare dhe standardeve të kontabilitetit, ligjet e 

aplikueshme në Kosovë të cilat rregullojnë çështjet financiare dhe aktet normative të ndërmarrjes; 
 Organizon udhëheq dhe kontrollon punën e departamentit financiar; 
 Mban përgjegjësi për pagesën e obligimeve financiare në pajtim me rregulloret financiare; 
 Mban evidencë dhe dokumentacion të saktë për investimet dhe pagesat e ndërmarrjes; 
 Përcjell dispozitat financiare në fuqi dhe literaturën profesionale dhe mban përgjegjësi nëse nuk aplikohen 

ligjet në fuqi; 
 Kujdeset për pasurinë e ndërmarrjes, monitoron punën e komisioneve, kontrollon hyrje -daljet financiare 

në përgjithësi; 
 Përcjell gjendjen financiare në banka dhe bashkëpunon me institucionet bankare dhe organet tjera në 

interes të ndërmarrjes; 
 Përgatit llogaritë periodike dhe përfundimtare; 
 Është përgjegjës për përgatitjen e transfereve bankare përkatësisht pagesave me dokumentacion 

mbështetës dhe siguron KE-në se pagesa është në rregull; 

 Rregullisht verifikon përshtatshmërinë dhe funksionimin e rregullt të sistemeve dhe procedurave të 
punës të cilat kanë për qëllim të sigurojnë se librat dhe dokumentacioni i ndërmarrjes duke 
përfshirë dokumentacionin financiar mbahen në pajtim me standardet e kontabiliteti dhe ligjet ne 
fuqi. Kujdes të veçante ushtron që projekt – deklaratat financiare vjetore të përgatitet në mënyre të 
rregullt dhe lidhur me ketë ti raportoj Komisionit të Auditimit kur e konsideron të nevojshëm. 

 Verifikon përshtatshmërinë dhe funksionimin e rregullt të sistemeve dhe procedurave të cilat 
garantojnë se ndërmarrja zbaton standardet dhe ligjet e aplikueshme në Kosovë gjatë ushtrimit të 
veprimtarisë së saj. 

 Kryen vlerësim të pavarur të efikasitetit të politikave, procedurave dhe standardeve përmes të 
cilave bëhet menaxhimi i resurseve financiare, fizike dhe informative të ndërmarrjes. 

 Përcakton llojin dhe tekniken e audtitimit të brendshme për secilin rast konkret duke u bazuar në 
ligjet pozitive, aktet normative praktiken e mire dhe njohurit profesionale. 

 Koordinon mënyrën e bashkëpunimit me auditorët e jashtëm dhe kujdeset që palët të jenë në dijeni, 
siguron dokumentacionin e nevojshëm dhe raporton për fushat gjegjëse, financiare dhe te 
prokurimit por duke pasur për baze konfidencialitetin. 

 Propozon masat qe duhet të ndermirën nga ndërmarrja për ngritjen e efikasitete dhe zbatimit të 
rregullave gjatë ushtrimit të veprimtarisë së saj. 

 Zbaton të gjitha rregullat dhe standardet të cilat kanë të bëjnë me auditimin e brendshme duke i 
raportuar KE-së, Komisionit të Auditimit dhe Bordit të Drejtorëve. 

 Duhet të demonstroj integritet personal dhe profesional duke bashkëpunuar me menaxhmentin, 
Komisioni e Auditimit dhe KE-në.  

 Kryen edhe punë të tjera për të cilat kërkohet nga menaxhmenti dhe Komisioni i Auditmit. 
 
Kohëzgjatja e punësimit, të drejtat dhe obligimet përcaktohen me kontratë punësimi në kohe të caktuar për 
tri (3) vite me mundësi vazhdimi. 
Procedura e Konkurrimit: 

Kandidati-ja për pozitën Zyrtar/e për Auditim duhet t’i dorëzojë këto dëshmi: 
 

 Aplikacionin; 
 CV-në e Aplikantit; 
 Lista kontrolluese (checklist): 
 Dëshminë e Shkollimit (Fakulteti Ekonomik); 
 Dëshminë për Përvojën e Punës (Trusti pensional); 
 Certifikatë për auditor të licencuar; 
 Referenca si dhe certifikatat tjera profesionale; 
 Letër motivimin; 
 Deklaratën nën betim (merret nënshkruhet me rastin e dorëzimit të dokumentacionit); 
 Certifikatën që nuk është nën hetime (jo më e vjetër se tre (3) muaj); 
 Kopjen e dokumentit të identifikimit; 
 Deklarata nën betim. 

 
Të drejtë aplikimi kanë të gjithë shtetasit e Republikës së Kosovës të moshës madhore të cilët kanë zotësi të  plotë 
për të vepruar, kanë mbaruar shkollimin adekuat dhe kanë aftësinë profesionale për kryerjen e detyrave. 
 

Afati dhe mënyra e aplikimit 
 
Konkursi mbetet i hapur 30 ditë nga dita e shpalljes së konkursit në mjetet e informimit publik, duke filluar nga data e 
publikimit më 19.06.2020 deri më datën  18.07.2020. 
 
Aplikacioni i kompletuar (me të gjitha dokumentet e kërkuara) duhet të dorëzohet përmes protokollit, përkatësisht 
përmes Qendrës për Shërbime me Qytetarë, në objektin e vjetër të Komunës së Prishtinës. 
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REPUBLIKA E KOSOVËS/REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVO 

QEVERIA E KOSOVËS / VLADA KOSOVA /GOVERNMENT OF KOSOVA 
 

MINISTRIA E KULTURËS, RINISË DHE SPORTIT 

MINISTARSTVO  KULTURE, OMLADINE I SPORTA/ MINISTRY OF CULTURE YOUTH AND 
SPORTS 

DEPARTAMENTI I FINANCAVE DHE SHËRBIMEVE TË PËRGJITHSHME / DEPARTMENT   OF      
FINANCES   AND  GENERAL SERVICES / DEPARTMAN I FINANSIJA I GENERALNIH USLUGA 

DIVIZIONI I BURIMEVE NJERËZORE / DIVISION OF HUMAN RESOURCES / DIVIZIJA LJUDSKIH 
IZVORA 

 
Baziraju i se na Zakon o Civilnoj Usluzi Republike Kosova L. Nr. 03/L–149 i Uredbu br. 
02/2010, o Procedurama Regrutovanja u Civilnoj Usluzi Republike Kosova, Ministarstvi 
Kulture, Omladine i Sporta objavljuje: 

 
K O N K U R S 

Naziv radnog mesta: Voza  

Funkcionalna kategorija/Koeficienat 6 

Broj preporuke:11/2020 

Odgovoran je :Rukovodiac za Tehnicku Informaciju i Logistickih Usluga 
Mesto: Pristina 
Vrsta ugovora:Sporazum za posebne usluge(trajanje 6 meseci) 
Zadaci i odgovornosti:Rukovodiac za Tehnicku Informaciju i Logistickih Usluga ,  izvršava 
dole navedene zdatake i odgovornosti: 
                                                                                                                                                                       

Zadaci i odgovornosti: 

1. Obezbe uje prevoz prema potrebama osoblju  administracije, MKOS a; 

 

REPUBLIKA E KOSOVËS/REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVO 

QEVERIA E KOSOVËS / VLADA KOSOVA /GOVERNMENT OF KOSOVA 
 

MINISTRIA E KULTURËS, RINISË DHE SPORTIT 

MINISTARSTVO  KULTURE, OMLADINE I SPORTA/ MINISTRY OF CULTURE YOUTH AND 
SPORTS 

DEPARTAMENTI I FINANCAVE DHE SHËRBIMEVE TË PËRGJITHSHME / DEPARTMENT   OF      
FINANCES   AND  GENERAL SERVICES / DEPARTMAN I FINANSIJA I GENERALNIH USLUGA 

DIVIZIONI I BURIMEVE NJERËZORE / DIVISION OF HUMAN RESOURCES / DIVIZIJA LJUDSKIH 
IZVORA 

 
Bazuar në Ligjin e Punes Nr.03/L-212,Ligjin  për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, 
L. nr. 03/L–149,  Rregulloren nr. 02/2010, për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil të 
Republikës së Kosovës, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit shpall: 
 

 
K O N K U R S 

 
Titutulli i punës:Vozites 
Kategoria Funksionale:Koeficienti 6 
Numri i Referencës:11/2020 
I përgjigjet: Udhëheqësit të Divizionit për Teknologji të Informacionit dhe Shërbimeve 
Logjistike 
Vendi:Prishtinë 
Detyrat dhe përgjegjësitë:Nën mbikëqyrjen e Udhëheqësit të Divizionit për Teknologji të 
Informacionit dhe Shërbimeve Logjistike , i kryen detyrat dhe përgjegjësitë e mëposhtme: 
Lloji i kontratës:”Marrëveshje për Shërbime të Veçanta”(kohëzgjatja 6 Muaj) 

                           
1. Ofron transport sipas nevojave të stafit te administratës së MKRS-së; 
2. Sipas nevojës, ofron transport për të ftuarit e  Ministrisë; 

2. Po potrebi , obezbe uje prevoz za goste Ministarstva; 

3. S vremena na vreme vrši bazi ni tehni ki pregled vozila Ministarstva; 

4. Dostavlja dokumente iz MKOS-a, drugim institucijama; 

5. Vodi ra una o održavanju automobilima i njihovom isto u; 

6. Obavlja  druge dužnosti na zahtev šefa za logistiku. 

 
Zahtevano obrazovanje, iskustvo, sposobnosti i li ne karakteristike:  
Diploma Srednje skolle , 2 godine  radnog iskustva 

 Duboko i specializovano znanje iz profesionalne oblasti, dobijeno preko  srednjeg 
obrazovanja i doti nih treniranja; 

 Poznavanje sprovodljivih zakona i uredbi; 
 Sposobnost u komuniciranju, planiranju rada i rukovo enju ekipe; 
 Sposobnost za istraživanje, analitze, procenjivanje i formulisanje preporuka i 

profesionalnih saveta; 
 Sposobnost na kompjuteru i aplikacijama programa ( Word,Excel,Power Point,Access); 

 
Procedura konkurisanja: 

 Konkurs je otvoren za sve kandidate  
 

Datum zatvaranja konkursa: Konkurs je otvoren osam  (8) dana od dana objavljivanja. 
 
Zadnji datum za aplikovanje je: 27.06.2020 
 
Aplikacije poslate preko pošte, sa poštanskom markicom, na zadnji dan objave, smatra e se 
validnim. 
 
Podnošenje zahteva: Aplikacija se uzima i predaje u kancelariji br. 27 u Ministarstvu 
Kulture, Omladine i Sporta, Trg  “Majka Tereza” br.44 Za dodatne informacije kontaktirajte 
broj 038211449 ( ili na web-stranici http://www.mkrs-ks.org/).  

3. Bënë kontrollimin  elementar teknik në mënyrë të kohëpaskohshme,  të 
veturave të Ministrisë; 

4. Shpërndan dokumentet nga Ministria - në institucione tjera; 
5. Kujdeset për mirëmbajtjen e veturave dhe pastërtinë  e tyre; 
6. Kryen edhe punë tjera sipas kërkesës se shefit të logjistikës. 

 
 
Shkollimi i kërkuar, përvoja, aftësitë dhe karakteristikat personale:  
 

 1. Diplome e Shkollimit te Mesëm;  
 

2.  Së paku 1(një)vit, përvojë pune; 

3. Aftësi të mjaftueshme që herë pas here, të merret me disa çështje , të 
cilat nuk janë parapare në udhëzime, por që  lidhen me nevojat e 
institucionit; 
 

4. Aftësi te mira komunikuese,  me punonjësit tjerë të njëjtit nivel, në 
njësinë organizative brenda institucionit, ose me persona të tjerë , me 
qëllim të shkëmbimit të informatave; 

 
5. Të jetë energjik, të ketë shkathtësi të mira ndërnjerëzore dhe të jetë i 

gatshëm  të punojë me orar fleksibil të punës.  
 
 
Procedurat e konkurrimit: 

 Konkursi është i hapur për të gjithë kandidatët 
 
 
Data e mbylljes së konkursit: Konkursi është i hapur tete  (8) ditë pas ditës së shpalljes. 
 
Data e fundit e aplikimit është: 27.06.2020 
 
Aplikacionet e dërguara nëpërmjet postës, me pullë postare, në ditën e fundit të shpalljes, 
konsiderohen të vlefshme. 
 
Paraqitja e kërkesave: Aplikacioni merret dhe dorëzohet në zyrën 27 të Ministrisë së 
Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Sheshi “Nëna Terezë” nr. 44. Për informata shtesë kontaktoni 
në numrin 038211449 ( apo në ueb-faqen http://www.mkrs-ks.org/).  
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KOMPANIA RAJONALE E UJESJELLESIT KRU’GJAKOVA’ Sh.A. –GJAKOVE   

Në mbështetje të Ligjit për Ndërmarrjet Publike dhe autorizimeve të dhëna nga Bordi i 
Drejtorëve me rregulloren për marrjen dhe dhënien me qira të objekteve të KRU’Gjakova’SH.A-
Gjakove Shfrytëzimi i hapësirave do te bëhet me qëllim të trajtimit të drejtë, si dhe sigurimit të 
mundësive më të mira, për të krijuar të hyra duke ofruar me qira hapësirat  e lira nëpër objekte 
Bazuar në rregulloret e brendshme dhe Ligjet në fuqi  nxjerr këtë:  

Ftesë për ofertim për  dhënie  me qera të parcelave me nr   60  ZK  BEC  1.01.04 ha , 
parcela  ZK  BEC  nr. 61. 2.02.37 ha   dhe  ftesë për  ofertim  për marrjen me qera të 
hapësirave  për  hapjen   e pikave  Arkëtuese  për KRU”GJAKOVA “sh.a-Gjakovë. 

 Kushtet  e  KRU’Gjakova” sh.a. për dhënie me qera të parcelave  

 Parcelat te cilat ofertohen për qiradhënie gjenden  ne  ZK Bec. 

 Hapësira që do të lëshohet me qira, do ti dorëzohet qiramarrësit sipas gjendjes 
ekzistuese. 

 Hapësira mund te shfrytezohet vetëm për veprimtari bujqësore. 

 Ofertuesi do të jetë përgjegjës për mirëmbajtjen e  hapësirës përreth. 

Afati kohor i dhënies me qera në kohëzgjatje prej 1 vit me mundësi vazhdimi 

Ftesë për ofertim për  marrjen me qera të hapësirave  hapja e pikave  Arkëtuese për 
KRU”Gjakova “sh.a-Gjakovë. 

Kushtet  e  KRU’Gjakova” sh.a për marrjen e hapësirave me qera  

 Dokumentacioni pronësoro-juridik urbanistik në rregull,  
  Nyje sanitare  (banje, tualet), 
  Dysheme me pllaka, parket, ose laminat 
  Vendosje të grilave- parmakeve të sigurisë sipas kërkesës së komisionit 
  Ndriqim të mjaftueshem në përputhje me hapësiren e zyrës postare, 
  Pa obligime paraprake financiare ndaj  Ujesjlellesit, KEDS dhe sherbimeve tjera 

komunale, 
  Njehsor te veqante te energjise elektrike dhe te ujit (ujëmates), 

H ë i j ft h ë 2 ë ht i i i t i ë ë ik të hitj

K  O  N  K  U  R  S  

Pozita e punës: Zyrtar për TI (Teknologji Informative), 1 pozitë; 

Kohëzgjatja e kontratës: 1 vite, me mundësi vazhdimi; 

Orari i punës: Orar i plotë i punës. 

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 Kujdeset për funksionin e të gjitha pajisjeve të teknologjisë informative për të krijuar një 
sistem funksional ne përputhje me nevojat dhe kërkesat e ndërmarrjes. 

 Përgatitja e kërkesave të shfrytëzueseve dhe specifikacioneve tjera teknike;  
 Bën montimin e pajisjeve të teknologjisë informative përfshirë kompjuter, printer, skaner 

dhe pajisje tjera;  
 Mbikëqyrë rrjetin e internetit dhe wireless-it, bën shpërndarje të kohë pas kohëshme të 

rrjetit sipas nevojave të paraqitura. 
 Sipas nevojës bën edhe formatizimet e PC-ve  
 Ndihmon personelin e ndërmarrjes në përdorimin e pajisjeve të teknologjisë informative. 
 Instalon kompjuterët me sisteme operative Windows, Office dhe softuer tjetër sipas 

nevojës duke u kujdesur për ruajtjen e shënimeve; 
 Ndihmon në rregullimin dhe monitorimin e masave përforcuese të programeve softuerike 

dhe shërbimet ndihmëse. 
 Për sistemin informativ të qarkullimit të autobusëve në pritoret (stacione e vendosura nga 

komuna, kujdeset që sistemi të funksionoj mirë dhe viziton pikat e pritoreve duke 
monitoruar funksionimin e sistemit. 

 Për punën e tij i përgjigjet Kryeshefit Ekzekutiv. 

 
Përgatitja profesionale: 
- Diplomë Universitare - Fakulteti i Shkencave Kompjuterike dhe Teknologji Informative, ose 
diplome tjetër të drejtimeve përkatëse. 
- Përvojë punë profesionale 3 vite; 
 
Shkathtësitë të tjera: 
- Mirëmbajtje të kamerave; 
- Help desk support; 
- Mirëmbajtje e printerëve; 

KRITERET E KRU ’Gjakova”sh.a-Gjakovë  

Të drejtë pjesëmarrje kanë si personat fizik dhe juridik. 

Persona fizik duhet të kenë kopjen e letërnjoftimit , vërtetimin nga Gjykata që nuk janë në 
hetime 

Personat juridik duhet të sjellin certifikatën e regjsitrimit të biznesit kurse vërtetimi nga Gjykata 
në emër të Operatorit ekonomik se nuk është në hetime  

INFORMATA ADMINISTRATIVE 

 Komision i themeluar nga  KRU’Gjakova’ sh.a., do të bëjë vlerësimin dhe përzgjedhjen e 
ofertes  më të mirë dhe më të favorshme. 

 Vlera fillestare  e dhënies me qera 197,76 Euro për Hektar.   

 Obligimet tatimore me rastin  e dhënies së parcelës me qera dhe marrjes së hapësirave 
me qera  zbriten sipas Ligjeve në fuqi, Qiramarrësi zbret nga qiraja qdo ndalesë tatimore 
që kërkohet me Ligj në emër të qiradhënësit dhe qiramarrësit ja siguron qiradhënësit një 
certifikatë  vjetore të ndalesave tatimore. 

 Ofertat duhet të dorëzohen  të mbyllura. 
 Ofertuesit mund të vizitojnë parcelën qdo ditë pune prej orës 9.00.15.00 

 Afati për dorëzimin e ofertave: është deri me datën  04.07.2020  në ora 16:00.  

 Vendi i dorëzimit,  arkiva  e KRU”Gjakova sh.a. Gjakova  rr. UÇK  nr 7  50000 
Gjakove.nr tel 0390320503 

NPK “ Trafiku Urban” SHA
Adresa: Rr. Tahir Zajmi, nr. 43 – Prishtinë Kosovë

web: www.trafikurban pr.com email: info@trafikurban pr.com tel: +383 (0) 45 10 11 33

- Njohuri të shkëlqyera me Windows; 
- Shkathtësi në komunikim, planifikim të punës dhe udhëheqje të ekipit. 
- Shkathtësi hulumtuese, analitike, vlerësuese dhe formulim të rekomandimeve dhe këshillave 
  profesionale. 
- Njohuri të mira të programeve kompjuterike; 
 
Dokumentacioni i kërkuar: 

Kandidati/ja, duhet t`i dorëzoj këto dokumente në formë të skanuar në email: 
punesimi@trafikurban-pr.com: 
1. Aplikacioni për punësim (shkarkohet nga web-faqja e TU-së http://www.trafikurban-
pr.com/shq/job-aplikacioni-shq.html; 
2. Dëshmi mbi shkollimin. 
3. Kopja e letërnjoftimit. 
4. Certifikata tjera (përparësi). 
5. Dëshmi mbi përvojës së punës; 
 

- Çdo përgënjeshtrim i materialit, qoftë i qëllimshëm ose nga neglizhenca ose ndryshim 
materiali nga informatat e dhëna në deklaratën e sipër cekur do të rezultojë në 
skualifikimin e menjëhershëm. 

Informata të përgjithshme: 

-Të drejtë aplikimi për këtë konkurs kanë të gjitha qytetarët pa dallim. 
-Ndërmarrja ofron mundësi të barabarta, inkurajon dhe promovon angazhimin e punëtorëve, 
pjesëtarë të të gjitha komuniteteve dhe të gjinive të ndryshme. 
-Testimi me shkrim dhe intervista do të bëhen pas përfundimit të afatit për aplikim sipas ligjit. 
 
Mënyra e Aplikimit: 
Aplikimi mund të bëhet vetëm përmes emailit : punesimi@trafikurban-pr.com 

Konkursi është i hapur nga data 19.06.2020  dhe përfundon më datë 06.07.2020 në ora 24:00 

 
Vërejtje: Dokumentet e pa kompletuara, të pa skanuara dhe të pa nënshkruara si dhe ato që 
arrijnë pas skadimit të afatit të konkursit nuk do të shqyrtohen.  
 
 
 



 
Republika e Kosovës 

 

Republika Kosova-Republic of Kosovo 

Qeveria –Vlada-Government 
 

Shërbimi Spitalor dhe Klinik Universitar i Kosovës 

Univerzitetska Bolni ka i Klini ka Služba Kosova-Hospital and University Clinical Service 

of Kosovo 
 

Spitali i Përgjithshëm, Opšta Bolnica, General Hospital 

“Dr. Sami Haxhibeqiri”- Mitrovicë/a 

_____________________________________________________________________________________

 
                                                                           

 

NJOFTIM PËR ANULIM TË KONKURSIT 

 

           Spitali i Përgjithshëm – Mitrovicë ju njofton se Anulohet 

Konkursi Publik i shpallur më datë 11.06.2020 për dy (2) Mjek 

specialist – Oftalmolog, një (1) Mjek specialist – Neurolog, një (1) 

Mjek specialist – Pediatër, një (1) Mjek specialist – Gjinekologji me 

Obstetrikë, një (1) Mjek specialist – Mjekësi Emergjente. Ky vendim 

merret në bazë të njoftimit të Ministrisë së Shëndetësisë të Republikës 

së Kosovës, deri në një njoftim tjetër. 

Duke u bazuar në Ligjin Nr. 03/L-214 për Vlerësimin e

Ndikimit në Mjedis, Neni 20, pika 2 dhe 4, Kompania

“Gold Stone” L.L.C Prishtinë, në bashkëpunim me

Ministrinë e Ekonomisë dhe Ambientit, organizojnë:  

DEBAT PUBLIK

Për Raportin e Vlerësimit të  Ndikimit në Mjedis për 

shfrytëzimin, thërrmimin dhe seperimin e gurit gëlqeror në

Rahovec.

Njoftohet  publiku i interesuar se më datën  17.07.2020 në

ora 12:00 në hapësirat e restorant “Bjeshka”  i cili ndodhet

në anën a djathtë të rrugës Malishevë-Rahovec do të 

organizohet  debat publik nga kompania “Gold Stone”

L.L.C Prishtinë, në bashkëpunim me Ministrinë e

Ekonomisë dhe Ambientit.

Debati publik do të organizohet për Raportin e Vlerësimit

të  Ndikimit në Mjedis për shfrytëzimin, thërrmimin dhe

seperimin e gurit gëlqeror në Rahovec.

Pjesëmarrja e juaj na ndihmon ne implementimin e projektit.
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P R I S H T I N Ë

� Nazmije Bucko shpall te pavlefshme
dipllomen shme " Ymer Prizreni "Prizren 

� Mehmet Veliu shpall te pavlefshme
dipllomen shmlt "11 Marsi " Prizren 

� Almir Ademaj shpall te pavlefshme defte-
sat e kl Vl - lX shf " Remzi Ademaj " Zhur  

� Njomza Rramanaj shpall te pavlefshme
deftesat e kl l - lX shf " Naim Frasheri " Kobaje

� Sebahate Haziri shpall të pavlefshme
licencën e punës nr. KO-0797-05-01 Prishtinë.

� Lëshoj banes  me qira në lagjen Dardani.
Banesa është 50 m2,  e mobiluar në tersi dhe
është e gatshme për banim. Banesa preferohet
për qift familjar. Tel: 044-171-328.

� Jap banesë me qira  afër 60 m2, kati III-
Lagja Mati 1 Rr.Z3-Si Theodor Muzaka nr.14. në
Prishtinë. Banesa posedon dhoma gjumi dhe
sallon, kuzhinë, korridor banjo ballkon . Banesa
është e mobiluar komplet, preferoj ta jap
banesën me qira për afat të gjatë. Tel:
+38344185233.

� Lëshoj banës me qira në lagjen “Dardania”
në Prishtinë. Banesa ka 50 m2, me inventar të
kompletuar, banesa ka kuzhinë me sallon,
teras, banjo një dhomë gjumi, shpajz dhe korri-
dor, banesa lëshohet për një qift ose për dy
vajza. Tel: 044171328.

� Lëshoj shtëpinë me qira në lagjen Velania,
pa pagesë sepse shtëpia ka nevojë për përku-
jdesje ndërsa shpenzimet mujore ti bëjë vetë
banuesi si: ujë rrym bërllok, Tel: 044-608-626.

� Lëshoj banës me qira për student apo
familjar në lagjen "Mati 1" Rr.  "Muharrem
Fejza", banesa është 70 m2 dhe i plotëson të
gjitha kushtet, kati dytë ndërtim i ri tel: 
044-686-900.

� Lëshoj banesë me qira, banesa është 
ndërtim i ri dhe gjendet në lagjen "Mati 1"
rruga "Muharrem Fejza" Prishtinë. 
Tel: 044-686-900.

� Lëshoj banesë me qera në lagjen "Mati 1"
përball "Super Vivës", me sipërfaqe mbi 50 m2,
kati dytë me ngrohje, klimë, ashensorë  etj,
çmimi 200 €uro. Tel: 044-185-233.

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

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

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

� Lëshoj lokalin më qira. Lokali është i pasitur
më të gjitha kushtet përcjellëse. Lokali gjendet
në lagjen e Boshnjakëve në Mitrovicë. Për informa-
ta 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

>> SHPALLJE TË VOGLA <<
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