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Heihe, 9 nëntor - Autoritetet
e qytetit kinez Heihe janë
duke ofruar 15 000 dollarë
amerikanë për secilin që
mund të ofrojë informata
për shpërthimin e fundit të
koronavirusit. Kina ka
regjistruar 43 raste lokale
më 9 nëntor dhe shpërthimi

i fundit ka prekur 20
provinca dhe rajone. Vala e
fundit ka rezultuar me
miliona persona nën izolim,
me ashpërsim të trafikut të
brendshëm, duke përfshirë
anulimin e shumë
udhëtimeve me aeroplanë
dhe trena. Ndonëse

shumica e vendeve të Azisë
janë duke hequr kufizimet
në lëvizje, zyrtarët në Pekin
janë duke zbatuar një
strategji të ashpër kundër
virusit, e cila, sipas
autoriteteve shëndetësore,
ka mbajtur nën kontroll
pandeminë.

Heihe i shpërblen ata që ofrojnë të dhëna për shpërthimin e fundit të Covid-19

Maqedonia e Veriut shpall krizë energjetike
SHKUP, 9 NËNTOR - Maqedonia e
Veriut ka shpallur të martën
krizë energjetike e cila do të
zgjasë 30 ditë. Qeveria e
Maqedonisë së Veriut ka
njoftuar se shpallja e gjendjes
së krizës është për të injektuar
mjete te kompanitë energjetike
dhe për ta rritur likuiditetin e
tyre.
Vendimi i qeverisë nuk
parashikon masa kufizuese për
qytetarët, por nga janari çmimi
i energjisë elektrike pritet të
rritet rreth 8-9 për qind.
Qeveria ka njoftuar se rreth 4
miliardë denarë (rreth 65
milionë euro) do të
transferohen nga buxheti te
kompanitë energjetike, për të

kapërcyer, siç ka thënë, të
gjitha rreziqet në sektorin e
energjisë dhe për furnizim të
rregullt me energji elektrike.
“Qeveria aktualisht është e
fokusuar në përballjen me
sukses të sfidave të paraqitura
nga kriza globale energjetike.
Gjendja e krizës energjetike
sillet për ta përmirësuar
funksionimin e kompanive
energjetike, për ta rritur
likuiditetin e tyre dhe për të
mos miratuar asnjëherë masa
kufizuese që do të ndikonin
negativisht në jetën e
përditshme të qytetarëve”, ka
thënë ministri i Ekonomisë i
Maqedonisë së Veriut,
Kreshnik Bekteshi.

Evropa është duke u përballur
me krizë energjetike tash e saj
javë, kryesisht për shkak të
rritjes së çmimeve të gazit. Për

pasojë kanë nisur të rriten
edhe çmimet e rrymës.
Gjendja e krizës në
Maqedoninë e Veriut u

miratua me kërkesë të
Komisionit për Monitorimin e
Situatës për Furnizim me
Energji Elektrike. Ndërkohë,
Banka Popullore e
Maqedonisë së Veriut ka bërë
me dije se, përkundër krizës
energjetike dhe rritjes së
çmimeve globale, tani për tani
nuk pritet përkeqësim i
gjendjes ekonomike.
Banka Popullore parashikon
rimëkëmbje të ekonomisë së
Maqedonisë së Veriut me një
rritje prej 3.9-përqindësh këtë
dhe vitin e ardhshëm.
Inflacioni këtë vit
parashikohet të mbyllet me 3.1
për qind, ndërsa vitin e
ardhshëm me 2.4 për qind.

Obama kritikon Rusinë dhe Kinën për 
“mungesë të urgjencës” për klimën

UASHINGTON, 9 NËNTOR - Ish-
presidenti amerikan Barack
Obama ka kritikuar Kinën dhe
Rusinë për “mungesë të
rrezikshme të urgjencës” për t’i
zvogëluar emetimet e tyre të
karbonit. Duke folur në
Konferencën e Kombeve të
Bashkuara për Klimën, që po
mbahet në Glasgou, Obama ka
thënë se është “dekurajuese” që
presidenti kinez Xi Jinping dhe ai
rus Vladimir Putin kanë
vendosur të mos jenë pjesë e
organizimit. “Planet e tyre
kombëtare reflektojnë atë që

duket se është mungesë e
rrezikshme e urgjencës dhe
gatishmërisë për të ruajtur status
quo-n nga ana e qeverive të tyre

dhe kjo është e turpshme”, ka
thënë Obama.
Obama, i cili ka udhëhequr
Shtetet e Bashkuara në

periudhën 2009-17, ka qenë në
mesin e liderëve që i ka hapur
rrugën Marrëveshjes së Parisit
për Klimën më 2015, sipas së
cilës, liderët botërorë janë
pajtuar për t’i zvogëluar
emetimet e gazrave serrë në
mënyrë që temperatura globale
të mos shkojë mbi 1.5 gradë
celsius.
Gjatë fjalimit të tij Obama u ka
bërë thirrje shteteve që të bëjnë
të ditur hapat më konkretë dhe ta
zbatojnë marrëveshjen e vitit
2015. “Nuk jemi as afër vendit ku
duhet të jemi”, i ka thënë Obama

audiencës. Ai e ka pranuar se me
raste edhe dyshon që njerëzimi
“mund të bëhet bashkë para se të
jetë shumë vonë”, mirëpo ka
thënë se bota nuk mund ta
përballojë “mungesën e
shpresës”. 
Konferenca e OKB-së, e cila do të
përfundojë më 12 nëntor, nuk ka
përmbushur ende synimet kyçe,
përfshirë zotimet për të
zvogëluar përgjysmë emetimet
deri më 2030 dhe për të
mbledhur 100 miliardë dollarë
çdo vit nga shtetet e pasura për
t’u ndihmuar shteteve të varfra.

ShBA-ja lehtëson procedurat e imigrimit 
për afganët e evakuuar

UASHINGTON, 9 NËNTOR - Qeveria
amerikane do t’i lehtësojë
procedurat e imigrimit për afganët
që kanë arritur së fundmi në Shtetet
e Bashkuara, ka njoftuar
Departamenti Amerikan për Siguri
Kombëtare.
Rreth 70 000 mijë afganë kanë
arritur në Shtetet e Bashkuara prej
kur ushtria amerikane ka evakuuar
dhjetëra mijëra persona nga
Afganistani, pasi talebanët kanë
marrë pushtetin.

Afganët që kanë arritur në ShBA,
me apo pas 30 korrikut të këtij viti,
do të mund ta shfrytëzojnë
përparësinë e lehtësimit të
procedurave për të marrë
lejeqëndrim të përhershëm, si dhe
leje për punë të ndryshme, kanë
thënë autoritetet.
Ata, po ashtu, nuk kanë nevojë të
paguajnë për aplikim, që zakonisht
kushton mijëra dollarë. “Duke e
lehtësuar procesin për këta të
evakuuar, ne do të hapim

mundësinë për aleatët tanë afganë
që të nisin rindërtimin e jetëve të
tyre në komunitetet tona shumë
më shpejt”, ka thënë shefi i
Departamentit Amerikan për Siguri
Kombëtare, Alejandro Mayorkas.
“Këto veprime demonstrojnë
përkushtimin tonë të
vazhdueshëm ndaj afganëve që
kanë ofruar ndihmë të vlefshme
për ShBA-në në dy dekadat e
fundit, si dhe për afganët që janë të
rrezikuar”, ka shtuar ai.

Më shumë se 120 000 persona janë
evakuuar nga Kabuli në muajin
gusht, përfshirë diplomatë, shtetas

të huaj dhe mijëra afganë që i kanë
ikur regjimit të talebanëve.
Disa kanë qenë të shqetësuar se jeta
e tyre do të rrezikohet nëse
qëndrojnë në Afganistan për shkak
se kanë punuar me ShBA-në dhe
forca të tjera ndërkombëtare.
Talebanët kanë marrë pushtetin në
Afganistan më 15 gusht.
Shtetet e Bashkuara kanë
përfunduar misionin në Afganistan
në fund të atij muaji, duke i dhënë
fund luftës gati 20-vjeçare.
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PRISHTINË, 9 NËNTOR - Gjyqtari i
procedurës paraprake Nicollas
Guillou ia ka pranuar kërkesën
ish-presidentit Hashim Thaçi për
shtyrjen e afatit për rishikimin e
paraburgimit. Kërkesa e
mëhershme e Thaçit kishte të
bënte me shtyrjen e afatit për
dërgimin e parashtresave që
shërbejnë si materiale dhe
argumente për marrjen e një
vendimi nga gjyqtari. 
Kërkesa e mbrojtjes së Thaçit
bazohej në argumentet se
mbrojtja është duke mbledhur
materiale të rëndësishme që
ndërlidhen me arrestin shtëpiak
të ish-presidentit. E kjo kërkesë
është pranuar nga gjyqtari
Guillou. “Pas shqyrtimit të
arsyeve të parashtruara nga
mbrojtja, në veçanti që kërkon
kohë të mëtejshme për
mbledhjen e dokumenteve në
mbështetje të parashtresave të
saj për rishikimin e paraburgimit
të z. Thaçi, gjyqtari i procedurës
paraprake konstaton se është
treguar shkak i mirë, duke
garantuar zgjatjen e kërkuar të
kohës. Në lidhje me këtë, gjyqtari
i procedurës paraprake thekson
më tej se z. Thaçi ka hequr dorë
nga e drejta e tij për rishikimin e
paraburgimit para skadimit të

afatit kohor prej dy muajsh të
përcaktuar në nenin 41(10) të
Ligjit dhe rregullin 57(2) të
Rregullores.  Gjyqtari i
procedurës paraprake,
gjithashtu, konstaton se kërkesa
është dorëzuar mjaftueshëm
përpara skadimit të afatit në
fjalë”,  është thënë në vendimin e
gjyqtarit francez.
Guillou, po ashtu, ka thënë se
vendimi në fjalë nuk përbën
ndonjë dëm ndaj Zyrës së
Prokurorit të Specializuar (ZPS).
“Duke pasur parasysh zgjatjen e
kufizuar të afatit, gjyqtari i
procedurës paraprake
konsideron se nuk i është
shkaktuar asnjë paragjykim ZPS-
së për nxjerrjen e këtij vendimi
përpara marrjes së përgjigjes
ndaj kërkesës”, ka thënë Guillou.
Avokati i Thaçit, Gregory Keohe,
ka theksuar se materiali në fjalë
që synohet të mblidhet do të jetë
shumë i rëndësishëm për
gjyqtarin paraprak për marrjen e
vendimit të rishqyrtimit të
paraburgimit. “Ekziston një arsye
e mirë për zgjatjen e kërkuar. Në
dritën e gjetjeve të Dhomës së
Apelit, mbrojtja kërkon kohë të
mëtejshme për të mbledhur
dokumente në mbështetje të
lirimit të përkohshëm të z. Thaçi,

veçanërisht në lidhje me
fizibilitetin e arrestit shtëpiak. Një
material i tillë do t’i ndihmonte
gjyqtarit të procedurës paraprake
për shqyrtimin e paraburgimit të
Thaçit”, është thënë në
parashtresën e avokatit Keohe.
E për t’u marrë parasysh kërkesa
në fjalë, në bazë të ligjit, Thaçi
duhet të heqë dorë nga e drejta e
rishikimit të paraburgimit çdo dy
muaj, që është bazë

fundamentale e funksionimit të
Tribunalit.
Keohe në pikën e fundit të
parashtresës ka konfirmuar se
Thaçi e ka bërë një gjë të tillë në
atë formë që të shtyhet afati për
dërgimin e parashtresave.
“Marrja parasysh e zgjatjes së
kërkuar kërkon heqjen dorë nga e
drejta e Thaçit për rishikimin e
paraburgimit dymujor, në
përputhje me nenin 41(10) të

Ligjit nr. 05/L-053 për Dhomat e
Specializuara dhe Prokurorinë e
Specializuar dhe Rregulla 57(2) e
Rregullores, mbrojtja konfirmon
se, në mënyrë të
jashtëzakonshme, z. Thaçi heq
dorë nga e drejta për rishikimin e
paraburgimit”, ka konfirmuar
Keohe. Me vendimin në fjalë të
gjyqtarit paraprak, afati për
dërgimin e parashtresave shtyhet
nga 8 nëntori deri më 16 nëntor.

Gjyqtari ia pranon kërkesën Thaçit për shtyrjen 
e afatit për rishikimin e paraburgimit

Faton DËRMAKU

PRISHTINË, 9 NËNTOR - Kryetari i
Kuvendit të Kosovës, Glauk
Konjufca, i shoqëruar nga
nënkryetarja Saranda Bogujevci,
shefi i kabinetit Ilir Kërçeli dhe
sekretari i Kuvendit, Ismet
Krasniqi, ka zhvilluar të martën
një takim me përfaqësuesit e
organizatave partnere të
Kuvendit.
Konjufca me këtë rast ka
falënderuar organizatat partnere
për ndihmën dhe kontributin e
çmuar dhënë Kuvendit, duke u
shprehur njëherësh në dobi të
vazhdimit të partneritetit dhe
thellimit të mëtejmë të
bashkëpunimit.
Gjatë fjalës së tij para të
pranishmëve ai tha se
transparenca e Kuvendit të
Republikës së Kosovës është prej
më të zhvilluarave në rajon, duke
shtuar se përmes partneritetit me
shoqërinë civile, Kuvendi arrin t’i
realizojë objektivat që janë në
interes të qytetarëve të
Republikës së Kosovës.
Konjufca me këtë rast tha se
Kuvendi i Kosovës zhvillon 13
projekte të partneritetit, përderisa
një kontribut të madh në punën e

këtij institucioni, sipas tij, e japin
organizatat partnere. “Për të
gjitha këto vite, Kuvendi bashkë
me ju, duke përfshirë sidomos
shoqërinë civile, ka arritur ta
kthejë bashkëpunimin në nivel të
partneritetit dhe të transparencës
së Kuvendit, e cila është një prej
më të zhvilluarave në rajon. Në
fushën integruese janë forcuar
kapacitetet me njësi të reja, si
qendra burimore për integrime
evropiane, ndërsa në agjendën
globale Kuvendi i Republikës së
Kosovës është prej të paktëve që e
ka edhe Këshillin për Zhvillim të
Qëndrueshëm, që tash e katër vjet
është edhe pjesë e rrjetit të
parlamentarëve kundër
korrupsionit”, ka thënë Konjufca.
Në anën tjetër, përfaqësuesit e
organizatave partnere të
Kuvendit konfirmuan
përkushtimin e tyre për
përmbushjen e standardeve
evropiane dhe kërkesave që
rezultojnë në zhvillimin e
mëtejmë të administratës dhe
punës së Kuvendit në përgjithësi.
Gjatë këtij takimi u veçuan disa
projekte të përfunduara, ato
aktive dhe ato që janë në fazën
përmbyllëse. Në mesin e tyre u
përmend projekti tashmë i
përfunduar “Kontributi për

promovimin e qeverisjes së mirë
dhe hartimi i legjislacionit
pjesëmarrës dhe monitorimin”, i
financuar nga Ambasada e
Holandës në Kosovë,
implementuar nga FOL dhe D+,
pastaj projekti në realizim e sipër
si “Mbështetje për një qeverisje

përgjegjëse efektive dhe
llogaridhënëse në Kosovë”,
financuar nga USAID dhe
implementuar nga NDI-2022,
“Mbështetje për procesin e
integrimit evropian të Kosovës”,
financuar nga GIZ, “Zhvillimi i
shërbimit informativ për ligjet

(sistemi ‘LawData’) dhe
konsistenca gjuhësore e ligjeve”,
financuar nga Ambasada e
Norvegjisë në Kosovë,
implementuar nga IMG,
“Agjencitë e OKB-së në
Kosovë/zhvillimi i qëndrueshëm”
(agjenda 2020-2030).

Konjufca takon organizatat partnere:
Transparenca e Kuvendit, 

prej më të zhvilluarave në rajon
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Muhamet KOCI

PRISHTINË, 9 NËNTOR - Partitë
politike kanë hapur fushatën
zgjedhore për raundin e dytë të
zgjedhjeve. Ditët e para të
fushatës kanë treguar se gara për
balotazhin pritet të jetë e nxehtë
në shumicën e 21 komunave ku
do të ketë zgjedhje këtë të diel.
Beteja më interesante do të jetë
në qendrat e mëdha, Prishtinë,
Prizren, Gjilan, Podujevë dhe
Gjakovë. Po aq interesante do të
jetë gara për ta fituar Vushtrrinë,
Vitinë, Kamenicën, Shtimen dhe
disa komuna të tjera, në të cilat
dallimi në mes të votave të
kandidatëve është shumë i
ngushtë.
Karakteristikë e këtij balotazhi
është se janë bërë shumë pak
koalicione. 
Ndonëse flitet për koalicione të
fshehta, kandidatët për kryetarë
të komunave kanë thënë se
pëlqejnë koalicionet me
qytetarë.
Sekretari i përgjithshëm Nismës
Socialdemokrate, Bilall Sherif, u
ka dhënë një epitet
bashkëpunimeve të balotazhit.
“Balotazhi i zgjedhjeve lokale të

këtij viti do të mbahet mend për
koalicione të llojit: ‘secili me
secilin dhe secili kundër secilit’”,
ka shkruar Sherifi në profilin e
vet në “Facebook”.

Kryebetejë, Prishtina

Lëvizja Vetëvendosje, e cila nuk e
ka fituar asnjë komunë në
raundin e parë të zgjedhjeve
lokale, synim kryesor e ka fitoren
në Prishtinë me kandidatin e saj
Arben Vitia, i cili në raundin e
parë ka marrë 42,54 për qind të
votave. 
Për të arritur këtë qëllim duhet
mposhtur kandidatin e LDK-së,
Përparim Rama, i cili ka marrë
29,17 për qind të votave. Të dyja
partitë energjitë i kanë
koncentruar në kryeqytet, ku
lideri i LV-së dhe ai i LDK-së
kanë dalë në përkrahje të
kandidatëve të tyre. 
Madje ditët e fundit dy
kandidatët nuk kanë kursyer as
talljet dhe akuzat kundër njërit-
tjetrit. Të paktën publikisht
asnjëra palë nuk ka bërë
koalicion me PDK-në, kandidati
i secilës në raundin e parë ka
marrë mbi 20 për qind të votave.
LDK-ja dhe LV-ja garë të njëjtë

pritet të zhvillojnë në Podujevë. 
Partia e Lumir Abdixhikut synon
me çdo kusht ta rikthejë
bastionin e saj politik, të cilin e
kishte humbur qysh në raundin
e parë në zgjedhjet e
jashtëzakonshme lokale të vitit
2020. Këtu, Ekrem Hyseni i LDK-
së më 17 tetor ka marrë 44,20 për
qind të votave, kurse Shpejtim
Bulliqi i LV-së 44,16 për qind të
votave. As këtu deri më tani nuk
është bërë me dije ndonjë
koalicion.
Këto dy parti përballje jo aq
interesante do të kenë edhe në
Fushë-Kosovë, ku kandidati i
LDK-së, Burim Berisha, ka
marrë 49,72 për qind të votave,
kurse kandidati i LV-së, Enver
Bajçinca, 25,58 për qind të
votave.

PDK-ja synon kthimin e
“Jerusalemit” 

Pas Prishtinës, përballja më
interesante pritet të zhvillohet
në qytetin e Prizrenit. 
Nëse për LV-në dhe LDK-në
kryeqyteti është synimi kryesor
për raundin e dytë, PDK-ja e
sheh jetik rikthimin e komunës
së Prizrenit, të cilin zyrtarët e

kësaj partie vazhdimisht e kanë
konsideruar si “Jerusalemi” i
PDK-së. 
Kryetari aktual, njëherësh
kandidati i LV-së, Mytaher
Haskuka, ka marrë 40,41 për
qind të votave, kurse kandidati i
PDK-së, Shaqir Totaj, 31,36 për
qind të votave.  Kjo do të jetë
përballja e katërt në mes të
Haskukës dhe Totajt.  
Në raundin e parë të zgjedhjeve
lokale të vitit 2017 kishte fituar
Shaqir Totaj, ndërsa në raundin
e dytë kishte fituar kandidati i
LV-së, Mytaher Haskuka.
Ndryshe nga komunat e tjera,
kandidatët për kryetar të kësaj
komune kanë bërë publike disa
koalicione. Haskuka ka njoftuar
se ka bërë koalicion me disa
parti të minoriteve, ndërsa Totaj
ka bërë koalicion me AAK-në
dhe Nismën. LDK-ja, kandidati i
së cilës në këtë komunë ka dalë i
treti, ka bërë me dije se nuk do të
bëjë koalicion me asnjërin
kandidatë që janë në garë. Në
këtë rajon PDK-ja do të shkojë
në balotazh edhe në dy komuna
të tjera. Në Dragash kandidati i
PDK-së, Shaban Shabani, në
raundin e parë ka marrë 32,56
për qind të votave, kurse
kandidati i LDK-së, Bexhet
Xheladini, 35,69 për qind të
votave. Gjithashtu, PDK-ja
synon ta rikthejë pushtetin në
Malishevë. Kandidati i kësaj
partie, Isni Kilaj, ka marrë 28,82
për qind të votave, ndërsa Ekrem
Kastrati i Nismës ka fituar 34,08
për qind të votave.
Komuna tjetër ku PDK-ja do të
jetë në garë me LDK-në është

Vushtrria. 
Kandidati i kësaj partie për
kryetar të kësaj komune, Ferit
Idrizi, ka marrë 34,81 për qind të
votave, kurse Xhafer Tahiri i
LDK-së ka marrë 33,82 për qind
të votave. PDK-ja në balotazh
është edhe në tri komuna. Në
Komunën e Drenasit do të ketë
balotazh në mes të Ramiz
Lladrovcit të PDK-së, i cili në
raundin e parë ka marrë 45,50
për qind të votave dhe Driton
Ajazit nga Demokratët për
Drenasin me 30,50 për qind të
votave.
Kaçaniku do të jetë në balotazh
në mes të Besim Ilazit nga PDK-
ja, i cili në raundin e parë ka
marrë 44,67 për qind të votave
dhe Jeton Rakës nga LV-ja me
33,36 për qind të votave. Ndërsa
në Shtime në balotazh garojnë
Qemajl Aliu i LV-së me 45,29 për
qind të votave dhe Naim Ismajli
i PDK-së me 44,23 për qind të
votave.

Përballja e LV-së dhe
LDK-së për Anamoravën 

Në komunat e rajonit të
Anamoravës gara për balotazhin
do të zhvillohet në mes të
kandidatëve të LDK-së dhe të
LV-së.
Në raundin e parë kandidati i
Vetëvendosjes për kryetar të
Gjilanit, Alban Hyseni, ka marrë
44,43 për qind të votave, duke u
renditur para kandidatit të LDK-
së, Lutfi Haziri, i cili ka marrë
43,81 për qind të votave. 
Ky i fundit të dielën do të synojë

Garë e nxehtë për balotazhin 
Partitë politike janë mobilizuar për raundin e dytë të zgjedhjeve për
kryetarë të komunave i cili do të mbahet më 14 nëntor. Liderët e partive
politike kanë identifikuar synimet e tyre kryesore për këtë raund të
zgjedhjeve. Beteja kryesore pritet të zhvillohet në Prishtinë, Prizren, Gjilan,
Podujevë dhe Gjakovë. Garë interesante pritet edhe në disa komuna më të
vogla, në të cilat dallimi në mes votave të kandidatëve është shumë i
ngushtë. Për dallim nga herët e kaluara, këtë herë për balotazh janë bërë
publike shumë pak koalicione 

VAZHDON FUSHATA PËR ZGJEDHJET LOKALE TË RAUNDIT TË DYTË
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PRISHTINË, 9 NËNTOR - Një grup i
organizatave joqeveritare nga
Kosova ka kërkuar përmes një
letre që Shtetet e Bashkuara ta
shqyrtojnë thirrjen e Kosovës për
të marrë pjesë në Samitin për
Demokraci, i organizuar më 9 dhe
10 dhjetor nga presidenti
amerikan Joe Biden.
“Radio Evropa e Lirë” ka siguruar
letrën nga përfaqësuesit e
shoqërisë civile, e cila i është
d ë r g u a r
zëvendësndihmëssekretarit
amerikan të Shtetit për Evropën
dhe Euroazinë, njëherësh të
dërguarit për Ballkanin
Perëndimor, Gabriel Escobar dhe
koordinatores për Demokraci dhe
të Drejta të Njeriut në Këshillin e
Sigurisë Kombëtare, Shanthi
Kalathil, në të cilën kanë dhënë
arsyet e tyre pse Kosova do të
duhej të ishte pjesë e kësaj
iniciative.
Vërtetësinë e kësaj letre e ka
konfirmuar për “Radion Evropa e
Lirë” një nga nënshkruesit e saj,
Agon Maliqi, kryetar i bordit të
platformës jofitimprurëse,
“Sbunker”. “Ne jemi të vetëdijshëm
për kontekstin delikat të sigurisë në
Ballkan, që prodhon ndarje të
thella etnike dhe shpesh
paqëndrueshmëri. Megjithatë,
duke pasur parasysh përparimin e
vazhdueshëm që Kosova ka bërë
gjatë viteve për të ndërtuar
demokraci, por edhe raportet e
posaçme mes popullit të Kosovës
dhe të Shteteve të Bashkuara, ne
besojmë se Kosova meriton të jetë
pjesë e kësaj iniciative strategjike
dhe do të përfitonte nga e njëjta”,
thuhet në letër.
Sipas një liste të publikuar nga
“Politico”, nga shtetet e Ballkanit
Perëndimor, në këtë samit, nuk
është ftuar as Serbia dhe Bosnjë e
Hercegovina.
Në anën tjetër, Shqipëria, Mali i Zi

dhe Maqedonia e Veriut janë ftuar.
Lista e të ftuarve ende mbetet në
nivel informacionesh jozyrtare.
Organizatat e shoqërisë civile kanë
potencuar se Kosova është një prej
shteteve në rajon që është e
shqetësuar për autoritarizmin
keqdashës si dhe ndikimin e Kinës
dhe Rusisë. “Ne, po ashtu, e
kuptojmë dhe, në disa raste,
ndajmë zemërimin që ShBA-ja ka
me elitat politike të Kosovës,
megjithatë ne nuk arrijmë të
shohim ndonjë dallim në raportet
ShBA - Kosovë që janë thelbësisht
kontradiktore, që do të bënte që
Kosova të meritonte përjashtimin
nga kampi botëror pro-
demokracisë. Ne besojmë
fuqishëm që pjesëmarrja e Kosovës
në samit do të ndihmonte në
avancimin e demokracisë dhe të
drejtave të njeriut në shtetin tonë
dhe do t’i fuqizonte përpjekjet tona
për t’i mbajtur përgjegjëse
institucionet. Prandaj, ne
shpresojmë që qeveria amerikane
do të jetë e gatshme ta rishqyrtojë
këtë vendim”, thuhet në letrën e
organizatave joqeveritare.
Nënshkruese të kësaj letre, dërguar
zyrtarëve të lartë amerikanë, janë
Grupi i Ballkanit për Politika,
Forumi i Ballkanit, Demokracia
Plus, Demokracia për Zhvillim,
Instituti i Kosovës për Politika
Evropiane, Instituti GAP, Fondi për
të Drejtën Humanitare, Instituti
për Politika Sociale “Musine
Kokalari”, Qendra Kosovare për
Studime të Sigurisë, Fondacioni
Kosovar për Shoqëri Civile, Instituti
Demokratik i Kosovës, Instituti
Kosovar për Kërkime dhe
Zhvillime të Politikave, Rrjeti i
Grave të Kosovës, Instituti i
Kosovës për Drejtësi, Lëvizja FOL,
Organizata Çohu, Instituti i
Prishtinës për Studime Politike,
Sbunker, Inciativ dhe Donika
Emini, anëtare e Grupit

Këshillëdhënës në Evropë për
Politika të Ballkanit.
Mirëpo shoqëria civile në Kosovë
nuk është e vetmja që është
shqetësuar për mospërfshirjen e
këtij vendi në Samit.
Sipas një raporti të agjencisë së
lajmeve “Reuters”, ka edhe vende të
tjera që kanë shprehur
pakënaqësinë me listën e të
ftuarve, e cila i është konfirmuar
kësaj agjencie nga një zyrtar i lartë
amerikan, i përfshirë në planifikim.
Sipas tij, ftesat u janë dërguar
vendeve që kanë përvoja të
ndryshme me demokracinë, dhe
nuk ka të bëjë me etiketimin e një
shteti nëse është demokratik apo
jo.

Pse nuk u ftua Kosova?

Ambasada Amerikane në Prishtinë
ka thënë për mediat lokale në
Kosovë se jo të gjithë partnerët
kanë mundur të akomodohen në
këtë iniciativë. “Qëllimi ka qenë që
të bashkohet një grup rajonal dhe
socio-ekonomik i vendeve dhe
juridiksioneve, duke përfshirë
demokracitë më të zhvilluara dhe
ato në zhvillim me diversitet në

popullsi, demografi dhe
vendndodhje”, është thënë në
përgjigjen e ambasadës. Mes të
tjerash, në përgjigje është thënë se
ShBA-ja vazhdon të jetë e
përkushtuar për të punuar me
Kosovën në forumet e tjera për të
avancuar në forcim të
demokracisë.
Profesori Edward P. Joseph nga
Universiteti “Johns Hopkins” në
Uashington ka thënë për “Radion
Evropa e Lirë” se nuk mund të
flitet për krahasime e aq më pak të
tërhiqet paralele ndërmjet
Kosovës, Serbisë dhe Bosnje-
Hercegovinës. “Kosova, në
mënyrë ironike, është shtet aq i ri,
por është edhe një nga
demokracitë më të fuqishme në
Ballkan, me sistem shumëpartiak,
me media të lira, me një qeveri që
lufton korrupsion dhe krimin e
organizuar. Dhe këto veprime
janë në kundërshtim me trendët
në rajon. Në Serbi ka trend
autokratik. Kosova nuk mund të
krahasohet as me
jofunksionalitetin në Bosnje”.
Ai ka thënë se nuk e di nëse arsye
për mungesën e ftesës është
vendimi i autoriteteve të Kosovës

për ta ndërprerë projektin për
ndërtimin e infrastrukturës së
gazit të financuar nga Korporata e
Sfidave të Mijëvjeçarit të Qeverisë
së ShBA-së (MCC).
Në disa raste është përmendur
edhe mungesa e përparimit në
dialogun Kosovë - Serbi si një prej
shkaktarëve që mund ta kenë
nxitur përjashtimin e këtyre dy
vendeve nga Samiti, por për zotin
Joseph kjo pyetje nxit një tjetër…
“Pse ka pasur pak përparim në
këtë proces? Kjo kërkon më
shumë sqarim”, ka thënë Joseph.
Sipas tij, Kosova ka përmbushur
standardin e kërkuar për
demokraci, si dhe ka theksuar
faktin që Kosova është vend me
orientim të fuqishëm drejt
Bashkimit Evropian, Shteteve të
Bashkuara dhe NATO-s.
Samiti për demokraci do të ketë tri
tema kyçe: mbrojtjen kundër
autoritarizmit, adresimin dhe
luftimin e korrupsionit dhe
avancimin e respektimit të të
drejtave të njeriut. Pas takimit të
parë dhe konsultimeve në të,
Bideni do t’i ftojë liderët botërorë
sërish, që të diskutojnë rreth
përparimit të bërë.

të jetë kryetar i kësaj komune
për herë të pestë, ndërsa
kandidati i LV-së, i cili është
deputet, synon ta marrë
pushtetin për herën e parë. Deri
më tani Haziri ka bërë koalicion
me AAK-në, AKR-në, PD-në dhe
Lëvizjen “Vatra”. Këto dy parti
garë mjaft të nxehtë pritet të
kenë edhe në Viti, komunë kjo e
cila për disa mandate është
udhëhequr nga LDK-ja. Sipas
rezultateve të KQZ-së, kandidati
i LDK-së, Sokol Haliti, prin me
41,30 për qind të votave, kurse
kandidati i LV-së, Arsim Ademi,
me 34,50 për qind të votave.
Përveç në Gjilan dhe Viti, garë
interesante do të zhvillohet
edhe në Kamenicë. Këtu beteja
do të jetë në mes të LV-së dhe
PSD-së e cila vite më parë është
larguar nga partia e Albin Kurtit.
Kandidati i PSD-së, Qëndron
Kastrati, renditet i pari me 32,52

për qind të votave, kurse Kadri
Rahimaj i LV-së ka 31,01 për
qind të votave.

AAK-ja synon ta mbajë
Gjakovën

Partia e Ramush Haradinaj,
AAK-ja, synon që në balotazhin
e 14 nëntorit ta mbajë pushtetin
në disa komuna të rajonit të
Dukagjinit. Beteja kryesore e
kësaj partie do të jetë vazhdimi i
qeverisjes në Gjakovë me
kandidatin Ardian Gjini, i cili më
17 tetor ka marrë 45,76 për qind
të votave.
Rivalja e Gjinit do të jetë
kandidatja e LV-së, Mimoza
Kusari-Lila, që ka 37,20 për qind
të votave. Gjini dhe Kusari-Lila
janë përballur edhe në vitin
2017, vetëm se atëherë Kusari-
Lila ishte kandidate e partisë

Alternativa.
Në rajonin e Dukagjinit AAK-ja
do të përballet edhe me
kandidatët e LDK-së dhe të
PDK-së. Në Junik kandidati i
AAK-së, Agron Kuçit, ka marrë
45,19 për qind të votave, kurse
Ruzhdi Shehu i LDK-së ka marrë
42,01 për qind të votave.
Në Istog në balotazh do të jenë
Ilir Ferati i LDK-së me 41,09 për
qind të votave të fituara dhe
Bekë Berisha nga AAK-ja me
24,49 për qind të votave.
Në Rahovec do të jenë Smajl
Latifi i AAK-së me 47,18 për qind
të votave dhe Visar Korenica i
LV-së me 24,84 për qind të
votave. Kurse në komunën e
Klinës në balotazh janë Zenun
Elezaj nga AAK-ja me 43,33 për
qind të votave dhe Esat Raci nga
PDK-ja me 27,42 për qind të
votave.
Të dielën do të votohet edhe në

komunën e Obiliqit, ku në garë
janë Xhafer Gashi nga Iniciativa
Qytetare për Obiliqin që ka
48,12 për qind të votave dhe
Halil Thaçi i LV-së me 20,19 për
qind të votave.
Komuna e Kllokotit, gjithashtu,
shkon në balotazh mes Vladan
Bogdanoviqit nga Lista Serbe
me 41,01 për qind të votave dhe
Strahinja Spasiq nga Gi Srpska
Narodna Sloga me 36,33 për
qind të votave.
Kurse komuna e Mamushës
shkon në balotazh me
Abdulhadi Krasniqi nga Kosova
Demokratik Turk Partisi me
48,92 për qind të votave dhe Arif
Butuqi nga Kosova Adalet Turk
Partisi me 36,95 për qind të
votave.
Sipas rezultateve preliminare të
Komisionit Qendror të
Zgjedhjeve, Lidhja Demokratike
e Kosovës ka dalë partia e parë

për nga numri i votave për
kuvende komunale. Kjo parti ka
marrë 170 134 vota për
kuvendet komunale. Pas saj
renditet Lëvizja Vetëvendosje
me 168 084 vota, Partia
Demokratike e Kosovës me 161
645 vota dhe Aleanca për
Ardhmërinë e Kosovës ka marrë
9 863 vota.
Sipas këtyre rezultateve, Lidhja
Demokratike e Kosovës dhe
Partia Demokratike e Kosovës
kanë më së shumti këshilltarë
komunalë, nga 206 secila në tërë
vendin.
LV-ja ka siguruar 193 ulëse në
kuvendet komunale, AAK-ja do
të ketë 120 asamblistë, Nisma në
të gjithë vendin ka fituar 21
ulëse, kurse Aleanca Kosova e Re
do të ketë vetëm 8 asamblistë.
Lista Serbe në komunat ku ka
garuar do të ketë 147 këshilltarë
komunalë. 

Shoqëria civile i kërkon ShBA-së ta shqyrtojë
thirrjen e Kosovës në Samitin për Demokraci

Reagim i Këshillit për Mbrojtjen e të Drejtave e të Lirive të Njeriut (KMDLNJ)
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PRIZREN, 9 NËNTOR - Kandidati
për kryetar të Prizrenit nga
radhët e Partisë Demokratike
të Kosovës (PDK), Shaqir
Totaj, ka marrë përkrahje për
raundin e dytë të zgjedhjeve
që do të mbahet më 14
nëntor edhe nga Gani

Elshani nga Partia e
Ashkalive për Integrim (PAI)
dhe Hasan Dogani nga Partia
Demokratike e Ashkalive të
Kosovës (PDAK). “Ndryshimi
për Prizrenin po vjen  me
qytetarët dhe të gjitha
partitë politike në qytetin

tonë që janë zhgënjyer me
qeverisjen e tanishme.
Mbështetjen sot na
konfirmuan edhe Gani
Elshani nga Partia e
Ashkalive për Integrim (PAI)
dhe Hasan Dogani nga Partia
Demokratike e Ashkalive të

Kosovës (PDAK). Kështu
edhe do të qeverisim  të
bashkuar e pa dallime për të
gjithë Prizrenin.
Faleminderit për besimin
dhe mbështetjen! Përpara
Prizren!”, ka shkruar Totaj në
llogarinë e vet në “Facebook”.

Shaqir Totajmerr përkrahjen edhe të PAI-së dhe të PDAK-së

DRENAS, 9 NËNTOR - Kryetari i
komunës së Drenasit,
njëherësh kandidat për
mandatin në vazhdim, Ramiz
Lladrovci, ka falënderuar të
rinjtë e Drenasit për
përkushtimin dhe
mobilizimin e tyre, e
veçanërisht të fëmijëve të
dëshmorëve. “Të rinjve të
komunës sonë, në veçanti
përkushtimi i fëmijëve të
dëshmorëve të UÇK-së, i
kanë dhënë dimension të ri
dhe kuptimplotë fushatës
sonë”, ka theksuar Lladrovci.

Ai ka theksuar se të rinjtë
janë të pandashëm nga
fitorja e PDK-së në Drenas.
“Aktivitetet e palodhshme të
rinisë demokratike, të rinjve
të komunës tonë, në veçanti
përkushtimi i fëmijëve të
dëshmorëve të UÇK-së, i
kanë dhënë dimension të ri
dhe kuptimplotë fushatës
sonë. Të rinjtë e Drenasit
janë të pandashëm nga
fitorja jonë më 14 nëntor.
Vazhdojmë!”, ka shkruar
Lladrovci në llogarinë e vet
në “Facebook”.

PRISHTINË, 9 NËNTOR -
Kryeministri i Kosovës, Albin
Kurti, ka pritur në takim të
hënën Atdhe Hykollin, kryetar i
Bashkimit të Sindikatave të
Pavarura të Kosovës (BSPK) dhe
Ali Gashin, kryetar i Këshillit
Drejtues të BSPK-së.

Duke e uruar Hykollin për
detyrën e re, kryeministri ka
shprehur gatishmërinë dhe
vullnetin për thellimin e
bashkëpunimit ndërmjet
qeverisë dhe BSPK-së. Ai ka
ritheksuar përkushtimin e
qeverisë për mbrojtjen e të

drejtave të punëtorëve dhe
përmirësimin e kushteve në
punë nëpërmjet rishikimit të
kornizës ligjore për të drejtat e
punëtorëve dhe sigurinë në
punë si dhe nëpërmjet
fuqizimit të mekanizmave të
zbatimit të ligjit.

Kurti thotë se qeveria do t’imbrojë të drejtat e punëtorëve

Lladrovci: Të rinjtë e Drenasit janë 
të pandashëm nga fitorja jonë më 14 nëntor

PRIZREN, 9 NËNTOR - Ish-
zëvendëskryeministrja dhe
zyrtarja e Nismës
Socialdemokrate, Albulena
Balaj-Halimaj, ka dalë kundër
partisë së saj për ta
mbështetur në balotazh
kryetarin aktual të Prizrenit,
Mytaher Haskuka, i cili po
kandidon për ta fituar edhe një
mandat në krye të kësaj

komune. 
Haskuka e ka falënderuar atë,
duke publikuar një fotografi së
bashku. “E falënderoj Albulena
Balaj-Halimaj për mbështetjen
e sinqertë në balotazhin e 14
nëntorit. Prizreni nuk kthehet
mbrapa dhe reformat do të
vazhdojnë. Gratë në politikë
janë të guximshme dhe
parimore. Albulena është njëra

nga ato. Albulenë, respekt për
guximin, sinqeritetin dhe
parimet tuaja!”, ka shkruar
Haskuka në llogarinë e vet në
“Facebook”. 
Nisma Socialdemokrate në
Prizren para disa ditësh ka
nënshkruar marrëveshje me
PDK-në për ta mbështetur
Shaqir Totajn për kryetar të
kësaj komune.

Balaj-Halimaj e Nismës del kundër partisë,
mbështet Haskukën në balotazh

GJAKOVË, 9 NËNTOR - Në
hapjen e fushatës për
zgjedhjet e balotazhit në
Gjakovë ishte i pranishëm
edhe kryetari i AAK-së,
Ramush Haradinaj. 
Kryetari aktual i Gjakovës,

njëherësh kandidat edhe për
një mandat qeverisës, Ardian
Gjini, është i bindur në fitore
më 14 nëntor. “Të gjitha
strukturat dhe mbështetësit
e Aleancës janë të mobilizuar
për fitore”, ka thënë Gjini pas

këtij takimi me strukturat e
partisë në Gjakovë. 
Ardian Gjini më 14 nëntor do
të përballet në balotazh me
kandidaten e Lëvizjes
Vetëvendosje, Mimoza
Kusari-Lila.

Ardian Gjini: Strukturat dhe
mbështetësit e AAK-së janë
të mobilizuar për fitore
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PRISHTINË, 9 NËNTOR -
Njëmbëdhjetë raste me
Covid-19 u raportuan të
martën në Kosovë. Sipas
raportit ditor të Ministrisë
së Shëndetësisë, rastet e
reja pozitive rezultuan pas
testimit të 1 719 mostrave.
Në 24-orëshin paraprak
nuk u regjistrua asnjë

viktimë nga koronavirusi,
ndërsa u shëruan 26
pacientë.
Raste aktive aktualisht janë
447.
Fushata e vaksinimit në
Kosovë ka nisur në fund të
marsit.
Deri më tash mbi 742 000
qytetarë janë vaksinuar

plotësisht.
Kosova, aktualisht, ka
shkallën më të ulët të
infeksionit krahasuar me
vendet e tjera të rajonit të
Ballkanit Perëndimor. Për
krahasim, pozitiviteti i
rasteve në Kosovë është nën
1 për qind, ndërsa në Mal të
Zi është mbi 22 për qind.

447 raste aktivemeCovid nëKosovë

SPLIT, 9 NËNTOR - Ministri i
Mbrojtjes, Armend Mehaj, me
ftesë të homologut të tij kroat,
Mario Banozic, ka udhëtuar për
në Split të Kroacisë, për të marrë
pjesë në takimin vjetor të
ministrave të mbrojtjes të Kartës

së Adriatikut - ShBA (A5), që këtë
vit organizohet nga presidenca e
Kroacisë. Me këtë rast, ministri
Mehaj ka theksuar se pjesëmarrja
në këtë takim është mundësi e
shkëlqyeshme për të paraqitur
fuqishëm nevojën për pranimin e

Kosovës me statusin e barabartë
në këtë organizatë. “Kërkesa ime
bazohet në faktin e natyrshëm
duke pasur parasysh se siguria
dhe mbrojtja në mjedisin aktual
të sigurisë rajonale nuk mund të
arrihet e fragmentarizuar, por me

qasje proaktive të të gjitha
vendeve mbi konceptin e
përgjithshëm të bashkëpunimit
të ngushtë rajonal”, ka thënë
ministri Mehaj. 
Ai, gjithashtu, ka shtuar se
tashmë është dëshmuar edhe

konkretisht se Republika e
Kosovës është e gatshme dhe e
përgatitur për ta dhënë
kontributin efektiv në kuadër të
kësaj organizate dhe bashkimit të
afërm me partnerët e tjerë në
NATO.

Karta e Adriatikut - ShBA, adresa e radhës 
drejt anëtarësimit të Kosovës në NATO

PRISHTINË, 9 NËNTOR - Ministria e
Shëndetësisë ka miratuar
rekomandimin e Komitetit për
Imunizim Kundër Covid-19 për
vaksinimin edhe të qytetarëve
jokosovarë me vaksinën kundër
Covid-19 në Kosovë. “Vaksinimi
edhe i qytetarëve jokosovarë bëhet

me qëllim të ruajtjes së shëndetit
publik, në këtë periudhë të
fundvitit kur ka edhe fluks më të
madh të ardhjeve të qytetarëve nga
vende të  ndryshme në Kosovë dhe
kur institucionet kosovare kanë
mundësi që të ofrojnë vaksina për
të gjithë qytetarët në Kosovë, të

moshës mbi 12 vjeç, pa marrë
parasysh se a janë shtetas të
Republikës së Kosovës apo jo.
Ministria e Shëndetësisë u bënë
thirrje qytetarëve që ta
kompletojnë procesin e vaksinimit
kundër Covid-19, duke i marrë të
dyja dozat, ndërsa ata që nuk janë

vaksinuar ende, ftohen që ta bëjnë
këtë sa më parë, në cilëndo qendër
vaksinimi në Kosovë apo te cilido
ekip mobil i vendosur në terren, pa
caktuar termin paraprakisht dhe
pa marrë parasysh se në cilën
komunë jetojnë”, ka njoftuar
Ministria e Shëndetësisë.

Në Kosovë mund të vaksinohen 
edhe shtetasit e huaj

Prishtinë, 9 nëntor - Sami
Brajshori, me mbështetjen e
dhënë nga Misioni i OSBE-së
ne ̈ Kosove ̈ - OMiK, është
angazhuar si avokat në
Asociacionin e Gazetarëve të
Kosovës (AGK). 

AGK-ja ka theksuar se është
tejet i rëndësishëm përfaqësimi
dhe mbrojtja ligjore për
gazetarët, kameramanët dhe
fotoreporterët dhe kjo do të
mundësohet me angazhimin
fillestar të Brajshorit deri në

fund të këtij viti kalendarik. “Në
rastet kur pengoheni gjatë
kryerjes së detyrës, ose jeni
subjekt i sulmeve dhe
kërcënimeve, ju inkurajojmë që
rastet t’i raportoni në AGK”, ka
njoftuar ky asociacion.

AGK-ja angazhon avokat për
përfaqësimin e gazetarëve
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PRISHTINË, 9 NËNTOR -
Ministri i Punës, Financave
dhe Trasnfereve, Hekuran
Murati, ka njoftuar se sot
është ekzekutuar pagesa
për 5 740 të punësuar të
cilët kanë humbur punën
gjatë pandemisë. Ai
nëpërmjet llogarisë së vet
në “Facebook” ka bërë me
dije se subvencioni sipas
masës 1.1 është 300 euro,

derisa sipas masave 1.2
dhe 1.3 është 150 euro. “Sot
është ekzekutuar pagesa
për 5 740 të punësuar sipas
masave 1.1, 1.2 dhe 1.3 të
Pakos së Ringjalljes
Ekonomike. Subvencioni
sipas masës 1.1 është 300
euro (3×100), ndërsa sipas
masave 1.2 dhe 1.3 është
150 euro (3×50). Kurse
subvencionimi për

punëdhënësit për tri
masat e punësimit (50 për
qind e pagës për 3 muaj
për masat 1.1 dhe 1.3, dhe
10 për qind e pagës për
masën 1.2), është
ekzekutuar për 1 516
biznese në muajin e kaluar
për punëtorët e deklaruar
në periudhat tatimore
korrik dhe gusht”, ka
njoftuar ministri Murati.

Pakoja eRingjalljes Ekonomike: Ekzekutohenpagesat për 5 740 të punësuar

PRISHTINË, 9 NËNTOR- Zyrtarë të
Departamentit të Politikave
Ekonomike, Publike dhe
Bashkëpunim Ndërkombëtar
Financiar në Ministrinë e
Financave, Punës dhe
Transfereve ka mbajtur të
martën ligjëratë me studentët e
Universitetit Amerikan në
Kosovë, me temën “Ndikimet
ekonomike të pandemisë
Covid-19 në Kosovë”.
Ligjërata është mbajtur për
studentët e lëndës së Financave
Publike, me ç’rast udhëheqësja
e divizionit e Makroekonomisë,
Esida Bujupi, ka bërë paraqitjen
mbi rolin e Ministrisë së
Financave, Punës dhe
Transfereve, konkretisht

përgjegjësitë e Divizionit të
Makroekonomisë për politika
makroekonomike, si dhe
performancën e ekonomisë
përgjatë 2020 dhe 2021.
Studentët pjesëmarrës në këtë
ligjëratë, bashkë me ligjëruesen,
diskutuan për pasigurinë e lartë
në fillimin e pandemisë, sfidat
kryesore për parashikim dhe
politikbërje, si dhe reagimin
përmes politikave. 
Ata, gjithashtu, ranë dakord që
rreziqet/tronditjet e papritura të
jashtme mund të krijojnë sfida
të konsiderueshme fiskale dhe
të qeverisjes, por se financat e
qëndrueshme publike janë
thelbësore për një rimëkëmbje
ekonomike pas pandemisë. 

Ligjërata e mbajtur në
Universitetin Amerikan është
organizuar nga Universiteti
Amerikan në Kosovë, Divizioni i
Makroekonomisë në Ministrinë
e Financave, Punës dhe
Transfereve mbështetur nga
Programi i USAID-it për
Qeverisje Ekonomike në
Kosovë.
Që nga qershori i këtij viti,
Ministria e Financave, Punës
dhe Transfereve ka filluar të
mbajë ligjërata në universitetet
private dhe publike në Kosovë
për t’i zgjeruar njohuritë e
ekonomistëve të ardhshëm si
dhe për ta rritur ndërveprimin e
politikbërjes publike me
akademinë.

MFPT mban ligjëratë në AUK për ndikimet 
ekonomike të pandemisë Covid-19 në Kosovë

PRISHTINË, 9 NËNTOR - Auditorja
e përgjithshme e Kosovës,
Vlora Spanca, ka pritur të
hënën në vizitë shefin e Zyrës
së BE-së në Kosovë dhe
përfaqësuesin special të BE-së
në Kosovë, Tomas Szunyog.
Spanca e ka informuar
ambasadorin Szunyog rreth
aktiviteteve të tanishme në
Zyrën Kombëtare të Auditimit
(ZKA) me nisjen e sezonit të ri

të auditimit 2021/22 si dhe
rreth vizionit strategjik për të
ardhmen e ZKA-së. 
Duke paraqitur rezultatet e
auditimit, Spanca vuri theksin
mbi auditimin e performancës
për Covid-19, i cili është duke
u finalizuar dhe raportet e të
cilit do të publikohen së
shpejti. 
Auditorja e përgjithshme ka
falënderuar Szunyog për

bashkëpunimin mes Zyrës së
BE-së në Kosovë me ZKA-në si
dhe ka shprehur mirënjohjen
e saj për mbështetjen e
vazhdueshme që BE-ja i ka
dhënë ZKA-së, veçanërisht për
ngritjen e kapaciteteve. 
Szunyog ka uruar Spancën për
rolin e saj të ri dhe ka shprehur
vlerësimin që BE-ja ka për
ZKA-në si një partner kyç në
Kosovë për të kërkuar

llogaridhënie nga
institucionet publike jo vetëm
për mënyrën si e shpenzojnë
ata paranë publike, por edhe
për performancën e tyre. 
Këto janë aspekte kyçe të
procesit të reformës në
administratën publike, të cilën
është duke e mbështetur BE-ja. 
Të dyja palët konsideruan se
raporti i progresit për Kosovën
për vitin 2021 e pranon

progresin e bërë nga ZKA-ja,
megjithëse thekson se është e
rëndësishme që organizatat
buxhetore dhe ndërmarrjet
publike të punojnë më shumë
në drejtim të zbatimit të
rekomandimeve të auditimit
për një menaxhim më të mirë
të parasë publike dhe
përmirësim të performancës
së administratës publike në
tërësi.

Shefi i Zyrës së BE-së në Prishtinë viziton 
Zyrën Kombëtare të Auditimit
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Ka dalë nga shtypi, nën përkujdesjen e
shtëpisë botuese “Armagedoni”, numri i
dymbëdhjetë i revistës për letërsi,
kulturë, gjuhë, media, “Akademia”. Në
këtë numër të revistës prej shtatëqind
faqesh janë botuar intervista, ese,
ligjërata nga nobelistët e letërsisë,
këndvështrime për libra, për filma
artistikë dhe dokumentarë, fragmente
romanesh, novelash, kujtimesh,
tregime, poezi, dramë, studime për
gjuhën dhe për letërsinë. 
Revista është redaktuar nga: Agron
Shala, Daut Dauti, Salajdin Salihu, Fadil
Bajraj, Shpresë Mulliqi, Ali Pajaziti,
Adem Gashi, Leonora Buçinca, Kristë K.
Shtufi, Arif Molliqi. 
Për këtë numër të revistës kanë
përkthyer tekste nga gjuhë të ndryshme:
Daut Dauti, Avni Spahiu, Fadil Bajraj,
Kristë Shtufi, Verjon Fasho, Abdullah
Karjagdiu, Klodi Briçi, Majlinda Çullhaj,
Dea J. Klosi, Granit Zela, Fatijona Bajraj,
Fortesë Frangu-Paçarada, Elvi Sidheri,
Qerim Raqi, Lirak Karjagdiu, Emanuel
Bajra, Iliaz Bobaj.
Revistën mund ta gjeni në librarinë
“Artini” në Prishtinë.
Më poshtë përmbajtja e revistës.

PËRMBAJTJA

INTERVISTË

LULZIM TAFA
Shpirti i lirë është spontan ashtu siç
është spontane edhe poezia, f. 7

LIGJËRATA

EARL RUSSELL
Cilat dëshira janë politikisht të
rëndësishme?, f. 61

ELIAS CANETTI
Disa shënime mbi traditën moderne
greke, f. 79

ESE

THEODOR HERZL
Shteti i hebrenjve, f. 95

ORHAN PAMUK
Berberët, f. 113
Zijafetet familjare dhe politika gjatë
festave, f. 119

JAMES BALDWIN
Procesi krijues, f. 125

ANI KOKOBOBO 
Ismail Kadare dhe e përbotshmja e
letërsisë shqipe, f. 131

NELSON ALGREN 
S’ka më shtëpi kurvash, f. 139

B. BENET DHE M. BERGER
Sociologjia dhe intelektualët, f. 145
DORIAN KOÇI
Letërsia e kujtesës kombëtare, f. 155

KËNDVËSHTRIME

SHEFKIJE ISLAMAJ
Shumësia kuptimore dhe estetika e
metaforave në romanet e Rexhep Qosjes,
f. 167

LIRAK KARJAGDIU
Utopia e Alldos Haksllit, f. 209

PETRIT PALUSHI
Rrëfimi për një zonë të mjegullt, f. 219

ALBIN MEHMETI
Egoja personale përballë shenjtërisë
kolektive, f. 225

ARDIT MEHMETAJ
Maksima makiaveliste e zbatuar në
romanin e Dostoevskyt dhe të Süskindit,
f. 233

NOVELË

MACHADO DE ASSIS 
Kisha e djallit, f. 239

KUJTIME

MARI HENRI BEL (STENDAL)
Kujtime egotiste, f. 253

FRAGMENT ROMANI

GUSTAV FLOBER
Buvar dhe Pekyshé, f. 263

VIKTOR HYGO
Një fjalë e shkruar mbi një fletë të
bardhë, f. 305
Bû Dë La Ry, f. 308

TREGIME

ANDREA GRILL
Gjyshja gaforre, f. 315

FRENK STOKTON
Zonja apo tigri?, f. 323

MEVLANA CELALEDDIN RUMI
Deveja e Mexhnunit, f. 331
Deveja dhe miu, f. 332  
Kapiten miza, f. 333
Vizita e të shurdhrit ndaj fqinjit të
sëmurë, f. 334
Macja apo mishi, f. 336
Gomar i ngarkuar me kripë, f. 337
Përleshja për rrush, f. 338

GUY DE MAUPASSANT
Stolitë, f. 339

LOUISA BALDWIN
Gjithë ujërat e botës nuk mund të
mposhtin dashurinë, f. 347

F. SCOTT FITZGERALD
Rasti i rrallë i Benjamin Kopsës, f. 357

ALBIN MEHMETI
Humanisti, f. 391
Festivali i ujëvarës, f. 396
POEZI

EDITH SÖDERGRAN
Dita ftohet…, f. 403
E zezë apo e bardhë, f. 404
Natë yjesh, f. 405
Fjalë, f. 406
Nëpër pyjet e thella, f. 406
Pranverë nordike, f. 406
Vendet e largëta, f. 407
Mos lejo ta humbësh krenarinë, f. 407

SABAHATTIN ALI
Këngë burgu I, f. 407
Këngë burgu II, f. 408
Këngë burgu III, f. 408
Këngë burgu IV, f. 409
Këngë burgu V, f. 410

RABINDRANAT TAGORA
Një shportë me fruta, f. 411
Gjerdani i margaritart, f. 412
Çdo agim i zotit, f. 412

BEN JONSON
Poezi kushtuar Selisë, f. 415
Hija, f. 415

SAMUEL DANIEL
Dashuria është sëmundje, f. 417

VLADIMIR AIPA
Ndiznin dhomën xixëllonjat..., f. 419
Fragment, f. 419
Epifani, f. 420
Homo sapiens..., f. 421
Heshtja vret të dashuruarit, f. 421
Një ditë më vonë i them gruas..., f. 422
Burrat pendohen shpejt, f. 422
As etruskët s’qenë aty..., f. 422
S’ishte lojë, ishte e puthur, f. 423
Internetit vjen si flutur, f. 424
Altruist, f. 425
Të betohem, kërkon dy, f. 426
Ju pres..., f. 427

FARUK ŠEHI
Duke kaluar pranë markalës për një çast
u ndala, f. 437
Pa barrë në shpinë përveç asaj të
vdekjes, f. 438
Të nesërmen e lexova në kronikën e zezë,
f. 438
Lojë lufte, f. 439
Rregullat dhe detyrat, f. 440

EMIN Z. EMINI
Psalm i mëkatshëm, f. 443
Antikomedi e kaltër, f. 445
Poezi tjetër, f. 447
Sonet i pakryer, f. 450
Sonet i përkormë i ditëve me kurorë, f.
450
Këputur degësh, f. 451
E sotmja, f. 451
E djeshmja, f. 452
E nesërmja, f. 453

ARIF MOLLIQI
Motiv tjetër, f. 455
Ditëlindja e një moshe, f. 456
Nëna ime, heroina ime, f. 456
Kur e varrosëm babën, f. 457
Ceremonia e varrimit, f. 458
Njeriu që bart sëmundjen, f. 459
Duke pritur radhën në spital, f. 459
Kur e paguaj mërzinë, f. 460
Ata e hanë edhe lirinë, f. 461
Diçka s’më hiqet nga mendja, f. 461

RAMË ORACA
Dilemë, f. 463

Kërbaçi, f. 464
Sytë e shpresës, f. 464
Ëndrra e babës, f. 465
Pleqnari i fundit, f. 465 

FERDANE F. SAHITI 
Asgjë, f. 467
Zbrazët, f. 468
Era telashe, f. 468
Tamam njeri, f. 469

DRAMË

HAQIF MULLIQI
Katër epoletat, f. 473

GJUHË

QEMAL MURATI
Kosova në toponime (II), f. 549

SHENJË

FAIK KONICA
Ca këshilla mbi artin e shkrimit, f. 583
Malli i atdheut, f. 586

MIGJENI 
Kryesorja në art, artistikja, f. 587

KRIST MALOKI 
Naim Frashëri, f. 591

ZEF SEREMBE 
Kënga e mallit të parë, f. 625
Vrull, f. 627
Vashes së largët, f. 628
Këngëtari dhe bilbili, f. 629
Fytyra e saj, f. 630
Një ditë është jeta, f. 630
Te bregu i detit, f. 631
Ali Tepelenasit, f. 631

GJERGJ FISHTA
Nji lule vjeshtet, f. 633
Metamorphosis, f. 638

MARTIN CAMAJ
Vendin tem, f. 647
Drekë malsore, f. 647
Mosha e qenit apo ditëlindja, f. 648
Heroi nën barrën e vet, f. 649

ARSHI PIPA
Poezia dhe poetika e Martin Camajt, f.
651

KINEMATOGRAFI

DAUT DAUTI
Analizë dokumentarësh dhe filmash, f.
671

Numri i 12 i revistës “Akademia” ka dalë nga shtypi
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“Epoka e re” 

PRISHTINË, 9 NËNTOR -
Përfaqësuesja e Kosovës në futboll
sot (e mërkurë) zhvillon ndeshjen
miqësore kundër Jordanisë. Kjo
ndeshje zhvillohet në stadiumin
“Fadil Vokrri”, kurse më 14 nëntor
“dardanët” e zhvillojnë përballjen
e fundit në kualifikimet për Kupën
e Botës “Qatar 2022” ndaj Greqisë.
Për miqësore foli mesfushori i
Kosovës, Valon Berisha, i cili ka
thënë se është një ndeshje e
rëndësishme për të krijuar një
atmosferë pozitive. Ai foli edhe
për ndeshjen kualifikuese kundër

Greqisë, për të cilën vlerësoi se
është e vështirë, por kërkohet
rezultat pozitiv. “Miqësorja është e
mirë. Mund të krijojmë një
atmosferë të mirë brenda ekipit
me trajnerin e ri, pastaj ndeshja e
fundit për kualifikime me
Greqinë do të jetë pak e vështirë,
pasi që ata do të jenë vendas. Më
e rëndësishmja për ne është
rezultati pozitiv dhe krijimi i një
atmosfere për një nismë të re te
Kosova”, ka thënë Berisha. Për dy
ndeshjet e fundit për këtë vit foli
edhe David Domgjoni, i cili ka
deklaruar se synim i “dardanëve”
është mbyllja e vitit me
maksimumin e pikëve. “Me

trajnerin e ri kemi filluar të
mendojmë për dy ndeshjet e
radhës që shpresojmë ta marrim
maksimumin. Jemi të motivuar
dhe gjithçka ka shkuar në
rregull”, ka thënë Domgjoni. 
Federata e Futbollit e Kosovës
konfirmoi se për këtë ndeshje
Kosova do t’i ketë tri mungesa,
kurse në pikëpyetje është Zymer
Bytyqi. “Elbasan Rashani ka
pësuar lëndim në ndeshjen e
fundit me klubin e tij, kurse Lirim
Kastrati e Bersant Celina me
kërkesën e tyre, për shkak të
situatave respektive në klubet e
tyre, janë liruar nga obligimet me
ekipin kombëtar për këtë

grumbullim”, thuhet në
njoftimin e FFK-së. Nga e hënë
kanë dalë në shitje biletat për
miqësoren ndaj Jordanisë, kurse
edhe në këtë ndeshje, në bazë të
masave kundër Covidit të
Qeverisë së Kosovës, do të

lejohet shfrytëzimi 30 për qind i
kapacitetit të stadiumit. Të
martën të dyja skuadrat
përfaqësuese kanë zhvilluar
stërvitjet e fundit për ndeshjen e
së mërkurës, e cila fillon nga ora
18:00. 

Kosova kërkon fitore në miqësoren 
kundër Jordanisë 

PRISHTINË, 9 NËNTOR - Sot (e
mërkurë) zhvillohen dy ndeshje
në Art Motion Superligën e
Kosovës në basketboll në kuadër
të xhiros së dhjetë. Trepça, e cila
është lidere e elitës me shtatë
fitore dhe dy humbje, do të
përballet me Dritën që ndodhet
në fund të renditjes me nëntë

humbje në nëntë ndeshje, duke
qenë skuadra e vetme pa fitore
në elitën e basketbollit. Sfidë
shumë më interesante pritet
ndërmjet Sigal Prishtinës dhe
Bashkimit, dy skuadra me traditë
në basketbollin e Kosovës. Të
dyja skuadrat kanë nga pesë
fitore dhe katër humbje, andaj

pritet një përballje interesante
dhe rivalizuese. Në këtë edicion
fitore shënoi Prishtina në Prizren
pas dy vazhdimeve me rezultat
104-105. 
Rezultatet e Golden Eagle Ylli -
Prizreni 16 dhe Rahoveci - Peja
do të regjistrohen pasi të
përballen në Ligën Unike.

Sonte përballen Prishtina - Bashkimi 

TIRANË, 9 NËNTOR - Mbrojtësi i
Kombëtares së Shqipërisë,
Frederik Veseli, doli në konferencë
për shtyp këtë të martë, për të
folur për dy sfidat e radhës të
kuqezinjve ndaj Anglisë dhe
Andorrës. Mbrojtësi i Salernitanës
beson ende se kuqezinjtë mund të
realizojnë një mrekulli në këto
eliminatore. “Atmosfera është e
mirë deri tani. Te mrekullitë besoj
gjithmonë, më shumë sesa një
mrekulli është një ëndërr për ne të
shkojmë në ‘play-off’. Ne do ta

japim maksimumin. Më vjen keq
për humbjen ndaj Polonisë pasi u
paraqitëm mirë. Shpresoj që ndaj
Anglisë të bëjmë më mirë se ndaj
polakëve. Edhe në ndeshjen e
parë ndaj Anglisë kemi bërë një
paraqitje të mirë. Premierë Liga
është një kampionat shumë i fortë
dhe përballë sulmuesish të kalibrit
si të Harry Kane misioni
vështirësohet gjithmonë, por ne
duam ta japim maksimumin për
ta treguar veten, pasi të luash ndaj
sulmuesve si Kane është diçka e

madhe për një mbrojtës. Kam
qenë me Covid, për dy javë kam
qëndruar i izoluar në shtëpi dhe
kjo është një nga arsyet që kam
luajtur pak gjatë kësaj periudhe
me klubin tim Salernitana.
Gjithsesi, unë jam gati, ndihem në
formë dhe do të jap maksimumin
tim me kombëtaren ashtu siç kam
bërë gjithmonë edhe në këto dy
ndeshje, nëse trajneri më hedh në
fushë”, ka thënë Veseli, i cili ka
thënë se mungesa e Berat
Gjimshitit do të jetë e madhe. “E

vuajmë mungesën e Gjimshitit
ashtu siç vuajmë edhe mungesat e
tjera në këtë moment. Berati është
një lojtar me shumë cilësi ashtu
siç ka treguar tek Atalanta në vitet
e fundit. Mungesa e tij do të
ndihet, por ne që do të luajmë do
të përpiqemi ta zëvendësojmë në
mënyrën më të mirë, ashtu siç
bëra unë në grumbullimin e
kaluar. Kemi dhe mungesa të tjera
dhe ky fakt na penalizon, por ne e
bazojmë forcën tonë te grupi”, ka
deklaruar Veseli.

Veseli: Besojmë në mrekulli, diçka e madhe të luash ndaj Harry Kane

PRISHTINË, 9 NËNTOR - Federata e
Futbollit e Kosovës së bashku
me sponsoren e Superligës,
Bankën Kombëtare Tregtare,
BKT Kosova, vazhdojnë ta
japin çmimin “Ylli i javes̈” për
lojtarin më të mirë të xhiros.
“Ylli i javes̈” për xhiron e 13-të
ne ̈ BKT Superlige ̈ es̈hte ̈

shpallur futbollisti nigerian në
radhët e FC Ballkani,
Theophilus Solomon.
Sulmuesi 25-vjeçar i
portokallezinjve ishte
vendimtar në fitoren që
skuadra e tij e arriti në derbin e
javës kundër Drita FC (2-0). Ai
shënoi të dyja golat e kësaj

përballje, duke ia mundësuar
FC Ballkanit që të rikthehet në
pozitën e parë. Sulmuesi
nigerian bëri bujë të madhe me
transferimin te Ballkani, pasi
vlerësohet futbollist mjaft
produktiv dhe tashmë
dalëngadalë po e kap formën e
tij më të mirë edhe në futbollin

e Kosovës pasi, përveçse ka
shënuar tre gola, ndeshje pas
ndeshje po u shkakton telashe
mbrojtjeve kundërshtare.
Çmimin “Ylli i javës” për
sulmuesin e Ballkanit e dha
Natare Hadri, specialiste në
Departamentin e Marketingut
në BKT.

Theophilus Solomon, ‘Ylli i javës’ në Superligë 

Futbollistët “dardanë” e kanë zhvilluar stërvitjen e fundit para ndeshjes
miqësore kundër Jordanisë e cila zhvillohet sot nga ora 18:00. Kosova pret
që ta mbyllë vitin me fitore, fillimisht në miqësore, pastaj edhe në
ndeshjen e fundit kualifikuese kundër Greqisë në Athinë 

SUPERLIGA - Java 10

Të mërkurën takohen:
17:00 Trepça - Drita
19:00 Sigal Prishtina - Bashkimi
Golden Eagle Ylli - Prizreni 16
(Rezultati i Ligës Unike)
Rahoveci - Peja (Rezultati i Ligës
Unike)
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UASHINGTON, 9 NËNTOR -
Kampionët e NBA-së rikthejnë
traditën e vizitës në Shtëpinë e
Bardhë, pesë vjet që nga hera
e fundit kur Cleveland
Cavaliers takonin ish-
presidentin Barack Obama.
Ekipi i Milwaukee Bucksit ka
vizituar presidentin Joe Biden

në Shtëpinë e Bardhë,
ndërkohë që gjatë katër
vjetëve të fundit asnjë skuadër
kampione e NBA-s nuk takoi
ish-presidentin Donald
Trump. “Është një nder të
presësh në Shtëpinë e Bardhë
kampionët e NBA-s. Ju
përfaqësoni vlerat më të mira

të amerikanëve”, ka thënë
presidenti Joe Biden, që bëri
shaka me të gjithë lojtarët e
kryesisht me grekun Giannis
Antetokounmpo, që u shpall
MVP i finaleve. “Ai ka një
histori fantastike, i aftë të
udhëheqë një ekip drejt
titullit”, ka deklaruar Joe

Biden. Në emër të skuadrës së
Bucksit foli pikërisht lojtari
grek. “Dëshirojmë të kthehemi
këtu edhe vitin tjetër. Për një
djalosh të rritur në lagjet e
varfra të Greqisë të jetë këtu
në Shtëpinë e Bardhë është
një ngjarje e jashtëzakonshme.
Do të thotë se kam bërë

realitet ëndrrën time, duke
punuar fort”, ka thënë
Antetokounmpo.

Kampionët e NBA-së, vizitë në Shtëpinë e Bardhë

Pogba braktis grumbullimin me
Francën 

Mesfushori Paul Pogba është larguar nga
grumbullimi me Kombëtaren e Francës, pasi nuk
ka arritur të riparohet plotësisht për dy ndeshjet
e radhës për eliminatoret e Botërorit Katar 2022.
Trajneri i Francës, Didier Deschamps, e ka
zëvendësuar mesfushorin e Manchester Unitedit
me mesfushorin e Romës, Jordan Veretout. Nëse
triumfon ndaj Kazakistanit më 13 nëntor, Franca
do ta sigurojë kualifikimin direkt në Botëror.

Sauli mund të rikthehet në
Atletico 

Gjërat nuk kanë shkuar sipas planit për Saul
Niguez në Londër. Ai nuk ka arritur ta gjejë veten
te Chelsea, teksa thuhet se mund të rikthehet në
janar tek Atletico Madridi. Mesfushori ka luajtur
vetëm 239 minuta në pesë ndeshje që nga
mbërritja në “Stamford Bridge” dhe nuk ka
arritur të futet në planet e Thomas Tuchel.
Vetëm portieri i tretë Marcus Bettinelli ka më pak
minuta se Saul për Chelsean  në sezonin
2021/22. Nëse nuk do të ishte për Kupën
Carabao, atëherë minutat e spanjollit do të
kishin qenë më të shkurtër dhe është e qartë se
ai nuk është ambientuar ashtu siç pritej.
Megjithatë, Atletico Madridi e ka mohuar një
rikthim të mundshëm të Saul Niguezit, të paktën
deri në korrik të vitit të ardhshëm, ashtu siç janë
marrë vesh paraprakisht.

Xavi: Refuzova Brazilin për
Barçën 
Xavi Hernandezi është bërë personazhi kryesor
dhe më i përfolur në media ditët e fundit. Pas
paraqitjes trajner i Barcelonës, Xavi tani ka
vazhduar punën për ta përgatitur skuadrën për
ndeshjet e radhës. Gjatë paraqitjes së tij, Xavi ka
prekur shumë tema që e lidhnin me të gjatë
kësaj periudhe. Ai konfirmoi se për Barcelonën
ka refuzuar një kombëtare, sepse katalanasit
ishin ëndrra e tij për t’i drejtuar. “Është e vërtetë
që kam folur me Brazilin. Ideja ishte ta ndihmoja
Titen dhe pastaj ta merrja në dorë ekipin vetë
pas Botërorit, por ëndrra ime ishte të vija në
Barcelonë. Ndihem i gatshëm dhe plot
vetëbesim. Ndiej se ky është çasti”, ka thënë Xavi. 

Reali e dëshiron Chiesan
Real Madridi është duke insistuar në
transferimin e Federico Chiesas nga Juventusi.
“Los Blancos” ka kohë që është në ndjekje të
lojtarit italian dhe e do transferimin e tij në
afatin kalimtar të verës. Sipas asaj që raporton
“El Nacional”, Real Madridi tashmë ka filluar
bisedimet me përfaqësuesit e sulmuesit italian.
“Zonja e Vjetër” ende e ka në huazim Chiesan
nga Fiorentina, derisa në fund të sezonit do ta
paguajë tarifën e fundit të transferimit. 

SHKURT 

Manchester Unitedi nuk ka
ndërmend që për
momentin ta shkarkojë
trajnerin Ole Gunnar
Solskjaer. Sipas asaj që
raporton “Sky Sports Uk”,

“Djajtë e Kuq” kanë
konfirmuar besimin ndaj
strategut norvegjez
pavarësisht faktit se ekipi
nuk po kalon një moment të
mirë, duke humbur edhe

derbin ndaj Cityt. Kundër
Watfordit, Villarealit dhe
Chelseas, do të jenë tri
ndeshje në të cilat klubi do
ta presë përgjigjen e duhur
nga skuadra, në të kundërt

mund të ndryshojë
vendimi. Solskjaer ka qenë
disa herë në prag shkarkimi
të Unitedit, por ai ka arritur
që t’i kalojë situatat e
vështira me disa fitore

radhazi. Pritet të shihet
nëse një gjë e tillë do të
ndodhë sërish. Zidane
është një nga emrat më të
përfolur për ta zëvendësuar
norvegjezin.

Unitedi nuk e shkarkon Solskjaerin 

PRISHTINË, 9 NËNTOR - Qendra
Nacionale e Basketbollit, e themeluar
nga Federata e Basketbollit e Kosovës
(FBK), po vazhdon punën
pandërprerë me qëllim të zhvillimit të
lojtarëve të rinj. Në këtë qendër janë
grumbulluar 16 basketbollistë nga të
gjitha vendet e Kosovës, ku stërviten
dy herë në ditë. 
Sekretarja e përgjithshme e FBK-së,
Elvira Dushku, është shprehur se ky
është një projekt madhor për
gjeneratat e reja. “Federata e
Basketbollit e Kosovës (FBK) u
kushton rëndësi gjeneratave të reja
dhe ky është një projekt madhor për
zhvillimin e tyre. Kjo është hera e parë
që mbahet Qendra Nacionale e
Basketbollit në Kosovë dhe për këtë
jemi shumë krenarë. Edicionin e
ardhshëm do të fillojmë edhe me
konkurrencën e femrave, ku synimi i
FBK-së është masivizimi i
basketbollit, por edhe forcimi i
kombëtareve të Kosovës”, është
shprehur Dushku për faqen zyrtare të
FBK-së.  “Nga kjo qendër shpresojmë
të dalin talente, që do t’i ndihmojnë
shumë basketbollit të Kosovës. Në
këtë qendër nacionale udhëheqës
është trajneri i mirënjohur Arben
Krasniqi, derisa do të ndihmohet nga
ish-basketbollistët Driton Obërtinca
dhe Valentin Spaqi, andaj jemi të

bindur se ky projekt madhor i FBK-së
do të ketë sukses. 16 basketbollistët e
grumbulluar janë nga e tërë Kosova,

ku do të shoqërohen së bashku dhe
do të stërviten nga dy herë në ditë.
Këtë mundësi nuk e ka pasur asnjë
gjeneratë deri më tani në Kosovë dhe
është një mundësi e artë për
basketbollistët e rinj të zhvillohen dhe
të jenë e ardhmja e basketbollit të
Kosovës. Tashmë lojtarët e rinj kanë
një adresë se ku do të zhvillohen dhe
do të punojnë profesionalisht. Besoj
që edhe me ndeshje miqësore,
vendore dhe ndërkombëtare, që do t’i
zhvillojnë, do të fitojnë më shumë
përvojë. Ne kemi shumë shpresa në
lojtarët e përzgjedhur dhe me punën
që do të bëhet deri në fund të
edicionit, basketbollistët e rinj do të
jenë të kalitur për kombëtaret e
Kosovës, por edhe të jenë kyçë në
klubet ku luajnë”, ka shtuar Dushku. 
Vitin e ardhshëm projektit do t’i
shtohen edhe vashat e reja. “Projekti
është 4 vjeçar, andaj besojmë se nga
kjo Qendër Nacionale e Basketbollit
do të dalin shumë lojtarë/e të dalluar.
Ne, gjithashtu, synojmë që të njëjtin
projekt ta implementojmë edhe te
vajzat dhe po besoj shumë se nga
shtatori 2022 do t’i kemi edhe vajzat
pjesë të Qendrës Nacionale të
Basketbollit”, ka përfunduar Dushku.
Basketbollistët e grumbulluar janë
U15 dhe besohet se do të jenë e
ardhmja e basketbollit të Kosovës.

Dushku: Nga kjo qendër shpresojmë
të dalin shumë talentë të basketbollit

LOS ANXHELOS, 9 NËNTOR - Golden
State vijon të dominojë këtë sezon
në NBA, duke korrur fitoren e
nëntë. Warriorsi fitoi me rezultat
127-113 ndaj Atlantas, ndeshje
magjike për Stephen Curryn, që
realizoi 50 pikë e 10 asistime.
Suksesi mban këtë ekip në krye të
renditjes në Konferencën e
Perëndimit. Rikthehet te fitorja
ekipi i Lakersave, që mundi me
vështirësi 126-123 Charlotte. Të
pestë titullarët e Charlotte
realizuan mbi 10 pikë, por që
s’mjaftuan për të fituar. Për lakersat
u dallua Davisi me 32 pikë e 12
reboundi, mbështetur edhe nga
Anthony me 29 pikë. Mirë u paraqit

edhe Westbrooku me një “triple
double” (17 pikë, 12 rebounde, 14
asistime). Zhgënjen sërish skuadra
e Brooklynit, që pësoi humbje me
rezultat 118-95 ndaj Chicagos.
Edhe pse Duranti realizoi 38 pikë,

ato s’mjaftuan. Për Bullsin u dallua
DeRozan me 28 pikë e LaVine me
24 pikë. Fiton edhe Denveri që, falë
dyshes Jokiq - Barton (25 pikë
secili), mundi  me rezultat 113-96
Miamin.

Brooklyn ngecën sërish, Golden
State ‘fluturon’ me Curryn

REZULTATET 

Philadelphia - New York 96-103
Chicago - Brooklyn 118-95
Minnesota - Memphis 125-118
Dallas - New Orleans 108-92
Denver - Miami 113-96
Golden State - Atlanta 127-113
Sacramento - Phoenix 104-109
Lakers - Charlotte 126-123
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� Abedin H. Hasani B.I.  A.SH.A
“Artcom” shpall të pavlefshme
certifikatën e biznesit me nr. 80057500 nr
fis. 600022595.

� Ardian A.Pllana B.I. N.T.SH. “Coal
Koso” shpall të pavlefshme certifikatën e
biznesit me nr. 70883945 nr fis.
600696530.

� Naxhi Abdurrahmani shpall te
pavlefshme diplomën shmlt "11 Marsi "
Prizren. 

� Selman Frangu shpall te pavlefshme
diplomën shmlt "11 Marsi " Prizren. 

� Elbasan Shigjeqi shpall te
pavlefshme dëftesat e kl Vl - lX shfmu "
Vëllezërit Frashëri " Pllanej.

� 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 korridor,
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 përkujdesje 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 studente, një qift apo të tjerë. Çmimi
është 185 euro. Tel: 044-812-875.

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

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

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

>> SHPALLJE TË VOGLA <<

NJOFTIM

Njoftojmë të gjithë klientët se “I D K KONSTRUKTION”
SH.P.K. me seli në Prishtinë, ka marrë vendim të shuajë
biznesin me nr. 811560392, dhe ka caktuar likuidatorin për
zhvillimin e procedurës së Likuidimit. Njoftohen të gjithë
klientët që kanë raporte Kreditore - Debitorë në këtë korporatë
që të paraqiten në afatin 30 ditor nga data e shpalljes në gazetë. 

OBAVESTENJE

Obavestavanje se svi klienti da drustvo sa “I D K
KONSTRUKTION” D.O.O. Pristine, donelo odluku o prestani
rada sa nr. 811560392 ujedno imenovao Likvidatora o
sprovodjenju postupka likfidacije. Obavestavaju se svi klienti
koji imaju obaveze i potrazivanja u navedenoj firmi, da se jave
u roku od 30 dana od dana objavljivanja o novine. 

ANNOUNCEMENT

All clients are to be informed that the “I D K
KONSTRUKTION” L.L.C. in Pristina, has come to the
decision to quit its business: nr. 811560392 the company has
appointet a liquidator wsho is going to oversee the liquidator
process. All clients who have the mortgager – mortgage
accounts in this company are kindly request to show up within
30 days starting from the day of newspaper announcement-
publication. 

NJOFTIM

Njoftojmë të gjithë klientët se “G.L.D. Group” SH.P.K. me seli
në Prishtinë, ka marrë vendim të shuajë biznesin me nr.
810419904, dhe ka caktuar likuidatorin për zhvillimin e
procedurës së Likuidimit. Njoftohen të gjithë klientët që kanë
raporte Kreditore - Debitorë në këtë korporatë që të paraqiten
në afatin 30 ditor nga data e shpalljes në gazetë. 

OBAVESTENJE

Obavestavanje se svi klienti da drustvo sa “G.L.D. Group”
D.O.O.  Pristine, donelo odluku o prestani rada sa nr.
810419904 ujedno imenovao Likvidatora o sprovodjenju
postupka likfidacije. Obavestavaju se svi klienti koji imaju
obaveze i potrazivanja u navedenoj firmi, da se jave u roku od
30 dana od dana objavljivanja o novine. 

ANNOUNCEMENT

All clients are to be informed that the “G.L.D. Group” L.L.C.
in Pristina, has come to the decision to quit its business: nr.
810419904the company has appointet a liquidator wsho is
going to oversee the liquidator process. All clients who have
the mortgager – mortgage accounts in this company are kindly
request to show up within 30 days starting from the day of
newspaper announcement- publication. 

NJOFTIM

Njoftojmë të gjithë klientët se “ARBËRIA Caffe” L.L.C. me
seli në Prishtinë, ka marrë vendim të shuajë biznesin me nr.
810034108, dhe ka caktuar likuidatorin për zhvillimin e
procedurës së Likuidimit. Njoftohen të gjithë klientët që kanë
raporte Kreditore - Debitorë në këtë korporatë që të paraqiten
në afatin 30 ditor nga data e shpalljes në gazetë. 

OBAVESTENJE

Obavestavanje se svi klienti da drustvo sa “ARBËRIA Caffe”
L.L.C. Pristine, donelo odluku o prestani rada sa nr.
810034108  ujedno imenovao Likvidatora o sprovodjenju
postupka likfidacije. Obavestavaju se svi klienti koji imaju
obaveze i potrazivanja u navedenoj firmi, da se jave u roku od
30 dana od dana objavljivanja o novine. 

ANNOUNCEMENT

All clients are to be informed that the “ARBËRIA Caffe”
L.L.C. in Pristina, has come to the decision to quit its business:
nr. 810034108 the company has appointet a liquidator wsho is
going to oversee the liquidator process. All clients who have
the mortgager – mortgage accounts in this company are kindly
request to show up within 30 days starting from the day of
newspaper announcement- publication. 
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