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BE-ja përgatitet për t’i shtuar 
sanksionet kundër Bjellorusisë

BRUKSEL, 11 NËNTOR - Bashkimi
Evropian ka shkuar një hap
më tutje në ndëshkim të
Bjellorusisë për krizën në
kufirin Poloni - Bjellorusi, ku
qindra migrantë nga Lindja e
Mesme, Afganistani dhe
Afrika, vazhdojnë të
qëndrojnë në ambiente të
ftohta dhe me pak ushqim. 
Ambasadorët e 27 vendeve të
bllokut evropian janë pajtuar
më 10 nëntor se situata lë
hapësirë për sanksione të reja
që mund të miratohen javën e
ardhshme dhe të
shënjestrojnë 30 individë dhe
entitete, përfshirë ministrin e

Punëve të Jashtme të
Bjellorusisë dhe linjën ajrore
kombëtare.
Migrantët kanë kaluar një
tjetër natë në kufi.
Liderët e BE-së e kanë akuzuar
Minskun se është duke i marrë
ata nga vendet e varfra dhe me
qëllim po i shtyn drejt kufirit
me Poloninë, duke tentuar të
shkaktojë kaos në BE.
Polonia është duke refuzuar që
të lejojë hyrjen e migrantëve
në territorin e saj dhe ka
dërguar qindra trupa në kufi.
Ky shtet, po ashtu, ka ndërtuar
një ndalesë me gjemba në
zonën kufitare.

Presidenti i Këshillit Evropian,
Charles Michel, ka thënë, në
një konferencë të përbashkët
me kryeministrin polak,
Mateusz Morawiecki, më 10
nëntor, se veprimet e
Bjellorusisë përbëjnë
“hakmarrje të heshtur” për
shkak se BE-ja ka kërkuar
ndryshime demokratike në
zgjedhjet e mbajtura në gusht
të vitit 2020 në Bjellorusi.
Perëndimi dhe opozita
bjelloruse i konsiderojnë të
manipuluara zgjedhjet në të
cilat Alyaksandr Lukashenka,
që është në pushtet që nga viti
1994, është shpallur fitues.

BERLIN, 11 NËNTOR - Gjermania ka
regjistruar një rekord prej 50 196
rasteve të reja me koronavirus të
enjten, teksa vala e katërt e
infektimeve shtrihet në këtë
shtet.
Numri total i rasteve të
konfirmuara tani ka shkuar në
4.89 milionë, ndërsa i viktimave
në 97 198, sipas Institutit “Robert
Koch”.
Reinhard Sager, president i
Asociacionit të Autoriteteve
Lokale Gjermane, i ka bërë thirrje
industrisë së hotelerisë që të
marrë masa më të ashpra për t’u
siguruar se konsumatorët janë të
testuar, të vaksinuar, apo të

shëruar nga koronavirusi.
“Shqetësimi i humbjes së
konsumatorëve potencialë duhet
të jetë shumë më i vogël sesa
shqetësimi për pasojat që mund
të vijnë nëse ata vazhdojnë të
bëjnë pak për t’i përmbushur
obligimet për kontrolle”, ka thënë
Sager për të përditshmen
gjermane “Rheinische Post”. Tri
partitë gjermane që janë duke
negociuar për formim të
koalicionit qeveritar në fillim të
dhjetorit janë pajtuar që të mos
zgjasin gjendjen e
jashtëzakonshme, pavarësisht
prej valës së infektimeve.
Ato kanë paraqitur një projektligj

që do ta ndryshonte legjislacionin
aktual për ta mundësuar
zbatimin e masave si vendosjen e
detyrueshme të maskave dhe
mbajtjen e distancës fizike në
ambiente publike, deri në mars të
vitit të ardhshëm.
Projektligji do të paraqitet në
parlament të enjten dhe për të do
të votohet javën tjetër. Këto parti
janë duke parë mundësitë që
punëdhënësit t’i kërkojnë stafit të
jetë i vaksinuar apo të ketë test
negativ për koronavirus, ka thënë
Dirk Wiese, nënkryetar
parlamentar i Social-
Demokratëve për televizionin
ARD.

Johannesburg, 11 nëntor -
Frederik Willem de Klerk,
presidenti i fundit i kohës së
aparteidit në Afrikën e Jugut
dhe lojtari kyç i shtetit gjatë
tranzicionit në demokraci, ka
vdekur në moshën 85-vjeçare,
pas një beteje me kancerin.
De Klerk, i cili ka qenë

udhëheqës shteti në
periudhën shtator 1989 dhe
maj 1994, është diagnostikuar
me kancer më herët gjatë këtij
viti, ka njoftuar Fondacioni i
tij. “Ish-presidenti FW de Klerk
ka vdekur në paqe në shtëpinë
e tij në Kejp Taun më herët në
mëngjes, pas betejës me

kancer”, ka thënë Fondacioni
që mban emrin e tij.
De Klerk ka qenë figurë
kontroverse në Afrikë Jugore.
Ai është fajësuar për dhunë
kundër afrikanëve me ngjyrë,
ndërsa nga personat e racës së
bardhë është parë si tradhtar. 
De Klerk ka fituar Çmimin

Nobel për Paqe më 1993,
bashkë me Nelson Mandelën
për përpjekjet e tyre që të
bashkojnë një shtet të ndarë
pas disa dekadave të
aparteidit.
De Klerk ka urdhëruar lirimin
e Mandelës më 1990, pas 27
vjetëve në burg.

Mandela është bërë më pas
president i Afrikës Jugore,
njëherësh lideri i parë me
ngjyrë.

Vdes ish-presidenti i Afrikës së Jugut, FW de Klerk

Gjermania regjistron mbi 50 mijë raste 
të reja me koronavirus

UASHINGTON, 11 NËNTOR - Sekretari
amerikan i Shtetit, Antony Blinken
dhe ministri i Jashtëm i Ukrainës,
Dmytro Kuleba, kanë nënshkruar
një tekst të përditësuar për
partneritet strategjik, që
rikonfirmon se marrëdhënia në
mes të Shteteve të Bashkuara dhe
Ukrainës është e bazuar në vlera të
përbashkëta.
Dokumenti tregon në hollësi për

bashkëpunimin në mes të dyja
shteteve në siguri, mbrojtje,
demokraci, sundim të ligjit,
ekonomi dhe sektorin e energjisë.
Shtetet e Bashkuara, po ashtu,
janë zotuar se do t’i mbështetin
përpjekjet e Ukrainës për ta
luftuar agresionin dhe aktivitetet
keqdashëse të Rusisë, duke
përfshirë sanksione ndaj Rusisë
dhe masa të tjera të ngjashme.

Kuleba ka theksuar rëndësinë e
mbështetjes nga ShBA-ja dhe ka
thënë se Ukraina do të përfitojë
nga secili bashkëpunim për
mbrojtje që do t’i forconte
kapacitetet e saj, përfshirë
këmbimin e inteligjencës. “Jemi
në një situatë ku nuk mund të
lejojmë që të humbim më shumë
kohë dhe mezi presim të punojmë
me Shtetet e Bashkuara në këtë

drejtim”, ka thënë Kuleba.
Sekretari amerikan i Shtetit,
Antony Blinken, ka paralajmëruar
se Rusia do të bënte “gabim
serioz” nëse tenton të përsërisë atë
që ka bërë më 2014 në Ukrainë,
dhe ka thënë se Uashingtoni është
i shqetësuar nga raportimet për
“aktivitet të pazakonshëm
ushtarak” afër kufirit me
Ukrainën.

ShBA-ja dhe Ukraina rikonfirmojnë 
partneritetin strategjik
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HAGË, 11 NËNTOR - Zyra e Prokurorit
të Specializuar (ZPS) e ka njoftuar
trupin gjykues për rastin e Hysni
Gucatit dhe Nasim Haradinajt se ka
përmbyllur çështjen e saj. Ky
njoftim u bë më 10 nëntor përmes
shkresës së dorëzuar në gjykatë.
Trupi gjykues në çështjen gjyqësore
ndaj Hysni Gucatit dhe Nasim
Haradinajt ka caktuar 6 dhjetorin si
datë për nisjen e paraqitjes së
provave nga ana e mbrojtjes,
paraprirë prej konferencës
përgatitore për mbrojtjen më 2-3
dhjetor. Kështu është bërë me dije
në një njoftim të publikuar në faqen
zyrtare të Dhomave të Specializuara
të Kosovës (DhSK) në Hagë. “Pritet
që mbrojtja t’i dorëzojë mocionet e
veta për rrëzimin e ndonjë prej
akuzave ose të gjitha akuzave në
bazë të rregullës 130, brenda datës
17 nëntor. Urdhri mund të lexohet
në dokumentacionin gjyqësor
publik të DHSK-së”, thuhej në këtë
njoftim.
Më 5 nëntor ka përfunduar
dëshminë e tij dëshmitari i katërt,
Daniel Moberg, në gjykimin ndaj
ish-krerëve të Organizatës së
Veteranëve të Luftës, Hysni Gucatit
dhe Nasim Haradinajt. Ndërsa
seanca e 8 nëntorit ndaj Gucatit dhe
Haradinajt ishte anuluar. Më 7 tetor
ka filluar gjykimi ndaj Gucatit dhe
Haradinajt, ku ZPS ka dhënë fjalën
hyrëse. 
Hysni Gucati së bashku me Nasim
Haradinajn po akuzohen për vepra
penale kundër administrimit të
drejtësisë, konkretisht për pengim
të personave zyrtarë në kryerjen e

detyrave zyrtare, për frikësim të
dëshmitarëve, për hakmarrje dhe
për shkelje të fshehtësisë së
procedurës. “Akuzat e paraqitura në
aktakuzën e konfirmuar
mbështeten në dyshimin e bazuar
mirë se së paku midis 7 dhe 25
shtatorit 2020, z. Gucati dhe z.
Haradinaj zbuluan pa autorizim

informacion të mbrojtur prej Ligjit
të Dhomave të Specializuara, ndër
të cilat, të dhëna identifikuese të
disa dëshmitarëve (të mundshëm),
në tri konferenca shtypi dhe
aktivitete të tjera të transmetuara, si
edhe përmes shpërndarjes së
mëtejshme ku përfshihen
deklaratat në rrjetet sociale”, thuhej

në njoftimin e Dhomave të
Specializuara.
Gucati dhe Haradinaj ngarkohen se
kanë bërë komente nënçmuese
kundër dëshmitarëve të
mundshëm dhe në mënyrë të
përsëritur kanë shprehur synimin e
tyre për ta dëmtuar punën e
Dhomave të Specializuara. “Me

këto veprime, z. Gucati dhe z.
Haradinaj shkelën fshehtësinë e
procedurës dhe frikësuan
dëshmitarë (të mundshëm) të Zyrës
së Prokurorit të Specializuar dhe, si
pasojë, penguan punën dhe
hetimet e ZPS-së”, thuhej në
njoftimin e Dhomave të
Specializuara të Kosovës.

ZPS-ja njofton gjykata se ka mbyllur 
çështjen kundër Gucatit dhe Haradinajt

Qendresa RAMA

PRISHTINË, 11 NËNTOR - Dialogu në
mes të Kosovës dhe Serbisë është
domosdoshmëri dhe duhet të
zhvillohet me një frymë
konstruktive dhe të hapur, pasi
kjo është forma e vetme për të
arritur pajtimi në mes dy vendeve
dhe një të ardhme të përbashkët
ka deklaruar ambasadorja e
Francës në Kosovë, Marie
Christine Buter, gjatë ceremonisë
së përvjetorit të armëpushimit të
datës 11 nëntor 1918 që i dha
fund Luftës së Parë Botërore.
Ambasada e Francës dhe
Ambasada e Gjermanisë në
Kosovë kanë përkujtuar këtë ditë,
duke bërë homazhe te varrezat e
krishterëve në Prishtinë.
Ambasadorja Buter, duke
përkujtuar armëpushimin dhe të
rënët e asaj lufte, ka theksuar se
Franca dhe Gjermania atëkohë
gjetën rrugën drejt vëllazërisë dhe
paqes. Sipas saj, miqësia në mes
këtyre dy vendeve ka bërë të
mundur krijimin e një Evrope të

fortë, të pavarur dhe të
përkushtuar ndaj solidaritetit dhe
mbrojtjes së të drejtave të njeriut.
“Refuzimi i urrejtjes, frikës dhe
mbylljes në vete duhet të na
udhëheqë sot në përkujtim të
këtyre ngjarjeve. Historia jonë na
kujton se paqja është një ekuilibër
delikat që duhet ruajtur në çdo
kohë. Ai presupozim një bashkim
solid midis popujve të Evropës
për t’i tejkaluar sfidat me të cilat
përballemi sot qofshin ato
politike, ekonomike, klimatike
apo të migrimit. Ajo që ka arritur
Gjermania dhe Franca është një
shembull për të gjithë rajonin.
Mësimi i luftës nuk mund të jetë
mbajtje e inatit të një populli
kundër tjetrit. Dialogu, edhe pse i
gjatë dhe i vështirë, është një
domosdoshmëri që duhet të
zhvillohet në një frymë
konstruktive dhe të hapur. Kjo
është rruga që Kosova dhe Serbia
duhet të ndjekin tani për ta arritur
pajtimin dhe për të qenë në
gjendje të ndërtojnë një të
ardhme të përbashkët”, ka thënë
ajo.

Ambasadorja franceze: Dialogu Kosovë -
Serbi, forma e vetme për t’u arritur pajtimi
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Muhamet KOCI

PRISHTINË, 11 NËNTOR - Ish-emisari
i Shteteve të Bashkuara të
Amerikës për dialogun Kosovë -
Serbi, Richard Grenell, ka thënë
se Gjykata Speciale është shumë
politike. Gjatë një vizite në
Kosovë, ai ka treguar të enjten se
ka folur me ish-presidentin e
Kosovës, Hashim Thaçi, i cili për
më shumë se një vjet po mbahet
në paraburgim nga Gjykata
Speciale në Hagë. Grenelli ka
thënë se është e turpshme që
janë dashur 20 vjet për të ardhur
deri në këtë pikë. “Kam folur me
ish-presidentin Thaçi. Mendoj se
duhet ta lëmë sistemin gjyqësor
ta bëjë punën e tij. Unë uroj që
ata të jenë shumë më të shpejtë.
Është e turpshme që u deshën 20

vjet për të arritur në këtë pikë.
Mendoj se kjo gjykatë është
shumë politike. Ata e panë që ne
po shkonim drejt një
marrëveshjeje”, ka thënë Grenelli
para mediave në hyrje të
vendkalimit në Merdar.
Ai ka deklaruar se politika nuk
duhet të ndërhyjë në drejtësi.
Sipas ish-emisarit amerikan,
Specialja ka ndërhyrë në
procesin e dialogut Kosovë -
Serbi.
Aktakuza kundër Thaçit, që
përmban akuza për krime lufte e
krime kundër njerëzimit, është
publikuar më 24 qershor të vitit të
kaluar, kur ish-presidenti po
udhëtonte drejt ShBA-së për t’u
takuar me presidentin serb
Aleksandër Vuçiq. 
Ish-ambasadori amerikan në
Gjermani është shprehur se

administrata Biden duhet të jetë
më agresive në Ballkan. Ai ka
thënë se ShBA-ja duhet të
përfshihet më tepër edhe në
procesin e dialogut Kosovë -
Serbi. “Ideja që ShBA-ja është
duke pritur Brukselin është
frustruese. Ne duam të shohim
më shumë veprime sa i përket
dialogut. Administrata Biden
duhet të jetë më agresive. Duhet
të jetë më aktive në Ballkan duke
e caktuar një emisar special. Nuk
e kam parë Joe Bidenin duke
folur për normalizimin
ekonomik në mes të Kosovës dhe
Serbisë”, ka deklaruar Grenell. 
Ish-emisari Grenell ka kritikuar
Qeverinë e Kosovës për tërheqje
nga projekti për ndërtimin e
infrastrukturës së gazit të
financuar nga Korporata e
Sfidave të Mijëvjeçarit e Qeverisë

së SHBA-së (MCC). Ai ka thënë se
përdorimi i qymyrit për
prodhimin e energjisë elektrike
është i dëmshëm. “Në Kosovë
është nevoja që të hiqet qymyri
nga përdorimi. Është i dëmshëm.
Çfarë kemi parë prej qeverisë
aktuale është një refuzim për të
hollat e ShBA-së për gazin. Do të
ishte më lirë dhe më e
shëndetshme për njerëzit e
Kosovës. Do të dëshiroja që
Ambasada Amerikane të ishte
më e qartë në këtë drejtim. Ata e
humbën mundësinë”, ka
deklaruar Grenelli.
Grenelli ka mohuar pretendimet
për përfshirjen e tij në rrëzimin e
qeverisë Kurti 1 në vitin 2020.
“Gjithmonë kemi pyetje të njëjta
prej mediave. Duhet të shikoni në
të ardhmen. Jam përgjigjur në
këtë pyetje disa herë. Jo, nuk e
kam thënë këtë. U kam shpjeguar
liderëve në Kosovë në mënyrë të
qartë se cila ishte politika
amerikane dhe se nuk do t’i
shfrytëzojmë paratë e
tatimpaguesve tanë të
investojmë në politikë dhe
programet të cilat Qeveria e

Kosovës po i minon me taksa prej
100-përqindësh”, ka deklaruar ai.
Grenelli ka treguar se vetëm ka
qenë kundër taksës 100 për qind.
“U kam thënë liderëve të Kosovës
në mënyrë të qartë se kjo nuk
është politikë e mirë ekonomike
dhe se ne këtë nuk do ta
mbështesim dhe ata vetë kanë
llogaritur se do të duhet të marrin
vendime politike pa mbështetje
të ShBA-së. Unë kurrë nuk kam
propozuar çfarëdo vendimi
politik”, ka shpjeguar Grenelli.
Gjithashtu, Grenelli ka mohuar
pretendimet se paguhet nga
Serbia për të lobuar për këtë shtet
në Uashington. “Ne kemi parë
këtë opinionistin nga Serbia që
ka bërë këtë akuzën e rëndë për
mua se jam duke u paguar nga
Serbia. Kjo s’është aspak e
vërtetë. Është lajm i rremë. Nuk
mendoj se mediat duhet të
raportojnë një gjë të tillë. Është
thashetheme. Mediat kanë
përgjegjësinë të raportojnë
vetëm faktet”, ka thënë ish-
emisari i Shteteve të Bashkuara të
Amerikës për dialogun Kosovë -
Serbi, Richard Grenell.

Grenelli: Kam folur me Thaçin,
Specialja është shumë politike

Ish-emisari i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për dialogun Kosovë - Serbi,
Richard Grenell, ka bërë me dije se ka biseduar me ish-presidentin e Kosovës,
Hashim Thaçi, i cili që një vit gjendet në paraburgim në Hagë. Gjatë një vizite
në Kosovë, Grenelli e ka kritikuar Gjykatën Speciale duke thënë se ajo është
shumë politike. Ai ka kërkuar nga administrata amerikane të jetë më aktive në
Ballkan dhe në procesin e dialogut Kosovë - Serbi

ISH-EMISARI AMERIKAN RICHARD GRENELL KA VIZITUAR KOSOVËN 
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Departamenti Amerikan i Shtetit
(DASh) ka thënë se nuk
“komenton çështjet e
brendshme pse disa vende nuk
janë ftuar” në “Samitin e
demokracisë” të organizuar nga
presidenti i Shteteve të
Bashkuara, Joe Biden, raporton
“Zëri i Amerikës” (VOA) në
gjuhën serbe. “Presidenti Biden
është zotuar të jetë nikoqir i
‘Samitit të demokracisë’ për ta
forcuar angazhimin tonë për
pozicionimin e demokracisë dhe
të drejtave të njeriut në zemër të
politikës së jashtme të ShBA-së”,
ka thënë një zëdhënës i
paidentifikuar i Departamentit të
Shtetit.
Kjo ngjarje virtuale është
planifikuar të mbahet më 9 dhe
10 dhjetor.
Shtëpia e Bardhë ka njoftuar se
pjesë e Samitit do të jenë shtetet
me demokraci të zhvilluar apo në
zhvillim, shoqëria civile dhe
sektori privat, pa specifikuar
numrin e saktë të të ftuarve. “Do
të kërkohet angazhim inovativ
dhe i fuqishëm për t’u mbrojtur
kundër autoritarizmit, për
mënyrat e trajtimit dhe luftimit të
korrupsionit dhe promovimin e
respektimit të të drejtave të
njeriut brenda dhe jashtë vendit.
‘Samiti për demokracinë’ tregon
bindjen e thellë të presidentit
Biden se demokracitë duhet të
bashkohen, të mësojnë së
bashku, ta mbështetin njëra-
tjetrën dhe të punojnë së bashku
për t’i trajtuar sfidat më urgjente
të botës”, është thënë në përgjigje.
Hëpërhë, përveç aludimit për
numrin përfundimtar të
pjesëmarrësve, ende nuk është
publikuar listë zyrtare.
Media amerikane “Politico” ka
njoftuar se Shqipëria, Mali i Zi

dhe Maqedonia e Veriut janë ftuar
nga rajoni i Ballkanit Perëndimor,
për dallim nga Serbia, Kosova dhe
Bosnja e Hercegovina. “Ne nuk do
të komentojmë mbi opinionet e
brendshme se pse disa vende nuk
u ftuan”, është thënë në përgjigje,
duke theksuar se Shtetet e
Bashkuara duan të përfshijnë dhe
përfaqësojnë vende të rajoneve të
ndryshme dhe karakteristikave
socio-ekonomike në Samit.
Një grup i organizatave
joqeveritare nga Kosova përmes
një letre ka kërkuar që Shtetet e
Bashkuara ta shqyrtojnë thirrjen e
Kosovës për të marrë pjesë në
“Samitin e demokracisë”. “Radio
Evropa e Lirë” ka siguruar letrën
nga përfaqësuesit e shoqërisë
civile, e cila i është dërguar
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. 
Mirëpo DASh ka thënë se Shtetet
e Bashkuara nuk përpiqen të
përcaktojnë cilat shtete janë
demokrate e cilat nuk janë.
Ambasadori i ShBA-së në Serbi,
Anthony Godfrey, ka deklaruar se
jo të gjithë partnerët kanë
mundur të ftohen në Samit.
“Qëllimi ishte të ftoheshin vende
nga rajone të ndryshme me
nivele të ndryshme të zhvillimit
të demokracisë. Vende ku
demokracia është shumë mirë e
zhvilluar, si dhe vende ku
demokracia është ende në
zhvillim, me përmasa të

ndryshme dhe numër të
ndryshëm banorësh. Shtetet e
Bashkuara, megjithatë, mbeten
të përkushtuara për të
bashkëpunuar me Serbinë në
forma të tjera, në mënyrë që të
avancojnë dhe forcojnë
demokracinë”, ka thënë Godfrey
më 9 nëntor.

Në të njëjtën ditë kryetari i
Komisionit të Senatit për
Marrëdhënie me Jashtë, Bob
Menendez dhe shtatë senatorë të
tjerë, i kanë dërguar një letër
presidentit amerikan, përmes së
cilës kanë kërkuar sqarime dhe
transparencë në lidhje me
kriteret e aplikuara për të

vendosur se cilat vende do të
ftohen në Samit.
Presidenti i Serbisë, Aleksandër
Vuçiq, ka deklaruar se secili ka të
drejtë të zgjedhë se kë do të ftojë
dhe të vlerësojë demokracitë e
njerëzve të tjerë teksa ka
komentuar mosftesën e Serbisë
në Samit.

DASh: Nuk komentojmë pse disa vende 
nuk u ftuan në Samitin e Demokracisë

UASHINGTON, 11 NËNTOR -
Presidentja e Kosovës, Vjosa
Osmani, është deklaruar pas
takimit që ka pasur me
nënsekretaren amerikane të
ShBA-së, Victoria Nuland. Osmani
në një shkrim të publikuar në
llogarinë e vet në “Twitter” ka
shkruar se takimi ishte produktiv
dhe se Kosova nuk ka aleat më të
madh se ShBA-në. “Një takim
mjaft produktiv me nënsekretaren
e shtetit, Victoria Nuland, për ta
riafirmuar angazhimin afatgjatë të
dy vendeve tona ndaj partneritetit
dhe vlerave të përbashkëta.
Kosova nuk ka aleat më të madh se
ShBA-në dhe unë mezi pres të
punoj së bashku për t’i siguruar që
ne edhe më tej do të kontribuojmë
për paqe dhe demokraci”, ka
shkruar Osmani.
Për takimin e zhvilluar është

deklaruar edhe Nuland, e cila ka
thënë se me kënaqësi ka pritur
presidenten Osmani. “Me
kënaqësi mirëprita presidenten e
Kosovës, Vjosa Osmani, për të
diskutuar për një gamë të gjerë
prioritetesh të përbashkëta, duke
përfshirë sundimin e ligjit,
energjinë dhe normalizimin e
marrëdhënieve me Serbinë.
Shtetet e Bashkuara falënderojnë
Kosovën për mbështetjen e
hershme dhe bujare për t’i pritur
përkohësisht afganët e
zhvendosur”, ka deklaruar Nuland
më herët.
Osmani gjatë vizitës në ShBA ka
takuar kryeshefin ekzekutiv të
Korporatës së Sfidave të
Mijëvjeçarit (MCC), Mahmoud
Bah, ku është diskutuar për rolin e
MCC-së në Kosovë dhe për
nevojat e sektorit të energjisë.

Osmani, pas takimit me Nulandin: Kosova 
nuk ka aleat më të madh se ShBA-në
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PRISHTINË, 11 NËNTOR -
Ministria e Arsimit, e
Shkencës, e Teknologjisë dhe
e Inovacionit (MAShTI)
nëpërmjet një njoftimi për
media ka bërë me dije se 812
vajza dhe gra që studiojnë në
fushat e shkencës,
teknologjisë, inxhinierisë dhe
matematikës kanë përfituar
mbështetje nga shteti.
“Ministria e Arsimit, e
Shkencës, e Teknologjisë dhe
e Inovacionit (MAShTI) ka

publikuar sot listën e
përfitueseve në thirrjen për
mbështetje financiare të
studenteve vajza/gra në
fushat e Shkencës,
Teknologjisë, Inxhinierisë dhe
Matematikës (STEM) të
arsimit të lartë në Kosovë”,
thuhet në njoftim.
MAShTI ka theksuar që për
përfitimin e kësaj ndihme
financiare kishin aplikuar
gjithsejtë 1 315 studente të
departamenteve të

përmendura më lart, por
vetëm 812 prej tyre i kishin
plotësuar kriteret e kërkuara.
“Në këtë thirrje kanë aplikuar
gjithsej 1 315 studente, ndërsa
komisioni vlerësues i
MAShTI-t ka konstatuar se
812 prej tyre i kanë
përmbushur kriteret e
kërkuara të thirrjes dhe janë
përfituese të kësaj
mbështetjeje financiare në
vlerë prej 1 000 euro për
secilën”, ka njoftuar MAShTI.

812 studente përfitojnë ndihmë financiare nga shteti

SPLIT, 11 NËNTOR - Me ftesë të
homologut kroat, ministri i
Mbrojtjes, Armend Mehaj,
mori pjesë në konferencën
vjetore të Kartës së Adriatikut -
ShBA, në nivel të ministrave të
mbrojtjes, të mbajtur më 9-10
nëntor në Split të Kroacisë.
Paraprakisht, ministri Mehaj,
përveç takimit me ministrin
kroat të Mbrojtjes, Mario
Banozic, ka realizuar takime
edhe me
zëvendësndihmëssekretarin e
Mbrojtjes për Rusi, Ukrainë
dhe Euroazi, Nathaniel Adler,
zëvendësministrin e Mbrojtjes
së Maqedonisë së Veriut,
Bashkim Hasani dhe drejtorin
e Politikave të Mbrojtjes në
Ministrinë e Mbrojtjes së Malit
të Zi, gjeneralmajor Rajko

Pesic.
Gjatë punimeve të
konferencës, në sesionin
kryesor “Sfidat e reja të
sigurisë - nxitje për
bashkëpunimin e zgjeruar të
sigurisë dhe mbrojtjes së A-5”,
ministri Mehaj në ekspozenë e
tij ka folur për nevojën e
bashkëpunimit në fushën e
sigurisë dhe mbrojtjes, si në
rastin e pandemisë me Covid-
19 si dhe shtimin e këtij
bashkëpunimi për
rimëkëmbjen rajonale post-
covid. Ai u fokusua edhe për
shqetësimin në rritje nga
ndërhyrjet e huaja në
Ballkanin Perëndimor, me
theks të veçantë atë të Rusisë
dhe Kinës përmes Serbisë.
Ministri Mehaj ua ka

përmendur të pranishmëve
rrezikun e madh të këtyre
kërcënimeve ruse dhe rolin
destabilizues të Serbisë si në

rastet e fundit në Mal të Zi dhe
Bosnjë e Hercegovinë dhe
tentimin për krijimin e
tensioneve në kufi me

Kosovën, duke rikujtuar
tragjeditë e shkaktuara nga
regjimi i Millosheviqit në
Kosovë, Bosnjë dhe Kroaci.  
Lidhur me synimin e
Republikës së Kosovës për
anëtarësim në organizatat
ndërkombëtare, ministri
Mehaj ka ftuar të gjitha vendet
anëtare të Kartës së Adriatikut
që të pajtohen me kërkesën e
Kosovës për anëtarësim të
plotë në këtë iniciativë të
sigurisë rajonale. “Anëtarësimi
ynë në Kartën e Adriatikut -
ShBA do të na ofronte një
mundësi më të madhe për të
kontribuar drejtpërdrejt në
paqen, sigurinë dhe
stabilitetin rajonal dhe më
gjerë”, ka theksuar ministri
Mehaj.

Ministri Mehaj: Kosova e vendosur 
në rrugën euroatlantike

Faton DËRMAKU

PRISHTINË, 11 NËNTOR - Policia e
Kosovës dhe Prokuroria
Themelore e Prishtinës kanë
mbajtur konferencë të
përbashkët për media, në të
cilën kanë njoftuar për
konfiskimin e 75 kilogramëve
substancë narkotike që

dyshohet se është e llojit
marijuanë dhe për arrestimin e
pesë të dyshuarve.
Droga dyshohet se ka hyrë në
Kosovë nga vendet fqinje dhe
ishte e destinuar për vendet e
BE-së. Arrestimi i katër
personave ka ndodhur të
mërkurën, ndërsa personi i
pestë i dyshuar është arrestuar
të enjten. Me vendim të

prokurorit të dyshuarit
ndodhen në ndalim.
Në konferencën për media
është bërë me dije se gjatë këtij
aksioni janë sekuestruar vetura,
telefona dhe para të gatshme.
Reshat Murselaj nga Drejtoria
për Hetimin e Trafikimit të
Narkotikëve në Policinë e
Kosovës ka thënë se hetimet për
këtë rast kanë nisur katër muaj

më parë. “Personi me inicialet
M. S. është ndaluar dje në
rrugën magjistrale Prishtinë –
Mitrovicë, por është nisur me
vrull duke rrezikuar jetën e
zyrtarëve policorë. Gjatë rrugës
ka aksidentuar pjesëmarrës dhe
vetura të tjera në
komunikacion. Pas ndjekjes
policia ka arritur ta arrestojë M.
S., 55 vjeç, në Dobërlluk të
Vushtrrisë, pasi kishte lënë
veturën dhe kishte tentuar të
ikte në këmbë, duke sulmuar
fizikisht policët. Në veturën e tij
janë gjetur 18 paketime
marijuanë (20 kilogramë), të
cilat janë konfiskuar”, ka thënë

Murselaj.
Ai ka theksuar se atij i është
bastisur shtëpia në Mitrovicë,
por nuk është gjetur asgjë e
dyshuar. “Më pas në Bardhosh,
te personi me inicialet V. B., në
lokalet e shtëpisë së tij policia ka
gjetur 50 paketime të mbushura
me marijuanë që, pas matjes, ka
rezultuar se kanë peshë 55
kilogramë. Po ashtu, janë gjetur
193 fishekë, vetura, 6 telefona, 1
600 euro para dhe dinarë të
Serbisë”, ka thënë Murselaj. Po
ashtu, ai ka treguar se janë
arrestuar edhe tre persona të
tjerë, në mesin e tyre ka edhe
persona me nënshtetësi serbe.

Konfiskohen 75 kilogramë drogë në Vushtrri 
dhe Bardhosh, arrestohen pesë persona



07E PREMTE, 12 NËNTOR 2021AKTUALE

PRISHTINË, 11 NËNTOR -
Ministria e Shëndetësisë ka
njoftuar se, sipas të dhënave
nga Instituti Kombëtar i
Shëndetësisë Publike i
Kosovës, prej 1 427
testimeve, 6 qytetarë kanë
rezultuar pozitivë me
virusin Covid-19. 

Gjatë 24 orëve të fundit nuk
është shënuar asnjë rast i
vdekjes.
Të enjten janë shëruar edhe
21 qytetarë, kurse numri i
përgjithshëm i të shëruarve
është 157 504.
Në total numri i rasteve
aktive është 429.

Në 24 orët e fundit janë
dhënë 2 264 doza të vaksinës
kundër Covid-19.
Prej fillimit të vaksinimit në
të gjitha qytetet e Kosovës
janë dhënë 1 589 739 doza të
vaksinës. Deri më sot 746
232 qytetarë janë vaksinuar
me dozën e dytë.

Gjashtë raste të reja me Covid

Faton DËRMAKU

PRISHTINË, 11 NËNTOR - Me qëllim
të parandalimit të infektimit dhe
mbrojtjes nga Covid-19,
Ministria e Shëndetësisë u ka
bërë thirrje qytetarëve të cilët e
kanë kaluar Covidin në muajt e
fundit, që të vaksinohen me
vaksinën kundër këtij virusi.
“Të dhënat shkencore sugjerojnë
se ata që e kanë kaluar Covid-19
mund të vaksinohen dy javë pas
shërimit. Imuniteti natyral i
fituar nga kalimi i sëmundjes
vjen duke u dobësuar me kohë
dhe, për më tepër, jo të gjithë ata
që e kalojnë Covid-19 fitojnë
imunitet të mjaftueshëm për t’u
mbrojtur nga riinfeksioni.
Prandaj, me qëllim të
parandalimit të riinfeksionit,
Ministria e Shëndetësisë u bënë

thirrje këtyre qytetarëve që të
vaksinohen”, është thënë në
njoftimin për media të kësaj
ministrie.
Ministria e Shëndetësisë ka
theksuar se vaksinimi është
mënyra më e mirë dhe më e
sigurt për të parandaluar Covid-
19, veçanërisht format e rënda të
sëmundjes dhe vdekjet. “Në të
njëjtën kohë, Ministria e
Shëndetësisë u bënë thirrje të
gjithë qytetarëve që, krahas
vaksinimit, t’i zbatojnë masat
parandaluese kundër Covid-19
dhe rekomandimet e
profesionistëve shëndetësorë”,
thuhet në njoftimin e MSh-së.
Ushtruesja e detyrës e ministres
së Shëndetësisë, Dafina Gexha-
Bunjaku, ka vizituar ekipet
mobile të vaksinimit në Qendrën
e Vaksinimit Kundër Covid-19 në
Fushë-Kosovë, ku kryesisht po

vaksinohen qytetarë të
komunitetit rom, ashkali dhe
egjiptian.
Bashkë me ministren Gexha
ishin dhe Nona Zicherman, shefe
e Zyrës së UNICEF-it dhe Zeinah
Salahi, shefe e USAID-it në
Kosovë. Ky angazhim po
realizohet përmes
bashkëpunimit në mes të QKMF-
së, OJQ-së Balkan Sunflowers
Kosova, USAID-it dhe UNICEF-
it.
Ministrja Gexha-Bunjaku ka

falënderuar ekipet e vaksinimit
për angazhimin e çmuar dhe
vetëmohimin në këtë proces të
rëndësishëm për shëndetin
publik dhe, në të njëjtën kohë, ka
kërkuar mbështetjen nga secili
qytetar, të bisedojnë me të
afërmit e tyre që të vaksinohen sa
më shpejt. “Tash kur kemi
mjaftueshëm vaksina dhe
ndodhemi në një situatë të qetë
epidemiologjike, të vaksinohen
qytetarët. Kështu mbrojmë
kujdesin shëndetësor nga

mbingarkesa, ekonominë nga
mbyllja dhe mirëqenien tonë
sociale nga kufizimet”, ka
deklaruar ajo.
Vaksinimi mobil do të vazhdojë
pa ndërprerje me një orar të
kombinuar nga punonjësit e
kujdesit shëndetësor dhe do të
vizitohen zonat me frekuentim të
lartë dhe zonat rurale, për të
lehtësuar kuptimisht qasjen e
qytetarëve në vaksinimin kundër
Covid-19 në të gjithë Republikën
e Kosovës.

MSh-ja: Personat që kanë kaluar
Covidin duhet të vaksinohen

Ministria e Shëndetësisë u ka bërë thirrje
qytetarëve të cilëve e kanë kaluar Covidin në
muajt e fundit që të vaksinohen me vaksinën
kundër këtij virusi. Në të njëjtën kohë,
Ministria e Shëndetësisë u bënë thirrje të
gjithë qytetarëve që, krahas vaksinimit, t’i
zbatojnë masat parandaluese kundër Covid-
19 dhe rekomandimet e profesionistëve
shëndetësorë

Vendimi për dozën e tretë dhe
dozën përforcuese të vaksinës
kundër koronavirusit pritet të
merret shumë shpejt edhe në
Kosovë. “Është çështje ditësh
marrja e vendimit, pasi komiteti
për imunizimin e popullatës
kundër Covid-19 [sëmundjes që
e shkakton koronavirusi] e ka
trajtuar çështjen e dhënies së
dozës përforcuese dhe dozës së
tretë”, konfirmoi për “Radion
Evropa e Lirë” Ministria e
Shëndetësisë. 
Instituti Kombëtar i
Shëndetësisë Publike i Kosovës i

ka rekomanduar Ministrisë së
Shëndetësisë qysh në muajin
shtator që të nisë dhënien e
dozës së tretë. Kjo dozë ka nisur
të jepet në shumë vende të botës
pas rekomandimeve nga
Organizata Botërore e
Shëndetësisë dhe rregullatorët e
tjerë shëndetësorë. 
Dozë përforcuese është ajo që i
jepet një personi plotësisht të
vaksinuar, për t’i ndihmuar për
përforcimin e mbrojtjes që
mund t’i ketë rënë me kalimin e
kohës.
Dozë e tretë konsiderohet ajo që

i jepet dikujt që nuk ka krijuar
përgjigje të fuqishme imunitare
nga seritë e para të vaksinimit.
Kosova ka nisur fushatën e
vaksinimit në fund të marsit dhe
deri më 10 nëntor më shumë se
745 000 qytetarë apo mbi 41 për
qind e popullatës së
përgjithshme i kanë marrë nga
dy doza të vaksinës.
Vaksinat që jepen në Kosovë janë
“Pfizer/BioNTech” dhe
“AstraZeneca”, të dyja të
miratuara nga Organizata
Botërore e Shëndetësisë dhe
Agjencia Evropiane e Barnave.

Brenda ditësh në Kosovë 
edhe doza e tretë
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PRISHTINË, 11 NËNTOR - Nën
organizimin e Konsullatës dhe
Odës Ekonomike të Stambollit
është bërë paraqitja e
avantazheve për investime të
Kosovës.

Kryetari i Odës Ekonomike të
Kosovës, Berat Rukiqi, ka
treguar potencialet që vendi
ynë ka për investitorët e huaj.
“Në Stamboll, me disa nga
kompanitë më të fuqishme

turke, shumë prej tyre patriotë,
me origjine nga të gjitha trojet
shqiptare”, ka njoftuar Rukiqi
në llogarinë e vet në
“Facebook”. 
Të pranishëm në këtë paraqitje

kanë qenë ambasadori i
Kosovës në Ankara, Ilir Dugolli,
konsullja në Stamboll, Suzana
Novobërdaliu dhe kryetari i
Odës Ekonomike të Stambollit,
Sekib Avdagiç.

Paraqiten në Stamboll avantazhet ekonomike të Kosovës

TIRANË, 11 NËNTOR - Shqipëria
dhe Bosnja e Hercegovina
janë dy vendet e Ballkanit
Perëndimor që po vuajnë më
shumë nga largimi
domethënës i profesionistëve
të teknologjisë, thuhet në
raportin e fundit të Bankës
Evropiane për Rindërtim dhe
Zhvillim (BERZh).
Raporti i Tranzicionit i
BERZh-it, i cili përqendrohet
në tendencat e digjitalizimit,
tregon se mesatarisht 1.5 për
qind e njerëzve që kanë listuar
disa njohuri teknologjike në
profilin e tyre janë larguar
jashtë në vitin 2019.
Megjithëse kërkesat për këto
aftësi mund të jenë të larta në
vendet në zhvillim, firmat në
ekonomitë e përparuara
mund të ofrojnë paga shumë
më të larta. 
Në këtë raport Shqipëria
renditet ndër vendet e rajonit
në BERZh që ka peshën më të
ulët të ekspertëve dhe
profesionistëve të
teknologjisë së informacionit
në raport me totalin e të
punësuarve, që i referohen
vitit 2019, me më pak se 1 për
qind të totalit nga 3 për qind
që është mesatarja e
ekonomive të zhvilluara.
Ndryshe nga vendet e
zhvilluara, në Shqipëri
dominojnë sektorët me
intensitet të ulët dhe të
mesëm të digjitalizimit, duke
përbërë rreth 70 për qind të

punësimit në 2019. 
Për vitin 2020, Shqipëria
treguesin e mundësive
digjitale e ka 65.4, duke u
renditur më mirë se
Maqedonia e Veriut me 59.3,
Mali i Zi me 58.5 dhe Bosnja e
Hercegovina me 45.2. Më mirë
në rajon është Serbia me 68.
Listën e kryesojnë Shtetet e
Bashkuara, ku treguesi i
mundësive digjitale është
95.4.
Në krahasim me vitin 2015,
kur treguesi ishte 46 pikë,
Shqipëria ka bërë përparim.
Përmirësimi më i madh është
në shërbimet e qeverisë, nga
44.1 pikë në 83 pikë, në nivele
të ngjashme me shtetet me
ekonomi të përparuara.
Më dobët treguesi është për
infrastrukturën me 55.6 pikë
nga 44.1 pikë në vitin 2015 dhe
aftësitë që, pothuajse, nuk
kanë ndryshuar fare në
krahasim me pesë vjet më
parë, nga 55.7 në 55.8.
Treguesi i rregullimit të tregut
është përmirësuar nga 40.6 në
67.2.
Shqipëria renditet më dobët
në digjitalizimin e individëve
me 20.4, në raport me atë të
formave me 51.4. Sipas
raportit, niveli i digjitalizimit
është i ngjashëm me atë të
zhvillimit të vendeve. Niveli i
ulët i digjitalizimit të njerëzve
është edhe një nga faktorët që
pengon përdorimin e
teknologjive digjitale.

BERZh-i: Shqipërisë po i largohen 
profesionistët e teknologjisë

PRISHTINË, 11 NËNTOR -
Punëtorët e Postës së Kosovës
kanë protestuar të enjten
duke kërkuar dorëheqjen e
bordit të përkohshëm dhe të
kryeshefes ekzekutive dhe
vartësve të saj. 
Kryetari i Shoqatës Sindikale
të Postës së Kosovës, Liridon
Mirena, në një konferencë për
media, ka kërkuar nga
kryeministri Albin Kurti që të
ndërhyjë në këtë ndërmarrje
pasi, sipas tij, keqpërdorimet
po bëhen në emër të tij dhe
partisë së tij. “Jemi këtu për t’i
paralajmëruar për masat që
do t’i ndërmarrim në rast se
nuk përmbushen kërkesat
tona. Kërkesat janë: dorëheqja
e parevokueshme e bordit të
përkohshëm të drejtorëve, e
ushtrueses së detyrës së
kryeshefit ekzekutiv, e

ushtruesit të detyrës së
burimeve njerëzore, e
drejtoreshës së operacioneve
si dhe dorëheqja e komisionit
të disa ristrukturimeve që janë
duke ndodhur”, ka thënë
Mirena. Ai ka treguar se
plaçkitja e 40 mijë eurove ka
dëmtuar imazhin e Postës dhe
se ka rrezikuar jetën e
punëtorëve.
Mirena ka kërkuar ndërhyrjen
e Kutit për atë, siç ka thënë ai,
lirimin e Postës nga përfituesit
e pushteteve. “Kërkojmë nga
kryeministri Albin Kurti që të
ndërhyjë urgjentisht, sepse të
gjitha këto keqpërdorime po
bëhen në emër të tij dhe të
partisë së tij. Kërkojmë nga
Kurti që ta lirojë Postën për
përfituesit dhe servilët me të
gjitha pushtetet dhe partitë”,
ka thënë Mirena.

Protestojnë punëtorët e Postës



09E PREMTE, 12 NËNTOR 2021OPINION

Sadik ZEQIRI

Ish-i burgosuri politik Isak
Shabani, lindur më 1964 në
Orllan të Podujevës, ka qenë
bashkëluftëtar i Zahir
Pajazitit. Për fatin e keq të tij,
në fillim të vitit 1997
arrestohet me shumë
bashkëluftëtarë dhe
bashkëveprimtarë. Shabani
në atëkohë akuzohej për
terrorizëm dhe, mbi bazën e
kësaj akuze, ishte dënuar me
10 vjet burgim. Si shumë të
burgosur të tjerë, edhe Isak
Shabani, të cilin gjatë kohës
së luftës dhe pas saj e
thërrisnim “Caka”, kishte fatin
e keq të përjetonte tmerre në
burgje dhe të qëndronte sa në
një burg të Kosovës, sa në një
të Serbisë. “Caka” ishte
përjetues edhe i masakrës në
burgun e Dubravës, e cila pati
ndodhur më 19-24 maj 1999.
Pas qëndrimit për më shumë
se katër vjet në burgjet serbe,
“Caka” bashkë me shumë të
burgosur lirohet nga burgu
dhe vazhdon jetën dhe
veprimtarinë në Kosovë. Isak
Shabani fillon punën në
Ministrinë e Shëndetësisë në
departamente të ndryshme.
Ministria e vlerëson
seriozitetin e “Cakës” dhe e
emëron në pozita të
rëndësishme brenda
institucionit. Shabani për një
kohë të gjatë ka qenë shef i

Divizionit për Licencim dhe
Akreditim të Institucioneve
Shëndetësore, ndërsa kohën e
fundit ka kryer detyrën e
zëvendësuesit të drejtorit të
Departamentit për Zhvillim
Strategjik Shëndetësor.  
Në fillim të vitit 2020, në
muajin janar, “Caka” merr një
ofertë nga Partia Demokratike
e Kosovës që të futet në listën
e kësaj partie për deputet të
Kuvendit të Kosovës. Para se
ta pranojë këtë ofertë, Isaku
fillon konsultimet me shokë
dhe me familjarë, ndërkohë
takon edhe ish-shokët e
burgut për t’u konsultuar me
ta. Për këtë rast konsultohet
me Hajredin Hysenin, Nait
Hasanin, Bajrush Xhemajlin,
Bislim Zogajn, Ismet
Mahmutin, Xhelal Canzibën,
Defrim Rifajn, Xhevat
Podvoricën, Musë Gashin,
Sadik Zeqirin, Naim Lushin,
Avni Shalën, Blerim Camajn e
shumë e shumë të burgosur të
tjerë. Me cilindo që takohej
me këta, i pyeste: A ia vlen të
kandidoj për deputet dhe a
jam i duhur për ta
përfaqësuar shtresën e
njerëzve të vuajtur në
Kuvendin e Kosovës, nëse e
marr besimin tuaj?
Të gjithë njëzëri i dhamë
besimin dhe mbështetjen, si
dhe i kërkuam të jetë pjesë e
kandidatëve për deputetë. Për
dy arsye, se Isak Shabani e
meritonte mbështetjen; së
dyti, se Partia Demokratike e
Kosovës kishte marrë goditje
të rëndë pas arrestimit të
liderit historik, ish-
presidentit Hashim Thaçi
dhe kryetarit të PDK-së,
Kadri Veseli.
Pas hartimit të listës për
deputetë, PDK-ja Isak

Shabanin e rendit në numrin
34. I vendosur, matshëm dhe
qetë dhe bindshëm, nis
fushatën për besimin që
duhej t’i jepej. Takohet me
shumëkënd dhe u jep arsye
shumëkujt pse duhet ta
votonin PDK-në dhe atë. E
nis këtë betejë, të mbledhjes
së votave dhe të shpërndarjes

së besimit në Llap, pastaj e
vazhdon në Prishtinë, Pejë,
Gjilan, Ferizaj, Kaçanik,
Prizren, Suharekë, Rahovec,
Gjakovë, Pejë, Drenicë,
Mitrovicë, Obiliq, Klinë etj.
Pas shpalljes së rezultatit nga
KQZ-ja për kandidatët për
deputetë, “Caka” merr
besimin e 8 729 votuesve, të

cilat nuk i pati të
mjaftueshme për t’u
zgjedhur deputet në
zgjedhjet e 14 shkurtit.
Megjithatë, mbetet personi i
tretë në radhë për t’u bërë
pjesë e Kuvendit. Pas
mbajtjes së zgjedhjeve lokale,
dy deputetë nga radhët e
Partisë Demokratike të
Kosovës, kandidatë për
kryetar të komunave,
zgjedhen kryetarë komunash
dhe heqin dorë nga ulësja e
deputetit. Pas largimit të tyre
nga lista, i lëshohet radha ish-
të burgosurit politik, shokut
tonë Isak Shabanit, i cili bëhet
deputet i legjislaturës së 8 të
Kuvendit të Kosovës.
Komisioni Qendror i
Zgjedhjeve ka rekomanduar
që kandidati për deputet, Isak
Shabani, ta zëvendësojë ish-
deputetin Fadil Nura në
Kuvendin e Kosovës, i cili
është zgjedhur kryetar i
komunës së Skenderajt.
Në emër të tij, të shokëve tanë,
të të gjithë bashkëluftëtarëve
dhe bashkëvuajtësve tanë, të
gjithë atyre votuesve që e kanë
votuar Isak Shabanin, u jemi
shumë mirënjohës dhe u
shprehim falënderime që i
besuan bashkëluftëtarit të
Zahir Pajazitit, i cili, ashtu
sikurse na ka siguruar para
zgjedhjeve, zëmë besë se do të
na përfaqësojë më mirë se
shumë të tjerë në Kuvendin e
Republikës së Kosovës.

Dy fjalë për ish-të burgosurin politik, 
deputetin Isak Shabani
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PRISHTINË, 11 NËNTOR -
Përfaqësuesja e Kosovës në futboll
u është rikthyer stërvitjeve pas
miqësores ndaj Jordanisë. Në
seancën e së enjtes kanë stërvitur
vetëm futbollistët që ishin më pak
të angazhuar dhe ata që nuk
luajtën në ndeshjen miqësore
teksa pjesa tjetër ka bërë
rigjenerim në hotel. Edhe pse ishte
vetëm një miqësore, humbja nga
Jordania ka bërë që zhgënjimi te
lojtarët të jetë evident dhe tashmë
në ditët e mbetura deri te dueli me
Greqinë duhet të punohet për
ngritjen e moralit të ekipit, në
mënyrë që në Athinë të ketë
paraqitje sa më të mirë. E
përzgjedhësi Gliha ka punuar
pikërisht në këtë drejtim gjatë
stërvitjes, teksa edhe futbollistët
Toni Domgjoni dhe Blendi Idrizi
shprehën optimizëm se në
ndeshjen e radhës ekipi do të
tregojë një fytyrë tjetër. 
Futbollisti Toni Domgjoni ka
kërkuar që të harrohet humbja
miqësore nga Jordania (0-2) dhe

fokusimi të jetë maksimal në
ndeshjen e radhës kundër Greqisë
në Athinë. “Stërvitja ka qenë e mirë
dhe intensive. Ndeshja e
mbrëmshme nuk ka qenë aq e
mirë, por ka qenë thjesht një lojë
miqësore. Këtë lojë duhet ta
harrojmë sa më shpejt dhe të
përqendrohemi te dueli me grekët.
Normalisht jemi të gjithë paksa
nervozë pas asaj humbjeje, por
duhet të koncentrohemi për lojën
e ardhshme dhe ta japim

maksimumin. Kam dëshirë të
debutoj për Kosovën në ndeshje
zyrtare dhe besoj se të gjithë
kundër Greqisë do të përpiqemi ta
bëjmë më të mirën për ‘Dardanët’
dhe për krejt Kosovën”, ka thënë
Domgjoni. 
Zhgënjimin nga humbja miqësore
që e ka pësuar Kosova nga
Jordania e ka vënë në pah edhe
Blendi Idrizi, i cili, po ashtu, beson
në paraqitje shumë më pozitive
ndaj Greqisë. “Dita ka qenë e

vështirë, sepse kemi qenë paksa të
demoralizuar, por besoj që krejt
jemi profesionistë dhe e kemi
analizuar secili për vete atë
paraqitje dhe prej sot duhet të
shohim përpara drejt ndeshjes së
radhës. Duhet ta analizojmë të
gjithë atë ndeshje si staf dhe të
shohim se çfarë ka shkuar gabim.
Kundër Greqisë duhet të tregojmë
se loja e djeshme ka ndodhur një
herë dhe nuk duhet të ndodhë
sërish. Duhet të tregojmë një fytyrë

ndryshe. Atje shkojmë për të
dhënë maksimumin dhe për të
arritur fitore”, është shprehur
Idrizi. 
Kosova të premten do ta zhvillojë
stërvitjen e radhës e kompletuar,
derisa të shtunën në mëngjes do të
udhëtojë në Athinë.

Kosova U21 pëson
humbje nga Drenica 

Skuadra e Drenicës ka shënuar
fitore në ndeshjen miqësore
kundër Përfaqësueses së Kosovës
U21. “Kuqezinjtë” kanë triumfuar
minimalisht 1-0 në takimin e
zhvilluar në stadiumin “Bajram
Aliu” të Skenderajt. Golin e vetëm
në këtë ballafaqim e realizoi Erdin
Dushi në minutën e tretë. Kjo
përballje për të përzgjedhurit e
trajnerit, Michael Nees, është në
kuadër të përgatitjeve për
ndeshjen kualifikuese të
Kampionatit Evropian kundër
Shqipërisë U21.

‘Dardanët’ u rikthehen stërvitjeve, Domgjoni 
dhe Idrizi paralajmërojnë fitore kundër Greqisë

Prishtinë, 11 nëntor - Qendra
Nacionale e Basketbollit është e
para në vendin tonë, në të cilën
janë grumbulluar lojtarët më të
mirë nga Kosova për gjeneratën
U15. Ata janë akomoduar në
Prishtinë dhe stërviten dy herë
në ditë. Projekti ka filluar më 18
tetor dhe kjo gjeneratë do të jetë
së bashku deri në fund të
edicionit, kurse në vitin e
ardhshëm do të fillohet edhe me
femra, ndërsa projekti është
katërvjeçar. Te lojtarët e rinj në
vizitë ishin basketbollistët e
Kosovës. Drilon Hajrizi me
nostalgji ka kujtuar kohën si

kanë stërvitur më herët. “Jam
duke u kënaqur, po ndihem i ri,
duke e kthyer prapa veten, se në
çfarë kushte dhe mënyre kemi
stërvitur. Ky organizim nga
Federata (FBK) është për lakmi
dhe e përgëzoj. E kisha lutur të
vazhdojë me këtë nismë, që të
mos ndalet asnjëherë, sepse
është diçka që na ka munguar në
të kaluarën. U uroj sukses
djemve që të punojnë dhe t’i
realizojnë ëndrrat e tyre”, është
shprehur Hajrizi për faqen zyrtare
të FBK-së. Kosova do të ketë dy
ndeshje të rëndësishme ndaj
Norvegjisë dhe Danimarkës, më

25 dhe 28 nëntor. “Siç dihet, kemi
mungesë të Lis (Shoshit). Me të

vërtetë është mungesë e madhe.
Por, më gëzon fakti që lojtarët e
tjerë që luajnë në Kosovë janë në
formë shumë të mirë dhe po e
bëjnë barrën kryesore në klubet e
tyre. Sa iu përket ekipeve
kundërshtare, ende nuk e kemi
rosterin e tyre, por unë besoj
shumë në ekipin tonë. Shpresoj
që do të punojmë dhe
angazhohemi për njëri-tjetrin
dhe për shtetin e Kosovës. Gjasat
janë maksimale. Danimarka
është ekip pak më cilësor, por
shpresoj t’ia arrijë qëllimit”, ka
shtuar basketbollisti i Kosovës. 
Më 28 nëntor Kosova përballet

me Danimarkën në shtëpi,
ndërsa pas një kohe të gjatë
rikthehen edhe tifozët “dardanë”.
“Kemi arsye të dyfishtë të fitojmë
ndaj Danimarkës. Njëra është me
një datë të rëndësishme për ne si
popull (28 nëntori), e dyta që
luajmë para publikut tonë, që
gjithmonë na ndihmojnë shumë,
por edhe rëndësia e ndeshjes
është e madhe dhe shpresoj t’i
gëzojmë shqiptarët anembanë
botës me fitore”, ka përfunduar
Hajrizi. 
Dy ndeshjet e Kosovës janë në
kuadër të parakualifikimeve të
“Euro 2025”.

Hajrizi: Më 28 nëntor kemi arsye për festë të dyfishtë

SKENDERAJ, 11 NËNTOR (ER) -
Skuadra e Drenicës po regjistron
rezultate pozitive në këtë
edicion garash në BKT
Superligën e Kosovës në futboll,
por klubi kuqezi është përfshirë
nga një krizë e thellë financiare
ku futbollistët kuqezi ka dy muaj
që nuk kanë marrë paga. Pas
kësaj situate ka reaguar edhe
trajneri i klubit, Tahir Lushtaku.
Ky i fundit ka kërkuar që të
merren masa dhe të gjendet një
zgjidhje para se futbollistët të
hyjnë në bojkot. “Klubi po kalon
nëpër një krizë të thellë
financiare, pa mbështetje nga

askush (në  aspektin financiar).
Po reagoj, me qëllim të mos vijë
situata deri në bojkotim të
stërvitjeve dhe ndeshjeve nga
ana e futbollistëve të cilët m’i
kanë shprehur këto shqetësime
ditët e fundit. Duke marrë
parasysh se si kemi arritur deri te
ndërtimi i ekipit, dhe me një
grup solid të futbollistëve që
kemi, me një fond të varfër të
futbollistëve, dhe me një buxhet
shumë të vogël, që nuk vazhdoj
të përmbushet as ky buxhet i
vogël,  ne kemi arritur të kemi
rezultate dhe suksese që për një
dekadë nuk janë arritur më parë.

Gjatë  këtyre 12 xhirove kemi
qenë gjithmonë të renditur në tri
pozitat e para në klasifikim”, ka
thënë Lushtaku. 
Shefi i shtabit teknik në

skuadrën kuqezi ka konfirmuar
se futbollistët janë që dy muaj pa
paga dhe duhet që të gjithë së
bashku të bëjnë një organizim të
mirëfilltë për t’i arritur
objektivat e klubit. “Po bëhen
tashmë dy muaj që nuk janë
paguar obligimet ndaj lojtarëve
dhe stafit, si dhe obligimet e
tjera, që i duhen skuadrës për të
funksionuar dhe përkrahja që i
duhet skuadrës për vazhdimësi
të kampionatit, për t’i arritur
objektivat, sepse jemi në rrugën
e duhur që me këto rezultate që i
kemi ne të mendojmë më lart
dhe për një objektiv të caktuar

deri në fund të kampionatit.
Mendoj se klubi ka nevojë për
ndihmën dhe përkrahjen morale
dhe financiare nga donatorët,
bizneset, komuna dhe tifozët e
qytetit tonë, dhe ka nevojë për
një organizim të mirëfilltë,
afatgjatë, me një plan konkret
nga njerëzit që duhet të jenë
pjesë e kryesisë së klubit.
Njëherësh duhet t’i bashkojmë
të gjitha forcat me një qëllim të
shëndoshë, për ta organizuar
klubin në mënyrën më të mirë të
mundshme, përfshirë të gjithë
pa dallim”, ka deklaruar
Lushtaku.

Futbollistët e Drenicës që dy muaj pa paga, reagon Tahir Lushtaku
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TIRANË, 11 NËNTOR - Sulmuesi
Armando Broja është gati për
dy sfidat e fundit të
kombëtares së Shqipërisë
ndaj Anglisë dhe Andorrës.
Konfirmimin e bëri klubi
anglez nëpërmjet një
deklarate për shtyp, ku
saktësoi se sulmuesi do të

luajë në “Wembley” këtë të
premte përballë “Tre
Luanëve”. Broja kishte pësuar
një lëndim në kavilje dhe
stafi mjekësor i
Southamptonit vendosi ta
mbante nën vëzhgim për ta
kuruar. Me shpresën se
mrekullia do të realizohej,

edhe stafi kuqezi e pranoi
këtë zgjidhje, për më tepër që
i kurseu futbollistit
udhëtimet, kohë e cila u
shfrytëzua për rehabilitimin e
tij të plotë. Rikuperimi i
talentit 20-vjeçar u bë i
mundur dhe ai do të jetë në
dispozicion të trajnerit Edy

Reja, përse jo, për ta nisur si
titullar në ndeshjen ndaj
Anglisë. Ky zhvillim pozitiv
bëri që sulmuesi Ernest Muçi,
i afruar si alternativë në
Kombëtaren A, të kthehet te
Shpresat për ndeshjet
vendimtare në transfertë me
Slloveninë dhe Kosovën.

Broja luan ndaj Anglisë

Fenerbahçe mund ta marrë Muriqin në
formë huazimi 

Sulmuesi i Kosovës, Vedat Muriqi, mund të rikthehet në
Fenerbahçe. Klubi turk ka shprehur interesim që ta marrë në
formë huazimi sulmuesin shtatlartë. Ofertën e klubit turk
mund ta pranojë Muriqi, i cili në skuadrën e Lazios nuk po
arrin të lë gjurmë. Eksperti i transferimeve, Nicolo Schira,
raporton se Fenerbahçe e do Muriqin gjatë afatit kalimtar të
janarit. “Vedat Muriqi mund të largohet nga Lazio në janar.
Fenerbahçe ka shprehur interesim për rikthimin e sulmuesit
në formë huazimi”.

Kjaeri dëshiron të pensionohet në Milan 
Mbrojtësi i Milanit, Simon Kjaer, ka zbuluar se mund ta
mbyllë karrierën me kuqezinjtë. Mbrojtësi danez nënshkroi
një zgjatje dyvjeçare të kontratës me gjigantët e Serisë A
muajin e kaluar dhe me këtë synon ta mbyllë karrierën në
“San Siro”. “E vlerësova, edhe pse politika e Milanit është që
të rinovojë për vetëm një vjet me lojtarë më të vjetër se 30
vjeç”, ka thënë Kjaer për “BT”. “Ky është sinjali më i mirë që
klubi mund të më japë. Nuk do ta ndryshoja karrierën time,
ose ndoshta po, mund të kisha luajtur për Milanin për 15
vjet. Ndoshta mund ta mbyll karrierën këtu. Nuk ka asnjë
vend tjetër ku do të doja të isha. Gjithçka më përshtatet në
mënyrë të përkryer: shokët e skuadrës, trajneri dhe stili ynë i
lojës. Është klubi i përkryer për mua. Djemtë e mi dhe gruaja
ime janë të lumtur në Milano”, ka deklaruar Kjaer, i cili iu
bashkua kuqezinjve nga Atalanta në janar të vitit 2020.
Tetorin e kaluar 32-vjeçari nënshkroi një marrëveshje të re
deri në qershor 2024. Ai ka luajtur 68 ndeshje me kuqezinjtë,
duke shënuar një gol.

Barça nuk e rikthen Alvesin 
Skuadra e Barcelonës nuk e ka ndër mend ta kthejë
mbrojtësin Dani Alves pavarësisht se 38-vjeçari shprehu
gatishmërinë për t’u kthyer si lojtar i lirë. 
Alves, i cili luajti për Barcelonën nga viti 2008 deri më 2016,
ka mbetur pa klub që prej shtatorit 2021 kur u largua nga
Sao Paulo. Ai ia ofroi shërbimet e veta ish-klubit së fundmi,
me synim për ta mbyllur karrierën aty ku bëri nam dikur.
Mbrojtësi anësor është në kërkim të një klubi të ri për vitin e
fundit në karrierën e vet të bujshme dhe beson se Barcelona
është klubi i përkryer për ditët e fundit si futbollist. Ai ua
kishte bërë me dije dëshirën për t’u kthyer disa zyrtarë
brenda klubit në javët e fundit. Megjithatë, trajneri Xavi
Hernandez dhe drejtuesit e Barcelonës nuk e kanë ndër
mend ta kthejnë Alvesin në “Camp Nou”, sepse qëllimi i tyre
është t’u japin hapësirë lojtarëve të rinj të klubit. Të
mërkurën u raportua se Alvesi do të takohej me drejtuesit e
Barçës në ditët në vijim për kthimin e tij të mundshëm në
“Camp Nou”, por kjo është hedhur poshtë nga Barcelona,
sipas së përditshmes spanjolle “Marca”.

SHKURT 

Piloti finlandez i
Mercedesit, Valtteri Bottas,
u konsiderua fajtor për
dështimin e
makinës gjermane në garën
e fundit në Meksikë. Edhe
pse e nisi garën nga “pole”,
ai nuk arriti të grumbullojë

pikë, pasi u përfshi në një
aksident që në kthesën e
parë. Pavarësisht prej
kritikave, Lewis Hamiltoni
doli në mbrojtje të shokut të
tij të
skuadrës. Duke folur për
aventurën e tij te Mercedesi,

nga ku do të largohet në
fund të këtij sezoni, Bottas
ka thënë: “Jam krenar për
atë që kam arritur dhe kam
dhënë te kjo makinë gjatë
këtyre viteve. Së bashku
arritëm shumë objektiva,
duke dhënë më të mirën për

Mercedesin dhe ndihmuar
Lewisin të shpallet kampion
bote në Formula 1. Për të
arritur gjithë këto fitore një
skuadër ka nevojë për dy
pilotë të mirë dhe unë e
Hamiltoni kemi qenë dy të
tillë. Dhashë gjithçka kisha

mundësi dhe këtë gjë kam
bërë edhe këtë sezon edhe
në këto gara të fundit. Do të
përpiqem të shpallem
kampion edhe këtë sezon”, u
shpreh Bottas, i cili në
sezonin tjetër do të garojë
me Alfa Romeo.

Bottas: Krenar për karrierën te Mercedesi, dhashë maksimumin për të dhe Hamiltonin 

BIRMINGHAM, 11 NËNTOR - Steven
Gerrard rikthehet në Premierë
Ligë për ta marrë drejtimin e
Aston Villas. 41-vjeçari drejtonte
Rangersin prej verës së vitit 2018
dhe ia doli ta rikthente ekipin
skocez te titulli kampion.
Zyrtarizimi ka ardhur nga një
postim i Aston Villës në “Twitter”,
me ish-mesfushorin që s’e
fshehu entuziazmin e tij në
lidhje me nisjen e kësaj aventure.
“Aston Villa është një klub me
histori dhe tradita. Unë jam
jashtëzakonisht krenar që do të
jem trajner i kësaj skuadre. Nga
bisedimet e kryera unë kuptova
se sa ambiciozë janë pronarët
dhe mezi pres të jap kontributin
tim në realizimin e objektivave.
Dua të shpreh mirënjohjen time
të sinqertë për të gjithë njerëzit
që lidhen me Rangersin, të cilët
më dhanë mundësinë të drejtoja

një klub të tillë. Ndihma që
dhashë në fitimin e titullit të 55-
të në histori do të mbetet
gjithmonë në zemrën time si një
çast i veçantë”, ka deklaruar
Gerrardi. Aston Villa renditet në

vend të 16-të në Premierë Ligë,
me 10 pikë të grumbulluara në
11 javë kampionat, teksa
shpreson që Gerrardi të arrijë që
ta ndihmojë për të rikuperuar
pikë.

Gerrardi, pas emërimit trajner i Aston
Villës: Më bindi projekti ambicioz 

LOS ANXHELOS, 11 NËNTOR -
Fitorja e dytë radhazi për
kampionët e Milwaukees, që
triumfuan 112-100 në fushën e
Nju-Jorkut. Ndeshja u dominua
nga ekipi i bucksave, ku u dallua
Connaughtoni me 25 pikë,
ndërsa Antetokounmpo e
mbylli me 15 pikë e 15
rebounde. Pas kohës shtesë
triumfuan lakersat, që mundën
me rezultat 120-117 Miamin,
një përballje mes dy ekipesh
pretendente. Adebayo me 28

pikë e Herro me 27 ishin dy
lojtarët më të mirë për Miamin,
por që s’mjaftuan për ta evituar
humbjen. Për lakersat dallimin
e bëri stoli, nga ku erdhën 51
pikë (Monk me 27 pikë shënuesi
më i mirë). Ndeshja e dytë
radhazi me një “trille double”
për Westbrookun (25 pikë, 12
rebounde, 14 asistime), ndërsa
Davisi realizoi 24 pikë e 13
rebounde. Në krye të renditjes

në Perëndim vijon të qëndrojë
skuadra e Golden States, e para
këtë sezon në NBA që prek
kuotën e 10 fitoreve. Warriorsat
fituan sot 123-110 ndaj
Minnesotas (Wiggins 35 pikë).
Fitoi edhe Brooklyn, që mundi
123-90 Orlandon falë 30 pikëve
të Durantit, ndërsa Chicago
triumfoi 117-107 ndaj Dallasit,
sfidë ku u dallua LaVine me 23
pikë.

Lakersat fitojnë në kohën 
shtesë kundër Miamit 

REZULTATET 

Cleveland - Washington 94-97
Orlando - Brooklyn 90-123
Boston - Toronto 104-88
Houston - Detroit 104-112
New York - Milwaukee 100-112
Chicago - Dallas 117-107
Memphis - Charlotte 108-118
New Orleans - Oklahoma 100-108
San Antonio - Sacramento 136-117
Denver - Indiana 101-98
Phoenix - Portland 119-109
Golden State - Minnesota 123-110
Lakers - Miami 120-117 
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dërmarrja Publike Lokale 
"Prishtina Parking" Sh. A. Prishtinë 
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P R I S H T I N Ë

� Erika Shaip Biqkaj shpall të
pavlefshme diplomën e Kolegjit Heimerer
Prishtinë 2016/17 me nr. 0273/19

� Arber Tahiri shpall te pavlefshme
dëftesat, certifikatën dhe diplomën shmlt
"11 Marsi " Prizren. 

� Nimet Burnik shpall te pavlefshme
diplomën shmlt  " 11 Marsi " Prizren. 

� Shyrete Ramadani shpall te
pavlefshme dëftesat, certifikatën dhe
diplomën shmlt "11 Marsi " Prizren. 

� Dalinor Petrovic shpall te pavlefshme
4 dëftesat dhe diplomën shmlt "11 Marsi
" Prizren. 

� Shkodran Muji shpall te pavlefshme
certifikatën shmlt "11 Marsi " Prizren.

� 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 <<
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