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Gjykata e Apelit bllokon publikimin 
e dokumenteve të Trumpit

UASHINGTON, 12 NËNTOR - Një
Gjykatë e Apelit në Shtetet e
Bashkuara të Amerikës ka
refuzuar përkohësisht
kërkesën e një komiteti i cili
po heton trazirat e 6 janarit në
Kongres për të pasur qasje në
të dhënat e Shtëpisë së Bardhë
të ish-presidentit Donald
Trump.
Vendimi pason dy ditë pasi një
gjykatëse federale urdhëroi që
dokumentet t’i dorëzohen
komitetit hetues.
Komiteti, i përbërë nga
ligjvënës të Dhomës së
Përfaqësuesve, po përpiqet të

zbulojë nëse Trumpi ka pasur
njohuri paraprake për trazirat.
Më 6 janar mbështetësit e
Trumpit e kishin sulmuar
ndërtesën e Kongresit, derisa
ligjvënësit po mblidheshin për
ta vërtetuar rezultatin e
zgjedhjeve presidenciale.
Trumpi ka refuzuar ta pranojë
humbjen përballë presidentit
Joe Biden në zgjedhjet e vitit të
kaluar, duke pretenduar pa
prova se ka pasur mashtrime
masive në votime.
Hetimet po bëhen nga një
komitet i ngritur nga Dhoma e
Përfaqësuesve, e cila

dominohet nga demokratët e
presidentit Biden.
Paneli dëshiron të shohë të
dhëna telefonike, regjistra të
vizitorëve dhe dokumente të
tjera të Shtëpisë së Bardhë, që
mund të hedhin dritë mbi
ngjarjet e 6 janarit.
Por, Gjykata e Apelit në
Uashington vendosi ndalesë
të përkohshme mbi urdhrin e
një gjykate më të ulët për
dorëzimin e dokumenteve të
premten.
Gjykata e Apelit tha se do të
caktojë një seancë për 30
nëntor.

VJENË, 12 NËNTOR - Austria pritet
të vendosë në izolim personat që
nuk janë vaksinuar plotësisht
kundër koronavirusit, pasi
shkalla e infeksionit në vend
shënoi rritje rekorde.
Provinca e Austrisë së Epërme do
t’i vendosë kufizimet nga e hëna
nëse merr miratimin nga qeveria
federale. Edhe Salzburgu
planifikon masa të reja.
Kancelari Alexander
Schallenberg tha se izolimi
kombëtar për të pavaksinuarit
është “ndoshta i

pashmangshëm”. “Dy të tretat e
njerëzve nuk duhet të vuajnë,
sepse të tjerët hezitojnë të
vaksinohen”, tha ai.
Austria e Epërme, e cila kufizohet
me Gjermaninë dhe Republikën
Çeke dhe ka një popullsi prej 1.5
milion banorësh, ka nivelin më
të lartë të infeksionit me
koronavirus dhe shkallën më të
ulët të vaksinimit.
Në total Austria regjistroi të
premten 11 975 raste të reja të të
infektuarve dhe komisioni për
koronavirus i këtij vendi

paralajmëroi për një kërcënim
që, siç tha, “duhet të merret
seriozisht”.
Austria tashmë i ka ndaluar të
pavaksinuarit të shkojnë në
restorante, kinema, qendra
skijimi dhe parukeri, por masat
pritet të bëhen edhe më të
vështira në Austrinë e Epërme.
Kancelari tha se izolimi për të
pavaksinuarit do të thotë se ata
nuk do të lejohen të dalin nga
shtëpia, përveçse për arsye të
domosdoshme, si shkuarja në
punë ose blerja e ushqimeve.

OSLO, 12 NËNTOR - Norvegjia
do të ofrojë dozën e tretë të
vaksinës kundër
koronavirusit për të gjithë
personat 18 vjeç e lart.
Deri më tash ky vend ua ka
ofruar dozën e tretë
përforcuese vetëm personave
mbi 56 vjeç. “Secilit person 18
vjeç e lart do t’i ofrohet doza e
tretë e vaksinës vitin e
ardhshëm”, ka deklaruar të
premten kryeministri Jonas

Gahr Stoere në një
konferencë për media.
Norvegjia, në fund të
shtatorit, u ka dhënë fund
masave kundër
koronavirusit, të cilat për 18
muaj kanë kufizuar
ndërveprimet sociale dhe
kanë penguar shumë
biznese. “Vendi nuk do t’i
kthehet izolimit”, ka thënë
Stoere.
Edhe pse 87 për qind e të

rriturve në Norvegji kanë
marrë së paku dy doza të
vaksinës kundër
koronavirusit, infeksionet
dhe shtrimet në spital
aktualisht janë duke u shtuar.
Norvegjia përdor vaksinat e
prodhuara nga
“Pfizer/BioNTech” dhe
“Moderna”.
Prej shtatorit ajo ka nisur
vaksinimin e të gjithë
personave 12 vjeç e lart.

Norvegjia do ta ofrojë dozën e tretë të vaksinës për të gjithë të rriturit

Austria pritet t’i izolojë të pavaksinuarit

Nju-Jork, 12 nëntor - Shefi i
Organizatës së Kombeve të
Bashkuara (OKB), Antonio
Guterres, i tha agjencisë së lajmeve
“Associated Press”, se qëllimi i
kufizimit të ngrohjes globale në 1.5
gradë celsius është “mbështetja e
jetës në tokë”. Ai tha se samiti për
klimën i OKB-së që po mbahet në
Glasgou të Skocisë, ndoshta nuk do
të rezultojë me premtimet e
qeverive që ta bëjnë uljen e

mjaftueshme të emetimeve të
gazrave serrë. 
Para përfundimit të samitit më 12
nëntor, është rritur presioni ndaj
qeverive për të arritur një
marrëveshje kuptimplotë për
klimën. Por, shefi i OKB-së tha se
deri në momentin e fundit
“ekziston shpresa”. 
Shkencëtarët thonë se kufizimi i
rritjes së temperaturës globale në
1.5C do të ndihmojë njerëzimin t’i

shmangë ndikimet më të këqija
klimatike.
Në Paris, në vitin 2015, liderët
botërorë u zotuan të parandalojnë
ngrohjen globale në botë në 1.5
gradë celsius përmes reduktimeve
të emetimeve të gazrave serrë.
Sekretari i përgjithshëm i OKB-së
shtoi se premtimet për t’i shkurtuar
emetimet janë të pakuptimta
derisa vendet vazhdojnë të
investojnë në lëndët djegëse fosile.

Guterres: Kufizimi i ngrohjes globale është
mbështetje për “jetën në tokë”
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PARIS, 12 NËNTOR -
Kryeministri i Kosovës, Albin
Kurti, ka takuar të premten
shefin e diplomacisë
evropiane, Josep Borrell, në
kuadër të Samitit të Paqes që
po mbahet në Paris të
Francës. Lajmin e ka bërë
me dije Borrelli nëpërmjet
llogarisë së vet në “Twitter”.
Ai ka treguar se me Kurtin

kanë diskutuar për luftën
kundër korrupsionit dhe
përparimin të cilin e ka
quajtur urgjentisht të
nevojshëm në dialogun
Beograd - Prishtinë. “Takim i
mirë me kryeministrin Albin
Kurti në margjinat e Forumit
të Parisit për Paqen për të
diskutuar për
bashkëpunimin rajonal,

luftën kundër korrupsionit
dhe progresin që nevojitet
urgjentisht në dialogun
Beograd - Prishtinë. I
ngrehëm (në diskutim)
integrimin evropian,
diskutimin në ardhje të FAC-
ut për Ballkanin Perëndimor
dhe angazhimin e
rëndësishëm dypalësh”, ka
shkruar Borrell.

Kurti në Paris takon Borrellin, temë diskutimi dialogu Kosovë - Serbi

Faton DËRMAKU

PRISHTINË, 12 NËNTOR - Komisioni
për Punë të Jashtme dhe Diasporë
ka mbajtur të premten mbledhje të
mbyllur për media, në të cilën ishte
i pranishëm edhe ambasadori i
Gjermanisë, Jorn Rohde, ku është
diskutuar për liberalizimin e vizave
dhe dialogun me Serbinë. Pas
përfundimit të kësaj mbledhjeje,
kryetari i këtij komisioni, Haki
Abazi, ka bërë me dije se
ambasadori gjerman ka kërkuar që
dialogu me Serbinë të jetë sa më
konstruktiv që është e mundur. 
Në një konferencë për media, Abazi
ka deklaruar se Gjermania është e
interesuar që çështja e liberalizimit
të vizave të përfundojë sa më shpejt
që është e mundur. “Liberalizimi i
vizave është një ndër temat për të
cilat diskutuam bashkë. Interesimi i
Gjermanisë është që kjo të
përfundojë sa më shpejt që është e

mundur, shumica e vendeve janë
për. Mirëpo ishte edhe
rekomandim i ambasadorit që të
angazhohemi më shumë te vendet
që janë skeptike. Temë tjetër të cilën
e diskutuam së bashku ishin edhe
investimet nga kompanitë
gjermane. Mjedisi investiv duhet të

vazhdojë të përmirësohet, sidomos
në luftën kundër korrupsionit. U
veçua në mënyrë eksplicite numri i
lartë i gjermanëfolësve”, ka thënë
Abazi.
Ai ka thënë se dialogu duhet të
kthehet në çështje të ndërsjella në
mes të Kosovës dhe Serbisë, e jo për

çështje të brendshme të Kosovës,
siç e ka keqpërdorur Serbia.
“Çështja e dialogut me Serbinë
ishte temë e diskutimit.
Ambasadori kërkoi që ky dialog të
bëhet në mënyrën më konstruktive
të mundshme. Insistimi ynë ishte
që ky dialog të mos përdoret për ta

mbajtur peng integrimin e Kosovës,
siç e ka mbajtur në të kaluarën.
Interesimi ynë është që dialogu të
mos ndikojë në aspektet e tjera,
pasi që Serbia e ka përdorur
dialogun për ta prolonguar
procesin e integrimit të Kosovës”,
është shprehur Abazi.

Ambasadori gjerman i rekomandon 
Kosovës të angazhohet më shumë 

te vendet skeptike për vizat

Qendresa RAMA

PRISHTINË, 12 NËNTOR - Komisioni
për Integrime Evropiane, kryesuar

nga kryetarja Rrezarta Krasniqi, ka
mbajtur të premten mbledhjen e
radhës, në të cilën ka raportuar
Besnik Bislimi,
zëvendëskryeministër i parë për

Integrim Evropian, Zhvillim dhe
Dialog.  Paraqitja e Bislimit në
komision kishte të bënte me
Raportin e KE-së për Kosovën,
përkatësisht të arriturat, ngecjet

dhe rekomandimet për
përmbushjen e agjendës së
integrimeve evropiane. Sa i përket
raportit, zëvendëskryeministri ka
vlerësuar se ai në masën më të
madhe është përshkrim real i
gjendjes në vendin tonë. 
Duke iu referuar të gjeturave të
theksuara, ai bëri me dije qeveria
menjëherë ka marrë masa dhe
është duke përmirësuar gjendjen
në fusha të caktuara. 
Ndër hapat e ndërmarrë nga
qeveria, me qëllim të avancimit sa
më të shpejtë në procesin e
integrimit, ai vuri në theks
vendimin qeveritar me të cilin
përgjegjësia e këtij procesi bartet
nga niveli ministror në zyrën e
kryeministrit.  
Duke vënë në pah ngecjet e
gjertanishme, Bislimi gjatë fjalës
së tij ka folur edhe për reformën
në administratë si dhe për
vonesën në hartimin e një mori
ligjesh në fusha të caktuara e që
ndërlidhen me agjendën e

integrimit. 
Më pas,  zëvendëskryeministri ka
folur edhe për të arriturat, duke
vënë në theks miratimin e Planit
Kombëtar për Zbatimin e MSA-së,
luftën kundër korrupsionit dhe
krimit të organizuar, si dhe
veprime të tjera që përfshijnë një
gamë të gjerë aktivitetesh me
qëllim të përmirësimit  të gjendjes
në të gjitha fushat.  
Pas ekspozesë së paraqitur nga
Bislimi, deputetët ngrehën çështje
dhe shtruan pyetje të shumta
lidhur me vërejtjet e paraqitura në
Raportin e KE-së. 
Lidhur me shqetësimet e shfaqura
me këtë rast, zëvendëskryeministri
Bilsimi u përgjigj dhe bëri sqarimet
e nevojshme, duke i siguruar ata se
përkushtimi qeveritar për
përmbushjen e agjendës së
integrimeve evropiane mbetet i
palëkundur. 
Por, në mungesë të kuorumit nuk
u shqyrtuan pikat e rendit të ditës
të parapara për këtë takim.  

Bislimi thotë se qeveria ka marrë masa në
raport me të gjeturat nga raporti i KE-së 
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Muhamet KOCI

PRISHTINË, 12 NËNTOR - Subjektet
politike të premten kanë
përmbyllur fushatën zgjedhore
për raundin e dytë të zgjedhjeve
që do të mbahet këtë të diel. Më
14 nëntor qytetarët e 21
komunave të Kosovës do t’u
drejtohen sërish kutive të votimit
për t’i zgjedhur kryetarët e
komunave që nuk kanë arritur t’i
zgjedhin në raundin e parë më 17
tetor.
Gjatë fushatës elektorale

pesëditore të balotazhit,
kandidatët e këtyre komunave
kanë paraqitur programet e tyre
para qytetarëve, duke tentuar t’i
bindin për ofertën e tyre. Takimet
përmbyllëse partitë politike i
kanë mbajtur me tubime të
mëdha me qytetarët, ku nuk janë
respektuar masat kundër Covidit.
Liderët e subjekteve politike në
këto tubime u kanë bërë thirrje
qytetarëve që të dalin masivisht
në zgjedhje dhe të votojnë
kandidatët e tyre për kryetar
komune.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve,

Policia dhe Prokuroria e Kosovës
kanë bërë të gjitha përgatitjet për
raundin e dytë të zgjedhjeve.
Këto institucione kanë
angazhuar policë, prokurorë dhe
gjyqtarë shtesë për ta mbrojtur
integritetin e zgjedhjeve për ditën
e diel.

Garë e ngushtë në
shumë komuna 

Beteja më interesante në
balotazh do të jetë në qendrat e
mëdha, Prishtinë, Prizren, Gjilan,
Podujevë dhe Gjakovë. Po aq

interesante do të jetë gara për të
fituar Vushtrrinë, Vitinë,
Kamenicën, Shtimen dhe disa
komuna të tjera, ku gara në mes
të kandidatëve është shumë e
ngushtë. Përballja më interesante
pritet të jetë Prishtina, ku
kandidati i LV-së për kryetar,
Arben Vitia, ka marrë 42,54 për
qind të votave, kurse kandidati i
LDK-së, Përparim Rama, ka
marrë 29,17 për qind të votave. 
LDK-ja dhe LV-ja garë të njëjtë
pritet të zhvillojnë edhe në
Podujevë. 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. Këto dy parti do të
përballen 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, ka marrë 25,58
për qind të votave.
Përballje interesante pritet të
zhvillohet edhe në Prizren.

Kryetari aktual, njëherësh
kandidat i LV-së, Mytaher
Haskuka, në raundin e parë ka
marrë 40,41 për qind të votave,
kurse kandidati i PDK-së, Shaqir
Totaj, 31,36 për qind të votave. 
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.
Kurse në Malishevë kandidati i
Nismës Socialdemokrate, Ekrem
Kastrati, ka fituar 34,08 për qind
të votave, ndërsa kandidati i
PDK-së, Isni Kilaj, 28,82 për qind
të votave.
Në Vushtrri kandidati i PDK-së,
Ferit Idrizi, ka marrë 34,81 për
qind të votave, kurse Xhafer
Tahiri i LDK-së ka marrë 33,82
për qind të votave.
Gjithashtu, në Komunën e
Drenasit do të ketë balotazh në
mes të Ramiz Lladrovcit të PDK-
së i cili në raundin e parë ka

Kosova këtë të diel voton
për balotazhin 

Qytetarët e 21 komunave të Kosovës të dielën do t’u drejtohen sërish kutive të
votimit për t’i zgjedhur kryetarët e komunave. Subjektet politike të premten
kanë  përmbyllur fushatën zgjedhore për raundin e dytë të zgjedhjeve, duke i
hapur rrugën heshtjes zgjedhore. Takimet përmbyllëse partitë politike i kanë
mbajtur me tubime të mëdha me qytetarë, ku nuk janë respektuar masat
kundër Covidit. Në këto tubime liderët e partive u kanë bërë thirrje qytetarëve
që të dalin masivisht në zgjedhje dhe të votojnë kandidatët e tyre për kryetar
komune  

SOT (E SHTUNË) FILLON HESHTJA ZGJEDHORE PËR RAUNDIN E DYTË TË ZGJEDHJEVE LOKALE 
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PRISHTINË, 12 NËNTOR -
Asociacioni i Gazetarëve i
Kosovës (AGK), në
bashkëpunim me Ministrinë e
Punëve të Brendshme (MPB)
dhe Policinë e Kosovës (PK),
mbështetur nga Misioni i
OSBE-së në Kosovë, kanë
publikuar udhëzuesin për
gazetarët se si të raportojnë për
rastet e trafikimit të njerëzve.

Në takimin e mbajtur të
premten në AGK, së bashku me
zyrtarët e OSBE-së dhe të PK-së,
është biseduar për kampanjën
vetëdijesuese të PK-së për
sensibilizimin e opinionit dhe
ngritjes së bashkëpunimit të
qytetarëve me policinë. 
Udhëzuesit në zyrat e AGK-së i
dorëzuan nënkolonel Fehmi
Xhata, drejtor i Drejtorisë për

Hetimin e Trafikimit të Qenieve
Njerëzore, kapiten Riza Murati
nga Drejtoria për Hetimin e
Trafikimit të Qenieve Njerëzore
e Policisë së Kosovës, Edward
Anderson, drejtor i
Departamentit për Siguri dhe
Rend Publik, OSBE Misioni në
Kosovë dhe Shpresa Mulliqi,
zyrtare për Ngritjen e Vetëdijes
së Publikut.

Publikohet udhëzuesi “Raportimi i rasteve të trafikimit të njerëzve”

Faton DËRMAKU

PRISHTINË, 12 NËNTOR - Me rastin e
14 nëntorit, Ditës Botërore të
Diabetit, në Qendrën Kombëtare
të Telemjekësisë së Kosovës është
zhvilluar simpoziumi i
diabetologjisë, i organizuar nga
Klinika e Edokrinologjisë dhe
Shoqata e Endokrinologëve të
Kosovës.
Për rëndësinë e kësaj dite dhe për
aktivitetet e organizuar ka folur
Merita Emini- Sadiku, ushtruese
e detyrës e drejtoreshës së
Klinikës së Endokrinologjisë në
QKUK.
Drejtori i përgjithshëm i
ShSKUK-së, Valbon Krasniqi, ka
thënë se ShSKUK-ja e ka obligim
dhe përgjegjësi të avancojë më
tutje shërbimet për pacientë që
kanë nevojë. “Diabeti si
sëmundje gjithandej botës është
sfidë e mileniumit të ri, bashkë
me sëmundjet e tjera

bashkëkohore”, ka thënë
Krasniqi.
Duke përgëzuar profesionistët
për punën që kanë bërë deri më
tani, drejtori Krasniqi ka theksuar
nevojën e një bashkëpunimi
edhe më të mirë ndërmjet
individëve, familjes, mediave dhe
shtetit, në të mirë të edukimit të
popullatës. Ai ka falënderuar të
gjithë profesionistët
shëndetësorë në tërë Kosovën që
kanë kontribuar dhe po
kontribuojnë në këtë fushë, por
edhe për trajtimin dhe
menaxhimin e rasteve me Covid-
19.
Apeli i drejtorit të ShSKUK-së për
të gjithë popullatën ishte për
vaksinim kundër Covid-19, në
veçanti për prindërit që t’i
vaksinojnë fëmijët nga 12 deri në
18 vjet. 
Kryetari i Odës së Mjekëve të
Kosovës, Pleurat Sejdiu, ka
theksuar se ka qenë e paraparë që
në kuadër të Kongresit të

Mjekëve, temë qendrore të jetë
trajtimi i diabetit dhe qasja
multidisiplinare, por për shkak të
gjendjes me Covid-19, kjo është
shtyrë për vitin e ardhshëm. Po
ashtu, ai ka folur për rolin dhe
rëndësinë që ka qasja dhe
edukimi në drejtim të
parandalimit dhe trajtimit të
diabetit.  
Fjalë rasti mbajti edhe kryetari i
Odës së Farmacistëve të Kosovës,
Arianit Jakupi, i cili foli për
rëndësinë e përdorimit të
barnave dhe efekteve që mund të
ketë përdorimi i tyre, duke vënë
theksin edhe në 100-vjetorin e
zbulimit të insulinës, e cila
përdoret për trajtim të sëmundjes
së diabetit.
Në shenjë mirënjohje për
kontributin e dhënë për
avancimin e shërbimeve
endokrionologjike, u dhanë
mirënjohje për të gjithë ata që
kanë kontribuar ndër vite në këtë
fushë.

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 raundin e dytë
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.
Një komunë tjetër e madhe që
do të ketë raund të dytë të
zgjedhjeve është Gjilani. 
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 kandidati të LDK-
së, Lutfi Haziri, i cili ka marrë
43,81 për qind të votave. 
Në Viti 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. Ndërsa në
Kamenicë balotazhi do të
zhvillohet mes kandidatit të
PSD-së, Qëndron Kastrati, i cili
renditet i pari me 32,52 për qind
të votave dhe Kadri Rahimaj i
LV-së ka marrë 31,01 për qind të
votave.
Një garë e ngushtë të dielën
pritet të jetë edhe në Gjakovë,
ku kandidati i AAK-së, Ardian
Gjini, ka marrë 45,76 për qind të
votave, ndërkaq kandidatja e
LV-së, Mimoza Kusari-Lila, ka
marrë 37,20 për qind të votave. 
Në Junik kandidati i AAK-së,
Agron Kuçit, në raundin e parë
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 gara për balotazhin
do të jetë mes kandidatit të
AAK-së, Smajl Latifi, i cili në
raundin e parë ka marrë 47,18
për qind të votave dhe Visar
Korenicës nga LV-ja 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 me 48,12
për qind të votave në raundin e
parë dhe Halil Thaçi i LV-së me
20,19 për qind të votave.
Balotazh do të ketë edhe në dy
komunat që qeverisen nga
minoritetet. 
Në Kllokot kandidati i Listës
Serbe, Vladan Bogdanoviqit, ka
marrë 41,01 për qind të votave,
kurse Strahinja Spasiq nga Gi
Srpska Narodna Sloga ka marrë
36,33 për qind të votave.
Ndërsa komuna e Mamushës
shkon në balotazh me
Abdulhadi Krasniqin 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 me 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.  
KQZ-ja ka treguar se nga aspekti
organizativ procesi i votimit do
të mbahet në 66 për qind të
vendvotimeve apo në 1 638 nga
2 477.  
Numri i qytetarëve me të drejtë
vote në raundin e dytë të
zgjedhjeve lokale, e që u takojnë
këtyre 21 komunave, është 1
260 571. 
Numri i votuesve të certifikuar
në raundin e parë për zgjedhjet
në 38 komuna ka qenë 1 885
448 votues.

Mbahet simpozium
për Ditën Botërore
të Diabetit
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Shkruan: Behxhet 
Sh. SHALA - BAJGORA

Garë e fortë për Prishtinën:
Asnjëherë më parë nuk kishte
garë më të fortë dhe kandidatë
më ambiciozë për kryetarë të
Prishtinës sesa që kishte në
zgjedhjet e fundit lokale të vitit
2021. Ishin katër kandidatë që
e vulosën këtë garë dhe që i
dhanë hijeshi kësaj gare, secili
nga ana e vet që e dallonte nga
të tjerët. Duhet të pranohet se
ishte garë korrekte, pa fjalë të
rënda, fyese dhe duke
respektuar dinjitetin e
kandidatit kundërshtar e që
nuk ishte dukuri e zgjedhjeve
të mëparshme. Në garën e
katër musketirëve kisha një
siguri të luhatshme se Arben
Vitia do të fitojë pa balotazh
për faktin se Përparim Rama
ishte lojtar i ri, i paprovuar më
parë, pa një angazhim politik
më herët dhe pa fanellë
partiake të përziera me djersët
e LDK-së. Ndonëse Uran
Ismaili bëri një fushatë
mbresëlënëse dhe pati një
angazhim të jashtëzakonshëm,
të paparë deri më tani, shkaku
se PDK-ja nuk kishte gjasa të
fitonte kreditë për ta marrë
Prishtinën, Urani e bëri punën
e Sizifit, por që arriti ta
rrokullisë gurin thuaja deri në
pikën e dëshiruar. Ishte
pengesë e pakapërcyer për të
pikërisht partia ndonëse bëri
një revolucion të të bërit
fushatë. Edhe Daut Haradinaj
bëri fushatë të mirë dhe serioze
duke u angazhuar tërë kohën
në fushatë, jo për të fituar
sepse e kishte të qartë se ishte
mision i pamundur, por qëllimi
i tij ishte t’i rriste votat e AAK-
së në kryeqytet, që edhe e
arriti, për t’u bërë “king maker”
në përcaktimin e fituesit për
Prishtinën, duke ia vënë
lëkurës së tij një çmim bukur të
lartë. Me fjalë të tjera, Daut
Haradinaj po e luan rolin e një
lojtari që nga bankina e
rezervistit e shënon golin e
fitores, disi si Armando Broja
tash, apo Paco Alcaser dikur. Të
shohim tash profilet politike
dhe profesionale të dy
musketirëve të mbetur në lojë
për të parin e Prishtinës e që
realisht mund të llogariten
thuaja të barabartë me të parin
e Kosovës.

1. Përparim Rama: Familja e
Përparim Ramës, e rënë nga
Gollaku, ka jetuar një kohë në
Podujevë. Si bajgorali i
llapjanizuar, rininë e hershme
e kam mbijetuar në Podujevën
e sunduar nga shovinistët
ardhacakë serbë nga Serbia
(kolonistët) që ishin vendosur
në qendër të Podujevës, aty ku
familja e Shaban Bajgorës -
Shalës ishte enklava e vetme
shqiptare. Në atë kohë
Podujeva ishte si trekëndëshi i
Bermudeve sa i përket
pronësisë mbi tokat; ishin
blakçorët e fshatit Letanc,
blakçorët e lagjes së
Blakçorëve në të dyja anët e
lumit Llap dhe brecalitë në
lagjen e Brecalive që e kishin
një pikë strategjike të
rëndësishme. Banorët e sotëm
të Podujevës dhe ata që pas
viteve ’60 që tash jetojnë,
kryesisht në Prishtinë, pronat
ku i kanë ndërtuar shtëpitë i
kanë blerë kryesisht nga këta
tre zotërues thuaja të gjitha
tokave të Podujevës. Ishte
edhe një lagje e Fushalive që
ka qenë e vogël dhe e cila ka
mbetur kompakte thuaja deri
në ditët e sotme.
Edhe serbët kolonistë që i
morën tokat më të mira, i
morën nga brecalit dhe
blakçorët që pushteti
komunist - çetnik ua konfiskoi
pas përfundimit të luftës.
Familja e Përparim Ramës
kishte shtëpitë në rrugën
kryesore të Podujevës, poshtë
stacionit të autobusëve.
Përparimin nuk e njoh, por e
mbaj mend gjyshin e tij që
ishte kryetari i parë shqiptar i
komunës së Podujevës. E njoh
edhe babanë e Përparimit,
Kadrushin, që ishte një
profesor arti dhe që, për shkak
të konstruktit fizik, fillimisht e
konsideronim si Odisenë dhe
Herkulin dhe kur mësuam se e
kemi Skënderbeun, e
konvertuam në Skënderbe. Po
e shihni që edhe Përparim
Rama është vazhdimësi fizike,
por edhe artistike e babait të
tij, Kadrush Rama. Si banor i
hershëm i Podujevës në kohën
kur familjet e “urbanizuara”
ishin të pakta dhe njiheshin
shumë mirë, besa që e kalonin
shumë mirë mes vete dhe si
çdo banor i atëhershëm i
Podujevës për familjen e
Përparim Ramës ka kujtimet
më të mira dhe nuk më
kujtohet që dikush të ketë
pësuar, në asnjë formë nga kjo
familje. Familje me
intelektualë të shumtë dhe me
integritet njerëzor dhe moral,
fqinjë të shkëlqyeshëm dhe jo

fort të dhënë pas politikës.
Me Xhavitin ishim shokë të
gjeneratës, me Favziun e
ndjerë luanim futboll, bashkë
me çitakët, muçollët dhe
vokrrollët. Në atë kohë
kalonim aq mirë me këto
familje që fitohej përshtypja se
kishim krijuar lidhje gjaku,
nuk martoheshim mes vete.
Edhe pas 60 vjetëve,
pasardhësit e këtyre familjeve
e ruajnë një respekt të
ndërsjellë.
Përparim Ramën nuk e njoh
personalisht, e njoh si
profesionist që ka krijuar emër
në profesionin për të cilin ka
emër dhe besueshmëri në saje
të rezultateve që i ka arritur,
kryesisht në Angli. E vlerësoj se
është kandidati më i pavarur
që garon nën flamurin e një
subjekti politik - LDK-së. E ka
një përparësi të madhe se në
dejtë e tij nuk ka gjak të partive
politike. Madje mund edhe të
gaboj, por mendoj se, nëse e
fiton Prishtinën, do të bëhet
kryetar konsensual për të
gjithë qytetarët e Prishtinës,
edhe ata që janë pjesë e LV-së.
E kanë nënçmuar për faktin se
kanë menduar se nuk ka
njohuri politike, e që për
rrethanat tona, kur të gjithë
jemi politikanë, madje edhe
ekspertë të politikës globale,
është e paimagjinueshme që
një kryetar i Prishtinës të mos
jetë politikan i shquar. Konfuçi
thoshte se: “Nëse shkoni me
qëllim të hakmarrjes, hapini
dy varre …”.
Edhe në rastin e Përparim
Ramës, nëse e nënçmoni në
planin e njohurive politike,
atëherë do ta pësoni keq, sikur
në debatin televiziv. Duhet ta
keni të qartë se shqiptarët që
jetojnë në botën e jashtme, për
shkak të zhvillimeve politike
në Kosovë, domosdoshmërisht
merren me politikë dhe janë
shumë mirë të informuar.
Mirëpo jam i sigurt se
Prishtinës nuk i duhet një
politikan i mirë saqë i duhet
një profesionist dhe menaxher
i mirë.

2. Arben Vitia: Me Arben Vitinë
e kam një lidhje jo shumë të
afërt familjare dhe e njoh
personalisht. E njoh për
person të sjellshëm, të
edukuar, elokuent dhe
inteligjent. Në mandatin e
parë, si ministër i Shëndetësisë
ishte model, jo vetëm për
shkak të mindilit, por pikërisht
për ato që i përmenda më lart.
Ishte kohë shumë e shkurtër
për ta treguar veten ndërsa në
mandatin e dytë që gjithashtu

ishte ministër i Shëndetësisë
ishte në kohë të keqe për faktin
se numri i të infektuarve nga
Covid -19 u rritë shumë sikur
edhe i viktimave. Kjo rritje dhe
këto pasoja nuk ishin rast i
izoluar vetëm për Kosovën por
thuaja në të gjitha vendet e
botës. Ishte një situatë
gjeneralisht e përkeqësuar.
Edhe shtetet shumë më të
zhvilluara, më të
qëndrueshme dhe me një
mjekësi shumë të përparuar
thuaja se u dorëzuan para
pandemisë e lëre më Kosova.
Tash, ishte një kohë e shkurtër
për ta bërë një rivlerësim, nga
ministër model, në një
ministër të dështuar.
Nga një ministër që
përmendej vetëm për gjëra të
mira në një ministër që thuaja
identifikohej si kriminel. Nga
një ministër mindili në
ministër Vdekja. Arben Vitia
nuk ishte dhe nuk është si dr.
Xhekilli që brenda një kohe të
shkurtër transformohet nga i
miri në të keqin. Po ky është
fati i politikanëve , janë
material shpenzues dhe cak
për të gjithë gjuetarët, të
opozitës dhe të tjerëve. E kam
përshtypjen se Arben Vitia, me
vullnet nuk është bërë as
ministër i Shëndetësisë sikur
që me vullnet nuk do të
pranonte as kandidaturën për
kryetar të Prishtinës. Po është
çështje e vlerësimit të partisë
dhe kur jeni anëtar i një partie
nuk keni aspak hapësirë t’i
shpalosni dëshirat tuaja. Ose e
pranoni ose e refuzoni. Nëse  e
refuzoni atëherë e pati puna e
karrierës suaj, në atë subjekt
politik.
Nëse Përparim Rama është i
pavarur politikisht dhe
partiakisht, Arben Vitia nuk
është në atë pozitë, prandaj i
shkakton telashe. Është e
vërtetë që Arben Vitia e ka
përkrahjen e plotë të LV-së dhe
për LV-në është jetike ta fitojë
Prishtinën, por se në
momentin aktual nuk janë
momentet më të mira për
Arben Vitinë shkaku se e ka
përballë një kundërshtar që
profesionalisht është i maruar
për kryetar të Prishtinës.
Pikërisht kjo i dha epërsi të
madhe Përparim Ramës në
debatin e parë në “Rubikon”.
Tash ka mbetur edhe debati i
dytë në “Kallxo” dhe do të
qartësohet situata më shumë
ndonëse mendoj se votuesit
tradicionalë nuk ndikohen, as
nga sondazhet e as nga
debatet televizive.
Jam i sigurt se PDK-ja anipse
nuk ka nënshkruar marrëveshje

me LDK-në , do ta përkrahë në
rastin konkret Përparim
Ramën dhe kandidatët e LDK-
së në komunat tjera sikur që
edhe LDK-ja do ta përkrahë
kandidatin e PDK-së në
komunat ku janë në balotazh.
Nëse votuesit do të jenë të
disiplinuar dhe të dëgjojnë
partinë, Përparim Rama do ta
fitojë Prishtinën  sikur që PDK-
ja do ta fitojë Prizrenin. Do të
jetë shumë interesant  rezultati
i zgjedhjeve për kryetar të
Prishtinës; nëse LV-ja e fiton
Prishtinën, me 50 për qind të
votave në nivel qendror e ka
pushtetin në tërë Kosovën për
faktin se Prishtina është
përcaktuese për pushtetin
lokal. Nëse e fiton Prishtinën
LDK-ja, atëherë është një
rikthim i fuqishëm e LDK-së
pas një debakli në zgjedhjet e
përgjithshme e që do të
ndikojë në konfiguracionin
politik edhe në nivel qendror.
Aq më parë që LDK-ja pritet të
fitojë edhe disa komuna. Në
një mënyrë rikthimi i LDK-së
ka qenë i pritshëm pasi edhe
ndarja ishte aksidentale. Për
mua ishte dhe është befasues
rikthimi i PDK-së aq më parë
që u godit shumë nga 
Gjykata raciste Speciale.
Përfundimisht, Arben Vitia
nuk mund të demonizohet për
shkak të rasteve të rritura të të
prekurve nga Covid-19 e as
shkaku i viktimave për faktin
se në fund të mandatit të tij
numri i viktimave u ul nën 20
dhe thuaja nuk kishte viktima.
Ishte ky trendi në Kosovë dhe
thuaja në të gjitha vendet e
botës.
Të dielën është gara midis një
aktivisti të regjur politik, Arben
Vitisë dhe të Përparim Ramës,
një profesionisti të regjur
thuaja apolitik dhe votuesit e
përcaktojnë fituesin.
Tradicionalisht votuesit në
Prishtinë, më shumë kanë
qenë të përcaktuar ta votojnë
kandidatin e preferuar se të
preferuarin e politikës apo të
partisë. A do të jetë kështu
edhe në këto votime, do ta
shohim. Duket se erërat po
fryjnë drejt Përparim Ramës.
Sido që të jetë dhe kushdo që
të jetë fitues, jo që nuk do ta
kenë të lehtë ta këndellin
Prishtinën e hiroshimizuar,
sidomos jo vetëm gjatë një
mandati, përkundrazi do të
përballen me vuajtjet e
Tantalit. Mos qofsha në
lëkurën e asnjërit dhe
sinqerisht po e them se në këtë
rast. Më fitues do të jetë
humbësi i zgjedhjeve se ai që i
fiton zgjedhjet.

Prishtina, përkatësisht Përparim Rama 
apo Arben Vitia, përcaktojnë 

fituesin e zgjedhjeve lokale 2021
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PRISHTINË, 12 NËNTOR -
Ministria e Shëndetësisë ka
njoftuar se, sipas të dhënave
nga Instituti Kombëtar i
Shëndetësisë Publike i
Kosovës, prej 1 351
testimeve, 16 qytetarë kanë
rezultuar pozitivë me
virusin Covid-19. Gjatë 24

orëve të fundit është
shënuar një rast i vdekjes.
Të premten janë shëruar
edhe 17 qytetarë, ndërsa
numri i përgjithshëm i të
shëruarve është 157 521. Në
total numri i rasteve aktive
me Covid është 427.
Në 24 orët e fundit janë

dhënë 2 137 doza të vaksinës
kundër Covid-19.
Prej fillimit të vaksinimit në
të gjitha qytetet e Kosovës
janë dhënë 1 591 886 doza të
vaksinës. Deri më sot 747
723 qytetarë janë vaksinuar
me dozën e dytë kundër
Covidit.

Një i vdekur dhe 16 raste të reja me Covid në Kosovë

Qendresa RAMA

PRISHTINË, 12 NËNTOR - Sindikata e
Bashkuar e Arsimit, e Shkencës
dhe e Kulturës (SBAShK) ka
paralajmëruar protestë më 4
dhjetor për shkak të
mosmiratimit të Ligjit të Pagave.
Në mbledhjen e
jashtëzakonshme që SBAShK-u
mbajti të premten me kryetarët e
nivelit komunal dhe të
universiteteve, tha se nëse
qeveria nuk reflekton atëherë
mund të merren edhe masa të
tjera sindikale, duke përfshirë
edhe grevën.
Kryetari i SBAShK-ut, Rrahman
Jasharaj, ka thënë se po mungon
vullneti nga ana e qeverisë për t’u
takuar me sindikatën. Ai ka
përmendur kryeministrin Albin
Kurti dhe ministrin e Financave,
Punës dhe Transfefeve, Hekuran
Murati.
Kryetari i SBAShK-ut ka theksuar
se opsion pas 4 dhjetorit do të jetë
një protestë më masive, ndërsa
më pas në janar edhe veprime të
tjera sindikale. “SBAShK-u
veprimin e parë sindikal do ta
bëjë të shtunën e 4 dhjetorit me
pjesëmarrje të kufizuar. 4 dhjetori
do të jetë alarmi i fundit për
qeverinë. Opsioni i parë pas 4

dhjetorit është ta përgatitim një
protestë, që nënkupton se në atë
protestë do të jenë të gjithë. Pas
kësaj do të fillojmë grevën e
përshkallëzuar”, ka deklaruar .
Zëvendësministri i Arsimit, i
Shkencës, i Teknologjisë dhe i
Inovacionit, Dukagjin Pupovci, në
një konferencë për media ka bërë
me dije se është duke u punuar
intensivisht nga institucionet për
Ligjin e Pagave. Këtë deklaratë ai e
ka dhënë pas paralajmërimeve të
SBAShK-ut për bllokadën në
arsim nëse nuk miratohet ky ligj.
“Sa i përket SBAShK-ut, adresa
është Ministria e Arsimit. Ne kemi
takime të rregullta. Ata kanë
shprehur pakënaqësi për Ligjin e
Pagave që vlen për gjithë sektorin
publik dhe është duke u punuar
në këtë ligj, por deri në fund të
vitit mund të aprovohet”, ka thënë
Pupovci.
Zëvendësministri Pupovci në këtë
konferencë për media ka folur në
lidhje me mbarëvajtjen e procesit
mësimor, publikimin e listës së
përfituesve të bursave STEM,
vendimin për organizimin e
mësimit në shkollat të cilat të
dielën do të jenë qendra të
votimit, konkurset në proces për
bursa dhe Marrëveshjen e
Mirëkuptimit për Programin
Fulbright.

Pupovci ka treguar se, bazuar në
të dhënat e Inspektoratit të
Arsimit, procesi mësimor në të
gjitha institucionet e arsimit
parauniversitar në Kosovë është
duke u zhvilluar në mënyrë të
rregullt, pra sipas skenarit
rikthimi që nënkupton prani
fizike në shkollë dhe orar të plotë. 
Ndërsa sa i përket vendimit për
organizimin e mësimit të hënën,
Pupovci ka thënë se MAShTI ka

nxjerrë vendim për organizimin e
procesit mësimor më 15 nëntor
2021, ku i ka njoftuar komunat që
shkollat të cilat më 14 nëntor do
të jenë qendra të votimit,
mësimin më 15 nëntor ta
zhvillojnë sipas skenarit C, ndërsa
shkollat të cilat nuk janë qendra
të votimit, procesin mësimor ta
vijojnë sipas planifikimeve
paraprake.
Ndër të tjera, zëvendësministri

Pupovci ka bërë me dije se më 8
nëntor ka përfunduar afati i
aplikimit për bursa për studentët
elitarë të  universiteteve publike
në nivelet bachelor dhe master
për vitin akademik 2021/2022
dhe tashmë është formuar
komisioni i cili do t’i shqyrtojë
shumë shpejt aplikacionet dhe
listat me emrat e përfituesve të
bursave do të publikohet në
uebfaqen zyrtare të MAShTI-t.

SBAShK-u proteston më 4 dhjetor

Faton DËRMAKU

PRISHTINË, 12 NËNTOR - Prokuroria
Themelore në Prishtinë,
Departamenti i Krimeve të
Rënda, ka paraqitur kërkesë për
caktimin e masës së
paraburgimit në Gjykatën
Themelore në Prishtinë kundër
të pandehurve B. B., S. H., M. S.,
S. S., D. M., për shkak të dyshimit
të bazuar se në bashkëkryerje
kanë kryer veprën penale “Blerja,
posedimi, shpërndarja dhe shitja
e paautorizuar e narkotikëve,
substancave psikotrope dhe
analoge”, nga neni 267 lidhur me
nenin 275 të Kodit Penal të
Republikës së Kosovës. Sipas
kërkesës, ekziston dyshimi i
bazuar se më 10.11.2021, pas
ndalimit nga ana e policisë, i
pandehuri me inicialet M. S., me
shpejtësi, me veturën e tij është

nisur nga vendi i ndaljes në
mënyrë që t’i shmanget
arrestimit të tij, kështu duke
rrezikuar jetën e zyrtarëve
policorë, me ç’rast është arritur të
arrestohet në fshatin Doberllukë
dhe i njëjti ka sulmuar fizikisht
zyrtarët policorë. Me këtë rast,
gjatë kontrollit në bagazhin e
veturës së tij janë gjetur 18
paketime të mbushura me
marijuanë, me peshë prej 19
kilogramësh e 702.1 gramësh. 
I pandehuri dyshohet për
kryerjen e veprave penale “Sulmi
ndaj personit zyrtar” dhe “Blerja,
posedimi, shpërndarja dhe shitja
e paautorizuar e narkotikëve,
substancave psikotrope dhe
analoge”, të parapara sipas
KPRK-së. Ndërsa për të
pandehurin B. B. prokuroria ka
kërkuar paraburgim për veprat
penale “Blerja, posedimi,
shpërndarja dhe shitja e

paautorizuar e narkotikëve,
substancave psikotrope dhe
analoge” dhe “Mbajtja në
pronësi, kontroll ose posedim të

paautorizuar të armëve”, si dhe
për të pandehurit S. H., S. S. dhe
D. S., për veprën penale “Blerja,
posedimi, shpërndarja dhe shitja

e paautorizuar e narkotikëve,
substancave psikotrope dhe
analoge”, të parapara sipas
KPRK-së.

Kërkohet paraburgim për pesë persona 
për rastin e 75 kilogramëve narkotikë
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GJILAN, 12 NËNTOR - Kryetari i
komunës së Gjilanit, Lutfi
Haziri, i ka dalë në
mbështetje Shoqatës së
Gastronomëve të Kosovës të
cilët i kanë kërkuar qeverisë
që të lejojë hapjen e të gjitha

llojeve të bizneseve të kësaj
natyre. Haziri ka thënë se
ndalimi i disa bizneseve të
grastronomisë në kohën kur
rastet pozitive janë zvogëluar
është i pakuptimtë. “U
bashkëngjitëm kërkesave të

gastronomëve për hapje të
plotë të të gjitha llojeve të
bizneseve të kësaj natyre,
sepse në kohën kur rastet
pozitive janë minimale,
ndalimi i tyre është i
pakuptimtë. Kërkoj nga

qeveria e Kosovës që t’i
marrë për bazë këto kërkesa,
për t’u mundësuar mijëra
punëtorëve që t’i kthehen
normalitetit. Kjo duhet të
bëhet nesër”, ka thënë
Haziri.

Haziri në mbështetje të gastronomëve për lejimin e hapjes së të gjitha bizneseve

PRISHTINË, 12 NËNTOR - Vendet e
rajonit të Ballkanit Perëndimor,
të cilat kanë statusin e vendit
kandidat, këtë vit do të kenë
rritje më të madhe ekonomike
sesa që pritej. Kështu parashihet
në raportin e “Prognozave
ekonomike vjeshtore” të
Komisionit Evropian. Njëlloj si
në vendet e Bashkimit
Evropian, edhe në këto shtete të
rajonit rritja ekonomike ka
marrë hov në tre tremujorët e
këtij viti dhe ka ndihmuar në
rimëkëmbjen ekonomike. 
Pas rënies së madhe vitin e
kaluar për shkak të pasojave të
pandemisë, edhe vendet e
rajonit shumë shpejt, disa edhe
para fundit të këtij viti, do të
jenë në nivelin që kishin para
pandemisë, pra në vitin 2019.
Në vendet si Shqipëria dhe Mali
i Zi, kontributin më të madh në
rritjen ekonomike përtej
parashikimeve të mëhershme e
ka pasur sezoni jashtëzakonisht
i suksesshëm turistik. Në rastin
e Shqipërisë, kryesisht, ka
ndikuar ardhja e numrit të
madh të turistëve nga vendet
fqinje, por edhe investimet
publike.
Në vendet si Serbia dhe
Maqedonia e Veriut shtytësi
kryesor i rritjes ekonomike ka
qenë rritja e shpenzimeve të

familjeve dhe e kërkesave. Në
rastin e Serbisë kontribut të
madh në rritjen ekonomike
kanë pasur edhe investimet e
mëdha publike në projektet e
infrastrukturës.
Sipas parashikimeve të
Komisionit Evropian të
përfshira në raportin e
“Prognozave ekonomike
vjeshtore”, rritjen më të madhe
të Bruto Prodhimit Vendor për
këtë vit do ta ketë Mali i Zi, i cili
në nivel vjetor pritet të ketë rritje
prej 10,7-përqindësh.
Parashikimet për Mali e Zi për
vitin 2022 janë për një rritje prej
6,4-përqindësh, ndërsa për vitin
2023 rritja pritet të jetë 3,2 për
qind.
Shqipëria pritet të shënojë rritje
prej 6,9-përqindësh këtë vit.
Vitin e ardhshëm do të ketë
rritje prej 3,7-përqindësh,
ndërsa në vitin 2023 pritet rritje
prej 3,6-përqindësh.
Rritja ekonomike për Serbinë
këtë vit nga Komisioni Evropian
parashikohet të jetë 6,7 për
qind, në vitin 2022 do të jetë 4,3
për qind dhe në të njëjtin nivel,
pra 4,3 për qind, të jetë edhe në
vitin 2023.
Komisioni Evropian për
Maqedoninë e Veriut ka
prognozuar rritje prej 4-
përqindësh këtë vit, ndërsa 3,9

për qind vitin e ardhshëm dhe
3,3 për qind në vitin 2023.

BERZh-i: Kosova pritet të
shënojë rritje të BPV-së

Komisioni Evropian nuk e ka
përfshirë në raportin e tij
Kosovën dhe Bosnjë e
Hercegovinën pasi ato nuk e
kanë statusin e vendit kandidat.
Por, javën e shkuar Banka
Evropiane për Rindërtim dhe
Zhvillim (BERZh) ka publikuar
parashikimet e saj që tregojnë se
edhe Bosnja e Hercegovina dhe
Kosova do të kenë një rritje të
madhe ekonomike.
Kosova pritet që këtë vit, sipas
BERZh-it, të ketë rritje të Bruto
Prodhimit Vendor prej 7,7-
përqindësh. Bosnja e
Hercegovina do të ketë rritje
prej 5,5-përqindësh. Për
krahasim, në nivelin e 27
vendeve të BE-së rritja
ekonomike mesatare për këtë
vit parashihet të jetë 5,5 për
qind. Irlanda me 14,6 për qind,
Estonia me 9 për qind dhe
Kroacia me 8,1 për qind pritet të
ketë rritjen më të madhe
ekonomike. Situata e favorshme
në vendet e BE-së, që janë edhe
partneret kryesore tregtare të
vendeve të Ballkanit
Perëndimor, ka ndihmuar edhe

në rritjen ekonomike në
Ballkan.
Komisioni Evropian ka
parashikuar edhe rrezikun për
rritjen ekonomike, që kryesisht
ka të bëjë me pandeminë. Niveli
relativisht i ulët i vaksinimit në
vendet e rajonit lë akoma të
hapur mundësinë për rritje të
infektimeve dhe, si pasojë, edhe
të masave të reja të kufizimit të
lëvizjes dhe mbylljes. Kjo do të
kishte ndikim negativ edhe në
ekonomi, sidomos në vendet që
varen shumë nga turizmi,
udhëtimet dhe sektori i
hotelerisë. Prandaj, rritja e
numrit të qytetarëve të
vaksinuar lidhet edhe me
sigurimin e një rritjeje të
qëndrueshme ekonomike në
rajon.
Pavarësisht prej rritjes së madhe
ekonomike, vendet e rajonit
vazhdojnë të vuajnë nga niveli i
lartë i papunësisë, që është
shumë mbi mesataren e
Bashkimit Evropian. Përderisa
mesatarja në BE është 7 për
qind, të gjitha vendet e rajonit e
kanë nivelin e papunësisë mbi
10 për qind, pavarësisht prej
zbutjes së papunësisë që pritet
deri në fund të këtij viti.
Vendet e rajonit janë larg nga
mesatarja e BE-së për nga fuqia
e ekonomive të tyre. Asnjë nga

këto vende nuk e arrin nivelin
prej 50-përqindësh të mesatares
së Bashkimit Evropian. Sipas
shifrave të Entit të Statistikave të
Bashkimit Evropian, EUROSTAT,
Mali i Zi ka Bruto Prodhimin
Vendor për kokë banori sipas
fuqisë blerëse në nivelin prej 46-
përqindësh të mesatares së 27
vendeve të BE-së.
Serbia ka 43 për qind,
Maqedonia e Veriut 38 për qind,
Bosnja e Hercegovina 33 për
qind, Shqipëria 31 për qind,
ndërsa Kosova vazhdon të jetë e
fundit me nivelin e Bruto
Prodhimit Vendor për kokë
banori sipas fuqisë blerëse prej
21-përqindësh krahasuar me
mesataren e BE-së.
Vendi më i varfër anëtar i BE-së,
Bullgaria, ka nivelin prej 55-
përqindësh të mesatares së BE-
së, ndërsa Kroacia 64 për qind.
Komisioni Evropian edhe në
raportet e fundit të progresit ka
tërhequr vërejtjen se vendet e
rajonit duhet të bëjnë më
shumë reforma, sidomos në
administratën publike,
prokurimin publik dhe
sundimin e ligjit, për të tërhequr
më shumë investime të huaja
dhe me këtë të sigurojnë rritje të
qëndrueshme ekonomike që do
të ndihmonte në zvogëlimin e
hendekut me BE-në. (REL)

KE-ja: Rritja ekonomike 
në rajon përtej pritjeve
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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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BARCELONË, 12 NËNTOR - Edhe
zyrtarisht Dani Alves do të jetë
sërish lojtar i Barcelonës. Kjo
është bërë e ditur nga vet klubi

spanjoll në rrjetet e saja
sociale. Dani Alves rikthehet si
lojtar i lirë dhe do të ketë
kontratë një vjeçare. Xavi ka

insistuar për ta pasuar në
skuadër dhe 38-vjeçari pa
hezituar ka thënë ‘PO’. Trajneri
i ri dëshiron që Alvesi, me

përvojën që ka, ta ndihmojë të
rinjtë që të rriten dhe së
bashku të rikthejnë
Barcelonën në maje.

Alvesi rikthehet në Barcelonë

LONDËR, 12 NËNTOR - Anglia
është shfaqur e frikshme ndaj
Kombëtares së Shqipërisë në
duelin e luajtur në “Wembley”.
Skuadra e Southgate fitoi plotë
5-0, duke e zgjidhur ndeshjen
që në pjesën e parë dhe më pas
në të dytën e kthehu në sfidë
administrimit, duke u treguar
disi e mëshirshme. Lënia në
tribunë e Brojës, u shoqërua
nga dy episode aspak të mira
për kuqezinjtë tanë që humbën
në minutat e para Baren dhe
Kumbullën për arsye dëmtimi.
Maguire zhbllokoi ndeshjen
me një goditje me kokë në
minutën e 9-të, ndërkohë që
Harry Kane dyfishoi po me
kokë 9 minuta më pas. Në të
28-të, ishte Henderson që
realizoi golin e tretë, ndërkohë

që Harry Kane dhuroi
spektakël duke shënuar dy gola
të tjerë, një prej tyre me

roveshatë. Në fraksionin e
dytë, Tre Luanët ulën
ndjeshëm ritmin duke i lënë

më shumë topin kuqezinjve
tanë. Asgjë nuk ndryshoi me
Shqipërinë që pësoi 5 gola në

pjesën e parë pas plotë 40
vitesh, hera e fundit ndodhte
ndaj Gjermanisë në humbjen e
vitit 1981 në shifrat 8-0. Italia
dhe Zvicra kanë ndarë pikët
pas barazimit 1-1 në ndeshjen e
dy ekipeve të para të grupit C
për kualifikimet në
Kampionatin Botëror. Widmer
kaloi Zvicrën në epërsi në
minutën e 11-të të ndeshjes.
Italia më pas mori iniciativën
dhe golin e gjeti tek në minutën
e 36-të kur shënoi Di Lorenzo.
Krejt në fund të ndeshjes,
Jorginho pati rastin e njëjtë si
ndeshjen e parë ndaj Zvicrës,
por e humbi penalltinë duke
gjuajtur mbi portë. Kështu,
Italia ruan primatin me 15 pikë,
aq sa ka edhe Zvicra, por me
goldallim më të dobët.

Anglia shkatërroi Shqipërinë, Italia barazon me Zvicrën 

PRISHTINË, 12 NËNTOR -
Basketbollisti i Kosovës, Erjon
Kastrati, i cili vizitoi Qendrën
Nacionale të Basketbollit, është
shprehur shumë i lumtur për
mundësinë që e kanë
gjeneratat e reja, një mundësi
që nuk e kishin basketbollistët
në të kaluarën. “Kur kam
dëgjuar për herë të parë për
këtë ide, isha shumë i lumtur,
sepse këtë mundësi nuk e kemi
pasur ne. Jam i lumtur për
gjeneratat e reja. Një
falënderim për Federatën e

Basketbollit të Kosovës, që në
mënyrë sistematike është
përkujdesur për talentet e rinj,

që do të stërviten dy herë në
ditë dhe që do të vazhdojnë
arsimimin, e kjo është shumë e
rëndësishme. Një ide shumë e
qëlluar”, është shprehur
Kastrati për faqen zyrtare të
FBK-së. Një nga lojtarët kyç te
Dardanët ka folur për përballjet
ndaj Norvegjisë dhe
Danimarkës. “Pas një kohë të
gjatë jemi pak a shumë
komplet, përveç Lis Shoshit, që
është një mungesë e madhe,
mirëpo lojtarët e ftuar po
kalojnë në formë të mirë,

Dardani (Berisha), Driloni
(Hajrizi), Gëzimi (Morina), e të
tjerët, dhe padyshim shkojmë
për fitore”, është shprehur
basketbollisti i Golden Eagle
Yllit. Ai ka folur edhe për gjasat
e Kosovës në këtë grup. “Çdo
lojë është si kapitull në vete. Do
të përgatitemi maksimalisht. E
them edhe një herë se jam
shumë optimist dhe besoj në
rezultate pozitive”, ka nënvizuar
Kastrati. Pas një kohe të gjatë,
Dardanët do të jenë në tribuna.
“Për neve gjithmonë tifozët

kanë qenë lojtari i gjashtë. Edhe
pse palestra nuk do të jetë e
mbushur për shkak të Covidit,
megjithatë, aq sa do të vijnë, ne
do të jemi shumë të lumtur dhe
mezi po i presim në palestër”,
përfundoi Erjon Kastrati.
Kosova do të përballet me
Norvegjinë më 25 Nëntor si
mysafir, kurse më 28 nëntor, do
të ndeshet me Danimarkën në
Prishtinë. Këto takime
zhvillohen në kuadër të
parakualifikimeve për “Euro
2025”.

Kastrati: Ide e qëlluar për Qendrën Nacionale,
i presim me padurim tifozët tanë

Prishtinë, 12 nëntor - Xhiroja e
katërt në Ligën Unike që do të
zhvillohet në fundjavë do të sjellë
përballje interesante. Dueli i parë
do të zhvillohet ndërmjet
Rahovecit dhe Golden Eagle Yllit.
Këto dy skuadra kanë rivalitet
ndërmjet tyre dhe sfidat mes tyre
kanë qenë shumë interesante
dhe kështu pritet edhe të
shtunën. Vreshtarët nuk e kanë
nisur mirë edicionin, duke
regjistruar tri humbje në tri
ndeshje, ndërsa kampionët e
Ligës Unike, kanë dy fitore dhe
një humbje. Të shtunën mbrëma

zhvillohet sfida interesante mes
dy skuadrave shqiptare, Kamza
Basket dhe Teutës. Të dy
skuadrat kanë grumbulluar nga
pesë pikë, andaj pritet një
përballje rivalizuese. Prizreni 16
e pret Vllazninë e Shkodrës, në
një duel ky të dy skuadrat luajnë
vetëm për fitore. Prizrenasit kanë
dy fitore dhe një humbje, ndërsa
shkodranët një fitore dhe dy
humbje. Ndeshja e fundit, por
shumë interesante zhvillohet
mes Tirana Neptunit dhe Pejës.
Tiranasit kanë një fitore dhe dy
humbje, kurse pejanët dy fitore

dhe një humbje. Të dy skuadrat
kanë ambicie të mëdha për këtë
edicion, andaj pritet një takim
shumë interesant.

Përballje interesante në xhiron e katërt të Ligës Unike
LIGA UNIKE - JAVA E KATËRT 

Të shtunën takohen:
17:00 Rahoveci - Golden Eagle Ylli
19:00 Kamza Basket - Teuta

Të dielën takohen:
17:00 Prizreni 16 - Vllaznia     
19:00 Tirana Neptun - Peja    
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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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