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BERLIN, 15 NËNTOR- Shkalla e
infektimit me koronavirus në
Gjermani është rritur në
nivelin më të lartë prej
shpërthimit të pandemisë.
Sipas Institutit “Robert Koch”,
mesatarja e infektimit në
periudhë shtatëditore ka
shkuar 303 persona për 100
000 banorë në krahasim me
289 sa ka qenë një ditë më
parë. Numri total i viktimave

është rritur për 43 brenda 24
orëve, duke prekur totalin e 97
715.
Tri partitë që synojnë të
formojnë koalicionin
planifikojnë t’i ashpërsojnë
masat për ta luftuar përhapjen
e një vale të re të infektimeve,
ka thënë bashkudhëheqësi i
Partisë së Gjelbër, Robert
Habeck. “Ne do t’i zgjerojmë
kufizimet në krahasim me

propozimet që kemi bërë në
fillim”, ka thënë ai për
transmetuesin ARD. Të
shtunën tre ministra të
landeve gjermane u kanë bërë
thirrje partive që po
negociojnë për qeverinë e re,
që landeve t’u zgjatet
periudha kur mund të marrin
vendime të ashpra për
pandeminë, siç janë izolimet
apo mbylljet e shkollave.

Gjermania regjistron shkallën më të lartë të infektimit me koronavirus

NATO-ja paralajmëron Rusinë për veprimet
ushtarake në kufi me Ukrainën

KIEV, 15 NËNTOR - Sekretari i
përgjithshëm i NATO-s, Jens
Stoltenberg, i bëri thirrje
Rusisë që të jetë
“transparente” në lidhje me
aktivitetet ushtarake. Bëhet
fjalë për praninë e forcave
ushtarake ruse në kufi me
Ukrainën të cilën ai i quajti
“përqendrim të madh dhe të
pazakontë”.
Në atë pjesë të Ukrainës ku
gjendet kufiri me Rusinë - që
nga prilli i vitit 2014
separatistët e mbështetur nga
Kremlini po zhvillojnë luftime
me forcat ukrainase. Konflikti
ka shkaktuar vdekjen e më
shumë se 13 000 personave.
“Çdo provokim i mëtejshëm
apo veprim agresiv nga Rusia
do të ishte një shqetësim

serioz”, tha Stoltenbergu në një
konferencë të përbashkët
shtypi me ministrin e Jashtëm
ukrainas, Dmytro Kuleba, në
Bruksel më 15 nëntor.
Lidhur me situatën në
Ukrainë, dy ditë më parë
sekretari amerikan i Shtetit,
Antony Blinken, diskutoi me
homologun e tij francez Jean-
Yves Le Drian.
Departamenti i Shtetit tha se
ata diskutuan “raportet për
aktivitetin ushtarak rus në dhe
afër Ukrainës”. 
Zëdhënësi i Departamentit të
Shtetit, Ned Price, tha në një
deklaratë më 14 nëntor se
Blinken dhe ministri francez
ritheksuan angazhimin e
fuqishëm të vendeve të tyre
për sovranitetit dhe integritetit

territorial të Ukrainës.
Javën e kaluar Shtetet e
Bashkuara paralajmëruan
Rusinë që të mos bëjë një
“gabim tjetër serioz” në
Ukrainë.
Ndërkohë, Pentagoni e quajti
“të pazakontë madhësinë dhe
shtrirjen” e trupave ruse në
kufi me Ukrainën.
Edhe Bashkimi Evropian ka
shprehur shqetësime.
Zyrtarët evropianë thanë se po
vëzhgonin situatën bashkë me
Shtetet e Bashkuara dhe
Britaninë e Madhe. Franca, në
anën tjetër, paralajmëroi se
çdo veprim agresiv nga Moska
do të kishte “pasoja të rënda”.
Presidenti rus Vladimir Putin
ka hedhur poshtë pretendimet
perëndimore se Moska,

mbase, mund të sulmojë
ushtarakisht Ukrainën.
Putini e akuzoi Uashingtonin
për lëvizje agresive në Detin e
Zi, pasi në atë rajon Ukraina
dhe Shtetet e Bashkuara kanë

mbajtur stërvitje të mëdha
ushtarake muajt e fundit.
Stoltenbergu tha më 15 nëntor
se ushtrimet e tilla në rajonin e
Detit të Zi janë transparente
dhe me “qëllime mbrojtëse”.

Bruksel, 15 nëntor - Agjencia
Evropiane për Ambient (EEA) ka
thënë se vdekjet e parakohshme,
të shkaktuara nga ndotja e ajrit,
kanë rënë, mirëpo ende besohet
se ky shkaktar çon në më shumë
se 300 000 vdekje në vit. Kjo
Agjenci ka thënë, në raportin e
publikuar më 15 nëntor, që nëse
zbatohen udhëzimet e fundit për
kualitet të ajrit të përpiluara nga
Organizata Botërore e
Shëndetësisë, numri i viktimave
mund të përgjysmohet.

Më 2019 ishin regjistruar rreth
307 000 vdekje si pasojë e ajrit të
ndotur, derisa më 2018, 346000. 
Ulja e numrit të viktimave në
krahasim me vitin 2018 i është
atribuuar përmirësimit të
kualitetit të ajrit në kontinentin
evropian.
Më 2019 Polonia ka regjistruar 39
300 vdekje, njëherësh shifrën më
të lartë për kokë banori. Sipas
Agjencisë Evropiane për
Ambient, në fillim të viteve 1990
copëzat tejet të vogla të ajrit, të

cilat hyjnë thellë në mushkëri,
kanë çuar në gati një milion
vdekje të parakohshme në 27
vendet e Bashkimit Evropian.
Blloku evropian ka thënë se
dëshiron ta zvogëlojë numrin e
vdekjeve si pasojë e ndotjes për
të paktën 55 për qind më 2030,
në krahasim me shifrat e vitit
2005 kur ishin regjistruar 450 000
të tilla. Nëse shifrat do të ulen me
ritmin aktual, Agjencia ka
vlerësuar se synimi do të arrihet
më 2032.

LIVERPULL, 15 NËNTOR - Një
shpërthim jashtë një spitali në
Liverpull ditën e diel është
shpallur incident terrorist nga
zyrtarët policorë britanikë.
Një makinë taksi është
përfshirë nga flakët afër hyrjes
së spitalit, duke lënë të vdekur
pasagjerin dhe duke plagosur
shoferin.
Shoferi është shpallur hero

nga kryetarja e Liverpullit,
Joanne Anderson, për mbyllje
të të dyshuarit brenda në
makinë.
Katër burra janë arrestuar në
lidhje me incidentin e së
dielës.
Pasagjeri në taksi supozohet se
ka krijuar një “pajisje të
improvizuar shpërthyese”, e
cila besohet se ka shkaktuar

shpërthimin, kanë thënë
zyrtarët kundërterrorizmit.
Zyrtarë kundërterrorizmit
kanë thënë se janë duke hetuar
rastin me policinë lokale dhe
se janë duke analizuar se çfarë
mund të ketë ndodhur.
Kryeministri britanik Boris
Johnson ka thënë se ndien
keqardhje për personat e
prekur në këtë incident.

Shpërthimi në Liverpull shpallet incident terrorist

BE-ja regjistron rënie të numrit të vdekjeve 
të lidhura me ndotjen e ajrit
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HAGË, 15 NËNTOR- Avokati i
Popullit, Naim Qelaj, gjatë
kësaj jave ka vizituar ish-krerët
e UÇK-së që po mbahen në
paraburgim në Hagë.
Qelaj ka zhvilluar takime
individuale me të gjithë ish-
krerët e Ushtrisë Çlirimtare të
Kosovës që gjenden në
paraburgim në Hagë, ku Qelaj
ka qëndruar për tri ditë
radhazi. Ai është takuar me
Hashim Thaçin, Kadri Veselin,
Rexhep Selimin, Jakup
Krasniqin, ndërsa nuk ka
pasur mundësi të takohet me
Salih Mustafën, të cilit
aktualisht i janë ndaluar

vizitat përveç një numri të
ngushtë të personave.
Qelaj ka takuar individualisht
edhe krerët e OVL-UÇK-së,
Hysni Gucati dhe Nasim
Haradinaj.
Avokati i Popullit është takuar
edhe me kryetaren e
Dhomave të Specializuara në
Hagë, Ekaterina Trandafilova.
“Z. Qelaj u takua edhe me
kryetaren e Dhomave të
Specializuara, znj. Ekaterina
Trandafilova dhe
bashkëpunëtorët e saj, si dhe
u njoftua për ecurinë e
gjykimit, si dhe për
respektimin e të drejtave të të

paraburgosurve në procese
gjyqësore, të garantuara me
standarde ndërkombëtare për
të drejtat themelore të të
burgosurve, Kushtetuta dhe
ligjet e tjera të Republikës së
Kosovës”, ka njoftuar Avokati i
Popullit.
Sipas Avokatit të Popullit,
qëllimi i kësaj vizite ishte
njohja me situatën në lidhje
me një gjykim të drejtë,
respektimin e të drejtave
themelore në paraburgim të
garantuara me standardet
ndërkombëtare për të drejtat e
burgosurve dhe me
Kushtetutën e ligjet e Kosovës.

Avokati i Popullit viziton ish-drejtuesit e UÇK-së në Hagë, përveç Mustafës

Faton DËRMAKU

PRISHTINË, 15 NËNTOR - Me nderime
të larta shtetërore, në ceremoninë e
organizuar në Qeverinë e
Republikës së Kosovës, kryeministri
Albin Kurti ka pritur të hënën
kryeministrin e Kroacisë, Andrej
Plenkoviq. Në vizitën e tij të parë në
Kosovë, kryeministrit të Kroacisë,
Andrej Plenkoviq, iu urua
mirëseardhje në Aeroportin e
Prishtinës “Adem Jashari” nga
kryeministri Kurti. Në takimin e
përbashkët ndërmjet dy
kryeministrave, anëtarëve të
kabineteve e përfaqësuesve të tjerë
institucionalë, u theksuan
marrëdhëniet tradicionalisht të
mira ndërmjet dy popujve dhe dy
republikave. 
U bisedua për mundësitë dhe
potencialin që kanë dy qeveritë për
bashkëpunim bilateral, që do të
sigurojë ringjallje më të shpejtë nga
kriza e shkaktuar si rezultat i
pandemisë Covid-19, duke
përfshirë ngritjen e investimeve si
dhe shkëmbimeve ekonomike e
tregtare. Po ashtu, u diskutuan hapa
konkretë drejt avancimit të zbatimit
të dymbëdhjetë marrëveshjeve të
arritura më herët ndërmjet dy
shteteve, për arsimin, shkencën,
kulturën dhe ekonominë, si dhe
shtatë marrëveshje të tjera që pritet
të finalizohen së shpejti.
Kryeministri Kurti i ndau
mirënjohje kryeministrit të
Republikës së Kroacisë për
miqësinë, marrëdhëniet e
shkëlqyeshme dhe mbështetjen
historike të Republikës së Kroacisë

ndaj Republikës së Kosovës në të
gjitha fazat e shtetndërtimit. Pas
takimit, Kurti dhe Plenkoviq kanë
mbajtur konferencë për media.
Kryeministri i Kroacisë, Andrej
Plenkoviq, ka thënë se shteti kroat
do ta ndihmojë Kosovën në rrugën
drejt integrimeve evropiane dhe në
çështjen e liberalizimit të vizave. “Po
punojmë që ta ndihmojmë
Kosovën në rrugën evropiane, po
ashtu do ta ndihmojë me
liberalizimin e vizave. Tashmë e dini
që Kroacia është anëtarja më e re në
BE dhe se do t’ju ndihmojë sa iu
përket reformave. Kroacia do ta
përkrahë dialogun për stabilitet në
rajon. Po ashtu, ne jemi të interesuar
të ketë marrëdhënie të mira me
Kosovën dhe t’i përmirësojë
marrëdhëniet me Serbinë”, ka
thënë Plenkoviq.
Ndërsa Kurti ka shtuar se e vlerëson
shumë mbështetjen që merr
Kosova nga Kroacia në rrugën e saj
drejt shtetndërtimit. “Vizita e sotme
rikonfirmon afërsinë dhe
marrëdhëniet e mira mes dy
shteteve tona, pasi kemi të kaluar të
përbashkët. Jemi mirënjohës për
bashkëpunimin e shkëlqyeshëm
dhe mbështetjen e vazhdueshme
që Kroacia i jep Kosovës”, ka thënë
Kurti.

Osmani dekoron 
kryeministrin e Kroacisë

me Medaljen Presidenciale
“Shën Tereza”

Presidentja e Kosovës, Vjosa
Osmani, ka pritur të hënën në takim
kryeministrin e Kroacisë, Andrej

Plenkoviq, të cilin e ka dekoruar me
Medaljen Presidenciale “Shën
Tereza”, me motivacionin për
kujdesin, shpejtësinë e reagimit,
solidaritetin dhe humanizmin e
shtetit kroat në rastin e aksidentit
tragjik të 25 korrikut të këtij viti në
afërsi të Sllavonski Brodit, kur
humbën jetën 10 qytetarë të
Kosovës dhe u lënduan 26 të tjerë.
Me të njëjtën medalje, presidentja
Osmani ka dekoruar edhe spitalin e
përgjithshëm “Dr. Josip Bençeviq”
të Sllavonski Brodit për
humanizmin, përkushtimin dhe
profesionalizimin e dëshmuar në
trajtimin e të aksidentuarve.
Në takim me kryeministrin
Plenkoviq, presidentja Osmani i ka
vlerësuar të shkëlqyeshme
marrëdhëniet me shtetin kroat dhe
është angazhuar për thellimin e
mëtejmë të tyre. Presidentja ka
falënderuar Plenkoviqin edhe për
mbështetjen që shteti i tij i ka dhënë
Kosovës me një sasi vaksinash
kundër Covidit. Osmani ka theksuar
se roli i Kroacisë për Kosovën është
si partner strategjik rajonal dhe
njëherësh edhe si mbështetëse e

rrugës evropiane të vendit tonë. Ajo
ka përmendur se të dy shtetet kanë
shtuar bashkëpunimin në fushën e
integrimit evropian.

Konjufca takon kryemi-
nistrin kroat, diskutojnë
për liberalizimin e vizave

Edhe kryetari i Kuvendit të Kosovës,
Glauk Konjufca, i shoqëruar nga
këshilltarët, ka pritur të hënën në
takim kryeministrin e Kroacisë,
Andrej Plenkoviq, me të cilin ka
diskutuar për marrëdhëniet
bilaterale, liberalizimin e vizave,
integrimin evropian, shkëmbimet
ekonomike, zhvillimet politike në
rajon dhe tema të tjera me interes të
përbashkët. Gjatë takimit, i cili u
karakterizua nga një frymë shumë
miqësore dhe e pajtimit të plotë
rreth interesave reciproke të
bashkëpunimit, Konjufca ka
vlerësuar lart marrëdhëniet e
shkëlqyera bilaterale dhe ka
falënderuar kryeministrin
Plenkoviq për përkrahjen që shteti
kroat i ka dhënë ndër vite Kosovës

në të gjitha proceset e
shtetndërtimit.
Konjufca, po ashtu, i ka shprehur
mirënjohje të veçantë kryeministrit
kroat për kujdesin dhe ndihmën e
ofruar me rastin e aksidentit tragjik
të autobusit me bashkatdhetarët
tanë në Slavonski Brod.
Duke e konsideruar Kroacinë
partnere strategjike të vendit tonë, i
pari i Kuvendit ritheksoi se fati i
popujve të rajonit tonë është i
përbashkët dhe se të tilla duhet të
jenë edhe qëllimet, prandaj shteti
ynë është i përkushtuar për
forcimin e mëtejmë të
marrëdhënieve ndërmjet dy
vendeve. 
Konjufca ka vlerësuar se orientim
afatgjatë i Republikës së Kosovës
mbetet perspektiva evropiane dhe
anëtarësimi në NATO dhe
organizata të tjera ndërkombëtare.
Kryeministri kroat Andrej Plenkoviq
konfirmoi mbështetjen e
palëkundur të Kroacisë në rrugën e
integrimit euroatlantik të Kosovës si
dhe përkrahjen për liberalizimin e
vizave dhe anëtarësimin e shtetit
tonë në organizata ndërkombëtare.

Plenkoviq: Kroacia do ta ndihmojë
Kosovën për liberalizimin e vizave

KRYEMINISTRI I KROACISË, ANDREJ PLENKOVIQ, PO QËNDRON PËR VIZITË ZYRTARE NË KOSOVË

Kryeministri i Kroacisë, Andrej Plenkoviq, po
qëndron në një vizitë zyrtare në Kosovë. Pas
takimit me kryeministrin Albin Kurti, ai ka thënë
të hënën se shteti kroat do ta ndihmojë Kosovën
në rrugën drejt integrimeve evropiane dhe në
çështjen e liberalizimit të vizave. Ndërkaq
presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani,
kryeministrin e Kroacisë e ka dekoruar me
Medaljen Presidenciale “Shën Tereza”



04 E MARTË, 16 NËNTOR 2021 AKTUALE

Muhamet KOCI

PRISHTINË, 15 NËNTOR - Liderët e
subjekteve politike kanë
pranuar rezultatin e raundit të
dytë të zgjedhjeve lokale për
kryetar të komunave. Ata i kanë
uruar kryetarët e rinj duke u
dëshiruar suksese në punën e
tyre. Kryetarët e partive
opozitare janë shprehur të
kënaqur me rezultatin e arritur
në të dyja raundet e zgjedhjeve
lokale. 
I zhgënjyer me këtë rezultat
është shprehur lideri i LV-së,
njëherësh kryeministri i vendit,
Albin Kurti, i cili në zgjedhjet
nacionale të 14 shkurtit kishte
fituar mbi 50 për qind të votave.
Kurti ka thënë se fitorja e partisë
së tij vetëm në katër komuna
nuk është rezultat i kënaqshëm.
Ai ka bërë me dije se ky rezultat
është pasojë e disa defekteve të
brendshme të subjektit të tij që
duhen analizuar. “Rezultati jo i
kënaqshëm për ne vjen si
rezultat i disa defekteve të
brendshme të cilat duhen t’i
analizojmë më gjatë në vijim si
dhe pas bashkimit të të gjithë të

tjerëve kundër Vetëvendosjes”,
ka thënë Kurti. Megjithatë, Kurti
i ka uruar të gjithë kryetarët e
rinj që kanë fituar, duke ua
premtuar mbështetjen e
qeverisë në sfidat e tyre.
“Administrimi i procesit
zgjedhor të balotazhit nga KQZ-
ja ishte shumë i mirë. Me këtë
rast i përgëzoj për angazhimin
dhe efikasitetin. I uroj të gjithë
kryetarët e komunave të cilët u
zgjodhën dje. Ata do të kenë
shumë punë e beteja në
përballje me krimin e
korrupsionin, posaçërisht në
fushën e ndërtimit të egër ku
para të mëdha nëpër qytetet
tona po shpërlahen duke
shkatërruar me ndërtim të egër.
Unë do të bashkëpunoj me ta në
këtë betejë. Me të gjithë ata që
duan ta luftojnë krimin dhe do
t’i mbikëqyr me shumë
vëmendje”, ka thënë Kurti.

Opozita ndihet e 
përmbushur me rezultatin 

Ndryshe nga partia në pushtet,
partitë opozitare janë shprehur
të kënaqura me rezultatin e

zgjedhjeve lokale. Kryetari i
PDK-së, Memli Krasnqi, ka
thënë se fituese e këtyre
zgjedhjeve është partia e tij e cila
ka fituar 9 komuna. Në
adresimin e tij nga Prizreni, ai ka
thënë se populli i Kosovës
tashmë ia ka kthyer shpinën
kryeministri Albin Kurti. “Unë
shpall fitoren në Prizren. Ne
fituam këtu, fituam në Drenas,
Vushtrri, Kaçanik, Dragash.
Fituam në nëntë komuna të
Kosovës dhe kjo është natë e
madhe për ne. Fati dhe e
ardhmja e qytetarëve do të jenë
në duar të sigurta. Nuk ka më një
forcë politike dominuese.
Populli ia ka kthyer shpinën
Albin Kurtit”, ka thënë ai.
Edhe  kryetari i Lidhjes
Demokratike të Kosovës, Lumir
Abdixhiku, është shprehur i
përmbushur me rezultatin e
partisë së tij në këto zgjedhje.
“Rrugëtimi ynë i përbashkët deri
në zgjedhjet e 17 tetorit e 14
nëntorit është rrugëtim që do ta
mbajmë me vete gjatë. E nisëm
të vetëdijshëm për sfidat
përpara. Po e përfundojmë
krenarë dhe kokulur për besimin
e marrë nga qytetarët tanë. LDK-

ja në këto zgjedhje ka fituar
Prishtinën, Pejën, Lipjanin,
Istogun, Fushë-Kosovën, Vitinë,
Junikun dhe, pas përfundimit të
votave të mërgatës, do ta fitojë
edhe Dragashin. Fitorja në 8
komuna me kryeqytet, i mbi 170
mijë votave për asamble, është
arritje e madhe, jashtëzakonisht
e madhe nga ku jemi nisur. Për
këtë mburremi të gjithë. Për këtë
ndihemi të përmbushur të
gjithë”, ka shkruar Abdixhiku në
profilin e vet në “Facebook”.
Ai i ka uruar të gjithë kandidatët
e partive të tjera që kanë fituar
në këto zgjedhje. “Kryetarët e
zgjedhur i uroj, dhe u uroj
shërbim të denjë ndaj njerëzve
tanë pa dallim. Siç edhe i uroj të
gjithë kandidatët e kandidatet e
tjera që, pavarësisht rezultatit
final, dhanë gjithçka, bënë garë
të drejtë e kontribuuan si një
familje e vërtetë në rikthimin e
madh. Ky rezultat është i të
gjithëve. Mbesim një familje.
Mbesim një shtëpi. LDK do të
vazhdojë punën në rrugën e
rigjetur. Me njerëz më shumë,
punë më shumë, bashkudhëtim
më shumë. Një e ardhme e
ndritur na pret përpara. Për këtë
të mbetemi të sigurt”, ka
deklaruar ai, duke falënderuar të
gjithë aktivistët e aktivistet e
LDK-së për mbështetjen.
Ndërsa lideri i AAK-së, Ramush
Haradinaj, ka thënë se kjo parti
ndihet krenare, por jo arrogante
me rezultatin e zgjedhjeve. “Deri
më 14 nëntor Aleanca i dha
Kosovës një pjesë të historisë së

suksesit. Shumë të arritura të
rëndësishme të republikës sonë,
pavarësimi energjetik, Ushtria,
Ligji për Kryeqytetin, taksa 100
për qind e të tjera, tregojnë
qëndrueshmërinë tonë dhe
forcën për të qenë gardianë të
interesit qytetar. Dita e sotme na
gjen krenarë, por jo arrogantë,
fitues të zgjedhjeve në një
numër të konsiderueshëm,
njëkohësisht shërbëtorë të
interesave të qytetarëve. Janë
mbi 96 mijë vota për Aleancën
dhe pesë komuna ku do të
udhëheqim, Gjakova, Suhareka,
Rahoveci, Deçani dhe Klina, e
jemi në pritje të fitores edhe në
Junik. Janë afër 300 mijë qytetarë
që jetojnë në komunat ku ne do
të qeverisim, që presin nga ne që
të bashkëqeverisim dhe të rritim
cilësinë e jetës së tyre”, ka
shkruar ai në profilin e vet në
“Facebook”, duke i uruar gjithë
të zgjedhurit në këto zgjedhje.
“Aleanca do të vazhdojë të kryejë
detyrën e saj për të cilën është
themeluar dhe ka marrë
vazhdimisht besimin tuaj. Ky
besim që është i shenjtë për ne.
Do të kthehet me punën dhe
devotshmërinë tonë për
realizimin e qëllimeve të
përbashkëta”, ka vlerësuar ai.  

PDK-ja fiton 9 komuna,
LDK-ja 7, AAK 5

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve
ka shpallur rezultatet
preliminare për raundin e dytë

Opozita e kënaqur me rezultatin 
e zgjedhjeve, LV-ja e zhgënjyer

Liderët e partive politike i kanë përgëzuar qytetarët për pjekurinë e treguar në
raundin e dytë të zgjedhjeve lokale dhe i kanë uruar kryetarët e rinj të komunave.
Shefat e partive opozitare janë shprehur të kënaqur me rezultatin që kanë arritur në
këto zgjedhje. Kurse lideri i LV-së, Albin Kurti, ka thënë se fitorja e kësaj partie në
vetëm katër komuna është rezultat jo i kënaqshëm. Në raundin e dytë të zgjedhjeve,
sipas rezultateve preliminare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve (KQZ), PDK-ja ka
fituar 9 komuna, LDK-ja 7, AAK-ja 5, LV-ja 4 dhe Nisma një komunë

PARTITË POLITIKE JANË DEKLARUAR PËR REZULTATET E RAUNDIT TË DYTË TË ZGJEDHJEVE LOKALE 
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PRISHTINË, 15 NËNTOR - Të
hënën në Kosovë janë
regjistruar edhe katër raste të
reja me Covid-19 pas testimit
të 1 058 mostrave. Ministria e
Shëndetësisë ka njoftuar në
raportin ditor se gjatë 24 orëve
të kaluara janë shëruar edhe
tetë persona, ndërsa raste
aktive janë 424. Prej
shpërthimit të pandemisë, në

mars të vitit 2020, autoritetet
shëndetësore në Kosovë kanë
regjistruar afër 170 000 raste të
infektimit.
Të hënën nuk është shënuar
asnjë rast i vdekjes nga pasojat
e Covid-19.
Numri i përgjithshëm i
viktimave në bazë të të
dhënave zyrtare është 2 980.
Më herët, Shërbimi Spitalor

Klinik dhe Universitar i
Kosovës (ShSKUK) ka njoftuar
se në spitalet publike trajtim
mjekësor nga Covid-19 po
marrin 38 pacientë, prej tyre 13
me Covid-19 dhe 25 me
simptoma të post-Covid.
“Njëmbëdhjetë pacientë janë
me oksigjeno-terapi, ndërsa
një në mjekim intensiv”,
thuhet në njoftim.

424 raste aktive me Covid në Kosovë

Qendresa RAMA

PRISHTINË, 15 NËNTOR - Presidentja
e Kosovës, Vjosa Osmani, ka
konfirmuar të hënën ftesën për
pjesëmarrje në Samitin për
Demokraci të organizuar për herë
të parë nga presidenti amerikan
Joe Biden. Ky samit do të
zhvillohet më 9-10 dhjetor dhe në
të do të marrin pjesë liderë nga
shumë vende të botës, pjesëtarë
të shoqërisë civile dhe sektori
privat. 
Përmes një postimi në rrjetin

social “Facebook”, Osmani ka
thënë se e ka kuptuar javën e
kaluar se Kosova do të jetë pjesë e
këtij samiti, pas disa takimeve që
ka realizuar në Uashington.
“Falënderoj presidentin Biden
për ftesën në ‘Samitin e
demokracisë’ të organizuar nga
Shtëpia e Bardhë si dhe
vlerësimin për partneritetin e
ofruar nga Kosova për të punuar
drejt fuqizimit të shoqërisë
demokratike që respekton të
drejtat e njeriut, të cilat ia
mundësojnë secilit qytetar ta
përmbushë potencialin e vet.

Pas takimeve të javës së shkuar në
Uashington, në të cilat jam
njoftuar se Kosova do të jetë pjesë
e këtij samiti, jam e nderuar ta
pranoj ftesën nga presidenti
Biden. Republika e Kosovës është
shembull i ndritur i përpjekjeve të
vazhdueshme për liri dhe
demokraci. Si e tillë, është model
për rajonin tonë dhe më gjerë.
Kosova do ta ndajë përvojën e saj
të veçantë për ndërtimin e
institucioneve dhe praktikave
demokratike në partneritet të
jashtëzakonshëm me miqtë tanë
ndërkombëtarë, ku rol prijatarë

kanë pasur Shtetet e Bashkuara të
Amerikës”, ka theksuar Osmani,
duke shtuar se është e lumtur që
në emër të Republikës së Kosovës
do t’i prezantojë të arriturat dhe
sfidat që ka Kosova.
“Do të angazhohemi bashkërisht
që gjatë 12 muajve të ardhshëm ta
zbatojmë një plan ambicioz për
fuqizimin e mëtejmë të
demokracisë sonë të re në
mënyrë që qytetarët tanë t’i
ndiejnë përfitimet e një
udhëheqjeje demokratike të
bazuar në sundim të ligjit, të
drejta të njeriut dhe

gjithëpërfshirje shoqërore”, ka
deklaruar Osmani.
Më 12 nëntor edhe kryeministrja
serbe Ana Bërnabiq e ka
konfirmuar pjesëmarrjen e
Serbisë në këtë samit. Samiti për
demokraci do të ketë tri tema
kyçe: mbrojtjen kundër
autoritarizmit, adresimin dhe
luftimin e korrupsionit dhe
avancimin e respektimit të të
drejtave të njeriut. Pas takimit të
parë dhe konsultimeve në të,
Bideni do t’i ftojë liderët botërorë
sërish që të diskutojnë rreth
përparimit të bërë.

të zgjedhjeve lokale në Kosovë
që janë mbajtur më 14 nëntor.
Sipas rezultateve preliminare,
Partia Demokratike e Kosovës ka
fituar komunën e Prizrenit me
kandidatin Shaqir Totaj,
Gllogocin me Ramiz Lladrovcin,
Dragashin me Shaban
Shabanin, Kaçanikun me Besim
Ilazin dhe Vushtrrinë me Ferit
Idrizin.
Lidhja Demokratike e Kosovës
ka fituar në Prishtinë me
Përparim Ramën, në Istog me
Ilir Feratin, në Fushë-Kosovë me
kandidatin Burim Berisha, në
Junik me Ruzhdi Shehun dhe në
Viti me Sokol Halitin. Aleanca

për Ardhmërinë e Kosovës ka
fituar në Gjakovë me Ardian
Gjinin, Klinën me Zenun Elezajn
dhe Rahovecin me Smajl Latifin.
Lëvizja Vetëvendosje ka fituar në
komunën e Kamenicës me
kandidatin Kadri Rahimaj, në
Podujevë me Shpejtim Bulliqin,
në Shtime me Qemajl Aliun dhe
në Gjilan me Alban Hysenin.
Ndërkaq Nisma Social
Demokrate ka arritur fitore në
Malishevë me Ekrem Kastratin.
Në komunën e Obiliqit zgjedhjet
në raundin e dytë i fitoi Xhafer
Gashi nga Iniciativa Qytetare për
Obiliqin. Në komunën e
Mamushës ka fituar Abdulhadi

Krasniq nga KDTP. 
Ndërkaq në komunën e Kllokotit
balotazhin e fitoi Vladan
Bogdanoviq nga Lista Serbe. Në
raundin e dytë të zgjedhjeve
lokale në Kosovë kanë votuar
rreth 38 për qind të votuesve.
Pas shpalljes së rezultateve
preliminare, të martën pritet
numërimi  i votave me postë dhe
më pas i votave me kusht dhe
votave të personave me nevoja
të veçanta.
Raundi i parë i zgjedhjeve të
rregullta lokale është mbajtur
më 17 tetor dhe qytetarët
votuan për asambletë
komunale dhe kryetarët e

komunave. Në këtë raund, nga
38 komuna sa janë në Kosovë,
17 zgjodhën krerët e rinj. 
Në raundin e parë të zgjedhjeve
PDK-ja kishte fituar katër
komuna (Mitrovicën, Ferizajn,
Skenderajn dhe  Hanin e Elezit),
LDK-ja kishte fituar dy (Pejën
dhe  Lipjanin) dhe AAK-ja dy
(Deçanin dhe Suharekën).   
Sipas rezultateve preliminare të
Komisionit Qendror të
Zgjedhjeve, Lidhja Demokratike
e Kosovës ka dalë partia e parë
për nga numri i votave për
kuvende komunale. Kjo parti ka
marrë 170 134 vota për
kuvendet komunale. Pas saj

renditet Lëvizja Vetëvendosje
me 168 084 vota, Partia
Demokratike e Kosovës me 161
645 vota dhe Aleanca për
Ardhmërinë e Kosovës ka marrë
9 863 vota.
Sipas këtyre rezultateve, Lidhja
Demokratike e Kosovës dhe
Partia Demokratike e Kosovës
kanë më së shumti këshilltarë
komunalë, nga 206 secila në tërë
vendin.
LV-ja ka siguruar 193 ulëse në
kuvendet komunale, AAK-ja 120
asamblistë, Nisma në të gjithë
vendin ka fituar 21 ulëse, kurse
Aleanca Kosova e Re do të ketë
vetëm 8 asamblistë.

Kosova ftohet në ‘Samitin e demokracisë’
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Të gjithë garuan dhe të gjithë
fituan: Pavarësisht prej
rezultateve të raundit të parë,
të gjithë deklaruan se kanë
fituar dhe askush nuk mori
përgjegjësi për rezultat jo të
pritur dhe zhgënjyese. Pastaj,
thuaja të gjithë që ishin pjesë
e balotazhit thoshin se tani i
përmirësojnë lëshimet e
raundit të parë. LV-ja që nuk u
nda aspak mirë në raundin e
parë, duke mos e fituar asnjë
komunë, deklaronte se është
fituese krahasuar me
zgjedhjet e fundit lokale,
sepse ka rritje të votës së
përgjithshme dhe se në
balotazh kishin synim të
fitonin 12 komuna, kurse Haki
Abazi ishte i bindur se do t’i

fitojnë 13 komuna si në
zgjedhjet e kohës së Enver
Hoxhës në Shqipëri kur Enveri
i fitonte 105 për qind të
votave. Partitë e tjera që
garonin në balotazh morën
shumë seriozisht punën e tyre
duke u angazhuar në terren
tërë kohën dhe duke lidhur
koalicione publike dhe
jopublike e që janë të
domosdoshme, sidomos për
zgjedhjet lokale. Vetëm LV-ja,
si ariu në kohën e
hibernacionit (gjumit
dimëror), ia futi rrafshit duke
u mbështetur vetëm në
karizmën e liderit të tyre dhe
duke mbajtur mbi kokë
kurorën me dafina të 50 për
qind të fituar në zgjedhjet e

përgjithshme e cila pas
zgjedhjeve lokale u shndërrua
në kurorë prej therësh murrizi
që e mbante në kokë Krishti,
para dhe gjatë kryqëzimit nga
ushtarët romakë dhe qytetarët
që refuzonin të paguanin
taksa. Edhe pas balotazhit të
gjithë do të deklarojnë se janë
fitues dhe..., kjo është e
pritshme! Po kush ishte fitues
real i zgjedhjeve lokale në
Kosovë? 

1. Partia Demokratike e
Kosovës: Pa asnjë dyshim dhe
për mua krejtësisht pap ritur,
PDK-ja është fituese e madhe
e zgjedhjeve lokale në Kosovë.
Një parti që u gijotinizua (iu
hoq koka politike) nga

Gjykata Raciste Speciale e që
u përça në disa komuna, me
tendencë përçarjeje edhe në
nivel qendror, ka qenë e
pritshme që mund ta pësojë
edhe më shumë se në
zgjedhjet e përgjithshme,
mirëpo as optimistët më të
mëdhenj nuk kanë shpresuar
se mund të rikthehen aq
triumfalisht. Disa miq në PDK
më thoshin se do t’i fitojnë 10-
12 komuna e që për mua ishte
e barasvlefshme me të
shkuarit në Mars me
autobusët e ish-dhunuesit të
Prishtinës, Shpend Ahmetit.
Aq më parë që PDK-ja, në dy
basenet me shumë vota në
Kosovë, Anamoravë dhe
Dukagjin, mund të llogaritnin

vetëm në mbetje mortore të
votave elektorale. Në Drenas i
futën pykën (nga PDK-ja)
duke bërë përpjekje ta
largojnë një punëtor të madh
dhe drenicas jokonvencional,
Ramiz Lladrovcin. U bë mirë
që fitoi Ramizi përballë
shantazhuesve. Në Skenderaj
thuaja u pushkatua e gjithë
dega e PDK-së, me Sami
Lushtakun në krye sepse
paskan pasur guxim ta
sfidojnë Bekim Jasharajn të
cilit pikërisht PDK-ja i pati
dhënë një mandat duke mos
garuar fare për kryetar
komune. PDK-ja ka bërë
shumë mirë që e ka rikthyer
Skenderajn me një fitore
bindëse. Fitorja, gjithashtu

Rikthim i jashtëzakonshëm i PDK-së, 
rikthim i pritur i LDK-së, 

AAK-ja te vendi dhe hibernacioni i LV-së!

Behxhet Sh. SHALA - BAJGORA
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bindëse e PDK-së në Vushtrri,
është befasia më e madhe e
zgjedhjeve lokale dhe
rrallëkush e ka pritur. Unë në
asnjë variant nuk kam pritur
që PDK-ja do ta fitojë
Vushtrrinë. Mitrovica ishte
risk personal i Bedri Hamzës
përballë një analfabeti politik.
Dhe iu shpagua Bedriut si dhe
PDK-së që pas dy mandateve
të humbura, e riktheu
Mitrovicën. Në këtë mënyrë
Bedriu shpëtoi nga azili në
rast se do të pësonte nga një
fillorist i Akademisë Politike të
Pacollit. Agim Aliu e fitoi
garën në Ferizaj më shumë si
kryetar i të gjithë qytetarëve të
Ferizajt sesa që ishte një
militant i PDK-së. Agimi është
model i një kryetari të
përkushtuar për të gjithë
qytetarët. Doktori i ruajti
dhëmbët edhe për një mandat
në Kaçanik përkundër
kërcënimeve të LV-së dhe
angazhimit të diasporës në
krye me Agën Cenë të
Kaçanikut. Urime dështimi,
Aga Cenë! Në Shtime edhe një
doktor, tash i LV-së e nxori nga
loja, për 0.17 për qind të
votave Naim Ismajlin. Dhe
mirë ia bëri se nuk e mori
seriozisht, as fushatën e as
përgjegjësitë. Fitorja brilante
e PDK-së është ajo e
Marathomakut, Shaqir Totaj i
cili, ndonëse për një fije floku
i humbi zgjedhjet paraprake,
në zgjedhjet e fundit u
angazhua shumë. Përtej
mundësive dhe dëshirës për
të fituar. Prizreni nuk është
Jerusalemi i PDK-së, por djepi
ku u përkund dhe ku u rritë
ndjenja e lirës dhe pavarësisë
së shqiptarëve e që u
konkretizua politikisht nga i
papërsëritshmi Bacë Adem
Demaçi dhe ushtarakisht nga
komandanti legjendar Adem
Jashari. 
Duhet të thuhet botërisht se
votat e Zafir Berishës ia sollën
fitoren Shaqir Totajt. PDK-ja,
nëse merret parasysh e
kaluara jo fort e largët
apokaliptike e sidomos e
ardhmja, realisht është fituese
e zgjedhjeve. Ka fituar apo
rikthyer qeverisjen në 5
komuna, Mitrovicë, Vushtrri,
Prizren, Han të Elezit dhe
Skenderaj, kurse ka ruajtur
qeverisjen në Ferizaj, Drenas,
Kaçanik dhe në Dragash, nëse
nuk ndryshon rezultati.
Thjesht, e pabesueshme edhe
për optimistët më të mëdhenj!

2. Lidhja Demokratike e
Kosovës: Rikthimi i LDK-së
për mua nuk paraqet befasi të
madhe sepse ka pasur në
dispozicion elektoratin që e
kishte votuar Listën e Vjosës,
tash i zhgënjyer është kthyer
në Shtëpinë e Vjetër. Këta
votues e bënë diferencën,
ndërsa potez i
jashtëzakonshëm ishte
angazhimi i Përparim Ramës,
i pavarur politikisht dhe
partiakisht për kryetar të

Prishtinës për faktin se nga
mjedisi politik i LDK-së nuk
kishte kandidat që do ta
rrezikonte Arben Vitinë e LV-
së. Fitorja në Prishtinë është
stenta më e fuqishme që e
riktheu në jetë zemrën
politike të LDK-së.
Simbolikisht, kush e fiton
Prishtinën, i ka fituar
zgjedhjet lokale. LDK-ja e fitoi
Prishtinën me votat e PDK-së
dhe të AAK-së, ndryshe do të
kalonte sikur në Gjilan. LDK-
ja e ruajti Istogun, Fushë-
Kosovën, Vitinë, Lipjanin dhe
Pejën, kurse fitoi Prishtinën
dhe Junikun. E humbi Gjilanin
dhe Vushtrrinë. Po të kishte
një bashkëpunim me gardën e
vjetër të LDK-së në Podujevë,
LDK-ja do ta fitonte
Podujevën pa asnjë problem.
Reforma në parti nuk
nënkupton që themeluesit e
LDK-së në Podujevë të
injorohen në atë masë sa edhe
përqeshen dhe luftohen më
shumë se edhe nga vetë
opozita. Kjo është taksa e
humbjes së LDK-së në
Podujevë. Personalisht jam i
kënaqur për faktin se me këtë
humbje po fiton shëndeti
publik, përkatësisht pacientët
e sëmurë nga kanceri që kanë
shumë më tepër nevojë për
një onkolog si puna e Ekrem
Hysenit sesa një kryetar
komune, nëse ai do të
zgjidhej. Realisht kam shumë
shpresë se Përparim Rama,
me një ekip të përzgjedhur
ekspertësh, pa u ndikuar dhe
diktuar politikisht, do të ketë
sukses të vendosë një rregull
urbanistik në xhunglën e
quajtur Prishtinë që i ngjanë
çdo gjëje, por assesi një qyteti
normal e lëre më
metropolitan. Urime Përparim
dhe shumë suksese! 

3. Aleanca  për Ardhmërinë e
Kosovës: Ndonëse humbi
Obiliqin dhe Junikun, mbeti
forca e tretë lokale duke i
ruajtur komunat që i qeverisi
në mandatin e fundit,
Gjakovën, Deçanin, Klinën,
Rahovecin dhe Suharekën.
Suhareka dhe Rahoveci janë
qeverisur aq mirë nga Bali
Muharremaj dhe Smajl Latifi
prandaj e kanë fituar garën me
plot meritë. Deçani është
parapagim dhe i prenotuar për
qeverisje të AAK-së pavarësisht
kush është në pushtet. Ardian
Gjini e fitoi edhe një mandat
përballë Mimoza Kusarit, edhe
për shkak të punës që e ka
bërë, por edhe me ndihmën e
madhe të partnerëve, PShDK-
së, PDK-së dhe LDK-së. Klina
disi po bëhet pjesë e kartës
politike të qeverisur nga AAK-
ja, prandaj e fitoi edhe një
mandat. Përveç se e siguroi një
qeverisje stabile në komunat
ku doli fituese, AAK-ja rriti
edhe numrin e asamblistëve
komunalë edhe në disa
komuna, duke filluar nga
Prishtina ku besoj se do të jetë
pjesë e qeverisjes.

4. Lëvizja Vetëvendosje: As në
imagjinatën më të skajshme
nuk kam besuar se LV-ja do ta
pësojë një rënie të tillë. Në
fillim, në analizat e mia pata
shkruar se LV-ja në nivel
vendi në zgjedhjet lokale do
të fitojë midis 42-45 për qind.
Dola i huqur, ndërsa për të
gjitha të tjerat ia qëllova. Pata
menduar se pa balotazh LV-ja
do ta fitojë Prishtinën,
Prizrenin dhe Mitrovicën,
kurse do të garojë fuqishëm
për Gjakovën dhe Gjilanin,
ndërsa Peja dhe Ferizaj
aktualisht për LV-në mbesin
vetëm “ëndërr e një nate vere
...”. 
Në balotazh kisha një siguri
se Përparim Rama e fiton
Prishtinën, Shaqir Totaj
Prizrenin, Ardian Gjini
Gjakovën për faktin se partitë
e tjera mund të siguronin vota
kundër LV-së dhe ashtu
ndodhi. Për Gjilanin mendoja
se gjasat ishin 50 për qind me
50 për qind, mirëpo kandidati
i LV-së u tregua se ishte më i
shkathët dhe Luta humbi
sepse partitë partnere nuk
ishin në gjendje t’i siguronin
4-5 për qind të votave që i
duheshin për të fituar. LV-ja
bëri gabime sepse ra në
gjumë të thellë të dehur me
50 për qind të votave të
fituara në zgjedhjet e
përgjithshme dhe duke
shpresuar se Albini i vetëm do
të sjellë vota për të gjithë
kandidatët e LV-së. Patën
fushatë të shkurtër sepse
ishin të sigurt në fitore! Nuk
ndërmorën masa të sigurojnë
partneritet me partitë e tjera
për balotazh. 
Menyja e propozuar e
kandidatëve të LV-së për
kryetarë të komunave ishte
thuaja vetëm një parapjatë
për kundërshtarët e tyre.
Gabimin e madh e bënë me
Agim Bahtirin në Mitrovicë.
Nuk nevojitet ndonjë test për
matje të inteligjencës e që
Albin Kurti ta kuptojë
potencialin intelektual dhe
politik të Agim Bahtirit.
Pastaj, në momentin kur
Agim Bahtiri doli me
kërcënim të hapur se: “nëse
LV-ja nuk do ta kandidojë për
kryetar komune, do të
investojë 1 milion euro në
fushatën e Bedri Hamzës...”,
Albin Kurti është dashur ta
eliminojë si kandidat sepse
LV-ja fitoi 50 për qind të
votave në emër të luftës
kundër korrupsionit, krimit të
organizuar dhe shantazhit. Po
ta largonte Bahtirin nga lista,
për këtë arsye, LV-ja do ta
fitonte Mitrovicën edhe me
një kandidat nga ekipi i dytë i
LV-së. Pa asnjë dyshim! Ishte
dështim total rikandidimi i
Mimoza Kusarit për Gjakovën
si dhe Mytaher Haskukës për
Prizren. Mytaheri është
ekspert i shkëlqyeshëm në
fushën e statistikave, por i
mungon kapaciteti
menaxherial. Mimoza Kusari

është shumë e zonja, por për
shkak të lëvizjeve të shumta
në planin kombëtar dhe
ndërkombëtar, e ka të cenuar
besueshmërinë. Kandidati
për Ferizaj ishte tregim në
vete, humor i zi katran. Sikur
ai i Vushtrrisë që premtonte
Fabrikë të Grave. Edhe vizita
vendlindjes e Sali Zybës ishte
më tepër kthim në të kaluarën
që nuk i siguron as të sotmen
e lëre më të ardhmen politike
të pushtetit lokal. Kandidati
për Gjilan ishte i qëlluar
prandaj solli rezultate. Nuk ka
qenë aspak vështirë të fitohet
Kamenica, kurse Podujevën ia
siguroi vetë LDK-ja, garda e
vjetër që u nxor nga loja. Edhe
Shtimen e fituan për “grykë të
pushkës”, mirëpo qëllimi dhe
zhgënjimi ishte Prishtina.
Kam përshtypjen se Arben
Vitia me dëshirë as nuk do të
bëhej ministër i Shëndetësisë
e aq më pak kandidat për
kryetar të Prishtinës. Por, Zëri
i Partisë, Zëri i Zotit. Arben
Vitia u ndihmua shumë pak,
kurse ai ishte në një letargji të
thellë. 
Në balotazh Arben Vitia ishte
inferior, jo ndaj LDK-së, por
ndaj Përparim Ramës.
Përparim Rama u ndihmua
nga krejt garda e vjetër e LDK-
së, që nga koha e Epokës së
Gurit, nga të rinjtë dhe të rejat
e LDK-së e sidomos nga
partitë opozitare, prandaj
bëri një rikthim spektakolar,
të pabesueshëm, me një fjalë.
Mendoj se rënia aq e madhe e
LV-së ndodhi shkaku i rritjes
shumë të madhe të LV-së në
zgjedhjet e fundit nacionale.
Kjo rritje nuk u menaxhua si
duhet dhe në një hapësirë aq
të madhe të pushtetit që e
fitoi LV-në, ishte e pamundur
të mbushej me kuadro
cilësorë prandaj në atë thes të
madhe të pushtetit futën
çdokënd dhe çdo gjë duke
krijuar një masë amorfe që
vetëm kishte shkëlqim por
përmbajtja ishte e zbrazët.
Pastaj, LV-ja, të gjithë
aktivistët të pakompromis në
mbrojtje të çështjes
kombëtare i zhvendosi në
margjina për t’i zëvendësuar
me ata që nuk kishin asnjë të
kaluar kombëtare. Madje
kishin një të kaluar
antikombëtare. Të gjithë
përkrahësit e LV-së që e patën
përkrahur në kohë kur fasulja
hahej kokërr për kokërr, i
etiketoi duke ua lëshuar
kordonët vrastarë virtualë.
Rasti i Kimete Berishës ishte
rasti i pandershmërisë më të
ulët dhe hakmarrjes më
morbide që ia bënë një femre
shumë të mençur dhe të
guximshme që para
zgjedhjeve të përgjithshme e
përdori tërë arsenalin e
armatimit në mbrojtje të LV-
së, përjashtuar këtu bombën
atomike që nuk e kishte në
dispozicion. Premtimi se
Murat Jashari do të bëhet
president i Kosovës në kohën

kur Vjosa thuaja e kishte
siguruar këtë post i shkaktoi
LV-së rritjen e
pabesueshmërisë ndaj tyre.
Qëndrimi jokorrekt për të
arrestuarit nga Gjykata Raciste
Speciale në Hagë e uli LV-në
në vota dhe e rriti PDK-në në
vota. Karshillëku ndaj
Shqipërisë e sidomos
pjesëmarrja në zgjedhje të LV-
së në Shqipëri shpërfaqi
ambiciet e LV-së përtej kufijve
të Kosovës. Ndërhyrja në
zgjedhjet në Maqedoni të
Veriut duke e satelituar Zijadin
Selën, e dëmtoi, si Selën ashtu
edhe LV-në. Nëse më parë
opozita ishte ajo që i
shkaktonte probleme në
vendimmarrje, tash LV-ja ka
kapacitet të plotë për
vendimmarrje por nuk po e
shfrytëzon. LV-ja nuk ka ekip
për negociata me Serbinë hiç
këtu personat që, për para
bisedimet i kanë shndërruar
në mercenarizëm! Qytetarët e
kanë përkrahur LV-në, besoj se
kjo përkrahje ndonëse ka
rënie, nuk i pengon LV-së të
merr vendime të drejta dhe të
mira për vendin. Por pa
opozitën nuk do të jetë në
gjendje ta bëjë këtë. LV-ja
duhet t’i hapë të gjitha dyert
për opozitën kosovare në të
kundërtën do të jemi në një
situatë kur, jo që nuk do të
pyetemi fare por se do të na
ofrohet një zgjidhje që, çdo
ditë që kalon do të jetë më e
keqe për Kosovën! Besoj se LV-
ja, do të nxjerrë mësim nga ky
pësim në të kundërtën
zgjedhjet e parakohshme janë
të pashmangshme. Në çdo
variant, çdo subjekt politik
kosovar është më i mirë dhe
më i dobishëm për Kosovën se
Lista Serbe. Shpresoj se LV-ja
do ta kuptojë këtë. Nëse LV-ja
e kupton këtë, të kota janë
kërcënimet e Listës Serbe se
përmes bojkotimit të
institucioneve të Kosovës do
të shkaktojë krizë qeveritare,
duke e shantazhuar qeverinë
Kurti 2 dhe vetë kryeministrin
Kurti. Në asnjë variant nuk
shoh mundësi që për shkak të
fiaskos së pësuar në zgjedhjet
lokale në Kosovë, Albin Kurti
do të bëhet Zaev sikur që as
opozita nuk do të duhej të
kërkonte zgjedhje të
parakohshme. Nëse Albin
Kurti vlerëson se duhet të
shkohet në zgjedhje të
parakohshme, këtë edhe do ta
bëjë. Opozita aktuale në
Kosovë në asnjë mënyrë, me
vota, nuk ka mundësi ta
rrëzojë Albin Kurtin. 
Albin Kurtin mund ta rrëzojë
vetëm Albin Kurti apo
proceset nëpër të cilat
domosdoshmërisht do të
kalojë Kosova. Për fund dua ta
përmend Baton Haxhiun për
një Exit Poll, çmendurisht të
saktë!
Urime dhe punë të mbarë për
të gjithë kryetarët e
sapozgjedhur në Kosovë pas
zgjedhjeve lokale.
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KABUL, 15 NËNTOR - Valutës
kombëtare të Afganistanit i ka
rënë vlera kundrejt dollarit
amerikan në nivelin më të ulët
në dy dekadat e fundit,
ndërkohë që ekonomia e këtij
shteti përballet me shumë
vështirësi, prej marrjes së
pushtetit nga talebanët, në
gusht të këtij viti.
Më 14 nëntor shkalla e
këmbimit është thënë se ka
qenë 95 afgani për një dollarë.

Dy ditë më herët, nëpër
këmbimore, një dollarë është
blerë për 91.5 afgani.
Valuta e re kombëtare e
Afganistanit është shtypur për
herë të parë në Gjermani më
2002 dhe për një dollarë janë
këmbyer 43 afgani.
Para marrjes së pushtetit nga
talebanët, qeveria paraprake në
Kabul ka përkrahur tregun duke
injektuar vazhdimisht dollarë
për ta mundësuar qarkullimin.

Mirëpo prej kur talebanët
drejtojnë këtë shtet, shumë
vende perëndimore, përfshirë
Shtetet e Bashkuara, kanë ngrirë
fondet afgane nëpër banka dhe
kanë pezulluar mbështetjen
financiare që i është ndarë
qeverisë së kaluar.
Me rënien e vlerës së valutës
kombëtare, çmimet e naftës
dhe ushqimeve pritet të rriten
po ashtu, njëjtë sikurse vlera e
produkteve të importuara.

Valuta afgane shënon rënien më të madhe në dy dekada

PRISHTINË, 15 NËNTOR - Komisioni
për Integrime Evropiane ka
miratuar amendamentin të
Marrëveshjes Financiare për IPA
2018 ndërmjet Kosovës dhe
Bashkimit Evropian që
mundëson rialokimin e 1.5
milion eurove për projektin e
ndërrimit të filtrave për
termocentralin “Kosova B”. 
Zëvendëskryeministri Besnik
Bislimi ka paraqitur
marrëveshjen derisa ka thënë se
është shumë e rëndësishme që e
njëjta të hyjë në fuqi sa më
shpejt në mënyrë që të
rialokohen mjetet. “Qëllimi i
këtij amandamenti është që të
mundësohet një rialokim i
shumës së kursimeve prej 1.5
milion eurosh brenda projektit
të ndërrimit të filtrave të
termocentralit ‘Kosova B’ dhe
përmes këtij rialokimi të
mundësohet që ta sigurojmë
bazën ligjore për kontraktimin e
kësaj shume të projektit dhe atë
brenda afatit kontraktual”, ka

thënë Bislimi. 
Numri dy i qeverisë ka pohuar se
e vetmja mënyrë për të bërë këtë
kontraktim është nënshkrimi i
marrëveshjes. “E vetmja mënyrë
që ta bëjmë këtë kontraktim
brenda kornizës ligjore dhe
brenda afateve është që të
nënshkruajmë këtë
marrëveshje. Zyra e BE-së si
autoriteti kontraktues në këtë
rast do t’i rialokojë mjetet e
parapara në pajtim me rregullat
e përcaktuara nga BE përmes
IPA programit dhe në pajtim me
marrëveshjen kornizë që e kemi.
Është shumë me rëndësi që kjo
marrëveshje të hyjë në fuqi sa
më parë në mënyrë që shuma
prej 1.5 milionë eurosh të mund
të kontraktohen brenda afatit,
përndryshe këto mjete duhet të
kthehen mbrapa në buxhetin e
BE-së. Afati i fundit për
kontraktim është tetori i vitit
2022”, ka thënë Bislimi.
Komisioni ka miratuar edhe
Projektligjin për Identifikimin

Elektronik dhe Shërbimet e
Besuara në Transaksionet
Elektronike me amendamentet
e Komisionit funksional nga

aspekti i përputhshmërisë me
legjislacionin e BE-së dhe
Projektligjin për Punimet nga
Metalet e Çmuara, me

amendamentet e komisionit
funksional nga aspekti i
përputhshmërisë me
legjislacionin e BE-së.

Miratohet marrëveshja për rialokimin 
e 1.5 milion euro për ndërrimin e filtrave 

për termocentralin ‘Kosova B’

PRISHTINË, 15 NËNTOR -
Ambasadorja e Sllovenisë në
Kosovë, Minca Benedejcic dhe
drejtori i Klubit të Bizneseve
Sllovene, Bajram Fusha,
organizuan një takim për
përfaqësuesit e bizneseve në
Kosovë dhe përfaqësuesit e
institucioneve me qëllim të
këmbimit të përvojave dhe
krijimit të një ambienti
favorizues për bizneset në vend.
Në fjalën e saj hyrëse,
ambasadorja Benedejcic ka
theksuar bashkëpunimin
tradicionalisht të mirë dhe
nivelin e lartë të marrëdhënieve
ndërmjet Sllovenisë dhe
Kosovës. Ajo ka shprehur
kënaqësinë për dialogun e
rregullt politik dhe
bashkëpunimin shumëplanësh
ndërmjet Sllovenisë dhe
Kosovës.
Benedejcic ka theksuar rolin e
spikatur që i është dhënë rajonit

të Ballkanit Perëndimor nga
Presidenca aktuale sllovene e
Këshillit të BE-së dhe ka
përmendur samitin BE - Ballkani
Perëndimor të organizuar nga
Sllovenia më 6 tetor. “Siç e dimë,
kosovarët dhe sllovenët kanë një
lidhje emocionale që nga kohët e
lashta, duke ia shtuar kësaj
kualitetin e produkteve sllovene,
korrektësinë në të bërit biznes,
kulturën dhe përkushtimin në
afarizëm që bëjnë që prodhimet
sllovene të jenë atraktive dhe të
kërkuara në tregun dhe tryezat
tona”, ka thënë drejtori i Klubit të
Bizneseve Sllovene, Bajram Fusha. 
Klubi i Bizneseve Sllovene në
vazhdimësi po ndërton,
mirëmban dhe zhvillon rrjetin e
bizneseve slloveno-kosovare me
aktivitetet e sivjetshme siç janë
vizitat e bizneseve kosovare në
panairet “AGRA 2021” në Gornja
Radgona dhe “MOS 2021” në
Celje.

Ambasada dhe Klubi i Bizneseve Sllovene
bashkojnë ndërmarrjet në Kosovë
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Zbërthyesi i shpirtit njerëzor
Nga: Viktor YEROFEYEV

Ndryshe nga Lenini, të cilin
komunistët e bënë të
pavdekshëm dhe që e quanin
“më të gjallë se të gjallët”,
Dostojevski (Fyodor
Dostoevsky), i lindur më 11
nëntor 1821, u katapultua me
udhëtimin në kohë tek e ardhmja
– duke mbërritur direkt tek ne.
Le të fillojmë me çështjen që
Dostojevski parashikoi temën
qendrore të shekullit XX –
mbinjeriun. Një temë e
pranishme kjo në filozofinë e
Friedrich Nietzsches, Oskar
Spenglerit apo Lev Shestovit, në
prozën e Albert Camus, Thomas
Mannit dhe shumë të tjerëve. Si
dukuri politike mbinjeriu
korrespondonte me narcizizmin
e zymtë dhe në utopinë
komuniste me Lenin sa më sipër.
Një tjetër arritje kolosale e
Dostojevskit është shpalosja e
temës së përjetshme, “besimi
dhe mosbesimi” në librat e tij.
“Nëse nuk ka Zot, gjithçka është e
lejueshme”, është një prej tezave
të tij dhe kështu ai përshkruan
rrugën nga mosbesimi në
perandorinë e egër të absurdes.
Vepra e Dostojevskit e ka
tejkaluar shekullin XX. Vepra e tij

vjen në kohën tonë si një
paralajmërim profetik nga
triumfi i entropisë përmes
dobësimit të vlerave kulturore,
humbjes së mundësive të njeriut,
për të njohur vetveten.
Budallallepsja, thjeshtëzimi,
spikatja e cinizmit dhe marrëzisë,
të gjitha këto që ndodhin në
rrethin e Pjotr Verçoenskijt në
romanin “Demonët”, janë bërë
realitet në shekullin XXI.
Shpërbërja e vlerave të
përbashkëta ka paralizuar në
masë të konsiderueshme si
Lindjen edhe Perëndimin.
Bashkë me Dostojevskin ne
vazhdojmë të duam si edhe më
parë “gurët e vjetër të Evropës”,
sikurse lexojmë tek Dostojevski.
Por, me gurët e sotëm me sa
duket është shumë e vështirë të
shtrohet rruga e një përparimi të
pranueshëm.
Dostojevski veprën e tij në
mënyrë të habitshme e ka
orientuar aq shumë nga e
ardhmja, sa të duket sikur figurat
e tij popullojnë Rusinë e sotme.
Tani këtu sillet vërdallë po ai Pjotr
Verçovenskij. Krah për krah me
shokët e tij elitë ai shijon pozitat
më të larta në politikë. Mes nesh
është edhe Rodion Raskolnikov
(heroi kryesor i romanit kult,
“Krim e Ndëshkim”), i luhatur

mes lumturisë dhe pasurimit
ilegal. E, në fund është këtu edhe
heroi pa emër i “Skicave nga
vrima e qilarit”. Dostojevski është
ekzistencialisti i parë evropian,
prej të cilit buron ideja, që njeriu
përmes së keqes që ka brenda
vetes mund të shndërrohet në
një kafshë. “Bota le të
shkatërrohet, tani unë dua të pi
çajin tim”! A nuk është kjo
formula, që i përshtatet sot
autoritarizmit rus?
Dostojevski shkruan te “Ditari i
një shkrimtari”, që e keqja
ndodhet më thellë se sa
mendojnë këta “shëruesit magjik
socialistë”. Ky mendim është
mjaft aktual. Përpara se ti të
luftosh kundër së keqes së
jashtmi, njih njëherë vetveten
dhe verifiko, mos ndoshta po
ndodh një degjenerim i shpirtit

tënd, i cili tek e fundit do më
shumë pushtetin dhe
mosndëshkimin se sa qëllimet
humane.
Ai nis rrugëtimin e tij si një
socialist i ri, admirues i Shilerit
dhe një humanist i pasionuar.
Është vetëm 22 vjeç, kur shkruan
romanin e parë, “Njerëz të
varfër”. Një roman për “njeriun e
thjeshtë” është një risi në
letërsinë ruse. Fjodori është 28
vjeç kur e arrestojnë për shkak të
pjesëmarrjes në rrethin
revolucionar Petraçvski. Pas një
ekzekutimi skandaloz të
montuar në publik dënohet
maksimalisht për një gjë të vogël
– edhe në Rusinë e sotme kjo gjë
ndodh rëndom.
Ekzekutimi i parealizuar
shkakton një shok – në minutën e
fundit Dostojevski mëshirohet

prej carit Nikolaji I dhe dënohet
me punë të detyruar në Siberi.
Goditjet e fatit nuk mjaftojnë me
kaq: Gjatë gjithë jetës Dostojevski
vuan nga epilepsia e rëndë, ka një
marrëdhënie të pafat dashurie
me bukuroshen tekanjoze dhe
shumë më të re se ai, nihilisten
Polina Suslova dhe për shumë
vite i dhënë marrëzisht pas
bixhozit.
Kur Cari Aleksandër II ngjitet në
fron, i jep fund robërisë dhe
premton shumë reforma të
nevojshme në vend, Dostojevski i
kundërvihet rrymës liberale.
Duket, sikur ai në reformizmin e
ri parashikoi revolucionin e vitit
1917.
Ngado që ta kthesh Dostojevskin
“politik”, në prozën e tij ai mbetet
një gjeni – pikërisht i fjalës së lirë.
Unë do ta quaja Dostojevskin një
zbërthyes të shpirtit të gjallë
njerëzor. E zbërthente rregullisht
shpirtin me një bisturi verbale,
për të kuptuar qenien e tij. Me
këtë ai ka ndihmuar e ndihmon
edhe sot shumë breza lexuesish
që të reflektojnë për kuptimin e
jetës dhe ndoshta të arrijnë ta
kuptojnë atë. Me këtë ai na
ndihmon neve sot dhe
pasardhësve tanë në të ardhmen
që “të gjejnë njeriun tek njeriu”.
/DW/

Libri që më mësoi çfarë është përkthimi
Nga: Jhumpa LAHIRI

Të shkruash, para së gjithash, do
të thotë të zgjedhësh fjalët për të
treguar një histori, ndërsa të
përkthesh do të thotë të
vlerësosh, në mënyrë akute, çdo
fjalë që një autor zgjedh. Në
veçanti, përsëritjet dalin
menjëherë në sipërfaqe dhe i
japin përkthyesit një pauzë të
veçantë kur ka më shumë se një
mënyrë për të përkthyer një fjalë
të caktuar.
Nga njëra anë, pse të mos
përsërisni një fjalë që autori e ka
përsëritur qëllimisht? Nga ana
tjetër, a ishte përsëritja e
qëllimshme? Pavarësisht nga
synimet e autorit, përkthyesi, në
gjuhën tjetër, hap portat për
zgjidhje të tjera.
Kur fillova të përkthej “Trust” të
Domenico Starnones, për një
mësues, Pietron, i cili është i
përhumbur nga një sekret që ai
ia rrëfeu një dashnoreje të
dikurshme, fjala italiane që më
ra në vesh ishte ‘invece’. Shfaqet
tre herë në paragrafin e parë dhe
ndodh gjithsej gjashtëdhjetë e
katër herë nga fillimi në fund.
“Invece”, që shfaqet vazhdimisht
në bisedat italiane, ishte një fjalë
e njohur për mua. Do të thotë
“në vend” dhe shërben si një
ombrellë për fjalë të tilla si
“përkundrazi”, “nga ana tjetër”,
“megjithatë” dhe “në fakt”.
Një përbërje e parafjalës “in” dhe

emrit “vece” – ky i fundit do të
thotë “vend” – rrjedh nga
latinishtja invicem, e cila nga
ana e saj është një përbërje e in
dhe emrit vicis, i rënë si vice në
rasën rrjedhore. Kur, pasi
përfundova një draft të parë të
përkthimit tim, kërkova vicis në
disa fjalorë latinisht, si në italisht
ashtu edhe në anglisht, gjeta
përkufizimet e mëposhtme:
ndryshim, shkëmbim, alternim,
vazhdimësi, shpagim,
kompensim, hakmarrje, vend ,
zyrë, gjendje, kohë, mundësi,
ngjarje dhe, në shumës, rrezik.
Por, le të kthehemi te termi
italian, “invece”, për të cilin
Starnone duket se e do me
vetëdije ose pa dashje. Duke
funksionuar si ndajfolje, ajo
vendos një marrëdhënie midis
ideve të ndryshme. “Invece” fton
një gjë për të zëvendësuar një
tjetër dhe rrënja e saj e fortë
latine krijon në anglisht
“vice”/”anasjelltas” (fjalë për
fjalë, “rendi po ndryshon”),
parashtesën “zëvendës” dhe
fjala “peripeci”, që do të thotë
kalim nga një gjendje në tjetrën.
Pasi hetova invece në tri gjuhë,
tani besoj se kjo ndajfolje e
përditshme italiane është baza
metaforike e romanit të
Starnone. “Trust” heton dhe i jep
përparësi zëvendësimit: një
operacion që jo vetëm përshkon
harkun e romanit, por gjithashtu
përshkruan procesin e duke e
sjellë atë në anglisht. Me fjalë të

tjera, unë besoj se invece, një
shkas për zëvendësim, është një
metaforë për vetë përkthimin.
“Invece” këmbëngul se
rrethanat janë gjithmonë duke
ndryshuar – se, pa një ndryshim
në normë, nuk ka asnjë vijë të
dehur të komplotit, vetëm faktin
e sheshtë të situatës. Prirja e tij
për termin na kujton se nuk ka
asnjë komplot të ndonjë libri, në
asnjë gjuhë. Ajo tregon deri në
përshkrimin e Homerit për
Odisenë, në fillim të Odisesë:
njeriu i “shumë kthesash”. Për të
përsëritur, vetëm kur një realitet
apo prirje vihet në pikëpyetje
nga një tjetër, një histori fillon.
Çdo herë, “Starnone” sinjalizon
një zhytje, një baltë, një
përmbysje. Ligjet e universit
imagjinar të Starnone, të cilat
korrespondojnë me ato të
universit në përgjithësi,
konfirmojnë se çdo gjë në jetë
është gjithmonë në prag të
ndryshimit, zhdukjes ose kthimit
të kokës. Ndonjëherë, këto

ndryshime janë të
mrekullueshme dhe prekëse; në
raste të tjera, ato janë traumatike,
të tmerrshme. Në faqet e
Starnone-it, ato janë gjithmonë
të dyja, dhe ajo që dikush e
vlerëson duke e lexuar, e
veçanërisht duke e përkthyer,
është se sa i zoti është kur bëhet
fjalë për kalibrimin e kohës së
trilluar: sa i shkathët e lakon dhe
e anon, e përkul dhe e thur, e
ngadalëson, e përshpejton, i
mundëson të ngjitet dhe të bjerë.
Ai ndërton panorama befasuese
dhe, në momentin e ardhshëm,
shkakton ankth rrëqethës dhe të
qeshura histerike.
Ashtu si shumë prej romaneve të
Starnone-it, “Trust” ndërron mes
të shkuarës dhe të tashmes,
midis Napolit dhe Romës, midis
fillimit të jetës dhe bërjes së
bilancit në pleqëri. Por,
përmbysja më domethënëse
është ajo e roleve, mes mësuesit
dhe nxënësit. Romani ka të bëjë
shumë me sistemin arsimor:

çfarë do të thotë të mësosh dhe
pse mësuesit duhet të mësojnë
gjithmonë të japin mësim më
mirë. Por, çfarë është një
mësues, përveç një ish-nxënës,
roli i të cilit është zëvendësuar
nga një i ri? Ku shkon nxënësi
dhe ku e merr mësuesi? Dhe
çfarë ndodh kur një studente
vazhdon të mësojë më shumë se
mësuesi i saj dhe përfundon
duke i mësuar atij një ose dy
gjëra?
Romani rrëfen lidhjen e
dashurisë mes Pietros dhe një
ish studenteje, Terezës. Lidhja e
tyre është pasionante, e
stuhishme; Pas një debati
veçanërisht të ashpër, Tereza
sugjeron që, për të siguruar
dashurinë e tyre, ata të ndajnë
sekretet e tyre më të turpshme
me njëri-tjetrin. Disa ditë pas
rrëfimeve, ata ndahen. Të dy
vazhdojnë në karriera të
njohura, por lidhja e tyre mbetet
dhe gjatë dekadave dhe rrugët e
tyre priren të kryqëzohen. Asnjë
rol nuk është kurrë një rol fiks
dhe romani gjurmon se si
personazhet kalojnë nga errësira
në sukses, nga rrethanat
ekonomike të provuara në ato
më komode. Dhe gjurmon tekat
e  zemrës njerëzore, të dëshirës.
Kaq shumë drama lindin nga
impulsi për të zëvendësuar
personin që mendojmë se duam
me një tjetër. /Burimi: “The New
Yorker/Përktheu dhe përshtati:
Gazeta “Si”/
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Rruga në Novoberdë merr
emrin e Robin Krasniqit

Robin Krasniqi ka zbuluar pllakën e emrit të
rrugës në lagjen Allegro në Novobërdë. Rruga
në lagjen e re që po ndërtohet ka marrë emrin
e boksierit shqiptar Robin Krasniqi. “Miq të
dashur, nga dita e djeshme një rrugë në
Kosovë do ta mbaj emrin tim. Një lagje e re,
kompleksi ‘Allegro’ në Novobërdë. Një nder i
madh për mua andaj dua t’i falënderoj
përzemërsisht të gjithë iniciatorët e kësaj
pune, veçanërisht dy themeluesit kryesorë të
kësaj lagje, Labinot Rexhën dhe Bekim
Hallaqi”, ka thënë Krasniqi.

Paraqitje të mira të
hendbollisteve të Kosovës
në ligat evropiane

Mirela Gjikokaj shënoi dy gola thuajse
vendimtarë derisa skuadra e saj, Follo, fitoi
pikën e parë në elitën e Norvegjisë. Gjikokaj
shënoi për 27:23 dhe për 28:26, por Oppsali
shënoi dy gola më pas fitoi një pikë (28:28).
Gjikokaj ishte prej lojtareve më aktive, ndërsa
realizoi dy gola nga dy tentime. I kishte edhe
tri pasime vendimtare. Në elitën e Zvicrës,
Pashke Marku shënoi tri gola nga tri tentime,
ndërsa Kreuzlingeni fitoi 29:27 ndaj Thunit.
Në Danimarkë motrat Rina e Sara Rexhepi po
vazhdojnë me efikasitet të lartë. Rina shënoi
shtatë gola, ndërsa Sara shtoi tri në fitoren
20:18 të AGF-së ndaj Gudmes në Ligën B.
Fitore shënoi edhe Njoma Zogaj me
Aalborgun.

Tamas Bruce, MVP i xhiros
së katërt

Xhiroja e katërt në Ligën Unike ka dhuruar
disa ndeshje mjaft interesante. Basketbollisti
më i dalluar i xhiros ishte Tamas Bruce me 33
pikë, 14 kërcime dhe dy asistime, duke e pasur
indeksin e ndeshjes 39. Bruce ndihmoi Teutën
ta shënojë fitoren e tretë në këtë edicion, në
përballje me Kamza Basket. Prizreni 16 ka
mundur Vllazninë e Shkodrës 100:96, ku u
dallua dyshja vendore Urim Zenelaj dhe Arti
Hajdari. Zenelaj kishte 18 pikë, 13 kërcime
dhe pesë asistime, ndërsa Hajdari kontribuoi
me 31 pikë, katër kërcime dhe dy asistime.
Tirana Neptun shënoi fitore të rëndësishme
ndaj Pejës 84:80, ku basketbollisti më i dalluar
në parket ishte Julian Hamati i skuadrës
tiranase me 19 pikë, 11 kërcime dhe dy
asistime. Golden Eagle Ylli vazhdoi me formë
të mirë, ku shënoi fitore ndaj Rahovecit 72:77.
Këtë herë te kampionët e Ligës Unike u dallua
Brandon Radonlph me 23 pikë, pesë kërcime
dhe shtatë asistime.
Top-pesëshja e Ligës Unike: Tamas Bruce i
Teutës së Durrësit, Urim Zenelaj dhe Arti
Hajdari të Prizrenit 16, Julian Hamati i Tirana
Neptun dhe Brandon Radonlph i Golden
Eagle Yllit.

SHKURT 

PRISHTINË, 15 NËNTOR - Qendra
Nacionale e Basketbollit është e para
dhe e vetmja në Kosovë ku janë
grumbulluar 16 basketbollistë nga e
tërë Kosova të cilët vlerësohen me të
ardhme të ndritur. Ky projekt është
realizuar nga Federata e Basketbollit
e Kosovës (FBK). 
Kryetari i FBK-së, Arben Fetahu, ka
folur për rëndësinë e kësaj qendre.
“Kjo është hera e parë që në vendin
tonë zhvillohet një projekt i
përmasave të tilla. Pas planifikimeve
dhe shtyrjes një vjet, projekti ka
filluar të jetësohet nga mesi i muajit
tetor në format paksa të
modifikuara. Janë grumbulluar
lojtarët më potencialë nga e gjithë
Kosova që pritet të jenë e ardhmja e
basketbollit të Kosovës, por kërkimi
dhe grumbullimi i talenteve nuk ka
përfunduar me kaq. Ne duhet ta
fillojmë menjëherë gjahun për
talente të rinj e shtatlartësi në mesin
e gjeneratave të reja për ta formësuar
brumin e gjeneratave të reja të
basketbollistëve të cilët do t’u
shërbejnë jo vetëm përfaqësueseve
të Kosovës, por edhe klubeve të veta
e basketbollit në përgjithësi”, ka
thënë Fetahu për faqen zyrtare të
FBK-së. 
Basketbollistët e rinj po stërviten dy
herë në ditë dhe janë akomoduar në
Prishtinë, kurse të gjitha shpenzimet
mbulohen nga FBK-ja. “Në Qendrën
Nacionale për Zhvillimin e

Basketbollit, e cila punimet e veta po
i zhvillon falë bashkëpunimit me
Qendrën Social-Edukative ‘Don
Bosko’ në Prishtinë, vijuesit punojnë
profesionalisht nga dy herë në ditë
gjatë ditëve të javës nën mbikëqyrjen
dhe kontrollin e një ekipi
profesionistësh me bagazh në
basketbollin e Kosovës, ndërsa në
fundjavë lirohen për të luajtur për
ekipet e tyre përkatëse. Federata e ka
marrë përsipër mbulimin e të gjitha
kostove të jetesës dhe stërvitjes për
vijuesit e Qendrës Nacionale, duke
zbarkuar kështu në njërin prej
projekteve më të mëdha dhe më të
kushtueshme të saj, të gjitha me
qëllim të krijimit të kushteve
optimale të punës për Qendrën
Nacionale. Por, kjo është vetëm
nisma, duke qenë se nga vjeshta e
radhës numri i vijuesve do të
dyfishohet me prurje të reja dhe
puna do të shtohet edhe më tej, e
gjitha me qëllimin që brenda tri
vjetësh të arrijmë të kemi për çdo vit
nga 32 vijues të rinj në programin e
Qendrës Nacionale”, ka shtuar
Fetahu. 
Lojtarët U15 i kanë të gjitha kushtet
për zhvillim dhe formim, për të qenë
e ardhmja e basketbollit e Kosovës.
“Përveç punës me vijuesit aktualë të
Qendrës Nacionale, pjesë e
angazhimeve të rregullta e ekipit
profesional të punësuar në qendër, e
përbërë nga trajnerët Valentin Spaqi

dhe Driton Obërtinca, përkrahur
dhe mbikëqyrur nga drejtori teknik i
FBK-së, Arben Krasniqi, do të jetë
edhe identifikimi i talenteve të rinj
dhe përgatitja e terrenit për sjelljen
dhe inkuadrimin e tyre. Mua më jep
kënaqësi të veçantë fakti që për
lojtarët më potencialë në Kosovë do
të jemi në gjendje ta ofrojmë një
mjedis profesional të punës, duke u
ofruar atyre kushte të zhvillimit dhe
realizimit të ëndrrave për t’u bërë
basketbollistë e basketbolliste të
ardhshme që do t’i mbrojnë ngjyrat e
vendit tonë. Kjo përbën veç fillimin e
investimeve në brendin e
basketbollit të Kosovës prandaj,
përkundër sfidave të hasura në fillim
dhe gjendjes aktuale me pandeminë,
ne kemi vendosur që të shkojmë
tutje dhe të fillojmë me këtë projekt i
cili po zhvillohet në një formë të
modifikuar nga ajo që kemi ideuar
fillimisht në fund të vitit 2019. Lajm i
jashtëzakonshëm është që për idenë
tonë dhe programin e Qendrës
Nacionale veç kemi përkrahje edhe
nga MKRS-ja, edhe nga sponsorët
privatë, të cilët i kanë besuar vizionit
tonë për ngritjen e basketbollit duke
punuar me ata të cilët e përbëjnë
pasurinë tonë më të madhe
kombëtare - rininë tonë”, ka
përfunduar Fetahu. Ky projekt është
katërvjeçar, ndërsa në vitin e
ardhshëm do të fillohet edhe me
konkurrencën e femrave.

Fetahu: Kemi investuar në pasurinë
tonë të madhe, rininë tonë
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SHKUP, 15 NËNTOR - Maqedonia
siguroi garat e balotazhit për
Botërorin “Katar 2022”, pasi
që shënoi fitore ndaj Islandës
me rezultat 3-1. Në mesin e
golashënuesve për
Maqedoninë ishte edhe
Ezgjan Alioski, i cili ka thënë
se në këtë kombëtare asgjë

nuk është e rastësishme dhe
gjithçka është arritur me
punën e palodhur. “Po
shkojmë hap pas hapi. Në
kombëtaren e Maqedonisë në
futboll në përgjithësi ka
ndryshuar shumë, nga stafi
profesional, presidenti, jashtë
ekipit dhe të tjerët që

punojnë dhe shihen. Nuk
jemi vetëm ne që luajmë
jashtë. Forca është në
bashkimin tonë. Kjo është
diçka që i mungonte 6-7 vjet
më parë”, ka thënë Alioski.
“Tani mendoj se jemi aty ku
duhet dhe mund të jemi
gjithmonë më mirë, por

Katari është larg, sepse do të
jetë e vështirë për ne në
balotazh. Duhet të besojmë
në ekipin tonë, në cilësinë
tonë. Tani na duhet përkrahje,
që të kemi publikun pas
vetes. Të gjithë menduan se
për fat shkuam në Evropë,
por treguam se jemi të mirë

dhe pse jo të mos shkojmë
edhe në Katar”, ka shtuar
Alioski.

Alioski: Dëshmuam se jorastësisht ishim në Evropian 

Ronaldo: Portugalia do të shkojë në Katar 
Është një moment i keq për Cristiano Ronaldon dhe
Portugalinë. Për të siguruar biletën për në “Katar 2022” është
i nevojshëm edhe një sforcim në fazën “play-off”. Fenomeni
portugez nuk dorëzohet dhe inkurajon shokët e tij pas
disfatës me Serbinë. “Futbolli na ka treguar se, ndonjëherë,
rrugët më të vështira të çojnë te rezultatet e dëshiruara”,
shkruan CR7 në “Instagram”.  “Rezultati i djeshëm ishte i
vështirë, por jo i mjaftueshëm për të na rrëzuar. Objektivi
për të qenë në Kupën e Botës 2022 është ende i gjallë dhe ne
e dimë se çfarë duhet të bëjmë për të shkuar atje. Nuk ka
justifikime. Portugalia do të shkojë në Katar”, ka shkruar
Ronaldo. 

Presidenti i La Ligas: Superliga Evropiane
marrëzi, do ta shkatërronte futbollin

Presidenti i La Ligas, Javier Tebas, ka rikonfirmuar mendimin
e tij se Superliga Evropiane nuk do të ishte në të mirë të
futbollit. “Është marrëzi. Do të kishte ndezur probleme në
futbollin evropian. Nuk do të kishte zgjidhur asgjë. Ne kemi
më shumë se 1 500 klube në Evropë, jo vetëm ato 20 që ishin
përfshirë në të fillimisht. Superliga do t’i kishte përkeqësuar
pasojat ekonomike, duke ulur të ardhurat nga garat
kombëtare. Do të ishin ulur vlerat e të drejtave televizive, për
shembull, në Spanjë dhe Itali. Vetëm në Spanjë do të kishim
humbur një miliard dhe 900 milionë euro për shkak të
Superligës”, ka thënë Tebas.

Smithi emërohet trajner i Norwichit
Norwich City ka njoftuar emërimin e Dean Smithit si trajner
i ri i klubit. Lajmi është konfirmuar përmes faqes zyrtare të
klubit. Smithi ka nënshkruar një kontratë prej dy vjetësh e
gjysmë. Së fundi, Smithi ishte trajner i Aston Villas, gjersa ai
u shkarkua nga klubi pas rezultateve të dobëta. “Norwich
City është klub i madh, me përkrahës të shumtë, të cilët e
kuptojnë plotësisht çfarë do të thotë të jesh pjesë e klubit
dhe komunitetit të tij. Unë gjithmonë kam punuar për
përmirësimin dhe zhvillimin e lojtarëve dhe me këtë vjen
edhe përmirësimi i paraqitjeve, natyrisht”, ka thënë Smith. 

Zidane është synim i Unitedit 
Skuadra e Manchester Unitedit mund ta shkarkojë Ole
Gunnar Solskjaer pasi nuk po arrin rezultatet që janë pritur
në këtë edicion. Norvegjezi nuk është duke bindur me
filozofinë e tij të lojës, prandaj drejtuesit e Unitedit po
mendojnë për trajnerin Zinedine Zidane. Tekniku francez
pëlqehet shumë nga drejtuesit e “djajve të kuq”, por duket se
Zidane ka tjetër dëshirë. Ish-trajneri i Real Madridit po pret
një telefonatë nga Federata e Futbollit Francez për ta marrë
drejtimin e kombëtares franceze. Mediat franceze shkruajnë
se Deschamps mund të largohet nga Franca para startimit të
“Katar 2022”.

SHKURT 

Roger Federer rrezikon të
mos luajë në grand slam të
Australian Open, që
zhvillohet në Melburn në
janarin e ardhshëm. Tenisti
zviceran, 40 vjeç, nuk luan që
prej grand slam të

Wimbledonit, kur u eliminua
në çerekfinale (korrik).
Trajneri i tij, Ivan Ljubiqiq,
është shprehur: “Mendoj se
Australian Open nuk është
një mundësi reale për Roger
në këto momente. Gjithsesi,

Federeri do ta shohim sërish
në fushë vitin tjetër, por
saktësisht nuk e dimë ende
se kur. Roger po rikuperohet
gradualisht. Nuk ka pse të
nxitohet. Ka disa mundësi që
ai të jetë në Australian Open,

por ai dëshiron të luajë
vetëm nëse është 100 % i
rikuperuar fizikisht. Ai është
40 vjeç dhe në këtë moshë
rikuperimi është i avashtë”,
ka shtuar Ljubiqiq. Trajneri i
tij ka hedhur poshtë idenë e

tërheqjes së tij nga sporti së
shpejti apo vitin tjetër. “Kam
biseduar dhe ju garantoj se ai
dëshiron ende të luajë. Nëse
ai vendos të tërhiqet, kjo gjë
nuk ka për të ndodhur së
shpejti”, u shpreh Ljubiqiq.

Trajneri i Federerit: Ka pak shanse të luajë në Australian Open

Charlotte Hornets e ndali
Golden Staten duke e mposhtur
me rezultat 106-102.  Warriorsi
pësoi disfatën e parë pas shtatë
fitoresh radhazi dhe të dytën
sezonale, edhe pse mbetet në
krye të klasifikimit të
Konferencës së Perëndimit.
Hornetsi bën një ndeshje të
madhe duke thyer ekuilibrat
vetëm në finale, kjo pasi në
pushimin mes pjesëve rezultati
ishte në barazim 57-57, ndërsa
në fund të periodës së tretë
Warriorsi kryesonte me 1 pikë,
88-87. Ishte rezultati i pjesshëm
19-14 i periodës së fundit bëri që
fitorja të shkonte për vendasit që
arritën suksesin e tretë radhazi.
Formacioni i Kerr u mposht
pavarësisht 28 pikëve të
Wigginsit dhe 24 nga Steph
Curry, ndërsa Charlotte u
gëzohet plot 6 realizuesve në
shifër të dyfishtë, prej të cilëve 3
me të paktën 20 pikë, Bridges,
LaMelo Ball dhe Rozier. Në këtë
mënyrë Hornets konfirmohet në
zonën “play-off”, raporton
“Supersport”. Bien ndërkohë
edhe kampionët në fuqi.  Falë një
super Trae Young, Atlanta Hawks
ringrehet pas gjashtë disfatave
radhazi duke mposhtur me
rezultat 120-100 Milwaukee

Bucksin. Për kampionët kjo ishte
humbja e tetë në 14 ndeshjet e
para të sezonit të rregullt. Hawks
i bën gjërat të qarta që në pjesën
e parë, në përfundim të së cilës
tabela e rezultatit tregonte 58-44
për të zotët e shtëpisë. Bucksi, që
riktheu në pesëshen titullare
Giannis Antentokounmpo pas
mungesës në ndeshjen me
Bostonin, provoi të rikthehej në
lojë, por rezultati 31-23 i
periodës së fundit shoi çdo
ëndërr përmbysjeje të
formacionit të Budenholzerit.
Dominuesi absolut i ndeshjes
ishte Trae Young që realizoi një
double double me 42 pikë të
shënuara dhe 10 asistime, duke
shënuar 8 nga 13 tentativat për

trepikësha. Një paraqitje e
pabesueshme për t’i mposhtur
kampionët në fuqi të cilëve nuk
u shërbyen 26 pikë, 5 rikuperime
dhe 6 asistime të
Antentokounmpos. Vjen
ndërkohë fitorja e tretë në katër
ndeshjet e fundit për Los Angeles
Lakersin që mposhti 114-106 San
Antonio Spursin duke iu afruar
ndjeshëm zonës “play-off”.
Lakersat sërish pa Lebron iu
gëzuan një super Anthony Davis
që realizoi 34 pikë, 19 prej të
cilave në periodën e parë, teksa
koleksionoi edhe 15 rikuperime
dhe 6 asistime. Numra që
ndihmuan mes fundit të
periodës së parë dhe fillimit të së
dytës për një rezultat të
pjesshëm 15-0, që duke i shtuar
edhe një fillim të shkëlqyer të
periodës së tretë, ndihmuan
lakersat t’i rezistonin tentativës
për reagim të San Antonios.
Formacioni i Popovichit provoi
deri në fund, i udhëhequr nga
Dejounte Murray që realizoi
shifra të dyfishta në të tre
komponentët me 22 pikë, 10
rikuperime dhe 10 asistime por,
pa sukses. Lakersat shkurtojnë
kështu distancën me vendin e
gjashtë duke iu afruar
clippersave.

Lakersat mposhtin spursat, Golden
State ndalet nga Charlotte 

LONDËR, 15 NËNTOR - “Është hera
e parë që nga gara e Silverstones
që kaq shumë tifozë më
mbështetin dhe janë në anën
time. Jam i nderuar për
mbështetjen e tyre dhe i
përshëndes me këtë fitore
fantastike”, ka qenë deklarata e
Lewis Hamiltonit që në Brazil
arriti një triumf të shkëlqyer,
duke u nisur nga vendi i dhjetë
dhe mposhtur e parakaluar në
pistë rivalin e tij kryesor për
titull, Max Verstappen. “Ishte
një fitore e gjithë skuadrës, edhe
e Valtterit. Pilotova përtej
limiteve, por mendoj se kjo

është fundjava më e vështirë e
karrierës time”, u shpreh
Hamiltoni që gjatë garës së
Brazilit u penalizua dy herë.
Fillimisht e nisi garën “sprint”
(të shtunën) nga vendi i fundit,
pasi u evidentuan parregullsi në

DRS. Ndërsa të dielën u
penalizma me 5 pozicione për
modifikime në motor. Edhe pas
garës, piloti britanik i
Mercedesit u gjobit me 5 000
euro, pasi hoqi rripat e sigurisë
në xhiron përshëndetëse. “Të
shtunën, para garës sprint, nuk
do të kisha menduar kurrë se do
të fitoja këtu ditën e diel. Kam
mësuar që të mos dorëzohem
dhe mos heq dorë kurrë dhe ia
dola mbanë. Kjo fitore më duket
si fitorja e parë në karrierë. Të
gjithë ishim të
jashtëzakonshëm”, ka deklaruar
Hamiltoni.

Hamiltoni: Fundjava më e vështirë 
e karrierës 
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Kuvendi - Skupština - Assembly 

 

 
Kuvendi - Skupština - Assembly 

 

Të gjithë kandidatët të cilët kanë aplikuar për këtë pozitë, në konkursin e shpallur me datë 18 maj 2021 
deri me datën 2 qershor 2021, duhet vetëm të rikonfirmojnë aplikimin e tyre, duke e plotësuar 
aplikacionin; të sjellin dëshmi që të mos jenë të dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë, me burg 
për më shumë se gjashtë (6 muaj) dhe nëse kanë dëshmi të tjera shtesë që nuk e kanë pasur të përfshirë 
në konkursin e anuluar. 
 
“Ky proces rekrutimi do të monitorohet nga përfaqësues të Projektit Britanik për Emërime në Pozita të 
Larta. Kandidatët njoftohen, që rezultatet dhe emrat e kandidatëve me rangimin më të lartë, që mund të 
emërohen, do të publikohen në ueb faqen e projektit”.

Forma e shtypur

 
Forma elektronike www.assembly-kosova.org

Svi kandidati koji su se prijavili za ovu poziciju, na konkursu raspisanom 18. maja 2021. 
godine do 2. juna 2021. godine, potrebno je samo da ponovo potvrde prijavu popunjavanjem 
aplikacije; donesu dokaze koji nisu pod istragom, kao i ako poseduju druge dodatne dokaze 
koje nisu uklju ili u poništeni konkurs. 
  
“„Ovaj proces zapošljavanja prati e predstavnici Britanskog projekta za imenovanje viših  
pozicija. Obaveštavaju se kandidati da e rezultati i imena najbolje rangiranih kandidata koji 
mogu biti imenovani,  biti objavljeni na sajtu projekta”.

Štampana forma: 

Elektronska forma www.assembly-kosova.org
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Republika e Kosovës 
Republika Kosova-Republic of Kosovo 

Qeveria –Vlada-Government 
MINISTRIA E ARSIMIT, SHKENCËS DHE TEKNOLOGJISË 

AGJENCIA PËR ARSIM DHE AFTËSIM PROFESIONAL DHE ARSIM PËR TË RRITUR 
AGENCIA ZA PROFESIONALNO OBRAZOVANJE I OSPOSOBLAVANJE I OBRAZOVANJE ZA ODRASLE 

AGENCY FOR VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING AND ADULT EDUCATION 
 

 

� Hatlume Rexha shpall te pavlefshme
diplomën e SHMLT " Anton Ceta"

� Miran Ferizi shpall te pavlefshme
diplomën e SHMLT "Anton Ceta"

� Gzim Mehmeti shpall te pavlefshme
diplomën e SHMLT "Anton Ceta"

� Naser ahmeti shpall te pavlefshme
� diplomën e SHMLT "Anton Ceta"

� Ridvan Munishi shpall te pavlefshme
diplomën e SHMLT "Anton Ceta"

� Berat Sejdiu shpall te pavlefshme
diplomën e SHMLE "Hasan Prishtina"

� Bahtije Osmani shpall te pavlefshme
certifikatën e biznesit me nrb: 810358855

� “Auto Taxi” Rexhep Gashi shpall te
pavlefshme certifikatën e biznesit  me
numër 70770733

� Zekë Sadiku shpall te pavlefshme
letërnjoftimin e lëshuar nga Republika e
Kosovës

� Valdete Hyseni shpall te pavlefshme
diplomën dhe dëftesat e SHMLT
"Xheladin Deda"

� Endrit Osmani shpall te pavlefshme
diplomën e SHMLT "Arkitekt Sinani"

� Dukagjin Nivokali shpall te
pavlefshme dëftesën e shkollës fillore
"Ismail Qemaili"

� Florent Shala shpall te pavlefshme
diplomën e shkollës fillore "Arkitekt
Sinani"

� Lorenzo Jashari shpall te pavlefshme
diplomën e SHMLT "Anton Ceta"

� Fatlume Krasniqi shpall te
pavlefshme diplomën e SHMLT "Anton
Ceta"

� Fortesa Makolli shpall te pavlefshme
diplomën e SHMLT "Anton Ceta"

� Argjentina Halitaj shpall te
pavlefshme dëftesën e shkollës fillore
"Shote Galica"

� Elbasan Peci shpall te pavlefshme
diplomën e SHMLT "Arkitekt Sinani"

� Lirim Shartari shpall te pavlefshme
diplomën e SHMLT "Arkitekt Sinani"

� D.P.T "Goni" B.I shpall te pavlefshme
certifikatën e biznesit me nrb: 810620535

� Erblina Krasniqi shpall të pavlefshme
dëftesat e kl Vl - lX SHFMU "17 Shkurti"
Atmagje 

� Myrvete Zeqiri shpall te pavlefshme
dëftesat e kl l - Vlll SHFMU "Bajram Curi"
Krushë e Madhe

� Qerim Berisha shpall te pavlefshme
dëftesat e kl l - Vlll SHFMU "Dy
Dëshmorët" Piranë 

� Kujtim Berisha shpall te pavlefshme
diplomën SHMLT "11 Marsi" Prizren 

� Visar Yzeri shpall te pavlefshme
dëftesat e kl Vl- lX SHFMU "28 Nëntori"
Dragash

� 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

� Lëshoj banesë me qira në Lagjen
Dardania afër "Bill Clintonit", kati tretë,
banesa posedon të gjitha kushtet
elementare, dy dhoma, kuzhinë e
veçanet me pamje nga parku me çmim
sipas marrëveshjes tel: 045-891-338 ose 
049-616-139

� Lëshoj banesën me qira në lagjen
Bregu i Diellit te Furra "Qerimi2", i ka dy
dhoma të fjetjes, sallon me kuzhinë,
shpajz dhe dy ballkona. Për info 044/332-
640.

� Lëshoj banesën me qira në lagjen
Bregu i Diellit te Furra Qerimi2, i ka dy
dhoma të fjetjes , sallon me 
kuzhinë, shpajz dhe dy ballkona. Për info
044/332-640.

>> SHPALLJE TË VOGLA <<
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