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DELHI, 17 NËNTOR-Autoritetet në
kryeqytetin e Indisë, Delhi, kanë
mbyllur të gjitha shkollat dhe
kolegjet, për kohë të pacaktuar,
për shkak të niveleve të
përkeqësuara të ndotjes së ajrit.
Punimet e ndërtimit janë
ndaluar deri më 21 nëntor, por

përjashtim është bërë për
projektet e transportit dhe të
mbrojtjes. Po ashtu, vetëm pesë
nga 11 termocentralet me
qymyr në qytet do të lejohen të
funksionojnë.
Nivelet e grimcave PM2.5 në
Delhi, të cilat mund t’i bllokojnë

mushkëritë e njerëzve, janë
shumë më të larta se udhëzimet
e Organizatës Botërore të
Shëndetësisë. Disa pjesë të
qytetit shënuan shifra afër ose
më të larta se 400, të cilat
kategorizohen si “të rënda”.
Sipas indeksit të cilësisë së ajrit,

një shifër midis zeros dhe 50
konsiderohet “e mirë” dhe
midis 51 dhe 100 është “e
kënaqshme”.
Në ndotjen e ajrit në Delhi
ndikojnë një varg faktorësh, nga
emetimet e automjeteve dhe
industriale deri te pluhuri dhe

moti. Ajri bëhet toksik sidomos
në muajt e stinës së dimrit, pasi
fermerët në rajonet fqinje
djegin kashtën e të korrave.

Shkaku i ajrit të ndotur mbyllen shkollat në Delhi

Rama thotë se dënimi me vdekje
nuk mund të rikthehet në Shqipëri 

TIRANË, 17 NËNTOR - Kryeministri
shqiptar Edi Rama ka reaguar
pas thirrjes së dhjetëra njerëzve
pas ngjarjes së rëndë në Fier ku
është vrarë një tetëvjeçar se në
Shqipëri duhet të rikthehet
dënimi me vdekje.
Rama ka thënë se dënimi me
vdekje nuk mund të rikthehet
pasi është një çështje civilizimi
dhe ka treguar që nuk i
parandalon ngjarjet e tilla të
rënda.
Rama ka theksuar se problem
në Shqipëri nuk është
legjislacioni pasi, sipas tij,
është më i ashpri, por
papërgjegjshmëria e trupave
gjykues. “Unë e kuptoj
reagimin me emocione shumë
ekstreme të momentit nga një
pjesë e konsiderueshme e
shoqërisë, por çështja e
dënimit me vdekje është e

adresuar kohë më parë si
çështje e civilizimit tonë nga të
gjitha vendet e BE-së dhe më
gjerë dhe në adresimin e saj ka
pasur një proces të gjatë kur
janë hedhur nga vendet e para
hapat e këtij dënimi, bazuar në
shumë analiza apo fakte që
kanë folur qartësisht që jo
vetëm në aspektin moral të një
shoqërie demokratike, por dhe
në aspektin praktik dënimi me
vdekje nuk i bën të
paevitueshme ngjarje të tilla.
Fatkeqësisht, edhe në
shoqëritë më të zhvilluara i
kanë në gjirin e tyre këto qenie
që janë në gjendje të shkojnë
deri në shfaqjet më ekstreme të
asaj që ka mbetur nga kafsha
në qenien e njeriut. Kështu që
rikthimi i dënimit me vdekje
nuk është as i mundur dhe as
një formulë për të parandaluar

të tilla ngjarje të cilat ndodhin
në të gjitha shoqëritë”, ka thënë
Rama.
Ai ka thënë se janë duke
reflektuar për ndërhyrje në
legjislacionin shqiptar. “Në
aspektin e kuadrit zgjedhor,
Shqipëria ka të shkruar

legjislacionin më të ashpër,
çështja është zbatimi i tij dhe
ajo që përbën një fatkeqësi për
ne në shumë vite është
pikërisht papërgjegjshmëria e
trupave gjykues në raport me
individë që kanë kryer krime
deri dhe ekstreme, por edhe

krime që në mos me vrasje
kanë rezultuar në përdhunime
dhe që janë lënë të lirë në sallën
e gjyqit apo kanë marrë dënime
shumë herë më të ulëta dhe më
pas i kanë përsëritur duke
shkaktuar dhimbje dhe plagë.
Mundësia për ta rishikuar
legjislacionin është gjithmonë,
por duhet ngritur trupi gjykues
në nivelin e legjislacionit. Sfida
nuk është të shkruajmë më
shumë ligje, por t’i zbatojmë
ato. Jemi duke reflektuar për
një ndërhyrje në legjislacion që
do ta përfshijmë në
konsultimin kombëtar që unë
kam lajmëruar ku do të pyesim
popullin për një sërë çështjesh
për të marrë një opinion të
gjerë përtej partive për të
hedhur disa hapa të
guximshëm përpara”,  ka
deklaruar Rama.

UASHINGTON, 17 NËNTOR - Shtetet
e Bashkuara të Amerikës (ShBA),
të cilat kanë ndërmjetësuar
marrëveshjen për paqe në
Bosnjë dhe Hercegovinë më
1995, mund të vendosin
sanksione kundër subjekteve që
përpiqen të tërhiqen në mënyrë
të njëanshme nga institucionet
shtetërore ose ta destabilizojnë
marrëveshjen. Kështu ka thënë
sekretari amerikan i shtetit,
Anthony Blinken.
Udhëheqësi serb i Bosnjës,
Millorad Dodik, është duke
kërcënuar me ndarjen e
Republikës Srpska - entitet i
banuar me shumicë serbe nga
pjesa tjetër e Bosnjës. “Si
dëshmitare nënshkruese e

marrëveshjes së Dejtonit për
paqe, ShBA-ja përsërit se lëvizjet
për t'u tërhequr në mënyrë të
njëanshme nga institucionet e
nivelit shtetëror ose për ta
destabilizuar marrëveshjen do

të përballen me veprime të
duhura, përfshirë marrjen në
konsideratë të sanksioneve”, ka
thënë Blinkeni në një letër
drejtuar anëtarëve të
Presidencës trepalëshe të
Bosnjës.
Marrëveshja e Dejtonit ka krijuar
dy entitete në Bosnje: Federatën
myslimane-kroate dhe
Republikën Srpska. Vendi
qeveriset dhe administrohet
sipas linjave etnike, të
përcaktuara nga marrëveshja,
dhe ka një qeveri qendrore e cila
shpesh është jofunksionale.
Dodiku, përfaqësuesi serb në
Presidencë, ka kërcënuar se do
të tërhiqet nga institucionet e
nivelit shtetëror, duke përfshirë

gjyqësorin, ushtrinë dhe
administratën tatimore të
Bosnjës.
Ai ka lënë mënjanë shqetësimet
e ndërkombëtarëve se një
agjendë e tillë mund të shkaktojë
konflikt të ri në Bosnjë. Shtetet e
Bashkuara të Amerikës (ShBA)
kanë thënë më herët se “nuk ka
asnjë mënyrë kushtetuese” që
entiteti me shumicë serbe të
tërhiqet njëanshëm nga
institucionet kombëtare. Dodiku
ka thënë se institucionet nga të
cilat dëshiron të largohet nuk
janë përfshirë në Kushtetutën e
dalë nga Dejtoni, por janë krijuar
përmes amendamenteve. Duke
paraqitur një raport në Këshillin
e Sigurimit të OKB-së këtë muaj,

përfaqësuesi ndërkombëtar në
Bosnjë, Christian Schmidt, ka
thënë se konflikti dhe ndarja në
Bosnjë “janë shumë reale”.
Sipas tij, veprimet e Dodikut
paraqesin “kërcënim
ekzistencial” për Marrëveshjen e
Dejtonit. Në letrën e tij, Blinkeni
ka thënë se hapat për t’i minuar
institucionet e Bosnjës do të
rrezikonin jo vetëm
perspektivën evropiane të
vendit, por do të dëmtonin edhe
stabilitetin rajonal dhe
ekonominë e brishtë. “Shtetet e
Bashkuara janë partneri më i
fuqishëm i Bosnjë dhe
Hercegovinës në adresimin e
shqetësimeve të ndarjes së
pushtetit”, ka thënë Blinkeni.

BERLIN, 17 NËNTOR - Gjendja
me Covid-19 në Gjermani
është dramatike ka thënë të
mërkurën kancelarja Angela
Merkel, duke bërë thirrje për
proces më të shpejtë të
dhënies së dozës
përforcuese të vaksinës dhe
duke u bërë apel të

pavaksinuarve që ta
ndryshojnë mendjen.
Instituti “Robert Koch” ka
raportuar të mërkurën 52
826 raste të reja me Covid-
19, kur vala e katërt e
pandemisë e ka përfshirë
Evropën, shkruan “Reuters”.
“Nuk është shumë vonë për

të vendosur për dozën e parë.
Secili që vaksinohet mbron
veten dhe të tjerët dhe nëse
një numër i mjaftueshëm i
njerëzve vaksinohen, kjo
është rruga për të dalë nga
pandemia”, ka thënë Merkeli.
Ajo ka thënë se duhet të ketë
një “përpjekje kombëtare”

për të siguruar shpërndarje
masive të dozës përforcuese
të vaksinës, pasi mbrojtja e
ofruar nga vaksinat ka filluar
të tkurret gjashtë muaj pas
dozës së dytë.
Disa rajone të Gjermanisë
tashmë kanë filluar që të
marrin masa, pasi vendi

regjistroi disa herë rekorde të
rasteve ditët e fundit. Rajoni i
Berlinit ka vendosur masa
kufizuese për të
pavaksinuarit dhe për ata që
nuk e kanë kaluar Covidin,
ndërsa Munihu e ka anuluar
tregun e famshëm të
Krishtlindjeve.

Merkeli: Gjendja me Covid në Gjermani, dramatike

ShBA-ja kërcënon Bosnjën me sanksione
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Prishtinë, 17 nëntor -  Drejtori
i Drejtorisë për Bashkëpunim
Ndërkombëtar në Policinë e
Kosovës, Besnik Sallahu, ka
thënë se ky institucion është i
gatshëm të bëhet anëtar i
Interpol-it dhe i plotëson të
gjitha kriteret e nevojshme.
Në një tryezë të organizuar
nga EULEX-i, ai ka thënë se

kërkesa për anëtarësim në
këtë organizatë varet nga
Qeveria e Kosovës. Sipas tij,
Policia e Kosovës ka të gjitha
kapacitetet teknike dhe ligjore
në këtë aspekt. 
Ndërsa udhëheqësi i ekipit të
njësisë së EULEX-it për
bashkëpunim policor
ndërkombëtar, Vinicio Ceola,

ka deklaruar se ky mision
është 24 orë në dispozicion të
shkëmbimit të informatave
me Policinë e Kosovës. Ai ka
vlerësuar se EULEX-i vazhdon
të jetë i përkushtuar që ta
mbështesë dhe të rrisë
bashkëpunimin me Policinë e
Kosovës për një Kosovë dhe
BE të sigurt.

Policia e Kosovës, e gatshme të bëhet anëtare e Interpol-it

PRISHTINË, 17 NËNTOR (ER) -
Qytetarët nuk janë shumë të
kënaqur me Qeverinë e Kosovë e
cila drejtohet nga kryeministri
Albin Kurti. Sipas një ankete të
zhvilluar nga Instituti Demokracia
për Zhvillim (D4D) gjatë muajit
shtator, 38.7 për qind e të
anketuarve e kanë vlerësuar të
dobët ose shumë të dobët qeverinë
Kurti.
D4D-ja ka bërë me dije se qeverinë
Kurti e kanë vlerësuar si të mirë ose
shumë të mirë vetëm 32.3 për qind
e të anketuarve, ndërsa 29 për qind
e tyre e kanë vlerësuar punën e
kësaj qeverie si të “mjaftueshme”.
Sipas matjeve të Institutit
Demokracia për Zhvillim (D4D),
52.1 për qind e qytetarëve të
punësuar në sektorin publik e kanë
vlerësuar performancën e
gjashtëmujorit të parë të qeverisë si
të “dobët” apo shumë të “dobët”,

ndërsa 38.1 për qind  e të
anketuarve që janë të punësuar në
sektorin privat e kanë vlerësuar
performancën e gjashtëmujorit të
parë të qeverisë Kurti si të “dobët”
apo “shumë të dobët”. “Lëvizja
Vetëvendosje arriti një fitore të
madhe në zgjedhjet e
përgjithshme të 14 shkurtit, duke
fituar 50,3 për qind të votave. Kjo
ishte hera e parë që nga shpallja e
pavarësisë në vitin 2008 që një parti
politike tejkaloi 50-përqindëshin e
votave dhe ishte në gjendje të
formonte një qeveri pa pasur
nevojë për një partner koalicioni.
Instituti Demokracia për Zhvillim
(D4D) ka zhvilluar një anketë gjatë
muajit shtator për t’i kuptuar
qëndrimet e qytetarëve rreth
gjashtëmujorit të parë të qeverisë
Kurti”, ka njoftuar D4D, duke
publikuar edhe një infografikë nga
anketa e realizuar.

Anketa e D4D-së: Kurtit i bie vlerësimi në popull,
qeveria e tij cilësohet më shumë e dobët se e mirë

ZPS-ja dorëzon aktakuzën e korrigjuar 
në rastin e Pjetër Shalës

HAGË, 17 NËNTOR (ER) - Pas
vendimit të gjyqtarit të
procedurës paraprake, Zyra e
Prokurorit të Specializuar (ZPS)
e ka dorëzuar versionin e
redaktuar publik të aktakuzës
së korrigjuar në çështjen ku,
për kinse krime lufte, është
duke u akuzuar ish-ushtari i
UÇK-së, Pjetër Shala. Kjo është
bërë me dije se përmes një
njoftimi të publikuar në faqen
zyrtare të Dhomave të
Specializuara të Kosovës në
Hagë.
Pjetër Shala është arrestuar më
16 mars 2021 nga autoritetet
belge dhe është transferuar në
Hagë më 15 prill 2021 në bazë
të një kërkese për
bashkëpunim për zbatimin e
fletarrestimit dhe urdhrit për

transferim lëshuar nga Dhomat
e Specializuara të Kosovës.
Në aktakuzën e konfirmuar,
Shala ngarkohet me përgjegjësi
penale individuale në forma të
ndryshme për krime lufte si
ndalim arbitrar, trajtim mizor,
torturë dhe vrasje të paligjshme
të kryera në kontekstin e
konfliktit të armatosur
jondërkombëtar në Kosovë dhe
në lidhje me këtë konflikt.
“Krimet për të cilat akuzohet z.
Shala u kryen përafërsisht midis
17 majit 1999 dhe 5 qershorit
1999 kundër personave që u
mbajtën të ndaluar në fabrikën
e metalit në Kukës (Shqipëri),
që pretendohet se përdorej prej
Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës”,
është thënë në komunikatën e
Gjykatës Speciale.



04 E ENJTE, 18 NËNTOR 2021 AKTUALE

Muhamet KOCI

PRISHTINË, 17 NËNTOR - Pa takim
trepalësh kanë përfunduar të
mërkurën në Bruksel bisedimet
ndërmjet kryenegociatorëve të
Kosovës dhe të Serbisë me
zyrtarët e Bashkimit Evropian
(BE).
Përfaqësuesi special i BE-së për
dialogun Kosovë - Serbi, Miroslav
Lajçak, për dy ditë me radhë ka
zhvilluar negociata bilaterale me
udhëheqësit e delegacioneve, ku
janë diskutuar çështje të
ndryshme, por nuk është arritur
të realizohet një takim trelateral
ndërmjet palëve.
Zëvendëskryeministri i
Republikës së Kosovës për
Integrim Evropian, Zhvillim dhe
Dialog, Besnik Bislimi, ka treguar
arsyet që, sipas tij, e kanë penguar
zhvillimin e një takimi trelateral
ndërmjet delegacioneve të
Serbisë dhe të Kosovës me
ndërmjetësimin e Bashkimit
Evropian (BE). “Ne kemi
deklaruar edhe më herët, se nuk
jemi të gatshëm në këtë fazë t’i

trajtojmë çështjet e të drejtave të
minoriteteve. Këto duhet të jenë
pjesë e pakos së përgjithshme të
arritjes së marrëveshjes për
normalizimin e plotë dhe
ligjërisht të detyrueshme midis dy
vendeve. Por, ajo që është e
rëndësishme është se ka pasur
pajtim me palën serbe dhe atë
evropiane që gjatë takimeve
trepalëshe të dialogut nuk do të
shtrohen çështje që nuk e kanë
pajtimin e të dyja palëve. Nëse
njëra palë nuk është dakord me
një temë, ajo nuk diskutohet në
takimin trepalësh. Dhe, nga ana
tjetër, nuk duhet të kushtëzohen
bisedimet e dialogut me një temë
të caktuar”, ka deklaruar Bislimi.
Ai ka bërë me dije se pala e
Kosovës nuk është bllokuese e
procesit të dialogut.
“Nuk ka pasur pajtim të
dyanshëm mbi temën e
asociacionit dhe, rrjedhimisht,
pala serbe nuk ka pasur të drejtë
të vendosë asnjë kushtëzim. Por,
kjo tregon se cila është pala
bllokuese në këtë mes” është
shprehur Bislimi.
Ai e ka akuzuar Serbinë se nuk e

ka zbatuar shumicën e
marrëveshje që janë nënshkruar
në Bruksel. Sipas Bislimit, janë
nënshkruar 30 marrëveshje dhe
nuk kanë një renditje se një
marrëveshje është e një rëndësie
të parë apo të dytë. “Aktualisht
Serbia nuk zbaton 25 marrëveshje
dhe ka zero kredibilitet për të
nxjerrë në tavolinë një temë që
atyre u intereson. Për ne është më
i rëndësishëm financimi i Luginës
së Preshevës sesa asociacioni i
komunave serbe. Nëse fillojmë
me kushtëzime të tilla, atëherë kjo
nuk na shpie askund”, ka
deklaruar Bislimi.
Më tutje, ai ka treguar se BE-ja
vazhdimisht është duke kërkuar
nga Kosova zbatimin e
marrëveshjes për asociacionin.
“Neve nuk na është thënë që
presim një qasje nga Qeveria e
Kosovës se si do zbatohet
marrëveshja për asociacionin. Ata
vetëm thonë se kjo është një temë
për të cilën ka pasur një
marrëveshje. Për Bashkimin
Evropian çon pak peshë nëse
marrëveshja për asociacionin
është e mirë apo e keqe, nëse ajo
ka qenë e nënshkruar nga
politikanë të qëndrueshëm apo të
shantazhuar. Por, thonë që ky
është obligim shtetëror dhe duhet
të shihni zgjidhjen për këtë
obligim shtetëror”, ka deklaruar
Bislimi.
Ndër të tjera, ai ka folur edhe për
një takim të mundshëm të
liderëve të Kosovës dhe Serbisë
para fundvitit siç është
parashikuar nga shefi i

diplomacisë evropiane, Josep
Borrel. Sipas Bislimit, hapi i parë
për një sukses të dialogut
Prishtinë - Beograd është
përcaktimi i elementeve të
marrëveshjes gjithëpërfshirëse
për normalizimin e
marrëdhënieve ndërmjet Kosovës
dhe Serbisë.
Ai ka thënë se këto elemente
duhet të përcaktohen në një takim
të nivelit të kryetarëve të shteteve. 

ShBA-ja e mbështet
BE-në në dialogun

Kosovë - Serbi

Ambasada e Shteteve të
Bashkuara të Amerikës (ShBA) në
Prishtinë i ka dhënë mbështetje
përfaqësuesit special të BE-së për
dialogun Kosovë - Serbi, Miroslav
Lajçak, i cili ka thënë se është
koha për përparim të vërtetë në
dialog.
I ngarkuari me punë në
Ambasadën Amerikane në
Kosovë, Nicholas Giacobbe, në
llogarinë e vet në “Twitter” ka
shkruar se Lajçaku ka të drejtë në
atë se çfarë ka thënë për këtë
proces, duke shtuar se është koha
për përparim real në dialogun
Kosovë - Serbi. “I dërguari i BE-së
për dialogun Kosovë - Serbi,
Lajçak, ka të drejtë, është koha për
progres real në dialogun Kosovë -
Serbi. Bëjeni!”, ka shkruar
Giacobbe.
Pas takimeve bilaterale me shefat
e dy delegacioneve, përfaqësuesi
special i BE-së për dialogun

Kosovë - Serbi, Miroslav Lajçak, ka
deklaruar se koha është për
progres në këtë proces. “Prita dy
kryenegociatorët dhe
delegacionet e tyre në takime të
veçanta për çështjet e pazgjidhura
dhe rrugën përpara në dialog.
Unë, gjithashtu, i informova për
Këshillin e BE-së të hënën dhe
përsërita pritjet e vendeve
anëtare. Është koha për përparim
të vërtetë”, ka shkruar ai në
llogarinë e vet në “Twitter”.
Edhe Qeveria e Kosovës ka dalë
me një njoftim lidhur me takimin
që zëvendëskryeministri Besnik
Bislimi ka zhvilluar me emisarin e
BE-së, Miroslav Lajçak. Sipas
qeverisë, Bislimi me Lajçakun ka
diskutuar rreth gjendjes së
zbatimit të pajtimeve të arritura
në kuadër të marrëveshjeve
ekzistuese. “U bisedua për
çështjen e personave të zhdukur
me forcë gjatë luftës në Kosovë,
rreth zhvillimeve të fundit,
mbajtjes së takimeve të shpeshta
të nëngrupeve punuese, për
gërmimet dhe për pranimin e
mbetjeve mortore të viktimave të
luftës të gjetura në varrezën
masive në Kizhevak të Serbisë.
Delegacioni i Kosovës ngrehi
shqetësim të madh për rastin e
fundit, kur Serbia si organizatore e
Kampionatit Botëror të Boksit ka
shkelur të drejtën e sportistëve
dhe të Federatës së Boksit të
Kosovës për pjesëmarrje në
Kampionatin Botëror të Boksit, siç
është e përcaktuar me rregullat e
organizatave ndërkombëtare të
sportit”, ka njoftuar qeveria.

Dështon takimi trepalësh në
Bruksel, ShBA-ja kërkon përparim 

Raundi i ri i dialogut teknik ndërmjet Kosovës dhe
Serbisë në Bruksel ka përfunduar pa takim trepalësh.
Për dy ditë rresht përfaqësuesi special i BE-së për këtë
proces, Miroslav Lajçak, ka zhvilluar negociata
bilaterale me udhëheqësit e dy delegacioneve, por
nuk ka mundur të realizojë një takim trelateral. Në
anën tjetër, ShBA-ja ka kërkuar nga Kosova dhe Serbia
që të arrijnë përparim real në procesin e normalizimit
të marrëdhënieve në mes të dy shteteve

DIALOGU NDËRMJET KOSOVËS DHE SERBISË NË BRUKSEL PËRFUNDON PA TAKIM TREPALËSH 
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PRISHTINË, 17 NËNTOR - Kryetari i
Partisë Demokratike të
Kosovës (PDK), Memli
Krasniqi, ka pritur të mërkurën
në takim ambasadorin e
Shqipërisë në Kosovë, Qemal
Minxhozi, i cili e ka uruar për
rezultatin zgjedhor në
zgjedhjet lokale.
Krasniqi ka njoftuar se me
ambasadorin Minxhozi ka
diskutuar lidhur me zhvillimet
aktuale politike në vend, pas

përmbylljes së procesit
zgjedhor në të dy raundet.
“Pata kënaqësinë që sot të pres
në selinë e Partisë
Demokratike të Kosovës
(PDK), ambasadorin e
Republikës së Shqipërisë në
Kosovë, Qemal Minxhozi, i cili
më uroi për rezultatin zgjedhor
të PDK-së në zgjedhjet lokale.
Gjatë këtij takimi diskutuam
lidhur me zhvillimet aktuale
politike në vend, në veçanti

pas përmbylljes me sukses të
procesit zgjedhor në të dy
raundet.  Ambasadorin
Minxhozi e falënderova për
angazhimin e vazhdueshëm
për thellimin e bashkëpunimit
në mes të Kosovës e
Shqipërisë, si dhe theksova
nevojën për forcimin e
mëtutjeshëm të këtij
bashkëpunimi në çdo fushë,
për çka do të angazhohet edhe
PDK-ja”, ka njoftuar Krasniqi.

Krasniqi thekson nevojën e forcimit të bashkëpunimit Kosovë - Shqipëri 

PRISHTINË, 17 NËNTOR - Çdo
shantazh dhe çdo bojkotim i
institucioneve të Kosovës nga
përfaqësuesit e Listës Serbe
duhet parë si një instruksion që
vjen nga Beogradi zyrtar, kanë
vlerësuar njohësit e zhvillimeve
politike, Artan Muhaxhiri dhe
Ognjen Gogiq. Sipas tyre, Lista
Serbe, e cila përfaqëson
komunitetin serb të Kosovës në
institucionet e nivelit qendror si
dhe ka pushtetin në dhjetë
komunat e banuara me shumicë
serbe, është themeluar dhe
mbështetet nga Beogradi zyrtar
nga i cili edhe merr
instruksionet për veprimet që
bën. 
Lista Serbe ka bojkotuar tri
mbledhjet e fundit të Kryesisë së
Kuvendit të Kosovës, duke
pamundësuar kuorumin e
nevojshëm për të marrë
vendimin për caktimin e
seancës së radhës. Kështu ka
deklaruar kryetari i Kuvendit të
Kosovës, Glauk Konjufca, të
martën, më 16 nëntor, kur Lista
Serbe për herë të fundit ka

bojkotuar punimet e kryesisë.
“Ma merr mendja që Lista Serbe
është duke e bojkotuar
qëllimshëm dhe në mënyrë të
vazhduar kryesinë e Kuvendit të
Kosovës. Kjo është e
papranueshme për ne. Ne nuk
pranojmë kurrfarë shantazhi në
Kryesinë e Kuvendit të Kosovës”,
ka thënë Konjufca në një
konferencë për media.
Më 17 tetor, kur Lista Serbe nga
Mitrovica e Veriut shpalli fitoren
në zgjedhjet lokale në komunat
me shumicë serbe, kryetari i
këtij subjekti politik, Goran
Rakiq, deklaroi se lufta e kësaj
partie është e përqendruar në
formimin e asociacionit të
komunave me shumicë serbe.
“Në qoftë se nuk do të ketë
asociacion, nuk do të ketë as
institucione të Kosovës”, ka
thënë Rakiqi, duke shtuar se kjo
do të ndodhë në rast se
bisedimet për asociacionin nuk
do të nisin deri në muajin
nëntor. 
“Radio Evropa e Lirë” ka bërë
përpjekje të kontaktojë Sllavko

Simiqin, por edhe zyrtarët e tjerë
të Listës Serbe për t’i pyetur nëse
kërcënimi i tyre i muajit tetor për
t’i braktisur institucionet e
Kosovës është duke u realizuar.
Por, ata nuk kanë qenë të
qasshëm.
Njohësi i zhvillimeve politike,
Artan Muhaxhiri, ka thënë për
“REL”-in se veprimet e
përfaqësuesve të Listës Serbe,
fillimisht në Kryesinë e
Kuvendit, janë sinjale që Lista
Serbe ka nisur t’i ndjekë politikat
e bojkotit ndaj institucioneve të
Kosovës. Por, sipas tij, veprimet e
Listës Serbe, marrë parasysh
mbështetjen ekskluzive që merr
nga Beogradi zyrtar, janë të
instrumentalizuara dhe të
diktuara nga ky i fundit. “Po, këto
janë indikacione, por vendimi
definitiv për bojkotimin ose jo të
punës së Kuvendit dhe të
qeverisë nga ana e Listës Serbe
do të merret pas një koordinimi
me faktorët relevantë që kanë
ndikim në vendimmarrjen dhe
funksionimin e kësaj liste. Asnjë
vendim i Listës Serbe nuk duhet

të konsiderohet si vendimmarrje
e saj, por si një instruksion që
vjen nga Beogradi”, ka thënë
Muhaxhiri.
Ndërsa politologu serb Ognjen
Gogiq ka vlerësuar se Lista Serbe
deri më tash në disa raste ka
treguar se bojkotin, braktisjen
dhe kërcënimet për braktisje të
institucioneve i kanë mënyrë të
veprimit politik. “Unë do të
befasohesha në qoftë se ata do të
ishin konstruktivë, por ato
kërcënime dhe ato akte të
bojkotimit janë gjithmonë të
kufizuar dhe të kontrolluara dhe
ata gjithmonë janë të
kujdesshëm që të mos shkojnë
shumë larg me ato veprime. Pra,
ata gjithmonë gjejnë një mes që
të mos sjellin paralizim të
institucioneve dhe të mos e
destabilizojnë së tepërmi jetën
politike, por që me ato aksione
ta marrin vëmendjen. Kështu
është sërish rasti. Pra, kërcënimi
që është drejtuar në tetor, pas
zgjedhjeve, se do t’i braktisin
institucionet ose që do t’i
bojkotojnë për shkak të

asociacionit, është përsëritur
disa herë dhe është një e shtënë
në ajër”, ka thënë Gogiq.
Ai ka theksuar se kërcënime të
ngjashme ka pasur edhe më
parë nga Lista Serbe, por që
përfaqësuesit e saj sërish janë
kthyer në institucione sikurse
nuk ka ngjarë asgjë. Më herët
kryeministri i Kosovës, Albin
Kurti, ka theksuar se nuk do të
ketë formim të asociacionit për
shkak se ai do të ishte njëetnik.
Sipas tij, një gjë e tillë është në
kundërshtim me Kushtetutën e
Kosovës.
Kurse presidenti i Serbisë,
Aleksandër Vuçiq, ka thënë se
problemi me asociacionin “nuk
është në ndonjë akt ligjor, por
problemi është te faktet që Kurti
nuk po i kupton”. Ai edhe më
herët ka këmbëngulur që
asociacioni duhet të formohet
sipas marrëveshjes së Brukselit.
Megjithatë, Vuçiqi deri më tash
asnjëherë publikisht nuk e ka
përmendur mundësinë e
braktisjes së institucioneve të
Kosovës nga Lista Serbe. 

Bojkoti si shantazh ndaj institucioneve 
për asociacionin
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PRISHTINË, 17 NËNTOR (ER) -
Ministria e Shëndetësisë
(MSh) ka njoftuar se në 24
orët e fundit në Kosovë nuk
është regjistruar asnjë
viktimë si pasojë e Covidit.
Sipas kësaj ministrie, gjatë
kësaj periudhe kohore janë
paraqitur 17 raste pozitive
me koronavirus. Më tutje,

MSh-ja ka njoftuar se në 24
orët e fundit janë dhënë 2
025 doza të vaksinës kundër
Covidit. “Prej fillimit të
vaksinimit në të gjitha
qytetet e Kosovës janë dhënë
1 599 372 doza të vaksinës.
Deri më sot 752 365 qytetarë
janë vaksinuar me dozën e
dytë. Nga 1 544 testime, 17

qytetarë kanë rezultuar
pozitiv me virusin Covid-19.
Gjatë 24 orëve të fundit nuk
është shënuar asnjë rast i
vdekjes. Sot janë shëruar 19
qytetarë, derisa numri i
përgjithshëm i të shëruarve
është 157 589. Në total numri
i rasteve aktive është 405”, ka
njoftuar MSh-ja.

17 raste të reja me Covid në Kosovë dhe mbi 2 000 të vaksinuar

PRISHTINË, 17 NËNTOR - Qytetarët
që udhëtojnë në vendet e
Bashkimit Evropian (BE) së
shpejti do t’u duhet të bëjnë
edhe një pagesë shtesë.
Qytetarët jashtë BE-së, duke
përfshirë amerikanë,
australianë, britanikë dhe
udhëtarë të tjerë nga jashtë
Zonës Shengen, nga viti i
ardhshëm duhet të paguajnë
një tarifë prej 7 eurosh për të
hyrë në shtetet e unionit. Kjo
vlen edhe për qytetarët e
Kosovës. I quajtur “Sistemi
Evropian i Informacionit dhe
Autorizimit të Udhëtimit”
(ETIAS) synon ta rrisë sigurinë

dhe të ndihmojë në
parandalimin e kërcënimeve
shëndetësore ndaj BE-së. 
Masa e re e sigurisë prek njerëzit
që nuk jetojnë përgjithmonë në
një vend të BE-së ose nuk kanë
nevojë për vizë për të qëndruar
në një shtet të tillë. Prandaj,
turistët, punëtorët e
përkohshëm ose ata që vizitojnë
familjen ose miqtë në 26 vendet
e Zonës Shengen, duhet ta kenë
parasysh këtë fakt. ETIAS-i
krahasohet me heqjen e vizave
ETA australiane dhe ESTA në
ShBA, të dyja të përdorura për
qëndrime afatshkurtra. 
Komisioni Evropian ka thënë se

kjo do të ketë “efekt minimal” te
njerëzit që udhëtojnë në
Evropë.

Udhëtarët e kualifikuar duhet të
plotësojnë një aplikim online
përpara se të arrijnë në

destinacion, i cili kushton 7 euro
ose është falas për moshat nën
18 ose mbi 70 vjeç. Do të duhen
vetëm disa minuta për ta
plotësuar formularin i cili do të
kërkojë informacion biometrik
të pasaportës dhe detaje të
udhëtimit, si dhe disa pyetje
themelore të sigurisë. Por,
udhëtarët këshillohen të
aplikojnë të paktën 72 orë
përpara. Pasi aplikimi të jetë
miratuar, ai do të zgjasë për tri
vjet, që është një lajm i mirë për
udhëtarët e shpeshtë, edhe pse
më pas duhet të rinovohet. 
ETIAS-i do të hyjë në fuqi para
fundit të vitit 2022./Euronews/

Qytetarët e Kosovës nga viti i ardhshëm 
duhet ta bëjnë edhe një pagesë 

shtesë për udhëtim në BE

GRAÇANICË, 17 NËNTOR - Drilon
Maliqi është shef i prodhimit
në fabrikën “Valimpex” në
Çagllavicë, komuna e
Graçanicës. Kjo komunë, me
popullsi shumicë serbe,
ndodhet jo shumë larg
kryeqytetit të Kosovës -
Prishtinë. Fabrika, ndër të tjera,
merret me prodhimin e folieve
të kuzhinës. Ka rreth 30
punëtorë, por në prodhim janë
të punësuar vetëm serbë nga
fshatrat e komunës së
Graçanicës.
Gjithsej janë shtatë dhe një prej
tyre është Nemanja Gjorgjeviq,
24 vjeç. Ai ka filluar të punojë
në “Valimpex” pesë vjet më
parë, gati menjëherë pasi ka
mbaruar shkollën e mesme. Ai
ka thënë se është i kënaqur që
ka një punë dhe se puna në
prodhim nuk është e vështirë.
“Nuk e shoh veten duke punuar
në kafene. Më mirë kështu. Po,
punoj te shqiptarët, por të
gjithë njerëz jemi. Rëndësi ka të
kesh një punë, të punosh, të
mbijetosh”, ka thënë Nemanja
për “Radion Evropa e Lirë”.
Ai ka mësuar edhe bazat e
gjuhës shqipe, kështu që mund
të komunikojë pa problem me
kolegët shqiptarë. “Pak nga pak

kam mësuar. Jo gjithçka, por të
kuptohemi”, ka thënë Nemanja,
me të cilin “Radio Evropa e
Lirë” ka biseduar në Ditën
Ndërkombëtare të Tolerancës, e
cila shënohet çdo 16 nëntor.
Komuna e Graçanicës është një
nga dhjetë komunat me
shumicë serbe në Kosovë apo
një nga gjashtë komunat me
shumicë serbe që nuk kanë
lidhje gjeografikisht. Katër
komunat e lidhura
territorialisht janë në veri të
Kosovës.
Çështja e pozitës së

komunitetit serb është temë e
negociatave që zhvillojnë
Kosova dhe Serbia tash e dhjetë
vjet, me ndërmjetësimin e
Bashkimit Evropian.
Një nga çështjet që po bllokon
procesin e negociatave është
mosformimi i asociacionit të
komunave me shumicë serbe.
Beogradi insiston në krijimin e
tij, ndërsa Qeveria e Kosovës, e
udhëhequr nga Albin Kurti, e
kundërshton.
Larg zyrave dhe sallave të
konferencave, ku zhvillohen
negociatat, vitet kalojnë për

qytetarët e të dyja kombësive.
Shefi i Nemanjës është shqiptari
Drilon Maliqi, i cili flet dhe
kupton pak gjuhën serbe. Ai ka
thënë se nuk e kanë asnjë
problem në komunikim. I
pyetur se çfarë gjuhe përdorin
kur flasin, Driloni ka thënë:
“Gjysë, gjysë - pak ashtu, pak
kështu”, duke aluduar se në
komunikim përdorin edhe
shqipen, edhe serbishten.
Nemanja ka thënë se punëtorët
e fabrikës “Valimpex”, shqiptarë
dhe serbë, shoqërohen edhe
jashtë punës. “Ka kolegë që
punojnë edhe në transport.
Dalim shpesh për kafe apo birra
dhe nuk kam pasur asnjëherë
probleme. Shkojmë me ta edhe
në festën e Vitit të Ri”, ka thënë
Nemanja.
Për pronarin e fabrikës, Memli
Dushi, më e rëndësishme është
që puna të kryhet në kohë e jo të
shikohet kombësia e punëtorit.
Në një prononcim për “Radion
Evropa e Lirë”, ai ka thënë se
punëtorët i ka kërkuar edhe
përmes reklamave në radion
lokale në Graçanicë, sepse ka
dashur të punësojë vendas.
Fabrika “Valimpex” është
hapur në vitin 1994 si biznes
familjar në Prishtinë. Më pas,

në vitin 2015, ajo është
shpërngulur në Çagllavicë.
Serbët e punësuar në këtë
fabrikë kryesisht vijnë nga
fshati fqinj, Llapna Sella. “Ka
qenë në interesin tonë që të
kemi punëtorë vendas, së pari
për shkak të transportit. Të
sjellim punëtorë nga Prishtina
do të ishte kosto për ne. Djemtë
që punojnë këtu e kanë mirë.
Ata janë afër (punës). Gjatë
verës vijnë me biçikletë në
punë”, ka thënë Dushi.
Përveç folieve të aluminit dhe
vetëngjitëse, “Valimpex”
prodhon edhe letër për pjekje,
qese për ngrirje, si dhe
ambalazhe për ushqime.
Çdo vit fabrika prodhon më
shumë se një ton folie të
markës “Sharm”, ndërsa
pronari i fabrikës thotë se nuk
kanë probleme për nxjerrjen e
saj në tregun e Kosovës. Ai ka
thënë se ka në plan zhvillimin e
eksportit. “Fokusi ynë është tek
eksporti. Tani për tani nuk
eksportojmë shumë dhe synimi
ynë është që fillimisht të
depërtojmë në tregun e
vendeve të rajonit. Kemi edhe
një strategji për vendet e
Bashkimit Evropian”, ka thënë
Dushi.

Krahas punës në Graçanicë, punëtorët 
mësojnë shqip dhe serbisht
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PRISHTINË, 17 NËNTOR (ER) -
Ekipit të këshilltarëve të
ministrit të Mbrojtjes, Armend
Mehajt, i është shtuar edhe një
këshilltar amerikan. Ai është
Joe Duncan dhe në ekipin e
Mehajt do të jetë këshilltar për
planifikim, programim,
buxhetim dhe ekzekutim.
Lajmin e ka bërë me dije
ministri Mehaj në llogarinë e
vet në “Facebook”. “Ekipit tim
të këshilltarëve i bashkohet
edhe eksperti amerikan i
radhës, këshilltari Joe Duncan.
Duke i dëshiruar
mirëseardhje, sot prita në
takim këshilltarin tim
amerikan për planifikim,
programim, buxhetim dhe
ekzekutim, z. Joe Duncan”, ka
shkruar Mehaj.
Sipas ministrit, përvoja
amerikane në Ministrinë e

Mbrojtjes është jetike për të
ardhmen e ushtrisë dhe të
kësaj ministrie. “Në procesin e
reformës ligjore,
administrative, organizative
dhe funksionale të Ministrisë
së Mbrojtjes, sikur edhe në
fushat e tjera, përvoja
amerikane është jetike për ne”,
ka shtuar ai, duke shprehur
mirënjohje ndaj ShBA-së për
mbështetjen e vazhdueshme.
“Mirënjohje e përjetshme për
ShBA-në, respektivisht Zyrën
Amerikane, për
bashkëpunimin e mbrojtjes,
përfaqësuar nga shefi i saj,
major Ryan Conley, për
mbështetjen e vazhdueshme
për realizimin e qëllimeve
tona strategjike dhe
objektivave të mia
operacionale”, ka shkruar
Mehaj.

Ministrit të Mbrojtjes i shtohet 
edhe një këshilltar amerikan

PRISHTINË, 17 NËNTOR (ER) -
Komisioni për Çështje të
Sigurisë dhe Mbrojtjes ka
miratuar të mërkurën
Projektligjin për dërgimin e
Forcës së Sigurisë së Kosovës
(FSK) jashtë vendit. Fillimisht,
komisioni ka miratuar një për
një 12 amendamente shtesë të
këtij projektligji. Ato për votim i
ka paraqitur kryesuesi i grupit
punues, deputeti i Lëvizjes
Vetëvendosje, Enver Dugolli. Ai
ka thënë se ky projektligj me
amendamentet plotësuese i

plotëson të gjitha kriteret. 
Por, deputeti i PDK-së, Hisen
Berisha, ka shprehur rezerva
për disa prej amendamenteve
dhe për këtë arsye ka abstenuar
kur është hedhur në votim ky
projektligj. “Ky ligj rregullon
çështjet një herë e
përgjithmonë dhe jo çështje
specifike, prandaj duhet të ketë
kujdes në formulime”, ka thënë
Berisha.
Anëtarët e tjerë të këtij
komisioni janë pajtuar me
amendamentet.

Miratohet projektligji
për dërgimin e FSK-së
jashtë Kosovës

PODUJEVË, 16 NËNTOR (ER) -
Lëvizja Vetëvendosje ka
shënuar rezultat jo të mirë në
zgjedhjet lokale, duke fituar
vetëm katër komuna. Ende pa u
certifikuar rezultatet e
balotazhit, ka ardhur dorëheqja
e parë nga strukturat e
Vetëvendosjes. Bëhet fjalë për
kryetarin e Qendrës së Lëvizjes
Vetëvendosje në Podujevë,
Bajram Ajeti, i cili ka njoftuar
për largimin nga kjo pozitë. 
Ajeti në llogarinë e vet në
“Facebook” ka treguar arsyet e
dorëheqjes. “Pas një rrugëtimi
të gjatë si kryetar i Qendrës së
Lëvizjes Vetëvendosje në
Besianë, me një fillim jo të lehtë
në strukturim dhe aktivitet
politik deri në fitoret e

njëpasnjëshme në zgjedhjet
qendrore dhe lokale, ku u nisën
ndryshimet e mëdha, nga
fitorja e Llapit në fitore në tërë
Kosovën, dorëhiqem nga pozita
e kryetarit të qendrës për ta
lënë në duar të brezit të ri.
Përkushtimin dhe vullnetin
ndaj LV-së do ta kem të
përjetshëm. Ju falënderoj të
gjithëve për besimin,
bashkëpunimin dhe rrugëtimin
drejt këtyre fitoreve!”, ka
shkruar Ajeti. 
Kujtojmë se kandidati i
Vetëvendosjes për kryetar të
Podujevës, Shpejtim Bulliqi,
është në mesin e katër
kandidatëve të kësaj lëvizje që
është zgjedhur kryetar
komune.

Jep dorëheqje kryetari i Qendrës 
së LV-së në Podujevë 
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PRISHTINË, 17 NËNTOR -
Komisioni për Buxhet, Punë
dhe Transfere me shumicë
votash ka miratuar raportin
financiar të Agjencisë së
Statistikave të Kosovës (ASK).
Zëvendëskryeshefi i ASK-së, Ilir
Berisha, ka bërë me dije se ka
pasur një rritje të shpenzimeve
krahasuar me vitin paraprak
për shkak të përgatitjeve për

regjistrimin e popullsisë, por që
është shtyrë për shkak të
pandemisë.
Më tutje, ai ka sqaruar se për
paga dhe mëditje kanë
shpenzuar 995 mijë euro.
Berisha ka thënë se kanë
realizuar 87 për qind të
buxhetit dhe se të hyrat ishin
mbi 1.1 milionë euro. “Te
mallrat dhe shërbimet ka pasur

rritje për shkak se jemi
përgatitur për regjistrimin e
popullsisë. 92 mijë euro janë
shpenzuar për mallra dhe
shërbime. 87 për qind e kemi
realizuar buxhetin, derisa të
hyrat ishin 1 milion e 128 mijë,
kurse shpenzimet për paga
dhe mëditje ishin 995 mijë
euro. Kemi kursyer mbi 1
milion euro”.

ASK-ja shpenzoi rreth 1 milion euro për paga dhe mëditje

PRISHTINË, 17 NËNTOR (ER) -
Komisioni për Buxhet, Punë dhe
Transfere ka miratuar në parim
Projektligjin mbi ndarjet
buxhetore për buxhetin e
Republikës së Kosovës për vitin
2022. 
Ministri i Financave, Punës dhe
Transfereve, Hekuran Murati,
para komisionit ka paraqitur
projektbuxhetin për vitin 2022 i
cili parashihet të jetë mbi 2. 7
miliardë euro. Sipas Muratit,
përveç rritjes së buxhetit për
disa dikastere, “është paraparë
vazhdimi i programit të
ringjalljes ekonomike
përkundër faktit që deri-diku
ekonomia është rikuperuar”.
Ndërsa këtë projektbuxhet e ka
kritikuar opozita, e cila e ka
vlerësuar jozhvillimor. Deputeti
i LDK-së, Avdullah Hoti, e ka

pyetur ministrin se a është
buxhetuar Ligji i Pagave dhe për
këtë Murati ka thënë se nëse
miratohet ky ligj, do ta mbulojnë
me anë të mjeteve me 55
milionë euro.
Më tutje, Hoti ka kërkuar
përgjegjësi edhe për projektet
kapitale rrugore, atë për
Podujevë, Gjilan dhe Tetovë.
Kurse për kritikat që ka marrë
nga deputetët opozitarë,
konkretisht nga Avdullah  Hoti
dhe Pal Lekaj për shkurtim të
buxhetit të RTK-së për 2 milionë
euro, Murati ka thënë se rreth
100 punëtorë në këtë medium
publik e kanë pagën më të lartë
se të një ministri. Ai ka thënë se
një buxhet i tillë për RTK-në
është më se i mjaftueshëm.
Në anën tjetër, nënkryetari i
Komisionit për Buxhet, Punë

dhe Transfere nga radhët e PDK-
së, Mërgim Lushtaku, këtë
projektbuxhet e ka vlerësuar
jozhvillimor dhe pa vizion. Po
ashtu, Lushtaku e ka kritikuar
Ministrinë e Financave për rritje

të borxhit publik dhe
manipulim me shifra për rritje
ekonomike.
Duke iu referuar këtyre kritikave,
ministri Murati ka thënë se me
anë të këtij projektbuxheti ka një

rënie të borxhit publik nga 32
për qind në 27 për qind.
Sa i përket rritjes ekonomike,
Murati ka thënë se rritja reale do
të jetë 9.9 për qind derisa ajo
nominale 12 për qind.

Komisioni për buxhet miraton Projektligjin 
për buxhetin e vitit 2022 

PRISHTINË, 17 NËNTOR (ER) -
Ushtruesja e detyrës e
kryshefes ekzekutive të Postës
së Kosovës, Fakete Kadiu, ka
mbajtur të mërkurën një
konferencë për media në të
cilën ka thënë se pasqyrat
financiare për vitin 2020 janë
14 për qind më pak apo 2
milionë euro më pak të hyra.
Ajo ka thënë se në këtë
periudhë kanë punuar me staf
esencial për shkak të
pandemisë. “Sa iu përket
pasqyrave financiare të vitit

2020, sikurse edhe plot
ndërmarrje të tjera, edhe Posta
e Kosovës ka operuar me një
rezultat financiar minus 14 për
qind, ku kemi funksionuar me
staf esencial për shkak të
pandemisë. Rënie të të hyrave
kemi rreth 2 milionë euro”,
është shprehur ajo. 
Më tutje, Kadiu ka thënë se
sfidë mbetet edhe alokimi i
pagave për punëtorët pasi,
sipas saj, 80 për qind e të hyrave
shkojnë për këtë kategori. “Ne
ballafaqohemi me alokim të

pagave për punëtorët. Në
kategorinë e pagave i kemi 80
për qind të të hyrave. Kemi
edhe problem me pagesat e
operatorëve ekonomikë të cilët
na furnizojnë me materiale të
domosdoshme të operimit, por
kemi edhe pamundësinë e
inkasimit universal postar për
të cilën gjë jemi duke diskutuar
me ministrinë e linjës sesi të
gjendet zgjidhja për mbulimin
e shpenzimeve të cilat nuk janë
kompensuar që nga viti 2012”,
është shprehur Kadriu.

Dy milionë euro më pak të hyra në Postë, 
80 për qind e të hyrave shkojnë për paga

Prishtinë, 17 nëntor (ER) -
Këshilli i Investitorëve
Evropianë (EIC) ka mbajtur të
mërkurën debatin për
Projektligjin për Tregtinë e
Brendshme. 
Emrush Ujkani, drejtor i këtij
këshilli, ka thënë se ligjet në
Kosovë duhet të jenë të bazuara
në standarde evropiane në
mënyrë që të jenë të
zbatueshme. “Ka raste kur
bizneset diskriminohen, kur

përdorin Serbinë si transit. Dua
të falënderoj Ministrinë e
Industrisë, Ndërmarrësisë dhe
Tregtisë si dhe ekspertët e BE-
së për këtë ligj”, ka thënë
Ujkani.
Ndërsa ministrja e Industrisë,
Ndërmarrësisë dhe Tregtisë,
Rozeta Hajdari, ka ngrehur si
shqetësim mungesën e
investitorëve në vend. Më tutje,
ajo ka thënë se edhe në vitin
2021 Kosova padrejtësisht

njihet në CEFTA me simbole të
UNMIK-ut. Sipas saj, Kosova
është duke vuajtur nga
barrierat e vendosura nga
Serbia sa i përket eksportit.
“Duhet ta themi se si shtet kemi
shumë barriera sidomos me
Serbinë dhe Kosova po vuan në
rrugën e eksportit, pasi shumë
eksportues të huaj e shohin
Kosovën si vendin e fundit dhe
pikërisht kjo rrugë duhet të
kalojë nëpër Serbi. Në CEFTA

ende po përfaqësohemi me
UNMIK-un. Jemi në vitin 2021
dhe kjo për ne është e padrejtë”,
ka thënë Hajdari.

Në anën tjetër, Alfons
Benjamini nga Zyra e
Bashkimit Evropian (BE) në
Kosovë, ka thënë se BE-ja është
partnerja më e madhe e
Kosovës në fushën e tregtisë.
“Bashkëpunimi është i
rëndësishëm dhe kemi nevojë
për strategji. Duhet të punojmë
për bashkërendimin e punëve
dhe për përmirësimin e ligjeve
në këtë drejtim”, është
shprehur Benjamini.

Hajdari: Përfaqësimi i Kosovës në CEFTA me
simbole të UNMIK-ut, i padrejtë
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Frika është çelësi i vërtetë, për të
kuptuar ekuilibrin e ri të gjeopolitikës

Nga Dario RONZONI

Në konfuzionin e kohëve të
fundit dominon një ndjenjë. Ajo
dikton vendimet politike,
favorizon disa palë në vend të të
tjerëve, dhe ndikon në
përcaktimin e kontureve të reja
gjeopolitike globale. Është
frika:emocioni që shoqëron
rënien relative të vendeve të
vjetra të industrializuara
(përfshirë Japoninë), që po
përballen me zhvendosjen
globale të pushtetit që na detyron
të rishqyrtojmë ambiciet,
projektet dhe identitetet.
Ky është edhe thelbi i librit
“Gjeopolitika e frikës. Si ankthi
sociali orienton zgjedhjet
politike” i autorit Manlio
Graziano. Sipas profesorit që jep
leksione mbi gjeopolitikën dhe
gjeopolitikën e feve në Shkollën e
Shkencave Ndërkombëtare të
Parisit dhe në Universitetin e
Sorbonës, frika është më e
rëndësishmja nga të gjitha
pasojat psikologjike të
ndryshimit në boshtin
gjeopolitik global.
Ekonomia e Perëndimi është
ngadalësuar ndjeshëm 40 vitet e
fundit, mosha mesatare e
shoqërive po rritet, dhe rendi i
gjërave po ndryshon në mënyrë
të pashmangshme. Rezultati
është një kaos i shumë-përhapur,
që përshkon popullatat dhe
dikton reagimet politike.
Dhe më pas, në një epokë
zgjidhjesh të improvizuara dhe
bazuar tek humori i momentit,
lipset para së gjithash një analizë
e mirë.
“Ka analistë që do të donin të
ishin gjithashtu avokatë të
politikave. Ata shpresojnë të
ndikojnë tek ngjarjet. Unë
preferoj të ndalem tek e para. Siç
e shpjegoj edhe në librin tim,
midis gjeopolitikës – me të cilën
merrem – dhe politikës ka të
njëjtin ndryshim si midis
matematikës dhe inxhinierisë. E
para ka të bëjë me llogaritjet dhe
analizat, e dyta me veprimet. Unë
nuk kam receta të gatshme. E
shumta mund të formuloj disa
hipoteza”,- theksoi ai.
Që bota është në një gjendje
kaosi, siç e pranoi që përpara
shpërthimit të pandemisë
aktuale Riçard Hass, president i
Këshillit të Marrëdhënieve me
Jashtë, kjo është tashmë e qartë.
Rendi ndërkombëtare i ndërtuar
në Jaltë ka mbaruar prej
dekadash, supremacia
amerikane është në një fazë
rënie, dhe përpjekjet për ta
rikthyer atë duket se nuk po japin
efekt.
Ndërkohë, në skenë po shfaqen
fuqitë e reja. Dominon frika, së
bashku me nevojën për t’u
mbrojtur:së pari nga globalizimi,
që ka bllokuar rritjen e pagave

dhe ka zhvendosur vendet e
punës, pastaj nga terrorizmi dhe
Islami në përgjithësi, dhe pastaj
nga pandemia.
Po ashtu,pas krizës ekonomike të
vitit 2008u shfaq një opozitë
konfuze e elitës popullore (në të
cilën lulëzuan disa parti), e cila
gjithashtu solli përplasje të
dhunshme, siç ndodhi në Francë
me Jelek-verdhët.
Tashmë në tregun politik ka nga
ata që preferojnë të kënaqin
ankthet dhe frikën, të
grumbullojnë vota dhe të fitojnë
zgjedhjet me një program që nuk
mund t’i zgjidhë domosdo  të
gjitha problemet. “Ne ndodhemi
në një fazë tranzicioni historik,
njësoj si të gjitha fazat e historisë,
vetëm se kjo është më e theksuar
se të tjerat për shkak të
zhvendosjes së pushtetit. Në
kohë të tilla si këto që po jetojmë
aktualisht, trazirat janë
gjithmonë prezente. Por për t’u
orientuar, duhet të kuptojmë se
ku jemi dhe çfarë po ndodh
realisht. Sa më shumë që e
gënjejmë veten se disa gjëra
mund të shmangen, aq më
shumë përfundojmë të jemi
peng i frikës”- shprehet Graziano.
Sipas tij të qenit nostalgjikë është
diçka normale. Por ta shikosh
realitetin në sy është një
avantazh, pasi kjo gjë na bën të
kuptojmë se çfarë mund të bëhet
dhe çfarë jo. Një shembull ka të
bëjë me problemin e
emigracionit. Perceptimi mbi të
është përgjithësisht negativ.
Ne përpiqemi ta kufizojmë, ose
në disa raste ta parandalojmë.
Megjithatë, për një shoqëri
gjithnjë e më të plakur dhe që ka
shumë pak fëmijë, kontributi i
emigrantëve është thelbësor,
“edhe pse i pamjaftueshëm”. Në
vend se të kundërshtojmë hyrjen

e tyre, problemi duhet trajtuar
nga një këndvështrim
demografik “për të cilin flitet
rrallë, por që është thelbësor”.
Shoqëritë më të pasura
perëndimore po shkojnë drejt
zhdukjes, dhe nuk po bëhet asgjë
për ta parandaluar këtë.“Është e
vërtetë që ardhja e të huajve
është gjithmonë problematike
dhe ndikimi social i tyre nuk
mund të mohohet:ka një
mospërputhje të dukshme në
lidhje me zakonet, si të
individëve po ashtu edhe të
shoqërisë. Por duhet marrë
parasysh rëndësia e situatës
aktuale. Dhe nuk mjafton vetëm
që të thuhet se emigrantët janë
të nevojshëm për mbijetesën e
shoqërisë. Është e nevojshme të
veprohet. Ne duhet ta trajtojmë
çështjen në një mënyrë
strategjike”- thekson profesori.
Çfarë do të thotë kjo? “Më lejoni
që t’ju jap një shembull:rasti i
zgjedhjeve të fundit në
Gjermani. Siç është vënë re, në
debatin partiak thuajse nuk u
trajtua çështja e emigrantëve.
Arsyet janë të ndryshme, por
ndikoi edhe vënia në punë e
arsyes duke kujtuar se pas 6
vjetësh që prej hyrjes së lirë të
emigrantëve të kërkuar nga
Angela Merkel, kjo gjë i thelloi
problemet, të cilat u lanë
gjithsesi në hije nga avantazhet.
Dhe kjo bëri që perceptimin e
përgjithshëm i gjermanëve dhe
njëherazi të politikanëve të tyre
të ndryshojë”- shtoi më tej
Graziano.
Por pse emigracioni mbetet
ende një temë e nxehtë në
Francë, Angli apo Itali? “Duhet të
ndryshojmë narrativën. Në
Japoni ka pasur një rezistencë të
vjetër në hapjen ndaj të huajve,
por tashmë e kanë kuptuar se

nuk kanë zgjidhje të tjera. Në lojë
është mbijetesa e vendit.
Unë besoj se nëse të gjitha paratë
e shpenzuara nga Bashkimi
Evropian – që është e pamundur
të numërohen – për t’i mbajtur
jashtë të huajt, do të ishin
përdorur për të organizuar
integrimin e tyre, sot gjërat do të
ishin ndryshe. Gjenerata e
ardhshme e BE-së do të kishte
qenë një mundësi:tek e fundit,
edhe ndjenjat evropiane
ndryshojnë në varësi të sasisë së
parave që vijnë”- thotë studiuesi.
Sipas Grazianos në çdo rast
duhen forcuar edhe politikat që
nxisin lindshmrinë, edhe pse
këto të fundit nuk kanë dhënë
rezultatet e dëshiruara,
veçanërisht në një shoqëri të
pasur dhe të pjekur. Madje sot
flitet edhe për çifte që vendosin
me vullnetin e tyre të mos kenë
fëmijë, në emër të luftës kundër
ndryshimeve klimatike.
“Unë besoj se shoqëria që
vendos të mos riprodhohet për
të mos ndikuar tek klima, është
duke zgjedhur vetëm midis dy
vetëvrasjeve:midis një vetëflijimi
më të shpejtë dhe një tjetrit më të
ngadaltë”. Sepse, një ndër
frikërat më të mëdha të viteve të
fundit, ajo e ndryshimeve
klimatike është shumë e fortë,
dhe është shfaqur me
vendosmëri vitet e fundit.
“Ngrohja globale është një fakt,
qënuk mund të mohohet. Por
është e dukshme se ajo po
trajtohet përmes një filtri politik.
Them se përballë një fakti real,
përshpejtimi i dramatizimit të
problemit është i dyshimtë. Le të
mos harrojmë se para kësaj serie
fushatash, arsyet e ndryshimeve
në mikrofazat klimatike ishin
misterioze edhe në sytë e
specialistëve.

Në mesin e shekullit XIV pati një
epokë të vogël akullnajore që
ndoshta shkaktoi edhe
shpërthimin e pandemisë së
murtajës, edhe pse askush nuk e
di saktësisht se çfarë e shkaktoi
këtë të fundit. Pati një ftohje
globale deri në mesin e shekullit
XIX, kur nisi edhe një fazë e re
ngrohje, por që pati ulje-ngritjet
e veta. Në vitet 1970,
shkencëtarët e klimës ishin të
shqetësuar për rrezikun e një
epoke të re akullnajore. Tani, pas
50 vitesh, ne jemi të shqetësuar
për të kundërtën”-thotë
Graziano.
Studiuesi thotë se këto fushata e
kanë origjinën në Evropë dhe dy
ndotësit më të mëdhenj në
planet Kina dhe Shtetet e
Bashkuara, kanë qenë gjithmonë
rivalet e Evropës. Në lojë janë
investime kolosale, me lobe të
ndryshme energjetike të
vendosura kundra njëri-tjetrit;
edhe ekologët duhet të jenë të
hutuar, pasi energjia
bërthamore, e cila prodhon
shumë pak emetime të CO2, po
ri-propozohet tani si një nga
zgjidhjet e krizës.
Ndërkohë një nga elementët më
të dukshëm në këtë fazë është
kriza e demokracisë.
“Demokracia është para së
gjithash, një formë e organizimit
të pushtetit. Në vitet 1700 në
Shtetet e Bashkuara ajo kishte
parimin “Nuk ka taksim pa
përfaqësim. Të gjithë në një
shoqëri ishin palë të
interesuara:qofshin artizanë,
tregtarë apo fermerë. Me kalimin
e kohës, ajo lloj demokracie e ka
humbur kuptimin, pasuria është
përqendruar gjithnjë e më
shumë në duart e pak njerëzve”-
thekson profesori. / “Linkiesta” –
Bota.al
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Pejë, 17 nëntor - Besa Famgas
e Vëllaznimi e kanë luajtur të
martën mbrëma ndeshjen e
mbetur të javës së pestë të
Superligës së Kosovës në
hendboll. Kjo ndeshje ishte

shtyrë për shkak të
aktiviteteve ndërkombëtare të
Besës. Skuadra pejane ka
fituar bindshëm ndaj
gjakovarë. 35:16 ishte rezultati
në fund në të mirë të Besës.

Pas pjesës së parë rezultati
ishte 18:8. Denis Shabanoviq
me 9 gola ishte më efikasi te
Besa Famgas. Mal Luzha u
dallua me efikasitet te
Vëllaznimi, duke realizuar 8

gola. Besa Famgas ka fituar
tetë ndeshjet e deritashme
dhe udhëheq në tabelë me 16
pikë. Vëllaznimi është i katërti
me 10 pikë nga nëntë
ndeshje.

Besa fiton thellë ndeshjen ndaj Vëllaznimit

PRISHTINË, 17 NËNTOR - Karateistët
e Kosovës kanë nisur martën
garat në Kampionatin Botëror të
Karatesë, që po mbahet në
Dubai të Emirateve të Bashkuara
Arabe. Fortesa Orana dhe Elhami
Shabani janë në garë për
medaljen e bronztë. Orana në
kategorinë +68 kilogramë,
shënoi dy fitore ndaj Ekani Verica
të Kamerunit dhe Chehinez Jemi
të Tunizisë, për t’u ndalur në
raundin e tretë. Garuesja e
Kosovës ndodhet në repesazh,
falë arritjes në finale te garueses
spanjolle Torres, prej së cilës u
mund Fortesa. Oranës i duhen tri

fitore për të siguruar podiumin.
Shabani në kategorinë -75
kilogramë, pësoi humbje në
raundin e parë nga Mamduh
Abdelaziz i Egjiptit, i cili arriti në
finale, për t’ia mundësuar
repesazhin Shabanit. Dy fitore
shënoi edhe Herolind Nishevci
në kategorinë +84 kg. Medalisti i
bronztë i Evropës mundi serbin
Luka Vukoviq dhe Morgan Moss
të Afrikës së Jugut, për t’u ndalur
në raundin e tretë nga amerikani
Brian Irr, i cili nuk vazhdoi deri
në finale për t’ia mundësuar
repesazhin Nishevcit. Luftërat në
repesazh zhvillohen të enjten.

Fortesa Orana dhe Elhami Shabani, 
në garë për medaljet e bronzta 

PRISHTINË, 17 NËNTOR - Në
ambientet e Federatës së
Futbollit të Kosovës të mërkurën
është mbajtur seminari obligativ
për VAR-AVAR, pas 12 xhirove të
Superligës. Ligjërues në këtë
seminar ka qenë Valentin Ivanov,
instruktor i FIFA-së. “Ky seminar

si qëllim kishte rikapitulimin e
ndërhyrjeve të VAR-it dhe
ritheksimin e linjës së
intervenimeve. Përpos rasteve
dhe situatave diskutabile në
kompeticione të ndryshme, janë
diskutuar edhe rastet e
Superligës së Kosovës. Ligjërues

në këtë seminar ishte Valentin
Ivanov, instruktor i FIFA-së, teksa
në seminar ishin të pranishëm të
gjithë gjyqtarët e licencuar nga
FIFA (gjithsej 28) për të shërbyer
si VAR dhe AVAR, së bashku me
ekipin e VAR Kosova”, është thënë
në komunikatën e FFK-së.

FFK-ja mbajti seminar për VAR-AVAR

BARCELONË, 17 NËNTOR -Joan Laporta
ka folur në lidhje me rikthimin e
mundshëm të Iniestës dhe Messit
në ditën e prezantimit të Dani Alves.
“Rikthimi i Messit dhe Iniestas? Nuk

e përjashtoj, është diçka që ka
ndodhur me Dani Alves. Sot, nesër
ndoshta të tjerët, ata janë
personalitete që e kanë bërë klubin
të madh dhe Leo dhe Andres janë

dy lojtarë spektakolar. Unë nuk
mund ta parashikoj të ardhmen, ata
ende po luajnë, por ata kanë qenë të
mrekullueshëm në Barça, ata e
kanë bërë klubin të madh dhe ne e

dimë. Ata janë lojtarë me kontratë
në fuqi, me klube të tjera dhe duhet
të respektohen, por në jetë nuk i
dihet kurrë”, ka thënë numri një i
Barcelonës.

Presidenti i Barçës: Nuk e përjashtoj 
rikthimin e Messit dhe Iniestës 

CYRIH, 17 NËNTOR - Roger Federer
thotë se ka pak gjasa se do të luajë
në Wimbledon vitin e ardhshëm
dhe konfirmoi se do të mungojë
në Australian Open sepse është
duke u riaftësuar nga lëndimi. 20
herë kampioni i grand slameve
nuk ka luajtur tenis që prej
humbjes në çerekfinale të

Wimbledonit në korrik dhe pas
disa operacioneve në gju.
Legjenda zvicerane tha për Le
Matin se nuk pret të kthehet për
të garuar deri në verën e
ardhshme. “Do të befasohesha tej
mase nëse do të mund të luaja në
Wimbledon. Do të jem në gjendje
ta rifilloj vrapimin lehtësisht në

janar dhe rifillimin e seancave
stërvitore në fushë me
mbështetje në mars apo prill”, ka
thënë Federer. “Prandaj vlerësoj
se rikthimi im do të ndodhë në
verën e vitit 2022”, nënvizoi 40-
vjeçari. Grand slami i
Wimbledonit 2022 nis më 27
qershor. Federeri ka deklaruar se

është i vendosur të rikthehet në
nivel të lartë dhe të pensionohet
sipas kushteve të tij. “Synimi im
është të shoh se çfarë jam në
gjendje të bëj për herë të fundit.
Dua të them lamtumirë në
mënyrën time dhe në fushën e
tenisit. Prandaj po bëj gjithçka për
t’u shëruar”, ka shtuar Federer.

Federeri e konfirmon mungesën 
në Australian Open dhe Wimbledon 
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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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� Egzon Halili shpalle te pavlefshme
diplomën te SHMLM "Xheladin Deda"

� Florentina Ferati shpalle te
pavlefshme dëftesat e shkollës fillore
"Skenderbeu"

� Mirjeta Baliu shpalle te pavlefshme
dëftesat e vitit I,II,III te shmlm "Dr
Xheladin Deda"

� “Hello G” Sh.p.k ,shpall te
pavlefshme certifikatën e biznesit me
numër: 810024852.

� 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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Tehnologije i Inovacije / Ministry of Education, Science, Technology and Innovation  
  

Dokumentet duhet të jenë kopje sepse ato nuk kthehen, ndërsa origjinali do të 
kërkohet me rastin e intervistimit 
Informata të sakta dhe të vërteta konsiderohen vetëm ato informata që dëshmohen 
me dokumente ( jo ato që janë të deklaruara pa dëshmi)  
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Dokumenti moraju biti kopije jer se ne vra aju, dok e original biti potreban 
tokom intervjua 
Ta ne i istinite informacije smatraju se samo one informacije koje su dokazane 
dokumentima (a ne oni koji su deklarisani bez dokaza)  
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