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KIEV, 18 NËNTOR - Presidenti i
Ukrainës, Volodymyr Zelenskiy,
ka mbështetur sanksionimin e
28 zyrtarëve të inteligjencës
ruse dhe të shërbimeve
speciale, si dhe të gjashtë
individëve që dyshohet se janë
përgjegjës për shkelje të të
drejtave të njeriut në
gadishullin e Krimesë. 

Dekreti i nënshkruar nga
Zelenskiy më 18 nëntor është
publikuar në faqen zyrtare të
Presidencës ukrainase.
Këshilli ukrainas për Siguri dhe
Mbrojtje Kombëtare (RNBO) ka
vendosur sanksionet në muajin
gusht dhe, po ashtu, ka
sanksionuar edhe 12 entitete
ligjore, përfshirë televizione

lokale, agjenci të lajmeve dhe
portale nga Krimea.
RNBO atëbotë kishte deklaruar
se të gjithë personat dhe
entitetet e sanksionuara ishin të
përfshirë, në atë që e quajti,
“luftë të informacionit kundër
Ukrainës” dhe ishin
pjesëmarrës aktivë në
“agresionin hibrid”.

Rusia e ka okupuar
gadishullin ukrainas të
Krimesë në mars të vitit
2014, pasi dërgoi trupa
dhe inicioi një
referendum, që u
konsiderua i jashtëligjshëm nga
më shumë se 100 shtete.
Moska, po ashtu, mbështet
separatistët në luftën kundër

forcave qeveritare. Në këtë
konflikt, që ka nisur në prill të
vitit 2014 në lindje të Ukrainës,
janë vrarë mbi 13 200 persona.

Ukraina sanksionon 28 zyrtarë rusë të inteligjencës

Rama mohon pranimin e azilkërkuesve nga Britania
TIRANË, 18 NËNTOR - Kryeministri
shqiptar Edi Rama ka mohuar
se Shqipëria do t’i pranojë
azilkërkuesit nga vendet e tjera
përgjatë kohës që Britania e
Madhe ka thënë se po shqyrton
të arrijë një marrëveshje për t’i
kaluar ata në Shqipëri.
“Shqipëria nuk do të jetë kurrë
një vend ku vende shumë të
pasura do të krijojnë kampe për
refugjatët e tyre. Asnjëherë”, ka
thënë Rama të enjten teksa
është pyetur nga gazetarët për
shkrimet e mediave britanike
për mundësinë e krijimit të një
kampi në Shqipëri, ku mund të
strehoheshin azilkërkues që

ndodhen në Mbretërinë e
Bashkuar. 
Mediat britanike kanë
raportuar së fundmi se në
Shqipëri mund të ngrihet një
kamp refugjatësh apo
azilkërkuesish dhe se Qeveria e
Britanisë së Madhe është duke
zhvilluar “bisedime diskrete”
me qeverinë shqiptare për
krijimin e një qendre apo kampi
të tillë.
Zëvendëskryeministri britanik
Dominic Raab ka thënë se
qeveria është duke gjetur
mënyra për t’i nxjerrë jashtë
Britanisë së Madhe
azilkërkuesit.

Në një intervistë për “Sky News”,
Raab është pyetur nëse njerëzit

që kërkonin azil në Mbretërinë e
Bashkuar do të dërgoheshin me

avion në Shqipëri. Ai ka thënë se
Shqipëria është një nga
opsionet që i kanë.
Sipas “BBC”-së, më shumë se 23
mijë njerëz kanë bërë kalimin
nga Franca në Britaninë e
Madhe me varkë deri tash këtë
vit, një rritje e theksuar nga 8
mijë 404 më 2020 dhe shumë
më tepër se në vitet para
pandemisë, kur shumica e
azilkërkuesve mbërritën me
avion, traget ose tren.
Kohët e fundit numri i
emigrantëve që kalojnë Kanalin
nga Franca drejt Britanisë së
Madhe ka arritur në mbi 1 000
në ditë, sipas “BBC”-së.

BRITISH KOLUMBIA, 18 NËNTOR -
Autoritetet kanadeze kanë
shpallur gjendje të
jashtëzakonshme në provincën
perëndimore British Kolumbia
pasi një stuhi ka çarë rrugët dhe
ka dëmtuar linjat hekurudhore
në rajon.
Forcat e Armatosura të
Kanadasë janë angazhuar për t’u
ndihmuar mijëra banorëve të
bllokuar nga stuhia prej
mesnatës të së dielës.
Kryeministri kanadez Justin
Trudeau është zotuar për

ndihmë gjatë një vizite që ka
realizuar në Uashington dhe ka
thënë se trupat do të ndihmojnë
në rindërtim.
Një grua ka vdekur si pasojë e
rrëshqitjes së dheut dhe dy të
tjerë janë të zhdukur.
Mijëra persona të tjerë janë
evakuuar. Zyrtarët në rajon kanë
thënë se ndryshimet klimatike
janë fajtore për katastrofën
natyrore.
Ndikimi i ndryshimeve klimatike
në frekuencën e stuhive është
ende i paqartë, por dihet se

temperaturat e larta të sipërfaqes
së detit ngrohin ajrin sipër dhe
rezultojnë me më shumë energji
të disponueshme për t’i nxitur
uraganet, ciklonet dhe tajfunet.
Si rezultat, ato mund të jenë më
të fuqishme dhe me reshje më
ekstreme. Temperatura e Tokës
është rritur për 1.2 gradë celsius
nga fillimi i epokës industriale
dhe temperaturat do të
vazhdojnë të rriten nëse qeveritë
në mbarë botën nuk zvogëlojnë
emetimet në sasi të
konsiderueshme.

Kanadaja shpall gjendje të jashtëzakonshme 
pas stuhisë

VARSHAVË, 18 NËNTOR -
Kryeministri polak Mateusz
Morawiecki ka paralajmëruar se
Evropa do të përballet me fluks të
“miliona” emigrantëve nëse nuk
ashpërsohen politikat nëpër kufi.
Në një intervistë për mediumin
gjerman “Bild”, ai ka thënë se nuk
e përjashton rrezikun e luftës,
marrë parasysh zhvillimet në
kufirin në mes të Polonisë dhe
Bjellorusisë. “Nëse ne nuk do të
jemi në gjendje të largojmë
mijëra emigrantë tani, shumë
shpejt do të jenë edhe qindra

mijëra, miliona të tjerë të nisur
drejt Evropës. Nëse ne nuk
mbrojmë me vendosmëri kufijtë
tanë në Evropë, qindra miliona
persona nga Afrika dhe Lindja e
Mesme do të tentojnë të arrijnë
në Evropë, sidomos në
Gjermani”, ka thënë ai.
Morawiecki e ka përshkruar
situatën në kufi me Bjellorusinë
si stabile, por me rrezik në rritje.
Rreth 900 emigrantë në kufi me
Poloninë kanë kaluar natën mes
të mërkurës dhe të enjtes në
ambient të jashtëm, për të 11-n

ditë me radhë. Disa prej tyre janë
ankuar për vështirësi në
frymëmarrje për shkak të tymit
të zjarreve për t’u ngrohur.
Brukseli e ka akuzuar liderin
autoritar të Bjellorusisë,
Alyaksandr Lukashenka, se e ka
krijuar krizën me emigrantë si
hakmarrje ndaj disa raundeve të
sanksioneve të BE-së kundër
këtij shteti, pas mbajtjes së
zgjedhjeve presidenciale në
gusht të vitit 2020. Perëndimi i
konsideron ato zgjedhje të
manipuluara.

Miliona emigrantë mund të arrijnë në Evropë 
nëse nuk ashpërsohen kontrollet
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18 NËNTOR (ER) - Kuvendi i
Kosovës me 80 vota për, asnjë
kundër dhe asnjë abstenim,
ka zgjedhur Enver Hoxhaj
nënkryetar të këtij institucioni
nga radhët e PDK-së. 
Shefi i grupit parlamentar i
PDK-së, Abelard Tahiri, ka
thënë se Hoxhaj është i

zgjedhuri i PDK-së për
nënkryetar të Kuvendit, pas
zgjedhjes së Bedri Hamzës
kryetar i Mitrovicës.
Ndërsa kryetari i Kuvendit të
Kosovës, Glauk Konjufca, ka
njoftuar për zëvendësimin e
dy deputetëve në Kuvendin e
Kosovës pasi dy deputetë të

Partisë Demokratike të
Kosovës (PDK) kanë dalë
fitues në dy komuna në
zgjedhjet lokale të 14 nëntorit.
Kështu Rashit Qalaj do të jetë
deputet në vend të Bedri
Hamzës dhe Isak Shabani në
vend të Fadil Nurës, i cili është
zgjedhur kryetar i Skenderajt.

Enver Hoxhaj, nënkryetar i Kuvendit të Kosovës

HAGË, 18 NËNTOR - Në Dhomat e
Specializuara në Hagë ka
përfunduar për këtë javë seanca
gjyqësore ndaj ish-pjesëtarit të
Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës
(UÇK), Salih Mustafa. Për ditën e
dytë me radhë është dëgjuar
dëshmitarja e mbrojtur e Zyrës së
Prokurorit të Specializuar (ZPS),
por seanca ka vijuar e mbyllur për
publikun. Gjyqi ndaj Mustafës do
të vazhdojë të hënën me dëgjimin
e dëshmitarit të tetë të ZPS-së.
Dëshmitarja e cila mban kodin
W04676 është përgjigjur në pyetjet
e trupit gjykues, të kryesuar nga
gjyqtarja Mappie Veldt-Foglia.
Para kësaj, në fillim të seancës,
avokati i Mustafës, Julius Von
Bone, ka ngritur një çështje,
gjithashtu diskutimi ka qenë i

mbyllur për publikun. Ndërsa
gjatë dëshmisë që e ka dhënë dje,
dëshmitarja e ZPS-së ka folur për
praninë e saj në një mal të fshatit
Zllash ku, sipas saj, është bërë
zhvarrimi i një personi. Ajo ka
thënë se aty ka shkuar së bashku
me babanë e viktimës, por të
pranishëm, sipas saj, kanë qenë
edhe persona të tjerë. Sipas
dëshmitares, aty ka pasur edhe një
tjetër person të varrosur, por ka
thënë se varrin tjetër nuk e kanë
prekur meqë nuk kanë pasur
njohuri se trupi i kujt është aty.
Pjesa më e madhe e dëshmisë së
saj, edhe gjatë ditës së djeshme, ka
vijuar e mbyllur për publikun dhe
nuk është bërë me dije roli i saj në
ngjarjen për të cilën thotë se ka
qenë e pranishme. 

Me pyetjet e trupit gjykues ka
përfunduar dëgjimi i kësaj
dëshmitare, ndërsa dëshmitari i

tetë mban kodin W04391 dhe
pritet të dëgjohet të hënën, më 22
nëntor. Në gjykimin ndaj Mustafës

deri më tani kanë përfunduar
dëshminë e tyre shtatë
dëshmitarë, të gjithë të mbrojtur,
identiteti i të cilëve nuk është bërë
me dije për publikun. Gjykimi ndaj
Mustafës ka filluar më 15 shtator
2021 dhe është i pari në Dhomat e
Specializuara të Kosovës në Hagë.
Po ashtu, Salih Mustafa, i njohur si
“Cali”, ka qenë i arrestuari i parë
nga Gjykata Speciale.
Aktakuza ndaj Mustafës është
konfirmuar më 12 qershor të vitit
2020, ndërsa ai është arrestuar më
24 shtator të vitit të kaluar, me
pretendimin për krime lufte. Ai
është duke qëndruar në qendrën e
paraburgimit në Hagë, ndërsa në
deklarimin e tij, para trupit
gjykues, Salih Mustafa është
deklaruar i pafajshëm.

Më 22 nëntor do të dëgjohet dëshmitari 
i radhës ndaj komandant “Calit”

Ambasada e ShBA-së në Kosovë:
Marrëveshja me Serbinë të 
arrihet gjatë mandatit të Kurtit

PRISHTINË, 18 NËNTOR (ER) - I
ngarkuari me punë në
Ambasadën e Shteteve të
Bashkuara të Amerikës (ShBA) në
Kosovë, Nicholas Giacobbe, është
takuar me kryeministrin Albin
Kurti dhe zëvendëskryeministrin

Besnik Bislimi. Pas takimit, ai në
llogarinë e vet në “Twitter” ka
shkruar se marrëveshja finale me
Serbinë duhet të arrihet gjatë këtij
mandati qeverisës. “Ishte
kënaqësi takimi me kryeministrin
Kurti dhe zëvendëskryeministrin

Bislimi sot për të diskutuar një
gamë të gjerë çështjesh, përfshirë
planet për të arritur një
marrëveshje gjithëpërfshirëse me
Serbinë gjatë mandatit aktual të
kryeministrit”, ka shkruar
Giacobbe.

PRISHTINË, 18 NËNTOR (ER) - Të
enjten në mëngjes 54 afganë
janë larguar nga Prishtina për
në Shtetet e Bashkuara të
Amerikës (ShBA). Lajmin e ka
bërë me dije Ministria e
Punëve të Brendshme e
Kosovës (MPB). 
Kjo ministri ka theksuar se
ishte kënaqësi të mirëpritnin
qytetarët afganë, derisa ka
lënë të nënkuptohet se janë
duke punuar me Ambasadën
e ShBA-së në Kosovë që edhe
afganët e tjerë të mund të
largohen nga Kosova. “Sot u
uruam lamtumirë 54 miqve
tanë afganë, të cilët sot herët
në mëngjes u larguan nga

Prishtina për në ShBA. Patëm
kënaqësi që t’i mirëpritnim
këtu dhe t’ua tregonim
mikpritjen e vendit tonë. Po
punojmë pandërprerë me
partneren tonë, Ambasadën e
ShBA-së, që mysafirët nga
kampi ‘Liya’ të mund të
largohen nga Kosova dhe t’ia
fillojnë jetës së re. U urojmë
gjithë të mirat dhe
shpresojmë të dëgjohemi
sërish me ta”, ka njoftuar
MPB-ja.
Ndërsa Ambasada e ShBA-së
në Prishtinë ka falënderuar
sërish Kosovën për strehimin
e përkohshëm të qytetarëve
afganë.

54 afganë largohen
nga Prishtina, 
ShBA-ja falënderon
Kosovën
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Muhamet KOCI

PRISHTINË, 18 NËNTOR - Refuzimi i
projektit të gazit të financuar nga
Korporata e Sfidave të Mijëvjeçarit
e Qeverisë së ShBA-së (MCC) ka
përplasur përfaqësuesit e pozitës
dhe të opozitës të enjten në
Kuvendin e Kosovës. Në seancën
parlamentare, në të cilën është
diskutuar për këtë temë,
përfaqësuesit e partive opozitare e
kanë kritikuar Qeverinë e Kosovës
për refuzimin e këtij projekti. Sipas
tyre, një veprim i tillë është kundër
interesave të shtetit të Kosovës. 
Lideri i AAK-së, Ramush
Haradinaj, ka thënë se mbyllja e
derës ndaj ShBA-së në kushte
normale do të nënkuptonte se
qeveria ka alternativë shumë më të
mirë. “Qeveria jonë po rrezikon të
mos marrë përfitime nga një
projekt i tillë. Nuk e di se si do të
veproni në të ardhmen
kryeministër, për të kërkuar
mbështetje nga aleatët për
energjinë, kur e keni hedhur
poshtë paarsyeshëm këtë projekt”,

ka thënë Haradinaj.
Ai ka thënë se Kosova nuk është
pronë e një kryeministri dhe
vendimet duhet të merren në
interes të vendit. “Mungesa e
stabilitetit të energjisë elektrike
dhe furnizimi i pasigurt, përveçse
shkakton probleme bazike,
nënkupton edhe mungesë të
zhvillimit ekonomik. Nuk guxojmë
të dyshojmë për projekte
dobiprurëse të mbështetura dhe të
argumentuara me raporte, analiza
dhe dokumente përcjellëse që
kanë qenë nën monitorimin e
organeve tona dhe nga ShBA”,
është shprehur ai.
I pari i AAK-së e ka ftuar
kryeministrin të reflektojë dhe ta
vazhdojë projektin e MCC-së.
“Përtej ngjyrimeve politike, Kosova
ka ekspertë. Mendimi se vetëm ju i
njihini proceset po na shkakton
dëm të pakthyeshëm. Ju lutem,
ndaluni! Ju s’besoni as në vete dhe
më pas as tek aleatët”, është
shprehur Haradinaj.
Edhe shefi i grupit parlamentar i
PDK-së, Abelard Tahiri, ka thënë se
qeveria nuk ka dhënë asnjë

argument për refuzimin e këtij
projekti. Sipas tij, ekzekutivi po
tenton të arsyetojë diçka që nuk
arsyetohet. “Papritmas sot kemi
një refuzim të paargumentuar nga
qeveria për projektin e gazit.
Kryeministër, ty të kanë refuzuar
qytetarët. Kryeministër, mos u
zgërdhij, se çështja është më
serioze. Po më pëlqen arroganca
jote. Jam i lumtur dhe çdo ditë dua
të të shoh kështu, por po më
dhimbsen qytetarët sepse po e
degradon vendin”, ka thënë Tahiri. 
Kurse deputeti i Lidhjes
Demokratike të Kosovës (LDK),
Driton Selmanaj, ka kërkuar nga
qeveria që projektin e gazit mos ta
reduktojë në çështje çmimi. Sipas
tij, kjo është çështje strategjike, e
cila ka të bëjë me sigurinë
nacionale. “Ju lutem, mos e
reduktoni në çështje të çmimit,
sepse po të reduktohej në çështje të
çmimit, unë jam i sigurt që as
intervenimi i NATO-s në Kosovë
nuk do të ndodhte. Çështje të tilla
duhet parë përtej aspektit
ekonomik, ndoshta më së paku në
aspektin ekonomik, edhe në
kontekst të sigurisë dhe fuqizimit të
subjektivitetit tonë ndërkombëtar”,
ka deklaruar Selmanaj. Sipas tij,
nëse përfaqësuesit amerikanë dalin
të flasin publikisht për këtë çështje,
atëherë do të jetë shumë keq për
Kosovën. “Kushdo që flet sot dhe
thotë që ne jemi mirë me
amerikanët sepse përfaqësuesit
amerikanë nuk kanë dalë në publik
t’i shprehin shqetësimet e tyre për
këtë temë, unë them që kjo qasje
është gabim. Pse është gabim?
Sepse kur amerikanët fillojnë të

flasin publikisht, atëherë i kemi
punët shumë keq”, është shprehur
Selmanaj. 

Kurti dhe Rizvanolli 
u përgjigjen kritikave të

opozitës 

Ministrja e Ekonomisë, Artane
Rizvanolli, u është përgjigjur
kritikave të opozitës për projektin
amerikan të gazit. Ajo ka thënë se
edhe nëse nuk përdoret gazi i ShBA-
së, marrëdhëniet me këtë shtet nuk
do të prishen. “Nëse përdoret ose jo
gazi nuk do të ketë asnjë ndikim në
marrëdhëniet tona me ShBA-në ose
BE-në. Kriza energjetike është
pikërisht për shkak të çmimit të
gazit. ShBA-ja dhe BE-ja janë duke
tentuar ta ulin përdorimin e gazit.
Në diskutimet dhe bashkëpunimin
që kemi pasur nuk ka qenë
asnjëherë ky bashkëpunim i shtyrë
nga kërkesat e kushtëzimet.
Bashkëpunimi është i bazuar
respekt të ndërsjellë. Prezantimi i
çështjeve të gazit, kinse ne po e
kundërshtojmë, jo vetëm që nuk
janë të vërteta, por as nuk i bëjnë
nder shtetit të Kosovës e as ShBA-
së”, ka thënë ajo. Ajo ka deklaruar se
granti i MCC-së prej 200 milionë
dollarësh nuk është humbur dhe
nuk është rrezikuar. “Granti do të
përdoret për investime që i
kontribuojnë integrimit të
burimeve të ripërtërishme të
energjisë dhe zhvillimit të
shkathtësive të të rinjve me fokus të
veçantë te gratë”, ka thënë
Rizvanolli.
Në debatin parlamentar është

përfshirë edhe kryeministri Albin
Kurti. Ai ka thënë se fondet e këtij
granti janë ndarë për investime të
tjera. “Ne e kemi qartësuar që disa
herë që granti nuk është humbur
dhe as që ka qenë në rrezik
asnjëherë të humbet. Gjithashtu, e
kemi qartësuar se granti deri në 120
milionë euro nuk është ndarë
specifikisht vetëm për infrastrukturë
gazi, ndonëse ky opsion ka qenë
duke u studiuar. Ne kemi vendosur
që grantin ta shpenzojnë për
investime të tjera. Qeveria e Kosovës
nuk i ka vënë kushte MCC-së për sa i
përket këtij projekti dhe as MCC-ja
nuk i ka vënë kushte qeverisë. Pra, ka
qenë raport partneriteti, pa
kushtëzime. Partneriteti i tillë i
ngushtë vazhdon duke i trajtuar
çështjet edhe si dizajn e fizibilitet
ekonomik. Qeveria e Kosovës e ka
vlerësuar me kujdes projektin dhe
ndikimin në çmimin e energjisë”, ka
thënë ai. Në fund të muajit shtator
qeveria ka njoftuar se Kosova nuk do
ta çojë përpara projektin për
ndërtimin e infrastrukturës së gazit
në Kosovë, të financuar nga
Korporata e Sfidave të Mijëvjeçarit e
Qeverisë së ShBA-së (MCC). Sipas
qeverisë, Kosova ka nevojë për më
shumë informata, për të qenë e
sigurt se ndërtimi i infrastrukturës së
gazit është opsioni më i mirë për
tranzicionin energjetik.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës
nuk e kanë miratuar rezolutën e
prezantuar nga AAK-ja, pas debatit
rreth 6 orësh për projektin e
gazsjellësit në Kosovë.
Me 46 vota kundër dhe vetëm 21
vota për, rezoluta ka dështuar të
miratohet.

Pushteti dhe opozita përplasen për
projektin amerikan të gazsjellësit

Subjektet opozitare e kanë kritikuar qeverinë se
po dëmton partneritetin me Shtetet e Bashkuara
të Amerikës (ShBA) me tërheqjen nga projekti
për ndërtimin e infrastrukturës të gazit të
financuar nga Korporata e Sfidave të Mijëvjeçarit
(MCC). Në debatin parlamentar të zhvilluar të
enjten për këtë çështje, zyrtarët e qeverisë i kanë
mohuar pretendimet e opozitës. Ata kanë thënë
se grandet e MCC-së nuk janë humbur dhe
asnjëherë nuk kanë qenë të rrezikuara 

ËSHTË MBAJTUR DEBATI PARLAMENTAR PËR ÇËSHTJEN E PROJEKTIT AMERIKAN 
TË GAZIT TË FINANCUAR NGA KORPORATA E SFIDAVE TË MIJËVJEÇARIT (MCC)
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Krasniqi: Kryeministër, trajtojini dinjitetshëm
dhe pa dallime të gjitha komunat

PRISHTINË, 18 NËNTOR - Kryetari i
Partisë Demokratike të Kosovës
(PDK), Memli Krasniqi në seancën
e parë pas përfundimit të
zgjedhjeve lokale, ka thënë se
rendi e do që të shprehin
pikëpamje mbi mësimet e nxjerra
nga ky proces. “Në rrafshin
përmbajtjesor, ajo çfarë këto
zgjedhje kanë nxjerrë në pah,
është njohja me profilin e ri të
qytetarit të Kosovës. Një qytetar i
mirinformuar që beson në
program dhe di të vlerësojë
programe, nuk i nënshtrohet
qeverisjes, por e kontrollon
qeverisjen”, ka thënë Krasniqi.
Ai ka thënë ky është një standard
që u imponohet të gjithëve,
pavarësisht prej pozitave që
mbajnë dhe roleve që ushtrojnë,
sot apo në të ardhmen. Krasniqi i
ka bërë ftesë kryeministrit Albin
Kurti që t’i mbështesë të gjitha
komunat pa dallim. “Qytetarët në
nivelin lokal kanë bërë zgjedhjet e

tyre të ndryshme, por qeveria
qendrore duhet t’i mbështesë të
gjitha komunat njëjtë, barabartë
dhe pa diskriminim. Ajo se ku kemi
fituar e ku i kemi humbur
zgjedhjet, nuk duhet ta errësojë
veprimin e drejtë dhe të duhur, për
t’i trajtuar dinjitetshëm të gjitha
komunat e Republikës së Kosovës.
Zgjedhjet lokale janë për qytetarë
dhe jo për politikanë. Kryeministër,
ftesa ime për ju është e sinqertë. T’i
përmbaheni asaj çfarë është
përgjegjësi e juaja si qeveri dhe si
kryeministër.  Dhe këto përgjegjësi
sot janë më të mëdha se zakonisht.
Prandaj, kuptojeni këtë ftesë drejt,
për t’u këndellur e për të mos u
hutuar nga pushteti apo humbja e
tij. Sepse qytetari i Kosovës në këto
zgjedhje ka folur shumë qartë dhe
ka dhënë mesazh që ky ritëm është
i pamjaftueshëm”, ka thënë
Krasniqi, duke falënderuar
qytetarët të cilët i kanë besuar
PDK-së në zgjedhjet lokale.

FATON DËRMAKU

PRISHTINË, 18 NËNTOR - Avokati i
Popullit i Republikës së Kosovës
ia ka refuzuar kërkesën ish-
kryetares së Komisionit Qendror
të Zgjedhjeve (KQZ),Valdete
Daka, e cila ishte ankuar kundër
vendimit të presidentes Vjosa
Osmani për ndërprerjen e
mandatit të saj si kryesuese e
KQZ-së. Në ankesën e saj, Daka
kishte kërkuar nga Avokati i
Popullit që ky institucion t’i
drejtohet Gjykatës Kushtetuese
në lidhje me shkarkimin e saj nga
presidentja Osmani. 
Në arsyetimin e Avokatit të
Popullit është thënë se çështja e
ngritur nga Daka nuk mund të
jetë objekt i vlerësimit nga
Gjykata Kushtetuese. “Avokati i
Popullit vëren se Kushtetuta e
Republikës së Kosovës, neni 84,
paragrafi 26, e përcakton
kompetencën e presidentes për
ta emëruar kryetarin e KQZ-së,
ndërsa e njëjta mbetet e heshtur
sa i përket shkarkimit apo edhe
ndërprerjes së mandatit të tij/saj.
Çështja e ndërprerjes së
mandatit dhe emërimit të
anëtarëve të KQZ-së, duke
përfshirë këtu edhe kryetarin e
KQZ-së, përcaktohet me Ligjin
nr. 03/L-073 për zgjedhjet e
përgjithshme në Republikën e
Kosovës (neni 61, paragrafi 5)
mbi të cilin, mes të tjerash,
bazohet vendimi nr. 42/2021, i
datës 14 qershor 2021 i
presidentes së Republikës së
Kosovës. Së këndejmi, Avokati i
Popullit ka vlerësuar se çështja e
ngritur nga znj. Daka paraqet një
çështje ligjore dhe se në këto
rrethana do të duhej të

vlerësohej ligjshmëria e
vendimit të presidentes, e që ky
nuk mund të jetë objekt i
vlerësimit nga Gjykata
Kushtetuese”, ka njoftuar
Avokati i Popullit.
Sipas këtij institucioni, Daka nuk
ka ofruar dëshmi se ka shteruar
mjetet juridike kundër vendimit
të presidentes Osmani. “Në
anën tjetër, Avokati i Popullit ka
gjetur se znj. Daka nuk ka ofruar

dëshmi se ka shteruar, apo që së
paku ka përdorur mjetet juridike
kundër vendimit të presidentes.
Avokati i Popullit është bazuar
në praktikën e Gjykatës
Kushtetuese (Aktvendimi për
papranueshmëri në rastin nr.
KI142/13, i datës 18 nëntor 2013,
parashtrues Fadil Maloku, lidhur
me kërkesën për vlerësimin e
kushtetutshmërisë së vendimit
të presidentes së Republikës së

Kosovës, nr. 686-2013, të 6
shtatorit 2013), sipas së cilës
gjykata ka vlerësuar se
ekzistojnë mjetet efektive
juridike, të cilat duhet të
shterohen para se çështja të
ngrehet në Gjykatën
Kushtetuese. Për më tepër, Ligji
për Avokatin e Popullit, neni 22,
paragrafi 1, nënparagrafi 4,
përcakton se Avokati i Popullit
refuzon kërkesat kur të gjitha

mjetet juridike të rregullta dhe
të jashtëzakonshme nuk janë
shteruar. Në rastin konkret, znj.
Daka nuk i ka shfrytëzuar mjetet
juridike, prandaj Avokati i
Popullit ka vendosur që kërkesa
të refuzohet, pa paragjykuar nëse
vendimi i presidentes për
ndërprerjen e mandatit të saj
është i drejtë dhe në pajtim me
ligjin”, ka njoftuar Avokati i
Popullit.

Avokati i Popullit refuzon ta dërgojë në
Kushtetuese rastin e shkarkimit të Dakës
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PRISHTINË, 18 NËNTOR (ER) -
Zyra e Bashkimit Evropian
(BE) në Kosovë dhe Programi
i Kombeve të Bashkuara për
Zhvillim (UNDP) kanë
dorëzuar dy klinika mobile
përmes të cilave do t’u
ofrohen shërbime personave
të moshuar dhe atyre me
nevoja të veçanta. 
Klinikat mobile do të
menaxhohen nga organizatat
joqeveritare “Nënë Tereza”
dhe “Handikos”.
Shefi i Zyrës së BE-së në
Kosovë, Tomas Suzynog, ka

thënë se përmes këtyre
klinikave mobile synojnë
edhe uljen e pabarazisë
sociale. “Synimi kryesor i
këtyre klinikave është që të
ofrojnë shërbime të bazuara
e që mundësojnë zbritjen e
pabarazisë sociale dhe
arritjen tek ata që jetojnë në
zonat rurale. Në fakt, OJQ-të
do të menaxhojnë këtë
shërbim dhe kjo reflekton
rolin kyç që këto organizata
luajnë në kohezionin social.
Mirëkuptimi i tillë i grupeve
të targetuara i bënë ata të

denjë për t’i menaxhuar këto
klinika mobile”, ka thënë ai.
Ndërsa Maria Suokko nga
UNDP-ja ka thënë se këto dy
klinika mobile vetëm sa do t’i
zgjerojnë shërbimet e
ofruara deri tani përmes
klinikave të tjera mobile.
Ndërsa zëvendësministri i
Financave, Punës dhe
Transfereve, Ilir Kapiti, ka
thënë se kjo ministri është
duke vazhduar procesin e
licencimit të organizatave
joqeveritare në fushën e
shërbimeve sociale.

BE-ja dhe UNDP-ja dhurojnë dy klinika mobile për të moshuarit dhe personat me nevoja të veçanta

PRISHTINË, 18 NËNTOR - Këshilli
për Mbrojtjen e të Drejtave dhe
Lirive të Njeriut (KMDLNj) ka
reaguar ndaj paralajmërimeve
të Sindikatës së Bashkuar të
Arsimit, Shkencës dhe Kulturës
(SBAShK) për protesta.
Ky këshill ka vlerësuar së
SBAShK-u është duke i
shantazhuar institucionet
përmes veprimeve sindikale. 
Këshilli ka kërkuar nga kjo
sindikatë që të mos kërcënojë
institucionet me protesta në
sistemin arsimor. “SBAShK-u
apo kushdo qoftë tjetër nuk
mund t’i lejojë vetes të drejtën
që këtë situatë të rëndë ta
keqpërdorë për përfitime
personale. Kushtëzimi se do të
përfshihet Ligji i Pagave për
punëtorët e arsimit në buxhetin
e Kosovës për vitin 2022 është
shantazhim klasik dhe i
palejueshëm, sigurisht edhe i
papranueshëm.
SBAShK-ut asnjë qeveri nuk po i
bie tamam dhe në vend që ta

përdorë si mjet të realizimit të
qëllimit dialogun dhe të arrijë
një marrëveshje të
përshkallëzuar (zbatimi sipas
mundësive buxhetore), po luan
me kartën ‘tutti per tutti’ (krejt
ose asgjë) që, përveçse është e
pamoralshme, nuk është e
zbatueshme, mësimnxënien,
nxënësit dhe prindërit e tyre, po
i sjell buzë falimentimit”, është
thënë në reagimin e SBAShK-ut.
Sipas KMDLNj-së, pavarësisht
prej kohëzgjatjes së protestës,
edhe SBAShK-u, sikurse edhe
punëtorët e arsimit në të gjitha
nivelet marrin paga të rregullt,
kurse nxënësit mbesin në shtëpi
duke humbur kohë dhe orë të
mësimit. “Në luftën e shpallur
që SBAShK-u ua ka bërë të gjitha
qeverive, e kanë pësuar vetëm
nxënësit dhe prindërit e tyre. Në
kundërshtim të çdo propozimi
institucional është edhe
kërcënimi i kryetarit të SBAShK-
ut se: ‘sa të jem unë në krye të
SBAShK-ut nuk do të lejoj që të

bëhet testimi që e matë
performancën e punëtorëve të
arsimit...’ Nëse është kështu, pse
atëherë vlerësohen dhe
notohen nxënësit dhe studentët
në Kosovë?! KMDLNj-ja thërret

SBAShK-un që të ulë ‘armët e
luftës’ - kërcënimin dhe
shantazhin dhe t’i kthehet
dialogut me qeverinë në
mënyrë që të arrijë një
marrëveshje të zbatueshme dhe

të mos kërkojë një zgjidhje të
pazbatueshme!
SBAShK-u mjaftueshëm e ka
dëmtuar deri më tani procesin
mësimor duke ua shkelur
nxënësve të drejtat elementare
të njeriut për një arsim normal,
prandaj duhet të mbledhë
mend. Këshilli i Prindërve duhet
të kundërshtojë këto kërcënime
dhe shantazhe të SBAShK-ut
duke i dërguar fëmijët në
shkollë edhe në rast se SBAShK-
u fillon ndonjë grevë apo
protestë. Të gjithë duhet ta
kuptojmë se pandemia ka
kthyer shumë procese prapa
dhe se nuk mund të insistohet
në rritje të menjëhershme të
pagave pa një rimëkëmbje
ekonomike. Përfundimisht
SBASHK-u duhet të sillet si
pjesë aktive dhe konstruktive e
shoqërisë kosovare duke
kontribuar për tejkalimin e
situatës, edhe ashtu shumë të
rënduar!”, është thënë në
reagimin e KMDLNj-së.

KMDLNj: SBAShK-u po i shantazhon 
institucionet

PRISHTINË, 18 NËNTOR (ER) -
Sindikata e Bashkuar e Arsimit,
e Shkencës dhe e Kulturës
(SBAShK) ka njoftuar se nga 4
dhjetori do të nisin veprimet
sindikale, duke paralajmëruar
edhe mbajtjen e një proteste.
Kjo sindikatë ka bërë me dije se
tashmë kanë nisur takimet
konsultative me përfaqësues të
këshillave të prindërve, duke
filluar me Prishtinën. Sipas
SBAShK-ut, edhe prindërit janë
informuar lidhur me situatën
në arsim dhe për veprimet
sindikale që do të ndërmerren.
“Përfaqësuesit e SBAShK-ut e
kanë informuar Këshillin e
Prindërve për situatën në arsim
dhe për vendimin që, në
mungesë të gatishmërisë për
dialog të qeverisë, të fillohet me

veprime sindikale. Ata kanë
thënë se SBAShK-u po bën
gjithë angazhimet e
mundshme që çështja e Ligjit të
Pagave të zgjidhet drejt përmes
dialogut dhe takimeve të
sindikatave me përfaqësues të
qeverisë, në mënyrë që të mos
shkohet në grevë, prandaj i ka
ftuar përfaqësuesit e këshillave
të prindërve që të jenë bashkë
me SBAShK-un në këto
angazhime me shpresë se
mesazhi i përbashkët do të
kuptohet drejt nga qeveria dhe
do të nisë zgjidhjen e drejtë
për Ligjin e Pagave. Nëse edhe
këto angazhime nuk japin
rezultatin e pritur, atëherë do
të ndodhin grevat në tërë
sistemin arsimor”, ka njoftuar
SBAShK-u.

SBAShK-u nis përgatitjet 
për protestën e 4 dhjetorit
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PRISHTINË, 18 NËNTOR (ER) -
Ministri i Mbrojtjes,
Armend Mehaj, ka pritur të
enjten në takim
lamtumirës atasheun e
mbrojtjes së Republikës së
Turqisë, kolonel Ismail
Cenkeri Ersoz. Në shenjë
mirënjohje për shërbimin
trevjeçar në vendin tonë,
ministri Mehaj e ka

dekoruar kolonelin Ersoz
me medaljen “Shërbim i
shquar”. Me këtë rast,
ministri Mehaj ka theksuar
se angazhimi i kolonel
Ersoz ka qenë shumë i
rëndësishëm për fuqizimin
e partneritetit bilateral me
ministrinë dhe forcat
turke, me reflektim në të
arriturat e deritashme dhe

procesin e zhvillimit të
përgjithshëm të Ministrisë
dhe forcave tona. Sipas
njoftimit të Ministrisë së
Mbrojtjes, kolonel Ersoz
do të pasohet nga atasheu i
ri, kolonel Çagdas Akif
Kahraman, me të cilin kjo
ministri do ta vazhdojë
bashkëpunimin në
interesat e përbashkëta.

Mehaj dekoron me medalje kolonelin turk

PRISHTINË, 18 NËNTOR (ER) -
Ministria e Shëndetësisë
(MSh) ka njoftuar se gjatë
24 orëve të fundit në
Kosovë nuk ka vdekur
asnjë person nga Covidi.
Sipas kësaj ministrie, gjatë
kësaj periudhe kohore janë
paraqitur 11 raste të reja
me Covid dhe janë dhënë 1

760 doza të vaksinës
kundër koronavirusit. “Prej
fillimit të vaksinimit në të
gjitha qytetet e Kosovës
janë dhënë 1 601 129 doza
të vaksinës. Deri më sot
753 440 qytetarë janë
vaksinuar me dozën e dytë.
Nga 1 498 testime, 11
qytetarë kanë rezultuar

pozitivë me virusin Covid-
19. Gjatë 24 orëve të fundit
nuk është shënuar asnjë
rast i vdekjes. Sot janë
shëruar 16 qytetarë, kurse
numri i përgjithshëm i të
shëruarve është 157 605.
Në total numri i rasteve
aktive është 400”, ka
njoftuar MSh-ja.

Shkurtohet numri i të infektuarve me Covid dhe i të vaksinuarve

Gjilan, 18 nëntor (ER) -
Prokuroria Themelore në
Gjilan ka bërë me dije se ka
ngrehur aktakuzë kundër 73
personave të cilët janë duke u
akuzuar lidhur me rastin
“Karaçeva”. Sipas aktakuzës, të
pandehurit F. L., H. K., S. K., I.
S., F. K., A. K., F. Z., R. Th., S. G.,
S. N., Z. A., N. S. dhe F. K. janë
duke u akuzuar se kanë kryer
veprën penale “Kontrabandim
i mallrave” nga neni 311,

paragrafi 4 i Kodit Penal të
Republikës së Kosovës (KPRK).
Edhe të pandehurit D. S., A.
Th., A. S., B. S., F. S., A. S., N. K.,
S. D., B. S., F. S., V. S., L. M., F.
V., I. V., S. S., M. S., F. M. dhe B.
F. janë duke u akuzuar për
veprën penale “Kontrabandim
i mallrave”, nga neni 311,
paragrafi 1 i KPRK-së.
Gjithashtu, të pandehurit E.
K., F. S., R. S., N. M., H. Rr., P.
Sh., A. D., F. B., A. Th., F. K. dhe

L. S. janë duke u akuzuar për
veprën penale “Kontrabandim
i mallrave”, nga neni 311,
paragrafi 1, lidhur me nenin
33 të KPRK-së. Ndërsa të
pandehurit J. H., N. Sh., Sh. K.,
K. M., U. A., B. Rr., A. H., H. M.
dhe J. B. kanë kryer veprat
penale “Blerja, pranimi ose
fshehja e sendeve të përfituara
me kryerjen e veprës penale”
nga neni 333, paragrafi 1 dhe
“Prodhimi dhe vënia në

qarkullim e artikujve të
dëmshëm ushqimorë” nga
neni 261, paragrafi 2 i KPRK-
së. Të pandehurit B. A. dhe B.
B. janë duke u akuzuar për
shkak të veprës penale “Blerja,
pranimi, ose fshehja e sendeve
të përfituara me kryerjen e
veprës penale”, nga neni 333,
paragrafi 1 i KPRK-së.
Të pandehurit N. L., F. L., Xh.
K., A. S., A. Th., Y. F., L. G., D.
H., I. K., M. L., B. G., Sh. I., M.

M., Q. M., M. M., N. R., I. F., A.
Th., V. B. dhe S. I. janë duke u
akuzuar se kanë kryer veprën
penale “Organizimi i skemave
piramidale dhe bixhozit të
paligjshëm” nga neni 294,
paragrafi 2 i KPRK-së. Aksioni i
policisë dhe prokurorisë në
fshatin karaçevë të Kamenicës
ishte zhvilluar në shtatorin e
vitit të kaluar, me ç’rast ishin
prangosur edhe shumë zyrtarë
policorë.

Aktakuzë kundër 73 personave për veprimtari 
të kundërligjshme në Karaçevë
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PRISHTINË, 18 NËNTOR (ER) -
Ministrja e Industrisë,
Ndërmarrësisë dhe Tregtisë
(MINT), Rozeta Hajdari, ka
deklaruar se për dallim nga
viti i kaluar, këtë vit ka rritje të
importit nga Serbia.
Në një konferencë për media,
ku ka folur për aktivitetet e
fundit të ndërmarra nga kjo
ministri, Hajdari ka thënë se
qeveria do t’i mbrojë

prodhuesit vendorë nga
importet. “Produktet e
importuara në territorin e
Kosovës kanë rritje enorme.
Një gjë e tillë po i dëmton
prodhuesit vendorë. Si
përfundim, sipas
departamentit të tregtisë,
tregohet se ka rritje të
importit nga Serbia për
dallim nga viti i kaluar.
Eksporti i Kosovës është

vetëm 1 për qind në vitin
2020 dhe tash në vitin 2021.
Ne do të marrim masa ndaj
produkteve konditorike siç
janë biskotat dhe ëmbëlsirat
që prodhohen nga Serbia
sepse këto produkte kanë
pasur rritje enorme të
importit. Do t’i shikojmë
evidencat e pastaj do të
vendosim për masat”, ka
thënë Hajdari.

Hajdari: Ka rritje të importit nga Serbia

PRISHTINË, 18 NËNTOR (ER) -
Ministria e Financave, Punës
dhe Transfereve ka njoftuar se
më 25 nëntor 2021 do të
mbahet ankandi i
gjashtëmbëdhjetë i letrave me
vlerë për vitin 2021. Në këtë
ankand do të emetohen
obligacione me maturitet

pesëvjeçar në shumën prej 20
milionë eurosh. “Investimi në
obligacione është investim i
sigurt, i garantuar me Ligjin
për Borxhin Publik, ku interesi
i përcaktuar nga tregu ju
garantohet për të gjithë
kohëzgjatjen (5 vjet) dhe është
tërësisht i liruar nga tatimi.

Për detaje rreth pjesëmarrjes
në ankande për blerjen e
letrave me vlerë, të
interesuarit të kontaktojnë
ndonjërën nga bankat
komerciale që operojnë në
Republikën e Kosovës”, ka
njoftuar Ministria e Financave
dhe Transfereve.

Më 25 nëntor 2021 mbahet ankandi i letrave me vlerë

Prishtinë, 18 nëntor (ER) -
Kryeministri i Kosovës, Albin
Kurti, ka thënë se Strategjia e
energjisë 2022-2031 pritet të
ofrojë siguri të furnizimit për
amvisëritë dhe për bizneset.
Kurti gjatë prezantimit të kësaj
strategjie është shprehur se kjo
do të ofrojë zhvillim dhe
punësim të qëndrueshëm në
vend. “Gjatë 20 vjetëve të fundit
sektori i energjisë në vend nuk
ka pasur asnjë vendim në të
mirë të qytetarëve bazuar në
analiza, studime dhe të dhëna
faktike. Ne duhet të ofrojmë
siguri të furnizimit për
amvisëritë dhe për bizneset në
mënyrë që të kemi një zhvillim
ekonomik e punësim në vend”,
ka thënë Kurti. Sipas tij, kjo
strategji do të promovojë edhe
bashkëpunimin rajonal.

“Strategjia e energjisë 2022-2031
është e para në Kosovë që është
duke u hartuar përmes
proceseve demokratike e
transparente e për këtë kemi
marrë përsipër detyrën për
identifikimin e planeve të
veprimit në mënyrë që plani ynë
të niset drejt dhe të divesifikojë
miksin e energjisë. Do të ruajë
sigurinë e furnizimit dhe do të
promovojë bashkëpunimin
rajonal, së pari me Shqipërinë e
pastaj me vendet e tjera. Kjo
strategji do të ketë objektiva
mjaft ambicioze, drejt energjisë
së pastër dhe drejt
dekarbonizimit e do t’i përfshijë
praktikat më të mira nga Shtetet
e Bashkuara të Amerikës dhe
Bashkimi Evropian”,  është
shprehur Kurti.
Më tutje, Kurti ka thënë se

skemat mbështetëse që
parashihen në këtë dokument
“do të na ndihmojnë t’i ulim
çmimet për zhvillimin e
energjisë së pastër në vend”.
“Skemat mbështetëse
konkurruese janë vetëm një
shembull i mjeteve që do të na
ndihmojnë t’i ulim çmimet për

zhvillimin e energjisë së pastër.
Kjo do të sigurojë që energjia
elektrike do të jetë e qasshme
dhe e përballueshme për
qytetarët tanë. Do të krijojmë
mekanizma mbështetës për
familjet me të ardhura të ulëta
apo të mesme të cilat do të
përfshijnë programe sikurse

përdorimi i paneleve solare”, ka
deklaruar Kurti.
Ndërsa ministrja e Ekonomisë,
Artane Rizvanolli, ka thënë se
me këtë strategji dhjetëvjeçare
do të ketë rol në tranzicionin
energjetik për dekarbonizim
dhe energji të pastër.

Kurti: Strategjia e energjisë do të ofrojë siguri 
të furnizimit për amvisëritë dhe bizneset

PRISHTINË, 18 NËNTOR (ER) -
Ministri i Infrastrukturës,
Liburn Aliu, ka thënë se rruga
Deçan - Plavë do të realizohet.
Aliu në seancën e Kuvendit të
Kosovës është shprehur se kjo
rrugë është e rëndësisë së
interesit kombëtar. “Rruga
Prizren - Tetovë, përveç që
krijon mundësi të zhvillimit
ekonomik, për zonën që është
në të dyja anët e Parkut
Nacional, ku turizmi malor
mund ta bënte lidhjen, e ka
edhe një aspekt që e lidh Rrugën
e Kombit dhe që e lidh
Prishtinën me Tiranën, po ashtu
e lidh me Korridorin e 8-të”, ka
thënë Aliu, duke bërë me dije se
do të vazhdojë edhe ndërtimi i
rrugës Prishtinë - Pejë. “Rruga

Prishtinë - Pejë vazhdon të jetë
prioritet i qeverisë. Nuk e kemi
ndalur projektin. Ne i kemi
ndalur shpronësimet, të cilat do
të rikthehen në rivlerësim.
Telashet që janë lënë nga e
kaluara janë të pabesueshme”,
ka treguar ai.
I pari i infrastrukturës ka sqaruar
se është bërë e qartë se ndërtimi
i hekurudhës Durrës - Prishtinë
do të ndodhë. “Në Beograd e
kam bërë të qartë se do të
ndërtohet hekurudha Durrës -
Prishtinë dhe nuk ka lidhje me
Serbinë. Për sa i përket rrugës
Deçan - Plavë, pavarësisht që
nuk ka pasur marrëveshje, ne do
ta bëjmë, sepse është e
rëndësishme për interesin
kombëtar”, ka përfunduar ai.

Aliu: Rruga Prishtinë - Pejë do të vazhdojë, 
ka probleme me shpronësime
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“Aroma e hënës”, shfaqje 
përplot gjykime

Berat ARMAGEDONI

Trilogjinë  e dramave “Hëna prej
letre” të autorit Mehmet Kraja e
kam lexuar në dorëshkrim. Pas
leximit, e kam botuar, me
përkrahjen financiare nga
Ministria e Kulturës, Rinisë dhe
Sportit e Republikës së Kosovës.
Qysh në fillim isha i interesuar ta
shihja sa më parë në skenë
dramën “Aroma e hënës”,
premiera e së cilës u dha të
martën në skenën e madhe të
Teatrit Kombëtar të Kosovës.
Meqë brumin e dramës të
autorit e njihja që disa muaj,
vajta në teatër ta shihja gatimin
e regjisores dhe rolet e aktorëve.
Regjisorja Rozi Kostani kishte
përgatitur një shfaqje të bukur,
atraktive, asnjë çast monotone.
Në pesë minutat e para, në
heshtje, me një muzikë në
sfond, na njofton me pamjen e
shfaqjes, me orenditë, ngadalë
dhe me radhë me personazhet,
me karakteret, me detyrat e tyre
dhe me temat dhe motivet e
dramës. Angazhimin e autorit të
dramës, protestën e tij të pas

luftës, bërë vazhdimisht në
media dhe në libra, regjisorja e
kishte ruajtur, e kishte shtuar
dhe i kishte kushtuar rëndësi të
madhe në gjithë shfaqjen.
Gjendjen politike e kishte bërë
po aq kritike sa është në dramë.
Një deklaratë, të cilën ma
kërkuan mediat në hollin e
teatrit për shfaqjen, po e jap
tash:
“Aroma e hënës”, edhe pse është
thënë se është dramë surrealiste,
më shumë është dramë realiste.
Në anën e majtë të skenës, në
dy-tre monitorë të televizorëve,
përkujtohen lufta, liria, barbaria
serbe bërë shqiptarëve, miqtë e
çlirimit, sidomos çmimi i lirisë
dhe angazhimi për paqe; në
anën e djathtë të skenës, në një
monitor të televizorit e në
televizionin publik të Kosovës,
një politikan, dikur komandant
lufte, “flet” për territorin e
Kosovës, për demarkacionin, i
cili, më shumë se rrallëkush
tjetër, e di çmimin e lirisë e të
paqes për të cilën është
angazhuar, e cila harrohet edhe
prej tij dhe prej sojit të tij.
Prandaj, bëhet përpjekje që

atyre dhe të tjerëve, edhe
publikut dhe gjithë kombit, t’i
bëhet me dije se çfarë përjetuam
në luftë dhe çfarë po përjetojmë
pas luftës. Shtrohen dhjetëra
pyetje e dilema si mund ta
harrojmë luftën kaq lehtë dhe
kaq shpejt kur për lirinë është
derdhur shumë gjak, janë kryer
dhjetëra masakra, janë kryera
mijëra dhunime, janë djegur
dhjetëra mijëra shtëpi etj.
Më tutje, në shfaqje vërehet
angazhimi i autorit për
ballafaqim të njerëzve, të
karaktereve të tyre dhe të punës
që kanë bërë para, gjatë dhe që
bëjnë pas luftës. Nëpërmjet
karaktereve të tyre autori grith
dhe u mëshon atyre mediave që
kanë qenë të luhatura politikisht
ndër vite, që më shumë i kanë
bërë dëm vendit dhe ushtrisë
çlirimtare sesa u kanë bërë mirë
dhe u kanë dhënë ndihmë.
Pothuajse secili personazh, ani
pse janë kolegë të një mediumi,
përpiqen t’ia ngulin njëri-tjetrit,
ta spiunojnë njëri-tjetrin, të
përfitojnë për interesa personale
duke shpërfillur kombin, luftën,
lirinë, demokracinë dhe të

shtrojnë pyetje, nëse tash pas
luftës, ia vlen të jetohet në
Kosovë i cili, më shumë se asgjë
tjetër, është vend i mirë vetëm
për t’u varur dhe për t’u
çmendur! S’është vend për asgjë
tjetër sepse ata që e udhëheqin
s’kanë lënë gjë të keqe pa bërë.
Këto dilema i ka secili prej
personazheve të shfaqjes. Disa
përjetojnë ankth, disa shantazh,
disa dhunë, disa tradhti, disa
sëmundje, disa paralizë, disa
papërkujdesje. Asnjëri prej tyre
siguri. Këtë përplasje ndodhish,
brenda situatave që përjetojnë,
s’e përballojnë të gjithë
shëndosh e mirë. Pra,
dramaciteti në shfaqje ka
njëtrajtshmëri që nga fillimi e
deri në fund. I gjithë teksti është
kritik. Përcillet me reagime për
tema sociale, mediale,
kombëtare…
Hëna e plotë, në fund të skenës,
teksa dramaciteti në shfaqje
theksohet, zvogëlohet derisa
mbetet gjysmëhënë dhe derisa
personazhet bëhen për spital
dhe fillon kërcënimi i
çlirimtarëve ndaj drejtorëve të
mediave dhe gazetarëve për

zhdukjen e dosjeve të luftës dhe,
gjatë këtij sinkronizimi, nga e
hëna  e plotë në gjysmëhënë,
përfundon drama me varjen e
protagonistit të shfaqjes,
drejtorit të gazetës, i cili, në prag
të falimentimit të biznesit dhe të
ndarjes nga gruaja dhe djali,
zgjedh varjen meqë nuk ka
zgjidhje tjetër. As të tjerët, ani
pse e vazhdojnë jetën, nuk kanë
qetësi në shpirt dhe mendje.
Pasiguri, plot. Një e ardhme si e
tij i pret edhe këta.
Për fund, edhe një herë duhet
përkujtuar se, edhe pse nga
Teatri Kombëtar i Kosovës është
thënë se “shfaqja merr përsipër
teatrin e angazhuar, teatrin e
fjalës (me të gjitha ngjyrimet e
saj) dhe jo të spektaklit, të kryejë
mision dhe jo argëtim”, shfaqja
ishte, ndër të tjera, edhe
argëtuese. Të tillë e bënin sharjet
dhe veprimet e personazheve,
kurse tërheqëse dhe interaktive
rolet e personazheve në mesin e
publikut, me realizimin e
“anketës” “çfarë mendoni për
ndarjen e Kosovës”, një pyetje që
vazhdon të bëhet edhe sot e të
mbetet pa përgjigje.



QENDRA SPORTIVE

TEL: 045/82 82 82TEL: 045/82 82 82

10 E PREMTE, 19 NËNTOR 2021

SKENDERAJ, 18 NËNTOR -
Skuadra e Drenicës është
duke kaluar nëpër një krizë të
thellë financiare. Si pasojë e
kësaj gjendjeje kryesia e
klubit ka dhënë dorëheqje.
“Pas situatës së krijuar,
kryesia e klubit ka dhënë
dorëheqje nga drejtimi i

klubit. Dorëheqja vjen si
rrjedhojë e pamundësisë së
financimit të klubit dhe
pamundësisë për t’i
përmbushur obligimet e
klubit. Që nga sot klubi është
i hapur për të gjithë të
interesuarit për ta
mbështetur klubin dhe për të

investuar në klub, për ta çuar
klubin përpara. Kryesia
falënderon komunën e
Skenderajt, bizneset,
donatorët, sponsorët, stafin,
lojtarët, punëtorët e klubit,
tifozët dhe të gjithë qytetarët
e Skenderajt për mbështetjen
gjatë kësaj kohe”, thuhet në

njoftimin e bërë publik në
faqen e skuadrës nga
Skenderaj. Drenica e ka nisur
mirë këtë edicion garash në
Superligë ku pas 13-të xhirove
të zhvilluara renditet në
vendin e katërt me 20 pikë,
vetëm katër pikë me pak se
skuadra lidere.

Drenica në krizë, kryesia e klubit jep dorëheqje

“Epoka e re” 

PRISHTINË, 18 NËNTOR - Ministria e
Kulturës, Rinisë dhe Sportit ka
ndarë mbi 55 mijë euro për
pjesëmarrjen e sportistëve në
LOD “Pekin 2022”. Për këtë u
nënshkrua të enjten aneks
memorandumi i bashkëpunimit
në mes të MKRS-së dhe Komitetit
Olimpik të Kosovës (KOK). “Me
qëllim të përgatitjes dhe
pjesëmarrjes të sportistëve të
Kosovës në Lojërat Olimpike
Dimërore ‘Pekin 2022’, Komiteti
Olimpik i Kosovës do të përkrahet
edhe me një vlerë financiare prej
56 815 eurosh nga Ministria e
Kulturës, Rinisë dhe Sportit. Po
ashtu, kjo marrëveshje do të
shërbejë për përpilimin e Planit
Strategjik të Komitetit Olimpik të
Kosovës 2021-24”, thuhet në
njoftimin e MKRS-së. 
Mbështetje financiare për KOK-

un është prej kategorisë së
subvencioneve dhe vjen si
përkrahje për organizimin dhe
avancimin e sportit në Kosovë dhe
pjesëmarrjen e përfaqësimin sa
më të mirë të sportistëve të
Kosovës në garat ndërkombëtare.
Marrëveshja është nënshkruar
nga ministri i Kulturës, Hajrulla
Çeku dhe kryetari i KOK-ut, Ismet
Krasniqi, ndërsa në takim ishte e
pranishme edhe
zëvendësministrja Daulina
Osmani. 
Ministrja e Arsimit, e Shkencës, e
Teknologjisë dhe e Inovacionit,
Arbërie Nagavci, ministri i
Kulturës, Rinisë dhe Sportit,
Hajrulla Çeku, dhe kryetari i
Federatës së Sportit Shkollor të
Kosovës, Ardian Telaku, kanë
nënshkruar memorandum
bashkëpunimi për mbështetjen e
aktiviteteve të Federatës së Sportit
Shkollor, për organizimin e garave
shkollore për vitin 2021/2022. 

Federata e Sportit Shkollor, e cila
drejtohet nga kryetari Ardian
Telaku, është mbështetur nga
MKRS-ja me 100 mijë euro për
promovimin e sportit dhe
organizimin e aktiviteteve në
shkolla. Në përkrahje të Federatës
së Sportit Shkollor ka qenë edhe
ministrja e MAShT-it, Nagavci, që
ka shprehur gatishmërinë për t’i
përkrahur nxënësit në aktivitete të
ndryshme sportive. “Bashkë në
mbështetje të sportit shkollor. E
lumtur që sot së bashku me
ministrin e Kulturës, Hajrulla
Çeku dhe me kryetarin e
Federatës së Sportit Shkollor të
Kosovës, Adrian Telaku,
nënshkruam memorandum
bashkëpunimi i cili ka për qëllim
promovimin e sportit te nxënësit”,
ka thënë Nagavci. “Shuma prej
100 mijë eurosh e cila është ndarë
nga Ministria e Kulturës do të jetë
në funksion të realizimit të
aktiviteteve nga ana e Federatës së

Sportit Shkollor dhe për
organizimin e garave për vitin
shkollor 2021/2022”, ka shtuar ajo.

MKRS-ja ndan rreth 10
mijë euro për turneun

‘Adem Jashari’ 

Për edicionin 13-të të Turneut
Ndërkombëtar të Boksit për
Senior “Adem Jashari”, Ministria e
Kulturës, Rinisë dhe Sportit ka
ndarë sot shumën në vlerë prej 9
950 eurosh. Mbështetja për
Federatën e Boksit vjen në bazë të
përcaktimeve programore të
MKRS-së për avancimin,

zhvillimin dhe masivizimin e
sportit, si një fushë e interesit të
veçantë publik. 
Organizimi i Turneut
Ndërkombëtar të Boksit është një
ngjarje tradicionale që promovon
sportin dhe Republikën e Kosovës
në arenën ndërkombëtare. Aneks
memorandumi i cili mundëson
këtë përkrahje u nënshkrua nga
ministri i Kulturës, Rinisë dhe
Sportit, Hajrulla Çeku dhe
sekretari i përgjithshëm i
Federatës së Boksit të Kosovës,
Latif Demolli, ndërsa në takim
ishte e pranishme edhe
zëvendësministrja Daulina
Osmani. 

MKRS-ja, 55 mijë euro për pjesëmarrjen 
e sportistëve në LOD ‘Pekin 2022’

PRISHTINË, 18 NËNTOR -
Përzgjedhësi i Kosovës në
basketboll, Christos Marmarinos,
së bashku me shtabin teknik ka
përzgjedhur 12 basketbollistët
për ndeshjen me Norvegjinë,
kurse ndaj Danimarkës ekipit do
t’i bashkohet edhe Mikaile
Tmusiq. Kosova do të përballet
me Norvegjinë në udhëtim më 25
nëntor, kurse më 28 nëntor

zhvillohet përballja ndaj
Danimarkës në Prishtinë. Të dyja
këto ndeshje zhvillohen në
kuadër të parakualifikimeve për
FIBA Eurobasket 2025.
Basketbollistët e Kosovës në
fundjavë (të shtunën dhe të
dielën) do të stërviten në
Marigona Rezidencë, ndërsa më
22 nëntor do të udhëtojnë drejt
Norvegjisë.

Marmarinosi publikon 12-shën e Kosovës

PRISHTINË, 18 NËNTOR - Edicioni i
23-të i turneut ndërkombëtar të
boksit “Adem Jashari”
organizohet më 20 dhe 21 nëntor
në Pallatin e Rinisë dhe Sporteve
në Prishtinë. Sipas njoftimit të

Federatës së Boksit të Kosovës
deri më tash janë paraqitur për
pjesëmarrje: Sllovakia,
Gjermania, Bullgaria, Shqipëria,
Maqedonia e Veriut dhe Kosova si
nikoqire. Të shtunën nga ora

16:00 zhvillohen meçet
gjysmëfinale, kurse të dielën nga
ora 12:00 zhvillohen finalet. 
Përfaqësuesit e Kosovës janë:
Jeton Berisha (54 kg), Bashkim
Bajoku (54 kg), Arbnor Zeneli (54

kg), Drilon Arifi (63.50 kg),
Shpëtim Bajoku (67 kg), Arlind
Hysenaj (67 kg), Patriot Behrami
(71 kg), Jozef Rrasi (71 kg), Imer
Mangjolli (75 kg), Eralb Berisha
(92 kg).

Gjithçka gati për turneun ndërkombëtar ‘Adem Jashari’ 

Lista e basketbollistëve

Arti Hajdari, Valon Bunjaku,
Meriton Ismaili, Erjon Kastrati,
Dardan Berisha, Samir Zekiqi,
Drilon Hajrizi, Muhamedali
Janjeva, Denis Zenelaj, Dion
Sheqiri, Gëzim Morina, Fisnik
Rugova.

Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit ka ndarë 56 815 euro për pjesëmarrjen
e sportistëve në LOD “Pekin 2022”. Gjithashtu, MKRS-ja ka ndarë edhe 100
mijë euro për Federatën e Sportit Shkollor 
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ROMË, 18 NËNTOR - Valentino
Rossi po shijon ditët e para
të “pensionit” të tij, pasi
vendosi t’u thoshte
lamtumirë garave të
motoçiklizmit pas 26 vjetësh.
Gjatë kësaj jave ai është
përshëndetur nga të gjithë

kolegët e tij, ndërkohë që ai
pret t’i përmirësojë
marrëdhëniet edhe me disa
nga rivalët e tij, si Max
Biaggi, Casey Stoner e Jorge
Lorenzo. Gjithsesi, ka një
person me të cilin Rossi vijon
ende të mbajë distancë. Ai

është spanjolli Marc
Marquez. “Do të dëshiroja që
marrëdhënia ime me
Marquezin të qëndronte
kështu si është sot”, ka thënë
Rossi. Në vitin 2015, në
pistën e Valencias, piloti
italian humbi titullin

kampion, pasi Marquezi me
Honda ndihmoi patriotin e
tij Jorge Lorenzo ta fitonte
titullin në dëm të Rossit. Nga
ai moment marrëdhënia
është prishur dhe ajo ngjarje
ende edhe sot i shkakton
dhimbje Rossit.

Rossi, pas pensionimit: Raportet me Marquezin dua të mos ndryshojnë 

Bardhi në 11-shën më të mirë të
eliminatoreve të Botërorit

Reprezentuesi shqiptar i Maqedonisë së Veriut, Eni Bardhi,
është përfshirë në ekipin ideal të eliminatoreve të Botërorit
“Katar 2022” nga uebfaqja “Who Scores”. Shkupjani, si bartës
i lojës, e ndihmoi përfaqësuesen e vendit ta sigurojë
balotazhin në Kampionatin Botëror “Katar 2022”. Bardhi në
këtë cikël eliminator numëron tetë paraqitje për Maqedoninë
e Veriut, ndërsa u vlerësua me notën 7.82. Në mesfushë,
bashkë me Bardhin, janë edhe Stiven Bergejs e Memphis
Depay nga Holanda si dhe Dushan Tadiq nga Serbia. Në
sulm, në ekipin ideal, janë përfshirë Harry Kane, Robert
Lewandowski, ndërkaq në mbrojtje u përzgjodhën Joao
Cancelo, Harry Maguire dhe Virgil van Dijk. Te portierët në
ekipin ideal është zgjedhur Buhel nga Lihteshtajni.

Milani, gati ta vazhdojë kontratën me
Ibrahimoviqin 

AC Milan nuk kërkon t’ia lërë asgjë fatit, por futbollistëve
kryesorë. Sipas “La Gazzeta dello Sport”, drejtuesit e
kuqezinjve janë gati të rinovojnë kontratën me Zlatan
Ibrahimoviqin. 40-vjeçari, pavarësisht moshës së tij, ka
arritur të lërë gjurmë te Milani dhe të jetë një pikë kryesore e
skuadrës në sulm. Ibra nuk njeh moshë, dhe për këtë janë të
bindur edhe drejtuesit e klubit italian të cilët mendojnë t’i
ofrojnë zgjatjen e kontratës të paktën edhe për një vjet, nëse
lojtari arrin ta përballojë ngarkesën fizike. Kuqezinjtë do të
ulen në bisedime me suedezin për ta zgjatur kontratën deri
në fund të vitit 2023, nëse palët pajtohen me kushtet e
ofruara.

Reali nuk e dëshiron Pogban 

Skuadra e Real Madridit ka mohuar mundësinë e transferimit
të mesfushorit Paul Pogba për shkak të lidhjeve jo të mira me
agjentin Mino Raiola. Real Madridi thuhet se ishte në garë,
me agjentin Raiola që disa herë deklaroi se për Pogban,
ndoshta do të ishte më i mirë largimi. Sidoqoftë, e
përditshmja spanjolle “AS” raporton se Reali nuk ka interesim
për shërbimet e francezit dhe arsyeja kryesore është lidhjet e
dobëta të presidentit Florentino Perez me agjentin Riaola.
Juventusi dhe PSG-ja janë dy skuadrat e tjera që e duan
anëtarin e Manchester Unitedit, por ekziston edhe mundësia
që ta rinovojë kontratën me 20 herë kampionin e Anglisë. 

Barça dhe City në garë për Aubameyangun 

Barcelona dhe Manchester City janë në garë për sulmuesin e
Arsenalit, Pierre-Emerick Aubameyang. Aubameyang është
në vitin e fundit të kontratës së tij me Arsenalin dhe më nuk
duket të jetë titullari i padiskutueshëm në formacionin e
trajnerit Mikel Arteta. Situata e tij ka bërë që klubet evropiane
të interesohen për transferimin e tij, pasi vlera e tij ka rënë
shkaku i moshës. Barcelona e sheh Aubameyangun si
zëvendësues i Sergio Aguerosit. Sipas faqes “Transfer Market
Web”, Manchester City është i gatshëm të luftojë me
Barcelonën për nënshkrimin e sulmuesit të Arsenalit,
Aubameyang, në afatin kalimtar të janarit.

SHKURT 

Trajneri i njohur holandez, Luis
Van Gaal, ka zbuluar se si
gruaja e Thomas Mullerit
bllokoi transferimin e
gjermanit te Manchester
Unitedit në verën e vitit 2015.

“Djajtë e Kuq” ishin shumë të
interesuar për nënshkrimin e
fituesit të Kupës së Botës, me
trajnerin holandez Van Gaal që
dy herë u përpoq të
nënshkruante me një lojtar me

të cilin punoi gjatë kohës së tij
si trajner i Bayernit nga viti
2009-2011. “Në vitin 2015 do të
kishte qenë e mundur nëse
gruaja e tij do të kishte qenë
pak më e hapur për një

transferim jashtë vendit. Të
paktën kjo ishte arsyeja që
Tomas i dha ndihmësit tim
Marsel But, i cili kishte
kontaktuar gjatë gjithë kohës
me të”, ishin fjalët e teknikut

holandez. Unitedi i ofroi më
shumë se 100 milionë euro
Bayernit në vitin 2015 dhe vetë
lojtarit iu ofrua një rrogë prej 16
milionë paundësh në vit për t’u
transferuar në “Old Trafford”.

Van Gaali: Gruaja e Mullerit nuk lejoi transferimin në United 

PRISHTINË, 18 NËNTOR - Ismet
Rexhepi është zgjedhur kryetar i
Federatës së Auto Sportit të
Kosovës (FASK), pozitë që mbeti
vakant pas dorëheqjes së Nehat
Çitakut, i cili në letrën dërguar
delegatëve të Kuvendit të
Federatës ka bërë me dije se u
largua për arsye personale dhe
familjare. Në Kuvendin e
Jashtëzakonshëm Zgjedhor, nga
20 delegatët e Kuvendit, të
pranishëm ishin 18 sosh dhe
votuan unanimisht për
Rexhepin. “Ju falënderoj për
besimin! Pavarësisht nëse kam
qenë kryetar apo në një pozitë
tjetër, përkushtimi im ka qenë
shumë serioz, ndërsa tash e tutje
do të jetë edhe më i madh për
faktin se, sidomos pas garës në
Portugali, qasja ndaj Federatës
sonë është shumë më pozitive
dhe ne duhet ta shfrytëzojmë
këtë moment. Besoj fuqishëm se
bashkë me të gjithë ju do të
arrijmë suksese dhe ndryshime
edhe më të mëdha. Do të
ndërmarrim veprime kapitale,
qoftë në infrastrukturë,
organizim apo pjesëmarrje në
më shumë gara ndërkombëtare”,
ka thënë Rexhepi. 
Me zgjedhjen e tij kryetar u lirua

pozita e nënkryetarit, në të cilën
tash e tutje do të jetë Agron Dida.
Po ashtu, u plotësua edhe bordi,
në të cilin me vota u zgjodhën
Blerim Gashi e Gazmend Hoxha,
ndërsa kryetari Rexhepi e
shfrytëzoi të drejtën e tij dhe i
emëroi tre anëtarët e rinj, Vjosa
Selmanin, Ymer Mariqin dhe
Bahtije Shalën. Një vendim tjetër
i rëndësishëm nga Kuvendi i
FASK-ut ishte ai për hartimin e
planit strategjik, detyrë që iu
besua ish-presidentit të
Komitetit Olimpik të Kosovës
(KOK), Besim Hasani, master i
Menaxhimit të Organizatave
Sportive. “Hartimi i planit
strategjik është një hap shumë i
rëndësishëm për çdo organizatë

sportive dhe unë e inkurajoj
FASK-un për këtë nismë, të mirat
e së cilës janë të shumta. Rritja e
suksesit për shumëfish, rritja e
motivit të të gjithë hisedarëve,
dallimi i lidershipit, rritja e
potencialit komercial e të tjera
janë disa nga efektet që jep
hartimi i planit strategjik.
Për të hartuar këtë plan duhet
shumë punë dhe kohë, por duke
shfrytëzuar përvojën time dhe
bashkëpunimin me të gjithë ju,
besoj se do të bëjmë punë të mirë
dhe rezultatet do të shihen në të
ardhmen”, është shprehur
Hasani. Ndërkohë, në FASK është
paralajmëruar pjesëmarrja, por
edhe organizimi i seminareve e
trajnimeve të ndryshme.

Rexhepi rikthehet në postin e
kryetarit të FASK-ut

BERLIN, 18 NËNTOR - Botërori i
Formulës 1 rikthehet këtë
fundjavë në pistën e Losail, në
Katar, por shefi i Mercedesit,
Toto Wolff, e ka ende mendjen
te gara e fundit zhvilluar në
Brazil. Nga Katari ai ka ngritur
gishtin kundër të gjithëve në
Formula 1 pasi, sipas tij, janë
kundër makinës gjermane dhe
pilotit britanik Lewis
Hamilton. “Mercedesi gjithnjë
ka qenë i bashkuar, por
vendimet kundër nesh gjatë
kohëve të fundit na kanë
bashkuar edhe më shumë. Në
Brazil dukej sikur të gjithë
ishin kundër nesh dhe nuk
arrij të imagjinoj se si është
ndier Hamiltoni në pistë gjatë
garës. Ndaj jemi përpjekur ta

ndihmojmë në maksimum”, ka
thënë Wolff. “Ky sezon po na
dhuron shumë surpriza, në
çdo drejtim dhe duket se
ekuilibrat ndryshojnë nga gara
në garë. Shpresojmë që kjo

grintë që na karakterizoi në
Brazil të na shoqërojë edhe në
Katar, ku garojmë në një pistë
të panjohur për të gjithë. Ne do
të duelojmë deri në fund për
fitore”, ka shtuar Wolffi.

Shefi i Mercedesit: Në Brazil dukej
sikur të gjithë ishin kundër nesh 
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P R I S H T I N Ë

� 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.

� Lëshoj banesën me qira e cila gjendet
prapa AAK-së me kushte të volitshme dhe
po ashtu me çmim të volitshëm. Për
informata më të hollësishme na
kontaktoni në numrin e tel: viber
+37744162783 dhe 049/900-994.

� Lëshoj banesën me qira ne lagjen
Bregu i Diellit 2 te banesat e bardha, afër
Shkollës Iliria banesa është dy dhomshe e
mobiluar komplet, për info lajmërohuni
në tel: 044/262-940 dhe 049/ 737-867.

� Lëshoj banesën me qira, e cila
gjendet prapa AAK-së, me kushte të
volitshme dhe po ashtu me çmim të
volitshëm. Për informata më të
hollësishme na kontaktoni në numrin e
telefonit: 044-162-783.

� Lëshohet banesa me qira ne qendër
të Prishtinës afër Sheshit Zahir Pajaziti,
banesa është dy dhomshe e mobiluar,
lëshohet me qira prej 1 qershori deri me 1
gusht (dy muaj), çmimi sipas
marrëveshjes. Për informata në tel.
044/171-328.

� Lëshoj banesën e re me qera në
qendër prapa teatrit Kombëtar, me
sipërfaqe prej: 60 m2. Banesa ka një
dhomë gjumi, sallon dhe kuzhinë. Ka të
gjitha pajisjet. Çmimi: 300 €uro. Banesa
lëshohet për afate të gjata dhe të
shkurtra. Informata në tel: 049\44-888-
801 (viber)

� Lëshoj banesë me qira, penthouse.
Banesa gjendet te Rrethi i Veternikut në
Prishtinë. Banesa ka 150 m2, dhe ka 3
dhoma, dy banjo, 2 garazha si dhe shpajz.
Për info mund të na kontaktoni në këtë
nume të tel: 049-440-466.

� Lëshoj banesën një dhomshe me qira
, ne lagjen Dardania afër Postës Kryesore
(posta e Madhe) Kroi i Bardhe, banesa
është e mobiluar tërësisht.  Për informata
lajmërohuni në tel: 044/558-894 Prishtinë.

� Lëshoj me qira banesën e mobiluar
te salloni i mobileve "ALBED" në Fushë
Kosovë. Banesa i ka 65 metra katrorë dhe
është e gatshme për banim. Më shumë
informata në: 044/706-079.

>> SHPALLJE TË VOGLA <<

“Magma Building”

SH.P.K. me nr. të

Biznesit 810076910,

deklaron zvogëlimin e

kapitalit nga 200000

(dyqind) mijë në 200

(dyqind) euro, adresa

në Prishtinë.
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