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VJENË, 19 NËNTOR - Parlamenti i
Austrisë i ka hequr imunitetin
ish-kancelarit Sebastian Kurz.
Politikani konservator është
duke u akuzuar se ka përdorur
paratë e shtetit për t’i paguar

sondazhet për ta rritur
imazhin e tij.
Tani Kurzi do të përballet me
një hetim për korrupsion. Për
këto akuza para disa muajsh ai
është detyruar të largohej nga

posti i kancelarit. Partia e tij e
qendrës së djathtë ka
mbështetur masën për heqjen
e imunitetit të Kurzit dhe
lejimin e hetimit.
Vetë ish-kancelari kishte bërë

thirrje më parë për heqjen e
imunitetit të tij në mënyrë që
hetimi të mund të vazhdonte,
duke këmbëngulur se donte t’i
luftonte pretendimet “e
rreme”.

Ish-kancelarit austriak i hiqet imuniteti

UASHINGTON, 19 NËNTOR - Shtetet
e Bashkuara të Amerikës (ShBA)
kanë bërë me dije se kanë
sanksionuar gjashtë individë
iranianë dhe një entitet për
përpjekje për të ndikuar në
zgjedhjet presidenciale të vitit të
kaluar dhe ka ngritur akuza ndaj
dy persona për ndërhyrje në
zgjedhje.
Departamenti Amerikan i
Thesarit ka njoftuar për
sanksionet përmes një deklarate
publike, duke thënë se ka
identifikuar “përpjekje për
ndërhyrje kibernetike nga
aktorë të sponsorizuar nga
shteti, përfshirë edhe aktorë
iranianë që kanë tentuar të
mbjellin përçarje dhe ta
minojnë besimin e votuesve në
zgjedhjet presidenciale
amerikane”.
Sanksionet kanë ndodhur pas
përpjekjeve të Thesarit,
Departamentit Amerikan të
Shtetit (DASh) dhe Byrosë për
Hetime Federale (FBI), është
thënë në deklaratë.

Dyshimet për ndërhyrje në
zgjedhje fillimisht janë shfaqur
disa javë para votimit, kur
zyrtarët policorë dhe ata të
inteligjencës dyshuan se Rusia
dhe Irani po tentonin që të
ndërhynin në zgjedhje dhe

kishin pasur qasje në disa të
dhëna në regjistrin e votuesve.
Në deklaratën e lëshuar është
thënë se tre muaj para votimeve,
aktorët kibernetikë të
sponsorizuar nga shteti, që
kishin pasur qasje në regjistrin e

votuesve nga uebfaqet zyrtare
amerikane të votuesve, ishin
përgjegjës për një operacion
online për të “frikësuar dhe për
të ndikuar te votuesit amerikanë
dhe për ta minuar besimin e
votuesve duke ndjellë mosbesim
në lidhje me zgjedhjet
presidenciale amerikane të vitit
2020”. Ata kishin shpërndarë
informacione në rrjetet sociale
dhe kishin dërguar e-maile
kërcënuese si dhe video të rreme
“në përpjekje për ta minuar
besimin në zgjedhje duke
nënkuptuar se individët mund
të hidhnin vota mashtruese”.
Thesari amerikan ka bërë me
dije se ka sanksionuar
kompaninë kibernetike
“Emennet Pasagrad” për rolin
udhëheqës në përpjekjet për të
ndikuar në procesin zgjedhor.
Kjo kompani ishte sanksionuar
edhe në vitin 2019, por atëherë
kjo kompani kishte emër tjetër.
Në listën e sanksioneve është
edhe menaxheri i “Emennet”,
Mohammad Bagher Shirinkar

dhe punonjësit e kësaj
kompanie, Seyyed Mohammad
Hosein Musa Kazemi dhe Sajjad
Kashian, që “kanë kryer
operacionet kibernetike si pjesë
e fushatës për ndikim në
zgjedhje”.
Tre anëtarë të bordit të
“Emennet”, Mostafa Sarmadi,
Seyyed Mehdi Hashemi
Toghroljerdi dhe Hosein Akbari
Nodeh gjithashtu janë
sanksionuar.
Pronat e personave të
sanksionuar janë bllokuar sipas
juridiksionit amerikan dhe
personave amerikanë u është
ndaluar të kryejnë transaksione
me ta, në të kundërtën mund të
bëhen subjekt i sanksioneve. Të
sanksionuar janë edhe dy
persona, Seyyed Mohammad
Hosein Musa Kazemi, 24 dhe
Sajjad Kashian, 27 vjeç që,
gjithashtu, akuzohen nga
Departamenti Amerikan i
Drejtësisë për marrjen në
pronësi të informacioneve
konfidenciale të votuesve.

UASHINGTON, 19 NËNTOR - Ish-
sekretarja e shtetit,
Madeleine Albright, është
betuar kryetare e re e bordit
të politikës së mbrojtjes, ka
njoftuar Pentagoni. Ky
emërim vjen gati një vjet pasi
administrata Trump e kishte
larguar atë dhe ekspertë të
tjerë të sigurisë kombëtare
nga komiteti këshillues. 
Albright është kryetarja e
parë e bordit që kur sekretari

i Mbrojtjes, Lloyd Austin, ka
rifilluar rishikimin e
komiteteve këshillimore të
Pentagonit në fillim të këtij
viti.
Në fillim të shkurtit Austini
kishte shkarkuar qindra
anëtarë të 42 bordeve dhe
komiteteve të departamentit,
duke përfshirë anëtarë të
emëruar në mënyrë
kontroverse në ditët e
fundit të administratës

Trump. 
Pas humbjes së zgjedhjeve
të vitit 2020, Donald Trump
kishte larguar disa ekspertë
të vjetër të politikës së
jashtme dhe sigurisë
kombëtare nga bordet, duke
përfshirë Albright, ish-
sekretarin e shtetit, Henry
Kissinger dhe të tjerë. 84-
vjeçarja Albright ka shërbyer
si sekretarja e parë grua nga
viti 1997-2001.

Madeleine Albright rikthehet në Pentagon

ShBA-ja sanksionon iranianët për ndërhyrje 
në zgjedhjet presidenciale

Austria futet në izolim kombëtar nga 22 nëntori
VJENË, 19 NËNTOR - Disa ditë pasi
Austria ka vendosur masa
izolimi ndaj personave të
pavaksinuar kundër
koronavirusit, autoritetet e këtij
shteti kanë bërë me dije për
izolim kombëtar, duke nisur nga
dita e hënë, 22 nëntor.
Kancelari austriak Alexander
Schallenberg ka thënë se izolimi
do të zgjasë të paktën 10 ditë

dhe do të ketë kërkesë ligjore për
t’u vaksinuar kundër
koronavirusit nga data 1 shkurt
2022. Ky vendim është marrë
pas raportimit të shifrave
rekorde të infektimit me
koronavirus në Austri. 
Austria është, po ashtu, një prej
vendeve me shkallën më të ulët
të vaksinimit kundër këtij virusi
në Evropën Perëndimore.

Shumë shtete evropiane janë
duke vendosur masa kufizuese
pas rritjes së numrit të rasteve.
“Nuk duam valë të pestë”, ka
thënë Schallenberg pas takimit
me guvernatorë të nëntë
provincave të Austrisë. Masa
izoluese kundër personave të
pavaksinuar kanë marrë edhe
Republika Çeke, Sllovakia dhe
Gjermania.
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Prishtinë, 19 nëntor (ER) -
Presidentja e Republikës së
Kosovës, Vjosa Osmani, ka

udhëtuar të premten për në
Kanada, ku do të flasë në
Forumin Ndërkombëtar të

Sigurisë në Halifax. Gjatë
qëndrimit në Kanada,
presidentja Osmani do të

realizojë takime me zyrtarë të
lartë kanadezë dhe
përfaqësues të shteteve të tjera.

Osmani shkon për vizitë zyrtare në Kanada

Faton DËRMAKU

PRISHTINË, 19 NËNTOR - Ministrja
e Drejtësisë (MD), Albulena
Haxhiu, së bashku me
zëvendësministrat Blerim
Sallahu e Nita Shala dhe
përfaqësues të tjerë nga kjo
ministri, kanë marrë pjesë në
takimin me përfaqësues të
Komisionit të Venecias, me të
cilët është diskutuar pakoja e
projektligjeve të sistemit
prokurorial, me theks të veçantë
Projektligji për Këshillin
Prokurorial të Kosovës. Në fjalën
e saj hyrëse, ministrja Haxhiu në
emër të Qeverisë së Republikës
së Kosovës ka falënderuar
ekspertët për vizitën në Kosovë
dhe për vullnetin që kanë
treguar për të ndihmuar në një
çështje tejet të rëndësishme për
qeverinë, por edhe për qytetarët
e Republikës së Kosovës.
“Tashmë ka 8 muaj që ne kemi
marrë mandatin dhe dy zotimet
tona para qytetarëve kanë qenë:
sundimi i ligjit dhe zhvillimi
ekonomik. Pas formimit të
qeverisë zotimet tona janë bërë
pjesë e programit qeverisës dhe

në këtë drejtim që nga momenti
që kam marrë detyrën i tërë
potenciali ynë është
përqendruar në zbatimin e
programit qeverisës dhe për
këtë jemi duke punuar me tërë
kapacitetet, edhe si kabinet, pra
stafi politik dhe stafi civil e
profesional i Ministrisë së
Drejtësisë. Synimi yni janë
reformat e thella në drejtësi me
qëllim që Kosova të jetë shtet i së
drejtës dhe që të kthehet besimi
i qytetarëve në institucionet e
drejtësisë”, ka thënë Haxhiu.
Më tutje, ajo ka thënë se para
katër vjetëve në Kosovë ka nisur
një analizë për identifikimin e
problemeve të sistemit të
drejtësisë. “Kjo analizë në
mandatin tonë qeverisës është
kurorëzuar me strategjinë për
sundimin e ligjit në të cilën kanë
marrë pjesë, përveç Ministrisë
së Drejtësisë, edhe institucionet
e tjera të drejtësisë, shoqëria
civile, partnerët tanë
ndërkombëtarë dhe ekspertë të
shumtë. Pra, reformimi i KPK-së
vjen si domosdoshmëri e
identifikuar në strategjinë
ndërsektoriale për sundimin e
ligjit, me synim rritjen e

efikasitetit, transparencës,
llogaridhënies në sistem
prokurorial, në veçanti në KPK
si organ mbikëqyrës e
llogaridhënës dhe me synimin
për ta evituar menaxhimin
korporatist në KPK dhe arritjen
e balancës në KPK me
përfaqësim të barabartë të
anëtarëve prokurorë dhe
joprokurorë”, është shprehur

Haxhiu. 
Ndërsa përfaqësuesit e
Komisionit të Venecias, Antonio
Gaspar, James Hamilton dhe
Grigory Dikov, kanë falënderuar
ministren Haxhiu dhe
Ministrinë e Drejtësisë për
bashkëpunim, si dhe kanë
adresuar pyetje rreth synimeve
të cilat do të arrihen me anë të
kësaj pakoje reformuese, ku

stafi i kësaj ministrie është
përgjigjur në të gjitha çështjet e
ngritura. Pas këtij sesioni
diskutimesh me përfaqësues të
Ministrisë së Drejtësisë dhe të
aktorëve të tjerë, Komisioni i
Venecias do të dërgojë raportin
me rekomandime përmes të
cilit do t’u përgjigjet pyetjeve të
adresuara nga ana e Ministrisë
së Drejtësisë.

Pakoja e projektligjeve të sistemit prokurorial
diskutohet me ekspertët e Komisionit të Venecias

Konfirmohet ambasadori 
i ri i ShBA-së në Kosovë

UASHINGTON, 19 NËNTOR - Jeffrey
Hovenier do të jetë ambasador i ri
i Shteteve të Bashkuara të
Amerikës (ShBA) në Kosovë.
Emërimi i tij është konfirmuar
nga Senati amerikan. 
Hovenier është diplomat karriere
i shërbimit të jashtëm amerikan, i

cili ka qenë pjesë e stafit të të
dërguarit të posaçëm të Kombeve
të Bashkuara për statusin e
Kosovës. Muajin e kaluar, në një
seancë dëgjimore para Komitetit
të Senatit për Marrëdhënie me
Jashtë, Hovenier ka thënë se, nëse
konfirmohet në postin e

ambasadorit, ai do ta ketë
prioritet vazhdimin e
mbështetjes amerikane për një
Kosovë sovrane dhe demokratike.
Ai ka thënë se do ta inkurajojë
Kosovën për konstruktivitet dhe
fleksibilitet në bisedimet për
normalizimin e marrëdhënieve

me Serbinë.
Hovenieri është nominuar për
ambasador në Kosovë në muajin
korrik nga presidenti amerikan
Joe Biden. Për ta marrë detyrën ka
qenë i nevojshëm konfirmimi i
Senatit. Hovenier do ta
zëvendësojë në këtë pozitë

ambasadorin e deritanishëm
amerikan, Philip Kosnett,
mandati i të cilit përfundon në
fund të vitit.
Kosnett është larguar nga Kosova
pak muaj më parë, ndërsa në
detyrë ka mbetur zëvendësi i tij,
Nick Giacobbe.
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Muhamet KOCI

PRISHTINË, 19 PRILL - Me 83 vota
për, asnjë kundër e asnjë
abstenim është votuar
shqyrtimi i Projektligjit për
ratifikimin e amendamentit nr.
1 të marrëveshjes financiare
për IPA 2018, ndërmjet
Republikës së Kosovës dhe
Bashkimit Evropian. Më pas,
është votuar edhe Projektligji
për ratifikimin e marrëveshjes

së kredisë në mes të Republikës
së Kosovës, e përfaqësuar nga
Ministria e Financave, Punës
dhe Transfereve dhe Bankës
Evropiane për Investime për
financimin e projektit “Reagimi
i Kosovës ndaj pandemisë
Covid-19 për NVM-të”. Pro
këtyre marrëveshjeve kanë
votuar edhe deputetët e Lidhjes
Demokratike të Kosovës (LDK),
Partisë Demokratike të Kosovës
(PDK) dhe Aleancës për
Ardhmërinë e Kosovës (PDK).

Shefi i grupit parlamentar i
LDK-së, Arben Gashi, ua ka
kujtuar përfaqësuesve të
qeverisë që kur ata kanë qenë
në opozitë, nuk e kanë
përkrahur miratimin e
marrëveshjeve ndërkombëtare.
“Ne si grup parlamentar
deklarojmë që do ta
mbështesim, por ia kujtojmë
ministrit të Financave se sa
ishte në opozitë me një zë të
jashtëzakonshëm i refuzonte
dhe i kundërshtonte këto
marrëveshje të rëndësishme e
vitale për vendin. Shpresoj ta
kuptoj partia në pushtet që ka
çështje që janë përtej
kapacitetit të partisë dhe sikur
e përdornin atë mos
argumentin, bëjini 61 ose 80
deputetë dhe ne vijmë votojmë.
Ky proces i edukimit mbi
përgjegjësinë institucionale
është arritur me ne, prandaj
deklaroj që kjo marrëveshje e
ka mbështetjen e LDK-së”, ka

deklaruar Gashi.
Përfaqësuesit e qeverisë kanë
treguar rëndësinë e këtyre
marrëveshjeve. “E vetmja
mënyrë që ta bëjmë
kontraktimin në kuadër të
kornizës ligjore është
nëpërmjet kësaj marrëveshjeje.
Është me rëndësi që
marrëveshja të hyjë në fuqi sa
më parë, përndryshe këto
mjete i kthehen prapa BE-së.
Afati i fundit është nëntori i vitit
të ardhshëm. Andaj ju ftoj ta
mbështetni”, ka deklaruar
zëvendëskryeministri Besnik
Bislimi.
Kurse ministri i Financave,
Hekuran Murati, ka folur për
marrëveshjen e dytë. “Projekti
që financohet nga kjo
marrëveshje ka synim rritjen e
kapitalit të fondit kosovar për
garantimin e kredive për 40
milionë euro shtesë, duke i
mundësuar kësisoj fondit të
garantojë edhe rreth 120

milionë euro kredi shtesë për
bizneset. Kjo marrëveshje do
t’u mundësojë bizneseve të
financojnë projekte kapitale
apo edhe shpenzimet operative
të cilat nuk kanë pasur
mundësi t’i financojnë si
pasojë e mungesës së
likuiditetit që është shkaktuar
nga pandemia Covid-19 apo
edhe si pasojë e mungesës së
kolateralit të nevojshëm për të
marrë hua nga bankat”, ka
thënë Murati.

Projektligji për provimin e
jurisprudencës përplas
pozitën dhe opozitën 

Pas ratifikimit të marrëveshjeve
ndërkombëtare, pozita dhe
opozita u janë kthyer
përplasjeve për çështje të tjera.
Projektligji për provimin e
jurisprudencës ka nxitur debat
të ashpër në mes të
përfaqësuesve të qeverisë dhe

Pozita dhe opozita 
bashkohen për marrëveshjet

ndërkombëtare
Pozita dhe opozita janë bërë bashkë të premten
në Kuvendin e Kosovës për t’i ratifikuar dy
marrëveshje ndërkombëtare. Me 83 vota për,
asnjë kundër dhe asnjë abstenim, janë votuar
marrëveshjet që janë me rëndësi nacionale për
Republikën e Kosovës. Përfaqësuesit e qeverisë
para deputetëve kanë treguar rëndësinë e këtyre
marrëveshjeve, ndërsa ata të opozitës ua kanë
kujtuar zyrtarëve qeveritarë se dikur në Kuvend
nuk i kanë përkrahur marrëveshjet
ndërkombëtare

KA VAZHDUAR SEANCA PLENARE E KUVENDIT TË KOSOVËS 
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partive opozitare.
Duke e paraqitur këtë
projektligj, ministrja e
Drejtësisë, Albulena Haxhiu, ka
deklaruar se duhet bërë një
analizë në raport me provimin
e jurisprudencës, e cila do të
vlerësojë se cilat janë pengesat
për organizimin e provimit. Ajo
ka deklaruar se në të kaluarën
ka pasur ndërhyrje politike në
provimin e jurisprudencës,
duke thënë se ka pasur lista me
emra të njerëzve që duhet ta
kalojnë atë provim. “Për herë të
parë ka ndodhur që askush nga
anëtarët s’ka pasur lista në duar
me emra të kandidatëve që
është dashur ta kalojnë
provimin e jurisprudencës”, ka
thënë Haxhiu.

Ministrja e Drejtësisë, Albulena
Haxhiu, ka deklaruar se
komisioni për provimin e
jurisprudencës, ka bërë punë të
mirë dhe se, për herë të parë,
nuk ka pasur asnjë presion apo
ndërhyrje nga Presidenca,
kryetari i Kuvendit apo
qeveria. Sipas saj, tani është
koha e fundit që provimin ta
kalojnë njerëzit që e meritojnë.
“Provimi do të organizohet tri
herë brenda një viti. Komisioni
i raporton Ministrisë së
Drejtësisë në secilin afat të
provimit. Komisioni do të
bëhet nga juristë të diplomuar
që e kanë dhënë provimin e
jurisprudencës dhe të kenë
tetë vjet përvojë profesionale”,
ka deklaruar Haxhiu. Ajo ka

deklaruar se kohëzgjatja e
provimit do të kalojë nga 5 orë
në 4, nën arsyetimin se është
kohë e mjaftueshme.
“Monitorimi është i
rëndësishëm edhe gjatë fazës
së provimit. Ne i kemi bërë
thirrje shoqërisë civile,
organizatave, mediave që ta
monitorojnë këtë proces”, ka
thënë Haxhiu.
Ndërsa shefi i grupit
parlamentar i PDK-së, Abelard
Tahiri, ka deklaruar se PDK-ja
ka një pikëpamje tjetër për
organizimin e provimit të
jurisprudencës. Ai ka treguar
se sa ka qenë ministër i
Drejtësisë plani ka qenë që ky
provim të hiqej nga politika
dhe të vendosej nga Akademia

e Drejtësisë. “Grupi
parlamentar i PDK-së ka një
pikëpamje tjetër sa i përket
organizimit të provimit të
jurisprudencës. Sa kam qenë
ministër plani ka qenë ta largoj
nga Ministria e Drejtësisë dhe
komplet nga politika. Me të
duhet të merret Akademia e
Drejtësisë. Mendoj që
Akademia e Drejtësisë është
institucion që ka kapacitete
më të mira për organizimin e
tij. Mendoj se është e
shëndetshme që politika t’i
largojë duart nga provimi i
jurisprudencës. Ky ka qenë
angazhimi im por, për shkak të
mandatit të shkurtër, nuk kam
arritur ta përfundoj”, ka
deklaruar ai.

Ndaj kritikave të ministres së
Drejtësisë ka reaguar deputeti i
LDK-së, Driton Selmanaj.
“Nëse presidentët e ministrat
kanë vendosur kush ta kalojë
provimin e jurisprudencës,
atëherë ky është skandal. Unë
nuk besoj që ka ndodhur
kështu, por nëse kemi raste të
tilla, duhet të denoncohen ato.
Kur je në krye të një dikasteri
duhet të kesh kujdes në
diskursin që përdor. Të
apostrofohen krerët e shtetit
këtu me këtë qasje, mendoj se
është e papranueshme”, ka
thënë Selmanaj. Pas këtij
debati, deputetët e Kuvendit të
Kosovës me 58 vota për e kanë
miratuar Projektligjin për
provimin e jurisprudencës. 

19 nëntor (ER) - Shefi i grupit
parlamentar i Partisë
Demokratike të Kosovës (PDK)
ka mbajtur konferencë për
media pasi deputetët e kësaj
partie e kanë lëshuar seancën
plenare të Kuvendit të Kosovës
pas fyerjeve dhe gjuhës së ulët
të përdorur nga ministrja e
Drejtësisë, Albulena Haxhiu,
kundrejt tyre.

Tahiri në konferencën për
media ka thënë se mazhoranca
ka pamundësuar zhvillimin
normal të seancave të
Kuvendit, duke i degraduar ato
me një joseriozitet karshi
opozitës, përkundër që
opozita përpiqet të jetë
konstruktive. “Kjo mazhorancë
ka sjellë ministra të
papërgjegjshëm, ministra

jokompetentë. Dhe kur
ministrat janë jokompetentë
për punën e tyre, siç e patë
edhe rastin e ministres së
Drejtësisë, atëherë dalin me
shpifje dhe me gjëra të
pavërteta në raport me
deputetët e opozitës”, ka
theksuar ai. 
Tahiri ka thënë se janë bërë dy
muaj që Kuvendi ka dështuar

të mbajë seanca shkaku i
mospranisë së mazhorancës
dhe i konsideron të
papranueshme sulmet e tilla të
ulëta nga ministrat e qeverisë
Kurti karshi deputetëve të
opozitës. “U bëj thirrje që të
jenë në seanca, të jenë korrektë
dhe të paraqesin punën  e tyre,
të kenë angazhim për atë që
janë votuar, pra për ligjet të

cilat duhet të vijnë t’i
përfaqësojnë dhe t’i paraqesin
para Kuvendit të Kosovës dhe
të mos sillen me këtë
arrogancë”, ka thënë ai. 
Ai ka kërkuar nga kryeministri
Kurti që t’i ndalojë ministrat e
tij të përdorin gjuhë të ulët
ndaj deputetes së PDK-së,
Blerta Deliu-Kodra, duke ia
cenuar lirinë e fjalës.

Tahiri: Sulmet e ulëta të ministrave të
Qeverisë Kurti karshi deputetëve të

opozitës, të papranueshme
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Prishtinë, 19 nëntor -
Deputeti i Kuvendit të
Kosovës nga radhët e
komunitetit egjiptian, Fridon
Lala, ka paraqitur para
deputetëve raportin për
ndryshimin dhe plotësimin e
Ligjit për Festat Zyrtare, por
nuk ka arritur të miratohet
për shkak të mungesës së
deputetëve të Listës Serbe.
Lala ka thënë se komuniteti
egjiptian është i vetmi
komunitet të cilit i mohohet
e drejta kushtetuese për ta
pasur ditën e tyre sikurse

komunitetet e tjera.
Për t’u ndryshuar ky ligj
kërkohen 11 vota të
deputetëve nga komunitetet
dhe në mungesë të atyre
serbë s’mund të kalohet.
Në këtë kontekst, kryetari i
Kuvendit, Glauk Konjufca, ka
thënë se Lista Serbe sërish po
i bojkoton seancat e
Kuvendit prandaj, sipas tij, ky
ligj duhet të shtyhet për një
seancë tjetër. “Është e qartë
se për të kaluar ky projektligj
nevojiten së paku 11 vota të
deputetëve të komuniteteve

dhe duke e ditur që Lista
Serbe edhe sot po e bojkoton
Kuvendin e Kosovës, nuk ka
as kushte objektive që ky
projektligj të votohet”, ka
thënë Konjufca.
Ndërsa deputeti i AAK-së,
Besnik Tahiri, ka thënë se e
mbështesin kërkesën e
deputetit Lala. “Si grupe
parlamentare duhet të ulemi
dhe ta bëjmë një rishikim të
festave zyrtare, të cilat janë
veç në Kosovë, për shembull
Dita e Evropës”, ka thënë
Tahiri.

Dështon ndryshimi i Ligjit për Festat Zyrtare, shkak mungesa e Listës Serbe në Kuvend

Për gjeneratat e reja një sqarim
se kush ishte Drazha Mihajlloviq
dhe roli i tij. Drazha Mihajlloviq
ishte ideolog dhe udhëheqës i
Lëvizjes Çetnike para dhe gjatë
Luftës së Dytë Botërore, i shquar
për krimet e tmerrshme ndaj
boshnjakëve dhe shqiptarëve në
Kosovë. Trashëgimtar i politikës
së tij kriminale ishin Vojisllav
Sheshel dhe Arkani, si figura më
të shquara politike dhe
kriminale. Tash emrin e tij e
mban, siç thotë me krenari, një
polic i Serbisë në Kosovë,
përkatësisht në Mitrovicë, i
përkatësisë rome, me ish-emrin
Lulzim Ademi. 
Sipas KMDLNj-së, në Mitrovicë
Drazha Mihajlloviq, si
udhëheqës i Policisë së Serbisë
në një inkursion të dhunshëm në
fshatrat Koprivë dhe Broboniq,
më 20 maj 1999 ka përgjegjësi
për vrasjen e së paku 6 civilëve
shqiptarë, vënien e zjarrit të 141
shtëpive të shqiptarëve, plaçkitje
të pasurive të shqiptarëve dhe
zhvendosje të dhunshme të
banorëve shqiptarë të asaj pjese

të Kosovës e që përbën elemente
të dyshimit të bazuar për veprën
penale të krimeve të luftës dhe
krimeve kundër civilëve të
paarmatosur. Realisht, Drazha
Mihajlloviq dyshohet për
ekzekutim arbitrar dhe pa gjyq të
së paku 6 civilëve shqiptarë.
Po i njëjti ishte arrestuar nga
Policia e UNMIK-ut në fund të
vitit 1999 dhe ishte vendosur në
Qendrën e Paraburgimit në
Mitrovicë, e administruar 100
për qind nga ndërkombëtarët. 
Në vitin 2000 nga ajo qendër
ishin “arratisur” 23 të burgosur,
afërsisht 17-18 prej tyre të
dyshuar për krime lufte dhe
krime kundër njerëzimit. Në
mesin e të arratisurve ishte polici
i Serbisë me emrin Lulzim
Ademi, tash me emrin Drazha
Mihajlloviq. Vetë ndërrimi i emrit
të tij nga Lulzim Ademi në
Drazha Mihajlloviq e tregon qartë
natyrën dhe përcaktimin e tij
kriminal kundër shqiptarëve. 
Në atë kohë KMDLNj-ja pati
ngritur dyshime se nuk ishte
arratisje e organizuar, por se vetë

autoritetet e UNMIK-ut, bashkë
me autoritetet e Qendrës së
Paraburgimit, pasi i kishin marrë
informacionet e nevojshme, ua
kishin krijuar të gjitha mundësitë
për t’u “arratisur”, duke i liruar
ata. Që nga “arratisja” është ditur
adresa e të burgosurve për faktin
se janë ekspozuar në media e
sidomos krimineli Drazha
Mihajlloviq që jeton në Novi Sad. 
UNMIK-u e as EULEX-i më vonë,
asnjëherë nuk kanë kërkuar
ekstradimin e tyre nga Serbia si të

dyshuar për krime serioze të cilat
as nuk falen e as nuk vjetërsohen.
Krimet e luftës dhe krimet
kundër njerëzimit UNMIK-u dhe
EULEX-i i kanë dosjet e këtyre të
dyshuarve për krime lufte, por
kurrë nuk kanë kërkuar
përgjegjësi nga Serbia e duket as
ndihmë nga INTERPOL-i. 
Nëse e kemi parasysh faktin se në
mesin e shumë dëshmitarëve të
Zyrës së Prokurorit të
Specializuar në Hagë kundër ish-
ushtarëve dhe ish-

komandantëve të UÇK-së si dhe
politikanëve të nivelit më të lartë
në Kosovë, tash të paraburgosur
në Hagë, ka shumë policë,
udhëheqës policorë dhe
ushtarakë të Serbisë, atëherë
lehtësisht mund të dyshohet se
edhe Drazha Mihajlloviq, i
konvertuar nga një i dyshuar për
krime lufte ndaj shqiptarëve në
Kosovë, do të jenë dëshmitarë të
besueshëm të ZPS-së sikurse
edhe të tjerët të “arratisur” nga
burgu i Mitrovicës në vitin 2000,
të dyshuar për krime lufte.
Pikërisht këtu qëndron defekti i
Gjykatës Speciale sepse shkallën
e përgjegjësisë penale për të
arrestuarit e përcakton në bazë të
përkatësisë etnike për shqiptarët,
kurse në anën tjetër i amniston
nga mosndjekja penale të
dyshuar për krime lufte
gjithashtu, sipas parimit etnik si
puna e Drazha Mihajlloviqit, ish-
Lulzim Ademit për faktin se ishte
rom, kurse tani është deklaruar si
serb. Për këtë arsye Prokuroria
Speciale e Kosovës -
Departamenti për Krime Lufte -
duhet me urgjencë t’i ndjekë për
krime lufte në bazë të
përgjegjësisë komanduese
udhëheqësit e policisë serbe,
njësive paramilitare që kanë
qenë pjesë e formacioneve të
rregullta të Policisë dhe Ushtrisë
serbe, udhëheqësit e Ushtrisë
serbe dhe si udhëheqësit politikë
të Serbisë. Angazhimi i
deritashëm i PSK-së në ndjekje
të përgjegjësve për krime lufte,
përkundër vullnetit të dëshmuar,
nuk siguron drejtësi për viktimat
e as përgjegjësi për kriminelët
sepse merren me nivelin më të
ulët të përgjegjësisë, në vend se
të merren me kokat e krimit.
Nëse nuk kanë mundësi t’i
arrestojnë kokat kriminale të
Serbisë që kanë planifikuar,
promovuar, nuk e kanë penguar
krimin dhe e kanë bërë krimin,
atëherë ndaj tyre duhet të
organizohen procese gjyqësore
në mungesë (e lejon ligji) dhe të
shpallen persona në kërkim. 

A do të jetë Drazha Mihajlloviq 
dëshmitar i Dhomave të Specializuara?

Reagim i KMDLNj-së
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PRISHTINË, 19 NËNTOR (ER) -
Ministria e Shëndetësisë
ka njoftuar se në Kosovë
gjatë 24 orëve të fundit
është regjistruar një
viktimë me koronavirus
dhe shtatë raste të reja me
Covid. Sipas kësaj
ministrie, në 24 orët e
fundit janë dhënë 1 748

doza të vaksinës kundër
Covid-19. “Prej fillimit të
vaksinimit në të gjitha
qytetet e Kosovës janë
dhënë 1 602 881 doza të
vaksinës. Deri më sot 754
429 qytetarë janë
vaksinuar me dozën e dytë.
Nga 1 324 testime, 7
qytetarë kanë rezultuar

pozitivë me virusin Covid-
19. Gjatë 24 orëve të fundit
është shënuar 1 rast i
vdekjes. Sot janë shëruar
26 qytetarë, kurse numri i
përgjithshëm i të
shëruarve është 157 631.
Në total numri i rasteve
aktive është 380”, ka
njoftuar MSh-ja.

Një viktimë dhe shtatë raste të reja me Covid

PRISHTINË, 19 NËNTOR -
Komisioni Qendror i
Zgjedhjeve (KQZ) pritet që
sot (e shtunë) t’i shpallë
rezultatet përfundimtare
të raundit të dytë të
zgjedhjeve lokale të cilat
janë mbajtur më 14
nëntor. Ky vendim vjen
pas përmbylljes të të gjitha
proceseve në Qendrën e
Numërimit dhe

Rezultateve. Megjithatë,
KQZ-ja është në pritje të
konfirmimit nga Paneli
Zgjedhor për Ankesa dhe
Parashtresa nëse ka
ankesa në ndonjë
komunë. “Komisioni
Qendror i Zgjedhjeve
tashmë ka përmbyllur të
gjitha proceset në
Qendrën e Numërimit dhe
të Rezultateve, në mesin e

të cilave është numërimi i
votave jashtë Kosovës,
votave me kusht dhe
votave të personave me
nevoja dhe rrethana të
veçanta. Tashmë ka
mbetur që të shtunën të
marrim konfirmimin nga
Paneli Zgjedhor për
Ankesa dhe Parashtresa.
Kjo do të thotë se KQZ-ja
mund të shpallë rezultatet

përfundimtare të raundit
të dytë gjatë ditës së
shtunë”, ka thënë ai për
“Epokën e re”.
I pyetur për komunën e
Dragashit, Elezi ka thënë
se nëse ka ndonjë çështje
ende të pavendosur nga
PZAP-i, do të procedojnë
me komunat e tjera në të
cilat nuk ka ndonjë
ankesë.

KQZ-ja sot pritet t’i shpallë rezultatet përfundimtare të raundit të dytë të zgjedhjeve

FERIZAJ, 19 NËNTOR - Policia e
Kosovës në Ferizaj ka
ndërmarrë një operacion
kundër prerjes së pyjeve në
Parkun Nacional “Sharri”.
Basri Shabani, drejtor i
policisë për rajonin e Ferizajt,
ka njoftuar se në dy aksione të
ndara janë arrestuar dhe
dërguar në mbajtje 15
persona. “Drejtoria Rajonale e
Policisë në Ferizaj, dje, më 18
nëntor, duke filluar nga ora
06:00 e mëngjesit, nga Sektori
i Hetimeve Rajonale, në
bashkëpunim dhe në
përkrahje dhe asistencë nga
Njësia e Reagimit të Shpejtë
dhe njësitet patrulluese në
terren, ka filluar ta zbatojë
planin operativ ‘Sharri 2021’.
Në kuadër të këtij plani
operativ janë ndërmarrë një

sërë veprimesh për
parandalim dhe zbulimin e
kryesve të veprës penale të
shkretimit të pyjeve dhe
vjedhjeve të pyjeve në Parkun
Nacional ‘Sharri’. Në dy
lokacione të Parkut Nacional
janë kapur në flagrancë dhe
arrestuar 10 persona duke
prerë dru”, ka thënë Shabani.
Më tutje, Shabani ka njoftuar
se tetë persona të tjerë, pas
intervistimit nga prokurorja e
rastit, janë liruar në
procedurë të rregullt.
Megjithatë, Shabani ka
njoftuar se hetimi ndaj tyre do
të vazhdojë. “Në të njëjtën
kohë janë kontrolluar pesë
lokacione, në fshatin Ivar dy
lokacione, në Rakaj, Dubravë
dhe Sllatinë, pasi të njëjti
dyshohet se për një kohë të

gjatë janë duke u marrë me
dëmtimin e Parkut Nacional
me prerjen e drunjve. Këta

persona kanë qenë nën hetim
që një kohë të gjatë. Në këtë
operacion janë arrestuar pesë

persona të cilët me urdhër të
prokurorisë janë ndaluar për
48 orë”, ka thënë Shabani,
duke dhënë detaje të
personave që janë dërguar në
mbajtje.
“Personat e dërguar në
mbajtje janë Sh. L., viti i
lindjes 1995, fshati Ivaj në
Kaçanik, N. L., viti i lindjen
1987, fshati Ivaj në Kaçanik, E.
Sh., i lindur më 1983, fshati
Sllatinë në Kaçanik, B. R., i
lindur në vitin 1992 në
Kaçanik dhe G. S., i lindur më
1987 në Kaçanik. Ndërsa tetë
persona të tjerë që janë
shoqëruar në stacionin
policor janë liruar në
procedurë të rregullt, por
hetimi ndaj tyre do të
vazhdojë”, ka deklaruar
Shabani.

Arrestohen 15 persona në Ferizaj, 
dyshohet për dëmtimin e “Sharrit”

PRISHTINË, 19 NËNTOR (ER) -
Kryeministri Albin Kurti ka
thënë se Kosova ka popullsinë
më të re në botë dhe se
mbrojtja dhe promovimi i të
drejtave të fëmijëve dhe të
rinjve është në fokus të
politikave të qeverisë. Ai në
takimin e Komitetit
Ndërministror për të Drejtat e
Fëmijëve që funksionon në
kuadër të qeverisë, ka thënë
se e ardhmja e vendit varet
nga fëmijët. Në këtë kontekst,
Kurti ka thënë se kujdesi ndaj
tyre nuk duhet të mungojë.
“Me qëllim të zbatimit të Ligjit

për Mbrojtjen e Fëmijëve,
qeveria është e gatshme për
mbrojtjen e tyre. Të drejtat e
fëmijëve ndërtohen në
përpjekje motivuese për
edukimin e tyre dhe me
përpjekje parandaluese”,
është shprehur Kurti.
Për ta mundësuar jetësimin e
njërit nga prioritetet e
qeverisë, e që është edukimi i
hershëm, Kurti ka thënë se
kanë planifikuar ndërtimin e
50 çerdheve. “Meqenëse
mbrojtja fillon me
parandalim, Zyra për
Qeverisje të Mirë ka hartuar

programin që po e lansojmë
për mbrojtjen e fëmijëve. E
ardhmja e vendit tonë do të
forcohet nga fëmijët. Takimi
është për diskutime konkrete
për përmasimin e të drejtave
të njeriut. Prioritet i qeverisë
është edukimi i hershëm
andaj me buxhetin për 2022
do të fillojë financimi i 50
çerdheve. Një pikë e
rëndësishme është edhe për
fëmijët me nevoja të veçanta.
Ne duhet të qëndrojmë pas
planeve tona për t’i mbrojtur
fëmijët tanë”, ka deklaruar
Kurti.

Kurti zotohet për mbrojtjen 
e të drejtave të fëmijëve 
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Prishtinë, 19 nëntor (ER) -
Tetë komuna në Kosovë
pritet të përfitojnë nga një
projekt i ri i asistencës
teknike të Bashkimit
Evropian (BE) për ngrohjen
qendrore në vlerë 2 milionë
euro.
Zyra e BE-së në Kosovë ka
njoftuar se në fazën e parë do
të përgatitet një studim
fizibiliteti për ngrohjen

qendrore që bazohet në
energji të rinovueshme për
Gjilanin, Ferizajn, Prizrenin,
Pejën, Drenasin, Kastriotin,
Mitrovicën dhe Zveçanin.
Qytetarët e këtyre komunave
pritet të përfitojnë nga
sistemet efikase të ngrohjes
qendrore që përdorin burime
primare të energjisë që është
miqësore me mjedisin dhe
që, përveç sigurimit të

ngrohjes së sigurt, ndihmon
përmirësimin e cilësisë së
ajrit, shëndetin publik dhe
kursimin e energjisë.
“Sistemet aktuale të ngrohjes
nuk janë të përshtatshme për
ndërtesat kolektive të banimit
dhe të sektorit të shërbimeve.
Ato kanë ndikim negativ në
cilësinë e ajrit dhe në
shëndetin publik”, ka njoftuar
Zyra e BE-së në Kosovë.

Tetë komuna do të përfitojnë nga projekti 2 milionësh për ngrohjen qendrore

Holon, 19 nëntor - Në Holon
të Izraelit është nënshkruar
një marrëveshje mirëkuptimi
ndërmjet Qendrës së
Inovacionit në Kosovë dhe
Holon Institute of Technology
(HIT). Kjo marrëveshje është
nënshkruar nën përkujdesjen

e Ambasadës së Republikës së
Kosovës në Jerusalem dhe
ambasadores Ines Demiri.
Marrëveshja në fjalë është
nënshkruar nga drejtori
ekzekutiv i Qendrës së
Inovacionit në Kosovë (ICK),
Uranik Begu, dhe presidenti i

Holon Institute of Technology
(HIT), prof. Eduard Yakubov.
Me këtë rast, ambasadorja
Demiri ka thënë se me këtë
marrëveshje është shënuar
kapitulli i radhës i
marrëdhënieve Kosovë -
Izrael.

Kosova dhe Izraeli nënshkruajnë marrëveshje 
në fushën e teknologjisë

PRISHTINË, 19 NËNTOR - Në vitet e
fundit në Kosovë është vërejtur
dukshëm reduktimi i degëve
bankare dhe i infrastrukturës
së bankomatëve (ATM) nga
bankat në Kosovë, duke e bërë
më të vështirë qasjen dhe
kryerjen e shërbimeve për
qytetarët në vend. ATM-të janë
pajisje elektronike të cilat
vendosen afër bankave, mirëpo
edhe në lokacione të tjera
nëpër qytete për t’ua bërë më
të lehtë qytetarëve tërheqjen e
parave “cash” si dhe kryerjen e
disa shërbimeve të tjera siç
janë: inicimi i transfereve,
pagesa e faturave, si dhe
pagesa e kartave të kreditit.
Ndonëse sipas të dhënave të
raportit të fundit të Bankës
Qendrore të Kosovës (BQK) me
titull: “Strategjia kombëtare për
pagesat me vlerë të vogël në
Kosovë”, Kosova është e fundit
në rajon për nga numri i

degëve bankare dhe
infrastrukturës së
bankomatëve. 
BQK-ja, në një përgjigje për
“Buletinin Ekonomik”, u ka
dalë në mbrojtje bankave
komerciale, duke thënë se,
krahasuar me vendet e rajonit
dhe disa vende evropiane,
Kosova ka një pozitë më të mirë
sa i përket terminaleve ATM
nëse merret për bazë numri i
banorëve dhe sipërfaqja e
vendit. Por, duke u bazuar në të
dhënat e këtij raporti, qartazi
shihet se deri në vitin 2018
numri i degëve të bankave për
100 mijë banorë të moshës
madhore është zvogëluar në
16.8 në krahasim me 20.6 sa ka
qenë në vitin 2015. E pikërisht
këto të dhëna e paraqesin
Kosovën si vendin me më së
paku degë bankare në rajon.
Sipas po të njëjtit raport, më së
shumti degë bankare në 100

mijë banorë ka Mali i Zi, pasuar
nga Bosnja dhe Hercegovina,
Maqedonia e Veriut dhe
Shqipëria.
Sipas zëdhënësit të BQK-së,
Kushtrim Ahmetit, janë bankat
ato të cilat vendosin për

përcaktimin e numrit të ATM-
ve apo distancën që duhet ta
kenë bankomatët në mes të
tyre. BQK-ja zvogëlimin e ATM-
ve dhe degëve bankare në
Kosovë ia ka atribuuar
teknologjisë së avancuar nga

bankat e jashtme që operojnë
në vend. Me këtë teknologji,
sipas zëdhënësit të BQK-së,
ofrohen shërbime të cilat mund
të kryhen nëpërmjet telefonit
pa pasur nevojë fare të vizitohet
banka fizikisht, siç janë
platformat “e-banking” dhe “m-
banking”.
“Kjo ngërthen në vete edhe
çmime më të lira të shërbimeve
bankare. Bankat komerciale
vendosin për rritje të numrit,
sigurisht se në bazë të
kërkesave të tregut, klientëve.
Në vitet e fundit është evidente
se kanë zhvilluar dhe ngritur
cilësinë në terminale (të quajtur
si vetëshërbim/self serve) me
24/7, që ua bën të mundshme
klientëve që, përveç tërheqjes
‘cash’, në ATM të kryhen edhe
shërbime të tjera, përfshirë
inicimin e transfereve, pagesat
e faturave, pagesat e kartës së
kreditit etj.”, ka thënë Ahmeti .

Kosova me numrin më të vogël 
të bankomatëve në rajon 

PRISHTINË, 19 NËNTOR (ER) -
Rritja e çmimeve të energjisë
elektrike ka shkaktuar edhe
rritje të madhe të vlerës së
importit të energjisë. KEDS-i
dhe KESCO gjatë tetorit të këtij
viti kanë importuar 9.15
milionë euro energji elektrike,
një rritje enorme nga 1.5 milion
euro sa ishte në periudhën e
njëjtë të vitit të kaluar. “Kjo
rritje ka rrjedhur nga çmimet
ekstreme dhe rritjes së
kërkesës. KEDS-i dhe KESCO
kanë blerë gjatë tetorit energji
elektrike me çmim mesatar

prej 242 eurosh për
megavat/orë, një rritje prej gati

pesëfish nga tetori i vitit 2020,
kur energjia elektrike ishte

importuar me çmim mesatar
prej 49-eurosh për
megavat/orë. Konsumi është
rritur për 18 për qind në
krahasim me periudhën e
njëjtë të vitit të kaluar”, ka
njoftuar KEDS-i.
Për shkak të rritjes së konsumit,
KEDS-i dhe KESCO është
detyruar që të importojë gjatë
muajit tetor 37 mijë e 753
megavatë orë energji elektrike.
Trendi i rritjes së konsumit ka
vazhduar edhe gjatë nëntorit,
sikurse edhe blerja me çmime
të larta, madje mbi ato të

muajit tetor. Më tutje, është
thënë se rënia e temperaturave
pritet ta rrisë tutje konsumin
dhe si rrjedhojë edhe nevojën
për import shtesë, pasi
prodhimi vendor është i
kufizuar. “Kështu, llogaritet të
ketë kosto astronomike dhe të
papërballueshme jo vetëm për
KEDS-in dhe KESCO-n, por për
të gjithë qytetarët e Kosovës.
Prandaj, kursimi maksimal dhe
përdorimi i formave alternative
për ngrohje është i
domosdoshëm në të gjithë
vendin”, ka njoftuar KEDS-i.

KEDS-i dhe KESCO importuan mbi 9 milionë euro
rrymë vetëm gjatë tetorit
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BERBERËT

ORHAN PAMUK

Në vitin 1826, pasi ushtria
otomane kishte përjetuar një varg
disfatash nga ana e Perëndimit,
jeniçerët, të cilët tradiciona lisht
shërbenin si ushtarë, u patën bërë
rezistencë orvatjeve që do t’i
modernizonin dhe t’i sillnin në
standarde evropiane.
Reformuesi, Sulltan Mahmuti II,
dërgoi ushtrinë e tij të re e të
disiplinuar për të sulmuar
shtabin e tyre në Stamboll dhe
për ta bërë rrafsh me tokë. Ky
ishte një çast me rëndësi jo vetëm
në historinë e Stambollit, por
edhe në historinë e Perandorisë
Otomane, për të cilën të gjithë
studentët e liceve në Turqi
mësojnë që nga kjo anë ta
shikojnë perëndimëzimin dhe
moder nizimin e perspektivës
nacionaliste dhe ta quajnë këtë
“Ngjarja shpresëdhënëse”. Ajo që
është më pak e njohur është se kjo
ngjarje shpresëdhënëse, që
përfshin përleshjet me mijëra
jeniçerë në qendër të qytetit dhe
vrasjet masive në rrugë dhe
dyqane, ka ndryshuar pamjen e
Stambollit në mënyra që mund të
shihen edhe sot.
Sigurisht që ka disa të vërteta në
këtë rrëfim, siç tregohet nga his -
torianët modernë nacionalistë.
Gjatë tërë supremacisë së tyre
450-vjeçare shumica e jeniçerëve
i takonin të njëjtit, sektit sufi,
bektashinjve, të cilët ishin të
lidhur ngushtë me dyqanxhinjtë
e qytetit. Jeniçerët ishin të
vendosur nëpër tërë qytetin dhe
ecnin rrugëve të armatosur, duke
kryer shumicën e detyrave që sot
i bën policia e xhandarmëria. Ata
ishin pronarë të dyqaneve të
ndryshme. Prania e tyre e
zhurmshme në rrugë kishte
domethënien se ata ishin në
pozitë që të bënin rezistencë të
fortë kundër shtetit reformues.
Mahmuti II së pari e dërgoi
ushtrinë nëpër kafehane dhe
berberhane, shumica e të cilave
ishin prona të vëllazërive jeniçere.
Duke siguruar fitore ushta rake, ai
(sikur edhe shumë sulltanë të
tjerë që dëshironin të mundnin
rebelimet në rrugë, më i njohuri
ishte sulltan Murati IV, për të cilin
thuhet se ende shëtitet tebdil
nëpër rrugët e qytetit gjatë natës)
i mbylli kafehanet dhe
berberhanet. Këtu mund të
tërheqim një paralele me diçka
tjetër që shpesh kam parë në
jetën time: parapëlqimi i
Republikës moderne për
mbylljen e gazetave. Deri vonë
secila kafehane dhe berber hane
në qytet ka shërbyer (sikur

dolmuş-ët, taksitë e përbashkëta
të fëmijërisë sime) si vende ku
lajmet, legjendat, thashethemet e
çastit, gënjeshtrat e kulluara,
përrallat tërbuese dhe rezistenca,
fabrikoheshin dhe pasuro heshin
për t’i minuar deklarimet e
udhëheqësve fetarë dhe
shtetërorë. Në këtë mënyrë rrihej
shtegu për thashetheme dhe
puçe kundër tyre, derisa të gjitha
lagjet që rrethonin xhamitë,
kishat, pazaret, dhe fshatrat rreth
Bosforit, shërbenin si një gazetë
lokale.
Atyre ditëve Stambolli krenohej
për shumë revista gazmore ndër
të cilat ‘Akbaba’ (Gjypi) ishte më e
dalluara sepse gërshetimi i tyre i
lajmeve dhe zmadhimi i miteve
urbane ofronin shprehjen e plotë
të frymës së rezistencës. Ato
gjendeshin edhe në berberhanet
e fëmijërisë sime. Sot televizioni
pa ia nda bërtet duke përmbytur
kanalet e vjetra të komunikimit
dhe në mënyrë aq të madhe e
zvogëlon fuqinë e llafeve dhe
rezistencën e kafehaneve dhe
berberhaneve të qytetit. Kjo nuk
duhet të jetë befasi pasi që me
ardhjen e televizorit, kohës së artë
të revi stave gazmore të
Stambollit, të cilat dikur patën
arritur shifrën e qarkullimit deri
një milion, tashti u ka ardhur
fundi. (Vite më vonë, kur shkova
te një berberhane në Nju-Jork,
pashë se njerëzve që pritnin për
t’u shërbyer nuk u jepnin revista
gazmore, por një ekzemplar të
Playboy-it dhe kjo gjë nuk ishte
shumë befasuese). Sa i përket
Akbaba-s, revistë pa të cilën asnjë
ber berhane nuk do të ishte
komplete gjatë fëmijërisë sime,
më vonë doli se pronari i saj, Yusuf
Zija Ortaçi, kishte pranuar
ndihma sekrete nga një fond
privat i kontrolluar nga kryemi -
nistri Adnan Menderesi dhe
Partia Demokratike në pushtet,
por kjo gjë ka ndodhur edhe në
vitet 1870 kur sulltan Abdyl
Hamiti ndërmori masa për ta
kontrolluar opozitën duke ia
blerë botimet – një traditë e cila
në një mënyrë më subtile
vazhdon edhe sot.
Kur isha djalë i vogël, duke pritur
radhën në berberhane, shfletoja
nëpër faqet e Akbaba-së, duke u
ndalur aty-këtu për t’i vështruar
karikaturat e vizatuara lokale të
qytetarëve të stepur nga çmimet e
gjërave, duke më pëlqyer
anekdotat për shefat dhe
sekretareshat e tyre, tregimet e
humoristit të popu llarizuar, Aziz
Nesinit, dhe vizatimet e huazuara
nga revistat e Perëndimit. Veshët
e mi ishin gjithmonë në gjendje
gatish mërie për bisedat përreth
meje. Natyrisht, tema që
diskutohej më së shumti ishte
futbolli dhe prognozat e futbollit.
Disa njerëz, siç ishte kryeberberi
Totoja, derisa lëvizte ndërmjet tri
karrigeve me tre myshterinj, i
paraqiste mendimet e tij për

boksin apo për kuajt, ku ai luante
kohë pas kohe. Berberhania e tij,
e cila mbante emrin vegimtar
Venus, gjendej në fund të sokakut
të mbuluar, matanë xhadesë së
shtëpisë sonë në Nişantaşi.
Totoja ishte njeri i lodhur dhe i
mazun por ai tjetri, një nga dy
pronarët e tjerë, ishte irritues dhe
tullac, kurse pronari i tretë ishte
në të dyzetat dhe mbante
mustaqe të holla si të Douglas
Fairbanksit. Më kujtohet se ky
ishte më pak i interesuar për të
biseduar me myshterinjtë e tij në
lidhje me çmimet e larta,
dyqanet e reja në mëhallë,
këngëtarët dhe yjet e kohës apo
për politikën e brend shme sesa të
diskutonte për çështje ndërkom -
bëtare dhe për gjendjen në
dynjallëk. Ajo që më bënte
përshty pje më së shumti ishte se
kur vinte myshteriu, i cili ishte
veça nërisht i njohur, i dijshëm,
ekspert, i fuqishëm apo i shtresës
së lartë, ky berber bashkë me të
tjerët fillonin me pyetje përulëse
duke filluar me Ne, natyrisht, nuk
kemi ndonjë ide…. dhe, sapo e
bënin myshte riun të hapej,
shpejtonin ta vendos nin bisedën
në sheshin e fushës së diturisë
dhe fuqisë të tij. Nëse merrnin
xhevape të ngjashme me
Kushton kaq lira apo Ato anije
transportuese janë më të mëdha
se një fushë e futbollit apo nëse u
thuhej se një politikan i famshëm
kishte ndonjë dobësi tronditëse
apo kishte bërë ndonjë akt qyqar,
ata ose belbëzo nin diçka si nc,
nc, nc ose qap, qap qap, sikur
shumë zogj të vegjël derisa brisku
i rrojës, që rrëshqiste aq lehtë dhe
ngjitas, ndalej për një çast ndërsa
berberi dhe myshteriu e shikonin
njëri-tjetrin në sy nëpërmjet
pasqyrës dhe pastaj pllakoste një
qetësi.
Nëse pas tentimit të hapjes së
bisedës me pyetjet Pra, çfarë po
ndodh? ose Si janë gjërat? ose A
jeni për një çaj?, myshteriu
mbetej i vranët dhe i heshtur, ata
fillonin të llafoseshin kot me
njëri-tjetrin. Në këto muhabete
njëri e luante rolin e njeriut që i
kishte ikur nafaka, i dyti ishte plot
me mesele, kurse i treti ishte
gjithmonë dhelparak. Mënyra se
si e shpotisnin njëri-tjetrin në
këto muhabete (sikur në
“Mehmeti ia lëshoi edhe një herë
Totos kësaj jave”) ma kujtonte
sparingun që e kisha dëgjuar në
radio në mes të Karagözit, heroit
tradicional të teatrit të hijeve, dhe
gruas së tij gjuhëmprehtë,
Hacivates. Kur myshteriu rruhej, i
hiqej përparësja, lejohej djaloshi
t’ia krihte flokët, jepej bakshishi
dhe kur ai dilte nga dyqani,
pronari me mustaqe të
Fairbanksit, i cili kishte treguar
një kurtuazi dhe respekt, fillonte
t’ia shante nënën dhe motrën
këtij njeriu. Kjo ishte se si unë
zbulova që bota e të rriturve ishte
e popullzuar me tipa të dyfishtë,

hidhërimi i të cilëve ishte më i
thellë se çdo gjë që njihja unë në
botën time të fëmijërisë.
Në berberhanet e fëmijërisë sime
i përdornin gërshërët, makinat e
mëdha qethëse (të cilat me
hidhërim i mënjanonin nëse nuk
prisnin mirë), krehrit, topthat e
pambukut për të mbajtur flokët
jashtë veshëve, ujin e kolonjës,
pudrën, dhe për të rriturit
briskun e rrojës, shkumën,
krehrin për rrojë dhe përparëset e
bardha. Sot, pos disa mjeteve
elektrike siç është terësja e
flokëve, mjetet nuk kanë
ndryshuar shumë dhe kjo duhet
të na e përkujtojë se, edhe pse
shkrimtarët e Stambollit nuk i
kanë shënuar kurrë traditat e
tyre, këta berberë (të cilët i
përdornin të njëjtat mjete me
shekuj duke llafosur sa punonin)
me siguri kanë bërë muhabet në
të njëjtën mënyrë për një kohë po
aq të gjatë.
Nga miniaturat e kohës mund të
shihet se brisku i rrojës ka qenë
në përdorim në shekullin XVII.
Përfaqësuesit e tarafit të
berberëve, duke parakaluar para
Sulltan Ahmetit, për të desh muar
talentin e tyre, vendosnin një
berber kokëposhtë nga kulmi i
karrocës së ekspozitës derisa e
rruante në mënyrë të përsosur
një myshteri. Atyre ditëve koka e
njeriut që duhej rruar vendosej te
gjunjët e berberit. Ky zakon
kishte krijuar mënyrën për
tregim klasik të dashurisë në të
cilin një njeriu iu kishte mbu shur
mendja që t’i qethte [rruante]
krejt flokët, mjekrën, musta qet
dhe të gjitha qimet vetëm sa për
të qenë afër çirakut të bukur të
berberit. Të njëjtin motiv e
shohim në tregimin folklorik mbi
Kerimin dhe Aslin në të cilin
dashnori i nxjerr dhëmbët vetëm
për të qenë afër dentistit të bukur.
Kjo na përkujton se berberët dhe
dentistët janë parë si posedues të
njohurisë së ustallarëve dhe disi
duke e tejkaluar ekspertizën.
Berberët, disa në berberhane e
disa në vende të ndara, po ashtu,
kanë bërë synet dhe të gjitha
procedurat e tjera të operacio -
neve të vogla. Kjo u ka dhënë
atyre vend me rëndësi qendrore
në shoqërinë e Stambollit. Por,
kur kam qenë fëmijë, ajo që
frikohesha nga berberët ishte se
ata mund të më nxirrnin fjalë nga
goja, sikur dentistët zanatlinj që
nxjerrin dhëmbë, pastaj t’i
shpërndajnë shpejt ato si çdo
gazetë.
Kjo ishte arsyeja që kur ulesha në
berberhanen Venus dhe kur e
lexoja Akbaba-në dhe kur e
dëgjoja zërin që thoshte “eja këtu
efendi i vogël”, shqetësohesha si
të isha ftuar të ulesha në karri gen
e dentistit. Nuk vinte kjo nga
arsyeja se qethësja nganjëherë
m’i shkulte flokët nga qafa apo
për shkak të atij çasti kur
gërshërët futeshin në mua.

(Vizita ime te berberi gjithmonë
dukej se përshkohej me
dhembje). Frikohesha sepse
mendoja që mund të më
rrëshqiste nga goja ndonjë sekret
i familjes. Unë e kisha një dajë që
kishte shkuar në Amerikë dhe
nuk ishte kthyer kurrë. Pasi që ma
kalonin bezen e bardhë mbi kokë
dhe pasi ma shtrëngonin, siç ia
bëjnë atij njeriu që e dërgojnë për
ta varur në trekëndësh, pyetjen e
parë që mund të ma bënin mund
të ishte “Kur do të kthehet daja yt
nga Amerika?” Unë nuk e dija.
“Sa vite u bënë që shkoi?”
“Ai ka shkuar motiiii”, do të
përgjigjej tjetri. “Ai kurrë nuk do të
kthehet, jo, kurrë. A e pati kryer
shërbimin ushtarak?” Këtu do të
pasonte një heshtje. Unë do të
shikoja veten time, i turpëruar
njësoj sikur ai që kishte “ikur” nga
vendi para shërbimit të tij
ushtarak dhe do ta kujtoja
gjyshen duke qarë kur i lexonte
letrat gjithnjë e më të rralla të
dajës tim në një turqishte gjithnjë
e me të thyer. Por, frika ime e
vërtetë ishte se berberët mund të
nxirrnin nga unë edhe më shumë
sekrete që familja ime i kishte
ruajtur me sukses e që unë nuk
kisha dëshirë t’i kujtoja.
A ishte kjo për arsye se unë i
parashihja këto rreziqe dhe për
arsye se e ndjeja se që nga çasti që
hyja brenda së shpejti do të më
shkonin djersët rrëke (siç do të
djersitesha edhe sot ulur përballë
ndonjë gazetari që interesohet
për jetën time private) dhe që në
vizitën time të parë te berberi më
shpërthyen lotët? Për disa qethje
të ardhshme dhe në ditët që isha
i sëmurë, Totoja, pronari me flokë
të bardha dhe me fytyrë të
pakën dshme, i mblidhte veglat e
zanatit në një çantë dhe vinte në
shtëpi që të m’i qethte flokët. Ai e
shtrinte një gazetë mbi tavolinë, e
vendoste një karrige përmbi, dhe
më ulte mua në të ashtu që të vija
në një nivel me gërshërët e tij. Ky
njeri i ngrysur, që e mbante veten
të ndarë nga shokët e tij llomo -
titës, edhe këtu ishte i heshtur.
Pasi që mua më pëlqente heshtja
e tij nuk vonohesha që të shkoja
në berberhane për t’i qethur
flokët. Kjo ishte koha kur kuptova
se berberi i cili ju rruan në
heshtje, pa nxjerrë asnjë fjalë nga
goja juaj apo pa ndarë me ju
ndonjë thashetheme të mëhallës
apo të politikës dhe i cili nuk e
shan askënd, nuk është fare
berber.

(Marrë nga numri i 12 i revistës
“Akademia”. Përktheu: Daut

Dauti.
Të drejtat e këtij përkthimi,

përkthyesi dhe botuesi.
Nuk bën të publikohet në media
të tjera pa pëlqimin e përkthyesit

ose të botuesit)
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Trajneri i ri i Kosovës zbulohet në
janar

Përfaqësuesja e Kosovës në futboll, pas shkarkimit të
trajnerit Bernard Challandes, momentalisht në krye ka
vendosur ndihmësin Primoz Gliha, i cili veçse ka
zhvilluar dy ndeshje në krye të “dardanëve”. Gliha do të
jetë në krye të Kosovës deri në vendimin e radhës të
marrë nga Federata e Futbollit e Kosovës për postin e
trajnerit, vendim ky që pritet të merret me fillimin e vitit
të ri. Përmes një raportimi të lëshuar nga FFK-ja për
vendimet e marra nga mbledhja e Kreut Ekzekutiv,
raportohet se përzgjedhësi i ri i Kosovës do të zbulohet
nga fillimi i vitit të ardhshëm, respektivisht nga muaji
janar. “KE diskutoi dhe trajtoi një varg emrash mjaft të
mirë për postin e përzgjedhësit të Kombëtares A pas
shkëputjes së bashkëpunimit me përzgjedhësin
Challandes. Në këtë drejtim KE me kujdes të veçantë do
të shqyrtojë dhe analizoi çdo kandidaturë të mundshme
në mënyrë që në fillim të vitit të ri FFK-ja ta ketë njeriun
e duhur që do ta drejtojë kombëtaren A”, shkruante në
raportin e FFK-së.

Kuka merr titullin ‘Doctor Honoris
Causa’

Trajneri i xhudos së Kosovës, Driton Kuka, këtë të premte
ka bërë me dije se në Universitetin “Luarasi” në Tiranë ka
marrë titullin akademik “Doctor Honoris Causa”. “Jigoro
Kano xhudon e kishte bërë pjesë të Sistemit Edukativo-
Arsimor në Japoni”, ka shkruar Kuka në profilin e vet në
“Facebook”. Më tej, Kuka ka thënë se shpreson që sporti i
xhudos që, sipas tij, e ka bërë krenar një komb dhe që
promovon edukim në çdo aspekt, të bëhet pjesë e
sistemit edukativ në Kosovë e Shqipëri.

Benson, MVP i xhiros së 11-të

Java e 11-të e Art Motion Superligës së Kosovës ka sjellë
superndeshje dhe me rikthime, duke veçuar fitoren e
Golden Eagle Yllit ndaj Sigal Prishtinës 70:72, ku
therandasit ishin duke humbur me 20 pikë dhe rikthimin
e Trepçës ndaj Pejës me rezultat 87:93. Basketbollisti më i
dalluar i Yllit ishte Barret Benson me 20 pikë e 11
kërcime, si dhe dy topa të vjedhur. Benson ishte lojtari
më i mirë i ndeshjes dhe i javës së 11-të. Në fitoren e
Trepçës ndaj Pejës, te mitrovicasit u dallua Taurus
Cockfiled me 25 pikë, dy kërcime dhe dy asistime, kurse i
jashtëzakonshëm ishte Tryone White me 32 pikë, 13
kërcime dhe shtatë asistime, por që nuk arriti ta
ndihmojë skuadrën e tij Peja. Bashkimi ia thelloi edhe më
shumë krizën Rahovecit, ndërsa te prizrenasit më i miri
ishte Avi Toomer me 24 pikë, nëntë kërcime dhe katër
asistime, ndërsa fitore të pritur shënoi Prizreni 16 ndaj
Dritës, ku u dallua qendra Urim Zenelaj me 18 pikë, 16
kërcime dhe pesë asistime.
Top 5-shi i javës së 11-të: Barret Benson i Golden Eagle
Yllit, Tryone White i Pejës, Taurus Cockfiled i Trepçës, Avi
Toomer i Bashkimit dhe Urim Zenelaj i Prizrenit 16.

SHKURT 

PISHINË, 19 NËNTOR -
Përfaqësuesja e Kosovës në
karate e ka zënë vendin e
shtatë në ekipore në
Kampionatin Botëror të
Karatesë që po mbahet në
Dubai të Emirateve të
Bashkuara Arabe.
Karateistët e Kosovës
shënuan tri fitore. Në

raundin e parë mundën
Afrikën e Jugut, në të dytën
Kilin, ndërsa në të tetën e
finales humbën nga Italia, e
cila, falë kalimit në finale, i
mundësoi Kosovës
repesazhin. Djemtë
“dardanë” e nisën mirë
repesazhin, duke fituar ndaj
Brazilit, por që më pas

pësuan u mundën nga
Kazakistani, duke humbur
mundësinë për të luftuar për
medaljen e bronztë. Është ky
suksesi më i madh i
karateistëve tanë në ekipore,
në një Kampionat Botëror.
Në konkurrencën e femrave,
Kosova ishte ndalur në
raundin e parë nga Rusia. Të

enjten katër garuesit Fortesa
Orana, Elhami Shabani,
Albulena Gërvalla dhe Ylli
Cenaj, garuan në individuale
përmes repesazhit, por pa
mundur të hyjnë në zonën e
medaljeve. Drejtësinë në
Botëror e ndanë edhe
gjyqtarët e Kosovës, Ardian
Muhadri dhe Besim Ilazi.

Kosova zë vendin e shtatë në Kampionatin Botëror të Karatesë

Veton ZYMBERI 

PRISHTINË, 19 NËNTOR - Skuadra e
Dritës është përgatitur maksimalisht
për ndeshjen e radhës kundër
Drenicës e cila zhvillohet sot (e
shtunë) në kuadër të javës së 14-t në
BKT Superligën e Kosovës në futboll. 
Trajneri i skuadrës nga Gjilani,
Ardian Nuhiu, një ditë para ndeshjes
me skuadrën kuqezi, ka thënë se
Drita me ndihmën e tifozëve do të
shënojë fitore në këtë ndeshje. “KF
Drenica po bënë një punë të mirë,
është skuadër e shpejtë në sulm dhe
agresive në mbrojtje. Jemi munduar
që në aspektin taktik të përgatisim
një kundërlojë, që nesër besoj ta
shfaqim në mënyrën më të mirë. Na
gëzon fakti që kthehen tifozët tanë,
na kanë munguar shumë, kam
besim që do të na mbështesin dhe
do t’i japin skuadrës një motiv shtesë
për të shkuar drejt fitores”, ka thënë
Nuhiu. “Çdo ditë që po kalon djemtë
po njihen me njëri-tjetrin dhe kam
besim te grupi që nga ndeshja e
nesërme t’i marrim pikët që i kemi
lënë rrugës. Shpresoj që në ndeshjet
e ardhshme t’i tregojmë kualitetet
tona”, ka shtuar Nuhiu. 
Në konferencën për media i
pranishëm ishte edhe futbollisti
Esosa Priestley. Ky bëri me dije se
klubi i Dritës është përgatitur mirë
dhe në ndeshjen e radhës pret pikët
maksimale. “Ne jemi takuar me
Drenicën dhe kemi arritur të fitojmë.
Mendoj se kemi marrë energjinë e
duhur nga përgatitjet dhe jemi gati
për ndeshjen e radhës. Shpresoj t’i
fitojmë tri pikë”, ka thënë Priestley.
Trajneri Ardian Nuhiu konfirmoi se
futbollisti Arbnor Muja është
rikuperuar, kurse në ndeshjen e
radhës Dritës do t’i mungojnë Rron
Broja dhe Muharrem Jashari. 

Në anën tjetër Klubi i Drenicës në
faqen zyrtare ka parashikuar
ndeshje të vështirë pas situatës së
fundit në Klubin nga Skenderaj. Siç
dihet, kuqezinjtë kanë pasur start të
mirë në Superligë, por kriza
financiare e ka kapluar dhe ditë më
parë nga kjo skuadër ka dhënë
dorëheqje e gjithë kryesia e klubit.
“Për të besuarit e Tahir Lushtakut kjo
ndeshje pritet të jetë e vështirë për
shkak të problemeve financiare që
po kalon klubi, por edhe pas
dorëheqjes së kryesisë që erdhi pak
ditë më parë”, thuhet në reagimin e
KF Drenica.

Prishtina ndalet nga
Dukagjini 

FC Prishtina nuk ka mundur të
marrë më shumë se një pikë nga
përballja kundër Dukagjinit në
kuadër të javës së 14-t në BKT
Superligën e Kosovës në futboll.
Kryeqytetasit në stadiumin “Fadil
Vokrri” luajtën 0-0 me skuadrën nga
Klina, kurse me barazim debuton
trajner i ri i Prishtinës, Abdulah

Ibrakoviq. Në pjesën e parë Prishtina
ishte dominuese me raste, por nuk
arriti të shënojë. Endrit Krasniqi,
Leutrim Kryeziu dhe Besnik
Krasniqi shpërdoruan rastet që
kishin, kurse Ahmeti i Dukagjinit
provoi ta befasojë portierin e
Prishtinës, Halimi por, pa sukses. Në
pjesën e dytë Dukagjini pati dy raste
për shënim me anë të Ahmetit dhe
të Januzit, kurse Prishtina, me anë të
Krasniqit, por rezultati mbeti i
pandryshuar. Pas kësaj xhiroje
Prishtina është në vendin e gjashtë
me 18 pikë, kurse Dukagjini tetë me
15 pikë.

Nuhiu dhe Priestley: Presim
fitore kundër Drenicës

Trajneri Ardian Nuhiu dhe futbollisti Esosa Priestley të premten kanë
paralajmëruar se Drita është e përgatitur mirë për të shënuar fitore kundër
Drenicës në ndeshjen e javës së 14-t. “Çdo ditë që po kalon djemtë po njihen
me njëri-tjetrin dhe kam besim te grupi që nga ndeshja me Drenicën t’i marrim
pikët që i kemi lënë rrugës. Shpresoj që në ndeshjet e ardhshme t’i tregojmë
kualitetet tona”, ka shtuar Nuhiu

BKT Superliga - Java 14-t 

Prishtina - Dukagjini 0-0

Të shtunën takohen: 
13:00 Ulpiana - Gjilani
13:00 Feronikeli - Malisheva 
13:00 Drita - Drenica 

Të dielën takohen:
13:00 Llalpi - Ballkani 
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Sheikët e ri të Newcastel
Unitedit nuk kanë synim
blerjen vetëm të Interit, por
tanimë kanë hyrë në garë
edhe për blerjen e
aksioneve të Fiorentinës.
Këtë lajm e ka publikuar
fillimisht eksperti i

merkatos i cili është
njëkohësisht gazetar
sportiv, Alfredo Pedula, i cili
ka deklaruar se fondi “PIF”
nga Arabia Saudite që ka
mazhorancën e aksioneve të
Newcastelit është i
interesuar për klubin vjollcë

duke bërë kështu blerjen e
dytë të një skuadre në
Evropë, pas bardhezinjve në
Premierë Ligë. Fondi “PIF”, i
drejtuar nga Princi i Kurorës
Saudite, Mohamad Bin
Salman, ka bërë shumë bujë
javët e fundit. “PIF” quhet

Fondi i Investimeve Publike
dhe ka asete me vlerë 430
miliardë dollarë, duke
përfshirë pronat kryesore në
marka të ndryshme, nga
Pinterest te Starbucks te
Uber, ka disa kompani që
shohin mbështetjen e saj.

Sheiku i Newcastelit interesohet edhe për dy klubet italiane 

Mourinho rikthen interesimin për
Xhakën

Trajneri i Romës, Jose Mourinho, e ka rikthyer interesimin
për transferimin e mesfushorit shqiptar Granit Xhaka. Lajmi
është bërë me dije nga “Corriere dello Sport”. Në fakt, trajneri
portugez e kërkoi Xhakën edhe në afatin kalimtar të verës,
por marrëveshja nuk është arritur për faktin se mesfushori
pëlqeu ta vazhdonte kontratën me Arsenalin. Xhaka është
lënduar në fillim të muajit tetor dhe ende nuk është i
gatshëm për lojë. 

De Bruyne: E ardhmja ime nuk është e
lidhur me Guardiolan

Mesfushori i Manchester Cityt, Kevin de Bruyne, këmbëngul
se e ardhmja e tij nuk është e lidhur me trajnerin Pep
Guardiola. Ylli belg pranon se nuk mund ta imagjinojë të
luajë për një trajner tjetër në këtë fazë, megjithëse thotë se
nuk do ta ndjekë atë nëse largohet ndonjëherë. Në vend të
kësaj, De Bruyne beson se trashëgimia e trajnerit të
Guardiolës është aq e fortë saqë stili do të ruhet pasi ai
përfundimisht të largohet. “Do të ishte e çuditshme nëse nuk
do të luaja më nën Pep, por nuk do të shkoja me të nëse ai
largohej nga Manchester City dhe unë jam ende nën
kontratë. Por filozofia e klubit anon drejt kësaj, sepse ata
luajnë kështu te të rinjtë dhe gjithashtu me ekipin e femrave”,
ka thënë De Bruyne.

Allegri: Duhet kujdes me Dybalan, na
pret sfidë e vështirë me Lazion

Juventusi do të luajë një ndeshje të vështirë këtë fundjavë
ndaj Lazios në “Olimpico”. Trajneri i bardhezinjve deklaroi se
Paulo Dybala është në dyshim, ndërkohë që ka vlerësuar
bardhekaltrit dhe trajnerin Sarri. “Maurizio është një trajner
shumë i mirë. Nuk duhet harruar se këtu ka fituar një titull
kampion. Tani është momenti që të veprojmë, jo të
mendojmë dhe të flasim. Fillon një javë vendimtare dhe
duhet të vlerësoj se cilin lojtar do ta marr në Romë. Dybala?
Duhet kujdes, sepse pulpa është e rrezikshme. Përballen dy
skuadrat që në 10 vjetët e fundit kanë ndarë trofetë në Itali,
kupën dhe kampionatin. Një sfidë e bukur, dy skuadra që po
notojnë rreth vendit të katërt. Do të jetë një ndeshje e
vështirë. Kam parë vetëm lojtarët evropianë, pasi amerikano-
jugorët erdhën me vonesë dhe do të shoh sot se kë do të kem
në dispozicion”, ka thënë Allegri.

De Jong, afër Cityt  
Frenkie de Jong mund të largohet shumë shpejt nga
Barcelona. Mesfushori holandez para dy vjetësh ka zbarkuar
në “Camp Nou”, derisa tash ka përfunduar në listën e
dëshirave të Manchester Cityt. “The Sun” ka raportuar se
trajneri Pep Guardiola dhe Manchester City janë gati të bëjnë
një çmenduri për mesfushorin e Kombëtares së Holandës.
Bëhet fjalë për një shifër prej 100 milionë eurosh e cila do të
zgjidhte shumë probleme Barcelonës.  

SHKURT 

Prishtinë, 19 nëntor -
Përfaqësuesja e Kosovës në
futboll ka shënuar ngritje në
renditjen e re të FIFA-s.
“Dardanët”, pas ndeshjeve të
muajit në nëntor, nga vendi i

113 janë ngritur në vendin e
111. Kosova u befasua nga
Jordania në ndeshjen e
zhvilluar në stadiumin “Fadil
Vokrri”, duke u mposhtur 0-2.
Mirëpo, “dardanët”

ndryshuan fytyrën pak ditë
më pas, duke barazuar 1-1 në
udhëtim me Greqinë, në
ndeshjen e fundit të
kualifikimeve për Botërorin
“Katar 2022”. Kjo paraqitje

pozitive ka ndihmuar Kosovën
të ngrehet për dy pozita. Në
anën tjetër Kombëtarja e
Shqipërisë ka rënë për tri
pozita. Humbja e turpshme
me Anglinë (5-0) dhe fitorja

minimale ndaj Andorrës (1-0)
kanë ndikuar negativisht.
Kuqezinjtë humbasin tri
vende në renditjen e re të
FIFA-s, teksa nga vendi i 63-të
tashmë gjenden në të 66-tin.

‘Dardanët’ dy pozita më lart, ‘kuqezinjtë’ tri më poshtë

PRISHTINË, 19 NËNTOR - Federata e
Basketbollit e Kosovës (FBK) ka
jetësuar projektin e Qendrës
Nacionale të Basketbollit, që ka
filluar më 18 tetor, ku janë
grumbulluar basketbollistët më
të mirë nga e tërë Kosova. Ata
janë akomoduar në Prishtinë dhe
po stërviten nga dy herë në ditë,
ku do të zhvillojnë edhe ndeshje
miqësore vendore dhe
ndërkombëtare, kurse të gjitha
shpenzimet e këtij mbulohen
nga FBK-ja. Kjo është hera e parë
në vendin tonë që po
organizohet një projekt i tillë si
Qendra Nacionale e Basketbollit,
ku edicionin e ardhshëm pritet të
grumbullohen edhe vajzat. 
Projekti nga FBK-ja është
katërvjeçar dhe synon të nxjerrë
talente që do t’u shërbejnë
kombëtareve të Kosovës dhe
basketbollit të Kosovës. “Ky është
një projekt madhor dhe shumë i
rëndësishëm për basketbollin e
Kosovës, ku do të grumbullohen
lojtarët/et me potencial për të
ardhmen, e më pas do të jenë
pjesë e kombëtareve të Kosovës,
por në të njëjtën kohë është edhe
projekt që do të ndihmojë edhe
klubet prej nga vijnë këta lojtarë.
FBK gjithmonë u ka kushtuar

rëndësi gjeneratave të reja dhe ky
është projekti i radhës, që
gjeneratat e reja të zhvillohen
edhe më shumë. Për këtë arsye
projektin e ka mbështetur
Ministria e Kulturës, Rinisë dhe
Sportit (MKRS), që vazhdimisht e
ka ndihmuar basketbollin e
Kosovës, falë projekteve serioze
dhe qasjes tonë për zhvillimin e
talenteve të reja”, ka thënë Elvira
Dushku, sekretare e
përgjithshme e FBK-së.
“Federata e Basketbollit e
Kosovës ka aplikuar në thirrjen
publike për ofrimin e
mbështetjes financiare publike
për OJQ-të e fushës së sportit
(Pakoja e Ringjalljes Ekonomike),

dhe duke marrë parasysh faktin
se bëhet fjalë për një projekt
serioz dhe të përgatitur deri në
detaje, MKRS-ja e ka mbështetur
FBK-në financiarisht për
implementimin e këtij projekti.
MKRS-ja e mbështet këtë projekt
financiarisht, por e ka
mbështetur që nga ideja për
themelimin e kësaj qendre, që
është e para dhe e vetmja në
vendin tonë, andaj ne i
falënderojmë institucionet tona
sportive për këtë përkrahje dhe
premtojmë se qasja jonë do të
vazhdojë të jetë serioze dhe
profesionale për implementimin
e këtyre projekteve madhore”, ka
shtuar Dushku.

MKRS-ja e mbështet Qendrën
Nacionale të Basketbollit

OHIO, 19 NËNTOR - Golden State
vijon ta kryesojë renditjen e
Konferencës së Perëndimit dhe
të NBA-së. Warriorsi fitoi me
rezultat 104-89 në fushën e
Clevelandit, një tjetër ndeshje
magjike e Stephen Curryt, autor
i 40 pikëve. Zhgënjen skuadra e
clippersve, që u mund me
rezultat 120-108 nga Memphisi.
Paul George realizoi 23 pikë për

miqtë, por që s’mjaftuan, ndërsa
për Memphisin u dallua Moranti
me 28 pikë. Fiton edhe ekipi i
Utah Jazzit, që mundi 119-103
Toronton, sfidë ku dallimin e
bënë lojtarët e stolit, nga ku
erdhën 47 pikë. Miami merr
kreun e renditjes në Lindje, pas

fitores me rezultat 112-97 ndaj
Washingtonit, dy ekipe që këtë
sezon janë pretendente. Beali
realizoi 30 pikë për
Washingtonin, por që mbetën
për statistikë, ndërsa për
Miamin u dallua Butleri me 32
pikë.

Shkëlqen Curry, Golden State 
dominon në NBA

REZULTATET 

Cleveland - Golden State 89-104
Miami - Washington 112-97
Memphis - Clippers 120-108
Minnesota - San Antonio      115-90
Denver - Philadelphia 89-103
Utah Jazz - Toronto 119-103
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Republika e Kosovës 
Republika Kosovo/ Republic of Kosovo 

Këshilli Prokurorial i Kosovës/ Tužila ki Savet Kosova/Kosovo Prosecutorial Council 
Sekretariati / Sekretarijat / Secretariat 

Në bazë të nenit 31 të Ligjit Nr. 06/L-056 për Këshillin Prokurorial të Kosovës, në bazë të Ligjit 
Nr.03/L-149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës dhe Rregullores Nr. 02/2010 për 
Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil të Kosovës, në bazë të Aktgjykimit nr. Ref 
AGJ.1583/20 të datës 09 Korrik 2020 si dhe Vendimit të Këshillit Prokurorial të Kosovës 
KPK/Nr. 193/2021 të datës 26 Mars 2021, Sekretariati i Këshillit Prokurorial të Kosovës, shpall 
këtë: 

 

 V A ZH D I M  I  K O N K U R S I T  
 
I. Asistent për Shërbime të Sigurisë 

Prokuroria Themelore në Prizren, një (1) vend pune  
 
Referenca:  KPK/ZKPSH/SKPK/PA/PSRK/PTH/POZ- 020 
Emri Pozitës:  Asistent për Shërbime të Sigurisë 
Pozita:   Pozitë e karrierës 
Niveli:   Administrativ 3 
Kodi punës:  AD/880 
Raporton tek:  Administratori i Prokurorisë 
Numri i Pozitave: Një (1) pozitë 
Koeficienti:  Pesë (5)  
Akti i emërimit: Pa afat  
Puna provuese: 12 muaj  
Vendi:   Prizren 
Qëllimi i vendit të punës:  
Përgjegjës për sigurinë e objektit dhe personelit. 
Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore:  
Përgjegjës për përcjelljen, kontrollimin dhe mënjanimin e mundësisë së shkaktimit të rrezikut 
për objektin dhe personelin e prokurorisë; 
Ofron mbështetje teknike operative për zbatimin e praktikave me te mira te sigurimit. 
Mbanë shënime mbi  të gjitha lëvizjet dhe ngjarjet gjatë orarit të punës, duke i vëzhguar dhe 
ndaluar  automjetet e pa autorizuara 
Ruan konfidencialitetin .  
Paraqet kërkesat për furnizim ose blerje të materialit të nevojshëm për ndriqim, kamera , mjete 
të shurjes së zjarrit , libra të evidencës dhe për çdo gjësend tjetër që i ndihmon kryerjen më 
efikase të punës. 
Kujdeset për respektimin e kodeve të mirësjelljes të shërbimit civil. 
Sipas nevojës kryen edhe punë  tjera sipas kërkesës  së Administratorit. 

 
 
 

Republika e Kosovës 
Republika Kosovo/ Republic of Kosovo 

Këshilli Prokurorial i Kosovës/ Tužila ki Savet Kosova/Kosovo Prosecutorial Council 
Sekretariati / Sekretarijat / Secretariat 

Na osnovu lana 31 Zakona br. 06/L-056 o Tužila kom Savetu Kosova, na osnovu Zakona br.03/L-149 o 
Civilnoj službi Republike Kosova i Pravilnika br. 02/2010 o Postupku Zapošljavanja u Civilnoj Službi 
Kosova, u skladu sa Presudom br. Ref AGJ.1583/20 od 09. jula 2020. godine kao i Odluke Tužila kog Saveta 
Kosova KPK/br. 193/2021 od 26. marta 2021. godine, Sekretarijat Tužila kog Saveta Kosova ponovno 
objavljivanje:  

 
P R O D U Ž E N J E  K O N K U R S A 

 

  

I.  Asistent za Bezbednosne Usluge 
          Osnovno Tužila tvo Prizren, jedna (1) pozicija 
 

Referenca:  KPK/SKPK/ZKPSH/PA/PSRK/PTH/POZ-020 
Naziv pozicije: Asistent za Bezbednosne Usluge 
Pozicija:  Pozicija karijere 
Nivo:   Administrativno 3 
Kod rada:   AD/880 
Raportira kod:  Administrator Tužilastvo  
Broj pozicija:  Jedna  (1) pozicija 
Koeficient:  Pet (5) 
Akt imenovanja: Na neodre eno 
Probni rad:  12 meseci 
Mesto:   Prizren 
Cilj radnog mesta: 
Odgovoran za sigurnost objekta i osoblja. 
Glavne obaveze i odgovornosti: 
Odgovoran za nadgledanje, kontrolu i uklanjanje mogu nosti izazivanja opasnosti za prostorije i osoblje 
tužilaštva; 
Pruža operativnu tehni ku podršku radi primenu najboljih praksi osiguranja. 
Vodi evidenciju svih kretanja i doga aja tokom radnog vremena, posmatraju i i zaustavljaju i neovlaš ena 
vozila. 
Održava poverljivost .  
Podnosi zahteve za nabavku ili kupovinu potrebnog materijala za osvetljenje, kamere, aparate za gašenje 
požara, knjige dokaza i za bilo šta drugo što pomaže u efikasnijem obavljanju posla. 
Stara se o poštovanju kodeksa ponašanja državne službe. 
Po potrebi, obavlja i druge poslove na zahtev Administratora. 
Poznavanja, spretnosti i sposobnosti za radno mesto: 

Njohuritë, shkathtësitë dhe aftësitë për vendin e punës: 
Njohuri të duhura për mbikëqyrje efektive dhe kryerjen e punës së sigurisë; 
Njohuri të shkëlqyera e gjithëpërfshirëse profesionale nga lëmi sigurisë, 
Shkathsi të punës dhe menjanimit të suksesshëm të rreziqeve për objekt dhe staf; 
I gatshëm të punojë me njerëz të etnive dhe religjioneve të ndryshme; 
Aftësi për ndërmarrjen e iniciativave konkrete gjatë punës dhe lidhur me te; 
Aftësia për ta kryer punën  edhe në kushte të punës nën presion; 
Reagimi duhur  në zgjidhjen e problemeve. 
Përgatitja profesionale dhe kualifikimi: 
Shkolla e Mesme. 
Përvoja e Punës:  
3 vite përvojë pune. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Konkursi është i hapur 7 ditë kalendarike nga dita e publikimit në faqen zyrtare të Sistemit Prokurorial të 
Republikës së Kosovës, si dhe në gazetat ditore, duke filluar nga data 20.11.2021 deri me datë 26.11.2021 si 
datë e mbylljes së konkursit.  
Kërkesa (aplikacioni) për punësim gjendet në web faqen: www.prokuroria-rks.org  
Aplikacionet dorëzohen çdo ditë pune nga ora 08:00 deri në ora 16:00, në Divizionin e Burimeve Njerëzore, kati 
VII, Zyra Nr. 702, Prishtinë, Kosovë. 
Aplikimi përmes postës: Kërkesat e kompletuara me dokumente mund të dorëzohen edhe përmes postës në 
Divizionin e Burimeve Njerëzore të Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës, adresa: Rr. “Luan 
Haradinaj”, nr. 100, Kati 7, zyra nr. 702, 10000 Prishtinë. 
Aplikacionet e dërguara me postë, të cilat mbajnë vulën postare mbi dërgesën e bërë ditën e fundit të afatit për 
aplikim, do të konsiderohen të vlefshme dhe do të merren në shqyrtim, nëse arrijnë brenda 4 katër ditësh, 
aplikacionet që arrijnë pas këtij afati, dhe ato të pakompletuara nuk do të shqyrtohen fare. 
Në rast nevoje mund të na kontaktoni në, tel: 038/200 18874 prej orës 08:00 – 16:00.  
Kushtet e pjesëmarrjes në konkurs: 

- Të drejtë aplikimi kanë të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës të moshës madhore të cilët kanë zotësi të plotë 
për të vepruar, janë në posedim të të drejtave civile dhe politike, kanë përgatitjen e nevojshme arsimore dhe 
aftësinë profesionale për kryerjen e detyrave dhe të cilët kanë aftësi fizike që kërkohen për pozitën përkatëse. 

- Sekretariati i Këshillit Prokurorial të Kosovës, ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e 
Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga të gjitha 
komunitetet në Kosovë. 

- “Komunitetet jo-shumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcional në 
organet e shërbimit civil të administratës publike qendrore dhe lokale siç specifikohet në nenin 11, paragrafi 3 të 
Ligjit Nr.03/L-149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës.” 
Aplikacionit duhet t’i bashkëngjiten kopjet e  skanuara të dokumentacionit të kërkuar:  

- Dëshminë e kualifikimit shkollor; 
- Dëshmi mbi përvojën e punës, Vërtetimi dhe kontrata e punës (Letër Referenca apo Rekomandimi nuk pranohet 

si dëshmi mbi përvojën e punës); 
- Dy rekomandime (nëse keni); 
- Kopjet e dy raporteve të fundit të njëpasnjëshme të vlerësimit të punës (nëse ekzistojnë të tilla); 
- Dokumentin e identifikimit–letërnjoftimi i fotokopjuar; 
- Certifikatë nga Gjykata që nuk jeni nën hetime. 

Në lidhje me datën e mbajtjes së testit me shkrim dhe intervistës, për kandidatët të cilët i plotësojnë kushtet e 
parapara sipas këtij konkursi, kandidatët do të njoftohen bazuar në legjislacionin ne fuqi. 

Odgovaraju e znanje za efikasan nadzor i obavljanje poslova obezbe enja; 
Odli no i sveobuhvatno profesionalno znanje iz oblasti bezbednosti, 
Radne i veštine uspešnog upravljanja rizikom za objekte i osoblje; 
Spreman za rad sa ljudima razli itih etni kih grupa i religija; 
Sposobnost preduzimanja konkretnih inicijativa tokom i u vezi sa radom; 
Sposobnost obavljanja posla ak i pod radnim uslovima pod pritiskom; 
Pravilno reagovanje prilikom rešavanja problema. 
Stru na sprema i kvalifikacija: 
Srednja Škola. 
Radno iskustvo: 
3 godine radnog iskustva. 
 

Konkurs je otvoren 7 kalendarskih dana od dana objavljivanja na službenoj stranici Tužila kog Sistema Kosova, kao i u dnevne 
novine, po evši od 20.11.2021 do 26.11.2021 kao datum isteka konkursa. 
Prijava (aplikacie) za zaposlenje dostupna je na Internetu:  www.prokuroria-rks.org  
Aplikacije se predaju svakog radnog dana  od 08:00 do 16:00, u Diviziji Ljudskih Resursa, VII sprat, Kancelarija br. 702, 
Priština, Kosovo. 
Prijava poštom: Zahtevi popunjeni dokumentima tako e se mogu predati poštom Odeljenju za Ljudske Resurse Sekretarijata 
Tužila kog Saveta Kosova, adresa: Rr. „Luan Haradinaj“, br. 100 Sprat 7, kancelarija br. 702, 10000 Priština. 
Aplikacije poslate putem pošte, koje sadrže poštanski pe at nad pošiljkom sa datumom poslednjeg dana roka za apliciranje, 
smatra e se važe im i uze e se na razmatranje, ako stižu u roku od 4 dana, aplikacije koje stižu posle ovog roka ili su 
nekompletirane ne e se uzeti u obzir uopšte.  
U slu aju potrebe možete da nas kontaktirate na, tel: 038 / 200 18874 od 08:00 do 16:00 asova.  
Uslovi u eš a na konkursu: 
- Pravo apliciranja imaju svi gra ani Republike Kosova odrasle dobi koji imaju punu sposobnost delovanja, poseduju civilna 

i politi ka prava, imaju potrebnu školsku spremu i stru ne sposobnosti za vršenje dužnosti kao i fizi kih sposobnosti  koja 
se traže za doti nu poziciju. 

- Sekretarijat Tužila kog Saveta Kosova, pruža jednake mogu nosti zapošljavanja svim državljanima Kosova i do ekuje 
aplikacije od sviju osoba muškog i ženskog pola iz redova svih zajednica na Kosovu.   

- “Neve inske zajednice i njihovi pripadnici imaju pravo na  pravedno i proporcionalno zastupanje u organima civilne 
službe centralne i lokalne državne administracije kao što je specifikovano lanom 11, stav 3 Zakona br. 03/L-149 za Civilnu 
Službu Republike Kosova”. 

Aplikacijama se moraju sastaviti kopije zatražene dokumentacije: 
- Svedo anstvo školske spreme; 
- Dokaz o radnom iskustvu; Potvrda i radni ugovor (Referentno pismo ili preporuka se ne prihvataju kao dokaz radnog 

iskustva). 
- Dve preporuke (ako imate); 
- Kopije dva poslednja naizmeni na izveštaja procene  rada  (ako takvi postoje); 
- Dokument  identifikacije–fotokopirana li na karta; 
- Uverenje od Suda da niste pod istragom. 
U vezi datuma održavanja pismenog testa i intervjua, za kandidate koji ispunjavaju uslove koji su predvi eni na osnovu ovog 
konkursa, kandidati bi e obavešteni na osnovu važe eg zakonodavstva. 
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P R I S H T I N Ë

Duke u bazuar në Ligjin Nr. 03/L-214 për Vlerësimin e Ndikimit në 
Mjedis, Neni 20, pika 2 dhe 4, Kompania “ Frutex” Sh.p.k. Shirokë, Zona 
Industriale pn Suharekë., në bashkëpunim me Ministria e Mjedisit, 
Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës, organizojnë:   
 

DEBAT PUBLIK 
 
Për Raportin e Vlerësimit të  Ndikimit në Mjedis  për përpunimin e 
pemëve dhe perimeve dhe prodhim të lëngjeve dhe produkteve 
ushqimore ( keçap) në Shirokë, Zona Industriale pn Suharekë.  Njoftohet  
publiku i interesuar se më datën  13.12.2021 në ora 10:00 në Zyret e 
kompanisë ,,FRUTEX''Shpk në Zonen Industriale Pn. Suharekë  do të 
organizohet  debat publik nga Kompania “ Frutex” Sh.p.k. Shirokë, Zona 
Industriale pn Suharekë., në bashkëpunim me Ministrinë e Mjedisit, 
Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës. 

Debati publik do të organizohet për Raportin e Vlerësimit të  Ndikimit 
në Mjedis për përpunimin e pemëve dhe perimeve dhe prodhim të 
lëngjeve dhe produkteve ushqimore ( keçap) në Shirokë, Zona 
Industriale pn Suharekë. 

Debati Publik do të organizohet edhe në mënyrë virtuale në platformën 
ZOOM  
Linku: 
ttps://us04web.zoom.us/j/3551128793?pwd=b252S1MvQmphd1o3bW8vck
xadVorQT09 

Në linkun e mëposhtëm  mund të gjeni raportin e VNM-së për 
kompaninë “ Frutex” Sh.p.k. Shirokë, Zona Industriale pn Suharekë për 
përpunimin e pemëve dhe perimeve dhe prodhim të lëngjeve dhe 
produkteve ushqimore ( keçap) në Shirokë, Zona Industriale pn 
Suharekë.  

https:// mmphi.rks-gov.net/dokumentet_dhe_publikimet/279/publikimet 

Pjesëmarrja e juaj na ndihmon ne implementimin e projektit.

� Ermal Zeka shpall të pavlefshme
diplomën e SH.M. Ekonomike “Kadri
Kusari”.

� Arbër Kulludra nga Gjakovë shpall
të pavlefshme diplomën e Gjimnazit
“Hajdar Dushi”.

� Klementina Shabanaj nga Gjakovë
shpall të pavlefshme diplomën e SH.M.
Mjekësisë “Hysni Zajmi.

� Gjendrit Shabanaj nga Gjakovë
shpall të pavlefshme diplomën e SH.M.
Ekonomike “Kadri Kusari”.

� Gabriell Balaj Gjakovë shpall të
pavlefshme diplomën e SH.M.
Ekonomike “Kadri Kusari”.

� Ehat Spahiu shpall te pavlefshme
diplomën SHMLT "11 Marsi" Prizren.

� Suad Kurtaj shpall te pavlefshme 3
dëftesat dhe diplomën SHMLT
"11Marsi" Prizren.

� Jetmir Mustafa shpall të pavlefshme
dëftesat e kl Vl- lX SHFMU "Ibrahim
Fehmiu" Prizren.

� Muhamir Fazlihi shpall te
pavlefshme diplomën SHMLT "11 Marsi"
Prizren.

� Rexhep Gaxholli shpall te
pavlefshme diplomën SHMLT "11 Marsi"
Prizren.

� Ismajl Rexha nga Dobroshi i
Gjakovës shpall të pavlefshme diplomën
e shkollës së mesme teknike
“Nexhmedin Nixha” Gjakovë.

� 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.

>> 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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