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UISKONSIN, 22 NËNTOR - Pesë
persona janë vrarë dhe të
paktën 40 janë plagosur,
përfshirë shumë fëmijë, kur një
veturë ka kaluar nëpër një
paradë të Krishtlindjeve në
shtetin amerikan të Uiskonsinit,
ka njoftuar policia. Numri i
viktimave dhe i të plagosurve
mund të jetë më i lartë. 
Shefi i policisë lokale, Dan
Thompson, ka thënë se një i
dyshuar tashmë ishte vendosur
në paraburgim pas incidentit në
qytetin Uaukesha. “Në këtë
moment, ne mund të
konfirmojmë se pesë persona
kanë vdekur dhe mbi 40 janë
lënduar. Megjithatë, shifrat
mund të ndryshojnë derisa po
marrim më shumë
informacione. Shumë njerëz
janë vetëtransportuar në
spitalet e rajonit”, ka njoftuar
Departamenti i Policisë së
Uiskonsinit.
Pamjet e postuara në internet
kanë treguar një veturë të kuqe
duke lëvizur nëpër paradën e

Krishtlindjeve më 21 nëntor
pasdite.
Videot kanë treguar disa
qytetarë që nxitonin për t’i
ndihmuar viktimat e plagosura,
ndërsa në sfond dëgjoheshin
britma dhe të qara.
Thompsoni ka thënë se nuk
ishte e qartë nëse incidenti

kishte “lidhje me terrorizmin”.
I dyshuari dukej se ishte duke
ikur nga një vend tjetër kur u
përplas me njerëzit në paradë,
ka thënë për “CBS News”, një
zyrtar i sigurisë i njohur me
hetimet.
Policia ka qëlluar në drejtim të
makinës në përpjekje për ta

ndaluar atë.
Departamenti i policisë së
qytetit më vonë ka thënë se
shkollat publike të Uaukesha do
të mbylleshin të hënën. Për
kryebashkiakun e Uaukesha,
Shawn Reilly, kjo është një kohë
“traumatike” për qytetin.
“Zemra ime është për të gjithë

ata që janë prekur nga ky akt i
pakuptimtë”, ka thënë ai.
Një zyrtar i Shtëpisë së Bardhë
ka thënë se presidenti amerikan
Joe Biden është njoftuar
menjëherë për incidentin.
“Shtëpia e Bardhë po monitoron
nga afër situatën në Vaukesha
dhe zemrat tona janë me të
gjithë ata që janë prekur nga ky
incident i tmerrshëm. Ne kemi
kontaktuar me zyrtarët
shtetërorë dhe lokalë për të
ofruar çdo mbështetje dhe
ndihmë sipas nevojës”, ka thënë
ky zyrtar.
Incidente të ngjashme kanë
ndodhur edhe në të kaluarën.
Në vitin 2015, katër persona u
vranë dhe 46 u plagosën në
Stilluater, të Oklahomas, pasi
një grua kishte hyrë me makinë
në një turmë, ndërsa në vitin
2016 një kamion ishte futur
qëllimisht në një treg
Krishtlindjesh në Berlin, duke
vrarë 12 persona. Sulmi në
Berlin ishte i lidhur me grupin
terrorist Shtetin Islamik.

BERLIN, 22 NËNTOR - Mungesa e
stafit po bëhet gjithnjë e më
shumë problem për
kompanitë gjermane, ka
paralajmëruar më 22 nëntor
Shoqata e Dhomave gjermane
për Industri dhe Tregti (DIHK).
Mungesa e punëtorëve të
kualifikuar, sipas DIHK-së,
pritet ta ngadalësojë rritjen
ekonomike. Në raportin e
fundit të kësaj shoqate lidhur
me tregun e punëtorëve të

kualifikuar që është i bazuar në
hulumtimin e rreth 23 mijë
kompanive, DIHK-ja ka
theksuar se mungesa e
personelit aktualisht paraqet
rrezikun më të madh për
industrinë gjermane. 
Sipas raportit të Shoqatës së
Dhomave gjermane për
Industri dhe Tregti, 51 për qind
e firmave, të paktën, pjesërisht
kanë probleme për të gjetur
punëtorë. Në vjeshtë, vetëm 32

për qind e firmave raportuan se
e kishin këtë problem dhe kjo
përqindje i atribuohet
pandemisë. Para krizës me
pandeminë, 47 për qind e
firmave raportuan se kishin
probleme të gjenin punëtorë të
kualifikuar.
Sipas të dhënave, mungesa më
e madhe e punëtorëve është në
industrinë e ndërtimit, në
sektorin e kujdesit shëndetësor
dhe në inxhinierinë mekanike. 

Gjermania përballet me mungesë të punëtorëve të kualifikuar

Pesë të vdekur dhe mbi 40 të plagosur
nga incidenti në Uiskonsin të ShBA-së

Austria futet në izolim të plotë
VJENË, 22 NËNTOR - Austria ka
hyrë në izolim të plotë teksa në
mbarë Evropën janë mbajtur
protesta kundër masave
kufizuese të vendosura për
shkak të rritjes së rasteve me
koronairus.
Në Austri 8.9 milionë banorë
nuk do të lejohen të dalin nga
shtëpia përveç nëse duhet të
shkojnë në punë, të blejnë gjërat
e nevojshme dhe të ushtrojnë.
Ndërkaq, restorantet, baret,
parukeritë, teatrot dhe dyqanet
jothelbësore do të jenë të
mbyllura.
Masat izoluese do të zgjasin deri
më 12 dhjetor edhe pse
autoritetet thanë se do t’i
rivlerësojnë masat pas dhjetë
ditësh. Javën e kaluar Austria
është bërë shteti i parë në
Evropë që e ka bërë të

detyrueshëm vaksinimin. Kjo
masë pritet të hyjë në fuqi në
muajin shkurt.
Masat kundër koronavirusit
nxitën kundërshti dhe protesta,
ndërkaq mbi 30 000 persona
protestuan në Vjenë gjatë
fundjavës. Ndërkaq, vetëm të
dielën, më 21 nëntor, rreth 6 000
persona protestuan në Linz.
Protesta të dhunshme kundër
masave në fundjavë kishte në
mbarë Evropën.
Më 21 nëntor në disa qytete në
Holandë pati protesta të
dhunshme. Policia përdori topa
uji për t’i shpërndarë
protestuesit, ndërkaq këta të
fundit hodhën gjësende të forta
drejt zyrtarëve policorë. Të
paktën katër protestues janë
plagosur.
Në Holandë është vendosur

izolim i pjesshëm, masë e cila do
të zgjasë tri javë. Ky shtet po
regjistron rritje të rasteve me
Covid-19, pavarësisht se 85 për
qind e popullsisë së rritur janë të
vaksinuar plotësisht. 
Protestuesit po kundërshtojnë
propozimin e qeverisë që të
kërkojnë dëshmi nga qytetarët
nëse ata janë të vaksinuar apo të
shëruar, në mënyrë që të mund të
marrin pjesë në ngjarje të
ndryshme që mbahen në
ambiente të mbyllura.
Më 21 nëntor kishte protesta edhe
në Belgjikë, të cilat në Bruksel u
bënë të dhunshme. Protestuesit
kundërshtuan masat e reja që
kërkojnë që qytetarët të pajisen
me certifikata të vaksinimit.
Protesta në fundjavë janë
mbajtur edhe në Kroaci, Zvicër
dhe Itali.
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HALIFAX, 22 NËNTOR - Presidentja e
Republikës së Kosovës, Vjosa
Osmani, e shoqëruar nga
ministrja e Punëve të Jashtme
dhe e Diasporës, Donika
Gërvalla dhe nga ministri i
Mbrojtjes, Armend Mehaj, gjatë
vizitës në Kanada, kanë takuar
kryesuesin e komitetit ushtarak
të NATO-s, admiralin Rob Bauer,
të cilit i ka shprehur mirënjohje
për kontributin e forcave të
Aleancës Veri-Atlantike dhe
KFOR-it gjatë angazhimit në
Kosovë prej më tepër se dy
dekadash.
Në takim me admiralin Bouer,
presidentja Osmani ka shfaqur
gatishmërinë e palës kosovare
për thellimin e bashkëpunimit

me NATO-n, duke përsëritur
qëndrimin se anëtarësimi i
Kosovës në këtë organizatë është
synim dhe interes strategjik. Në
këtë kontekst, ajo ka potencuar
se FSK-ja ndodhet në proces të
transformimit dhe arritjes së
kapaciteteve të plota
operacionale. “Falënderoj të
gjitha ushtritë e vendeve mike,
mbi të gjitha ushtrinë
amerikane, e cila po kujdeset çdo
ditë që FSK-ja të transformohet
në forcë ushtarake profesionale e
cila do t’i bashkohet NATO-s”, ka
theksuar Osmani.
Kurse admirali Bauer ka
përmendur bashkëpunimin e
mirë me Kosovën sa i përket
strehimit të qytetarëve afganë në

Kosovë. Presidentja Osmani ka
vënë në dukje se Kosova mbetet
e përkushtuar të jetë krah
partnerëve të vet strategjikë në
mbrojtjen e paqes globale.
Ndërsa sa përket dialogut me
Serbinë, presidentja Osmani
edhe një herë ka përsëritur
qëndrimin se ky proces duhet të
marrë fund me njohje të
ndërsjellë. Por, sipas presidentes
Osmani, Serbia po luan rol
destabilizues në rajon, e
mbështetur edhe nga rritja e
ndikimit negativ të Rusisë në
rajon. Për këtë shkak, presidentja
Osmani ka theksuar se bashkësia
ndërkombëtare duhet t’i dënojë
tendencat e tilla, sikurse edhe
diskursin nxitës nga pala serbe.

Osmani: Serbia po luan rol 
destabilizues në rajon

Krasniqi: Çlirimi i Kosovës 
ka ndodhur në qershor të vitit 1999

PRISHTINË, 22 NËNTOR (ER) -
Kryetari i Partisë Demokratike të
Kosovës (PDK), Memli Krasniqi,
duke uruar shqiptarët për
përvjetorin e Kongresit të
Manastirit, ka thënë se çlirimi i
Kosovës ka ndodhur në qershor
të vitit 1999. “Gjuha shqipe na ka
mbajtur të bashkuar për shekuj
dhe vetëdija e bartur përmes të
shkruarit të gjuhës shqipe ka
qenë themel i projektit
kombëtar për çlirim. Çlirimi i
ndërgjegjes sonë politike me
shkrimin, leximin dhe
artikulimin e vetëdijes, ka qenë
parakusht për çlirimin politik, i
cili, ndonëse padrejtësisht tepër
vonë, në Kosovë ka ndodhur
vetëm një herë në qershor të vitit
1999, pas luftës së lavdishme e të
drejtë të Ushtrisë Çlirimtare të
Kosovës dhe aleatëve tanë”, ka
shkruar Krasniqi në llogarinë e
vet në “Facebook”. 
Ai ka thënë se Kongresi i
Manastirit ka qenë kthesë
vendimtare për të ardhmen
perëndimore të shqiptarëve.
“Nga 14 nëntori deri më 22

nëntor të vitit 1908, elita
patriotike, intelektuale dhe
atdhetare e kombit do të
mblidhej në qytetin e Manastirit
për të ndërtuar një kohezion
kombëtar rreth të shkruarit të
gjuhës shqipe, duke unifikuar
alfabetin shqip. Kongresi i
Manastirit, rrjedhimisht, është
ngjarje me karakter kombëtar të
jashtëzakonshëm dhe një kthesë
vendimtare e përcaktuese për të
ardhmen e shqiptarëve në
rangun e qytetërimit
perëndimor. Duke shënuar 22
nëntorin, Ditën e Alfabetit,
kujtojmë me nderim të gjithë ata
intelektualë dhe atdhetarë që
tejkaluan barrierat e kohës, duke
u bërë bashkë në thirrjen
kombëtare për të vënë në dritë të
shkruarit e gjuhës shqipe.
Përkundër të gjitha pengesave
dhe rrethanave të kohës, ata u
mbajtën të bashkuar për të
vendosur një mjet vendimtar në
çlirimin e vetëdijes kombëtare, e
cila vetëdije do të kulmonte edhe
me çlirimin politik të kombit
tonë”, ka shkruar Krasniqi.

Kurti: Duan ta përsëritin Bosnjën në Kosovë, 
por nuk do të lejojmë

PRISHTINË, 22 NËNTOR (ER) -
Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti,
ka shprehur shqetësimin e tij për
armatosjen e Serbisë. Në një
intervistë me “Vecernji List” të
Zagrebit, ai ka thënë se Serbia po
shpenzon aktualisht më shumë
për ushtrinë se të gjithë të tjerët në
Ballkanin Perëndimor së bashku.
Ai ka thënë se presidenti serb
Aleksandër Vuçiq dëshiron ta bëjë
Kosovën “shtet jofunksional”. “Në
Serbi nuk ka pluralizëm, ka një
parti. Ajo parti është edhe shteti. Ai
shtet është edhe kisha. Ajo kishë
është edhe partia. Atje nuk ka

pluralizëm, por pretendojnë
demokraci me zgjedhje. Së fundmi
Serbia ka rritur shumë shpenzimet
ushtarake. Bosnja dhe
Hercegovina, Mali i Zi, Shqipëria,
Kosova dhe Maqedonia e Veriut së
bashku nuk shpenzojnë aq sa
Serbia e vetme. Nuk e bën për
shkak të Hungarisë dhe Rumanisë
dhe ky militarizimi i Serbisë është
shumë shqetësues për ne”, ka
thënë Kurti.
Ndërsa i pyetur nëse do të pajtohej
me shkëmbimin e territoreve,
Kurti është përgjigjur negativisht
dhe ka thënë se dëshiron që

dialogu të zhvillohet për të drejtat
dhe nevojat e qytetarëve dhe jo për
shkëmbim territoresh. Ai ka bërë
me dije se në procesin e dialogut të
Brukselit nuk do të lejojë
bosnjëzimin e Kosovës. “Duan ta
përsëritin Bosnjën në Kosovë. Në
Bosnjë e Hercegovinë kemi një
shtet që nuk është republikë, dhe
brenda ka një republikë që nuk
është shtet. Beogradi në mënyrë të
ngjashme dëshiron të bëjë në
Kosovë. Nuk do të lejojmë një gjë
të tillë. Për këtë shteti ka votuar për
mua për ta ndaluar bosnjëzimin”,
ka deklaruar Kurti.



04 E MARTË, 23 NËNTOR 2021 AKTUALE

Muhamet KOCI

PRISHTINË, 22 NËNTOR - Vendimi
i Avokatit të Popullit, Naim
Qelaj, për të mos e dërguar në
Gjykatën Kushtetuese ankesën
e ish-kryesueses së Komisionit
Qendror të Zgjedhjeve (KQZ),
Valdete Daka, kundër vendimit
të presidentes Vjosa Osmani
për ndërprerjen e mandatit të
saj si kryesuese e këtij
komisioni, ka nxitur shumë
kritika ndaj këtij institucioni. 

Partia Demokratike e Kosovës
(PDK) ka kërkuar dorëheqjen e
Naim Qelajt nga ky post, kurse
shoqëria civile ka vlerësuar se
veprimi i këtij institucioni
mund të interpretohet si
interpretim i Gjykatës
Kushtetuese.
Shefi i grupit parlamentar i
PDK-së, Abelard Tahiri, ka
thënë se vendimi i Avokatit të
Popullit për ta refuzuar
ankesën e ish-kryetares së
KQZ-së është i turpshëm. “Nuk
është Avokati i Popullit ai që

duhet ta vlerësojë
kushtetutshmërinë e këtij akti.
Avokati i Popullit është ai që
mbron të drejtat e njeriut në
Republikën e Kosovës dhe në
këtë rast do të duhej ta
dërgonte rastin në Gjykatën
Kushtetuese. Nga sot atij veç
Avokat i Popullit nuk mund t’i
themi. Mund t’i themi ‘avokat i
Vjosa Osmanit. Unë nuk
mendoj që ai e meriton të
qëndrojë në atë pozitë.
Vlerësimet e tij janë të
papranueshme. Vlerësimet se
vendimi paska qenë në
përputhje me Kushtetutën janë
të papranueshme dhe mendoj
se pas këtij akti të turpshëm, ai
nuk do të duhej të qëndronte
në atë zyrë. Do t’i bënte nder
edhe vetes dhe pozitës që të
japë dorëheqje”, ka thënë Tahiri
në një konferencë për media.
Ai ka paralajmëruar se nuk do
të ndalen përpjekjet për ta
siguruar numrin e nevojshëm
të nënshkrimeve të deputetëve
për ta dërguar këtë çështje në

Gjykatën Kushtetuese. “Kam
pasur përpjekje të
vazhdueshme dhe nuk kemi
arritur pajtim. Unë nuk do të
ndalem deri në ditët e fundit,
sepse këtu kemi të bëjmë
qartazi me shkelje kushtetuese.
Nuk po e them vetëm si
opozitë, këtë e ka thënë edhe
Raporti i Progresit, prandaj deri
në ditët e fundit do të merrem
me këtë çështje”, ka deklaruar
Tahiri. 

Avokati i popullit nuk
duhet ta interpretojë

Kushtetutën

Edhe njohësit e proceseve
juridike dhe politike kanë
kritikuar veprimin e Avokatit të
Popullit. Drejtori ekzekutiv i
Institutit të Kosovës për
Drejtësi (IKD), Ehat Miftaraj, ka
thënë për gazetën “Epoka e re”
se vendimi i këtij institucioni
për mosadresimin e ankesës së
Dakës mund edhe të
interpretohet si interpretim i

Kushtetutës. “Institucioni i
Avokatit kërkesën e znj. Daka e
ka shqyrtuar nga këndi i të
drejtave individuale duke
anashkaluar interesin publik,
ruajtjen e pavarësisë dhe
integritetit të KQZ-së dhe asaj
që KQZ-ja përfaqëson në një
shtet demokratik. Në këtë
kuptim, edhe vendimi për të
mos dërguar rastin në
Kushtetuese është shqyrtuar
nga prizmi i të drejtave
individuale dhe jo në kuptim të
kontrollit të kushtetutshmërisë
së Dekretit të Presidentes për
shkarkimin e znj. Daka. Për më
tepër, Avokati i Popullit është i
autorizuar ta referoj kërkesën e
znj. Daka në Gjykatë
Kushtetuese, përderisa vendimi
për mosdërgim mund edhe të
interpretohet si interpretim i
Kushtetutës”, ka deklaruar
Miftaraj. 
Ai i ka ftuar subjektet politike
që të mos e sulmojnë
institucionin e Avokatit të
Popullit. “Në anën tjetër, edhe

Kërkohet dorëheqja 
e Avokatit të Popullit

Partia Demokratike e Kosovës (PDK) ka kërkuar
dorëheqjen e Avokatit të Popullit, Naim Qelaj,
pasi ky i fundit ka refuzuar ta dërgojë në Gjykatë
Kushtetuese ankesën  e ish-kryesueses së KQZ-
së, Valdete Daka. Kjo parti ka bërë me dije se ky
institucion ka dalë hapur në krah të pushtetit.
Ndërsa njohësit e çështjeve juridike dhe politike
kanë vlerësuar se Avokati i Popullit duhet ta
dërgojë ankesën e Dakës në Kushtetuese. Sipas
tyre, mosdërgimi i kësaj ankese në Gjykatën
Kushtetuese mund të interpretohet si
interpretim i Kushtetutës nga Avokati i Popullit 

NJË PJESË E OPOZITËS DHE SHOQËRISË CIVILE KRITIKOJNË VENDIMIN 

E AVOKATIT TË POPULLIT PËR ANKESËN E VALDETE DAKËS



05E MARTË, 23 NËNTOR 2021AKTUALE

përkundër faktit se publiku ose
partitë politike nuk mund të
pajtohen me këtë qasje të
Avokatit të Popullit,
Institucioni i Avokatit të
Popullit luan rol të
rëndësishëm për promovimin e
të drejtave dhe lirive në Kosovë,
të përcaktuar me Kushtetutë
dhe ligj. Andaj, edhe partitë
politike nuk duhet që në publik
ta atakojnë institucionin e
Avokatit të Popullit edhe në
rastet kur nuk pajtohen me
vendimet e tij, pasi kjo
konsiderohet ndërhyrje e rëndë
në pavarësinë dhe integritetin e
këtij institucioni”, është
shprehur ai. 
Kurse analisti politik Ilir
Ibrahimi ka vlerësuar se

Avokati i Popullit nuk është
kompetent për të bërë
interpretime të Kushtetutës.
Sipas tij, ky institucion e ka për
obligim që ankesën e Dakës ta
dërgojë në Kushtetuese.
“Avokati i Popullit nuk është
kompetent për të bërë
interpretime të Kushtetutës,
por të sigurohet që çdo qytetar
të ketë të drejtë për mbrojtje
juridike. Kërkesa e zonjës Daka
ka qenë kjo - pra t’i
mundësohet mbrojtja juridike
para një gjykate kompetente, në
këtë rast Gjykata Kushtetuese.
Gjithçka që duhet të bëjë
Avokati i Popullit është ta
përcjellë këtë lëndë në gjykatën
kompetente për interpretim.
Në rast se nuk e bën një gjë të

tillë, kjo zyrë do t’i mohonte një
qytetari të republikës mbrojtjen
juridike e cila sigurohet me
Kushtetutë, e që në mënyrë
implicite do të paraqiste shkelje
të Kushtetutës”, ka shkruar
Ibrahimi në llogarinë e vet  në
“Facebook”. 
Më 18 nëntor Avokati i Popullit
ka njoftuar se e ka refuzuar
kërkesën e Valdete Dakës për ta
dërguar në Gjykatën
Kushtetuese dekretin e
presidentes Osmani, përmes të
cilit ia ka ndërprerë asaj
mandatin. “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
kjo nuk mund të jetë objekt i
vlerësimit nga Gjykata
Kushtetuese”, është thënë në
njoftimin për media të Avokatit
të Popullit. Sipas këtij
institucioni, Daka nuk ka ofruar
dëshmi se ka shteruar, apo që së
paku ka përdorur mjetet
juridike të cilat duhet të
shterohen para se çështja të
ngrehet në Gjykatën
Kushtetuese.
Ish-kryetarja e KQZ-së, Valdete
Daka, kishte kërkuar nga
Avokati i Popullit që ta
shqyrtojë shkarkimin e saj nga
presidentja Vjosa Osmani, duke
kërkuar që çështja e shkarkimit
të saj të dërgohet në
Kushtetuese. 

Prishtinë, 22 nëntor -
Ambasadori i ri i Kosovës në
Francë, Mehdi Halimi, ka
marrë detyrën. Ambasada e
Kosovës në Paris ka treguar se

Halimi të hënën ka takuar
drejtorin e Protokollit të
shtetit francez, me ç’rast ia ka
dorëzuar kopjen e letrave
kredenciale. “Me rastin e

fillimit të detyrës,
ambasadori i Republikës së
Kosovës në Francë, z. Mehdi
Halimi, ka takuar drejtorin e
Protokollit të shtetit francez,

z. Philippe France, me ç’rast i
ka dorëzuar kopjen e letrave
kredenciale”, ka njoftuar
Ambasada e Kosovës në
Francë.

Mehdi Halimi merr detyrën e ambasadorit të Kosovës në Francë

HAGË, 22 NËNTOR - Në Dhomat e
Specializuara në Hagë ka
përfunduar të hënën dëgjimi i
dëshmitarit të tetë në gjykimin
ndaj ish-pjesëtarit të Ushtrisë
Çlirimtare të Kosovës (UÇK),
Salih Mustafa. Me përjashtim të
disa minutave, seanca ka vijuar
e mbyllur për publikun derisa

dëshmitari i mbrojtur u është
përgjigjur pyetjeve të
prokurorisë dhe të mbrojtëses
së viktimave. Seanca do të
vazhdojë nesër me pyetjet e
avokatit mbrojtës të Mustafës. 
Në fund të seancës trupi
gjykues ka kërkuar nga palët që
mos të përmendin emrat e

dëshmitarëve apo që lidhen me
informacione identifikuese.
Dëshmitari i mbrojtur i cili
mban kodin “W04391” do të
përgjigjet sot ( e martë) në
pyetjet e avokatit mbrojtës të
Salih Mustafës.
Në gjykimin ndaj Mustafës deri
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. Aktakuza
ndaj Mustafës është
konfirmuar më 12 qershor

2020, ndërsa ai ishte arrestuar
më 24 shtator të vitit të kaluar,
me pretendimin për krime
lufte. Mustafa, i njohur si “Cali”,
është duke qëndruar në
qendrën e paraburgimit në
Hagë, ndërsa në deklarimin e tij
para trupit gjykues është
deklaruar i pafajshëm.

Dëshmitari i tetë përgjigjet sot në pyetjet
e avokatit të komandant “Calit” 
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PRISHTINË, 22 NËNTOR (ER) -
Ministria e Shëndetësisë
(MSh) ka njoftuar se në 24
orët e fundit janë regjistruar
dhjetë raste të reja të
infektimit me Covid-19.
Sipas njoftimit të kësaj
ministrie, numri i rasteve
aktive është 232. “Nga 1 231
testime, 10 qytetarë kanë

rezultuar pozitivë me Covid-
19. Gjatë 24 orëve të fundit,
nuk është shënuar asnjë rast
i vdekjes. Sot janë shëruar 13
qytetarë, derisa numri i
përgjithshëm i të shëruarve
është 157 711. Në total numri
i rasteve aktive është 232”, ka
njoftuar MSh-ja.
Ministria e drejtuar nga Rifat

Latifi edhe një herë u ka bërë
thirrje qytetarëve që të
vaksinohen kundër Covidit.
Kjo ministri ka theksuar se dy
doza të vaksinës “Pfizer” janë
95 për qind efektive ndaj
Covid-19. Në këtë kontekst,
kjo ministri ka kërkuar nga
qytetarët që të vaksinohen pa
termin në cilëndo qendër.

Dhjetë raste të reja me Covid në Kosovë

PRISHTINË, 22 NËNTOR (ER) -
Këshilli Prokurorial i Kosovës
(KPK) dhe Akademia e
Drejtësisë kanë nënshkruar
një memorandum të
mirëkuptimit për trajnimet
e detyrueshme dhe
trajnimet shtesë për
prokurorë. 
Ky memorandum, i cili
është nënshkruar të hënën
nga kryesuesi i Këshillit
Prokurorial të Kosovës,

Jetish Maloku dhe drejtori i
Akademisë së Drejtësisë,
Enver Fejzullahu, ka për
qëllim t’i përcaktojë
kushtet, fushëveprimin e
punës dhe përgjegjësitë e
palëve lidhur me trajnimin
e detyrueshëm dhe shtesë
për prokurorët.
Fushëveprimi i këtij
memorandumi përfshin
trajnimin për prokurorët të
cilët vlerësohen me

performancë të
pakënaqshme dhe për këtë
arsye rekomandohen për
trajnim të detyrueshëm
dhe trajnim shtesë.
Pas nënshkrimit, kryesuesi
Maloku dhe drejtori
Fejzullahu kanë thënë se ky
memorandum i
nënshkruar do të ndikojë
në ngritjen e kapaciteteve
profesionale të
prokurorëve.

Nënshkruhet memorandumi për trajnimin e prokurorëve

Gjakovë, 22 nëntor - Gjakova
është bërë me ngrohtoren e parë
me biomasë. Ky investim ka
ndodhur falë financimit nga
Bashkimi Evropian (BE) për
ndërtimin e impiantit të ri për
furnizimin me ngrohje qendrore.
Ky është i vetmi impiant i
koogjenerimit me biomasë në
Kosovë dhe ka kushtuar mbi 15
milionë euro. 
Shefi i Zyrës së BE-së, Tomas

Szunyog, ka thënë se impianti i ri
do të ketë ndikim domethënës
ekonomik dhe mjedisor në
Gjakovë. Madje, sipas tij, është
interes absolut për Kosovën që të
ketë qasje në energjinë e pastër, e
që është një ndër prioritetet
kryesore të BE-së. Më tutje, ai ka
pohuar se është koha e fundit që
institucionet të ndërmarrin
veprime që ta bëjnë
dekarbonizimin. “Ky investim 15

milionë euro për ndërtimin e
ngrohtores së qytetit me
teknologji të avancuar është
dëshmi e investimeve të BE-së në
Kosovë. Efiçenca e energjisë
elektrike në ndërtesat publike do
të krijojë që të kemi një mjedis
më të mirë dhe për një furnizim
më të përballueshëm për të gjithë
popullatën”, ka thënë ai.
Ndërsa Albana Skivjani,
ushtruese e detyrës e kryeshefes

së Ngrohtores së Qytetit të
Gjakovës, ka thënë se ngrohtorja
ka funksionuar me humbje të
mëdha, teksa ka shtuar se
reduktimi ka qenë 12 orë. Në këtë
kontekst, ajo ka thënë se me këtë
investim qyteti do të ketë ngrohje
24 orë.
Ndërsa ministrja e Ekonomisë,
Artane Rizvanolli, ka thënë se
rreth 40 për qind e energjisë së
konsumuar nga ekonomitë

familjare shkon për ngrohje
prandaj, sipas saj, zgjidhja e
çështjes së ngrohjes ndikon në
cilësinë e jetesës dhe në
shëndetin e qytetarëve. Kurse
Ardian Gjini, kryetar i Gjakovës,
ka thënë se kjo komunë prin larg
me energji të ripërtërishme dhe
asaj fosile. Gjini ka thënë se
ngrohtorja me prodhimin edhe
të energjisë do të ketë ndikim
pozitiv për Gjakovën.

BE-ja mundëson ngrohtoren 
e parë me biomasë në Gjakovë
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Prishtinë, 22 nëntor (ER) -
Ushtruesja e detyrës e shefes
së grupit parlamentar të
Lëvizjes Vetëvendosje,
Mimoza Kusari-Lila, ka bërë
me dije se sërish nuk ka
pasur kuorum për mbajtjen
e mbledhjes së kryesisë të
Kuvendit të Kosovës.
Pas dështimit të kësaj
mbledhjeje, ajo ka thënë se
në mungesë të
përfaqësuesve të PDK-së,
LDK-së dhe Listës Serbe,
kryeparlamentari Glauk
Konjufca ka vendosur që

seanca e radhës të mbahet
më 25 nëntor. 
“Mbledhja e kryesisë së
Kuvendit prapë nuk ka
pasur kuorum. Përfaqësuesi
i Listës Serbe dhe dy
përfaqësues të partive
opozitare, LDK-së dhe PDK-
së, nuk ishin aty. Anëtari i
sapozgjedhur i PDK-së
kishte paralajmëruar
mosardhjen derisa nuk
kemi pasur përgjigje nga
anëtari i LDK-së. Sidoqoftë,
kryetari i Kuvendit
komformë të drejtës së tij,

sipas Kushtetutës, ka
caktuar seancën plenare të
radhës të Kuvendit më 25
nëntor duke filluar nga ora
10:00”, ka thënë ajo.
Ajo ka treguar se në këtë
seancë do të shqyrtohet
projektbuxhetit për vitin
2022.
Ndërsa shefi i grupit
parlamentar i Partisë
Demokratike të Kosovës
(PDK), Abelard Tahiri, ka
thënë se “tash e një kohë
kemi degjenerim të jetës
parlamentare në vend”. Ai ka

thënë se për këtë
degjenerim të Kuvendit
pushteti nuk mund ta
fajësojë opozitë. “Edhe kjo
seancë u dashtë të caktohej
me vendim nga kryetari, në
pamundësi të caktimit nga
kryesia për shkak se nuk

kishte kuorum. Mazhoranca
nuk mund ta fajësojë
opozitën pse nuk
funksionon kryesia e
Kuvendit sepse mazhoranca
është ajo e cila i ka numrat
edhe në kryesi edhe në
seancë”, ka thënë  Tahiri.

Kuvendi të enjten mban seancën e radhës 

PRISHTINË, 22 NËNTOR -
Komisioni Ad-hoc për
përzgjedhjen e kandidatëve
për anëtar të bordit të
Radiotelevizionit të Kosovës
(RTK) i ka paraqitur Kuvendit
të Kosovës një listë me 16
emra, prej të cilëve ka
rekomanduar që katër të jenë
të gjinisë femërore dhe katër
të gjinisë mashkullore.
Ndërkohë, ky komision ka
rekomanduar edhe dy emra
për një anëtar të bordit të
RTK-së nga radhët e
komunitetit serb, të radhitur
sipas rezultateve të marra.
Për katër anëtarë të bordit të
RTK-së Komisioni Ad-hoc ka
propozuar për votim tetë
kandidatë: Driton Hetemi,
Besnik Boletini, Ejup
Gojnovci, Safet Kabashaj,
Bekim Sele, Petrit Çollaku,
Enis Halimi dhe Gazmend
Vitaku. Teksa ka rekomanduar
që katër prej tyre të zgjidhen
anëtarë. 
Për katër pozita për anëtarë të
bordit të RTK-së, nga radhët e
gjinisë femërore, komisioni ka
propozuar për votim tetë
kandidate: Fatime Lumi -
Qehaja, Arta Berisha, Albulena
Mehmeti, Jehona Ademaj-
Sejdiu, Shukrije Rama,

Mejreme Krasniqi - Sadiku,
Mihane Nartilë Salihu-Bala
dhe Teuta Hoxha - Morina.
Ndërkohë që ka rekomanduar
që katër prej tyre të zgjidhen
anëtare të bordit të RTK-së. 
Po ashtu, Komisioni Ad-hoc i
ka propozuar Kuvendit të
Kosovës dy kandidatë nga
radhët e komunitetit serb:
Mihailo Scepanovic dhe
Nelica Veljkovic, e që njëri prej
tyre të zgjedhet anëtar bordi.
Rekomandime ka pasur edhe
për mandatin e anëtarëve të
Bordit të Radiotelevizionit të
Kosovës që të bëhet me short,
ku sipas anëtarëve të
komisionit, katër anëtarë do të
emërohen me mandat
dyvjeçar, dy me mandat
trevjeçar dhe tre anëtarë me
mandat katërvjeçar.
Kuvendi i Kosovës ka pranuar
aplikacionet e 132
kandidatëve, 125 kandidatëve
nga radhët e komunitetit
shumicë shqiptar, 5
kandidatëve nga radhët e
komunitetit serb dhe 2
kandidatëve nga radhët e
komuniteteve të tjera
joshumicë për anëtarë të
bordit të RTK-së.
Komisioni Ad-hoc i themeluar
me vendim të Kuvendit ka

shqyrtuar listën e kandidatëve
dhe nga 132 kandidatë të cilët
kanë aplikuar, ka intervistuar
91 kandidatë, pasi që 10
kandidatë kanë mbushur
moshën 65-vjeçare, disa prej
kandidatëve për arsye

personale janë tërhequr nga
kandidimi dhe nuk kanë
marrë pjesë në intervistim, 12
kandidatë nuk i kanë
plotësuar kushtet e parapara
me konkurs dhe dy kandidatë
kanë qenë të komuniteteve të

tjera joshumicë.
Anëtarët e Bordit të
Radiotelevizionit të Kosovës
zgjedhën nga Kuvendi i
Kosovës në bazë të nenit
26.2.4 të Ligjit për
Radiotelevizionin e Kosovës.

Komisioni ia propozon Kuvendit kandidatët 
për anëtarë të bordit të RTK-së

PRISHTINË, 22 NËNTOR (ER) -
Komisioni për të Drejtat e
Njeriut, Barazi Gjinore, për
Persona të Pagjetur, Viktimat e
Dhunës Seksuale të Luftës dhe
Peticione, nëpërmjet një
reagimi ka dënuar rastin e
diskriminimit ndaj qytetarëve
të komuniteteve joshumicë të
cilët nuk janë shërbyer brenda
një lokali në Gjakovë. “Në këtë
drejtim, ata të cilët nuk i
respektojnë këto ligje, janë
problemi i shoqërisë sonë në

Republikën e Kosovës, e assesi
komunitetet joshumicë. Si
deputetë të Kuvendit të
Kosovës jemi të shqetësuar
dhe kërkojmë nga të gjitha
institucionet përgjegjëse që të
merren me hetimin dhe
trajtimin meritor nga organet
kompetente. Po ashtu, gjithçka
rreth këtij rasti të bëhet
publike, në mënyrë që të
shërbejë si shembull që raste
të ngjashme të mos përsëriten
më në shoqërinë tonë”, është

thënë në reagimin e këtij
komisioni. 
Ndaj këtij rasti ka reaguar edhe
Këshilli për Mbrojtjen e të
Drejtave dhe Lirive të Njeriut.
Po ashtu, edhe përfaqësuesit e
partive në pushtet e opozitë
dhe shoqëria  kanë reaguar
ndaj këtij diskriminimi.
Rasti në Gjakovë është
denoncuar nga ministri i
MAPL-së, Elbert Krasniqi, i cili
vjen nga komunitetet
joshumicë.

Deputetët kërkojnë hetimin e rastit të romëve 
që nuk u shërbyen në një lokal në Gjakovë
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PRISHTINË, 22 NËNTOR (ER) -
Lideri i Aleancës për
Ardhmërinë e Kosovës (AAK),
Ramush Haradinaj, ka kërkuar
nga qeveria miratimin e
Projektligjit për Pagat. Në
tryezën me temë “Pagat në
sektorin publik, statusi aktual i
projektligjit dhe urgjenca e
procedimit të tij”, të
organizuar nga grupi
parlamentar i AAK-së,

Haradinaj ka thënë se me
mosmiratimin e këtij
projektligji institucionet po i
rrezikojnë qytetarët.
“Institucionet nuk po e
rrezikojnë vetëm
administratën, ose vetëm
arsimin e shëndetësinë, por
po e rrezikojnë direkt
qytetarin për shkak se ai është
përfitues i këtyre shërbimeve”,
ka deklaruar Haradinaj. Sipas

tij, me gjendjen aktuale do të
ketë varfërim të sektorit privat
dhe kualitet më të dobët në
shërbime.  “Problemi ka me
qenë që me kalimin e kohës jo
vetëm që do të varfërohen këta
që janë në sektorin publik,
sepse janë rritur çmimet e po
ndodh rritja e kostos së jetës,
por problemi do të jetë shumë
më i madh. Pra, përpos
demotivimit, kjo do të japë

kualitet më të dobët në
shërbim, pra cilido shërbim do
të bie në cilësi”, është shprehur

ai. Në këtë tryezë kanë marrë
pjesë edhe përfaqësuesit e
sindikatave të punëtorëve.

Haradinaj kërkon miratimin e Ligjit për Pagat 

PRISHTINË, 22 NËNTOR - Fatura e
energjisë elektrike për muajin prill
të vitit të ardhshëm qytetarëve të
Kosovës do të mund t’u vijë mbi
30 për qind më e lartë se
aktualisht. Lajmin e kanë
konfirmuar për “Radion Evropa e
Lirë” zyrtarë të Kompanisë për
Distribuim të Energjisë Elektrike
(KEDS), duke thënë se kriza
energjetike në Evropë prek edhe
Kosovën. “Rritja do të jetë e
domosdoshme, mbi 30 për qind,
në bazë të gjendjes së tanishme.
Mirëpo, çfarë do të ndodhë gjatë
muajve të dimrit, cili do të jetë
konsumi? Cili do të jetë çmimi i
importit? Cili do të jetë pastaj edhe
prodhimi vendor? Kjo e
determinon edhe rritjen”, ka
thënë zëdhënësi i KEDS-it, Viktor
Buzhala.
Evropa tash e sa javë është
përfshirë nga kriza energjetike për
shkak të rritjes së çmimit të gazit
dhe faktorëve të tjerë. Për
rrjedhojë, konsumatorët janë
duke marrë fatura shumë më të
larta të rrymës. Qytetarët e
Kosovës aktualisht paguajnë
çmimin më të ulët në rajon për
energjinë e shpenzuar elektrike.
Për një kilovat në orë ata paguajnë
rreth 6 centë. Sipas Agjencisë
Evropiane të Statistikave, në Serbi
një kilovat orë kushton rreth 8
centë, në Maqedoni të Veriut po
ashtu rreth 8 centë, në Bosnjë e
Hercegovinë rreth 9 centë, në
Shqipëri rreth 9.5 centë dhe në
Mal të Zi më së shtrenjti rreth 10

centë.
Sipas zyrtarëve të KEDS-it, çmimi
në Kosovë nuk pritet të ndryshojë
së paku deri më 1 prill 2022, kur
Zyra e Rregullatorit të Energjisë
(ZRrE) ta bëjë rishikimin e rregullt
të tarifave.
Qamil Nika, një pensionist që
jeton në Prishtinë, ka thënë se
rritja e çmimit të rrymës do ta
vështirësonte edhe më shumë
jetën në kohën kur çmimet e
prodhimeve të tjera të konsumit
tashmë janë rritur.
“Sidomos rryma nuk bën të
shtrenjtohet assesi. Këtë muaj
kam paguar 71 euro. Nëse rritet
çmimi i energjisë elektrike, duhet
ta bëj gati një pension për ta
paguar. Pension i marr 182 euro”,
ka thënë Nika.
Nëse rryma shtrenjtohet për 30
për qind, fatura e tij prej 71-eurosh
mund të arrijë në mbi 90 euro.
Nika ka thënë se në familjen e tij
tetanëtarëshe disa punojnë, porse
kanë paga të ulëta për ta mbuluar
koston e jetesës. “Nuk po guxojmë
të futemi as në shitore. Nuk ke pse
futesh, vetëm nëse futesh dhe i
shikon produktet rreth e rreth. Po
gënjejnë kinse po i lirojnë
produktet por, në të vërtetë, ata po
i shtrenjtojnë”, ka thënë Nika.
Idriz Fazliu ka thënë se fatura e tij
e rrymës për muajin tetor ka qenë
20 euro. Ai jeton i vetëm në shtëpi
dhe ngrohjen e bën me djegie të
drurëve. “Krejt çmimet janë
dyfishuar, me sheqer, me çaj e me
artikuj të tjerë, nuk ka asgjë lirë.

Çdo ditë janë duke u shtrenjtuar.
Si ta paguajmë edhe rrymën me
rritje?”, ka pyetur Fazliu.
Në Kosovë, muajt e fundit, janë
shtrenjtuar dukshëm çmimet e
produkteve bazë.
Sipas të dhënave të Agjencisë së
Statistikave të Kosovës, rritja e
çmimeve ka filluar nga muaji prill
me 1.2 për qind, duke arritur në
4.9 për qind në muajin shtator.
Lëvizje më të mëdha të çmimeve
kanë pasur: buka, vaji, sheqeri,
mielli dhe pemët e perimet.
Pavarësisht prej shqetësimit të
qytetarëve, në KEDS kanë thënë
se rritja e çmimit të rrymës do të
jetë e domosdoshme në rast se
çmimet e importit të energjisë
elektrike vazhdojnë të jenë të
larta. 
Zëdhënësi i KEDS-it, Buzhala, ka
thënë se rritja e konsumit në
Kosovë është vërejtur qysh në
muajin tetor - gjë që, sipas tij, e ka

shtyrë këtë kompani të importojë
energji elektrike me çmim 4 deri
në 5 herë më të shtrenjtë se vitin e
kaluar. “Në bazë të kalkulimeve
që i kemi bërë - të çmimeve
aktuale të importit - kostoja
shtesë do të jetë rreth 60 milionë
euro, mirëpo kjo mund të rritet
apo të zvogëlohet varësisht edhe
nga konsumi dhe prodhimi
vendor”, ka thënë Buzhala.
Sipas KEDS-it, çmimi mesatar
për megavat/orë për energjinë e
importuar në muajin tetor të vitit
2020 ka qenë 49 euro, për dallim
prej tetorit të këtij viti, kur ky
çmim ka arritur në 242 euro. Për
ta menaxhuar situatën e krijuar
nga kriza energjetike, Qeveria e
Kosovës ka krijuar një grup
punues që, sipas ministres së
Ekonomisë, Artane Rizvanolli, do
të ketë rol informativ dhe
këshillëdhënës. Pjesë e grupit
punues do të jenë të gjithë aktorët

e zinxhirit elektro-energjetik.
Ndërsa profesori i ekonomisë,
Mustafë Kadriaj, ka thënë se rritja
eventuale e çmimit të rrymës për
më shumë se 30 për qind do të
shkaktojë telashe për bizneset, si
dhe do ta rëndojë gjendjen
ekonomike të familjeve që nuk
kanë opsion tjetër të ngrohjes,
përpos me energji elektrike.
“Dihet që së pari janë bizneset që
do t’u rëndohet pak të bërit
biznes, po ashtu edhe ekonomitë
familjare. Më e rënda është se tani
po futemi në sezonin e dimrit, ku
një pjesë e madhe e qytetarëve -
sidomos në zonat urbane - e kanë
të imponuar që të ngrohen
përmes energjisë elektrike.
Sigurisht se kjo do ta rëndojë
xhepin e qytetarit, sepse dihet
edhe niveli i ulët i pagave në
Kosovë, si dhe shkalla e lartë e
papunësisë”, ka thënë Kadriaj.
Sipas tij, çdo rritje çmimesh
paraqet problem për qytetarët
meqë, prej vitesh, nuk ka pasur
ngritje pagash as në sektorin
publik, as në atë privat. Paga
mesatare bruto në Kosovë
llogaritet të jetë rreth 460 euro.
Paga mesatare bruto në sektorin
publik është rreth 620 euro,
ndërsa në sektorin privat rreth 380
euro. Sipas të dhënave të
institucioneve të Kosovës, shkalla
e papunësisë në vend është 25 për
qind. Rreth 26 mijë familje në
Kosovë janë të varura nga
asistenca sociale që arrin shumën
prej 60 deri në 180 euro.

Çmimi i rrymës në Kosovë mund 
të rritet për 30 për qind 

PRISHTINË, 22 NËNTOR - Ministrja
e Industrisë, Ndërmarrësisë
dhe Tregtisë, Rozeta Hajdari,
ka deklaruar se Kosova ende
vazhdon që të trajtohet e
pabarabartë karshi Serbisë në
CEFTA. Në diskutimin publik
me temën “Barrierat tregtare
mes Kosovës dhe Serbisë”, të
organizuar nga Instituti
Demokratik i Kosovës (KDI) në
bashkëpunim me Komisionin
për Ekonomi, Industri,
Ndërmarrësi dhe Tregti,
Hajdari ka deklaruar se është e
papranueshme që ende
Kosova në CEFTA të paraqitet
përmes UNMIK-ut, duke
shtuar se për këtë çështje edhe

i janë drejtuar me një kërkesë
këtij institucioni. “Ne do të
vazhdojmë të insistojmë që
Kosova të trajtohet barabartë.
Kjo letër që kemi drejtuar është
dërguar në shtator, e cila ka
pasuar me reagime nga Serbia.

Kosova ka përparësi që do të
ketë mundësi të mos pajtohet
për vendimet që merren në
CEFTA. Nëse Kosova nuk
trajtohet barabartë dhe
paraqitet përmes UNMIK-ut,
sa kemi llogari të marrim pjesë

në CEFTA? Nëse ndalim
produktet e Serbisë, ku do të
ndalen kamionët? Ne na duhet
punë t’i përgatitim
institucionet nëse duam
aplikim të reciprocitetit.
Qeveria është e zotuar që çdo
instrument të mbrojë
prodhuesin tonë të marrë me
evidencë të plotë. Unë
reciprocitetin e shoh
përfaqësim të Kosovës edhe në
politikë, jo vetëm në çështje
tregtare”, ka deklaruar Hajdari.
Ndërsa kryetari i Komisionit
për Ekonomi, Industri,
Ndërmarrësi dhe Tregti, Ferat
Shala, ka thënë se barrierat
tregtare ndërmjet të dy

vendeve janë rritur edhe më
shumë, sidomos kohën e
fundit. Në këtë kontekst, Shala
ka thënë se kjo tryezë do të
mund të shërbente për gjetjen
e ndonjë zgjidhje. Sipas tij,
vendimi i marrë për targat
është skandaloz dhe se kërkesa
që të pritet për reciprocitet
është e papranueshme.
“Vendim më skandaloz se
veprimi i targave që ka marrë
qeveria nuk ka. Sa iu përket
pritjeve për reciprocitet, edhe
kjo është e natyrshme. Tash po
thoni pritni pak. Tetë muaj ditë
në qeveri një letër e keni
dërguar në CEFTA”, ka thënë
Shala.

Hajdari: Duhet të përgatitemi 
për reciprocitet me Serbinë
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10 çështjet kryesore që pritet 
të dominojnë vitin e ardhshëm

Nga Tom STANDAGE
“The Economist”

Ndërsa 2021-i ishte viti kur bota e
ndryshoi rrjedhën e pandemisë
aktuale, viti 2022 do të
mbizotërohet nga nevoja për t’u
përshtatur me realitetet e reja, si
në fushat e diktuara nga kriza
(bota e re e punës, e ardhmja e
udhëtimeve), por edhe me
tendenca më të thella që po
ripohojnë veten (rritja e Kinës,
përshpejtimi i ndryshimeve
klimatike). Ja cilat janë 10 çështjet
dhe tendencat që duhen
parasysh gjatë vitit të ardhshëm.

1. Gara midis
demokracisë dhe

autokracisë

Zgjedhjet e mesit të mandatit në
Amerikë, dhe kongresi i Partisë
Komuniste të Kinës, do t’i
kundërvihen qartazi sistemeve të
tyre rivale politike. Cili do të jetë
më i aftë për të ofruar stabilitet,
rritje dhe inovacion? Ky rivalitet
do të shfaqet në çdo aspekt, nga
tregtia te rregullimi i teknologjisë,
nga vaksinimet tek stacionet
hapësinore. Ndërsa presidenti
amerikan Joe Biden po përpiqet
që ta grupojë botën e lirë nën
flamurin e demokracisë, vendi i
tij jofunksional dhe i përçarë,
është një reklamë e keqe për
synimet e tij.

2. Nga një situatë 
pandemike në një situatë

endemike

Pilulate reja antivirale, trajtimet e
përmirësuara me antitrupa, dhe
më shumë vaksina anti-Covid do
të prodhohen në muajt në
vazhdim. Për njerëzit e vaksinuar
në botën e zhvilluar, koronavirusi
nuk do të jetë më kërcënues për
jetën. Por ai do të përbëjë ende
një rrezik vdekjeprurës në botën
në zhvillim. Nëse nuk do të
shtohen vaksinat, Covid-19 do të
jetë vetëm një nga shumë
sëmundjet endemike që prekin
të varfrit, por jo të pasurit.

3. Shqetësimet 
mbi inflacionin

Ndërprerjet e zinxhirit të
furnizimit dhe rritja e kërkesës
për energji, kanë rritur ndjeshëm
çmimet. Drejtuesit e Bankave
Qendrore thonë se kjo është e
përkohshme, por jo të gjithë e
besojnë këtë. Britania është
shumë e rrezikuar nga
stagflacioni, për shkak të
mungesës së fuqisë punëtore pas
Brexit, dhe varësisë së saj nga gazi
natyror i shtrenjtë.

4. E ardhmja e punës

Sot ka një konsensus të gjerë se e
ardhmja është “hibride”, dhe se
më shumë njerëz do të kalojnë

më shumë ditë duke punuar nga
shtëpia. Por ndërkohë ka shumë
debate mbi detajet. Sa ditë, dhe
cilat? Dhe a do të jetë më e drejtë
kështu? Sondazhet tregojnë se
gratë janë më pak të prirura për
t’u rikthyer në zyrë. Po ashtu ka
debate mbi rregullat tatimore
dhe monitorimin e punonjësve
në distancë.

5. Përplasja e re mbi
midis qeverive dhe 

kompanive të teknologjisë

Entet rregullatore në Amerikë
dhe Evropë janë përpjekur prej
vitesh që të frenojnë gjigantët e
teknologjisë, por ende nuk ia
kanë dalë të frenojnë rritjen apo
shtimin e fitimeve e tyre. Kina ka
rrëmbyer flamurin në këtë
aspekt, duke goditur fort
kompanitë e saj të teknologjisë.
Presidenti Xi Jinping dëshiron që
ato të përqendrohen më shumë
tek “teknologjia e thellë” e cila
ofron avantazhe gjeostrategjike,
dhe jo argëtim apo shërbime siç
janë lojërat dhe blerjet online. Por
a do të nxisë kjo inovacionin
kinez, apo do ta dëmtojë
dinamizmin e industrisë kineze?

6. Shtimi i përdorimit të
kriptomonedhave

Ashtu si të gjitha teknologjitë e
reja, edhe kriptovalutat po
tentohen që të mbahen nën

kontroll, ndërsa entet
rregullatore po shtrëngojnë
rregullat. Edhe Bankat Qendrore
po kërkojnë që të hedhin në treg
monedhat e tyre dixhitale.
Rezultati është një luftë me 3
fronte për të ardhmen e
financave:midis atyre që
operojnë me kriptomonedhat,
kompanive më tradicionale të
teknologjisë dhe bankave
qendrore, e cila do të
intensifikohet në vitin 2022.

7. Kriza e klimës

Edhe pse zjarret, valët e të nxehtit
ekstrem dhe përmbytjet po
bëhen më të shpeshta, një
mungesë e habitshme urgjence
dominon tek politikë-bërësit kur
është fjala për marrjen e masave
kundër ndryshimeve klimatike.
Për më tepër, procesi i de-
karbonizimit kërkon që
Perëndimi dhe Kina të
bashkëpunojnë midis tyre, në një
kohë që rivaliteti i tyre gjeopolitik
vetëm sa po forcohet.

8. Probleme me 
udhëtimet

Aktiviteti po rritet me rihapjen e
ekonomive. Por vendet që
ndoqën strategjinë “zero-Covid”,
si Australia dhe Zelanda e Re, po
përballen me misionin e
ndërlikuar të menaxhimit të
tranzicionit në një botë në të
cilën virusi është endemik.

Ndërkohë, më shumë se gjysma
e udhëtimeve të biznesit janë
zhdukur përgjithmonë. Kjo është
diçka e mirë për planetin, por e
keqe për turistët, udhëtimet e të
cilëve subvencionohen nga
udhëtarët e biznesit që bëjnë më
shumë shpenzime.

9. Gara në hapësirë

2022-i do të jetë viti i parë në të
cilin më shumë njerëz do të
shkojnë në hapësirë   si pasagjerë
me pagesë më shumë sesa
punonjësit e qeverive, që do të
transportohen në hapësirë nga
kompanitë rivale të turizmit
hapësinor. Kina do të përfundojë
ndërtimin e stacionin e saj të ri
hapësinor. Kineastët po garojnë se
kush do të realizojë i pari filma në
orbitë. Ndërkohë NASA do të
përplasë një sondë hapësinore
mbi një asteroid, në një mision të
vërtetë që tingëllon si një film
hollivudian.

10. Futbolli politik

Lojërat Olimpike Dimërore të
Pekinit dhe Botërori i Futbollit në
Katar, do të na kujtojnë edhe
njëherë se sporti mund ta
bashkojë botën. Por shpesh edhe
ngjarjet e mëdha sportive
përfundojnë të jenë si ngjarje
politike. Kështu priten protesta
ndaj të dyja vendeve pritëse, edhe
pse bojkotet nga ekipet
kombëtare duken të pamundura.
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Alef Firmino, ‘ylli i javës’ në
Superligë
Federata e Futbollit e Kosovës, së bashku me sponsoren e
Superligës, Bankën Kombëtare Tregtare, BKT Kosova,
vazhdojnë ta japin çmimin “Ylli i javës” për lojtarin më të mirë
të xhiros. “Ylli i javës” për xhiron e 14-t në BKT Superligë është
shpallur futbollisti brazilian në radhët e KF Llapi, Alef Firmino.
Qendërsulmuesi 23-vjeçar i llapjanëve shënoi dy gola në
përmbysjen që skuadra e tij bëri në ndeshjen kundër FC
Ballkani (1:4). Dy golat e tij në këtë përballje ia mundësuan FC
Llapi që të realizojë fitore shumë të rëndësishme dhe të ngjitet
në pozitën e katërt në renditjen e BKT Superligës. Brazilianit, i
cili u inkuadrua nga banka rezervë në minutën e 60, iu deshën
vetëm 11 minuta për ta shënuar golin e barazimit (1-1, min. 71)
dhe më pas menjëherë edhe golin e epërsisë (2-1, min. 75),
duke u bërë kësisoj futbollisti i ndeshjes.  Çmimin “Ylli i javës”
për sulmuesin e Llapit e dha Valdrin Imeri, menaxher i shitjes
për kredi individuale në BKT.

Marku: Vitin tjetër rikthehem
për ta mbrojtur titullin në
Shqipëri
Florian Marku arriti një fitore përballë boksierit francez,
Luisetto, duke mbrojtur kështu titullin kampion në kategorinë
IBF dhe duke fituar pikë si boksier. Mbreti “shqiptar” fitoi me
vendim jurie pasi ishte dominues ndaj kundërshtarit në 6 nga 8
raundet e ndeshjes. Marku e ka ripërsëritur se tanimë dëshiron
që ndeshja e radhës të zhvillohet në Shqipëri, e një gjë të tillë e
ka konfirmuar edhe nëpërmjet një postimi në “Instagram”. “Të
shtunën ishte një atmosferë e zjarrtë. Vitin tjetër do rikthehem
për ta mbrojtur titullin në Shqipëri, në Tiranë te stadiumi ‘Air
Albania’. Mezi pres të ndeshem në atdhe pranë shqiptarëve të
mi”, ka shkruar Marku.

Trepça fiton në Gjakovë,
Rahoveci në Deçan
Trepça e ka fituar njërin prej derbeve të javës së dhjetë në
Superligën e Kosovës në hendboll. Në Gjakovë skuadra
mitrovicase e mposhti Vëllaznimin me rezultatin 33:28. Trepça
është e dyta në tabelë me 16 pikë, ndërsa Vëllaznimi renditet i
gjashti me 10 pikë. Ndeshjen më mirë e hapën mitrovicasit, që
në pjesën e parë ishin vazhdimisht në avantazh. Vendasit disa
herë u afruan në një gol, por pa mundur të barazojnë. Pas 30
minutave lojë rezultati ishte 20:15 për Trepçën. Në pjesën e dytë
Trepça ka mbajtur epërsi konstante dhe ka shënuar fitore të
merituar. Kushtrim Kastrati me 11 gola dhe Alban Shabani me 8
ishin më efikasit te mitrovicasit. Florian Rexha me 7 dhe Ardi
Halili me 6 gola u dalluan te Vëllaznimi. Ndeshje interesante u
zhvillua edhe në Deçan. Rahoveci e mposhti skuadrën vendase
me rezultat 31:29. Rahoveci tani është i pesti me 12 pikë, kurse
Deçani mban vendin e tetë me 4 pikë. Pjesa e parë ishte e
barabartë, 14:14. Edhe pjesa e dytë ishte e fortë, ndërsa
Rahoveci u shkëput deri në katër gola. Por në minutën e 57
vendasit u afruan në 29:28. Por rahovecasit e mbyllën ndeshjen
më mirë dhe fituan me 31:29. Alban Haziri shënoi 12 gola për
Rahovecin. Drilon Tahirukaj me 10 gola u dallua te Deçani.
Llapi ka shënuar fitore të pritur ndaj Zhegrës me rezultat 33:26.

SHKURT 

Prishtinë, 22 nëntor - Në
kuadër të javës së 15-të në
BKT Superligën e Kosovës në
futboll, sot (e martë) do të
zhvillohen dy ndeshje. Në
kryeqytet, Prishtina e poret
skuadrën e Feronikelit me
synim që të regjistron fitoren
e parë nën drejtimin e

trajnerit,  Në anën tjetër,
“Nikli” nuk po arrin
rezultate pozitive dhe kjo
ndeshje pritet të jetë mjaftë
e vështirë për klubin nga
Drenasi. Ndeshje
interesante pritet të
zhvillohet në Klinë mes
Dukagjinit dhe Ulpianës.

Dukagjini pas barazimit
xhiron e kaluar kundër
Prishtinës, tash synon të
marrë tri pikët maksimale
nga kjo ndeshje. Nesër (e
mërkurë) zhvillohen tri
ndeshjet tjera, përfshi edhe
derbin me të madhe në vend
mes Gjilanit dhe Dritës. Këto

dy skuadra ndajnë dy
pozitat e para dhe do të
mundohen të shënojnë
fitore dhe të jenë lidere në
Superligë. Në ndeshjen
tjetër Ballkani që pësoi
debakël nga Llapi, tash
synon këndelljen kundër
Malishevës.

Sot zhvillohen dy ndeshje, nesër tri 

PRISHTINË, 22 NËNTOR -
Basketbollistët e Kosovës në
fundjavë janë stërvitur për dy
ndeshjet parakualifikuese për
FIBA Eurobasket 2025, ndërsa të
hënën kanë udhëtuar drejt
Norvegjisë. “Dardanët” do të
përballen me Norvegjinë në
udhëtim më 25 nëntor, kurse më
28 nëntor e presin në shtëpi
Danimarkën. 
Përzgjedhësi i Kosovës, Christos
Marmarinos, ka folur për
rëndësinë e këtyre dy ndeshjeve.

“Mendoj se nuk ka nder më të
madh se të përfaqësosh vendin
tënd në garat ndërkombëtare.
Basketbollistët e Kosovës e dinë
rëndësinë e ndeshjeve dhe
sigurisht se presim që do t’ia japin
maksimumin në parket. Nuk do të
mungoj angazhimi ynë dhe do të
japim më të mirën tonë për
rezultate pozitive”, është shprehur
Marmarinos për faqen zyrtare të
FBK-së. 
Marmarinos ka komentuar edhe
dy përballjet e Kosovës, ndaj

Norvegjisë dhe Danimarkës. “Do
t’u qasemi ndeshjeve një nga një.
Ne besojmë në rezultate pozitive.
Është rëndësishme atmosfera në
ekip dhe të bëjmë më të mirën
tonë për të fituar. Janë dy ndeshje
me rëndësi në një rrugëtim të
gjatë”, ka thënë përzgjedhësi i
Kosovës. Kosova përballet me
Norvegjinë më 25 nëntor me fillim
nga ora 19:00 në Bergen, kurse
ndaj danezëve do të luajë në
shtëpi më 28 nëntor me fillim nga
ora 19:00.

Marmarinos: Presim
rezultate pozitive ndaj
Norvegjisë dhe
Danimarkës 
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MANCHESTER, 22 NËNTOR -
Manchester Unitedi e shkarkoi të
dielën në mëngjes trajnerin Ole
Gunnar Solskjaer pas asaj
humbjeje turpëruese ndaj
Watfordit, e cila vinte si rrjedhë e
disa rezultateve negative në
kohët e fundit. Norvegjezi humbi

besimin dhe mbështetjen e disa
lojtarëve të “Djajve të Kuq” në
dhomat e zhveshjes, por kishte
edhe mbështetës, e një ndër këta
të fundit ishte Cristiano Ronaldo.
Kujtojmë që CR7 ka qenë
bashkëlojtar me Solskjaerin kur u
transferua për herë të parë në

“Old Trafford” dhe kur u rikthye
pas 12 vjetësh e gjeti atë i trajner.
Portugezi ka bërë një postim
emocionues në “Instagram” për
largimin e Ole, ku e vlerëson atë
si profesionist dhe si njeri. “Ai ka
qenë sulmuesi im kur erdha për
herë të parë në ‘Old Trafford’ dhe

ai ka qenë trajneri im që kur u
ktheva te Manchester Unitedi.
Por, mbi të gjitha, Ole është një
qenie njerëzore e shquar. I uroj
më të mirat në çdo gjë që i ka
rezervuar jeta. Paç fat, shoku im!
Ti e meriton!”, ka shkruar
Ronaldo.

Ronaldo, pas shkarkimit të Solskjaerit: Paç fat, shoku im!

Lewandowski fiton çmimin ‘Golden
Player’

Robert Lewandowski e ka fituar çmimin “Golde Player”
(Lojtari i Artë) për vitin 2021, që jepet nga “Tuttosport”.
Sulmuesi polak po dhuron spektakël edhe në këtë edicion me
Bayern Munichunin derisa në sezonin e kaluar ishte edhe më
magjik. 
Kështu, “Tuttsporti” ka vendosur që Lewandowski ta fitojë
çmimin e “Lojtarit të Artë” duke mposhtur Jorginhon dhe
Lionel Messin. Polaku në edicionin e kaluar shënoi mbi 50
gola dhe ky çmimi natyrisht se u rezervua për të. Ai, po ashtu,
është edhe në garë për Topin e Artë, por që ka një
konkurrencë edhe më të ashpër.

Pedri fiton çmimin ‘Golden Boy’ për
vitin 2021

Ylli i mesfushës së Barcelonës dhe lojtari spanjoll Pedri ka
fituar çmimin “Golden Boy” për vitin 2021. 18-vjeçari fitoi
çmimin, pasi që 24 nga 40 gazetarët votuan për talentin
katalonas si zgjedhja e parë, ndërsa 36 prej tyre e vendosën
në mesin e tre të parëve, duke i siguruar 318 pikë. Ylli i
Borussia Dortmundit, Xhud Belingam, u rendit në vendin e
dytë me 119 pikë. Sulmuesi i Borussia Dortmundit, Erling
Haaland, fitoi çmimin e vitit të kaluar me Paul Pogban,
Entoni Martialin, Kilian Mbappen dhe Rahim Sterlingin, që
ishin në mes fituesve të fundit. Kujtojmë se çmimi “Golden
Boy” jepet nga një panel gazetarësh kryesorë për lojtarin më
të mirë evropian, i cili është nën 21 vjeç.

Woods i rikthehet stërvitjes 9 muaj pas
aksidentit me makinë

Tiger Woods u është rikthyer fushave të golfit 9 muaj pas
aksidentit me makinë që bëri në shkurt të këtij viti në Los
Anxhelos. Është vetë ikona e sportit që ka publikuar një video
të shkurtër në faqen e tij zyrtare në “Twitter”, ku tregon se ka
nisur stërvitjen dhe gjuajtjen e topit të golfit. “Duke bërë
progres”, shkruan Woods, që u tregon fansave të tij goditjet
me efekt të topit. Duket se golfisti i njohur amerikan synon të
rikthehet sa më shpejt në fushë dhe se aksidenti e operacioni
janë një kujtim i largët. 

Southagate vazhdon kontratën me
Anglinë 

Kombëtarja e Anglisë ka njoftuar se ka vazhduar
bashkëpunimin me trajnerin Gareth Southgate. Southgate do
të vazhdojë t’i drejtojë “Tre Luanët” edhe për tre vjet të tjerë,
deri në vitin 2024. “Këtu për të qëndruar. E kemi kënaqësinë
t’ju njoftojmë se Gareth Southgate e ka vazhduar kontratën
me ‘Tre Luanët’ deri në vitin 2024”, ka njoftuar Federata
Angleze. Anglia bëri paraqitje të mira në “Euro 2020” nën
drejtimin e Southgate duke shkuar deri në finale, ndërsa në
kualifikimet e Botërorit 2022 e mbylli grupin si lidere dhe do
të jetë pjesë e “Katar 2022”.

SHKURT 

Shkarkimi i Ole Gunnar
Solskjaer nga Manchester
Unitedi ka lënë këtë të fundit pa
trajner. Humbja 4-1 ndaj
Watfordit ishte e
papranueshme për drejtuesit e
Unitedit, e cila ishte humbja e

5-të në 7 ndeshjet e fundit.
“Djajtë e Kuq” po shikojnë me
imtësi çdo opsion të
mundshëm të trajnerit të ri,
teksa janë refuzuar nga tekniku
francez Zinedine Zidane, i cili
aktualisht është pushim. Sipas

“BBC Sport”, raportohet se ish-
trajneri i Real Madridit
dëshiron të jetë në krye të PSG-
së që aktualisht ndodhet
Mauricion Pochettino. Kjo gjë
mund të arrihet vetëm nëse
Pochettino vendos të largohet

nga drejtimi i gjigandëve
francezë. Sipas “Daily Mail”,
tekniku argjentinas nuk ka
pëlqyer të marrë një shtëpi me
qira, teksa jeton në hotel dhe
familja e tij ndodhet në
Mbretërinë e Bashkuar. Një

opsion ngelet që Pochettino ta
marrë drejtimin e Manchester
Unitedit dhe Zidane të ulet në
bankinën e PSG-së. Një
mundësi kjo që, sipas mediave
angleze, mund të ndodhë ditët
e ardhshme. 

PSG-ja merr Zidanin, Pochettino shkon tek Unitedi 

BERGAMO, 22 NËNTOR - Atalanta
luan sot (e martë) një ndeshje
vendimtare në Ligën e
Kampionëve teksa në transfertën
zvicerane përballen me vendasit
e Young Boysit. Bergamaskët
kërkojnë kualifikimin në një grup
ku ndodhen edhe Manchester
Unitedi dhe Villareali, ndërkohë

që sot në konferencë për shtyp
ka folur mbrojtësi Berat
Gjimshiti. Futbollisti i
kombëtares ka theksuar se bëhet
fjalë për një ndeshje të vështirë
kjo edhe për shkak të terrenit,
duke qenë se luhet në fushë me
bar sintetik. “Do të luajmë si
gjithmonë, do të shkojmë për ta
fituar ndeshjen. Do të luajmë
edhe në një fushë me bar
sintetik. E dimë që do të jetë e
vështirë dhe provuam edhe në
ndeshjen e parë ndaj tyre, por do
të kërkojmë të luajmë më mirë.
Të shënonim 5 gola kundër

Spezias ishte një sinjal i mirë,
këtë vit nuk ka ndodhur shpesh
dhe na jep shumë besim. Jam i
bindur që do të shkojmë në
Zvicër për të bërë një ndeshje të
madhe. A do të kushtëzohemi
nga rezultati i ndeshjes mes
Villarealit dhe Manchester
Unitedit? Nuk besoj. Ne do të
zbresim në fushë dhe do ta japim
maksimumin për të fituar. Nuk
na intereson se çfarë bëjnë të
tjerët. Nëse marrim pikët tona,
atëherë kalojmë grupin dhe me
këtë mentalitet duhet të luajmë”,
ka thënë Gjimshiti.

Gjimshiti: Do kemi vështirësi kunder
Young Boysit, nuk na interesojnë të tjerët

SAN FRANCISCO, 22 NËNTOR -
Golden State nuk ndal
marshimin e saj, duke qenë ende
skuadra më e mirë në NBA edhe
pas fitores 119-104 të arritur ndaj
Torontos. Fitorja e 15 sezonale
mban firmën e Jordan Poole (33
pikë) dhe Andrew Wiggins (32
pikë), ndërkohë që zhgënjeu
Curry (12 pikë). Fitore të
çmendur me përmbysje korri
skuadra e Lakersat, që mundi
Detroitin me rezultat 121-116
jashtë fushës. Davis me 30 pikë e
10 rebounde si dhe Westbrook
me 26 pikë e 10 asistime bënë
dallimin në parket në periodën e
katërt. Për vendasit u dallua
Grant me 36 pikë, por që
s’mjaftuan. Rikthehet te fitorja
edhe ekipi i clippersave, që
mundi me rezultat 97-91

Dallasin, ndeshje e ekuilibruar,
vendosur nga George me 29
pikë. Chicago merr kreun e
renditjes në Lindje pas fitores me
rezultat 109-103 ndaj New York
(DeRozan 31 pikë), ndërsa
Phoenixi e mundi me rezultat
126-97 Denverin (Johnson 22
pikë, Ayton 21 pikë). 

Golden State nuk njeh pengesa, 
fitojnë edhe Clippersat dhe Chicago

Liga e Kampionëve 

Grupi E

18:45 Dynamo Kyiv - Bayern Munchen
21:00 Barcelona - Benfica

Grupi F

18:45 Villarreal - Manchester United
21:00 Young Boys -Atalanta

Grupi G

21:00 Lille - Salzburg
21:00 Sevilla - Wolfsburg

Grupi H

21:00 Chelsea - Juventus
21:00 Malmo -  Zenit

REZULTATET 

Clippers - Dallas 97-91
Detroit - Lakers 116-121
Chicago - New York 109-103
Phoenix - Denver 126-97
Golden State - Toronto 119-104
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(aty ku është kërku).

� Marigona Ramadani, shpall të
pavlefshme dëftesat e shkollës fillore nga
kl. 6- 9 të shkollës “Lirija” Pogragjë,
Gjilan.

� Feride A. Morina shpall të
pavlefshme diplomën –Master Shkencor
Menaxhim i Institucioneve dhe
Shërbimeve Shendetësore Kolegji Heimer
Prishtinë.

� Zenel Braha  shpalle te pavlefshme
dëftesën e shkollës fillore "Harun Beka"
(Ish-Bajram Curri).

� D.PZ "Philips" shpalle te pavlefshme
certifikatën e biznesit me nrb: 80307152.

� Qendrim Islami shpalle te
pavlefshme diplomën e SHMLT "Anton
Ceta".

� Driton Veseli shpalle te pavlefshme
dëftesën e shkollës fillore "Osman
Rama".

� Diamant Hoti shpalle te pavlefshme
dëftesat dhe diplomën e gjimnazit "Frang
Bardhi".

� Donjeta Krasniqi shpalle te
pavlefshme dëftesën e shkollës fillore
"Shaban Jashari".

� Kukel Ndou nga Gjakova shpall të
pavlefshme dëftesat e klasës së –I-,-II-,-
III-,-IV- të shkollë së mesme të mjekësisë
“Hysni Zajmi”, Gjakovë.

Fidan Lushtaku shpalle te pavlefshme
certifikatën e lëshuar nga qendra për
aftësim profesional me numër protokolli
437/2017, kursi Kuzhinier.

Agnesa Hajrizi shpalle te pavlefshme
dëftesat diplomën dhe certifikatën e
maturës te SHMLM " Dr Xheladin Deda".

� 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.

>> SHPALLJE TË VOGLA <<
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