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JERUSALEM, 24 NËNTOR - Izraeli
ka nisur të vaksinojë kundër
koronavirusit fëmijët e grup-
moshës 5 deri në 11 vjeç, me
vaksinën e kompanisë
“Pfizer/BioNTech”. Sipas
raportimeve në media,
komisionari për koronavirus,
Salman Sarka, e ka

konsideruar këtë proces si
festë për fëmijët dhe
prindërit, të cilët, sipas tij,
tani mund të mbrojnë
fëmijët e tyre, transmeton
“DPA”.
Mijëra terminë të rinj tashmë
janë caktuar përmes
kompanive për sigurime

shëndetësore. Kryeministri i
izraelit, Naftali Bennett, u ka
bërë thirrje prindërve që t’i
vaksinojnë fëmijët e tyre,
duke theksuar se vaksina
është e sigurt. Fëmijët e
grupmoshës 5-11 vjeç marrin
një të tretën e dozës së të
rriturve.

Sipas kompanisë prodhuese,
vaksina është 91 për qind
efektive për këtë grupmoshë.
Numri i rasteve të reja me
koronavirus në Izrael ka rënë
në dy muajt e fundit. Në
muajin shtator ka pasur ditë
kur janë regjistruar mbi 11
000 raste të reja.

Izraeli nis vaksinimin e fëmijëve mbi 5 vjeç

BERLIN, 24 NËNTOR -
Socialdemokrati Olaf Scholz i
është afruar edhe më shumë
qëllimit për t’u bërë kancelar i
Gjermanisë pas arritjes së
marrëveshjes për koalicion me
Të Gjelbrit që synon ta
modernizojë ekonominë më të
madhe evropiane dhe ta
përshpejtojë tranzicionin drejt
energjisë së gjelbër, pas
përfundimit të epokës së Angela
Merkelit. 
Marrëveshja e SPD-së me Të
Gjelbrit dhe Demokratët e Lirë
është paraqitur të mërkurën
para mediave. Kjo marrëveshje
pritet ta krijojë koalicionin e
parë trepalësh qeveritar që nga
vitet e pesëdhjeta dhe t’u japë
fund 16 vjetëve të qeverisë
konservatore të udhëhequr nga

Angela Merkel, duke shënuar
një periudhë të re të raporteve

me Evropën dhe me pjesën
tjetër të botës.

Aleanca, e quajtur ndryshe edhe
koalicion i semaforit për shkak

të tri ngjyrave të partive, e ka
shumicën e ulëseve në dhomën
e ulët të Kuvendit të Gjermanisë
dhe shpreson se qeveria do të
votohet në fillim të dhjetorit,
pasi palët ta miratojnë
marrëveshjen e koalicionit.
Qeveria e re do të përballet me
sfida të menjëhershme, pasi
Gjermania po e pëson valën më
të rëndë të pandemisë, ndërsa
Evropa po përballet me rënie
pas largimit të Britanisë, e
kufijtë lindorë të BE-së po
sfidohen nga kriza me
emigrantë. Disa analistë politikë
kanë frikë se partitë e koalicionit
të ri do të kenë vështirësi për t’i
tejkaluar dallimet ideologjike që
do të mund ta paralizonin BE-
në, bllok në të cilin Gjermania
është forcë drejtuese.

Stokholm, 24 nëntor -
Magdalena Andersson është
gruaja e parë që është zgjedhur
kryeministre e Suedisë. Ajo e ka
marrë këtë pozitë pas
zëvendësimit të Stefan Lofvenit,
i cili ka qenë në krye të partisë së
Social-Demokratëve.
Suedia është vendi i vetëm
nordik që nuk ka zgjedhur kurrë
një grua si lidere të kombit.
Andersson, e cila deri më tani

ka udhëhequr Ministrinë e
Financave, ka humbur në votën
e së mërkurës. Megjithatë, ajo
është zgjedhur sepse, sipas ligjit
suedez, kundër saj nuk është
dashur të votojnë shumica e
deputetëve.
Ajo e ka fituar këtë pozitë pas
arritjes së një marrëveshjeje me
Partinë e të Majtëve, në
këmbim të pensioneve më të
larta për suedezët. Nga 349

anëtarë të Parlamentit, 174
kanë votuar kundër saj. Mirëpo
117 të tjerë e kanë përkrahur
dhe 57 tjerë kanë abstenuar.
Anderssoni ka nisur karrierën
politike më 1996 si këshilltare
politike e kryeministrit Goran
Persson. Ajo përballet me sfida
që nga fillimi, pasi disa parti
kanë thënë se nuk do ta
përkrahin Projektligjin për
Buxhetin.

Magdalena Andersson, gruaja e parë kryeministre e Suedisë

SPD-ja arrin marrëveshje për koalicion në Gjermani,
CDU/CSU pas 16 vjetësh shkon në opozitë

UASHINGTON, 24 NËNTOR -
Presidenti amerikan Joe Biden
ka ftuar rreth 110 shtete në
Samitin virtual për demokraci
që zhvillohet për herë të parë në
dhjetor të këtij viti. Në mesin e
të ftuarve janë aleatët
perëndimorë, por jo Kina dhe
Rusia, sipas një liste të
publikuar në faqen e
Departamentit Amerikan të
Shtetit.

Kosova, Mali i Zi, Maqedonia e
Veriut dhe Serbia janë vendet e
ftuara në këtë Samit nga rajoni i
Ballkanit Perëndimor. Në anën
tjetër, Bosnjë-Hercegovina nuk
është ftuar. Presidentja e
Kosovës, Vjosa Osmani, e ka
konfirmuar tashmë
pjesëmarrjen në këtë Samit.
Nga 9 deri më 10 dhjetor, në
Samitin për demokracinë do të
mblidhen liderë qeveritarë,

pjesëtarë të shoqërisë civile dhe
anëtarë të sektorit privat. Samiti
për demokraci do të ketë tri
tema kyçe: mbrojtjen kundër
autoritarizmit, adresimin dhe
luftimin e korrupsionit dhe
avancimin e respektimit të të
drejtave të njeriut. Pas takimit
të parë dhe konsultimeve në të,
Bideni do t’i ftojë liderët
botërorë sërish, që të diskutojnë
rreth përparimit të bërë.

ShBA-ja fton rreth 110 shtete 
në Samitin për demokraci
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HAGË, 24 NËNTOR - Një person
është tërhequr nga aplikimi i tij
për të qenë viktimë
pjesëmarrëse në gjykimin
kundër ish-krerëve të Ushtrisë
Çlirimtare të Kosovës në
Gjykatën Speciale në Hagë.
“35/06” është pseudonimi i
njërit nga personat që ka
aplikuar për të dëshmuar si
viktimë kundër ish-krerëve të
UÇK-së në Hagë, Hashim
Thaçit, Kadri Veselit, Rexhep
Selimit dhe Jakup Krasniqit. Ai e
ka informuar Zyrën për
Pjesëmarrjen e Viktimave (VPO)
se është tërhequr nga aplikimi i
tij. Këtë veprim ai e ka
ndërmarrë më 9 nëntor, duke
kontaktuar me zyrën ku
fillimisht ai e kishte dërguar
aplikimin e tij. 
Siç përshkruhet në raportin e
kësaj zyre, personi në fjalë nuk
ka qasje në internet dhe i njëjti
ka kërkuar që tërheqja e tij t’i
përcillet direkt gjyqtarit të
procedurës paraprake. “Më 9
nëntor 2021 ‘aplikuesi 35/06’ e

informoi VPO-në për vendimin
për tërheqjen e aplikimit të tij.
Meqenëse aplikanti nuk ka
internet ose ndonjë mjet tjetër
për ta dërguar deklaratën e
tërheqjes, viktima ‘35/06’ i kërkoi
VPO-së që të t’ia përcjellë
çështjen gjyqtarit të procedurës
paraprake”, është thënë në
raportin e Zyrës për
Pjesëmarrjen e Viktimave.
Kjo zyrë i ka rekomanduar
gjyqtarit që “viktimës 35/06” t’ia
pranojë kërkesën meqenëse ai ka
shprehur dëshirën që pa
mëdyshje të tërhiqet nga
aplikimi i tij për pjesëmarrje në
procedurë. “Meqenëse kërkuesi
shprehu pa mëdyshje dëshirën
për ta tërhequr kërkesën e tij
përmes telefonit dhe dha arsye të
vlefshme pse një kërkesë me
shkrim nuk mund të dorëzohej,
VPO rekomandon që gjyqtari i
procedurës paraprake ta pranojë
tërheqjen e kërkesës së viktimës
‘35/06’ për të marrë pjesë në
procedurë”, është thënë në
raport.

Dokumentet përcjellëse të
kërkesës në fjalë, pas
përfundimit të procedurave të
nevojshme, i janë dorëzuar
gjyqtarit paraprak.
Kujtojmë se Zyra për
Pjesëmarrjen e Viktimave ka
mbushur dy raporte me

aplikacione të personave që
pretendojnë të jenë viktima të
UÇK-së e të cilët do të marrin
pjesë në gjykim. Disa prej tyre
janë refuzuar, teksa një pjesë
është pranuar nga gjykatësi
paraprak dhe Zyra për
Pjesëmarrjen e Viktimave.
Aktualisht, ish-krerët e UÇK-së
në Hagë janë në pritje të një
vendimi nga gjyqtari paraprak në
lidhje me kërkesën e tyre për
mbrojtjen në liri.

Thaçi vizitohet nga vëllai
dhe miqtë e tij: Të fala

nga Haga! 

Ish-presidenti i Kosovës dhe një
nga themeluesit e UÇK-së,
Hashim Thaçi, gjendet në
paraburgim në Hagë që nga
muaji nëntor i vitit 2020. Thaçin
kohë pas kohe, përpos
familjarëve, janë duke e vizituar
edhe miqtë e tij.
Ish-lideri politik i UÇK-së këto
ditë është vizituar nga vëllai i tij,
Blerim Thaçi dhe dy miqtë e tij,
Milaim Cakiqi dhe Hamdi
Krasniqi. Cakiqi në llogarinë e

vet në “Facebook” ka shkruar për
takimin që kishin me Hashim
Thaçin. Ai ka thënë se Thaçi
vazhdon të qëndrojë i
pathyeshëm edhe në Hagë.
“T’fala nga Haga! Hashim Thaçi
ishte i ri kur e nisi rrugëtimin për
liri dhe pavarësi. Me besim të
palëkundur e bëri luftën dhe
paqen. E bëri historinë e re dhe
Kosovën e re. Me besim të
palëkundur po qëndron edhe në
Qendrën e Paraburgimit në
Hagë, i privuar nga liria, por i
pathyer, i panënshtruar dhe i
padorëzuar. U ndjeva shumë
mirë që e pashë, pas vizitës që
kisha dje në Hagë, sepse takimet
me të kudo janë frymëzuese. Një
lider i formësuar në vitet më të
rënda që përjetoi populli ynë,
nuk mund të thyhet nga askush.
Hashim Thaçi ka qenë, është dhe
vazhdon të jetë i pathyeshëm. Në
luftë, në liri, në paraburgim,
kudo ai është i madh!”, ka
shkruar Cakiqi.
Në Hagë, përsos Thaçit, janë
duke qëndruar edhe Kadri Veseli,
Rexhep Selimi, Jakup Krasniqi,
Hysni Gucati, Naim Haradinaj,
Salih Mustafa dhe Pjetër Shala.

Tërhiqet nga aplikimi personi që pretendoi se
ishte viktimë në rastin e ish-krerëve të UÇK-së

Osmani merr mbështetje 
nga kryeministri i Kanadasë 

OTAVA, 24 NËNTOR (ER) -
Presidentja e Republikës së
Kosovës, Vjosa Osmani, ka takuar
kryeministrin e Kanadasë, Justin
Trudeau, me të cilin ka biseduar
për thellimin e bashkëpunimit
ndërshtetëror. 
Kryeministri Trudeau ka
përgëzuar presidenten Osmani
për mandatin që ka për të shtyrë
përpara shumë nga vlerat që kanë
rëndësi për Kanadanë. Më tutje, ai
ka theksuar se qëndrimi i
vendosur i presidentes Osmani
për demokracinë dhe kundër
korrupsionit, pikëpamjet
përparimtare qoftë për mjedisin
apo për fuqizimin e grave, janë
fusha në të cilat Kanada pret të
punojë me Kosovën.

Ndërsa presidentja Osmani ka
potencuar shumë fusha në të cilat
mund të hapen kapituj të ri të
bashkëpunimit me Kanadanë,
duke përfshirë mbrojtjen,
diplomacinë, tregtinë dhe

arsimin. Sipas saj, Kosova mund të
përfitojë nga përvoja kanadeze
posaçërisht sa i përket përfshirjes
së grave në vendimmarrje.
Gjatë takimit presidentja Osmani
e ka falënderuar kryeministrin

Trudeau për mbështetjen e
Kanadasë ndaj Kosovës në
periudha të ndryshme kohore. Në
këtë kontekst, presidentja Osmani
i ka vlerësuar të shkëlqyeshme
marrëdhëniet me Kanadanë dhe
ka përmendur se në këtë frymë
gjatë kësaj vizite ka dekoruar
Forcat e Armatosura të Kanadasë
me Medaljen Presidenciale
Ushtarake për kontributin e tyre
në kuadër të forcave të NATO-s
gjatë intervenimit në Kosovë më
1999 si dhe për shërbimin e tyre
në Kosovë mbi dy dekada. 
Më tutje, presidentja Osmani ka
marrë mbështetjen e
kryeministrit kanadez për
përpjekjet e Kosovës për
anëtarësim në organizata

ndërkombëtare dhe për procesin
e njohjeve, duke theksuar se
synimi i Kosovës është integrimi
në strukturat euroatlantike.
Osmani ka theksuar se Kosova po
zbaton reforma gjithëpërfshirëse
të cilat synojnë forcimin e rendit
dhe ligjit, por edhe krijimin e një
mjedisi të favorshëm për
investime të huaja dhe për
krijimin e vendeve të reja të punës.
Duke folur për gjendjen aktuale
në rajon, presidentja Osmani ka
theksuar se diskursi nxitës nga
Serbia, i mbështetur edhe nga
shtrirja e ndikimit rus në rajon,
paraqesin rrezik potencial për
destabilizim të rajonit dhe janë në
kundërshtim me vlerat
euroatlantike.
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Muhamet KOCI

PRISHTINË, 24 DHJETOR - Pas
vizitës në Serbi, përfaqësuesi
special i Bashkimit Evropian
(BE) për dialogun Kosovë -
Serbi, Miroslav Lajçak, do të
qëndrojë sot (e enjte) në
Prishtinë për t’u takuar me
zyrtarët më të lartë të Kosovës.
Zëdhënësi i BE-së, Peter Stano,
ka bërë me dije se kjo vizitë do
të jetë në shërbim të përgatitjes
së takimit të radhës në mes të
kryeministrit Albin Kurti dhe
presidentit serb Aleksander
Vuçiq. Sipas tij, takimi i nivelit
të lartë pritet të realizohet
brenda këtij viti. “Ai do ta
vazhdojë rrugën për në
Prishtinë për të bërë më shumë
bisedime për këtë çështje në
mënyrë që ta dërgojë këtë
mesazh para punës së
përgatitur të takimit të nivelit

të lartë, që shpresojmë se do të
mbahet këtë vit”, ka deklaruar
Stano për mediat.
Edhe vetë përfaqësuesi special
i Bashkimit Evropian për
dialogun në mes të Kosovës
dhe Serbisë, Mirosllav Lajçak,
gjatë vizitës në Beograd, ka
paralajmëruar zhvillime në
procesin e dialogut Kosovë -
Serbi. Ai në “Twitter” ka
shkruar se ka zhvilluar një
takim të gjatë me presidentin
Vuçiq. “Në vazhdim të
diskutimeve të mia për rrugën
përpara në dialogun e
lehtësuar nga BE-ja, pata një
bisedë të gjatë dhe të
hollësishme me presidentin e
Serbisë, Aleksandar Vuçiq.
Shumë gjëra për të bërë pas
takimeve që kisha këtë javë”, ka
shkruar Lajçak.
Kurse presidenti serb ka
deklaruar se nga diplomati
evropian ka kërkuar takime me

të shpeshta me përfaqësuesit e
Kosovës në procesin e dialogut.
“Serbia kërkon dhe dëshiron
negociata me Prishtinën në
çdo nivel, sa më parë, sa më
shumë e sa më shpesh. Mendoj
se është me rëndësi të flasim
për secilën temë, për
asociacion e rrymën, por edhe
të tentojmë të bëjmë çfarëdo e
të mos vijmë në situata në të
cilat ndodheshim para një
muaji”, ka deklaruar Vuçiqi.
Duke iu përgjigjur pyetjeve të
gazetarëve lidhur me temat që
ka diskutuar me Lajçakun,
Vuçiqi ka deklaruar se ka shumë
çështje për të cilat bisedojnë me
zyrtarët e BE-së. “Kishim biseda
korrekte dhe ne jemi duke
kërkuar negociata. Jo që jam i
fascinuar me Kurtin por,
thjesht, duhet të ketë rezultate
mes nesh, andaj është më mirë
të negociojmë. Detaje të
bisedës me Lajçakun nuk dua të

shpalos tani. Janë shumë
çështje për të cilat flasim, që
nga personat e zhdukur deri tek
Asociacioni i Komunave me
Shumicë Serbe”, ka deklaruar ai. 
Javën e kaluar në Bruksel,
Lajçak kishte takuar ndaras
zëvendëskryeministrin e parë të
Kosovës, Besnik Bislimi, dhe
shefin e Zyrës për Kosovën në
qeverinë serbe, Petar Petkoviq.
Por, ky raund i bisedimeve
teknike kishte përfunduar pa
takim trepalësh mes tyre. 
Zëvendëskryeministri për
Integrim Evropian, Zhvillim
dhe Dialog, Besnik Bislimi,
kishte treguar arsyet që, sipas
tij, e kanë penguar zhvillimin e
një takimi trelateral ndërmjet
delegacioneve të Serbisë dhe të
Kosovës me ndërmjetësimin e
Bashkimit Evropian (BE). Sipas
tij, pala serbe insiston vetëm
për çështjen e Asociacionit të
Komunave me Shumicë Serbe.
“Ne kemi deklaruar edhe më
herët, se nuk jemi të gatshëm
në këtë fazë t’i trajtojmë
çështjet e të drejtave të
minoriteteve. Këto duhet të
jenë pjesë e pakos së
përgjithshme të arritjes së
marrëveshjes për normalizimin
e plotë dhe ligjërisht të

detyrueshme midis dy
vendeve. Por, ajo që është e
rëndësishme është se ka pasur
pajtim me palën serbe dhe atë
evropiane që gjatë takimeve
trepalëshe të dialogut nuk do të
shtrohen çështje që nuk e kanë
pajtimin e të dyja palëve. Nëse
njëra palë nuk është dakord me
një temë, ajo nuk diskutohet në
takimin trepalësh. Nga ana
tjetër, nuk duhet të
kushtëzohen bisedimet e
dialogut me një temë të
caktuar”, ka deklaruar Bislimi. 
Pas këtyre takimeve, i
ngarkuari me punë në
Ambasadën Amerikane në
Kosovë, Nicholas Giacobbe, ka
përkrahur të dërguarin e BE-së
për dialogun Kosovë - Serbi,
Miroslav Lajçak, i cili ka
deklaruar se ka ardhur koha për
përparim të vërtetë në dialog. “I
dërguari i BE-së për dialogun
Kosovë - Serbi, Lajçak, ka të
drejtë. Është koha për përparim
real në dialogun Kosovë - Serbi.
Bëjeni!”, ka shkruar Giacobbe
në “Twitter”.
Vizita e Miroslav Lajçakut në
Prishtinë vjen pas qëndrimit të
tij në Beograd, ku është takuar
me presidentin serb Aleksandar
Vuçiq.

Vjen Lajçaku në Prishtinë,
kërkon dinamikë për dialogun

PËRFAQËSUESI SPECIAL I BE-SË PËR DIALOGUN KOSOVË - SERBI, MIROSLAV LAJÇAK, SËRISH VIZITON KOSOVËN

Përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian (BE) për dialogun Kosovë -
Serbi, Miroslav Lajçak, do të qëndrojë sot (e enjte) në Prishtinë. Ai do të
takohet me zyrtarët më të lartë të Kosovës. Zyrtarët e BE-së kanë bërë me
dije se vizita do të jetë përgatitje për takimin e radhës në mes të
kryeministri të Kosovës, Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë, Aleksander
Vuçiq, që pritet të ndodhë këtë vit. Gjatë vizitës në Beograd Lajçaku ka
paralajmëruar zhvillime në procesin e dialogut ndërmjet të dy shteteve 
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PRISHTINË, 24 NËNTOR -
Nënkryetarja e Partisë
Demokratike të Kosovës (PDK),
Vlora Çitaku, ka paralajmëruar
se partia më e madhe opozitare
shumë shpejt do ta formojë
kabinetin e “Qeverisë në hije”.
Çitaku ka deklaruar se me
kabinetin e “Qeverisë në hije”,

PDK-ja do të ofrojë alternativa
për problemet të cilat i
shqetësojnë qytetarët e
Kosovës.  “Përmes këtij kabineti
PDK-ja nuk do të jetë vetëm
kritikuese për qeverinë aktuale,
por do të ofrojë edhe
alternativa si zgjidhje të
qëndrueshme për probleme të

ndryshme”, është shprehur
Çitaku gjatë një ligjërate me
studentët e UBT-së.
Më tutje, ajo ka thënë se PDK-ja
i jep mbështetje qeverisë në
përmbylljen e dialogut me
Serbinë. Në këtë kontekst, ajo
ka kërkuar që pozita dhe
opozita të jenë bashkë kur

është në pyetje politika e
jashtme e Kosovës. 
Pas zgjedhjeve të vitit 2004,
PDK-ja kishte mbetur në
opozitë, ndërsa LDK-ja dhe
AAK-ja kishin bërë marrëveshje
për bashkëqeverisje. Në
qershor të vitit 2005, PDK -ja
kishte formuar kabinetin e

qeverisjes së mirë, e njohur
edhe si “Qeveria në hije”.
Kabineti që drejtohej nga
Hashim Thaçi përbëhej nga 14
departamente prej të cilave dy
drejtoheshin nga shoqëria
civile, ndërsa të tjerat nga
Partia Demokratike e Kosovës
(PDK). 

PDK-ja paralajmëron formimin 
e “Qeverisë në hije”

PRISHTINË, 24 NËNTOR (ER) -
Kryeministri i Republikës së
Kosovës, Albin Kurti, ka
pritur të mërkurën në takim
komandantin e KFOR-it në
Kosovë, gjeneralmajor Ferenc
Kajari. Kurti ka falënderuar

komandantin Kajari për
kontributin e KFOR-it për ta
ruajtur paqen, sigurinë dhe
stabilitetin në Republikën e
Kosovës. Ai ka ritheksuar
gatishmërinë e tij dhe të
qeverisë për komunikim,

bashkëpunim dhe
bashkërendim të veprimeve
ndërmjet institucioneve të
Republikës së Kosovës dhe
KFOR-it, në shërbim të
paqes, stabilitetit dhe
sigurisë për të gjithë

qytetarët e Republikës së
Kosovës. Kryeministri ka
shprehur përkushtimin
institucional për luftimin e
krimit dhe korrupsionit dhe
sundimin e ligjit, si prioritete
të qeverisjes.

Ndërsa gjeneralmajor Kajari
ka përgëzuar ministrin e
MPB-së, Xhelal Sveçla, për
angazhimin dhe
profesionalizmin e lartë që
po tregon Policia e Kosovës
në shërbim të qytetarëve.

Kurti falënderon KFOR-in për
ruajtjen e paqes në Kosovë 
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Edhe sa 10 milionë euro të tjera 
do t’i marrin nga taksat tona?!

Togeret Flutura Salihu dhe Doruntina
Berbatovci diplomojnë në Britani të Madhe

Gjatë raportimit para Komisionit
Parlamentar për Ekonomi,
Industri, Ndërmarrësi dhe Tregti,
kryesuesi i bordit të KOSTT-it,
Jeton Mehmeti, ka thënë se këtë
muaj kanë ndërprerë ndarjen e
mjeteve për katër komunat veriore
shkaku se ka përfunduar
marrëveshja në mes të KOSTT-it
dhe Qeverisë së Kosovës. Po gjatë
këtij raportimi, Mehmeti ka thënë
se nga viti 2017 për pagesën e
rrymës për katër komunat veriore
janë paguar 27 milionë e 806 mijë
euro, 10 nga Qeveria e Kosovës dhe
mbi 17 milionë nga KOSTT-i. Para
kësaj periudhe, që nga përfundimi
i luftës paguesit e rregullt të
faturave të rrymës ishin penalizuar
duke ua vjedhur paratë përmes
kryerjes së faturave për t’i mbuluar
shpenzimet e rrymës së
shpenzuar për katër komunat
veriore. Pas reagimeve të shumta
të KMDLNj-së, Avokatit të Popullit
dhe vendimit të Gjykatës
Kushtetuese ishte ndërprerë fryrja
e faturave sikur që ishte premtuar
se konsumatorët që kanë paguar
faturat me rregull e që janë
dëmtuar , do të kompensohen
sipas një dinamike e cila asnjëherë
nuk u vërtetua nëse po zbatohet
sepse nuk kishte mundësi
verifikimi. Gjykata Themelore
mori vendim që të mos paguhet
rryma për komunat veriore sepse
është në kundërshtim me ligjin
dhe urdhëroi që konsumatorët të
zhdëmtohen e që nuk ndodhi
sepse KOSST-i ka bërë ankesë në
Gjykatën Supreme sikur që ka
vazhduar ta paguajë rrymën për
katër komunat veriore, jo më me
fryrje të faturave, por me para të
gatshme e që merren nga xhepi

(taksat) e qytetarëve të Kosovës që
përbën diskriminim flagrant dhe
tjetërsim të mjeteve të qytetarit të
Kosovës, pa pëlqimin e tij dhe në
kundërshtim me vullnetin e tij. Për
shtator, tetor dhe nëntor të vitit
2021 KOSTT-i ka paguar 10
milionë euro për katër komunat
veriore dhe tash paska ndërprerë
ndarjen e mjeteve, KMDLNj-ja
mendon vetëm përkohësisht për
faktin se Qeveria e Kosovës ka
ndarë mjete shtesë për këtë pagesë
si edhe mbi 150 000 euro për të
paguar faturat e ujit për këto
komuna. Në të njëjtën kohë
shumë paguesve të rregullt të
energjisë elektrike, ujit dhe
shërbimeve tjera, nëse vonohen
me shlyerjen e detyrimeve, ua
ndërprenë rrymën, ujin sikur që
ua dërgojnë rastet të përmbaruesit
privatë, ndonëse janë pensionistë
apo në asistencë sociale duke ua
marrë edhe ato pak para të
mbetura nga llogaritë. Kjo, sipas
KMDLNj-së paraqet shkelje të
rëndë të drejtave të njeriut si dhe
diskriminim të lakuriquar në baza

etnike. Në një shtet ku, si vlera
demokratike dhe qytetare
proklamohen barazia para ligjit
dhe politika e mosdiskriminimit,
të ndodhë kjo që po ndodhë me
faturat, është tepër e
pamoralshme, e papranueshme
dhe e dënueshme. Është e vërtetë
se Qeveria aktuale e Kosovës, këtë
dukuri diskriminuese e ka
trashëguar nga qeveritë paraprake,
mirëpo nuk mund dhe nuk duhet
ta përdorë si arsyetim për
mosveprim ndaj këtij aparteidi të
drejtave civile dhe sociale që ua
bënë qytetarëve të saj. Është e
paturpshme, cinike dhe
skajshmërisht e pamoralshme
deklarata e një zyrtareje të lartë të
shtetit se: “me këto fatura po e
paguajmë sovranitetin për atë
pjesë të Kosovës...”, aq më parë që
pikërisht përfituesit e këtij
diskriminimi janë mohuesit më të
mëdhenj të këtij sovraniteti, duke i
shërbyer një shteti skajshmërisht
armiqësor ndaj shtetit të Kosovës.
A është e drejtë dhe e moralshme të
shpërbleni mohuesit e sovranitetit

të Kosovës duke ua vjedhur paratë
kontribuuesve (me vuajtje, gjak
dhe jetë), ndërtuesve dhe
mbrojtësve të sovranitetit të
Kosovës?! Asnjë shtet dhe vend
normal nuk do ta lejonte këtë e lëre
më ta bëjë këtë. Ministrja
Rizvanolli po thërret, me të drejtë
që të kursehet energjia elektrike
dhe të përdoren alternativat tjera
për ngrohje shkaku se ka mungesë
të rrymës në treg sikur që deri tani
është pesëfishuar çmimi i
furnizimit të rrymës nga importi e
që ka tendencë të rritet edhe më
shumë. Madje, sipas disa
optimistëve, në prill të vitit 2020 do
të kemi vetëm 264 për qind të
rritjes së çmimit të energjisë
elektrike në ndërkohë që pagat,
pensionet, shtesat sociale, bursat
për studentë dhe të tjera mbesin të
njëjta apo do të kenë rritje
simbolike. Rrënimi i shëndetit
social dhe ekonomik i pjesës
dërrmuese të qytetarëve të
Kosovës po rritet në mënyrë
galoponte, prandaj edhe grevat
dhe protestat janë të
pashmangshme. Në këtë kontekst,
Rrahmani ka të drejtë! KMDLNj-ja
e përkrahë kërkesën e ministres
Rizvanolli për kursim të energjisë
elektrike vetëm nëse të njëjtat
masa përdoren edhe në katër
komunat veriore. Nuk është në
rregull që në emër të kursimit të
energjisë elektrike, pjesa
dërrmuese e qytetarëve të Kosovës
t’i fërkojnë duart apo të ngrohen
sipas metodës indiane kurse, në
emër të sovranitetit, mohuesit e
sovranitetit të shpenzojnë rrymë,
pa asnjë kufizim dhe ne të
paguajmë për ta. Qeveria aktuale e
Kosovës ka fituar 50 për qind të

votave duke premtuar se të gjitha
veprimet e dëmshme të qeverive
paraprake do t’i anulojë e që është
mirëpritur edhe nga ata që nuk e
kanë votuar këtë qeveri. Qeveria
Kurti 2 e ka për detyrim ta
ndërpresë këtë praktikë
diskriminuese të ndarjes së mjeteve
për të paguar rrymën, ujin dhe
shërbimet tjera për katër komunat
veriore dhe të kërkojë përgjegjësi
për ata që e kanë përligjur këtë
diskriminim dhe shkelje flagrante
të të drejtave të njeriut në baza
etnike.
Qeveria e Kosovës duhet të bëjë
diskriminim pozitiv vetëm duke u
mbështetur në gjendjen
ekonomike të qytetarëve që do të
liroheshin nga pagesa apo do të
kishin lehtësime të pagesave,
pavarësisht përkatësisë kombëtare,
moshës, gjinisë, bindjeve fetare dhe
politike dhe në asnjë mënyrë, siç e
kanë bërë të gjitha qeveritë
përfshirë edhe Qeverinë Kurti 2, në
bazë të imponimeve politike. Të
drejtat e njeriut janë të drejta
universale dhe nuk ndahen në bazë
të përkatësive etnike. Kushtetuta e
Republikës së Kosovës nuk njeh
asnjë diskriminim në baza etnike.
KMDLNj-ja thërret deputetët e
Kuvendit të Kosovës të ngritën
kundër këtij diskriminimi në baza
etnike sepse për këtë e kanë
kërkuar votën dhe në emër të kësaj
e kanë fituar mandatin. Deputetët
e Kosovës përveç se përfaqësojnë
interesat e të gjithë qytetarëve të
Kosovës, e kanë për detyrim t’i
mbrojnë të drejtat e qytetarëve të
Kosovës, pa asnjë dallim dhe pa
asnjë diskriminim. A po e bëjnë
këtë? Sigurisht se jo apo jo në
masën e duhur.

Reagim i KMDLNj-së

LONDËR, 24 NËNTOR (ER) - Në
Akademinë Mbretërore Ushtarake
- Sandhurst, në Britaninë e Madhe
- është zhvilluar ceremonia e
diplomimit të oficer-kadetëve dhe
parada tradicionale e diplomimit.
Në këtë ceremoni togeret e FSK-së,
Flutura Salihu dhe Doruntina
Berbatovci, kanë diplomuar me
sukses, pas përfundimit të kursit
intensiv dymujor të “Oficerëve të
kualifikuar profesionalisht” në
Akademinë Mbretërore Ushtarake
- Sandhurst. Ky kurs synon
certifikimin e mjekëve të ushtrisë,
stomatologëve, avokatëve dhe
oficerëve të tjerë të specializuar në
aftësitë e udhëheqjes ushtarake.
Në këtë ceremoni, së bashku me
togeret Salihu dhe Berbatovci, janë
diplomuar edhe 98 kadetë të tjerë,
oficerë nga Britania e Madhe dhe
vende të tjera të botës.



07E ENJTE, 25 NËNTOR 2021AKTUALE

PRISHTINË, 24 NËNTOR (ER) -
Ministria e Shëndetësisë
(MSh) ka njoftuar se gjatë
24 orëve të fundit ka
vdekur një person nga
Covidi dhe janë paraqitur
vetëm gjashtë raste të reja
me këtë virus. Sipas kësaj
ministrie, në 24 orët e
fundit janë dhënë 1 802

doza të vaksinës kundër
Covid-19. “Prej fillimit të
vaksinimit në të gjitha
qytetet e Kosovës janë
dhënë 1 609 325 doza të
vaksinës. Deri më sot 758
250 qytetarë janë
vaksinuar me dozën e
dytë. Nga 1 575 testime, 6
qytetarë kanë rezultuar

pozitivë me virusin Covid-
19. Gjatë 24 orëve të fundit
është shënuar 1 rast i
vdekjes. Sot janë shëruar 8
qytetarë, kurse numri i
përgjithshëm i të
shëruarve është 157 727.
Në total numri i rasteve
aktive është 327”, ka
njoftuar MSh-ja.

Një i vdekur nga Covidi, gjashtë raste të reja dhe 1 802 të vaksinuar 

PRISHTINË, 24 NËNTOR (ER) -
Misioni i Bashkimit Evropian
për Sundim të Ligjit në Kosovë
(EULEX) ka dhuruar një
donacion me pajisje
teknologjike për sistemin
prokurorial të Kosovës.

Donacioni përbëhet nga një
numër i kompjuterëve,
monitorëve, telefonave dhe
pajisjeve të tjera të cilat do të
shërbejnë për nevojat e punës
së stafit të Këshillit Prokurorial
të Kosovës dhe Prokurorit të

Shtetit.
Pranim-dorëzimi i këtij
donacioni është bërë nga
kryesuesi i Këshillit Prokurorial
të Kosovës, Jetish Maloku, dhe
shefi i stafit të EULEX-it,
Matthias Zander. Me këtë rast,

Maloku, duke vlerësuar
bashkëpunimin e sistemit
prokurorial me EULEX-in, ka
thënë se e vlerësojnë dhe e
falënderojmë këtë mision për
mbështetjen e vazhdueshme që
ka dhënë dhe vazhdon ta japë

për sistemin prokurorial.
Ndërsa shefi i stafit të EULEX-it,
Matthias Zander, ka thënë se ky
donacion është rrjedhë e
bashkëpunimit të mirë të
EULEX-it me institucionet e
sistemit prokurorial të Kosovës.

EULEX-i dhuron pajisje teknologjike 
për sistemin prokurorial

RIGA, 24 NËNTOR (ER) - Ministri i
Mbrojtjes, Armend Mehaj dhe
homologu i tij nga Letonia, Artis
Pabriks, kanë nënshkruar të
mërkurën një memorandum
mirëkuptimi për bashkëpunim
ushtarak, në funksion të sigurisë
kontinentale dhe më gjerë. Me
këtë rast, Mehaj ka thënë se
Kosova dhe Letonia kanë
objektiva të ngjashme për
kontribut në paqe. “Ky
memorandum përcakton fushat
e bashkëpunimit të dy shteteve
në fushën e mbrojtjes dhe
sigurisë. Me ministrin Pabriks,
ndër të tjera,  u pajtuam edhe
për shtimin e bashkëpunimit në

mes të dy ministrive dhe forcave
tona, me shkëmbim të
personelit, trajnime dhe
stërvitje të përbashkëta, blerje
ushtarake sipas programit ‘shtet
me shtet’,  si dhe aktivitete të
tjera me interes të përbashkët.
Kosova dhe Letonia kanë histori
të ngjashme dhe objektiva të
ngjashme për kontribut për
paqen, sigurinë dhe stabilitetin
kontinental dhe më gjerë.
Rrugëtimi i Letonisë për
anëtarësim në NATO është një
ndër përvojat e duhura për ne
drejt synimit tonë!”, ka shkruar
Mehaj në llogarinë e vet në
“Facebook”. 

Kosova dhe Letonia nënshkruajnë 
memorandum për bashkëpunim ushtarak
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PRISHTINË, 24 NËNTOR -
Lulzim Syla është shkarkuar
nga pozita e kryeinspektorit
të Inspektoratit të Tregut
edhe pse gjatë këtij viti i
ishte zgjatur mandati edhe
për katër vjet. Ky vendim

është marrë në mbledhjen e
Qeverisë së Kosovës, duke
shfuqizuar vendimin nr.
07/67 të datës 26 shkurt të
këtij viti. Në po këtë datë, në
mbledhjen e mbajtur nga
ish-qeveria Hoti, ishte

marrë vendim që t’i
vazhdohet mandati Sylës
për katër vjet. “Po ashtu,
kabineti qeveritar ka
miratuar vendimin për
vazhdimin e mandatit edhe
për katër (4) vjet për z.

Lulzim Syla, në pozitën e
kryeinspektorit të
Inspektoratit të Tregut”, ishte
thënë në njoftimin e
Qeverisë së Kosovës. Pas këtij
vendimi, Syla ka thënë se do
t’i ndjekë rrugët ligjore.

Qeveria shkarkon kryeinspektorin e Inspektoratit të Tregut

PRISHTINË, 24 NËNTOR - Qeveria
e Kosovës ka aprovuar
kërkesën e ministrit të
Bujqësisë, Pylltarisë dhe
Zhvillimit Rural, Faton Peci,
për kompensimin e dëmeve
në sektorin e bujqësisë të
shkaktuara nga fatkeqësitë
natyrore për periudhën janar
- tetor 2021 me vlerë të
mjeteve rreth 1.7 milion euro.
Këto mjete do të ndahen për

2 460 fermerë nga gjithsej 29
komuna të Kosovës të cilët
janë përzgjedhur në
bashkëpunim të ngushtë me
komisionet e përcaktuara nga
komunat përkatëse.
Përmes këtij buxheti fermerët
do të kompensohen me 36
për qind për dëmet e
shkaktuara në ekonomitë e
tyre familjare kryesisht në
sektorin e hortikulturës, në

fushë të hapur dhe në sera. Ky
është vendimi i dytë i
Qeverisë së Kosovës brenda 4
muajve lidhur me
kompensimin e dëmeve në
bujqësi pasi me vendimin e
parë kemi kompensuar
dëmet në vlerë rreth 1.3
milion për periudhën korrik -
dhjetor 2020 apo 30 për qind
të vlerës së totalit prej rreth
4.3 milionë eurosh.

Qeveria kompenzon dëmet në bujqësi për 2 460 fermerë

PRISHTINË, 24 NËNTOR - Ministrja e
Ekonomisë, Artane Rizvanolli, ka
kërkuar nga qytetarët që të
kursejnë energjinë elektrike për
ngrohje. Rizvanolli ka thënë se
çmimet e importit të rrymës janë
pesëfishuar. “Çmimet e energjisë
elektrike të importit janë rritur
pesëfish në krahasim me vitin e
kaluar. Rrjedhimisht është një
gjendje e jashtëzakonshme, në të
cilën secili prej nesh duhet të bëjë
gjithçka që është e mundur

brenda kapaciteteve të tij, në
mënyrë që kjo krizë ta prekë
Kosovën”, ka thënë ajo. Sipas saj,
moskursimi i energjisë do të
thotë rritje e tarifave të saj. “Në
këtë kontekst është me rëndësi
që qytetarët të jenë të
vetëdijesuar dhe ta kursejnë
energjinë elektrike aq më shumë
që është e mundur. Moskursimi i
energjisë do të thotë aq më
shumë do të kursejmë energji
elektrike gjatë dimrit, që mund të

përbëjë rrezik edhe për
mundësitë e furnizimit, mirëpo
mund të dërgojë edhe rritjen e
tarifave pas muajit prill 2022”, ka
thënë Rizvanolli.
Më tutje, ajo ka treguar se
sistemet e ngrohjes aktualisht
mbulojnë vetëm rreth 5 për qind
të nevojave. “Çështja e ngrohjes
është e rëndësisë së madhe dhe
duke pasur parasysh se një pjesë
e konsumit të energjisë apo 34
për qind shkon për ngrohje dhe

kjo është kyçe për adresimin e saj
sidomos gjatë dimrit. Ka
implikime serioze edhe për
kapacitetet tona gjeneruese.
Nëse ne arrijmë që ngrohjen ta
adresojmë përmes burimeve të
tjera, atëherë kjo do të thotë që
kthimet në kapacitetet
gjeneruese kanë nevojë të jenë
më të vogla. Aktualisht sistemet e
ngrohjes mbulojnë vetëm rreth 5
për qind të nevojave”, ka treguar
Rizvanolli.

Në fund ajo ka theksuar se një
pjesë e madhe e familjeve në
Kosovë nuk mund ta mbajnë të
ngrohur shtëpinë. “Një pjesë e
madhe e familjeve në Kosovë nuk
mund ta mbajnë të ngrohur
shtëpinë. Është me rëndësi për
qytetarët e Kosovës që ta
kuptojnë që në Evropë dhe në
botë, tani po ndikon edhe në
vendin tonë, është duke ndodhur
një krizë energjetike”, ka
deklaruar Rizvanolli.

Rizvanolli: Qytetarët ta kursejnë 
energjinë elektrike për ngrohje, 

çmimet janë pesëfishuar
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Berat ARMAGEDONI

Ligjëratat e vitit të tretë i kishte
përfunduar, afati i provimeve të
semestrit të dytë të vitit të tretë
ishte shpallur, kurse atij i kishte
mbetur pak kohë për t’i përgatitur
të tetë provimet që i kishin
mbetur pas atyre dyve që kishte
dhënë në afatin e shkurtit me
notë të lartë dhe të cilët
dëshironte t’i paraqiste të gjithë.
Ishte ambicioz i madh, por ishte
punëtor i vogël. Më shumë bënte
gjumë se punë; më shumë
stresohej për një provim sesa për
ndonjë fatkeqësi. Sa herë që e
takoja në korridorin e fakultetit
pëshpëriste diçka vetë me vete e
që s’kuptohej nëse përsëriste
ndonjë fragment proze, ndonjë
fragment të kritikës letrare,
ndonjë pjesë të shënimeve që
vetë kishte marrë gjatë ligjëratave
të profesorëve ose që kishte
lexuar përmendsh disa prej atyre
skripteve të zajfta që gjendeshin
në fotokopjen më të afërt të
fakultetit e që kushtonin lirë dhe
që u shërbenin studentëve për të
lexuar sa më pak dhe për ta dhënë
provimin sa më lehtë dhe me
notë të lartë. E merrja me mend,
duke e njohur karakterin e tij prej
shumë kohësh, se këtë gjendje të
shqetësimit ia kishte shkaktuar
afati i provimeve që kishte
shpallur fakulteti. Ishte përgatitur
edhe më pak sesa që ishte
përgatitur për dy provimet që
kishte dhënë në prill. Qershorit i
kishin mbetur edhe
shtatëmbëdhjetë ditë, kurse këtij i
ishin shtuar thuajse
shtatëmbëdhjetë ndjenja, të
përziera dhe të rrepta! Provimin e
parë e kishte me datë 19. Sipas tij,
më të vështirin, ani pse ishte një
lëndë gjysmësemestrale dhe, në
vitin e tretë të studimeve, pas
gjithë atyre njohurive që mund të
kishte marrë gjatë tri vjetëve të
studimeve, do ta jepte pa lexuar
asnjë faqe për të. Në korridorin e
katit të parë, aty ku kisha shkuar t’i
merrja fletëparaqitjet e
provimeve, erdhi edhe ai, me një
çantë të madhe të zezë e cila, për
shkak të peshës, e kishte kërrusur
dhe dredhuar pak në anën e
majtë. Po ta vështroje më mirë
dhe kohë më të gjatë, ta sillte ndër
mend ndonjë automjet me gomë
të shpërthyer ose me amortizator
të prishur. Ende pa kryer punë
unë te referenti, duke më shtyrë
me bërrylin e djathtë, pa
mirësjellje, veç sa nuk e futi kokën
brenda dritares së vogël të
ngushtë e të shkurtër dhe i kërkoi
shpejt e shpejt, si të ishte rafal i
automatikut, tetë fletëparaqitje të
provimeve. Referenti ia tërhoqi
vërejtjen të presë radhën. “E kam
për ngut”, - i tha. “Shumë për
ngut”, shtoi për herë të dytë pa më

vënë re mua e as pa më kërkuar
falje. S’i bëra zë. Po të donte
referenti mund t’i kryente punë
para meje sepse nuk kisha ndër
mend të hatrohesha në asnjërin.
Njeriu e kishte punën për ngutë,
si gjithmonë, dhe duhej t’i
kryente shërbim sa më parë. Por,
ai e kreu detyrën sipas radhës që
pritnim ne dhe, pasi unë dhe ai i
morëm fletëparaqitjet, zumë
vend në mesin e korridorit, aty ku
ishte një tavolinë e gjatë, e gjerë
dhe e lartë, në të cilën filluam t’i
shënonim në fletëparaqitje emrin
dhe mbiemrin e profesorit, emrin
e lëndës dhe dy a tri shënime të
tjera të shkurtra, por të
nevojshme. Shkruante ai,
shkruaja unë. Shprehej ai “u kry
edhe ky, pshurra n’ta!”, heshtja
dhe dëgjoja unë. Pasi i mbushëm
me shkrim dore fletëparaqitjet,
shkuam para kabinës së
referentit. Këtë herë në radhë
duhet të prisja unë para tij. Kur
kreu punë më ftoi për kafe. “A po
vjen pimë kafe në ‘Edi 2’?” S’doja
ta refuzoja prerë. Doja të pija kafe
me të, ta vështroja e të
interesohesha për gjendjen
psikike të tij të ngarkuar, por s’doja
të pija kafe në “Edi 2”, pasi që aty
rrinin profesorët. “Të
falemnderit, por duhet të
kthehem në bibliotekë, se mund
të ma marrin numrin e ulëses
punonjëset e bibliotekës, se ka
më shumë se gjysmë ore që jam
këtu”. “A ka bufe aty?!”, - më pyeti.
“Ka, ka”, - i thashë dhe, pa e ftuar,
më erdhi pas. Derisa shkuam te
biblioteka më tregoi për provimet
që paraqiti. Para se të hynim
brenda saj, përskaj së cilës vargu i
studentëve duke pritur ishte i
gjatë, i bëra me dije se, po qe se
punonjësit ta kërkojnë kartën e
anëtarësisë, thuaju kam ardhur
vetëm të pijë kafe në bibliotekë
me këtë shokun. Ashtu si i thashë
ashtu bëri. Ishte hera e parë që
vizitonte bibliotekën dhe bufenë.
Bufeja ishte mbushur përplot
studentë dhe studente. Për një
majë gjilpërë kishte vend, për ne
dy jo. U befasua kur i pa. “Shih
studentët në bufe! Këtu nuk lexon
kush bre!” - e dha fjalën e fundit të
parën pa u bërë vizitë sallave të
leximit. “Lexojnë, lexojnë, por
vijnë edhe të hanë, të pinë, të
diskutojnë...” Ende pa i vënë pikë
fjalisë foli ai: “Tybe s’lexon kush
këtu. Veç vijnë me ba hajgare dhe
me zanë najsen”. Çfarë t’i thosha
këtij paragjykuesi. Nuk doja të
dëgjoja as prej këtij e as prej askujt
tjetër fjalë të këqija për “shtëpinë
time” dhe për ata anëtarë të
familjes së saj. Nuk mendova
gjatë dhe i thashë. “Paj, dikush
vjen edhe me ba atë punë, ama
këtu s’mund ta bëjë. Ky nuk është
hotel. As banesë. As fushë, as mal,
as livadh. Kjo është bibliotekë.
Është Biblioteka Kombëtare e

Kosovës. Më e madhja në vend.
Ata studentë dhe studente që
ishin në bufe janë aty sepse nuk
kanë gjetur vend të lirë të lexojnë
në sallat e leximit që...” Sërish
s’më la ta thosha fjalinë e plotë
pasi më bëri këtë pyetje: “Ku janë
ato salla?!” “Eja pas meje dhe mos
bëj zhurmë, se të nxjerrin jashtë
menjëherë”. S’e çeli gojën derisa
hymë në sallën e madhe. Kur e
hapëm derën e gjithë salla ishte e
mbushur me studentë. Asnjë
frymëmarrje nuk dëgjohej. Asnjë
zhurmë. Heshtjen e theu befasia e
tij: “Kuku sa njeri!”
“Shshshshsh...” i tërhoqa
vërejtjen dhe bëmë një shëtitje të
shkurtër në gjithë sallën e madhe,
pastaj në të voglën dhe u ngjitëm
edhe në sallat e katit të dytë,
pastaj edhe në sallat e katit të tretë
në të cilat lexonin dhe studionin
studentët e studimeve master
dhe të doktoratës dhe ndonjë
punonjës shkencor. Secila sallë
ishte mbushur përplot studentë.
Pasi i tregova për disa shërbime
që ofronte biblioteka për
studentë, e çova në amfiteatrin e
saj të madh dhe në atë të voglin.
Pas këtij "ekskursioni" nëpër
bibliotekë shprehi interesim për
anëtarësim. “Këtu po u kënaqka
njeri bre! A muj m’u regjistru?!”
Entuziazmi i shihej në çehre,
vendosmëria ende. “Po, veç a i ke
dhjetë euro me vete dhe a e ke
indeksin”. “Po, po, i kam” - dhe nisi
t’i fusë duart në xhepa dhe në
çantë për t’i nxjerrë paratë dhe
indeksin. Sapo ia pashë në dorë,
menjëherë e çova te Heta. Kështu
quhej punonjësi që kryente
shërbimin e regjistrimit të
studentëve. Hymë bashkë me të.
Pasi i bëri me dije se dëshironte
të anëtarësohej, ia ofroi paratë
dhe indeksin. Ai i bëri një
fotografi dhe për pesë minuta ia
shtypi kartën e anëtarësisë.
Meqë kishte nevojë t’i tregoja
edhe disa hollësi të tjera për
punën në bibliotekë, e dërgova
edhe tek informacioni. E
njoftova se këtu mund t’i kërkosh

librat që të duhen për lexim. Kur
t’i sjellin nga depoja mund t’i
lexosh vetëm brenda bibliotekës
e jo t’i nxjerrësh jashtë. M’u duk
se u lumturua. M’u duk se bëra
një punë të mirë për një student
që pjesën më të madhe të kohës
e kalonte në kafene. U
tungjatjetëm me të dhe u lëshua
turr e vrap teposhtë shkallëve
dhe doli jashtë bibliotekës. Atë
që duhej t’ia thosha të parën,
kisha harruar t’ia thosha. Të
nesërmen erdhi në bibliotekë,
por erdhi pasi dielli kishte prekur
mesditën. Më kishte kërkuar
nëpër sallat e leximit dhe, më në
fund, më gjeti në ulësen 403. “Ku
m’u ul unë?” - më pyeti.
Frymëmarrjen nuk e kishte të
rregullt, sigurisht pasi ishte
ngjitur shpejt në tridhjetë e tri
shkallët e saj. “Ke ardhë vonë. Në
bibliotekë duhet me ardhë herët.
Po a ke marrë numër te hyrja?”
“Jo, se nuk um dha kurrkush”. “Po
a prite në radhë?” “Jo mor, se deri
te Galeria e Arteve kish studentë
tuj prit”. “Ata që presin marrin
numër. Ata që s’presin, s’marrin”.
“E çka me ba unë tash?” “Tash ti
duhet me shku me prit në radhë
atje te Galeria”. “Qysh...?!” Meqë i
pengonim të tjerët derisa
bisedonim dhe në ulësen përbri
meje një studente kishte lënë
librat e kishte shkuar ose në
nevojtore, ose në bufe ose kishte
dalë jashtë bibliotekës, i thashë
ulu këtu derisa të vijë ajo dhe
pastaj duhet t’ia lirosh vendin.
Tamam i nxori librat nga çanta
dhe shtriu bythën në karrige,
erdhi ajo. U çua si kërcell,
mbushi krahun me libra dhe u ul
në një ulëse tjetër që, gjithashtu,
ishte e lirë. As aty nuk ndenji
gjatë. As në të tjerat pastaj. Dikur
shkova e ftova për kafe dhe në
bufe i bëra me dije se nesër
duhet të vijë në bibliotekë para
orës shtatë, të pajiset me numër
dhe ta bëjë bythën dhe karrigen
prush nga qëndrimi i gjatë ulur!
“Para shtatëve do të vij”, - më tha.
Të nesërmen unë po prisja

radhën pas tij. Kishte marrë
numër nja pesëdhjetë ulëse para
meje, po në sallën e madhe. Sapo
i lëshuam librat në tavolina, ia
mësymë bufesë dhe bisedës. “Qi
nanën ma ka pramë Gjergj
Fishta!” “Jo bre çfarë!” “Pasha
zote po, qi nanën ma ka!” E dija
çfarë mendonte, pse shprehej
ashtu, por doja të bëja shaka me
të. “Ka vdekë Fishta moti. Është e
pamundur të ndodhë kjo!” “Jo
valla ish e mundur. Gjithë natën
pramë, qi nanën ma ka!” Ai
këmbëngulte, unë s’besoja,
vetëm qeshja dhe dëgjoja
argëtimin e tij të vazhdueshëm:
“Inshallah s’ma qi nanën nesër
edhe Sabri Hamiti ose asistenti i
tij, se mut puna bahet!”
“Shpresoj jo edhe Sabria, as
asistenti i tij, se Fishta goxha
kreshnik është” - e gërgitja pa
ndal e ai të tilla fjalë fliste pa një
pa dy. Edhe pse e dija se e kishte
fjalën për lëndën Letërsi
Moderne dhe për veprat e
Fishtës, për lëndën dhe provimin
që herë e mbante Sabri Hamiti e
herë tjetër asistenti i tij, Kujtim
Shala, bëhesha kokëgdhe, kishe
s’kuptoja gjë. Më bëri me dije
pastaj se nesër ka provim te Sabri
Hamiti dhe s’do ta kalojë lehtë
pasi për këtë provim ka nisur të
mësojë shumë vonë dhe priste
që, ndër autorët e tjerë, Hamiti ta
pyeste edhe për veprat e Gjergj
Fishtës. Të nesërmen erdhi në
bibliotekë pasi ishte paraqitur në
provim. Sërish më kishte kërkuar
nëpër sallat e leximit derisa më
kishte gjetur. Kur më erdhi te
ulësja, të parën fjalë ma tha: “A të
thosha se ka me ma qi nanën
edhe Sabri Hamiti”. E mora me
mend se kishte rënë nga provimi.
Isha kureshtar të dija, kush tjetër
përpos tij. “Edhe ai asistenti i tij,
Kujtimi, pasha robtë!” - më tha
dhe u çova nga karrigia i
zgërdhirë dhe, me barkun që më
dridhej nga të qeshurat e gjata që
desh mbeta pa frymë, dola në
hollin e bibliotekës duke i thënë
“e qitash qi nana t’u paska!”

AI, UNË, BIBLIOTEKA, 
PROVIMET DHE DISA TË TJERË

ME RASTIN E 77-VJETORIT TË BIBLIOTEKËS KOMBËTARE TË KOSOVËS
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PRISHTINË, 24 NËNTOR - Trajneri i
Dritës, Ardian Nuhiu dhe futbollisti
Betim Haxhimusa, kanë shprehur
optimizëm për ndeshjen derbi ndaj
Gjilanit, e cila zhvillohet të
mërkurën në kuadër të javës së 15-
të. Trajneri Nuhiu ka thënë se është
kënaqësi të jesh pjesë e këtij derbi të
madh në futbollin e Kosovës, por
edhe një përgjithësi e madhe.
“Është kënaqësi të jesh pjesë e kësaj
ndeshjeje, por edhe përgjithësi se e
dimë sa e veçantë është kjo ndeshje
për tifozët. Gjithashtu, edhe
klasifikimi i të dyja skuadrave flet
shumë. E kemi studiuar
kundërshtarin, por edhe e njohim
mirë. Gjilani po përformon mirë si
grup, por ka edhe individë që mund
të vendosin për ndeshjen. Kemi
punuar që t’i mos i përsëritim
ndeshjet e para dhe më gëzon fakti
se futbollistët, në përjashtim të
Jasharit, janë të gatshëm për këtë
ndeshje. Shoh te skuadra motiv të
veçantë pasi edhe ndeshja është e

tillë. Duhet t’i shfrytëzojmë pikat e
dobëta të kundërshtarit që do të
paraqiten gjatë ndeshjes”, ka thënë
Nuhiu. Ndërsa sulmuesi Betim
Haxhimusa ka konfirmuar se
motivi është i madh në klubin e
Dritës dhe se synim i vetëm në këtë
ndeshje është fitorja. “Kënaqësi ta
përjetojmë këtë derbi. Kësaj radhe
nuk është vetëm derbi i qytetit, por
edhe derbi për kreun e tabelës. Do
ta japim maksimumin që të fitojmë
këtë ndeshje dhe të dalim në
vendin e parë e atë pozitë ta
mbajmë deri në fund të
kampionatit”, ka thënë Haxhimusa.  

Sot derbi Gjilani - Drita 

PRISHTINË, 24 NËNTOR -
Përfaqësuesja e Kosovës në
basketboll sonte (e enjte) përballet
me Norvegjinë në udhëtim. Sfida
zhvillohet në Bergen të Norvegjisë
nga ora 19:00. Ky takim zhvillohet
në kuadër të parakualifikimeve
për FIBA “Eurobasket 2025”.
Basketbollistët e Kosovës në
fundjavë u stërvitën në Prishtinë,
kurse të hënën udhëtuan drejt
Norvegjisë, ku të martën zhvilluan
stërvitjen e parë. Atmosfera në
kampin e “dardanëve” është
shumë e mirë dhe shpresohet se
do të nxirret rezultat pozitiv. Në
Grupin C bën pjesë edhe

Danimarka. Vendi i parë
kualifikohet tutje, edhe vendi i
dytë më i mirë nga të tri grupet
parakualifikuese. Katër
kombëtare kualifikohen në
rrethin e dytë parakualifikues. Kjo
është hera e parë që përballen
Norvegjia dhe Kosova. Vendasit
kanë vënë në dispozicion 1 200
bileta për takimin e parë në shtëpi
pas 20 vjetësh. Shqiptarët që
jetojnë në Norvegji, biletat mund
t’i gjejnë në faqen zyrtare të
Federatës Norvegjeze (basket.no).
“Do t’u qasemi ndeshjeve një nga
një. Ne besojmë në rezultate
pozitive. Është e rëndësishme

atmosfera në ekip dhe të bëjmë
më të mirën tonë për të fituar. Janë
dy ndeshje me rëndësi në një
rrugëtim të gjatë”, është shprehur
Christos Marmarinos,
përzgjedhës i Kosovës para
ndeshjes ndaj norvegjezëve.
Kapiteni Dardan Berisha është
shprehur se do ta japin
maksimumin, kurse Erjon
Kastrati, Gëzim Morina dhe
Drilon Hajrizi kanë theksuar se do
të japin më të mirën e tyre për
rezultate pozitive. Kosova, pas
Norvegjisë, do të përballet me
Danimarkën në Prishtinë, më 28
nëntor, me fillim nga ora 19:00.

‘Dardanët’ besojnë në fitore 

PRISHTINË, 24 NËNTOR - Albin
Tahiri ndodhet në qendrën
skitare në Molltal Glacier të
Austrisë, ku po i vazhdon
përgatitjet për garat e
ardhshme ndërkombëtare
para Lojërave Olimpike
Dimërore “Pekini 2022”. Skitari
i Kosovës në Austri po
përgatitet për disiplinat e
sllallomit të madh dhe super

sllallomit të madh.
Shpenzimet e përgatitjeve të
Tahirit, që njëherësh është
edhe bursist për LOD Pekini
2022, po mbulohen nga
Komiteti Olimpik i Kosovës.
Pikërisht në Austri Tahiri pritet
ta nisë edicionin e ri të garave
në fillim të muajit dhjetor, nëse
garat e planifikuara mbahen
sipas planprogramit, shkaku i

pandemisë Covid-19. Deri më
tani Albini ka plotësuar kriteret
për normë olimpike në katër
disiplina të skijimit alpin:
lëshim, kombinim alpin,
sllallom të madh dhe sllallom.
I ka mbetur vetëm edhe
supersllallomi i madh. LOD
Pekini 2022 mbahet prej 4-20
shkurtit 2022 në Pekin të
Kinës.

Tahiri vazhdon përgatitjet në Austri 

Tri ndeshjet e shtyra në BKT Superligën e Kosovës në futboll për shkak të ditës së zisë në Kosovë do të zhvillohen sot (e enjte). Ndeshja
kryesore është ajo në mes të Gjilanit dhe Dritës në kuadër të javës së 15-të. Trajneri Ardian Nuhiu dhe futbollisti Betim Haxhimusa kanë

shprehur optimizëm se skuadra e tyre mund të shënojë fitore. Krahas kësaj ndeshjeje, sot do të zhvillohet edhe përballja në mes të
Drenicës dhe Llapit si dhe ajo në mes të Ballkanit dhe Malishevës 

BKT Superliga  Java e 15-të  

Të enjten takohen: 

13:00 Gjilani - Drita

13:00 Drenica - Llapi

13:00 Ballkani - Malisheva

Prishtina - Feronikeli 2-0

Dukagjini - Ulpiana 1-1
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MANCHESTER, 24 NËNTOR -
Manchester Unitedi është në
kërkim të pasuesit të Ole
Gunnar Solskjaer. Lista e
kandidatëve është e gjatë dhe
emra që po lakohen janë të
shumtë. Gazetari i “Bild”,
Christian Falk, ka treguar dy

prej emrave, gjermanin Ralf
Rangnick dhe kampionin e
Evropës, Roberto Mançini.
Italiani është kontaktuar dhe
nuk ka pranuar. Në listën e
drejtuesve të Manchester
Unitedit nuk janë vetëm
Zinedine Zidane dhe Mauricio

Pochettino. Në skenë ka dalë
edhe Brendan Rogders, trajneri
aktual i Leicester Cityt. Ai ka
një klazuolë që i lejon të
largohet në rast se e kërkon një
klub që garon në Ligën e
Kampionëve. Nuk mungojnë as
alternativat nga Spanja. Një

prej tyre është Julen Lopetegui,
trajneri i Sevillas që
përfaqësohet nga menaxheri i
Cristiano Ronaldos, Jorge
Mendes. Emri tjetër është ai i
Unai Emeryt, që pritet të jetë
një tjetër kandidat për stolin e
Unitedit.

Shumë emra në listën e Unitedit për trajner 

Operohet me sukses Doresa Rugova

Hendbollistja e talentuar e Istogut dhe e Përfaqësueses së
Kosovës U17, Doresa Rugova, është operuar pas lëndimit të
rëndë që e kishte pësuar disa javë më parë gjatë një ndeshje
kampionale. Rugova është prej hendbollisteve më të
talentuara në Kosovë dhe mosprania e saj në ndeshje ishte e
metë e madhe për Istogun, kur dihet që këtë sezon skuadra
vuan nga lëndimet e hendbollisteve dhe nga mungesa e
fondit të mjaftueshëm të hendbollisteve. KHF Istogu i uron
hendbollistes shërim të shpejtë dhe rikthim sa më parë në
parketin sportiv. 

Xavi: Ne jemi Barça, kërkojmë fitore
ndaj Bayernit 

Trajneri i Barcelonës, Xavi Hernandez, nuk është ndarë i
kënaqur me barazimin që mori skuadra e tij në përballje me
Benficën (0-0). “Ne ishim shumë më superiorë ndaj Benficas
dhe luajtëm një lojë të shkëlqyer. Ne e humbëm vetëm golin.
Nëse do të kishim shënuar, do të flisnim për një lojë të
shkëlqyer. Unë jam ende optimist. Ne jemi Barça, ne kemi
talent dhe lojtarë për ta bërë ndryshimin. Por kjo pikë nuk
është e denjë për Barçën”, ka thënë Xavi. 
Barcelona duhet patjetër të marrë një rezultat pozitiv ndaj
Bayernit për t’u kualifikuar në fazë tjetër, teksa Xavi shprehi
optimizëm lidhur me këtë ndeshje. “Ne jemi Barça dhe do të
shkojmë të fitojmë në Munchen dhe kudo tjetër. Ajo që duhet
të bëjmë është ta rifitojmë besimin e lojtarëve që mund të
shënojnë gola. Do të shohim se çfarë mund të bëjmë në
afatin e janarit”, ka shtuar Xavi.

Nadali rikthehet në dhjetor 

“Kalova një periudhë të vështirë për shkak të dëmtimit në
këmbën e majtë. Shpresoj të jem 100 % gati për sezonin e ri.
Kam disa dyshime, por e njoh këtë proces, pasi në një situatë
të tillë jam gjendur edhe më parë”, u shpreh Rafael Nadal.
Tenisti spanjoll, numri 6 në botë, ka konfirmuar se do të
testojë veten më 18-20 dhjetor në turneun “show” të Abu
Dabit. “Me kalimin e viteve çdo gjë bëhet më e vështirë, por
jam i kënaqur me atë që kam arritur”, ka thënë Nadali.
“Nëse do të jem në gjendje të luaj pa pasur shumë dhimbje,
atëherë do të kem shanset e mia për të fituar sërish.
Dyshimet janë ato që të pengojnë për të luajtur mirë. Unë do
të testoj veten me shpresën të jem gati për Australian Open”,
ka përfunduar Nadali.

Al Hilali fiton Ligën e Kampionëve për
zonën e Azisë 

Për herë të katërt në histori, ekipi nga Arabia Saudite, Al
Hilal, kurorëzohet “mbret” i Azisë në futboll. Ekipi i drejtuar
nga Leonardo Jardim triumfoi në finalen e Ligës së
Kampionëve për zonën e Azisë teksa mundi rivalët e Pohang
Stelers, ekipin nga Koreja e Jugut. Me duelin e përcaktuar prej
kohësh për t’u luajtur në Riyad, Al Hilal dominoi dhe fitoi 2-0
falë një supergoli të Al Dawsarit vetëm pas 16 sekondash lojë
dhe golit tjetër të shënuar nga Moussa Marega. Për Al Hilal
është trofeu i katërt pas sukseseve të arritura në vitet 1991,
2000 dhe 2019. Tashmë kjo skuadër fiton të drejtën për t’u
luajtur në Botërorin e Klubeve.

SHKURT 

Boksieri britanik Tyson
Fury, kampion bote në
peshën e rëndë (kategoria
WBC), u shpreh se nuk ka
preferenca në lidhje me

rivalin e radhës. Ai
konfirmoi se do të
përballet me atë boksier që
do të jetë i disponueshëm
në atë çast që ai do të

rikthehet në ring, në
shkurt ose mars të 2022-
shit. “Tani për tani po
shijoj jetën time, duke i
marrë ditët një e nga një.

Nuk jam shumë i
interesuar në lidhje me
emrin e rivalit, pasi për
mua nuk ka ndonjë
ndryshim se cili është

përballë meje në ring. Do
të dueloj me atë që do të
jetë i disponueshëm. Pasi
ta mësoj emri do ta nis
përgatitjen”, ka thënë Fury.

Fury: Emri i kundërshtarit nuk ndonjë rëndësi 

LONDËR, 24 NËNTOR - Mesfushori
shqiptar i skuadrës së Arsenalit,
Granit Xhaka, ka pranuar se në
të ardhmen mund të rikthehet te
Borussia Monchengladbach. 29-
vjeçari ishte pjesë e Bundesligës
për katër vjet, duke zhvilluar 140
paraqitje për
Monchengladbachun para se të
kalojë te skuadra londineze.
Mesfushori që përfaqëson

Kombëtaren e Zvicrës nënshkroi
kontratë të re me Arsenalin deri
në vitin 2024, por mund të
rikthehet në klubin gjerman pasi
t’i përfundojë kontrata.
“Asnjëherë nuk kalova nga
Borussia tek Arsenali përpara.
Ishte ëndrra ime të luaj në
Angli”, ka thënë Xhaka. “Kam
vazhduar kontratën, që kam
edhe dy vjet e gjysmë. Pastaj do

të jem 32 vjeç dhe nëse Max
Eberl (drejtori sportiv i
Monchengladbach) dëshiron të
më rikthejë atëherë, dera ime
është e hapur”, ka shtuar Xhaka.
29-vjeçari është duke u shëruar
nga një lëndim serioz në gju dhe
që prej kalimit tek Arsenal ka
zhvilluar 225 paraqitje duke
shënuar 13 herë dhe asistuar 20
herë.

Xhaka: Mund të rikthehem 
në Monchengladbach 

NJU-JORK, 24 NËNTOR - Humbja e
dhjetë sezonale për lakersat që
pësuan me rezultat 106-100 nga
New Yorku jashtë fushës.
Westbrooku realizoi një “triple
double”, me 31 pikë, 13
rebounde dhe 10 asistime, por
që s’mjaftuan për ta evituar
humbjen. Për vendasit u
dalluan Fournier me 26 pikë,
ndërkohë që 38 pikë erdhën
nga lojtarët e stolit. Pas kohës
shtesë humbet edhe skuadra

tjetër e Los Anxhelosit, ajo e
clippersave, që u mund me
rezultat 112-104 nga Dallasi.
Për miqtë u dalluan Porzingis
me 30 pikë e Donqiqi me 26.
Miami bëhet forca e dytë në

Lindje pas fitores me rezultat
100-92 në fushën e Detroitit
(Herro 31 pikë), ndërsa
Portlandi mundi me rezultat
119-100 Denverin (McCollum
32 pikë).

Zhgënjejnë lakersat dhe clippersat,
fitojnë Miami dhe Portlandi

REZULTATET 

Detroit - Miami 92-100
New York - Lakers 106-100
Portland - Denver 119-100
Clippers - Dallas 104-112
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P R I S H T I N Ë

� Jaser Mackaj shpall te pavlefshme 3
dëftesat dhe diplomën shmlt "11 Marsi "
Prizren. 

� Valbon Sezallari shpall te pavlefshme
diplomën shmlt "11 Marsi " Prizren .

� Abaz Guhelli shpall te pavlefshme 4
dëftesat dhe diplomën shmlt "11 Marsi "
Prizren.

� Faik Karakushi Gjakovë shpall të
pavlefshme diplomën e SH.M. Teknike
“Nexhmedin Nixha”.

� Lëshoj banës me qira në lagjen
“Dardania” në Prishtinë. Banesa ka 50
m2, me inventar të kompletuar, banesa
ka kuzhinë me sallon, teras, banjo një
dhomë gjumi, shpajz dhe korridor,
banesa lëshohet për një qift ose për dy
vajza. Tel: 044171328.

� Lëshoj shtëpinë me qira në lagjen
Velania, pa pagesë sepse shtëpia ka
nevojë për përkujdesje ndërsa
shpenzimet mujore ti bëjë vetë banuesi
si: ujë rrym bërllok, Tel: 044-608-626.
� Lëshoj banës me qira për student
apo familjar në lagjen "Mati 1" Rr.
"Muharrem Fejza", banesa është 70 m2
dhe i plotëson të gjitha kushtet, kati
dytë ndërtim i ri tel: 044-686-900.

� Lëshoj banesë me qira, banesa
është ndërtim i ri dhe gjendet në lagjen 
"Mati 1" rruga "Muharrem Fejza"
Prishtinë. Tel: 044-686-900.

� Lëshoj banesë me qera në lagjen
"Mati 1" përball "Super Vivës", me
sipërfaqe mbi 50 m2, kati dytë me
ngrohje, klimë, ashensorë  etj, çmimi
200 €uro. Tel: 044-185-233.

� Lëshoj banesë me qira garsoniere
në Ulpian kati i parë, posedon tre
shtretër dhe e mobiluar. Preferohet për
studenta ose studente, një qift apo të
tjerë. Çmimi është 185 euro. Tel: 044-
812-875.

� Lëshoj garsonjer me qira në lagjen
Ulpiana kati i parë. Banesa është e
mobiluar dhe i plotëson të gjitha kushtet
për banim, preferohet për një qift apo
tre studentë, mund të merret për kohë
të shkurt apo të gjatë. Çmimi është 180
Euro. Tel: 044-812-875.

� Urgjentisht kërkoj një banesë me
qera ne Prishtine. Banesa duhet të ketë
1 ose 2 dhoma gjumi e mobiluar ose
bënë edhe e pa mobiluar. Çmimi prej:
200-250 €. Tel: 045-660-188

>> SHPALLJE TË VOGLA <<
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