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Në prag të festës kombëtare,
Ditës së Flamurit, presidenti i
Shqipërisë, Ilir Meta, ka vizituar
Kosovën. Ai është takuar me
liderët e institucioneve dhe ata
të partive politike të vendit. Në
këto takime vëllazërore ata kanë
shprehur nevojën e thellimit të
marrëdhënieve strategjike
ndërmjet dy shteteve.
Gjithashtu, presidenti Meta dhe
liderët e institucioneve dhe të
partive politike të Kosovës e
kanë kundërshtuar iniciativën
rajonale “Ballkani i hapur”.
Sipas tyre, kjo iniciativë është
përçarëse dhe synon
anashkalimin e Procesit të
Berlinit 
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PRESIDENTI I SHQIPËRISË, ILIR META, KA VIZITUAR REPUBLIKËN E KOSOVËS

Sot mbahet mbledhja
e dy qeverive
shqiptare, pritet të
nënshkruhen rreth
15 marrëveshje 

EURODEPUTETI AUSTRIAK:
HEQJA E VIZAVE PËR
KOSOVËN, URGJENTE
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KËRKOHET THELLIMI I
RAPORTEVE KOSOVË -

SHQIPËRI, KUNDËRSHTOHET
‘BALLKANI I HAPUR’ 
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SOFJE, 25 NËNTOR - Gabimi
njerëzor është dyshimi kryesor
që besohet ta ketë shkaktuar
aksidentin me autobusin e
Maqedoninë së Veriut në një
autostradë të Bullgarisë, ka
deklaruar në Sofje
zëvendëskryeprokurori dhe
drejtori i Shërbimit Hetimor
Kombëtar në Bullgari, Borislav
Sarafov. “Për momentin pista
më e besueshme është ajo e
faktorit njeri, për të cilin po
shqyrtohen kushtet e seksionit
ku ka ndodhur aksidenti, si
sinjalistika dhe ndriçimi rrugor.
Trotuari në të cilin ka goditur
shoferi i autobusit është jo
vetëm i panevojshëm në vend,
por edhe i rrezikshëm. Në
vendngjarje nuk pati asnjë
shpërthim, por zhurma e fortë
që u dëgjua ishte ajo e autobusit
që u përplas në trotuar. Ndoshta
kjo është arsyeja pse autobusi
mori flakë”, ka deklaruar
Sarafov, duke bërë me dije se
nga autopsitë rezulton se të
gjithë pasagjerët kanë vdekur
nga ngufatja prej tymit, jo nga
goditja. “Kjo do të thotë se ata
ishin gjallë në momentin e
zjarrit. Vlerësimi përfundimtar i
shkaqeve të aksidentit do të
duhet të jepet nga analiza
përfundimtare, por versioni
kryesor për momentin është
gabimi njerëzor si shkaktar i

aksidentit", ka theksuar Sarafov.
A
i ka thënë se në vendin e
aksidentit janë gjetur trupat e 44
personave, tetë kanë mbijetuar,
ndërsa një tjetër rezulton i
zhdukur. “Gjatë marrjes në
pyetje, një prej të mbijetuarve ka
thënë se janë shpëtuar tetë
persona, jo shtatë. Njëkohësisht
në vendin e tragjedisë janë
gjetur 44 trupa. Hetuesit po
kontrollojnë versionin për të
parë nëse ka një tjetër të
mbijetuar dhe ku ndodhet.
Mund të ketë dalë nga kufiri me
një mjet tjetër, një autobus
tjetër, që duhet kontrolluar”, ka
thënë prokurorja Sijka Mileva.
Prokurorët bullgarë kanë
hedhur poshtë spekulimet për
ndonjë akt terrorist. “Versioni
për ndonjë akt terrorist është
hulumtuar siç duhet nga ne. Ne
e refuzojmë kategorikisht atë”,
ka deklaruar Sarafov.
Dyshimet se në autobus ka
pasur karburante, që mund të
jenë bartur për kontrabandë,
gjithashtu janë hedhur poshtë
si mundësi për shpërthimin e
zjarrit. “Ka pasur informacione
se në autobus po
transportoheshin derivate të
karburanteve, benzinë dhe
naftë dhe se ato mund të kenë
qenë shkaqet e shpërthimit të
zjarrit. Kjo pistë është hetuar,

por kategorikisht e hedhim
poshtë si të pabazuar. Tre
bidonë u gjetën në vend, që
përmbanin vetëm mbetje vaji,
pra nuk ishin të mbushur dhe
as të djegur. Kjo nënkupton se
zjarri nuk është shkaktuar nga
karburanti”, ka sqaruar Sarafov.
Autobusi, i regjistruar në
Maqedoninë e Veriut, është
përfshirë nga flakët në një
autostradë në jugperëndim të

Sofjes, mëngjesin e 23 nëntorit.
Shumica e udhëtarëve ishin
turistë që ktheheshin pas
udhëtimit në Stamboll të
Turqisë.
Bullgaria, vend anëtar i BE-së
me 6.9 milionë banorë, është
përballur me disa aksidente
rrugore vdekjeprurëse në vitet e
fundit. Një ndër të fundit ka
ndodhur më 2018, kur 17
turistë bullgarë kanë vdekur

pas rrëshqitjes dhe rrokullisjes
së autobusit si pasojë e
lagështisë. Aksidentet
zakonisht janë shkaktuar për
shkak të kushteve në rrugë,
makinave të vjetra dhe
mospërshtatjes së shpejtësisë.
Sipas të dhënave zyrtare, 628
persona kanë vdekur në
aksidente rrugore më 2019 dhe
463 vitin e kaluar, në shtetin me
6.9 milionë banorë.

BERLIN, 25 NËNTOR - Gjermania
është bërë shteti i fundit që ka
regjistruar mbi 100 mijë
viktima nga koronavirusi që
prej shpërthimit të
pandemisë. Sipas të dhënave
të publikuara të enjten nga
autoritetet gjermane, gjatë 24
orëve janë regjistruar 351
vdekje shtesë, duke e çuar

totalin në 100 119.
Në Evropë, Gjermania është
shteti i pestë që ka kaluar këtë
shifër pas Rusisë, Mbretërisë së
Bashkuar, Italisë dhe Francës.
Instituti “Robert Koch” ka
thënë se Gjermania ka
regjistruar shifër rekorde të
infektimit brenda një dite,
përkatësisht 75 961. Prej

fillimit të pandemisë
Gjermania ka regjistruar më
shumë se 5.57 milionë raste.
Spitalet kanë paralajmëruar se
është duke u zvogëluar numri i
shtretërve në dhomat për
kujdes intensiv dhe në disa
lande autoritetet kanë nisur t’i
transferojnë pacientët nëpër
rajone të tjera.

Mbi 100 mijë viktima nga Covidi në Gjermani

Prokurorët: Gabimi njerëzor dyshohet 
të jetë shkaktar i aksidentit në Bullgari

LONDËR, 25 NËNTOR - Reklamat
për ndërhyrje kozmetike që
kanë për qëllim ndryshimin e
pamjes së një personi nuk do të
mund të kenë cak personat nën
moshën 18-vjeçare nga maji i
vitit të ardhshëm, ka thënë një
rregullator në Britaninë e
Madhe. Rregullat e reja
nënkuptojnë se kompanitë nuk
do të mund të reklamojnë
ndërhyrje kozmetike në
programet televizive apo media
të tjera ku ka audiencë të

madhe të kësaj moshe. 
Aty përfshihen intervenimet në
gjinj, bark, qerpikë, hundë dhe
riformësim të fytyrës. Në
ndalesë përfshihen edhe
injektimet në lëkurë, trajtimet
me laserë të ndryshëm apo
produkte për zbardhje të
dhëmbëve. Ky vendim është
marrë pas disa konsultimeve,
meqë ka pasur shqetësime për
rrezik potencial të reklamimit
të intervenimeve te personat në
moshë të re. Këto reklama kanë

pasur rrezik të shkaktojnë
presion për pamjen fizike,
probleme të shëndetit mendor,
si dhe rrezik për komplikime
gjatë ndërhyrjeve. Komiteti për
praktika të reklamimit ka thënë
se të dhënat e mbledhura kanë
ofruar “pamje edhe më të
qartë” se fëmijët dhe të rinjtë
janë të cenueshëm ndaj
presionit për pamjen fizike dhe
kjo gjë mund të ketë ndikim në
vetëbesimin e tyre, si dhe
shëndetin mendor.

Britania do ta ndalojë reklamimin e ndërhyrjeve
kozmetike për nën 18-vjeçarët
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ELBASAN, 25 NËNTOR (ER) -
Mbledhja e përbashkët e dy
qeverive Kosovë - Shqipëri do
të mbahet sot (e premte) në
Elbasan. Në këtë mbledhje e
cila do të nisë në orën 10:10
pritet të nënshkruhen rreth 15
marrëveshje. Ndërsa është

bërë me dije se fokusi i
kabineteve qeveritare do të jetë
në fushën e lëvizjes së lirë,
arsimit, drejtësisë,
infrastrukturës, kulturës dhe
lehtësimit të bashkëpunimit
dhe shkëmbimit tregtar.
Njohësit e proceseve politike të

të dyja shteteve kanë sugjeruar
qeveritë t’i shmangin dallimet
për iniciativën rajonale
“Ballkani i Hapur” dhe të
fokusohen në avancimin e
marrëdhënieve bilaterale. Kjo
është mbledhja e shtatë me
radhë e dy qeverive.

Sot mbahet mbledhja e dy qeverive shqiptare, pritet të nënshkruhen rreth 15 marrëveshje 

VJENË, 25 NËNTOR (ER) -
Eurodeputeti austriak Lukas
Mandl ka thënë se Kosova ka
përmbushur tash e një kohë
të gjatë kriteret për
liberalizimin e vizave. Mandl
ka thënë se liberalizimi i
vizave për Kosovën është
çështje urgjente dhe e
rëndësishme. “Në programin
qeverisës të Gjermanisë në
mënyrë eksplicite përmendet
liberalizimi i vizave për

Kosovën. Kjo është urgjente
dhe e rëndësishme. Kriteret
janë përmbushur për një
kohë të gjatë. Parlamenti
Evropian dhe Komisioni
Evropian janë marrë vesh
prej kohësh dhe duhet
mbështetje e plotë
parlamentare”, ka shkruar
Mandl në llogarinë e vet në
“Twitter”.
Marrëveshja e koalicionit e tri
partive gjermane që do ta

formojnë qeverinë e re
federale ka përmendur
liberalizimin e vizave për
Kosovën. “Ne mbështesim
integrimin evropian të
gjashtë vendeve të Ballkanit
Perëndimor dhe, në këtë
kuptim, reformat e
nevojshme për t’i
përmbushur të gjitha kriteret
e Kopenhagës”, është thënë
në marrëveshjen e koalicionit
qeverisës të partive gjermane.

Eurodeputeti austriak: Heqja e vizave për Kosovën, urgjente

Faton DËRMAKU

PRISHTINË, 25 NËNTOR - Gjykata
Supreme e Kosovës ka marrë
vendim që të përsëritet procesi i
votimit nga jashtë për komunën
e Dragashit. Kështu është thënë
në aktgjykimin e kësaj gjykate.
“Urdhërohet Komisioni Qendror
i Zgjedhjeve që brenda kornizës
ligjore në fuqi ta organizojë
përsëritjen e procesit të votimit
nga jashtë, për raundin e dytë të
zgjedhjeve lokale për kryetar të
komunës së Dragashit”, është

thënë në këtë aktgjykim. 
Partia Demokratike e Kosovës ka
mirëpritur vendimin e Gjykatës
Supreme për votat në Dragash.
Përmes një komunikate për
media PDK-ja ka vlerësuar se
Gjykata Supreme ka vërtetuar se
votat që kishin ardhur me postë
për komunën e Dragashit ishin të
manipuluara me qëllim të
deformimit të rezultatit zgjedhor.
Sipas PDK-së, riorganizimi i
zgjedhjeve për votuesit me postë
do ta rikonfirmojë  vullnetin e
qytetarëve të Dragashit për
fitoren e kryetarit Shaban

Shabani. “Qytetarët e Dragashit,
pavarësisht ku ata jetojnë, do të
bashkohen dhe me vullnetin e
tyre të lirë e duke mos lejuar
manipulimin e vullnetit të tyre,
do të votojnë për kryetarin e tyre
që ka qeverisur mirë e me
transparencë për zhvillimin e
kësaj komune. Partia
Demokratike e Kosovës fton
Prokurorinë që të hetojë deri në
fund dhe të ndëshkojë çdo
person manipulues që ka guxuar
ta deformojë vullnetin e
qytetarëve të Dragashit që jetojnë
jashtë vendit. PDK fton të gjithë

qytetarët e Dragashit që do të
votojnë me postë që të votojnë
lirshëm, pa presion e pa ndikime
për kryetarin e Dragashit’, është
thënë në komunikatën e PDK-së.
Në raundin e dytë të zgjedhjeve
për kryetar të Dragashit, i cili
është mbajtur më 14 nëntor, pa
votat e diasporës fitues ka dalë
kandidati i PDK-së për të parin e
kësaj komune, Shaban Shabani,
kurse Bexhet Xheladini i LDK-së
ka dalë fitues me votat e
diasporës. Pas numërimit të
votave të diasporës, PDK-ja ishte
ankuar në Panelin Zgjedhor për

Ankesa dhe Parashtresa i cili ka
vendosur në favor të kësaj partie.
Ky vendim i PZAP-it është
ankimuar nga LDK-ja në
Gjykatën Supreme e cila ka marrë
vendim që të përsëritet procesi i
votimit nga diaspora.
Pas vendimit të Gjykatës
Supreme, KQZ-ja ka marrë
vendim që periudha për
përsëritjen e votimit përmes
postës për raundin e dytë të
zgjedhjeve për kryetar të
Komunës së Dragashit të fillojë
më 29 nëntor dhe të përfundojë
më 13 dhjetor 2021.

Supremja vendos që të përsëritet votimi 
nga diaspora për komunën e Dragashit
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Muhamet KOCI

PRISHTINË, 25 NËNTOR - Presidenti i
Republikës së Shqipërisë, Ilir
Meta, ka realizuar të enjten një
vizitë vëllazërore në Kosovë. Ai ka
takuar liderët e institucioneve
dhe ata të partive politike, me të
cilët ka diskutuar për rëndësinë e
forcimit të marrëdhënieve
strategjike ndërmjet dy shteteve.
Në të gjitha takimet është
theksuar nevoja e thellimit të
bashkëpunimit në të gjitha fushat
në mes të Kosovës dhe
Shqipërisë.
Presidenti Meta dhe liderët e
institucioneve dhe të partive
politike të Kosovës e kanë
kundërshtuar iniciativën rajonale
“Ballkani i hapur”. “I shpreha
vlerësimet për përparimin e
gjithanshëm të Kosovës, në
veçanti për proceset e fundit
zgjedhore, si një shembull i
shkëlqyer i konsolidimit të
institucioneve, shtetit ligjor,
nivelit të demokratizimit dhe
vetëdijesimit të mbarë shoqërisë.
Me rëndësi për forcimin e
gjithanshëm të marrëdhënieve
strategjike është konkretizimi me
nisma ligjore të marrëveshjeve
ndërqeveritare”, ka shkruar Meta
në llogarinë e vet në “Facebook”,
pasi që nuk është deklaruar për
media pas asnjërit takim.
Ai ka treguar se ka mendim të
njëjtë me liderët e institucioneve
dhe të krerëve të partive politike
të Kosovës sa i përket iniciativës
“Ballkani i hapur”. “Shprehëm të
njëjtin vlerësim për vijimin e
Procesit të Berlinit, si nismë
gjithëpërfshirëse, efikase dhe që
ka dhënë rezultate konkrete,
përkundrejt ‘Ballkanit të hapur’
që rezulton një projekt përçarës
dhe përjashtues. Liberalizimi i
vizave për qytetarët e Kosovës
është një domosdoshmëri, që
urojmë të ndodhë sa më parë’, ka
shkruar Meta.
Ndërsa presidentja e Kosovës,
Vjosa Osmani, ka kërkuar nga
homologu Meta që Shqipëria të
jetë zë i fuqishëm i Kosovës në
organizatat në të cilat vendi ynë
nuk është i përfaqësuar. 
Osmani, sipas njoftimit të
Presidencës, ka theksuar se është
kundër çfarëdo ideje e cila
përpiqet ta trajtojë në mënyrë jo
të barabartë Kosovën. “Kosova
nuk mund të bëhet pjesë e
iniciativave apo mekanizmave
rajonale po qe se përfaqësimi në
këto iniciativa që nga zanafilla
nuk është gjithëpërfshirës dhe
mbi parimin e barazisë”, ka
theksuar Osmani. Duke iu
referuar iniciativës “Ballkani i
hapur”, ajo ka theksuar se nuk

mund të mbështetet symbyllur
asnjë iniciativë që mund ta
rivalizojë apo ta pengojë procesin
e integrimeve në BE dhe
orientimin euroatlantik të rajonit,
ku Serbia synon ta ketë rolin
kryesor dhe e cila ende nuk e ka
njohur Kosovën.
Kjo iniciativë rajonale është
kundërshtuar edhe në takimin që
presidenti Meta ka pasur me
kryeministrin Albin Kurti. “U
diskutua për bashkëpunimin
rajonal dhe iniciativat e reja.
Kryeministri Kurti përsëriti
qëndrimin se nuk mund të ketë
‘Ballkan të hapur’ kur Serbia është
e mbyllur ndaj Kosovës, nuk ia
njeh diplomat, dokumentet e
identifikimit, certifikatat e vulat
doganore. Lidhur me dialogun,
kryeministri theksoi se njohja e
pavarësisë së Kosovës nuk mund

të mbetet në fund, por ajo duhet
të jetë në qendër të procesit”,
është thënë në njoftimin për
media të zyrës së kryeministrit.
Ndërsa kryeparlamentari Glauk
Konjufca gjatë takimit me
presidentin shqiptar ka deklaruar
se “Ballkani i hapur” synon ta
anashkalojë Procesin e Berlinit
për Ballkanin Perëndimor dhe
BE-në. “E ardhmja e shtetit tonë
dhe e rajonit është në Bashkimin
Evropian dhe në NATO”, ka thënë
Konjufca, sipas njoftimit për
media të Kuvendit.

Opozita: Forcimi i
bashkëpunimi Kosovë -
Shqipëri, i paalternativë

Në vizitën e tij në Kosovë
presidenti Meta ka takuar edhe

liderët e partive opozitare. Këta të
fundit janë shprehur për forcimin
e bashkëpunimit në mes të dy
vendeve. “Në këtë takim
vëllazëror me presidentin Meta
diskutuam për prioritetet dhe
sfidat e dy shteteve tona, për
thellimin e bashkëpunimit të
ndërsjellë dhe për rrugën e
përbashkët drejt integrimit
evropian. Po ashtu, presidenti
Meta na uroi për mbarëvajtjen e
procesit zgjedhor dhe për
rezultatin e PDK-së në zgjedhjet
komunale. PDK-ja e vlerëson si
tepër të rëndësishëm e të
paalternativë forcimin e
bashkëpunimit ndërmjet
Kosovës dhe Shqipërisë dhe si
parti lidere e opozitës do të japë
kontributin e saj në çdo formë e
në çdo proces që ka këtë synim”,
ka shkruar kryetari i PDK-së,

Memli Krasniqi, në llogarinë e vet
në “Facebook”.
Edhe kryetari i LDK-së, Lumir
Abdixhiku, me presidentin Meta
ka biseduar për vizionin e
përbashkët drejt një të ardhme
më të shëndoshë të shqiptarëve
në rajon. “Biseduam hapur për
vizionin tonë të përbashkët drejt
një të ardhme më të shëndoshë të
shqiptarëve në rajon; për
perspektivën euroatlantike të dy
shteteve dhe për kontributin e
Lidhjes Demokratike të Kosovës
në këtë rrugëtim. Kosova dhe
Shqipëria çdo rrugëtim duhet ta
kenë në sinkroni të plotë politike”,
ka shkruar Abdixhiku.
Gjatë kësaj vizite Meta është
takuar edhe liderin e AAK-së,
Ramushi Haradinaj, dhe me
kryetarin e Nismës
Socialdemokrate, Fatmir Limaj.

Kërkohet thellimi i raporteve Kosovë -
Shqipëri, kundërshtohet “Ballkani i hapur” 

PRESIDENTI I SHQIPËRISË, ILIR META, KA VIZITUAR REPUBLIKËN E KOSOVËS

Në prag të festës kombëtare, Ditës së Flamurit, presidenti i Shqipërisë, Ilir Meta, ka vizituar Kosovën. Ai është takuar me liderët e
institucioneve dhe ata të partive politike të vendit. Në këto takime vëllazërore ata kanë shprehur nevojën e thellimit të marrëdhënieve

strategjike ndërmjet dy shteteve. Gjithashtu, presidenti Meta dhe liderët e institucioneve dhe të partive politike të Kosovës e kanë
kundërshtuar iniciativën rajonale “Ballkani i hapur”. Sipas tyre, kjo iniciativë është përçarëse dhe synon anashkalimin e Procesit të Berlinit 
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PRISHTINË, 25 NËNTOR - Kuvendi i
Kosovës e ka miratuar në lexim
të parë Projektligjin mbi
ndarjet buxhetore për buxhetin
për vitin 2022. Ky projektligj
është kritikuar nga opozita,
duke vlerësuar se buxheti i vitit
2022 nuk është zhvillimor. Në
fjalën e tij, ministri i Financave,
Hekuran Murati, duke
prezantuar para deputetëve
këtë projektligj, ka thënë se,
sipas të dhënave të Agjencisë së
Statistikave të Kosovës (ASK),
Prodhimi i Brendshëm Bruto
gjatë gjysmës së parë të vitit ka
shënuar rritje rreth 10 për qind.
Në këtë kontekst, ai ka thënë se
buxheti për vitin 2022 është 2.7
miliardë euro. “Sa i përket
Projektligjit të buxhetit si shifër
e përgjithshme e shpenzimeve
buxhetore parashihet të kemi 2
miliardë e 748 milionë euro apo
rreth 8.7 për qind më i lartë se
buxheti i rishikuar i këtij viti,
kurse te të hyrat kemi paraparë
2 miliardë e 364 milionë euro
apo rreth 15 për qind më
shumë se buxheti i rishikuar i
këtij viti. Deficiti, po ashtu,
parashihet që të rikthehet në
normalitet, duke zvogëluar
trendin rritës, po ashtu edhe te
borxhet publik, për shkak se
këtë vit presim që për herë të
parë prej pavarësisë të kemi një
buxhet të balancuar. Sa i përket
strukturës së shpenzimeve,
kemi rritje pothuajse në të
gjitha kategoritë e
shpenzimeve, me një rritje më
të lartë tek investimet kapitale.
Po ashtu, kemi buxhetuar edhe
mbështetjen për familjen dhe

për projekte infrastrukturore”,
ka thënë Murati. Sipas tij, rritja
e deritashme konfirmon se
ekonomia e Kosovës ka
rikuperuar pothuajse
plotësisht humbjet e
shkaktuara nga pandemia në
aktivitetin ekonomik.
“Ekonomia e Kosovës gjatë vitit
aktual pritet të rritet në mënyrë
dyshifrore, pra me rreth 10 për
qind në terma realë, ndërsa
12.2 për qind në terma
nominalë”, ka deklaruar
Murati.
Ndërsa kryeministri Albin Kurti
ka thënë se për këtë vit rritja
ekonomike do të jetë rreth 10
për qind. Sipas tij, Kosova
asnjëherë nuk ka pasur rritje
më të madhe ekonomike. Duke
folur para deputetëve për
Projektligjin mbi ndarjet
buxhetore, ai ka thënë se
ekzekutivi që drejton deri më
tani ka marrë rreth 400
vendime. “Mund të them që
ekonomia asnjëherë nuk ka
parë rritje më të lartë
ekonomike sesa më 2021. Do ta
mbyllim vitin me rritje të të
hyrave prej 33-përqindësh”, ka
thënë Kurti.

Opozita e quan jozhvil-
limor buxhetin e vitit

2022

Derisa pozita e ka lavdëruar
buxhetin e vitit 2022, opozita ka
adresuar një numër të madh të
kritikave në raport me këtë
buxhet. Deputeti i Partisë
Demokratike të Kosovës (PDK),

Mërgim Lushtaku, e ka
kritikuar Qeverinë e Kosovës
lidhur me projektbuxhetin e
vitit 2022. Ai ka thënë se në këtë
dokument nuk ka shifra të cilat
do ta përmirësonin gjendjen në
arsim dhe shëndetësi. Po ashtu,
ai ka thënë se me këtë buxhet
nuk përmirësohet gjendja e
pensionistëve, familjarëve të
dëshmorëve si dhe nuk ka
shpresë për të punësuarit se do
të ketë rritje të pagave. “Është
buxhet i mashtrimit dhe jo i
zhvillimit, ashtu si vetë qeveria
Kurti. Qeveria ka premtuar se
do t’i rrisë pagat, ta ndihmojë
punësimin, bizneset t’i rrisin
eksportet, ndërsa në këto shifra

të paraqitura asnjë nga këto
nuk i ka realizuar. Është rritur
kostoja e qytetarëve duke ua
vështirësuar jetesën”, ka thënë
Lushtaku në foltoren e
Kuvendit të Kosovës.
Edhe deputeti nga radhët e
LDK-së, Avdullah Hoti, ka
kritikuar projektbuxhetin për
vitin 2022. Ai ka thënë se ky
buxhet nuk siguron zhvillim
dhe se tani e kanë të qartë në
çfarë masash po reflektohen
premtimet e qeverisë. “Në tre
vjetët e ardhshëm nuk ka asnjë
investim të madh
infrastrukturor. Në shëndetësi
numri i mjekëve mbetet i
njëjtë. Mjekët që nuk janë në

punë do të mbeten pa punë”, ka
thënë Hoti. Po ashtu, ai ka
thënë se me këtë projektbuxhet
nuk dihet se kur do të fillojë
zbatimi i sigurimeve
shëndetësore. “Nuk ka
indikacion që do të fillojë
zbatimi i sigurimeve
shëndetësore”, ka thënë Hoti.
Edhe deputeti i AAK-së, Pal
Lekaj, ka kritikuar
Projektbuxhetin e vitit 2022. Ai
ka thënë se ky buxhet është i
varfër. “Ky buxhet shpërfaq
paaftësinë menaxheriale të
qeverisë për t’i shpërndarë
mjetet në bazë të nevojave të
qytetarëve. Është buxhet i
varfër”, ka thënë Lekaj.

Miratohet buxheti për vitin 2022, 
opozita e quan jozhvillimor 

PRISHTINË, 25 NËNTOR (ER) -
Organizata e Veteranëve e
Luftës së Ushtrisë Çlirimtare të
Kosovës (OVL-UÇK) edhe një
herë ka ritheksuar se procesi
gjyqësor në Hagë ndaj
pjesëtarëve të UÇK-së dhe ish-
krerëve të kësaj organizate
është i padrejtë. Kjo organizatë
ka njoftuar, nëpërmjet një
komunikate për mbledhjen e
kryesisë, se është diskutuar
edhe lidhur me kërkesat që i
kanë bërë te Qeveria e Kosovës,
por të cilat, sipas saj, janë
injoruar.
Lidhur me këto kërkesa OVL-
UÇK-së do të kërkojë edhe një
takim urgjent me
kryeministrin e Kosovës, Albin
Kurti, e nëse nuk shqyrtohen
kërkesat e tyre, atëherë kanë
bërë me dije se do të
shqyrtohen masa të tjera
përmes të cilave do të
reagojnë. “Kryesia e OVL-UÇK-
së konsideron se procesi

gjyqësor në Hagë ndaj
pjesëtarëve të UÇK-së dhe
OVL-UÇK-së është i padrejtë
dhe qëndron prapa
qëndrimeve të dhëna vite më
parë sa i përket
pseudodrejtësisë ndërkombëtare.
Sa i përket çështjes së
veteranëve, invalidëve dhe
familjeve të dëshmorëve të
luftës, OVL-UÇK-ja ka
diskutuar edhe injorimin që
po ua bënë Qeveria e Kosovës
kërkesave të organizatave të dala
nga lufta e UÇK-së qoftë për
rritje të pensioneve të këtyre
kategorive, qoftë për aktivitete të
zyrave, qoftë për rehabilitim në
banja, qoftë për shkak të
problemeve teknike që kanë këto
kategori e nuk mund të pajisen
me vërtetime nga zyra për
kategoritë e dala nga lufta etj.,
injorim ky që nuk po diskutohet
për shkak të mosgatishmërisë së
kryeministrit Kurti për t’u takuar.
Sa i përket kësaj, u vendos që të

kërkohet edhe një takim urgjent
me kryeministrin Kurti. Nëse
nuk realizohet, do të

shqyrtohen masa të tjera të
reagimit”, ka njoftuar OVL-
UÇK-ja.

Në takim është diskutuar edhe
për aktivitetet që do të mbahen
për festën e 28 nëntorit.

Veteranët e UÇK-së, të pakënaqur me qeverinë
Kurti, kërkojnë takim urgjent me kryeministrin



06 E PREMTE, 26 NËNTOR 2021 AKTUALE

PRISHTINË, 25 NËNTOR (ER) -
Ministria e Shëndetësisë
(MSh) ka njoftuar se gjatë
24 orëve të fundit 12
persona kanë rezultuar
pozitivë me Covid. Sipas
kësaj ministrie, gjatë kësaj
periudhe kohore janë
dhënë 1 627 doza të

vaksinës kundër Covidit.
“Prej fillimit të vaksinimit
në të gjitha qytetet e
Kosovës janë dhënë 1 610
960 doza të vaksinës. Deri
më sot 759 134 qytetarë janë
vaksinuar me dozën e dytë.
Prej 1 559 testimeve, 12
qytetarë kanë rezultuar

pozitivë me virusin Covid-
19. Gjatë 24 orëve të fundit
nuk është shënuar asnjë rast
i vdekjes. Sot janë shëruar
16 qytetarë, kurse numri i
përgjithshëm i të shëruarve
është 157 743. Në total
numri i rasteve aktive është
323”, ka njoftuar MSh-ja.

12 raste të reja me Covid dhe 1 627 të vaksinuar

Greva në shëndetësi, Syla u kërkon falje
pacientëve: Kryeministër, kthjellu!

Përurohet shtëpia muze e heroit Fadil Vata

PRISHTINË, 25 NËNTOR - Kryetari i
Federatës Sindikale të
Shëndetësisë së Kosovës (FSShK),
Blerim Syla, në një konferencë për
media u ka kërkuar falje të gjithë
pacientëve për grevën e mbajtur
gjatë së enjtes në të gjithë sistemin
shëndetësor. Ai ka bërë me dije se
greva është mbajtur për shkak të
moszbatimit të Ligjit të Pagave. Në
këtë kontekst, Syla ka thënë se
greva është respektuar nga të
gjithë punonjësit shëndetësorë.
Syla ka sqaruar se shërbime u janë
ofruar të gjithë pacientëve që kanë
qenë në gjendje emergjente.
“Pacientë të dashur, ju kërkojmë
falje që qeveria Kurti për tetë orë
na bëri që të ndahemi nga ju. 43
qendra shëndetësore, 7 spitale
regjionale dhe dhjetëra qendra të
mjekësisë i janë përgjigjur grevës
100 për qind me punëtorë. Ky
është unitet dhe tregon se jeni të
bashkuar për kërkesat tona

legjitime”, ka thënë Syla.
Më tutje, Syla i ka bërë thirrje
kryeministrit Albin Kurti që të
takohen për të diskutuar lidhur
me kërkesat e tyre, duke shtuar se
nuk janë të interesuar për trazira
sociale. “Zoti kryeministër, të
lutem, të përgjërohem, të
takohemi. Kthjelluni dhe na ftoni
në takim. Le të jetë ky mesazhi i
fundit për qeverinë. Mos na ndani
prej pacientëve. Mos na detyroni
të bëjmë gjeste që nuk duam.
Nëse ju doni trazira sociale, ne do
ta ruajmë shtetit tonë”, ka thënë
Syla.
Përkrahje mjekëve u ka dhënë
edhe SBAShK-u. Kryetari i kësaj
sindikate, Rrahman Jasharaj, ka
thënë se duhet të hapen dyert e
dialogut për sindikatat nga ana e
qeverisë Kurti. Ndërsa kryetari i
BSPK-së, Atdhe Hykolli, ka thënë
se janë të interesuar që problemet
të zgjidhen përmes dialogut. “Me

shqetësim po e përcjellim
gjendjen. Jemi të interesuar që të

ulemi e të dialogojmë. Ligji i
Pagave është shumë i

rëndësishëm për ne”, ka thënë
Hykolli.

SUHAREKË, 25 NËNTOR - Vendlindja e
heroit të kombit, Fadil Vata,
Sallagrazhda e Suharekës, ka
mirëpritur të enjten shumë
bashkëveprimtarë, shokë, miq dhe
idealistë të heroit, të cilët kishin
shkuar për ta bërë përurimin e
shtëpisë muze të tij. Në
ceremoninë inauguruese të kësaj
shtëpie muze ishte edhe ish-
kryeministri i Kosovës dhe kryetari

i AAK-së, Ramush Haradinaj. Me
këtë rast, kryetari i komunës së
Suharekës, Bali Muharremaj, pasi
ka përshëndetur të pranishmit me
një fjalë rasti, ka folur për veprën
dhe heroizmin e Fadil Vatës. Me
nga një fjalë rasti janë paraqitur
edhe Ramush Haradinaj dhe
shoku dhe bashkëveprimtari i Fadil
Vatës, Halil Selimi. 
Haradinaj dhe Selimi kanë

vlerësuar lart kontributin e Vatës
për çështjen kombëtare. Ndërsa në
emër të familjes Vata, të pranishmit
i ka përshëndetur vëllai i Fadilit,
Ramë Vataj. Në këtë ngjarje është
mbajtur edhe një program
kulturor-artistik. Shtëpia muze e
heroit Fadil Vata është ngritur me
iniciativën e kryetarit të komunës
së Suharekës, Bali Muharremaj dhe
është financuar nga kjo komunë.
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PRISHTINË, 25 NËNTOR (ER) -
Ministri i Punëve të
Brendshme (MPB), Xhelal
Sveçla, është deklaruar rreth
mungesës së materialit për
letërnjoftime. Në seancën e
Kuvendit të Kosovës ai ka
deklaruar se deri në fund të
vitit pritet të normalizohet

pajisja e qytetarëve me
letërnjoftime. “Aktualisht në
ARC ka rreth 70 080 aplikime
për letërnjoftime, ndërsa në
stok gjenden 57 mijë. Çdo
ditë ARC-ja personalizon 3
mijë letërnjoftime dhe ne
parashikojmë që deri në
fund të këtij viti ta

normalizojmë pajisjen e
qytetarëve me letërnjoftime.
Në fund të këtij viti ne do të
kemi edhe furnizime të reja
dhe nuk parashohim asnjë
problem lidhur me pajisjen
me letërnjoftime për
qytetarët tanë”, ka deklaruar
Sveçla.

Në fund të vitit pritet normalizimi i pajisjes së qytetarëve me letërnjoftime

PRISHTINË, 25 NËNTOR - Ministri i
Administrimit të Pushtetit
Lokal, Elbert Krasniqi, ka
deklaruar se Kosova si shtet
shumetnik s’ka hapësirë për
dhunë e mosdurim etnik. Në një
konferencë për media bashkë
me zëvendëskryeministren
Emilia Rexhepi, ai ka vlerësuar
lart reagimet shoqërore që janë
bërë ndaj rasteve të fundit ku
janë diskriminuar pjesëtarët e
pakicave. “Si qeveri jemi shumë
të brengosur për këto raste. Këto
raste e prishin fotografinë
shumetnike të Kosovës dhe
Kosova si shtet shumetnik nuk
ka hapësirë për dhunë dhe
mosdurim etnik. Rasti në
Gjakovë është një nga ato rastet
që jep jehonë të madhe dhe
është bërë mirë që u bë kështu.
Mirëpo ka raste të tjera që
raportohen ditë pas dite nga
përfaqësues të shoqërisë civile
dhe nga aktivistë të ndryshëm
që ballafaqohen me këto
problematika. Ka qenë shumë i
mirë reagimi gjithë shoqëror”,
ka thënë Krasniqi.
Ai ka deklaruar se kjo çështje
është diskutuar edhe me grupin

punues për parandalimin e
diskriminimit. “Përfunduam
takimin e grupit teknik për
parandalimin e diskriminimit.
Diskutim për mundësinë e
krijimit të instrumenteve shtesë
që mundësojnë raportimin e
rasteve të tilla. Sot u diskutua
për platformën online e cila nga
janari e tutje do të jetë në
funksionim. Qytetarët të cilët
kanë problem do të mund të
raportojnë çdo lloj
diskriminimi. Sot diskutuam
edhe për faktin se jo të gjithë
qytetarët e dinë për
Institucionin e Avokatit të
Popullit, jo të gjithë ata mund të
raportojnë në mënyrë që
Avokati i Popullit ta iniciojë
rastin ku ka edhe element të
shkeljes të të drejtave të
njeriut”, ka deklaruar Krasniqi.
Ndërsa zëvendëskryeministrja
Emilja Rexhepi është pyetur
edhe për vizitën në Sarajevë.
Ajo ka treguar se qëllimi i kësaj
vizite ishte të reagohet rreth
pranimit të dokumenteve të
shtetit të Kosovës në qeverinë
boshnjake. “Në lidhje me
vizitën time në Bosnjë dhe

Hercegovinë (BeH) ne së
bashku me ministrin për
Zhvillim Rajonal kemi realizuar
një vizitë zyrtare me Odën e
Tregtisë së Jashtme në BeH ku
presim që afaristët tanë me
prodhime vendore dhe afaristët

atje t’i përafrojnë qëndrimet e
tyre dhe do të jemi partner
kompakt për tregun e
ardhshëm që pritet vitin e
ardhshëm, ndërsa qëllimi i
kësaj vizite ka qenë që ne të
reagojmë rreth pranimit të

dokumenteve tona në qeverinë
boshnjake, përkatësisht te
përfaqësuesit boshnjakë dhe
kroatë që janë atje rreth procesit
të njohjes së shtetit të Kosovës
dhe pavarësisë sonë”, ka
deklaruar Rexhepi.

Krasniqi: Kosova si shtet shumetnik 
s’ka hapësirë për mosdurim etnik

PRISHTINË, 25 NËNTOR (ER) -
Kryeministri i Republikës së
Kosovës, Albin Kurti, ka bërë
hapjen e fushatës globale “16 ditë
të aktivizmit kundër dhunës në
baza gjinore ndaj grave dhe
vajzave”. Me këtë rast, ai ka thënë
se do të ketë zero tolerancë për
dhunë ndaj grave dhe vajzave.
“Përkujtojmë jetët e humbura të
grave dhe vajzave. Do ta luftojmë
dhunën ndaj tyre. Kemi
përmirësuar dukshëm kornizën
ligjore. Kemi avancuar në
përcaktimin e dhunës si vepër
penale në Kodin Penal. Zero
tolerancë për dhunën ndaj grave
dhe vajzave. Duhet veprim i
menjëhershëm që ta eliminojmë
dhunën ndaj grave”, ka deklaruar
ai.
I pari i qeverisë është zotuar se
institucionet do t`i shtojnë
kapacitetet për ta luftuar këtë
fenomen. “Do t’i rritim kapacitetet

e institucioneve të sigurisë për t’i
trajtuar rastet në afate kohore.
Është e detyrueshme që burrat ta
ngrehin zërin për dhunën ndaj
grave. Duhen programe për

fuqizim ekonomik për të
mbijetuar nga dhuna në familje.
Ne do të vazhdojmë çdo ditë ta
luftojmë dhunën”, ka deklaruar
Kurti. Kuvendi i Republikës së

Kosovës i është bashkuar fushatës
globale “16 Ditë të aktivizmit
kundër dhunës në baza gjinore
ndaj grave dhe vajzave”, është
shprehur ai.

Edhe Kuvendi i Kosovës është
bërë pjesë e fushatës globale
kundër dhunës ndaj grave dhe
vajzave. Në seancën plenare të së
enjtes janë vendosur simbole që
shënojnë këto ditë kundër dhunës
ndaj grave dhe vajzave. Kryetari i
Kuvendit të Kosovës, Glauk
Konjufca, ka deklaruar se Kuvendi
i Kosovës po bëhet pjesë e kësaj
fushate jo vetëm për ta ngrehur
vetëdijen e qytetarëve, por edhe
vetëdijen institucionale për
luftimin e dhunës në baza gjinore.
“Kjo është edhe arsyeja që përmes
shenjave dalluese që i kemi sot, si
deputetë tregojmë kështu që edhe
Kuvendi i Kosovës të bëhet pjesë e
kësaj fushate globale për ta
ngrehur vetëdijesimin qytetar,
para së gjithash vetëdijesimin
institucional për luftën kundër
dhunës që bëhet ndaj grave dhe
vajzave në botë”, ka deklaruar
Konjufca. 

Institucionet, pjesë e fushatës 
globale kundër dhunës ndaj grave 
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PRISHTINË, 25 NËNTOR -
Deputetja e AAK-së, Time
Kadrijaj, e ka pyetur
kryeministrin Albin Kurti se
edhe sa kohë do të vazhdohet
të paguhet rryma në veri.
Ndërsa kryeministri Kurti i
është përgjigjur asaj, duke i

thënë se nuk kanë paguar asnjë
euro për energjinë e shpenzuar
në veri. “Në pyetjen tuaj keni
deklaruar se Qeveria e Kosovës
ka paguar 6 milionë euro për
energjinë e shpenzuar në veri
në kohë fushate. Kjo është e
pasaktë. Qeveria e Kosovës nuk

ka paguar asnjë euro për
energjinë e shpenzuar në veri”,
ka thënë Kurti.
Më tutje, ai ka shtuar se qeveria
është duke punuar për
plotësimin e rekomandimit të
fundit të Kuvendit për këtë
çështje. “Ndërmarrja publike

KOSTT-i ka vazhduar t’i
mbulojë devijimet e energjisë
elektrike në këto katër
komuna. Qeveria e Kosovës
është duke punuar për ta
plotësuar rekomandimin e
fundit të Kuvendit për këtë
çështje”, u shpreh Kurti.

Kurti: Nuk kemi paguar asnjë euro për energjinë e shpenzuar në veri

FERIZAJ, 25 NËNTOR (ER) -
Dogana e Kosovës ka
kontrolluar tri lokacione në
Ferizaj, ku ka gjetur dhe
sekuestruar një sasi të
konsiderueshme të
telefonave të mençur dhe
kufje pa dokumentacion. Në
njoftimin e doganës është
bërë me dije se janë gjetur 92

telefona dhe 380 kufje të cilat
nuk kanë pasur dokumentet
përkatëse. “Aksioni ka qenë i
shtrirë në tri subjekte të
dyshuara për posedim të
mallrave pa mbulesë
dokumentare. Njësitet e
doganës kanë arritur të
zbulojnë sasi të
konsiderueshme të

telefonave. Gjatë kontrollit
janë gjetur rreth 92 telefona të
llojeve të ndryshme pa
mbulesë dokumentare si dhe
380 ‘airpods’ pa asnjë
mbulesë dokumentare. Të
gjitha mallrat janë konfiskuar
si dhe rastet kanë vazhduar
për kundërvajtje doganore”,
ka njoftuar dogana.

Dogana konfiskon 92 telefona dhe 380 kufje në Ferizaj 

PRISHTINË, 25 NËNTOR (ER) - Dita e
dytë e forumit të lartë politik
“Integrimi i agjendës 2030 në
kuadrin e planifikimit strategjik
në Kosovë”, organizuar nga
Instituti për Politika Zhvillimore
(INDEP), ka filluar me një panel
diskutimi në lidhje me rolin e
sektorit privat sa i përket “rritjes
së gjelbër”.
Donikë Beqiri nga INDEP-ja ka
thënë se sektori privat,
përkundër kontributit në
zhvillimin ekonomik dhe në
punësim, pa dashje është duke
ndikuar edhe në ndrojtjen e
ambientit. “Sektori privat në
Kosovë është 60 për qind e
ekonomisë dhe 70 për qind e
punësimit dhe, në anën tjetër,
është burimi i emetimeve dhe
impakteve në mjedis, dhe tash
mund ta shikojmë si burim i
zgjidhjes të problemit, dhe në të
dyja aspektet është me rëndësi
që sektori privat me qenë i
përfshirë në shtyrjen e ‘Agjendës
2030’”, ka thënë Beqiri.

Ndërsa Antigona Limani nga
rrjeti “CSR Kosova” ka thënë se jo
vetëm në Kosovë, por në mbarë
botën sektori privat e ka barrën
më të madhe në ndotjen e
ambientit, por edhe në zgjidhjen
e problemeve socio-ekonomike.
“Nga viti 2015 i kemi integruar
objektivat e zhvillimit të
qëndrueshëm në rolin që ne e
bëjmë si rrjet, por ky atakim ka
qenë i ngadalshëm për shkak se
dialogu i vazhdueshëm
ndërmjet sektorit publik me atë
privat ka munguar deri më tani.
Nuk ka qenë i strukturuar siç
është tani që flitet ndërmjet
partneritetit publik dhe privat.
Ne kemi filluar përgatitjen e
sektorit privat sesi mund të japin
zgjidhje të problemeve. Ne e
dimë që jo vetëm në Kosovë, por
në mbarë botën sektori privat ka
barrën më të madhe në
ndrojtjen e ambientit, gjithashtu
edhe në zgjidhjen e problemeve
socio-ekonomike, dhe është me
rëndësi që sektori privat të ofrojë

mekanizma që kjo metodë të
rregullohet”, ka thënë Limani.
Në anën tjetër, Faton Hasani nga
“Procredit Bank” ka thënë se
janë duke u munduar në
vazhdimësi që të kontribuojnë
në mbrojtjen e mjedisit. “Secili
biznes privat e ka një ndikim
negativ në mjedis dhe ne si

bankë e dimë që e kemi një
ndikim në mjedis. Kemi filluar të
implementojmë sisteme të cilat
na ndihmojnë ta matim këtë
ndikim dhe ta përmirësojmë në
vazhdimësi. Ne e kemi
themeluar një sistem të
menaxhimit të mjedisit i cili
tenton të ketë një qasje të

përgjithshme të ndikimit në
mjedisin direkt dhe indirekt”, ka
thënë Hasani.
Krejt në fund, Berat Rakovica
nga OJQ “Marakli T’biçikletave:
ka kërkuar që niveli lokal dhe ai
qendror të bëjë më shumë në
sigurimin e hapësirave për
biçikleta.

‘Sektori privat, krahas punësimit dhe zhvillimit
ekonomik, po ndikon në ndotjen e ambientit’

PRISHTINË, 25 NËNTOR - Fondi
Kosovar për Garanci Kreditore
(FKGK) ka nënshkruar
marrëveshje financiare prej 6
milionë eurosh me Bankën
Gjermane për Zhvillim (KfW).
Me këtë rast është bërë me dije
se kjo marrëveshje do t’i
ndihmojë rreth 600 biznese për
energji efiçiente dhe do të krijojë
170 vende të reja të punës.
Këtë marrëveshje e ka
mirëpritur ministri i Financave,
Punës dhe Transfereve, Hekuran

Murati, duke premtuar
mbështetje për FKGK-në.
Përkrahje më të madhe ndaj
FKGK-së ka garantuar
ambasadori gjerman në Kosovë,
Jorn Rohde. “Ne vazhdojmë që
të jemi mbështetës shumë i
fuqishëm i Fondit për Garanci
Kreditore. Deri tani kemi
alokuar 25 milionë euro për këtë
fond dhe vetëm sot do të
zotohen 6 milionë”, ka thënë
Rohde.
Ndërsa kryesuesi i bordit i

anëtarëve të Fondit Kosovar për
Garanci Kreditore, Rinor
Gjonbalaj, ka thënë se kjo
marrëveshje do t’i hapë rrugë
një dritareje të gjelbër për
energji të ripërtërishme. “Sot
kemi ndërtuar një institucion
kredibil që po mbulon qasjen në
financa të bizneseve tona. Fondi
ka garantuar kredi në vlerë prej
370 milionë eurosh. Fondi ka
ndihmuar qasjen në financa për
rreth 7 mijë biznese”, ka thënë
Gjonbalaj.

Nënshkruhet marrëveshja financiare që mbështet
600 biznese për energji efiçiente në Kosovë
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Misteret e thellësive të detit: Pesë pyetje
rreth kufirit përfundimtar të Tokës

Nga Dr. Helen SCALES

Deti i thellë është domeini i
fundit i pa eksploruar i Tokës. Për
një kohë të gjatë, ky ekosistem
enigmatik ka mbajtur brenda tij
përgjigjet për disa nga pyetjet më
të rëndësishme në shkencë. Tani,
një valë e re teknologjish po
ndihmon eksplorimet që do të na
ndihmojnë të zbardhim
historinë e kufirit përfundimtar
të Tokës.

A filloi jeta në thellësi të
detit?

Jeta në Tokë filloi rreth 4 miliardë
vjet më parë. Ku dhe si lindën
qelizat e thjeshta mbetet ende
një mister. Por ka gjithnjë e më
shumë prova se ato mund të jenë
shfaqur fillimisht në thellësitë e
oqeanit. Në vitin 2017,
paleontologët identifikuan tuba
mikroskopikë dhe filamente të
bëra nga hematiti i pasur me
hekur të vendosur brenda
shkëmbinjve që janëformuar
midis 3.77 dhe 4.28 miliardë vjet
më parë.
Shkëmbinjtë janë një fragment i
rrallë i kores së parë oqeanike të
ruajtur në tokë. Formacionet e
vogla kanë formën karakteristike
të mikrobeve që jetojnë sot në
kanalethidrotermale në thellësitë
e mëdha detare, pra burimet e
nxehta që formohen nën ujë në
skajet e pllakave tektonike.
Teoria e jetës që e ka origjinën
nga burimet hidrotermale, ngre
një mundësi emocionuese që
jeta të fillojë diku tjetër në
Sistemin Diellor. Shkencëtarët
dyshojnë se ekzistojnë vrima
hidrotermale në hënën e
Saturnit, Enkeladus, dhe në
oqeanin gjigant që shtrihet nën
një kore akulli në hënën e
Jupiterit, Europa.

Sa krijesa të pazbuluara
jetojnë në thellësi të

detit?

Në një studim të fundit 3-vjeçar
në Oqeanin Paqësor, mjetet e
drejtuara nga distanca (ROV)
fotografuan gati 350.000 kafshë:
peshq, oktapodë, korale,
anemone, karkaleca, kallamarë,
sfungjerë etj. Vetëm 1 në 5 ishin
specie të njohura. Jo të gjitha
imazhet ishin shumë të qarta për
t’u identifikuar, por shumica
ishin organizma që askush nuk i
kishte parë më parë.
Sa herë që shkencëtarët
vëzhgojnë thellësitë e oqeanit,
ata janë shumë të sigurt se do të
gjejnë diçka të re dhe të papritur.
“Është gjithmonë një aventurë e
jashtëzakonshme”- thotë Randi
Rotjan, profesor në Universitetin
e Bostonit, i sapo–kthyet nga një

ekspeditë 1-mujore në Oqeanin
Paqësor.
Ekipi kreu 21 zhytje dhe kaloi 250
orë nën ujë, duke mbledhur
mostra dhe video me definicion
të lartë të koraleve, sfungjerëve
dhe formave të tjera të
ndërlikuara të jetës. Kur ekipi i
Rotjan të ketë mbaruar
analizimin e gjetjeve, padyshim
që do të shtojë të dhëna të rejanë
Regjistrin Botëror të Specieve të
Detit të Thellë, që deri në mesin e
këtij viti përmbante 26.599
specie, një numër që po rritet
gjatë gjithë kohës.
Ekipi i Rotjan po studion
sistemin imunitar të koraleve që
mund të jetojnë për mijëra vjet.
Ai synon të kuptojë se si
ripërtërihen koralet pas sulmeve
nga grabitqarët që ushqehen me
korale. Dhe kjo mund të ofrojë
njohuri të reja se si imuniteti i
lindur evoluoi midis disa prej
kafshëve më të hershme
shumëqelizore në Tokë. Këto
njohuri mund të jenë të vlefshme
për mjekësinë, pasi ne ndajmë
paraardhësit e lashtë me koralet.

A do të ndërtojmë 
ndonjëherë një bazë në

thellësi të detit?

Një numër në rritje njerëzish të
guximshëm dhe kureshtarë,
kanë kryer vizita të shkurtra në
thellësitë më të mëdha të
oqeanit. Në fillim të këtij viti,
Nikol Jamase u bë banorja e parë
e ishujve të Paqësorit, gruaja e
tretë në botë, dhe njeriu më i ri në
moshë që zbriti me sondën
“Challenger Deep” në Gropën e
Marianas, pika më e thellë e

oqeanit në afro 11
kilometrathellësi.
Por zbritja dhe qëndrimi poshtë
për një kohë të gjatë, është gjë
tjetër. Njerëzit që deri më sot
kanë kaluar më shumë kohë të
zhytur në det janë ata të cilët
kryejnë punime për instalimet e
naftës dhe gazit. Ata kalojnë javë
të tëra brenda kapsulave nën
presion, duke udhëtuar çdo ditë
100 metra apo më shumë në
thellësi.
Shkencëtarët kanë projektuar
prej kohësh ndërtimin e bazave
të përhershme nënujore. Njëri
prej tyre ishte francezi Zhak
Kusto, që në vitet 1960 ndërtoi një
bazë nënujore në formën e yllit të
detit në Detin e Kuq të quajtur
“Conshelf II”. Nipi i tij, Fabian
Kusto, po planifikontani një
strukturë të gjeneratës së
ardhshme në thellësi të detit të
quajtur “Proteus”.
I quajtur Stacioni i parë
Ndërkombëtar Hapësinor për
oqeanin, “Proteus” do të jetë një
version më i madh dhe më i
adaptueshëm i habitateve të
mëparshme nënujore duke
përfshirë “Aquarius” në Florida,
që është i vetmi ende fuksional,
dhe ku në vitin 2014 Kusto kaloi
31 ditë nën ujë.
Kusto shpreson të ndërtojë një
rrjet bazash nënujore “Proteus”,
të cilat do të përdoret nga
shkencëtarët dhe kineastët, si
dhe astronautët që trajnohen për
të përballuar kushtet e vështira
në hapësirë. Baza e parë do të
strehojë një ekip prej 12
akuanautësh dhe do të vendoset
në një zonë të mbrojtur detare
pranë ishullit Kuraçao.
Ajo do të jetë rreth 18 metra nën

ujë, pra jo tamam si Gropa e
Marianës, por gjithsesi dëshmi e
konceptit mbi grupet e njerëzve
që do të jetojnë dhe punojnë nën
ujë. “Proteus” do të ketëserat e
para nënujore në botë për të
kultivuar ushqim të freskët për
ekuipazhin, dhe një studio
transmetimi për të transmetuar
mrekullitë e pafundme të
thellësive.

A do ta ndryshojë kriza
klimatike thellësinë e

detit?

Ndryshimet klimatike po
mbërrijnë tashmë deri në
thellësinë e oqeanit. Një studim i
vitit 2020, konfirmoi se
temperatura mesatare globale
midis sipërfaqes dhe 2000
metrave thellësi, është rritur nga
viti në vit. Rritja mund të duket e
vogël. Në vitin 2019, ishte 0.075°C
mbi mesataren e viteve
1981–2010.
Por për shkak të vëllimit të ujit,
nxehtësia e përthithur është e
barabartë me energjinë e çliruar
nga shpërthimi i 3.6 miliardë
bombave atomike. Deri në fund
të këtij shekulli, parashikohet se
temperaturat në thellësi nga 1000
deri në 4000 metra, do të rriten
me 8°C.
Ngrohja e ujit të detit, do të bëjë
që ai të humbasë aftësinë e tij për
të mbajtur oksigjenin. Në
Paqësorin verilindor, jashtë
ishullit të Vankuverit, nivelet e
oksigjenit deri në thellësinë 3000
metra kanë rënë tashmë me 15
për qind gjatë 60 viteve të fundit.
Ndërkohë një studim i kohëve të
fundit, vlerëson se gjuetia e

peshkut po dëmton rezervat e
karbonit në shtratin e detit dhe se
po shkakton emetime të
ngjashme me industrinë e
aviacionit.

Si duket shtrati i detit?

Është thënë shumë herë se ne
dimë më shumë për sipërfaqen e
Hënës sesa mbi fundin e detit.
Kjo është e vërtetë, të paktën për
sa i përket hartave që kemi, por
situata po ndryshon në mënyrë
graduale. Por duhet pasur
parasysh se sipërfaqja është rreth
10 herë më e vogël se shtrati i
detit të Tokës, dhe në mungesë të
oqeanit, është shumë më e lehtë
të shihet se çfarë ka atje lart.
Por shkencëtarët dhe inxhinierët
po gjejnë mënyra të reja, më të
mira për të hartuar fundin e detit.
Projekti “Nippon Foundation-
GEBCO Seabed 2030”, synon që
të hartojë të gjithë shtratin e detit
deri në fund të kësaj dekade
përmes të dhënave të dhuruara
nga qeveritë, studiuesit, industria
dhe individët privatë.
Hartat më të mira të shtratit të
detit do të shërbejnë për të gjitha
llojet e qëllimeve. Ato do të na
ndihmojnë të lundrojmë, në
vendosjen e kabllove të
telekomunikacionit dhe do të
përmirësojnë të kuptuarit tonë se
si topografia e shtratit të detit
ndikon në rrymat dhe përzierjen
e ujit, duke na lejuar të bëjmë
parashikime më të mira të
ndryshimeve klimatike.
Marrë me shkurtime nga Science
Focus – Bota.al
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Lazio e gatshme për shitjen e
Muriqit 

Vedat Muriqi nuk e ka bindur Lazion, andaj
drejtuesit e klubit janë gati që ta shesin. Zërat nga
Turqia kanë vazhduar prej disa muajsh, të fundit
raportojnë një hap të mundshëm përpara te
Fenerbahçe. Sipas portalit “Bursahakiyet”, klubi turk
ka kontaktuar me Lazion për ta rikthyer
reprezentuesin e Kosovës në Stamboll. Te
bardhekaltrit nuk e ka siguruar dot formacionin,
ndaj pas një viti e gjysmë mund të jetë koha për të
thënë lamtumirë. Lazio, sipas lajmeve nga Turqia,
do të ishte gati ta shiste Muriqin. Në rast se nuk
shfaqet asnjë blerës në “Formello”, do të shqyrtohet
opsioni i huazimit. Gjithsesi, dëshira e presidentit
Lotito është shitja e përhershme. Vlera e tregut, deri
më sot, do të ishte rreth 8 milionë euro. Një shifër
shumë larg asaj të paguar Lazios në verën e vitit
2020 për ta marrë në Romë (rreth 20 milionë euro).

Hysaj dënohet nga ish-klubi i tij  

Shkodrani Elseid Hysaj është gjobitur nga ish-klubi i
tij Napoli. Hysaj është gjobitur me një shumë prej 40
mijë eurosh, ndërkohë që do ta paguajë edhe tarifën
e gjyqit të hapur nga Napoli që ka vlerën e 3 500
eurove. Napoli kishte ngritur një padi për lojtarin e
kombëtares sonë për arsye se ai nuk kishte pranuar
në vitin 2019 të grumbullohej me ekipin pas
humbjes ndaj Salzburgut. De Laurentis, bosi i klubit
italian, kishte kërkuar që të gjithë lojtarët të
qëndronin në një hotel, por Hysaj e kishte refuzuar
këtë gjë. De Laurentis është revoltuar shumë me
shkodranin për arsye se fjala e tij duhej dëgjuar nga
të gjithë lojtarët e Napolit.

Bashkimi triumfon bindshëm

Bashkimi ka shënuar fitore të thellë ndaj Partizanit
në xhiron e parë të Ligës Unike me rezultat 94:53
(28:16, 22:13, 26:13, 18:11).  Skuadra prizrenase ishte
më e mirë në këtë përballje, duke shënuar fitore të
merituar. Vendaset e nisën ndeshjen shumë më
mirë, me një seri prej 15:2, ndërsa epërsinë më të
lartë në çerekun e parë e kishin 14 pikë, 20:6, kurse
kjo pjesë përfundon me rezultat 28:16. Prizrenaset e
thelluan epërsinë edhe më shumë në periudhën e
dytë, ku më e larta ishte 25 pikë dallim, 47:22,
ndërsa pjesa e parë përfundon me shifrat 50:29.
Vashat prizrenase nuk u ndalën as në pjesën e dytë,
përkatësisht periudhën e tretë, ku e thelluan edhe
më shumë epërsinë, 76:42, sa ishte rezultati pas 30
minutash. Në dhjetë minutat e fundit u zhvillua një
lojë formale me Bashkimin që triumfoi bindshëm
94:53, për ta regjistruar fitoren e parë në Ligën
Unike, kurse ishte humbja e parë për skuadrën nga
Tirana.  Te Bashkimi u dalluan Christina Ellis me 21
pikë, pesë kërcime dhe shtatë asistime, Chervelle
Cox me 21 pikë e shtatë kërcime dhe Era Shatri me
tetë pikë e 12 kërcime, ndërsa te Partizani u dallua
Aida Palko me 23 pikë e tetë kërcime.

SHKURT 

Veton ZYMBERI 

PRISHTINË, 25 NËNTOR - Skuadra e
Gjilanit e fitoi derbin kundër Dritës me
rezultat minimal 1-0. Kjo është fitorja e
dytë për klubin që drejtohet nga Ismet
Munishi në këtë edicion garash në
përballje me klubin e Dritës. Pjesa e
parë e ndeshjes përfundoi me rezultat
0-0, derisa në fillim të pjesës së dytë
mesfushori Albert Dabiqaj realizoi për
rezultatin 1-0. Ky gol i ka mjaftuar
Gjilanit për t’i marrë tri pikët e plota.
Gjilani pati edhe dy raste të tjera
shënimi, por që nuk i konkretizoi në
gol. Në anën tjetër, Drita shumë lehtë
ka mundur ta shmangë humbjen, por
Marko Simonovski nuk shënoi në
portën boshe. Në krye të tabelës është
Gjilani me 28 pikë, kurse Drita bie në
pozitën e tretë me 25 pikë.  Në
ndeshjen tjetër Ballkani ka shënuar
fitore kundër Malishevës me rezultat 2-
0. Në minutën e 76-të Albion
Rrahmani realizoi golin e parë në
ndeshje dhe në minutën e fundit
Krasniqi e dyfishoi rezultatin në 2-0.
Suharekasit pas kësaj ndeshjeje
ngrehen në pozitën e dytë me 27 pikë,
kurse Malisheva është në vendin e
nëntë me 15 pikë. Llapi me përmbysje
e ka mposhtur skuadrën e Drenicës (3-
5). Vendasit shkuan në pushim me
epërsinë e një goli, të cilin e realizoi

Kreshnik Uka në minutën e 24-t. Katër
minuta pas fillimit të ndeshjes, Elvis
Prençi barazoi rezultatin në 1-1. Llapi
brenda nëntëmbëdhjetë minutave
realizoi edhe katër gola të tjerë për
rezultat 1-5, derisa shënues ishin
Riviera, Veliu, Firminio dhe Idrizi. Më
pas Drenica realizoi edhe dy gola të
tjerë me anë të Ukës për rezultat 3-5.
Llapi pas tri pikëve të reja ka
grumbulluar 24 pikë dhe është në
vendin e pozitën e katërt, derisa
Drenica bie në pozitën e gjashtë me 20
pikë. 

Deklaratat e trajnerëve 
pas derbit 

Ismet Munishi, trajner i Gjilanit: “Unë
vij nga një nivel tjetër i futbollit. Do të
shënoj edhe pesë gola, por kësaj radhe
na ka respektuar më shumë Drita dhe
ne nuk shënuam më shumë se një gol.
Ata që na respektojnë nuk do t’i
shënojmë më shumë se një gol. Është
kënaqësi e madhe dhe, të jem i
sinqertë, fitoren ua dedikojmë tifozëve.
Ne kemi treguar fuqi të madhe në këtë
kampionat. Gjilani meriton këtë
sukses. Jemi një klub që meriton
respekt për tifozët për kryetarin e
klubit. Nëse vazhdojmë kështu, kjo
është skuadra kampione me luftë dhe
angazhim. Drita ka skuadër të mirë me

individë të mirë, por fituam me
profesionalizëm dhe i kemi
neutralizuar disa lojtar”.
Ardian Nuhiu, trajner i Dritës: “Ndeshje
derbi nuk mund të krijosh edhe
shumë, kundërshtari me një
gjysmërast të vetëm realizoi. Kur ke
futbollistë cilësorë kërkohet një fushë e
mirë. Fusha na penalizoi, por nuk
është faktori kryesor që e humbëm
ndeshjen. Po shohim një kampionat të
barabartë, kjo e bën shumë më të mirë
kampionatin. Duhet të harrojmë këtë
ndeshje sa më shpejt”.

Gjilani fiton derbin ndaj Dritës

PRISHTINË, 25 NËNTOR - Trajneri i
xhudos Driton Kuka dhe
xhudistja Distria Krasniqi janë
nominuar për t’u shpallur si
më të mirët në botë në këtë
sport. Federata Ndërkombëtare

e Xhudos do t’i japë çmimet e
më të mirëve për vitin 2021 në
muajin dhjetor dhe tashmë
është hapur votimi për t’i
përzgjedhur më të mirët.
Kuka është në garë me

dyshen e trajnerëve të
Francës Larbi Benboudaoud
dhe Christophe Gaglian,
Robert Eriksoonin, Yvonne
Boenisch dhe Kosei Inoue.
Krasniqi garon me Clarisse

Agbegnenou, Abe Uta, Anna
Maria Wagner dhe Jessica
Klimkait. Votimi do të
mbyllet më 10 dhjetor, kurse
çmimet do të ndahen më 18
dhjetor.

Driton Kuka dhe Distria Krasniqi nominohen për më të mirët në botë

Gjilani për të dytën herë në këtë kampionat e ka mposhtur Dritën. Skuadra e drejtuar
nga Ismet Munishi realizoi një gol që në fund ishte i mjaftueshëm për tri pikët e reja.
Fitore me përmbysje ka realizuar Llapi në përballje me Drenicën, kurse tri pikë mori
edhe Ballkani në përballjen me Malishevën

BKT Superliga  Java e 15-të  

Gjilani - Drita 1-0
Drenica - Llapi 3-5
Ballkani - Malisheva 2-0
Prishtina - Feronikeli 2-0
Dukagjini - Ulpiana 1-1

Tabela 

1. Gjilani 28 pikë
2. Ballkani 27
3. Drita 25 
4. Llapi 24
5. Prishtina 21
6. Drenica 20
7. Ulpiana 17 
8. Dukagjini 16
9. Malisheva 15 
10. Feronikeli 10
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LONDËR, 25 NËNTOR - Lewis
Hamiltoni, shtatë herë kampion
bote në Formula 1, po garon
edhe këtë sezon për një tjetër
titull. Ai shpreson që këtë sezon
ta përsëritë rikuperimin që ai
dhe Mercedesi bënë ndaj

Ferrarit dhe Sebastian Vettelit në
vitin 2017. Piloti britanik
mendon se njëvendëshja
gjermane tashmë është më e
fuqishme krahasuar me fillimin
e mesit të sezonit dhe, sipas tij,
kjo do t’i japë më shumë epërsi.

“Ne jemi përqendruar gjithnjë
për ta përmirësuar nivelin e
makinës. Ky ishte një sezon
konfuz, disa herë ishim
superiorë e disa herë inferiorë
ndaj Red Bullit. Rregullat e këtij
viti hodhën poshtë gjithçka

kishim ndërtuar ndër vite. Me
kalimin e kohës arritëm ta
rikthejmë makinën pretendente
në vitet e fundit. mendoj se
Mercedesi që kemi në
dispozicion tani është një
përbindësh”, ka thënë Hamilton.

Hamiltoni, Verstappenit: Mercedesi im është një përbindësh 

Ronaldinho rrezikon që të 
kthehet sërish në burg

Ish-futbollisti i Barcelonës, Ronaldinho, sipas
“Diario do Nordeste” dhe “Extra”, është thirrur nga
drejtësia braziliane për t’i paguar detyrimet ndaj
ish-bashkëshortes së tij, Priscilla Coelho. Gjykata e
Rio De Zhaneiros e ka thirrur më 11 nëntor, por
nuk ka marrë përgjigje nga Ronaldinho. Tashmë
data e radhës është 11 dhjetori, që është edhe data
e fundit kur braziliani duhet ta shlyejë detyrimin.
Nëse nuk e bën këtë gjë, Ronaldinho rrezikon që të
kthehet në burg. Ish-ylli i Brazilit kaloi një muaj në
burg, vitin e kaluar, për falsifikim pasaporte kur ka
hyrë në Paraguai. Ronaldinho pagoi 1,6 milion
dollar garanci për ta ndryshuar masën e sigurisë në
arrest në shtëpi.

Griezmanni: Milani ishte 
superior ndaj nesh

Sulmuesi i Atletico Madridit, Antoine Griezmann, e
ka pranuar se Milani luajti shumë më mirë se
skuadra e tij në fitoren 1-0 në Ligën e Kampionëve
të mërkurën në “Wanda Metropolitani”. “Ata na
studiuan mirë. Plani ynë për lojën nuk funksionoi.
Milani ishte superior. Ne duhet të përmirësohemi
dhe të luajmë më mirë në ndeshjen e fundit në
grup”, ka thënë Griezmanni. Atletico duhet ta
mposhtë Porton për të kaluar tutje dhe të
shpresojë se Milani nuk fiton ndaj Liverpoolit.

PSG-ja nis kontaktet me Zidanen

Humbja nga Manchester City duket se ka lënë
pasoja në skuadrën e PSG-së. Drejtuesit e klubit
francez duket se e kanë humbur besimin në
trajnerin aktual, Mauricio Pochettino. “Le Parisien”
raporton se PSG-ja ka nisur kontaktet me trajnerin
Zinedine Zidane. Siç dihet, strategu francez është i
lirë prej se është larguar nga Real Madridi.  

Inzaghi: Jemi në një moment të
mirë, por duhet të vazhdojmë
kështu 

Simone Inzaghi ka folur për ndeshjen e fituar ndaj
ukrainasve të Shakhtar Donetskit. Mes të tjerash,
për “Sky Sport Italia” tekniku i kampionëve të
Italisë u shpreh: “Ka shumë gëzim. Kishim nevojë
për këtë fitore. Në pjesën e parë krijuam shumë
raste kundër një ekipi cilësor. Goli i Dzeko ishte një
çlirim për ne. Kalimi në raundin tjetër do të ishte
një arritje e madhe, pasi është objektivi i parë që
kur kam nënshkruar dhe nuk është arritur prej 10
vjetësh. Sonte kemi zhvilluar një ndeshje të
mrekullueshme, vetëm 48 orë pas një tjetër
ndeshjeje shumë të vështirë kundër Napolit”. “Jemi
në një moment të mirë, por duhet të vazhdojmë
kështu. Kemi fituar dy ndeshje shumë të
rëndësishme, por kemi një rrugë të gjatë përpara”,
ka shtuar Inzaghi.

SHKURT 

Klubi anglez Chelsea po
përgatit një lëvizje për
transferimin e sulmuesit
italian të Juventusit, Federico
Chiesa. Sipas mediumit
“Calciomercato”, Thomas
Tuchel është një admirues i

madh i Chiesas dhe mund të
mbështetet nga drejtoresha
Marina Granovskaia për
transferimin e italianit në
perëndim të Londrës. Chiesa
ra në sy të klubeve të mëdha
evropiane gjatë verës pasi bëri

disa paraqitje të
jashtëzakonshme për Italinë,
të cilat e panë atë të bëhet
fitues i “Euro 2020”. Ai
admirohet gjerësisht për
eksplozivitetin, shkathtësinë
dhe aftësinë për t’i përdorur të

dyja këmbët me efikasitet të
lartë. Chiesa ka shënuar tre
gola dhe ka asistuar tri herë në
15 ndeshje këtë sezon, ndërsa
cilësohet si një nga lojtarët më
të mirë në botë në rolin e tij.
Kube si Bayern Munich dhe

Chelsea kanë treguar interes
për Chiesan dhe tani duket se
blutë mund ta bëjnë lëvizjen e
tyre. Skuadra e drejtuar nga
Tuchel po kërkon 84 milionë
funte apo 100 milionë euro
për 24-vjeçarin italian.

Chelsea, 100 milionë euro për Chiesan

MANCHESTER, 25 NËNTOR - Trajneri
Pep Guardiola i gëzohet
kualifikimit të Manchester Cityt si i
pari i grupit. Skuadra angleze e
mposhti me përmbysje PSG-në (2-
1). “Ishte një ndeshje e mirë.
Rreziku është gjithnjë kur ata kanë
topin në 1/3-tën e fushës. Ajo është
e tmerrshme, por sërish ne bëmë
një ndeshje të mirë si në takimin e
vajtjes. Për fat të keq, në pjesën e
parë nuk arritëm t’i shfrytëzonim
rastet e krijuara. Pas golit të tyre, ne
morëm një nokaut për 5-10 minuta,
por e kaluam. Duhet t’i
falënderojmë njerëzit që erdhën në
stadium dhe na mbështetën. Ishte
një mbrëmje e bukur për ne. Ne
përpiqemi gjithnjë. Ata luftuan
shumë dhe ne duhet të bënim një
punë të lodhshme në mbrojtje për
shkak të cilësisë që francezët kanë
me pasimin e shkurtër”, ka thënë
Guardiola. “Ne ishim thuajse të
kualifikuar, por bëmë një ndeshje
të mirë ndaj një ekipi të fortë. Këto

5-6 vitet e fundit kemi shkuar në
1/8-at dhe e bëmë si vendi i parë
për të cilën unë jam më shumë se i
kënaqur. Ne sulmojmë shumë mirë
në hapësira dhe kemi cilësi me
Bernardon. Ai pason në momentin
e duhur, duke i nxjerrë shokët në
rastet më të mira të shënimit. Ky
është një leksion i mirë. Kur

humbet duhet të mos dorëzohesh.
E dinim që barazimi ishte një
rezultat i mirë, por fituam. Ndaj
sulmit të tyre duhet të mbroheshim
si skuadër. Shikoni rastin që humbi
Neymari, e prodhuan nga asgjëja.
Nuk i di statistikat, por mendoj se
ishim të shkëlqyer”, ka deklaruar
Guardiola.

Guardiola: Nuk mund të luanim
për barazim, ishim të shkëlqyer

OHIO, 25 NËNTOR - Golden State nuk
ndal marshimin e saj në kampionat,
duke fituar me rezultat 116-96 ndaj
Philadelphias. Fitorja e 16 sezonale
për Warriorsin, që erdhi nga duart e
Curryt, autor i 25 pikëve dhe 10
asistimeve. Pas kohës shtesë fitoi
ekipi i lakersave, që mundi me
rezultat 124-116 Indianan jashtë
fushës. Ndeshje magjike për LeBron

Jamesin, që realizoi 39 pikë. Pa
probleme fitojnë edhe kampionët e
Milwaukees, që mposhtën me
rezultat 114-93 Detroitin, me
Antetokounmpo, autor i 33 pikëve,
mbështetur edhe nga Portisi me 28
pikë e 10 rebounde. Nuk zhgënjen
as Brooklyni, që mundi me shifrat
123-104 skuadrën e Bostonit, me
tre lojtarë që realizuan mbi 20 pikë
(Mills 23, Durant 21 e Harden 20

pikë). Zhgënjen skuadra e
Chicagos, që u mund me rezultat
118-113 nga Houstoni, ekipi më i
dobët i NBA-s këtë sezon. Ditë e
keqe edhe për Miamin, që humbi
nga Minnesota (113-101),  që korri
fitoren e pestë radhazi. Ndërsa
Utah Jazz mban vendin e tretë në
Perëndim pas fitores 110-104 në
fushën e Oklahomas (6 lojtarë mbi
13 pikë). 

Golden State e Brooklyn ruajnë kreun,
Lakersat triumfon në kohën shtesë

REZULTATET 

Cleveland - Phoenix 115-120
Indiana - Lakers 116-124
Orlando - Charlotte 99-106
Boston - Brooklyn 104-123
Houston - Chicago 118-113
Memphis - Toronto 113-126
Milwaukee - Detroit 114-93
Minnesota - Miami 113-101
New Orleans - Washington 127-102
Oklahoma - Utah Jazz 104-110
San Antonio - Atlanta 106-124
Golden State - Philadelphia 116-96
Sacramento - Portland 125-121
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K O N K U R S
Për plotësimin e vendit të lirë të punës:

Titulli

Orët e punës
Koh
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Sot u bënë tre vite pa babanë tonë të dashur

Rrahmon Dërmaku
(14.05.1948 - 26.11.2018)

Baba i dashur, sot u mbushën tre vite të mungesës tënde dhe të jetës sonë pa Ty. Ishin këto vite të rënda për

ne, por mërzia dhe krenaria që të patëm shkojnë paralel. Ndonëse në kushte të vështira ekonomike, na krijove

kushte për shkollim, jetë dhe punë, vetëdije e ndërgjegje të lartë.

Kujtimet për ty, urtësinë, mësimet dhe veprat për atdhedashuri do t’i ruajmë si të shenjta deri në përjetësi.

Jemi krenar që të patëm e do të jesh gjithnjë pjesë e pandashme e zemrave tona.

Të përkujtojnë me shumë mall: djemtë Rabiti dhe Milaimi me familje, vajzat: Zijaveri dhe Haxhija me

familje si dhe mbarë familja Dërmaku nga Shipashnica e Epërme e Kamenicës.
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� Dr. Shkendije Nuza - specialist i
Radiologjisë, shpall të humbur,
Faksimilen me numër të licencës KO-
03093-01-02,  me datë 24/11/2021.

� “Poliklinika Shoshi” SH.P.K. shpall të
pavlefshme certifikatën e biznesit me nr.
811323063 si dh me nr. të TVSH-
së,330427014.

� Avdi Kodra shpall te pavlefshme
diplomën e SHMLT "Anton Ceta"

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

� Lëshoj shtëpinë me qira në lagjen
Velania, pa pagesë sepse shtëpia ka
nevojë për përkujdesje ndërsa
shpenzimet mujore ti bëjë vetë banuesi
si: ujë rrym bërllok, Tel: 044-608-626.

� Lëshoj banës me qira për student
apo familjar në lagjen "Mati 1" Rr.
"Muharrem Fejza", banesa është 70 m2
dhe i plotëson të gjitha kushtet, kati
dytë ndërtim i ri tel: 044-686-900.

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

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

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

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

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

� Lëshoj lokalin më qira. Lokali është
i pasitur më të gjitha kushtet përcjellëse.
Lokali gjendet në lagjen e Boshnjakëve
në Mitrovicë. Për informata më të
hollësishme mund të na kontaktoni në
këtë numër të telefonit:049-392-275

� Lëshoj banesë me qira në Lagjen
Dardania afër "Bill Clintonit", kati tretë,
banesa posedon të gjitha kushtet
elementare, dy dhoma, kuzhinë e
veçanet me pamje nga parku me çmim
sipas marrëveshjes tel: 045-891-338 ose 
049-616-139

� Lëshoj banesën me qira në lagjen
Bregu i Diellit te Furra "Qerimi2", i ka dy
dhoma të fjetjes, sallon me kuzhinë,
shpajz dhe dy ballkona. Për info 044/332-
640.

� Lëshoj banesën me qira në lagjen
Bregu i Diellit te Furra Qerimi2, i ka dy
dhoma të fjetjes , sallon me 
kuzhinë, shpajz dhe dy ballkona. Për info
044/332-640.

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

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

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

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

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

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

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

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

>> SHPALLJE TË VOGLA <<
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