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Drejtori i policisë siguron
për mbajtjen e Kadri Veselit

në arrest shtëpiak 
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Kosova dhe Shqipëria të
premten kanë vendosur të
heqin një numër pengesash
mes vete. Në mbledhjen e
shtatë të përbashkët të dy
qeverive, këto dy shtete kanë
nënshkruar 13 marrëveshje të
tjera të cilat do të mundësojnë

lehtësimin e procedurës për
marrjen e lejeqëndrimit,
rregullimin e regjimit të
trafikut lokal të kufirit, lehtësi
në procedura doganore,
kalendar të përbashkët
kulturor dhe njohje të
diplomave. Kryeministrat e të

dy vendeve, Edi Rama dhe
Albin Kurti, janë zotuar se do
t’i largojnë të gjitha pengesat
në mes të dy vendeve. Ata kanë
thënë se sfidë e përbashkët
është rritja e zbatimit të
marrëveshjeve ndërmjet dy
vendeve 

FAQE 3

ËSHTË MBAJTUR MBLEDHJA E SHTATË E PËRBASHKËT NDËRMJET QEVERISË
SË SHQIPËRISË DHE TË KOSOVËS 

KOSOVA - SHQIPËRIA,
PUNË PA PENGESA
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KIEV, 26 NËNTOR - Presidenti i
Ukrainës, Volodymyr Zelenskiy,
ka thënë të premten se
inteligjenca ukrainase ka
informata për një përpjekje të
mundshme për puç në dhjetor
me përfshirjen e disa njerëzve
nga Rusia. Duke folur në një
konferencë për gazetarë,
Zelenskiy ka thënë se Ukraina i ka
nën kontroll të plotë kufijtë e saj
dhe se është e gatshme për
çfarëdo eskalimi me Rusinë.
“Kemi sfida jo vetëm nga
Federata Ruse dhe eskalimi i
mundshëm – kemi sfida të
mëdha të brendshme. Kam
marrë informata se një përpjekje
për puç do të ndodhë në vendin
tonë më 1 e 2 dhjetor”, ka thënë

presidenti ukrainas.
Rusia dhe Ukraina ditët e fundit
kanë zhvilluar ushtrime
ushtarake në të njëjtën kohë, në
periudhën e tensioneve të larta e
shkëmbimit të akuzave për
rrezikim të sigurisë së njëra-
tjetrës.
Shtimi i aktivitetit ushtarak në të
dyja anët vjen pas rritjes së
tensioneve që e shtuan rrezikun
për luftë mes dy vendeve fqinje,
ndonëse Rusia mohon se ka
qëllime agresive dhe burimet e
inteligjencës perëndimore i kanë
thënë agjencisë “Reuters” se nuk
shohin rrezik të menjëhershëm
për pushtim të Ukrainës nga
Rusia.
Shtetet e Bashkuara dhe NATO-

ja kanë dhënë shenja për
përkrahjen ndaj Ukrainës të cilat
Moska i cilëson provokuese,
përfshirë manovrat me luftanije
këtë muaj në Detin e Zi dhe
dhurimin e barkave patrulluese
nga ShBA-ja për forcat detare
ukrainase.
Ukraina të mërkurën e zhvilloi
atë që e quajti “operacion
special” në kufi me Bjellorusinë,
përfshirë ushtrimet me dron dhe
ushtrimet kundër tankeve e
njësive ajrore. Ky shtet ka
dërguar 8 500 trupa shtesë në
kufirin me Bjellorusinë nga frika
e përfshirjes në krizën me
emigrantë, që është parë në
kufirin e Bjellorusisë me
Poloninë.

Berlin, 26 nëntor - Partia e
Gjelbër në Gjermani ka bërë
me dije planet për emërime
nëpër ministri, teksa përgatitet
për të qenë pjesë e qeverisë
për herë të parë në 16 vjet. Pas
dy muajve negociata prej
mbajtjes së zgjedhjeve
federale, Social-Demokratët e
qendrës së majtë (SPD), Partia

e Gjelbër dhe Demokratët e
Lirë kanë arritur marrëveshje
për koalicion qeveritar. Në një
paraqitje para anëtarëve të
partisë më 24 nëntor, një
zyrtar i lartë i Partisë së
Gjelbër, Michael Kellner, ka
thënë se bashkudhëheqësi i tij,
Robert Habeck, do ta
udhëheqë “super ministrinë”

duke bërë bashkë ekonominë,
energjinë dhe mbrojtjen e
klimës.
Ai, po ashtu, pritet të jetë
nënkancelar i Gjermanisë.
Kancelar i ri gjerman pritet të
jetë Olaf Scholz nga SPD-ja, i
cili do ta zëvendësojë
kancelaren Angela Merkel pas
formimit të qeverisë në fillim

të muajit dhjetor.
Bashkudhëheqësja e Partisë së
Gjelbër, Annalena Baerbock,
pritet të jetë gruaja e parë në
pozitën e Ministres për Punë
të Jashtme. Ajo ka dhënë
shenja se do të jetë më e
vendosur kundër shteteve me
regjime autoritare sikurse Kina
dhe Rusia, duke i vënë të

drejtat e njeriut në qendër të
diplomacisë.

Gjermania pritet ta emërojë gruan e parë ministre të Jashtme

Presidenti i Ukrainës: Kemi informacione
për tentim-puçi me njerëz nga Rusia

MINSK, 26 NËNTOR - Rreth 600
irakianë të bllokuar për disa javë
në zonën kufitare në mes të
Bjellorusisë dhe Polonisë janë
kthyer në shtëpitë e tyre më 26
nëntor, ka thënë qeveria irakiane
dhe zyrtarët në rajonin autonom
kurd. 
Qindra irakianë, shumica prej
tyre kurdë, janë kthyer në
shtëpitë e tyre një javë më parë
nga Bjellorusia përmes fluturimit
të parë për riatdhesimin e tyre.
Aktualisht në Bjellorusi janë

mijëra emigrantë që janë duke
qëndruar nëpër kampe
pavarësisht prej temperaturave
të ulëta.
Zëdhënësi i Ministrisë së
Jashtme irakiane, Ahmed al-
Sahaf, ka thënë se 617 qytetarë
do të kthehen vullnetarisht në
Irak me dy fluturime nga
Minsku, ka raportuar një agjenci
e lajmeve irakiane më 25 nëntor.
Të dy aeroplanët kanë aterruar
në Irbil, kryeqytetin e rajonit të
kurdëve.

Brukseli e ka akuzuar
Bjellorusinë se po tenton ta
destabilizojë Bashkimin
Evropian duke marrë mijëra
burra, gra dhe fëmijë nga Lindja
e Mesme dhe duke i shtyrë më
pas drejt kufijve të BE-së përmes
Polonisë, Lituanisë dhe Letonisë.
Veprimet e Minskut janë parë si
hakmarrje për sanksionet e
vendosura nga BE-ja ndaj
regjimit të Alyaksandr
Lukashenkas pas shtypjes
brutale të opozitës e cila beson se

lideri autoritar ka manipuluar
zgjedhjet e mbajtura në gusht të
vitit të kaluar. Brukseli, po ashtu,
ka akuzuar Minskun për “qasje të
stilit të bandave” ndaj krizës në
kufi, ku të paktën 11 emigrantë
kanë vdekur në muajt e fundit.
Në përgjigje të krizës, Polonia ka
angazhuar forca shtesë në kufi
për ta parandaluar hyrjen e
emigrantëve, veprime që janë
kritikuar ashpër nga grupet
ndërkombëtare për të drejtat e
njeriut.

Rreth 600 emigrantë kthehen 
nga Bjellorusia në Irak

PARIS, 26 NËNTOR - Ministri i
Brendshëm francez, Gerald
Darmanin, ka anuluar
bisedimet me ministren e
Brendshme britanike, Priti
Patel, pasi kryeministri
britanik, Boris Johnson, i ka
bërë thirrje Francës që t’i kthejë
emigrantët të cilët e kanë
kaluar kanalin anglez.
Si pasojë e përshkallëzimit të

krizës politike, pas vdekjes së
27 personave duke kaluar
kanalin anglez, Darmanin ka
thënë se Franca është
zhgënjyer nga letra. “Publikimi
i letrës e bën situatën edhe më
të keqe”, ka thënë ai. Ai ka thënë
se si rezultat i letrës, Priti Patel
nuk është më e ftuar. Fundosja
e barkës prej gome të mërkurën
ka regjistruar incidentin me

numrin më të madh të
viktimave në kanalin anglez,
duke përfshirë 17 burra, shtatë
gra - njëra prej tyre shtatzënë
dhe tre fëmijë.
Kryeministri Johnson ka thënë
në letër se një marrëveshje me
Francën për t’i marrë
emigrantët që e kanë kaluar
kanalin përmes kësaj rruge të
rrezikshme do të kishte ndikim

të menjëhershëm. Sipas të
dhënave të autoriteteve
franceze, 31 500 persona kanë
tentuar të kalojnë kanalin drejt
Britanisë prej fillimit të vitit dhe
7 800 persona janë shpëtuar në
det. Sipas autoriteteve
britanike, më shumë se 25 000
persona kanë arritur ilegalisht
këtë vit në Britani, shifër tri
herë më e lartë sesa më 2020.

Franca anulon bisedimet me Britaninë 
pas letrës së Johnsonit për emigrantët
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Faton DËRMAKU

PRISHTINË, 26 NËNTOR - Emisari i
Bashkimit Evropian (BE) për
dialogun Kosovë - Serbi,
Mirsolav Lajçak, është takuar të
premten në Prishtinë me
presidentin e Shqipërisë, Ilir
Meta. Pas këtij takimi, Meta në
llogarinë e vet në “Facebook” ka
shkruar se Shqipëria e mbështet
plotësisht procesin e dialogut
Kosovë - Serbi. Ai ka vlerësuar se
tashmë është koha për arritjen e
një marrëveshjeje për njohje
reciproke në mes të dy vendeve.
“Kënaqësi të takoja në Prishtinë
përfaqësuesin e Bashkimit
Evropian për dialogun Kosovë -
Serbi, z. Miroslav Lajçak.
Shqipëria mbështet plotësisht
procesin e dialogut Kosovë -
Serbi, duke vlerësuar se tashmë
është koha për arritjen e një
marrëveshjeje për njohje
reciproke të të dy vendeve. Së
bashku vlerësuam rëndësinë e
madhe të procesit të Berlinit dhe
të gjitha iniciativat e tjera
gjithëpërfshirëse për integrimin
rajonal dhe evropian të vendeve
tona”, ka shkruar Meta. 
Emisari i BE-së në ditën e dytë të
vizitës në Prishtinë është takuar
edhe me shefin e misionit të

EULEX-it, Lars-Gunnar
Wigemark, dhe me
komandantin e KFOR-it, Frenc
Kajari. Me këtë rast, Lajçaku ka
thënë se me dy zyrtarët
ndërkombëtarë ka biseduar në
lidhje me situatën e sigurisë në
Kosovë. “Pata diskutime shumë
të mira me shefin e EULEX-it
dhe komandantin e KFOR-it
rreth situatës së sigurisë dhe
zhvillimet e fundit në Kosovë”,
ka thënë Lajçaku.
Pas këtij takimi ka reaguar
eurodeputeti austriak Lukas
Mandl, i cili e ka pyetur Lajçakun
se çfarë ka arritur lidhur me
njohjen e Kosovës nga pesë
shtetet anëtare të BE-së. “Në
rregull. E kur kjo përpjekje e
juaja do të sjellë rezultate? Çfarë
keni arritur në lidhje me njohjen
nga pesë shtetet anëtare të BE-së
në mënyrë që Serbia ta vendosë
normalizimin në kontakt dhe
ndërveprim? Njerëzit e krejt
Evropës meritojnë rezultate”, ka
shkruar Mandl në llogarinë e vet
në “Twitter”.
Të enjten emisari i BE-së për
dialogun Kosovë - Serbi është
takuar me presidenten Vjosa
Osmani dhe kryeministrin Albin
Kurti. Presidentja Osmani ka
theksuar se suksesi i procesit të
dialogut nuk është i

rëndësishëm vetëm për
Republikën e Kosovës, por edhe
për të gjithë rajonin. Ajo ka
konfirmuar edhe një herë se
Kosova mbetet palë e
përkushtuar dhe konstruktive në
dialog. Në veçanti, ajo ka
theksuar nevojën për përçim të
qartë të mesazhit se epilogu i
këtij procesi duhet të jetë njohja
e ndërsjellë. 
Në takim, presidentja Osmani ka
theksuar urgjencën e adresimit
të tendencave destablizuese në
rajon, duke potencuar se
zhvillimet e fundit në rajon nuk
mund të shihen vetëm nga
prizmi i çështjeve të Ballkanit

Perëndimor, por si një
kundërvënie e drejtpërdrejtë
ndaj vlerave të cilat i përfaqëson
Bashkimi Evropian dhe
shoqëritë demokratike. 
Ndërsa Lajçaku ka vënë theksin
te nevoja për aktivizimin e BE-së
për rritjen e kredibilitetit të
procesit të zgjerimit dhe
konfirmimin e së ardhmes
evropiane për Kosovën dhe
Ballkanin Perëndimor. Ai ka
theksuar se ka hapësirë për
përparim në kuadër të dialogut,
kurse ka potencuar rëndësinë
strategjike të këtij procesi për
gjithë BE-në. 
Pas Osmanit, Lajçaku është

takuar me kryeministrin Albin
Kurti me të cilin ka diskutuar për
dialogun dhe bisedimet e
deritanishme ndërmjet Kosovës
dhe Serbisë. Po ashtu, ata kanë
biseduar për kohën, mundësitë
dhe modalitetet e takimit të
ardhshëm në Bruksel. “U zotuan
për komunikim dhe kontakte të
rregullta, si dhe koordinim të
vazhdueshëm. Paqja e
qëndrueshme, stabiliteti
afatgjatë dhe siguria rajonale e
kanë shumë të rëndësishme
raportin dhe marrëveshjen e
ardhshme ndërmjet Kosovës
dhe Serbisë”, ka njoftuar zyra e
kryeministrit. 

Meta, Lajçakut: Koha për arritjen e marrëveshjes
Kosovë - Serbi për njohje reciproke 

HAGË, 26 NËNTOR (ER) - Mbrojtja
e Kadri Veselit ka bërë edhe një
kërkesë për lirimin e klientit të
tyre nga qendra e paraburgimit
në Hagë për të vazhduar më pas
masën e arrestit shtëpiak në
Mitrovicë. Siç është thënë në
letrën e dy avokatëve, Ben
Emerson dhe Andrew Strong,
dërguar gjyqtarit të procedurës
paraprake, Nicola Guillou,
tashmë edhe drejtori i Policisë
së Kosovës, Samedin Mehmeti,
ka dhënë një garanci të qartë, e
cila, siç është thënë në
dokument, zvogëlon rrezikun e
vetëm të identifikuar nga
gjyqtari i procedurës paraprake
në vendimin e mëparshëm. 
Në vendimin e mëparshëm, siç
është thënë në dokumentin e
mbrojtjes, gjyqtari i procedurës
paraprake kishte ngritur
shqetësime se bisedat e
mundshme të pamonitoruara
të Kadri Veselit me familjarët
dhe vizitorët që mund ta

pengonin përparimin e
mëtejmë të procedurave të
Dhomave të Specializuara.
Gjithashtu, në vendimin e
mëparshëm, siç ka theksuar
dokumenti i mbrojtjes, ishte
potencuar edhe rreziku i
kryerjes së ndonjë krimi tjetër. 
Mbrojtja ka konfirmuar se ka
marrë edhe një letër nga drejtori
i Policisë së Kosovës, në të cilën
është thënë se “Policia e Kosovës
është më se e aftë dhe e gatshme
që të zbatojë çfarëdo kushti apo
urdhri të vendosur nga gjykatësi
i procedurës paraprake për
lirimin e përkohshëm ose
ndonjë çështje tjetër”.
Siç është thënë në dokumentin
e mbrojtjes, Policia e Kosovës
është më e pajisur për t’i
zbatuar urdhrat e gjykatës sesa
njësitet në qendrën e
paraburgimit.
Më tutje, mbrojtja ka thënë se
angazhimi i marrë nga Policia e
Kosovës ndryshon qartazi

rrethanat dhe zvogëlon rrezikun
që gjyqtari i procedurës
paraprake kishte përmendur në

vendimin paraprak për çështjen
e arrestit shtëpiak.
Në fund mbrojtja ka kërkuar

nga gjyqtari i procedurës
paraprake që ta lirojë Kadri
Veselin nga paraburgimi.

Drejtori i policisë siguron për mbajtjen e Kadri
Veselit në arrest shtëpiak

Presidenti i Shqipërisë, Ilir Meta, është takuar në
Prishtinë me emisarin e BE-së për dialogun Kosovë
- Serbi, Miroslav Lajçak. Me këtë rast, Meta ka
thënë se Shqipëria e mbështet plotësisht procesin
e dialogut Kosovë - Serbi, duke vlerësuar se tashmë
është koha për arritjen e një marrëveshjeje për
njohje reciproke në mes të dy shteteve
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PRISHTINË, 26 NËNTOR - Në
mbledhjen e shtatë të
përbashkët të dy qeverive,
Shqipëria dhe Kosova kanë
nënshkruar edhe 13 marrëveshje
të tjera të cilat do të jenë në
shërbim të lehtësimit të jetës së
qytetarëve të të dy shteteve.
Lehtësimi i procedurës për
marrjen e lejeqendrimit,
rregullimi i regjimit të trafikut
lokal të kufirit, hapja e pikës së
përbashkët të kalimit kufitar në
mes të Kukësit dhe Dragashit,
lehtësira në procedura doganore

dhe kontroll të mallrave,
kalendari i përbashkët kulturor
vjetor në mes të Kosovës dhe
Shqipërisë, janë vetëm disa nga
marrëveshjet që janë nënshkruar
këtë të premte në Elbasan. 
Në hapje të mbledhjes,
kryeministrat e të dy vendeve
kanë treguar qëllimin e
mbledhjes, duke u zotuar për
thellim të mëtejshëm të
bashkëpunimit. Ata kanë treguar
se sfidë e përbashkët mbetet
zbatimi i këtyre marrëveshjeve.
Në adresimin e tij, kryeministri i
Shqipërisë, Rama, ka folur dhe
për abetaren e unifikuar, për të
cilën ka deklaruar se do të jetë e

gatshme vitin e ardhshëm. “Ne
jemi marrë vesh në mbledhjen e
fundit të qeverisë që të punojmë
që vitin e ardhshëm, që është vit
jubilar i pavarësisë, ta kemi gati
abetaren e unifikuar. Abetarja
është një libër themelor për këdo
që hyn në rrugën e arsimit dhe
prej shumë vitesh tanimë është
një libër i cili, bazuar edhe në
ligjin e arsimit që ne kemi njësoj
si librat e tjerë, është trajtuar si
një tekst me shumë alternativa.
Ajo për të cilën jemi pajtuar
është që të kemi vetëm një
abetare dhe me shumë kënaqësi
duam që ta ndajmë së bashku
këtë objektiv në mënyrë që nëse
biem dakord sot, të kemi një
abetare të gjuhës shqipe në
Shqipëri, në Kosovë dhe pastaj së
bashku këtë abetare unike të
gjuhës shqipe ta kemi në të gjitha
trojet apo në të gjithë hapësirat
ku fëmijët mësojnë të lexojnë
dhe të shkruajnë gjuhën shqipe”,
ka deklaruar Rama.
Më pas ai ka përmendur
marrëveshjet që janë
nënshkruar, duke shtuar se ato
marrëveshje do ta lehtësojnë
jetën e qytetarëve të të dyja
vendeve. “Krijojmë kushte më të
favorshme për të dyja anët e
kufirit për qasje në tregun e
punës dhe për një tjetër hap për

bashkimin gradual të tregjeve në
një hapësirë të vetme, ku
shqiptarët mund të punojnë,
studiojnë dhe krijojnë familje,
duke përfituar çdo kontribut dhe
të drejtë sociale, pavarësisht prej
vendosjes gjeografike në Kosovë
dhe Shqipëri. Njohja e
sigurimeve shoqërore është një
marrëveshje që është pjesë e së
njëjtës paketë”, është shprehur
Rama.
Ndërsa kryeministri i Kosovës,
Albin Kurti, ka thënë se progresi
në numër i marrëveshjeve duhet
të shoqërohet me cilësinë e
zbatimit të tyre. “Të thuash se
jemi të lumtur që jemi një komb
i ndarë, do të ishte marrëzi. Të
thuash se kemi dy shtete sepse
kështu jemi më të fortë, do të
ishte sa tepri edhe shkurtpamësi.
Të thuash se angazhohesh për
bashkim kombëtar, do të të
shquanin për nacionalist. Të
thuash se do të bashkohemi në
Bashkimin Evropian, të
shquajnë për diplomat”, ka thënë
Kurti. Ai ka shtuar se duhet të
“flasim si diplomatë, por të
punojmë si patriotë”.
“Patriotizëm sot është t’i luftosh
korrupsionin dhe krimin e
organizuar, të luftosh për mediat
dhe lirinë e mendimit, të luftosh
për gjyqësor të pavarur dhe

ekonomi gjithëpërfshirëse me
drejtësi sociale - e vetëm ky lloj
patriotizmi do t’i forcojë shtetet
tona dhe do t’i jetësojë ëndrrat e
qytetarëve tanë për të jetuar
krenarë në vendin e tyre”, ka
deklaruar Kurti.  
Ai ka deklaruar se duhet të flasin
si diplomatë, por njëkohësisht të
punojnë si patriotë. “Le të flasim
si diplomatë, por të punojmë si
patriotë. Sa më i mirëndërtuar
horizonti i marrëdhënieve tona
aq më i mirë do të jetë integrimi
në BE. Integrimi ynë është
strategjik, por edhe qëllimor.
Përparimi i marrëveshjeve duhet
të shoqërohet me cilësi sepse
janë sa me rëndësi ekonomike
edhe historike”, ka thënë Kurti.

Kontrollet në kufi nuk do
të ekzistojnë më 

Ministrat e punëve të
brendshme kanë paraqitur
marrëveshjen për marrjen e
lejeve të qëndrimit. Ministri i
Brendshëm i Shqipërisë, Blendi
Çuçi, ka treguar procedurat e
marrjes së lejeqëndrimit.  “Dua
ta nis me ‘bereqetin’ e ditës së
sotme, marrëveshja për lejet e
qëndrimit për t’i lehtësuar lejet
për të jetuar në të dyja anët.
Duke bërë të mundur që çdo

Kosova - Shqipëria, 
punë pa pengesa

ËSHTË MBAJTUR MBLEDHJA E SHTATË E PËRBASHKËT NDËRMJET QEVERISË SË SHQIPËRISË DHE TË KOSOVËS 

Kosova dhe Shqipëria të premten kanë vendosur
të heqin një numër pengesash në mes të dy
vendeve. Në mbledhjen e shtatë të përbashkët të
dy qeverive, këto dy vende kanë nënshkruar 13
marrëveshje të tjera të cilat do të mundësojnë
lehtësimin e procedurës për marrjen e
lejeqëndrimit, rregullimin e regjimit të trafikut
lokal të kufirit, lehtësira në procedura doganore,
kalendar të përbashkët kulturor dhe njohje të
diplomave. Kryeministrat e të dy vendeve, Edi
Rama dhe Albin Kurti, janë zotuar se do t’i
largojnë të gjitha pengesat në mes të dy vendeve.
Ata kanë nënvizuar se sfidë e përbashkët është
rritja e zbatimit të marrëveshjeve ndërmjet dy
vendeve 
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shtetas shqiptar në Kosovë, apo
çdo shtetas i Kosovës në
Shqipëri, mjafton të plotësojë një
formular, të ketë një ID dhe të
deklarojë një adresë të
përshtatshme, menjëherë pa
asnjë procedurë shtesë ai merr
lejen pesëvjeçare dhe më pas do
t’i takojë leja e përhershme pa
pasur nevojë për të bërë aplikim
tjetër”, ka deklaruar ai. Ai ka
deklaruar se kontrollet në kufi
nuk do të ekzistojnë më.
Çuçi ka treguar se kishte rënë
dakord me ministrin e Punëve të
Brendshme të Kosovës, Xhelal
Sveçla, që në kufi të vendosen
kamera për monitorimin e
automjeteve që hyjnë dhe dalin
nga vendet, por të mos kërkohen
pasaportat apo letërnjoftimet
nga qytetarët që kalojnë kufirin.
“Nuk është pjesë e marrëveshjes,
por me kërkesën e kryeministrit
të Shqipërisë dhe atij të Kosovës,
në mbledhjen e fundit, kemi
marrë masat dhe nuk do ta
presim sezonin e verës për ta
lehtësuar qarkullimin e njerëzve,
sidomos në pikën kryesore të
kalimit të dy vendeve tona”, ka
deklaruar ai.
Edhe ministri i Punëve të
Brendshme të Kosovës, Xhelal
Sveçla, e ka vlerësuar lart
rëndësinë e kësaj marrëveshjeje.
“Marrëveshja për leje qëndrim
do të prodhojë lehtësim të
ndjeshëm në marrjen e leje-
qëndrimit të përkohshëm i cili
tani do të merret për pesë vjet.
Do të ketë lehtësira në kritere
dhe heqje të pengesave
burokratike. Në këtë mënyrë
shtetasit e palëve nënshkruese,
në momentin e lajmërimit të
qëndrimit të përkohshëm, mund
të qëndrojnë në territorin e
shtetit tjetër deri në pesë vjet. Për
këto arsye: ribashkim familjar,
arsim parauniversitar, kërkime
shkencore, arsye humanitare,
persona me status të
pashtetësisë, viktima të
trafikimit të njerëzve, dhe të huaj
të cilët kanë shprehur vullnet me
autoritetet kompetente”, ka
deklaruar ai.
Pas konferencës së përbashkët
për media, kryeministrat Rama
dhe Kurti janë takuar edhe me
përfaqësuesit e bizneseve nga të

dy vendet. 
Qeveria e Kosovës dhe ajo e
Shqipërisë që nga viti 2014
mbajnë mbledhje të përbashkëta
ku premtohet në vazhdimësi për
bashkëpunim të ndërsjellë dhe
nënshkruhen marrëveshje në

fusha të ndryshme. Deri më tani
janë mbajtur shtatë mbledhje të
përbashkëta, përfshirë
mbledhjen e 26 nëntorit 2021,
dhe janë nënshkruar rreth 100
marrëveshje, duke filluar nga
ekonomia e deri tek arsimi.

Rama Do të votoja për
referendumin paqësor për

bashkim me Kosovën
Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, ka thënë se nëse do të
kishte referendum paqësor për bashkim të Kosovës me
Shqipërinë, ai do të votonte për të. “Nëse më pyesni për një
referendum paqësor për bashkimin e Shqipërisë me Kosovën,
unë do të bëja një shkelje të ligjit për fshehtësinë e votës dhe do
të votoja hapur për”, ka thënë Rama, duke iu përgjigjur pyetjeve
të gazetarëve, pas takimit mes Qeverisë së Kosovës dhe asaj të
Shqipërisë. Kryeministri shqiptar ka thënë se përmes kësaj
deklarate i është përgjigjur provokimit me provokim.

13 MARRËVESHJET E
NËNSHKRUARA NË MES TË
KOSOVËS DHE SHQIPËRISË

Në mbledhjen e shtatë të përbashkët të Qeverisë së Republikës së
Kosovës dhe Qeverisë së Republikës së Shqipërisë janë nënshkruar
13 marrëveshje: Marrëveshjet e nënshkruara janë si në vijim:

1. Marrëveshje ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së
Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Kosovës për zbatimin e
lehtësirave të ndërsjella në procedurat doganore dhe/ose të
kontrollit të hyrje/daljes së mallrave.
2. Protokoll bashkëpunimi ndërmjet Këshillit të Ministrave të
Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Kosovës
për krijimin e Sekretariatit Koordinues Ndërqeveritar.
3. Marrëveshje ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së
Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Kosovës për lehtësimin e
procedurave dhe kushteve për marrjen e leje qëndrimit të
përkohshëm.
4. Marrëveshje ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së
Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Kosovës për rregullat e
regjimit të trafikut lokal të kufirit.
5. Marrëveshje ndryshuese e Marrëveshjes ndërmjet Këshillit të
Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës
së Kosovës për hapjen e pikës së përbashkët të kalimit kufitar
Shishtavec (Kukës) - Krushevë (Dragash) midis Republikës së
Shqipërisë dhe Republikës së Kosovës. 
6. Marrëveshje ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së
Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Kosovës për ndihmë të
ndërsjellë juridike në çështjet civile dhe tregtare.
7. Marrëveshje për sigurime shoqërore ndërmjet Republikës së
Shqipërisë dhe Republikës së Kosovës.
8. Kalendari i përbashkët kulturor vjetor ndërmjet Ministrisë së
Kulturës së Republikës së Shqipërisë dhe Ministrisë së Kulturës,
Rinisë dhe Sportit të Republikës së Kosovës.
9. Marrëveshje për bashkëpunim ndërmjet Ministrisë së Kulturës
së Republikës së Shqipërisë dhe Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe
Sportit të Republikës së Kosovës në fushën e trashëgimisë
kulturore dhe muzeve.
10. Memorandum bashkëpunimi ndërmjet Ministrisë së
Infrastrukturës dhe Energjisë së Republikës së Shqipërisë dhe
Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës
së Republikës së Kosovës për ndërtimin e lidhjes hekurudhore
Durrës-Prishtinë.
11. Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Ministrisë së
Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale të Republikës së Shqipërisë
dhe Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve të Republikës
së Kosovës.
12. Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Ministrisë së Arsimit dhe
Sportit të Republikës së Shqipërisë dhe Ministrisë së Arsimit,
Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit të Republikës së Kosovës
në fushën e njohjes dhe njësimit reciprok të diplomave,
certifikatave dhe gradave shkencore të lëshuara nga institucionet e
arsimit të lartë dhe institucione të tjera të autorizuara.
13. Marrëveshje bashkëpunimi në fushën e bujqësisë ndërmjet
Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural të Republikës së
Shqipërisë dhe Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit
Rural të Republikës së Kosovës.
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PRISHTINË, 26 NËNTOR (ER) -
Ministria e Shëndetësisë
(MSh) ka njoftuar se, sipas
të dhënave nga Instituti
Kombëtar i Shëndetësisë
Publike i Kosovës (IKShPK),
gjatë 24 orëve të fundit janë
paraqitur 17 raste të reja me
Covid si dhe janë shëruar
pesë persona. Sipas kësaj

ministrie, në 24 orët e fundit
janë dhënë 1 349 doza të
vaksinës kundër Covidit.
“Prej fillimit të vaksinimit në
të gjitha qytetet e Kosovës
janë dhënë 1 612 311 doza të
vaksinës. Deri më sot 759
901 qytetarë janë vaksinuar
me dozën e dytë. Prej 1 263
testimeve, 17 qytetarë kanë

rezultuar pozitivë me
virusin Covid-19. Gjatë 24
orëve të fundit nuk është
shënuar asnjë rast i vdekjes.
Sot janë shëruar 5 qytetarë,
kurse numri i përgjithshëm
i të shëruarve është 157 748.
Në total numri i rasteve
aktive është 335”, ka
njoftuar MSh-ja.

Raporti 24-orësh i MSh-së: 17 raste të reja me Covid dhe 1 349 të vaksinuar 

Marrin detyrën disa kryetarë të komunave

Shërbyesit civilë protestojnë para qeverisë,
paraqesin tri kërkesa urgjente

PRISHTINË, 26 NËNTOR (ER) -
Zgjedhjet lokale kanë
përfunduar, me përjashtim në
Komunën e Dragashit. Tashmë
kryetarët e zgjedhur kanë filluar
t’i marrin detyrat për t’i qeverisur
komunat e tyre në katër vjetët e
ardhshëm. Të premten detyrën e
kryetarit të Mitrovicës e ka marrë
Bedri Hamza, i cili ka dalë fitues

në zgjedhjet e 17 tetorit, duke e
mposhtur kryetarin e
deritashëm të kësaj komune,
Agim Bahtiri. Pas marrjes së
detyrës, Hamza ka zgjedhur
zëvendësin e tij. Bëhet fjalë për
Arian Tahirin e PDK-së. Po ashtu,
detyrën e kryetarit të Hanit të
Elezit e ka marrë edhe Mehmet
Ballazhi i PDK-së, i cili ka dalë

fitues përballë kryetarit të
deritanishëm të kësaj komune,
Rufki Suma. Detyrën e kryetarit
të Lipjanit të premten e ka marrë
edhe Imri Ahmeti i LDK-së.
Ndërsa të enjten, Ragip Begaj ia
ka dorëzuar detyrën e kryetarit
Ekrem Kastratit të Nismës, i cili
do ta qeverisë Malishevën në
katër vjetët e ardhshëm.

Prishtinë, 26 nëntor (ER) -
Sindikata e Shërbimit Civil e
Kosovës dhe Sindikata e Pavarur e
Administratës së Kosovës kanë
protestuar para Qeverisë së
Kosovës, duke kërkuar buxhetimin
e mjeteve për implementimin e
Ligjit të Pagave në Ligjin për buxhet
për vitin 2022, marrëveshjen e
përgjithshme kolektive dhe
sigurimin shëndetësor. 
Ali Gashi, kryetar i Sindikatës së

Pavarur të Administratës, ka thënë
se që 20 vjet janë duke u injoruar
nga institucionet. Sipas tij, paga
minimale nuk duhet të jetë më e
vogël se 350 euro. “Sot një pjesë e
strukturave të shërbyesve civilë
kemi dalë të protestojmë pasi u
injoruam që 20 vjet, edhe nga kjo
qeveri që erdhi për transparencë.
Sindikata e Pavarur e
Administratës ka ardhur në
përfundim se trajtohemi në

mënyrë të pabarabartë. Përmes
kësaj proteste kërkojmë të
procedojë Ligjin e Pagave. Të fillojë
sa më parë sigurimi shëndetësor,
paga minimale mos të jetë më e
vogël se 350 euro”, ka thënë Gashi.
Ndërsa Atdhe Hykolli, kryetar i
BSPK-së, ka thënë se janë duke
bërë përpjekje që ta fillojnë
dialogun me qeverinë. “Ne po
mundohemi që sa më parë të
fillojmë një dialog me Qeverinë e

Kosovës dhe me ministritë
përkatëse. Ne kërkojmë që sa më
parë të ulemi dhe të diskutojmë
dhe t’i përmbyllim këto protesta”,
tha ai. 
Në anën tjetër, kryetari i SBAShK-
ut, Rrahman Jasharaj, ka thënë se
janë të vendosur t’i realizojnë të
drejtat e tyre. “Ende mungon
dialogu, por ne kemi shpresë se do
të ketë dialog. Si zë i përbashkët do
t’i realizojmë kërkesat tona. Uroj që

nga tani e tutje të dëgjohet zëri
ynë”, ka thënë ai.
Edhe kryetari i FShSK-së, Blerim
Syla, ka thënë se të bashkuar do të
arrijnë t’i realizojnë kërkesat e
punëtorëve. “Sot ndihem i
privilegjuar. Këta njerëz janë
njerëzit më të rëndësishëm për
funksionimin e shtetit e në të
njëjtën kohë janë më të shkelurit.
Por, së bashku do t’ia dalim”, ka
thënë Syla.
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26 NËNTOR (ER) - Partia
Demokratike e Kosovës
(PDK) dhe Aleanca për
Ardhmërinë e Kosovës (AAK)
kanë arritur koalicion për ta
qeverisur komuna e
Kaçanikut. Lajmin e ka
dhënë kryetari i komunës së
Kaçanikut nga radhët e PDK-

së, Besim Ilazi. “Është arritur
marrëveshja e koalicionit në
mes të Partisë Demokratike
të Kosovës - Dega në Kaçanik
dhe Aleancës për
Ardhmërinë e Kosovës. Për
katër vjetët e ardhshëm
AAK-ja në Kaçanik do të jetë
pjesë e qeverisjes sime

lokale. Në takimin që pata
me përfaqësuesit e kësaj
partie, uruam për bashkim
dhe bashkëpunim për
realizimin e projekteve dhe
nismave në të mirë të
qytetarëve. Suksese!”, ka
shkruar Ilazi në llogarinë e
vet në “Facebook”.

PDK-ja dhe AAK-ja arrijnë marrëveshje për bashkëqeverisje në Kaçanik

MITROVICË, 26 NËNTOR (ER) - Në
kuadër të Drejtorisë Rajonale të
Policisë në Mitrovicën e Jugut
janë duke vazhduar veprimet
policore për parandalim dhe
zbulimin e veprimtarive të
dyshuara ilegale, duke u ofruar
qytetarëve një mjedis me të
sigurt dhe të qetë. Gjatë këtyre
kontrolleve policia ka konfiskuar
disa armë. 
“Sektori i hetimeve rajonale ka
kryer kontrolle në gjithsej
nëntëmbëdhjetë (19) lokacione,
ku prej tyre gjashtë kontrolle janë
kryer në Mitrovicë, tetë në
Vushtrri dhe pesë në Skenderaj.
Gjatë kontrolleve në lokacionet e
ndryshme në Mitrovicë, pesë
persona janë kontrolluar. Gjatë
kontrolleve janë gjetur dhe
konfiskuar si provë materiale nga
policia: një pushkë automatike,
një pushkë gjysmautomatike, dy
fishekë të cal. ‘12GA’, tre
karikatorë, pajisje për pastrim të
armëve si dhe sasi të ndryshme
të substancave narkotike. Gjatë
kontrolleve në lokacione të

ndryshme në Vushtrri tetë
persona janë kontrolluar dhe
gjatë kontrolleve janë gjetur dhe
konfiskuar si provë materiale sasi
të ndryshme të substancave
narkotike, dy mullinj për bluarje
të substancës narkotike, letër për
mbështjellës të substancave
narkotike dhe një karikator i
zbrazët. Gjatë kontrolleve në
lokacione të ndryshme në
Skenderaj, pesë persona janë
kontrolluar dhe gjatë kontrolleve
janë gjetur dhe konfiskuar si
provë materiale: një pushkë
ajrore, një sasi e municionit, një
shufër metalike me mbishkrimin
‘police’ dhe një përzierje e
duhanit me substanca të
dyshuara narkotike”, ka njoftuar
policia. 
Sipas policisë, personat e
dyshuar, te te cilët janë gjetur
dhe konfiskuar gjësendet e
kundërligjshme, me urdhër të
prokurorit janë intervistuar dhe
ndaj tyre janë iniciuar rastet:
“Mbajtje ne pronësi, kontroll ose
posedim të paautorizuar të

armëve”, “Posedim i
paautorizuar i narkotikëve,
substancave psikotrope ose
analoge”, ndërsa pas

intervistimit të gjithë janë liruar
në procedurë të rregullt.
“Policia mbetet e përkushtuar
për parandalimin dhe luftimin e

të gjitha veprimtarive të
kundërligjshme dhe fton
qytetaret për bashkëpunim”, ka
njoftuar Policia e Kosovës.

Policia në Mitrovicë kontrollon 19 lokacione,
konfiskon armë dhe drogë

PRISHTINË, 26 NËNTOR - Gjykata
Themelore në Prishtinë e ka
refuzuar të pabazuar kërkesën
për hedhje të aktakuzës të ish-
kryeshefit të Komisionit të
Pavarur për Media (KPM), Luan
Latifi, po ashtu ka ndërprerë
masën e arrestit shtëpiak ndaj tij
dhe ish-drejtorit të Administratës
dhe Financave në KPM, Arben
Bilallit.
Lajmin për “Betimi për Drejtësi” e
ka konfirmuar zëdhënësja e
Gjykatës Themelore në Prishtinë,
Mirlinda Gashi. “Duke iu referuar
kërkesës suaj për informacione,
ju njoftojmë se Gjykata
Themelore në Prishtinë më 2
nëntor 2021 e ka refuzuar të
pabazuar kërkesën e të akuzuarit
L. L. për hedhjen e aktakuzës dhe
lënda gjendet në Gjykatën e
Apelit për vendosje sipas
ankesës”, ka thënë Gashi.
Më tutje, Gashi ka njoftuar se të
akuzuarve nuk u është vazhduar
masa e arrestit shtëpiak pasi, siç
ka thënë ajo, gjykata nuk ka

pranuar propozim nga prokuroria
për vazhdimin e kësaj mase. “Të

pandehurve më 22 nëntor 2021 iu
ka skaduar masa e arrestit shtëpiak

dhe të njëjtëve nuk u është
vazhduar pasi që gjykata nuk ka

pranuar propozim nga prokurori i
shtetit për vazhdimin e masës siç
parashihet në nenin 183, paragrafi
8 i KPPRK-së”, ka njoftuar Gashi.
Sipas saj, i akuzuari Bilalli dhe
mbrojtësi i tij nuk kanë paraqitur
kërkesë për hedhje të aktakuzës
dhe kundërshtim të provave.
Aktakuza e ngritur më 15 shtator
2021 ngarkon Luan Latifin se në
cilësinë e kryeshefit të Komisionit të
Pavarur për Media (KPM) dhe
Arben Bilalli në cilësinë e drejtorit të
Administratës dhe Financave në
KPM, gjatë qershorit 2021 kishin
kërkuar dhe marrë ryshfet shumën
prej 8 mijë eurosh nga i dëmtuari
Elhami Haziri, pronar i kompanisë
“Tel Kos”.
Në aktakuzë është thënë se ky
ryshfet ishte pranuar nga ana e të
akuzuarve me qëllim që
kompanisë “Tel Kos” të mos i
shqiptohet gjobë për shkak se e
njëjta kishte bërë shkelje ligjore
duke bërë shtrirje të rrjetit në disa
vende për të cilat nuk e kishte
njoftuar KPM-në. 

Konfirmohet aktakuza ndaj ish-kryeshefit dhe
ish-drejtorit të KPM-së të akuzuar për ryshfet
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PRISHTINË, 26 NËNTOR (ER) -
Instituti Demokratik i
Kosovës (KDI) ka reaguar pas
seancës së Kuvendit të
Kosovës e cila është mbajtur
të premten, në të cilën
munguan shumica e
deputetëve.
KDI-ja ka bërë me dije se
pagat e  120 deputetëve për
një muaj kushtojnë 185 mijë

euro. “Vetëm pagat bazë të
120 deputetëve të Kuvendit të
Kosovës për një muaj
kushtojnë 185 000 euro.
Mëditjet për pjesëmarrje në
seanca për 120 deputetë për
një muaj kushtojnë 30 000
euro. Pse po mungojnë më
shumë se gjysma e
deputetëve në seanca?
Kuvend që funksionon!

Deputetë që nuk mungojnë”,
është thënë në reagimin e
KDI-së.
Deputetët edhe më herët janë
kritikuar se nuk po marrin
pjesë në seanca. Kuvendi ka
filluar punën me seanca
vetëm para dy javësh, pasi
deputetët ishin përkushtuar
më shumë në zgjedhjet
lokale. 

185 mijë euro i kushtojnë shtetit pagat e deputetëve

PRISHTINË, 26 NËNTOR (ER) - Kriza
energjetike e cila ka prekur të
gjitha shtetet evropiane e më
gjerë tashmë po ndihet edhe në
Kosovë, ndërsa rritja e kostos së
energjisë elektrike do të rëndojë
mbi të gjithë konsumatorët, por
në rend të parë tek afaristët. Kjo
do ta frenojë edhe rritjen
ekonomike dhe do të rrezikojë
edhe mijëra vende të punës,
ndërsa shqetësuese është
mungesa e një plani konkret të
veprimit nga ana e Ministrisë së
Ekonomisë dhe institucioneve
të tjera përgjegjëse.
Kështu është thënë të premten
gjatë një forumi të organizuar
nga Oda Ekonomike Amerikane
në Kosovë (OEAK) me
përfaqësuesit e sektorit privat,
institucioneve të shtetit,
ndërmarrjeve për furnizim me
energji elektrike dhe me
ekspertët e ekonomisë.
Genci Beribashi, menaxher i
përgjithshëm në ndërmarrjen
“Ferronikeli”, ka thënë se si
pasojë e katërfishimit të çmimit
të energjisë elektrike në tregjet
ndërkombëtare, kjo ndërmarrje
është detyruar ta ndërpresë

operimin e saj. Ai ka thënë se
institucionet e vendit duhet të
adresojnë me urgjencë çështjen
e furnizimit me energji elektrike
derisa, sipas tij, qasja duhet të
jetë gjithëpërfshirëse dhe
jodiskriminuese edhe për
operatorët ekonomikë të cilët
furnizohen me energji elektrike
në tregun liberal.
Ndërsa Rudina Heroi Puka,
përfaqësuese e KESCO-s, ka
thënë se përgjatë viteve kërkesa
për energji elektrike është rritur
në mënyrë disproporcionale me
kapacitetet gjeneruese vendore.
Ajo ka thënë se mosadresimi i
çështjeve aktuale nga ana e
institucioneve vendore mund ta
rrezikojë furnizimin e rregullt
me energji elektrike. Sipas saj,
ky adresim duhet të reflektohet
me subvencionim të energjisë
ose me ndryshimin e
menjëhershëm të tarifave të
energjisë elektrike për të gjithë
konsumatorët.
Në anën tjetër, udhëheqësi i
Departamentit të Energjisë në
Ministrinë e Ekonomisë, Luan
Morina, ka thënë se derisa ka
hapësirë për shqetësim, nuk

duhet krijuar panik meqë, sipas
tij, ka energji të mjaftueshme në
treg. Ndërsa ekspertja e
energjisë, Pranvera Dobruna-
Kryeziu, ka folur për pasojat e
mungesës së proaktivitetit në
fushën e energjisë. Ajo, po
ashtu, ka folur edhe për
mosadresimin e çështjes së
përballueshmërisë së furnizimit
të energjisë elektrike që, sipas
saj, duhet të jetë në fokus të
punës së institucioneve të

vendit.
Në këtë forum, Arian Zeka nga
OEAK-u dhe Berat Rukiqi nga
Oda Ekonomike e Kosovës
(OEK) kanë shprehur
shqetësimin e tyre në emër të
bizneseve se rritja e kostos së
furnizimit me energji elektrike
dhe mospërkrahja
institucionale do ta rrisë koston
e operimit të bizneseve, e
sidomos atyre eksportuese. Ata
kanë kërkuar transparencë më

të madhe dhe komunikim të
institucioneve të vendit me të
gjithë hisedarët, përfshirë edhe
përfaqësuesit e sektorit privat.
Po ashtu, ata kanë kërkuar që
subvencionimi i mundshëm
nga ana e shtetit të reflektohet
edhe në buxhetin e vitit të
ardhshëm, duke rekomanduar
që ndërmjet dy leximeve të
Projektligjit për buxhetin të
ndahen mjete buxhetore për
adresim të krizës energjetike.

Sektori privat, i shqetësuar me reagimin 
jo të duhur kundrejt krizës energjetike

PRISHTINË, 26 NËNTOR (ER) -
Misioni i Bashkimit Evropian
për Sundimin e Ligjit në Kosovë
(EULEX) dhe Forumi për
Lidership dhe Diplomaci kanë
organizuar të premten
diskutimin për lidhjen ndërmjet
të drejtave pronësore dhe
dhunës në familje, si dhe fillimin
e fushatës për rritjen e
ndërgjegjësimit “Mos vazhdo të
jesh viktimë e dhunës në familje
vetëm pse nuk ke nga të shkosh.
Kërko të drejtën tënde në
pronë”. 
Në këtë diskutim është bërë me
dije se vetëm 14 për qind e grave
në Kosovë janë zyrtarisht të
punësuara dhe kanë të ardhura
nga burimet e tyre, ndërsa
shumë gra punojnë si amvise
me orar të plotë, ku kontributi i
tyre domethënës ekonomik nuk
materializohet. Po ashtu, në këtë
diskutim është thënë se
gjyqësori duhet të bëjë më
shumë për trajtimin e rasteve të

dhunës dhe t’i trajtojë rastet e
diskriminimit të grave në pronë.
Me këtë rast, presidentja e
Kosovës, Vjosa Osmani, ka thënë
se një përqindje shumë e vogël
nga prindërit trashëgohet nga
vajzat, ku një situatë e tillë, sipas
saj, ngjason me situatën kur

ligjin e bënte kanuni. “Të
diskutosh për të drejtën
pronësore është përçim i një
mesazhi të qartë se fuqizimi
ekonomik dhe barazia gjinore
për një shoqëri ku vajzat dhe
gratë ndihen të sigurta dhe
fuqizuara. Nuk mund të

tolerohet tutje që e drejta për
trashëgimi dhe të drejtë
pronësore të jetë pre e
diskriminimit gjinor. Gratë dhe
vajzat janë shtyllë e fuqishme e
shoqërisë sonë”, ka thënë
Osmani, duke shtuar se
pjesëmarrja e grave në shoqëri,
krahas burrave, kontribuon në
të mirën e familjes dhe
shoqërisë. “Prona krijon
mundësi për pavarësi
ekonomike dhe gjendja aktuale
sa i përket trashëgimisë
pronësore vazhdon të mos jetë e
kënaqshme. Një përqindje
shumë e vogël nga prindërit
trashëgohet nga vajzat, ku një
situatë e tillë ngjason me
situatën kur ligjin e bënte
kanuni e ku përparësi i jepej
gjinisë mashkullore”, është
shprehur ajo.
Ndërsa shefi i EULEX-it në
Kosovë, Lars Gunnar Wigemark,
ka thënë se ky mision është i
përkushtuar për barazi gjinore

dhe luftë kundër dhunës në
baza gjinore. “Ta mbash
gjysmën e popullsisë larg
pronësisë mbi pronë nuk është
vetëm ta parandalosh fuqizimin
e grave dhe ta pengosh rritjen
ekonomike duke mbyllur me
mijëra femra potenciale në
ekonomi. Është edhe pjesë e
sëmundjes kulturore dhe sociale
që kushton me mjerim të
pathënë. Shumë gra kanë hequr
dorë nga të drejtat e tyre
pronësore apo të trashëgimisë,
ndërsa 38 për qind e burrave
dhe 33 për qind e grave nuk
mendojnë se gratë duhet ta kenë
mundësinë e trashëgimit të
pronës nga familjet e tyre. Vetëm
14 për qind e grave në Kosovë
janë zyrtarisht të punësuara dhe
kanë të ardhura nga burimet e
tyre, ndërsa shumë gra punojnë
si amvise me orar të plotë.
Kontributi i tyre domethënës
ekonomik nuk materializohet”,
ka thënë ai.

Vetëm 14 për qind e grave janë të punësuara
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Çfarë ndodhi herën e fundit, 
kur Perëndimi e braktisi vendin tim

Nga Srecko LATAL
“The New York Times”

Një udhëheqës autoritar serb, i
cili ka shfrytëzuar për vite me
radhë ndjenjat etno-nacionaliste
të qytetarëve për të fituar sa më
shumë pushtet, zotohet
publikisht që ta copëtojë vendin
e tij, duke kërcënuar se do të nisë
konfliktin në shkallë të gjerë.
I hutuar nga problemet e veta,
Perëndimin mezi po e vë re atë që
po përgatitet që të ndodhë. Jo,
nuk është Jugosllavia e vitit 1991.
Është Bosnje Hercegovina e
sotme. Vendi, rendi kushtetues
tejet kompleks i të cilit u
negociua me përpikëri në kulmin
e një lufte të përgjakshme që
mori fund falë Marrëveshjes së
Dejtonit, është tashmë në prag të
shpërbërjes.
Në qendër të krizës është Milorad
Dodik, udhëheqësi serb i Bosnjës
dhe një separatist prej shumë
kohësh. Në tetor, ai shpalli
publikisht planin për të tërhequr
Republikën Srpska të dominuar
nga serbët, një nga dy njësitë
administrative të vendit, nga
institucionet kryesore shtetërore.
Nëpërmjet një lëvizjeje që de
fakto është një shkëputje nga
Bosnja, ai po synon që të krijojë
një agjenci të veçantë tatimore,
ushtri dhe forca lokale të sigurisë.
Dhe për një rajon me një histori
të kohëve të fundit të dhunës dhe
konfliktit etnik, ky është një
zhvillim i tmerrshëm.
Shkaku kryesor i lëvizjeve të tilla
të Dodik 15 vitet e fundit, është
tërheqja e vazhdueshme nga
rajoni e Shteteve të Bashkuara
dhe Bashkimit Evropian. Në
mungesë të tyre, ndikimet e
huaja konkurruese – kryesisht të
Rusisë – kanë shfrytëzuar

boshllëkun e lënë pas, duke i
inkurajuar udhëheqësit
autokratë, dhe duke
destabilizuar rajonin.
Për të shmangur shpërbërjen e
Bosnjës, e cila mund të çojë në
një luftë të re dhe një katastrofë
gjithëpërfshirëse në rajon,
Perëndimi duhet të ndryshojë
menjëherë kurs, duke nisur
riparimin e dëmeve të
shkaktuara.
Gjatë viteve1990, Perëndimi ishte
tepër i ngadaltë në reagimin e tij
ndaj shpërbërjes së ish-
Jugosllavisë. Pas shumë
gjakderdhjesh, ai nisi sulmet
ajrore kundër forcave serbe në
Bosnje në vitin 1995, dhe në Serbi
dhe Kosovë në vitin 1999, dhe
vendosi dhjetëra mijëra trupa të
NATO-s për të mbikëqyrur
armëpushimin dhe stabilizimin
e rajonit.
Në vitet që pasuan, Shtetet e
Bashkuara dhe Bashkimi
Evropian shpenzuan miliarda
dollarë për të ndihmuar në
rindërtimin e rajonit. Ndonëse
kritikohen shpesh dhe me arsye
për fokusimin tek zgjidhjet
afatshkurtra, përpjekjet e tyre
ishin kyçe për të garantuar
sigurinë dhe stabilitetin e
Ballkanit.
Por vitet e fundit vëmendja është
zhvendosur diku tjetër. Shtetet e
Bashkuara, të fokusuara më
shumë tek operacionet e tyre në
Afganistan dhe Irak, u tërhoqën
thuajse tërësisht nga rajoni duke
nisur që prej vitit 2010.
Uashingtoni ia kaloi
përgjegjësinë Brukselit, që
supozohej të garantonte
stabilitetin afatgjatë të rajonit
duke pranuar në bllok vendet e
tij. Megjithatë, në vitin 2019, teksa
Bashkimi Evropian po përballej
me problemet dhe përçarjet e

brendshme, u bë e qartë se kjo
ofertë ishte hequr nga tavolina.
Të grabitur nga ëndrra e tyre
evropiane dhe duke mos pasur
një qasje të plotë në tregun e
përbashkët të bllokut, liderët
ballkanikë iu rikthyen
nacionalizmit dhe populizmit të
së kaluarës. Sundimi i ligjit, të
drejtat e njeriut dhe parimet e
tjera kyçe demokratike,
përfunduan në fundin e listës së
prioriteteve.
Në vendet multi-etnike me
projekte kombëtare të
papërfunduara si Bosnja, Mali i
Zi, Maqedonia e Veriut dhe
Kosova, janë thelluar ndarjet
etno-politike. Gjithsesi,
përgjegjësia kryesore për këtë
është e vetë vendeve, dhe
veçanërisht e përfaqësuesve
politikë dhe e mediave të lidhura
me ta, të cilët e bazuan
popullaritetin e tyre në
përhapjen e armiqësisë ndaj
grupeve të tjera etnike.
Në Bosnje dhe Hercegovinë,
etnonacionalizmi ka qenë në
qendër të skenës politike.
Milorad Dodik nuk është i vetëm
me mënyrat e tij radikale.
Boshnjakët myslimanë, grupi më
i madh etnik në vend, kanë bërë
shpesh propagandë për një shtet
unitar, ndërsa kroatët e Bosnjës
kanë kërkuar një rajon autonom
kroat.
Ç’është më e rëndësishmja,
largimi i Perëndimit nga rajoni,
lejoi jo vetëm hapat prapa në
aspektin e demokracisë, por e
hapi rajonin ndaj forcave të tjera
të jashtme. Rusia ka shfaqur një
interes të theksuar, duke
ndërtuar një ndikim të fortë
politik në të gjitha pjesët e
populluara nga serbët e rajonit.
Ndërkohë Turqia, vendet e Gjirit
Persik dhe Irani, kanë bërë të

njëjtën gjë në zonat e populluara
nga myslimanët. Duke përdorur
pragmatizmin e saj politik dhe
burimet e shumta ekonomike,
edhe Kina është bërë shumë e
pranishme në të gjithë rajonin.
Për më tepër, Kroacia dhe
veçanërisht Serbia, kanë filluar të
ndërhyjnë në politikën e
brendshme të vendeve fqinje,
duke shtuar tensionet rajonale.
Përshkallëzimi i fundit në Bosnje
është një rast i tillë. Dodik, dikur
një liberal i mbështetur nga
Shtetet e Bashkuara, i cili iu
rikthye nacionalizmit pjesërisht
nga zhgënjimi ndaj premtimeve
të pa mbajtura të Perëndimit, e
ndërmori lëvizjen e tij separatiste
vetëm pasi mori një dritë jeshile
nga Rusia.
Nga ana e tyre, boshnjakët
myslimanë, duke u ndjerë të
braktisur nga fuqitë
perëndimore, i janë drejtuar për
ndihmë Turqisë, ndërsa kroatët e
Bosnjës mbështeten plotësisht
tek Kroacia, një anëtare e BE-së.
Kjo është shumë e rrezikshme.
Me mosmarrëveshjet e saj etno-
politike të thelluara dhe
narrativat kontradiktore, situata
në Bosnje është shumë e
ngjashme me atë para se të
shpërthente konflikti në vitin
1992. Në rast se Dodik vazhdon
me planin e tij, kjo do të
përfaqësonte një shkelje të qartë
të marrëveshjes së paqes. Në
kundërpërgjigje, udhëheqja
kroate e Bosnjes mund të kërkojë
të rivendosë rajonin e saj
autonom të Herzeg-Bosnjës gjatë
kohës së luftës, ndërsa
boshnjakët myslimanë do të
kërkojnë të mbrojnë Bosnjen me
çdo mjet, madje edhe me armë.
Dhe me burimet ushtarake të
ofruara nga mbështetësit
ndërkombëtarë, është shumë e

lehtë që të imagjinohet
shpërthimi i luftës. Duket se
Shtetet e Bashkuara dhe
Bashkimi Evropian,e kanë
harruar çmimin që kanë paguar –
me jetët e ushtarëve të vrarë dhe
miliardat e dollarëve që janë
investuar nga taksapaguesit e
tyre – për t’i dhënë fund luftërave
të përgjakshme të Ballkanit të
viteve 1990.
Por më e keqja ka ende mundësi
që të shmanget,dhe kjo nëse ata
ri-angazhohen plotësisht, duke i
kushtuar kësaj sfide serioze
burimet e duhura dhe zyrtarë të
profilit të lartë. Ata duhet që ta
ringjallin strategjinë e tyre të
“karotës dhe shkopit”- duke
kombinuar sanksionet,
koncesionet dhe burimet
financiare, që i kanë përdorur me
sukses në Ballkan në të kaluarën.
Në këtë mënyrë, zyrtarët
perëndimorë mund të ulin në
tryezën e negociatave liderët
kryesorë lokalë dhe rajonalë,ku
mund të sheshohen dallimet,
dhe të kontrollohet ndikimi i
dëmshëm i vendeve të tjera në
këtë proces.
Natyrisht, me këtë sfidë duhet të
përballen më së pari udhëheqësit
e Bosnje dhe Hercegovinës. Por
kjo mund të ndodhë vetëm pasi
Perëndimi të rivendosë një
perspektivë afatgjatë evropiane
në rajon. Fitili në “fuçinë e
barutit” të Ballkanit është ndezur.
Ai duhet të fiket para se rajoni
madje edhe vetë Evropa, të
përfshihet nga flakët.

Shënim: Srecko Latal, reporter i
Associated Press gjatë luftës së

viteve 1992-1995, ish-analist për
Grupin Ndërkombëtar të Krizave,

aktualisht redaktor në Rrjetin
Ballkanik të Gazetarisë

Investigative. Bota.al
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Kreshnik Uka, ‘ylli i javës’
në BKT Superligë 

Federata e Futbollit e Kosovës, së bashku
me sponsoren e Superligës, Bankën
Kombëtare Tregtare, BKT Kosova, vazhdojnë
ta japin çmimin “Ylli i javës” për lojtarin më
të mirë të xhiros. “Ylli i javës” për xhiron e
15-të në BKT Superligë është shpallur
futbollisti në radhët e FC Drenica, Kreshnik
Uka. Qendërsulmuesi drenicas shënoi tre
gola në përballjen e ekipit të tij me FC Llapi,
duke u bërë lojtari i parë i cili ka shënuar
“hat-trick” në këtë edicion. Uka ka realizuar
gjithsej 9 gola, duke u radhitur në listën e
golashënuesve më të mirë të BKT Superligës
deri më sot, njëkohësisht duke qenë lojtari
më produktiv i ekipit të tij, FC Drenica. Kjo
është hera e dytë që Kreshnik Uka shpallet
“Ylli i javës”. Herën e parë këtë çmim e ka
fituar në javën e 9. Çmimin “Ylli i javës” për
sulmuesin e Drenicës e dha Fatos Nishori,
senior specialist në BKT.

Veteranët udhëtojnë në
Durrës, të dielën ndeshja
me Shqipërinë për nder të
28 nëntorit 

Përfaqësuesja e veteranëve të Kosovës ka
udhëtuar të premten drejt Durrësit, ku do të
luajë ndeshjen kundër kombëtares së
veteranëve të Shqipërisë. Pjesë e ekspeditës
është edhe presidenti i FFK-së, Agim Ademi.
Kjo përballje e vëllezërve do të zhvillohet në
kuadër të festimit të 28 nëntorit - Ditës së
Flamurit. Ndeshja zhvillohet të dielën në
orën 11:30.

Sirko përforcon KB Ylli

Skuadra e Golden Eagle Yllit është
përforcuar me basketbollistin kroat Henrik
Sirko. Sirko ishte pjesë e KB Peja deri para
pak javësh, por pas disa mosmarrëveshjeve
me drejtuesit e klubit ai u largua. Kampioni
aktual përmes një njoftimi në rrjetin social
“Facebook” kë bërë me dije arritjen e
marrëveshjes me Sirkon. Ylli është një ndër
favoritët kryesorë për të triumfuar sërish në
Superligën e Kosovës.

Zyrtarizohet ndarja, Koemanit
përfiton 10 milionë euro 

Barcelona dhe Ronald Koeman kanë arritur
një marrëveshje për ta ndërprerë kontratën
e trajnerit i cili u shkarkua pak javë më parë
për rezultate të dobëta. Sipas mediave
katalane, holandezi ka pranuar të marrë 10
milionë euro, duke i kursyer klubit dy
milionë euro. Në bazë të kësaj
marrëveshjeje, Koemanin nuk e lidh më
asgjë me klubin katalan, që do të thotë se
mund të punojë që tani në çdo klub tjetër.
Trajneri holandez u shkarkua pas humbjes
ndaj Vallecanos dhe u zëvendësua
përkohësisht nga Sergi Barjuan, derisa Xavi
Hernandez mori përfundimisht frenat e
ekipit të parë.

SHKURT 

PRISHTINË, 26 NËNTOR - Kosova më 28
nëntor do të përballet me Danimarkën
nga ora 19:00 në Pallatin e Rinisë dhe
Sportit në Prishtinë. Ndeshja
transmetohet ekskluzivisht në “Art
Motion” dhe “Kujtesa”. “Dardanët” hyjnë
në këtë sfidë pas humbjes nga Norvegjia
me rezultat 86:77. Këto takime zhvillohen
në kuadër të parakualifikimeve për FIBA
Eurobasket 2025. Vendi i parë kualifikohet
tutje, si dhe vendi i dytë më i mirë nga të
tria grupet parakualifikuese. Tifozët e
Kosovës, “dardanët”, pas afër dy vjetësh
rikthehen në palestër, kurse për shkak të
masave anti-Covid lejohen 10 % e tifozëve.
Basketbollistët e Kosovës kanë nevojë për
përkrahjen e tifozëve, që u ka munguar
shumë për shkak të pandemisë me Covid-
19. Lojtarët do të stërviten dy herë të
shtunën, për të qenë sa më të gatshëm për
ndeshjen ndaj Danimarkës. Kjo është hera
e parë që Kosova luan përballë danezëve.
Basketbollistët e Kosovës shpresojnë në
rezultat pozitiv, ndërsa angazhimi nuk do
të mungojë në parket.

‘Dardanët’ më 28 nëntor 
përballë Danimarkës

PRISHTINË, 26 NËNTOR - Java e 16-të në
Superligën e Kosovës në futboll pritet të
jetë jashtëzakonisht interesante. Ndeshja
e parë në këtë xhiro do të zhvillohet në
mes të Ulpianës dhe Prishtinës, ku
kryeqytetasit janë favoritë për ta fituar
ndeshjen, por duke para paraqitjet dhe
rezultatet në ndeshjet e kaluara, mund të
ketë befasi nga Ulpiana. Ndeshja kryesore
do të zhvillohet të shtunën. Dy skuadrat
në superformë, Llapi dhe Gjilani, e ndajnë
mejdanin në stadiumin “Zahir Pajaziti”.
Llapi do të përpiqet t’i marrë pikët
maksimale për ta ngushtuar diferencën
me Gjilanin që është lider i elitës, kurse në
anën tjetër skuadra e drejtuar nga Ismet
Munishi edhe në këtë ndeshje luan për
fitore për ta konfirmuar forcën e saj.
Feronikeli, që është skuadra e fundit në
tabelë, e pret Ballkanin, kurse Drenica i
shkon Malishevës. Ndeshja e fundit për
këtë xhiro është në mes të Dritës dhe
Dukagjinit. Kjo ndeshje zhvillohet të
hënën. 

Sot Ulpiana - Prishtina, nesër
derbi Llapi - Gjilani 

BKT Superliga - Java 16

Të shtunën takohen: 
13:00 Ulpiana - Prishtina 

Të dielën takohen: 
13:00 Llapi - Gjilani
13:00 Feronikeli - Ballkani 
13:00 Malisheva - Drenica 

Të hënën takohen: 
13:00 Drita - Dukagjini
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PEJË, 26 NËNTOR - Kampionia e
Kosovës, Besa Famgas, të dielën,
më 28 nëntor, nga ora 18:00 në
palestrën “Karagaçi” në Pejë
luan me skuadrën e madhe
rumune, Potaissa Turda. Kjo

ndeshje i takon raundit të tretë
të Kupës Evropiane në hendboll.
Pasi eliminoi Borcin e
Banjallukës, Besa Famgas synon
ta tejkalojë edhe një gjigant
tjetër të hendbollit. “Rrugëtimin

në EHF CUP e vazhdojmë të
dielën me ndeshjen e parë të
rrethit të tretë ku përballemi me
skuadrën rumune Potaissa
Turda. Tifozë të dashur, na
duhet ndihma juaj për ta

shkruar historinë! Të dielën ju
presim të festojmë së bashku! E
diel, ora 18:00, EHF Cup, Besa
Famgas - Potaissa Turda (Rum)”,
thuhet në njoftimin e klubit
pejan.

Besa vazhdon rrugëtimin në Evropë, të dielën përballet me Potaissa Turda

Pioli rinovon kontratën me Milanin 

Trajneri Stefano Pioli dhe skuadra e Milanit do ta
vazhdojnë bashkëpunimin të paktën deri në 2023, me
opsion rinovimi edhe për një tjetër vit. Palët kishin
gjetur pajtim prej kohësh, por vetëm këtë të premte u bë
zyrtare. Tekniku kuqezi ka firmosur kontratën e re nga e
cila do të përfitojë 3,5 milionë euro kesh në sezon plus
bonuese. Ky ishte një përfundim logjik duke parë rritjen
konstante që Milani ka pasur me Piolin në stol.
Kuqezinjtë u rikthyen pas një pauze të gjatë të marrin
pjesë në Ligën e Kampionëve, ndërsa këtë sezon po
konkurrojnë me kohë të plotë për titullin kampion, të
kryesojnë në Serinë A me pikë të njëjta me Napolin.
Piolit i skadonte kontrata aktuale më 2022 dhe palët
nxituan për të lidhur marrëveshje me të. Jo vetëm Pioli,
ky ishte hapi i parë, pasi tani drejtuesit e klubit do të
punojnë për të blinduar disa nga titullarët më të
rëndësishëm të ekipit si Leao apo Theo Hernandez. Një
temë me vetë mbetet ajo e Kessie, në përfundim të
kontratës në fund të këtij sezoni.

PSG-ja mohon se ka pasur bisedime
me Zidanen 

Leonardo ka mohuar se Paris Saint Germain është në
bisedime me Zinedine Zidanen. Që prej largimit të Ole
Gunnar Solskjaer është përfolur shumë për një largim
edhe të Mauricio Pochettinos nga Paris Saint Germaini,
pasi gjithmonë ka dashur të ulet në stolin e Manchester
Unitedit. Kështu, menjëherë doli në skenë emri i
Zinedine Zidanes për t’u ulur në stolin e PSG-së. Madje
mediat kanë shkuar aq larg saqë kanë raportuar se klubi
është në bisedime me ishin e Realit. Por, të gjitha këto i
ka hedhur poshtë drejtori sportiv i Parisit, Leonardo.
“Kam shumë respekt për Zidanen si trajner dhe lojtar,
por mund t’ju siguroj se nuk ka pasur kontakte me të
dhe as nuk ka pasur ndonjë takim”, ka deklaruar
Leonaardo.

Verrati mungon tri javë 

Marco Verrati mund të jetë një nga mesfushorët më të
mirë në qarkullim, por dëmtimet nuk e kanë lënë t’i
tregojë vlerat për një periudhë të gjatë. Mesfushori,
kampion Evrope me Italinë, ka pësuar një tjetër dëmtim
dhe këtë herë është një problem muskulor. Gjithsesi do
ta lë Verratin tri javë jashtë fushave të blerta. Ai u
mendua të luante kundër Manchester Cityt, por më pas
u detyrua të qëndrojë në stol. Tani ka mësuar edhe
periudhën që i duhet për t’u rikuperuar. Verrati u
dëmtua të martën në seancën stërvitore me PSG-në.

City nuk e shet Sterlingun 

Reprezentuesi i Kombëtares së Anglisë, Raheem
Sterling, nuk do t’i bashkohet Barcelonës. Manchester
City dhe trajneri Pep Guardiola janë kundër shitjes së
Sterlingut, raporton “Daily Telegraph”. Sterling ishte
objektivi i madh i Xavit për ciklin e ri blaugrana, por
City e ka gati një ofertë të rëndësishme për ta bindur
anglezin që ta rinovojë kontratën. Kontrata e Sterlingut,
i cili ka realizuar 4 gola dhe ka dhënë 2 asistime në 17
ndeshjet e luajtura në këtë sezon, skadon në vitin 2023. 

SHKURT 

Një vit më parë Lewis
Hamiltoni mungonte në
garën e Bahreinit pas
infektimit me
koronavirus. Një mungesë që
nuk i prishte shumë punë
pilotit britanik të Mercedesit,

pasi e kishte siguruar titullin
kampion. Këtë vit situata
është ndryshe, pasi është në
një duel “kokë më kokë” me
Max Verstappenin. Në një
intervistë, piloti britanik tha
se frika e tij më e madhe është

infektimi për herë të dytë me
Covid-19, çka do ta detyronte
të mungonte në pistë. “Jetoj
vetëm në shtëpi, duke u
përpjekur të menaxhoj më
mirë jetën dhe situatën.
Gjithsesi, jetoj me frikë se

mos infektohem sërish”, ka
thënë Hamiltoni. “Rregullat
janë disi më liberale sot
krahasuar me vitin e kaluar,
ndaj duhet të jem i
kujdesshëm. Ka më shumë
persona që na vijnë pranë,

ndaj kam frikë, pasi infektimi
ishte një përvojë jo e mirë për
mua. Nëse do të infektohesha
sërish do të ishte një
lamtumirë me titullin
kampion”, ka shtuar
Hamiltoni.

Hamiltoni: Jetoj i vetëm në shtëpi, me frikën se mos infektohem sërish

PRISHTINË, 26 NËNTOR - Të
shtunën luhen tri ndeshje të
javës së 11-të të Superligës së
Kosovës në hendboll (meshkujt).
Edhe java e 11-të ofron shumë
duele interesante dhe me
rivalitet, ashtu si edhe xhirot e
kaluara. Dy skuadrat me traditë,
Trepça e Kastrioti, takohen nga
ora 19:00 në palestrën
“Minatori” në Mitrovicë. Trepça
e kishte fituar ndeshjen e parë në
Ferizaj dhe ka rezultate të mira.
Aktualisht është e dyta me 16
pikë. Kastrioti ka pasur lëkundje
në formë, ndërsa mban vendin e
katërt me 12 pikë. Ferizajasit do
të japin më të mirën në kërkim të
revanshit sportiv. Deçani, që në
dy xhirot e kaluara mbeti pa pikë
përkundër paraqitjes së mirë, e
pret Llapin. Edhe kjo ndeshje
luhet nga ora 19:00, të shtunën,
njëjtë si takimi Drenica-Zhegra.

Dy skuadrat e fundit të tabelës,
Drenica e Zhegra, kërkojnë pikë
nga ky takim. Të hënën është
takimi Prishtina - Vëllaznimi
(19:30) që, po ashtu, pritet të jetë
interesant dhe me rivalitet.
Ndeshja Rahoveci - Besa Famgas

luhet më vonë për shkak të
sfidës evropiane të ekipit pejan.
Në Ligën e Parë është java e
nëntë. Vushtrria - Prizreni,
Ulpiana - Drita, Samadrexha -
Istogu, KEK-u - Vjosa janë
takimet e kësaj jave.

Ndeshje interesante në
Superligën e hendbollit 

SAO PAOLO, 26 NËNTOR - Carlos
Arthur Nuzman, president i
Komitetit Olimpik të Brazilit për
më shumë se dy dekada, u dënua
me 30 vjet e 11 muaj burgim për
blerjen e votave për organizimin
e Lojërave Olimpike të vitit 2016.
Vendimi i marrë të enjten vendosi
që Nuzmani, 79 vjeç, është fajtor
për korrupsion, organizatë
kriminale, pastrim parash dhe
evazion fiskal. Braziliani nuk do
të burgoset derisa të dëgjohen të
gjitha apelimet e tij. Hetimet
zbuluan se Nuzman dhe tre
agjentë të tjerë u morën vesh për
ta korruptuar ish-presidentin e
Shoqatës Ndërkombëtare të
Federatave të Atletikës, Lamine
Diak dhe djalin e tij Papa Diak për
vota. Gjykata dënoi, gjithashtu,
me burg ish-guvernatorin e Rios,
Serxho Kabral, biznesmenin
Artur Soares dhe Leonardo
Griner, i cili ishte drejtor i
përgjithshëm i operacioneve të
komitetit të Rio 2016. Kabral
është në burg që nga viti 2016 dhe

po përballet me një sërë
dënimesh dhe hetimesh të tjera,
kishte pranuar në gjykatë se dy
vjet më parë kishte paguar rreth 2
milionë dollarë në këmbim të
gjashtë votave në takimin e
Komitetit Olimpik Ndërkombëtar
(IOC) që i dha Rios çmimin.
Hetimi në Brazil filloi në vitin
2017 pasi gazeta franceze Le

Monde zbuloi se anëtarët e IOC
ishin korruptuar tri ditë përpara
seancës së vitit 2009 në
Kopenhagë, ku Rio u zgjodh për
t’i pritur Lojërat Olimpike. Një
dënim shembull për
korrupsionin nga organet më të
larta sportive, duke zbuluar
manovrat e tyre për përfitime
personale.

Kreu i Komitetit Olimpik të Brazilit
dënohet me 31 vjet burgim
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P R I S H T I N Ë

� Flamur Ferizi shpall te pavlefshme 3
dëftesat dhe certifikatën shmlt "11 Marsi
" Prizren. 

� Zenun Gashi shpall te pavlefshme
de. X.Xl.Xll.Xll dhe diplomën shmle "
Ymer Prizreni " Prizren. 

� Hasan Kolgeci shpall te pavlefshme
dëftesat e kl l - Vlll shfmu " Leke Dukagjini
" Prizren.

� Valdet Sahiti  shpalle te pavlefshme
diplomën e Shmlt “Anton Ceta”.

� Minip Kajdomqaj  Lubisht e Hasit KK
Prizren, shpall të pavlefshme diplomën e
SH.M. Teknike “Nexhmedin Nixha”
Gjakovë.

� Klodian Krasniqi Gjakovë shpall të
pavlefshme dëftesën e plotë të SH.F.M.U.
“Zekiria Rexha” Gjakovë.

� Haxhi Mulaj Damjan Gjakovë shpall
të pavlefshme dëftesën e kl. X, XI të
SH.M. Ekonomike ”Kadri Kusari” Gjakovë.

� Haxhi Mulaj Damjan Gjakovë shpall
të pavlefshme dëftesën e plotë SH.F.M.U.
“Pjetër Bogdani” Damjan nga kl. I-V dhe
VI-IX.

� Detion Binaku Gjakovë shpall të
pavlefshme dëftesën e kl. XI të SH.M.
Ekonomike “Kadri Kusari”.

� Sueda Guri shpall të pavlefshme
dëftesën e shkollës fillore “Faik Konica”
Prishtinë.

� 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)

>> SHPALLJE TË VOGLA <<
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