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UASHINGTON, 30 NËNTOR -
Sekretari amerikan i Shtetit,
Antony Blinken, ka
paralajmëruar Moskën se çdo
agresion i ri në Ukrainë do të
nxiste “pasoja serioze”. Këto
paralajmërime vijnë në kohën e
rritjes së shqetësimeve pasi
Rusia ka grumbulluar ushtrinë
pranë kufirit me Ukrainën. 
Duke folur më 30 nëntor, në një
konferencë për media në Riga,
ku po merr pjesë në takimin e
ministrave të Jashtëm të NATO-
s, Blinken tha se grumbullimi i
ushtrisë ruse ishte i
“pazakonshëm” dhe shtoi se
“çdo veprim përshkallëzues nga
Rusia do të ishte shqetësim i
madh për Shtetet e Bashkuara”.
Në agjendën e takimit dyditor
në Riga të Letonisë pritet të

bisedohet për mbështetjen
shtesë për ushtrinë e Ukrainës
dhe forcimin e pranisë së
NATO-s në kufijtë lindorë të
Aleancës Veri-Atlantike.
Aleatët duan që t’ia bëjnë me
dije Kremlinit se do të përballet
me pasoja nëse e kërcënon
Ukrainën, ndërsa nuk duan që
ta provokojnë Moskën, gjë që
do të nxiste një agresion të ri.
Rusia, që ka aneksuar
gadishullin e Krimesë nga
Ukraina në mars të vitit 2014
dhe mbështet separatistët që po
luftojnë në lindje të Ukrainës që
prej prillit të vitit 2014, ka
mohuar se po përgatitet për një
sulm dhe fajëson NATO-n se po
nxit tensione. 
Ndërkaq, sipas një njoftimi të
Departamentit të Shtetit të

publikuar më 29 nëntor, në
takimin e NATO-s në Riga,
Blinken do ta theksojë fuqinë e
raporteve transatlantike,
suksesin e NATO-s për ta
mbrojtur komunitetin
transatlantik dhe përkushtimin
e administratës amerikane ndaj
aleancës dhe aleatëve.
Në deklaratë u përsërit
qëndrimi që ShBA-ja është e
përkushtuar për mbrojtje të
përbashkët dhe u theksua se
aleanca po përballet me një
sërë sfidash të sigurisë.
Këtu përfshihen
“përshkallëzimi i agresionit rus,
kërcënimet hibride dhe
kibernetike dhe mënyra sesi
ndryshimet klimatike po
ndikojnë dhe kërcënojnë
botën”.

Blinken paralajmëron për “pasoja serioze” 
në rast të një agresioni të ri rus

NJU-JORK, 30 NËNTOR -  Shefi i
rrjetit social “Twitter”, Jack
Dorsey, ka njoftuar se do të heqë
dorë nga pozita udhëheqëse e
kompanisë të cilën e ka
themeluar më 2006.
Zyrtari për teknologji në këtë
kompani, Parag Agrawal, tani e
tutje do ta drejtojë kompaninë.
Dorsey, 45-vjeçar, ka thënë se ka
vendosur të largohet për shkak të

fuqisë që ka Agrawal në drejtim
të rrjetit social, i cili përdoret nga
rreth 200 milionë persona në
ditë. “Jam shumë i mërzitur, por
edhe i lumtur”, ka thënë ai në një
letër drejtuar punëtorëve. “Nuk
ka shumë kompani që kanë
arritur në këtë nivel”, ka thënë ai,
duke shtuar se vendimi për t’u
larguar është marrë nga vetë ai.
Sipas revistës “Forbes”, pasuria e

tij kap vlerën e 11 miliardë
dollarëve.
Vendimi për largimin e Dorseyt
do të zbatohet menjëherë,
ndonëse ai do të mbetet pjesë e
bordit derisa t’i skadojë mandati
vitin e ardhshëm.
Agrawal, në anën tjetër, ka
studiuar në Universitetin
Stanford dhe Institutin Indian
për Teknologji në Bombej.

Jack Dorsey jep dorëheqje nga pozita 
udhëheqëse e rrjetit social “Twitter”

PARIS, 30 NËNTOR - Presidenti i
Francës, Emmanuel Macron, i
ka bërë thirrje homologut të tij
iranian, Ebrahim Raisi, që të
angazhohet “në mënyrë
konstruktive” në bisedimet që
po mbahen në Vjenë, që kanë
për qëllim ringjalljen e
marrëveshjes bërthamore të
vitit 2015 ndërmjet Iranit dhe
fuqive botërore.
Gjatë një bisede telefonike më
29 nëntor, sipas Presidencës
franceze, Macron i tha Raisit se
objektivi i Parisit zyrtar është
“ta shohë Iranin që i rikthehet
respektimit të plotë të të gjitha
zotimeve” të marrëveshjeve
dhe “Shtetet e Bashkuara të
rikthehen në marrëveshje”.
Zyra e Raisit tha se presidenti
iranian ka thënë se “dërgimi i
një ekipi të plotë tregon
vullnetin serioz të Iranit” në
bisedimet që po mbahen në
Vjenë të Austrisë.
Marrëveshja bërthamore ka
vendosur kufizime strike për

programin bërthamor të Iranit
në këmbim të lehtësimit të
sanksioneve. Por, që prej se
ShBA-ja u tërhoq nga

marrëveshja më 2018 dhe
rivendosi sanksione të ashpra
ekonomike ndaj Iranit, ky i
fundit nisi gradualisht t’i

shkelë kufizimet e vendosura
në marrëveshje.
Negociatorët, që kanë
nënshkruar këtë marrëveshje,
rinisën bisedimet në Vjenë më
29 nëntor, pas një ndërprerje
pesëmuajshe që pasoi
zgjedhjen e presidentit Raisi në
Iran dhe rritjes së
shqetësimeve në Perëndim
mbi përparimet bërthamore që
ka bërë Irani në programin e tij
të pasurimit të uraniumit, që
mund të çojë deri te krijimi i
bombës bërthamore.
Zyrtarët iranianë vazhdimisht
thonë se programi bërthamor i
Teheranit ka qëllime paqësore.
Pas sesionit të parë të
bisedimeve në Vjenë më 29
nëntor, i dërguari i Bashkimit
Evropian, Enrique Mora, tha
për gazetarët se “ekziston një
urgjencë që marrëveshja
bërthamore të rikthehet në
jetë” dhe shtoi se ai ndihej
“jashtëzakonisht pozitiv” për
këtë raund bisedimesh.

Presidenti amerikan Joe Biden
është zotuar se do të rikthehet
në marrëveshje nëse Irani
respekton të gjitha pikat e
marrëveshjes, por Teherani ka
thënë se dëshiron që fillimisht
Uashingtoni t’i bashkohet
marrëveshjes.
Presidenti francez Macron ka
kërkuar nga Raisi që Irani t’i
kthehet respektimit të
marrëveshjes “pa vonesa”.
Ndërkaq Raisi i ka kërkuar
presidentit francez “të përpiqet
me palët e tjera në Vjenë që
bisedimet të përfundojnë dhe
të hiqen sanksionet ndaj
Iranit”, duke iu referuar
Shteteve të Bashkuara.
Negociatat ndërmjet Iranit dhe
pesë nënshkruesve të
marrëveshjes, Britanisë,
Francës, Gjermanisë, Kinës
dhe Rusisë, nisën në Vjenë në
muajin prill, ndërkaq
përfaqësuesit e ShBA-së
përfshihen në këto bisedime
në mënyrë indirekte.

Macron: Irani të jetë konstruktiv në bisedimet 
për marrëveshjen bërthamore
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PRISHTINË, 30 NËNTOR - Ministri i
Mbrojtjes, Armend Mehaj, së
bashku me ambasadorin
gjerman në Kosovë, Joern
Rohde, kanë nënshkruar
marrëveshjet për pranim-
dorëzimin e donacionit të

fondeve për prokurimin, duke
përfshirë pajisje, automjete
dhe trajnime të specializuara
të fushës së EOD-së dhe
HAZMAT-it. Vlera e këtij
donacioni është një milion
euro. Me këtë rast, ministri

Mehaj ka falënderuar dhe ka
shprehur mirënjohje të thellë
për qeverinë gjermane e cila,
sikur më parë, vazhdon
mbështetjen e madhe në të
gjitha aspektet për zhvillimin
dhe avancimin e FSK-së.

Gjermania vazhdon mbështetjen për FSK-në

Muhamet KOCI

PRISHTINË, 30 NËNTOR- Përfaqësuesit
e Partisë Demokratike të Kosovës
(PDK) kanë bërë me dije se
zgjedhjet nacionale nuk janë larg.
Deputetët e kësaj partie kanë
theksuar se koalicioni qeverisës
është në krizë të thellë.
Kryetari i Grupit Parlamentar të

PDK-së, Abelard Tahiri, ka thënë
se nga kjo krizë mund të dilet
vetëm duke shkuar në zgjedhje të
reja. “Mazhoranca i ka dy
drejtime, ose ta kthejë mandatin
te populli ose të qeverisë. Kemi
një abstenim nga qeverisja. I
bëjmë thirrje mazhorancës e cila
ka marrë mandatin të kthehet në
Kuvend, të jetë më e
ndërgjegjshëm me mandatin dhe

ta tejkalojmë krizën”, ka
deklaruar Tahiri.
Sipas tij, shumica parlamentare
ka hyrë në krizë pas zgjedhjeve
lokale. “Ngërçi parlamentar do të
zgjidhej më së mirë me zgjedhje
të reja, sepse kemi hyrë në një
krizë të njëpasnjëshme të
Kuvendit të Kosovës.
Mazhoranca është në një krizë të
thellë pas zgjedhjeve të 14
nëntorit. Pra, po shihet se nuk e
ka vullnetin të qeverisë”, ka thënë
Tahiri.
Me konkret në këtë drejtim ka
qenë deputeti Xhavit Haliti.
Ai ka thënë se pranvera e vitit të
ardhshëm mund të jetë koha kur
vendi mund të shkojë në zgjedhje
të parakohshme parlamentare.
Gjatë raportimit në Komisionin
Parlamentar për Punë të Jashtme,

kryediplomatja Donika Gërvalla
ka thënë se zgjedhjet nuk do të
këtë deri në fund të mandatit
aktual. Gërvalla, e cila përfaqëson
subjektin politik Lista Guxo, ka
thënë se partitë opozitare nuk
duhet të bëjnë propagandë për
zgjedhje. “Nuk do të kemi
zgjedhje edhe tri vjet. Nuk kemi
arsye për parulla elektorale, sepse
e kemi shumicën në parlament
me mbi 50 për qind. Kemi
mbështetje masive nga qytetarët
e kësaj republike dhe nuk kemi
asnjë arsye t’i lodhim qytetarët
me shprehje boshe”, ka deklaruar
Gërvalla.
Kjo ka nxitur reagimin e deputeti
të PDK-së, Xhavit Haliti, i cili ka
treguar edhe arsyet pse vendi do
të shkojë në zgjedhje shumë
shpejt. “Tash ti po bën

propagandë elektorale. Zgjedhjet
do të jenë në pranverën e vitit
tjetër, pikërisht për shkak të
qëndrimeve jopolitike dhe jashtë
politikës shtetërore që i keni”, ka
deklaruar Haliti.
Ndërsa, kryeministri i Kosovës,
Albin Kurti ka bërë me dije se
qeverisja e tij ka  stabilitet
institucional, legjitimitet
demokratik dhe besueshmëri të
lartë në institucione nga ana e
qytetarëve, që sipas tij, përbën
progres të madh shoqëror.
Këto komente Kurti i ka bërë
gjatë takimit me komandantin e
Operacioneve Civile të Bashkimit
Evropian, njëherësh drejtor i
Planifikimit dhe Sjelljes Civile në
Shërbimin Evropian të Veprimit
të Jashtëm të BE-së, (EEAS),
Francisco Esteban Perez.

Opozita kërkon zgjedhje
të reja parlamentare 

PRISHTINË, 30 NËNTOR - Komisioni
për Integrim Evropian, në
mbledhjen e mbajtur të martën,
ka shqyrtuar tri projektligje.
Anëtarët e këtij komisioni kanë
shqyrtuar Projektligjin nr. 08/L-
068 për ratifikimin e
“Amendamentit nr. 1 të
Marrëveshjes Financiare për IPA
2016 ndërmjet Republikës së
Kosovës dhe Bashkimit
Evropian”, për të cilin ka folur
Besnik Bislimi,

zëvendëskryeministër i parë për
Integrim Evropian, Zhvillim dhe
Dialog në Qeverinë e Kosovës.  
Pas prezantimit të
zëvendëskryeministrit Bislimi
dhe diskutimeve të deputetëve,
komisioni ka përkrahur këtë
projektligj të cilin e ka
proceduar për shqyrtim të
mëtutjeshëm në Kuvend. Po ky
komision ka shqyrtuar nga
aspekti i përputhshmërisë me
legjislacionin e BE-së

Projektligjin për Tregtinë e
Produkteve të Naftës dhe
Karburante të Ripërtërishme
dhe atë për Dërgimin e Forcës së
Sigurisë së Kosovës jashtë
vendit, me amendamentet e
komisioneve funksionale, duke i
rekomanduar seancës
miratimin e tyre. Në këtë
mbledhje anëtarët e këtij
komisioni kanë diskutuar edhe
për aktivitetet e parapara për
periudhën në vijim. 

Komisioni për Integrim Evropian miraton
projektligjin për IPA 2016

Përfaqësuesit e opozitës kanë bërë me dije të
martën se shumica parlamentare është në krizë
të thellë. Zyrtarët e lartë të PDK-së kanë
vlerësuar se nga kjo krizë mund të dilet vetëm
me zgjedhje të reja. Mundësinë e zgjedhjeve të
reja e kanë mohuar zyrtarët e koalicionit
qeverisës. Ata kanë thënë se zgjedhjet nacionale
nuk do të ketë deri në fund të mandatit
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Muhamet KOCI

PRISHTINË, 30 NËNTOR -
Presidentja e Kosovës, Vjosa
Osmani, ka emëruar të martën
Bashkim Jasharin komandant i
ri i Forcës së Sigurisë së Kosovës
(FSK). Emërimi i tij është bërë
pasi ka dhënë dorëheqje
komandanti i deritanishëm,
Rrahman Rama. 
Zyra e Presidencës ka bërë me
dije se emërimi i komandantit
të ri të FSK-së është bërë pas
propozimit të ministrit të
Mbrojtjes, Armend Mehaj, dhe
rekomandimit të kryeministrit
të Kosovës, Albin Kurti.
“Emërimi është bërë siç
parashihet në Ligjin për FSK-
në, pas propozimit të ministrit

të Mbrojtjes dhe rekomandimit
të kryeministrit të Republikës së
Kosovës. Para emërimit të
komandantit të ri të FSK-së,
presidentja e Republikës së
Kosovës, mbështetur në
dispozitat ligjore, ka dekretuar
lirimin nga detyra të
komandantit të deritanishëm të
FSK-së, gjenerallejtënant
Rrahman Rama, pas paraqitjes
së dorëheqjes nga ana e tij”,
është thënë në komunikatën
për media të FSK-së.
Pas emërimit, në Ministrinë e
Mbrojtjes është kryer
procedura e pranim-dorëzimit
të detyrës. Me këtë rast, ministri
i Mbrojtjes, Armend Mehaj, ka
falënderuar dhe ka shprehur
mirënjohje të lartë për
kontributin e madh të gjeneral

Rrahman Ramës, të dhënë gjatë
UÇK-së, TMK-së dhe FSK-së, në
pozitat e tij udhëheqëse.
Gjithashtu, ai e ka uruar
gjeneral Jasharin për detyrën e
re, duke shprehur nderin dhe
privilegjin e madh të tij të
bashkëpunojë me njërin nga
bashkëluftëtarët dhe nipin e
Adem dhe Hamzë Jasharit.
Pas marrjes së detyrës së
komandantit të FSK-së, Jashari
është pritur në takim nga
ministri i Mbrojtjes, Armend
Mehaj. Me këtë rast, ai ka bërë
me dije se Jashari e ka njoftuar
me vizionin e tij për zhvillimin e
FSK-së. “Nga ana ime, gjeneral
Jasharin e sigurova se do ta ketë
mbështetjen, bashkëpunimin e
plotë nga niveli im si ministër
dhe Ministrisë së Mbrojtjes në
përgjithësi, në funksion të
realizimit të vizionit të
përbashkët për FSK-në. Nga
ana e tij, kolonel Rose e uroi dhe
i shprehu mbështetjen dhe
gatishmërinë e plotë për
shtimin e bashkëpunimit të
ndërsjellë në kuadër të
partneritetit tonë të ngushtë me
ShBA-në, në funksion të
zhvillimit dhe avancimit të FSK-
së”, ka shkruar ministri Mehaj

në llogarinë e vet në
“Facebook”.

Familja Jashari i gëzohet
emërimit të Bashkimit
komandant i FSK-së

Pas emërimit të Bashkim
Jasharit komandat i FSK-së, ka
reaguar familja Jashari. Në
profilin e vet në “Facebook”,
Bekim Jashari, ish-kryetar i
Skenderajt, ka shkruar se kjo
familje ndihet krenare për
gjeneralin e saj. “Gjenerali nga
familja jonë, nipi i komandantit
legjendar Adem Jashari,
Bashkim Rifat Jashari, sot është
emëruar komandant i Forcës së
Sigurisë së Kosovës, ushtrisë
sonë të ndërtuar mbi rrugën e
trasuar nga Ushtria Çlirimtare e
Kosovës”, ka shkruar Bekim
Jashari. Sipas tij, komandanti i
ri i FSK-së do ta vazhdojë
rrugën e të parëve të tij.
“Bashkimi, ashtu si në luftë
krah balit Adem, babushit
Hamëzes e babës Shaban, edhe
sot në paqe do ta vazhdojë
rrugën e tyre, duke kontribuar
për fuqizimin e ushtrisë sonë
dhe integrimin e saj në
mekanizmat ndërkombëtarë.

Ah sikur të ishte gjallë
komandanti legjendar Adem
Jashari, të të shihte duke
udhëhequr ushtrinë e shtetit
tonë, për të cilin luftoi deri në
rënien heroike të tij, bashkë me
familjen dhe ushtarët e Ushtrisë
Çlirimtare të Kosovës. Urime
komandant Bashkim Jashari!”,
ka shkruar Jashari.

Mirënjohje për punën e
Rrahman Ramës

Përveç liderëve institucionalë,
komandanti i deritashëm i FSK-
së, Rrahman Rama, ka marrë
falënderime edhe nga
përfaqësuesit e partive
opozitare për profesionalizimin
e tij në krye të FSK-së. 
Ish-kryeministri Ramush
Haradinaj ka thënë se në të
arriturat e FSK-së Rama ka
luajtur rol shumë të
rëndësishëm. “Në krejt të
arriturat e Ushtrisë së Kosovës,
gjenerallejtënant Rrahman
Rama ka luajtur një rol shumë
të rëndësishëm dhe thuajse
kryesor. E njoh shumë gjatë dhe
nga afër, e njoh në punë me
shumë profesionalizëm.
Faleminderit për shërbimin,

NË KRYE TË USHTRISË, 
NIPI I ADEM JASHARIT

NDËRROHET KOMANDA E FORCËS SË SIGURISË SË KOSOVËS (FSK)

Gjeneralmajor Bashkim Jashari është komandanti
i ri i Forcës së Sigurisë së Kosovës (FSK). Emërimi i
nipit të Adem Jasharit, komandantit legjendar të
UÇK-së, në krye të ushtrisë së Kosovës, ka ardhur
pas dorëheqjes së komandantit të deritashëm të
FSK-së, Rrahman Rama. Ky i fundit nuk ka treguar
për arsyen e dorëheqjes. Zyra e Presidencës ka
bërë me dije se emërimi i komandantit të ri të
FSK-së është bërë pas propozimit të ministrit të
Mbrojtjes, Armend Mehaj dhe rekomandimit të
kryeministrit të Kosovës, Albin Kurti 
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gjeneral Rama! Komandantit të
ri të FSK-së, ushtarakut të UÇK-
së e pjesëtarit të një familje
emblemë kombëtare,
gjeneralmajor Bashkim Jashari,
i uroj suksese dhe punë të
mbarë. Jemi bashkë në punë të
mira për sigurinë e atdheut dhe
të shtetit tonë, Republikës së
Kosovës”, ka shkruar Haradinaj
në llogarinë e vet në
“Facebook”.
Edhe ish-ministri i Punëve të
Jashtme, Enver Hoxhaj, ka
lavdëruar Ramën për
profesionalizëm. “Faleminderit
gjeneral! Si ministër i Jashtëm,
me gjeneralin Rrahman Rama

kemi pasur takime në selinë e
NATO-s, në Pentagon, në
Uashington, Bruksel dhe
kryeqytete të tjera botërore. Aty
kam parë profesionalizmin dhe
integritetin e lartë të tij.
Gjenerali Rama si pakkush
personifikon profesionalizmin
dhe suksesin e FSK-së, duke
qenë pjesëmarrës kryesor i
transformimit të TMK-së në
FSK!”, ka shkruar Hoxhaj.
Gjeneralmajor Bashkim Jashari
është djali i Rifat Jasharit dhe
nipi i komandantit legjendar të
UÇK-së, Adem Jashari. Më
herët Bashkim Jashari ka qenë
shef i Inspektoratit të FSK-së.

Gërvalla thotë se ka avancim të
bashkëpunimit me pesë shtetet e BE-së

që ende nuk e kanë njohur Kosovën
Faton DËRMAKU

PRISHTINË, 30 NËNTOR -
Përmbushja e agjendës të
Ministrisë së Punëve të Jashtme
dhe Diasporës (MPJD) gjatë këtij
viti, si dhe prioritetet e saj për
vitin e ardhshëm, ishin disa prej
çështjeve për të cilat ka raportuar
të martën në mbledhjen e
Komisionit për  Punë të Jashtme
dhe Diasporë, ministrja Donika
Gërvalla. 
Mbledhja është kryesuar nga

kryetari i Komisionit, Haki Abazi,
i cili ka bërë me dije se ky
raportim i ministres së Ministrisë
së Punëve të Jashtme dhe
Diasporës, Donika Gërvalla,
është në kuadër të planit të
punës të Komisionit, ndërkaq ka
falënderuar ministren për
bashkëpunimin e deritanishëm. 
Gjatë raportimit të saj ministrja
Gërvalla fillimisht ka njoftuar për
procesin e reformimit të
brendshëm të ministrisë,
përkatësisht fuzionimin e
Ministrisë së Punëve të Jashtme

me atë të Diasporës, i cili, sipas
saj, është kryer me sukses të
plotë. Në vijim ajo ka dhënë
sqarime për agjendën legjislative
të ministrisë, duke vënë theksin
në disa projektligje siç është: Ligji
për Shërbimin e Jashtëm,
Projektligji për Protokollin e
Shtetit si dhe Projektligji për
Diasporën. Lidhur me këto
projektligje ministrja Gërvalla ka
theksuar se mbetet përkushtim i
mëtejmë i Ministrisë së Punëve
të Jashtme dhe Diasporës që këto
projektligje të procedohen dhe

miratohen në Kuvend. 
Në kuadër të angazhimeve të saj,
ministrja ka përmendur
bashkëpunimin me pesë shtetet
e BE-së që ende nuk e kanë
njohur Kosovën, ndërkaq ka bërë
me dije se lidhur me këtë është
shënuar përparim. Ajo, po ashtu,
ka folur edhe për
bashkëpunimin rajonal si dhe
për angazhimet konkrete për
anëtarësim në organizata
rajonale dhe më gjerë. 
Në raportimin e së martës
ministrja Gërvalla ka folur edhe

për procesin e përfaqësimit me
ambasadorë të emëruar si dhe
për sfidat që e përcjellin
ministrinë që drejton për
përmbylljen e këtij procesi. 
Në fund të paraqitjes së saj me
këtë rast, ministrja Gërvalla ka
thënë se për përmbushjen e
obligimeve dhe të agjendës,
ministria që ajo udhëheq ka plan
dhe strategji të qartë, ndërsa ka
kërkuar bashkërendim të
aktiviteteve edhe me Komisionin
për  Punë të Jashtme dhe
Diasporë. 



06 E MËRKURË, 1 DHJETOR 2021 AKTUALE

Prishtinë, 30 nëntor - Qendra
e Trajnimit e Asociacionit të
Komunave të Kosovës ka
mbajtur trajnim dyditor me
trajnerët e saj për zbatimin e
standardeve të cilësisë.
Qendra e Trajnimit e
Asociacionit të Komunave të
Kosovës që nga themelimi

është duke ofruar një numër
të konsiderueshëm të
trajnimeve për të zgjedhurit
dhe të emëruarit politikë për
nivelin lokal.
Për ofrim sa më të mirë të
trajnimeve, Qendra e
Trajnimit ka hartuar
standardet e cilësisë me

qëllim që trajnimet të cilat
ofrohen të jenë sipas nevojave
dhe kërkesave të cilat vijnë nga
niveli lokal.
Standardet e cilësisë janë një
instrument mjaft i
rëndësishëm përmes të cilit
trajnerët duhet të jetë të
përgatitur sa më mirë që

trajnimet të cilat ofrohen për
pjesëmarrësit të jenë sa më
mirë të përgatitura.
Ky trajnim është organizuar
me qëllim që trajnerët të jenë
të gatshëm t’i përdorin
standardet e cilësisë për
trajnimet të cilat Qendra e
Trajnimit do të ofrojë për të

zgjedhurit dhe të emëruarit
politikë nga viti i ardhshëm.

Qendra e Trajnimit përgatiti trajnerët e saj për zbatimin e standardeve të cilësisë

Quint-i sërish kërkon që Kosova ta zbatojë
vendimin për pronën e Manastirit të Deçanit

Bekim Jashari ia dorëzon detyrën 
e kryetarit Fadil Nurës

Faton DËRMAKU

PRISHTINË, 30 NËNTOR - Shtetet e
Quint-it kanë shprehur
shqetësimin e tyre lidhur me
moszbatimin e vendimit sa i
përket tokës së Manastirit të
Deçanit, duke thënë se
mosrespektimi i vendimit të
Gjykatës Kushtetuese minon
zotimin e Qeverisë së Kosovës për
zbatimin e sundimit të ligjit dhe
respektimin për gjyqësor të
pavarur.
“Zbatimi i këtyre vendimeve
paraqet përgjegjësi themelore
demokratike të domosdoshme
për konsolidimin demokratik të
Kosovës dhe integrimin e
ardhshëm euroatlantik”, thuhet në
reagimin e përbashkët të Francës,
Gjermanisë, Italisë, Mbretërisë së
Bashkuar dhe Shteteve të
Bashkuara. 
Quint-i e ka ftuar Qeverinë e
Kosovës që t’i lë anash
mospajtimet politike dhe t’i
“përqafojë përgjegjësitë e saj
demokratike dhe t’i zbatojë
plotësisht të gjitha vendimet e
gjykatës”. 
Thirrje të ngjashme për
respektimin e vendimit për
Manastirin e Deçanit, Quint-i i
kishte bërë Qeverisë së Kosovës
edhe në muajin maj të këtij viti.
Më 2016 Gjykata Kushtetuese e
Kosovës kishte marrë vendim që t’i
njihet e drejta e pronësisë

Manastirit të Deçanit për 24
hektarë tokë. Por, ky vendim ende
nuk është zbatuar dhe më 24
shtator të vitit 2021 Gjykata
Kushtetuese i dërgoi një letër
kryeprokurorit të Shtetit,
Aleksandër Lumezi, përmes së
cilës e informoi për nxjerrjen e
Aktvendimit për Mospërmbarim
lidhur me aktgjykimin e vitit 2016,
me të cilin Gjykata Kushtetuese
vendosi që Manastiri i Deçanit
është pronar i 24 hektarëve tokë
dhe pyll.
Në letrën dërguar kryeprokurorit
të shtetit, Gjykata Kushtetuese
theksoi se ajo “nuk ka kompetencë
për vlerësimin e përgjegjësisë për
moszbatimin e aktgjykimeve të
lartcekura nga autoritetet
përgjegjëse” dhe ka thënë se “i
takon Prokurorisë së Shtetit që t’i
ndërmarrë veprimet e mëtejme,
sipas autorizimeve ligjore, bazuar
në Kodin Penal dhe atë të
Procedurës Penale të Republikës
së Kosovës”. Vendimi i vitit 2016
kundërshtohet nga qeverisja
lokale e Deçanit, që refuzon ta
zbatojë atë, duke pretenduar se ajo
pronë është e kompanive
shoqërore “Apiko” dhe “Iliria” dhe
se asnjëherë nuk ka qenë e
manastirit. Autoritetet lokale në
Deçan besojnë, gjithashtu, se
Gjykata Kushtetuese legalizoi
vendimin e Sllobodan
Millosheviqit nga viti 1997, kur
vendosi t'i dhurojë këtë pronë
Manastirit të Deçanit.

Qendresa RAMA

SKENDERAJ, 30 NËNTOR - Fadil Nura
ka pranuar të martën detyrën e
kryetarit të komunës së Skenderajt
nga Bekim Jashari. Nura përmes
një postimi në llogarinë e vet në
“Facebook” e ka falënderuar
Jasharin për ceremoninë e
organizuar me rastin e pranim-
dorëzimit të detyrës. “Pa marrë
parasysh dallimet politike, mbi
çështje të caktuara, prapëseprapë
jemi të këtij vendi. Secili ka
dëshirën ta shohë Skenderajn të

përparuar. Megjithatë, i jam
shumë falënderues kryetarit

Jashari për ceremoninë e
organizuar me rastin e pranim-

dorëzimit të detyrës. Do të jemi të
hapur kurdo për të bashkëpunuar
për të mirën e qytetarëve.
Faleminderit për gjithçka që keni
bërë! Qofsh i bekuar!”, ka shkruar
kryetari i ri i Skenderajt, Fadil Nura.
Ndërkaq Bekim Jashari ka thënë se
është shumë i lumtur që me
dinjitet dhe përkushtim maksimal
ka arritur të instalojë një qeverisje
të mirë dhe transparente. “Një
qeverisje në qendër me qytetarin
dhe mirëqenien e tij si dhe të
realizojmë shumë projekte
infrastrukturore dhe reforma të
rëndësishme”, ka thënë Jashari,

duke shtuar se komunën e
Skenderajt po e lë pa borxhe dhe
me shumë projekte të realizuara e
në realizim e sipër. 
Kuvendi Komunal i Skenderajt në
seancën solemne të martën ka
bërë konstituimin e organeve
kryesore. Pas betimit të kryetarit
Fadil Nura në pozitën e kreut të
komunës, anëtarët e Kuvendit
kanë votuar për kryesuese të
Kuvendit Adelina Spahiun. Në
fjalimin e saj nga pozita e re, Spahiu
u zotua se do të jetë në shërbim të
të gjithë anëtarëve të Kuvendit, pa
dallime dhe pa përjashtime. 
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Prishtinë, 30 nëntor - Kryetari i
Kuvendit të Kosovës, Glauk
Konjufca, ka pritur të martën
në takim ambasadorin e
Austrisë në Kosovë, Christoph
Weidinger, me të cilin ka
biseduar për fuqizimin e
mëtejmë të partneritetit
ndërmjet dy vendeve tona
mike dhe çështje të tjera me
interes të përbashkët.
Konjufca e ka falënderuar
ambasadorin Weidinger për
përkrahjen e vazhdueshme të

shtetit austriak ndaj shtetit
tonë. 
Kreu i Kuvendit, ndër të tjera,
ka thënë se Austria mbetet
partnere e rëndësishme për
Kosovën dhe ka shprehur
gatishmërinë për shtimin e
bashkëpunimit në projekte të
përbashkëta siç është projekti
DEMOS, si dhe në sferën e
legjislativit dhe të diplomacisë
parlamentare. 
Ambasadori Weidinger, duke e
vlerësuar shumë të

rëndësishëm partneritetin e
ndërsjellë, ka konfirmuar edhe
një herë mbështetjen e
Austrisë për Kosovën në
procesin e liberalizimit të
vizave dhe integrimet
euroatlantike.
Në takim është folur edhe për
procesin e dialogut me
Serbinë, përderisa kryetari
Konjufca ka përsëritur
qëndrimin se marrëveshja
gjithëpërfshirëse duhet të
rezultojë me njohje reciproke.

Konjufca takon ambasadorin e Austrisë, merr mbështetje për procesin e vizave

Qendresa RAMA

BRUKSEL, 30 NËNTOR - Kryetari i
Partisë Demokratike të Kosovës
(PDK), Memli Krasniqi, i
shoqëruar nga sekretari për
Marrëdhënie Ndërkombëtare,
Bernard Nikaj, dhe sekretari për
Çështje të Integrimeve
Euroatlantike, Bekim Çollaku, ka
takuar të martën në Bruksel
përfaqësuesin special të
Bashkimit Evropian për
dialogun Kosovë - Serbi,
Miroslav Lajçak.
Gjatë këtij takimi Krasniqi dhe
Lajçak kanë diskutuar për
ecurinë e procesit të dialogut në
mes të Kosovës dhe Serbisë dhe
qëndrimin e Partisë
Demokratike të Kosovës si lidere
e opozitës, karshi këtij procesi të
rëndësishëm për dy shtetet dhe
për rajonin. 
Kryetari Krasniqi ka ritheksuar
se PDK-ja, si parti
shtetformuese, e mbështet
vazhdimin e dialogut Kosovë -
Serbi, i cili duhet të përfundojë
me njohjen e pavarësisë së
Kosovës nga Serbia. “Emisarin
Lajçak e falënderova për

angazhimin e tij në këtë proces
delikat dhe potencova se çfarëdo
marrëveshje e mundshme në
mes të Kosovës dhe Serbisë
duhet të jetë në përputhje me
Kushtetutën e Kosovës, të mos e
cenojë tërësinë territoriale,
integritetin dhe sovranitetin e

vendit”, ka thënë Krasniqi. 
Gjatë vizitës në Bruksel, kreu i
PDK-së ka takuar edhe
zëvendësdrejtorin për Evropë në
Shërbimin Evropian për Veprim
të Jashtëm, Marko Makovec, me
të cilin ka diskutuar për nevojën
e thellimit të bashkëpunimit të

Kosovës me Bashkimin Evropian
për çështjet politike, përfshirë
zbatimin e MSA-së dhe
rekomandimet e Raportit për
Vendin.
Kreu i PDK-së ka thënë se rruga e
integrimeve evropiane për
Kosovën është synim i shtetit të

Kosovës dhe qytetarëve të saj,
ndërsa ka bërë thirrje që
Bashkimi Evropian të jetë më
proaktiv në këtë proces në
mënyrë që integrimi i vendeve të
Ballkanit Perëndimor në
familjen evropiane të ndodhë sa
më parë.

Krasniqi në Bruksel: Dialogu duhet 
të përfundojë me njohje 

Faton DËRMAKU

PRISHTINË, 30 NËNTOR - Ministria e
Shëndetësisë ka njoftuar se, sipas
të dhënave nga Instituti
Kombëtar i Shëndetësisë Publike
i Kosovës, pas 1 098 testimeve, 8
qytetarë kanë rezultuar pozitivë
me virusin Covid-19.
Gjatë 24 orëve të fundit është
shënuar një rast i vdekjes.
Të martën janë shëruar edhe
nëntë qytetarë, kurse numri i
përgjithshëm i të shëruarve është
157 787.
Në total numri i rasteve aktive me
Covid është 320.
Sipas njoftimit, 38 pacientë janë

duke u trajtuar në klinikat Covid
në QKUK, por edhe në spitalet e
përgjithshme. Nga raportimet e
datës 30 nëntor rezulton se të
shtrirë janë 38 pacientë, prej tyre
14 të konfirmuar me Covid-19
dhe 24 të tjerë që po marrin
trajtim mjekësor pas Covid-19.
Me oksigjeno-terapi janë 14
pacientë, kurse nuk ka pacientë
në mjekimin intensiv.
Në 24 orët e fundit janë dhënë
607 doza të vaksinës kundër
Covid-19.
Prej fillimit të vaksinimit në të
gjitha qytetet e Kosovës janë
dhënë 1 615 360 doza të vaksinës.
Deri më sot 761 595 qytetarë janë
vaksinuar me dozën e dytë.

Mbi 760 mijë qytetarë kanë marrë 
dozën e dytë kundër Covidit në Kosovë
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PRISHTINË, 30 NËNTOR - Oda e
Afarizmit e Kosovës (OAK)
përmes një letre publike i është
drejtuar kryetarit të Kuvendit
dhe kryeministrit, duke
shprehur shqetësimin për
mungesën e bashkëpunimit
ndërmjet Bankës Qendrore me
sektorin privat. Sipas OAK-ut,
institucioni më lartë financiar në
vend, përveç bizneseve, është

duke i dëmtuar rëndë edhe
qytetarët. “Oda e Afarizmit e
Kosovës përmes një letre adresoi
te kryetari i Kuvendit dhe
kryeministri i Republikës së
Kosovës shqetësimin e thellë për
mungesën e bashkëpunimit të
Bankës Qendrore të Kosovës
(BQK) me sektorin privat, sipas
të cilëve, jo vetëm që nuk është
duke i përkrahur bizneset në

këtë kohë pandemie, por është
duke i dëmtuar edhe më rëndë
qytetarët dhe bizneset”, thuhet
në reagimin e tyre.
Kjo odë shprehet se kjo letër ka
ardhur si rrjedhojë e ankesave të
bizneseve.
Në fund Oda e Afarizmit
shprehet se bashkëpunimi me
BQK-në është më se i
nevojshëm.

Oda e Afarizmit, letër Kuvendit dhe Qeverisë: BQK-ja nuk po i përkrah bizneset

PRISHTINË, 30 NËNTOR - Çmimi i
naftës për disa ditë me radhë
është duke shënuar rënie në
tregun botëror. Rëni të çmimit
të naftës ka edhe në Kosovë.  
Kryetari i Shoqatës i
Naftëtarëve të Kosovës, Fadil
Berjani, ka thënë për
“Telegraf”-in se zbritja do të
ndodhë para vitit të ri. “Sa i
përket çmimit të naftës, është
fakt që e përcaktojnë bursa
botërore dhe organizata

prodhuese OPEC. Çmimet
kanë filluar ta kenë një rënie
të lehtë, kështu që edhe në
Kosovë është duke u
reflektuar”, ka thënë Berjani.
Sipas tij, një litër naftë në
Kosovë po tregtohet me 1.16
euro deri 1.20 euro, kurse e
benzinës me 1.20 euro deri
1.30 euro. “Sot në Kosovë një
litër naftë kushton prej 1.16
euro centë deri 1.20 euro
centë, ndërsa një litër benzinë

tregtohet 1.20 euro centë deri
1.30 euro centë. Pra, një ulje e
lehtë e çmimit ka filluar edhe
në Kosovë. Ky është një sinjal i
mirë se zbritja do të ndodhë
para vitit të ri, e jo ashtu siç
ishte paralajmëruar nga
OPEC, pas këtij viti”, ka
deklaruar ai. 
Në tregjet botërore nafta WTI
po tregtohet 67.95 dollarë,
ndërsa Brenti britanik po
shitet 71.05 dollarë.

Fillon rënia e çmimit të naftës

TIRANË, 30 NËNTOR - Pandemia
Covid-19 ka shkaktuar nivele të
larta të “dembelizmit” në
Shqipëri. Personat në moshë
pune që nuk po kërkojnë një
punë u rritën me ritme të larta,
por edhe pas kalimit të valës së
dytë, fenomeni mbeti i lartë
sidomos në qytetin e Tiranës, të
Dibrës dhe të Lezhës, raporton
INSTAT, ndërsa në disa qarqe si
Gjirokastra dhe Korça shkalla e
riaktivitetit u rrit pas
karantinës.
Qyteti i Lezhës u rendit i pari
për nivelin e lartë të inaktivitetit
të popullsisë në moshë pune në
tremujorin e dytë të vitit. 
INSTAT raporton se 55 për qind

e popullsisë në moshë pune
nuk është në kërkim të punës
në tremujorin e dytë të vitit
2021. Ky tregues ishte 60 për
qind në të njëjtën periudhë të
vitit 2020 dhe 45.7 për qind në
vitin 2019 (popullsia
joekonomikisht aktive përfshin
të gjithë personat të cilët nuk
janë klasifikuar si të punësuar
ose të papunë, pra
nxënës/studentë, shtëpiakë, në
pension, të paaftë, të papunë të
dekurajuar).
Pas Lezhës, Dibra renditet e
dyta për nivelin e lartë të
inaktivitetit me 51 për qind të
popullsisë në moshë pune.
Inaktiviteti në Dibër gjatë këtij

viti rezultoi më i lartë se gjatë
pandemisë ku u raportua 50.2
për qind e popullsisë në moshë
pune inaktive.
Tirana vjen e treta në renditje
për nivelin e lartë të inaktivitetit
me 44 për qind të popullsisë në
moshe punë që nuk po kërkon
punë, nivel i njëjtë me
tremujorin e dytë 2020, kur
ishte kulmi i masave kufizuese.
Në anën tjetër, Gjirokastra
është qarku me nivelin më të
ulët të inaktivitetit me vetëm
29.9 për qind të popullsisë në
moshe pune me rritje gati dy
pikë në krahasim me periudhën
e karantinës ku popullsia
inaktive ishte 27.8 për qind.

Më tej Elbasani renditet i dyti
për shkallën e ulët të inaktivitetit
me 32.7 për qind të popullsisë
në moshë pune në tremujorin e
dytë 2021 me një rënie gati 7
pikë përqindje në krahasim me
të njëjtën periudhë të vitit 2020
kur ishte karantina totale.
Korça, gjithashtu, është një nga
qarqet me nivelin më të ulët të
popullsisë inaktive me vetëm
34.5 për qind të personave në
moshë pune, me një rritje të tri
pikëve përqindje në raport me
periudhën e karantinës.
Treguesit e inaktivitetit në
tregun e punës vijnë
paradoksalë në disa qarqe, pasi
vërehet rritje në raport me

periudhën e mbylljes totale në
tremujorin e dytë 2020.
Instituti i Vjenës për Studime
Ndërkombëtare kohët e fundit
ka analizuar se statistikat e
punësimit fshehin fenomenin e
emigracionit. Për shembull, një
pjesë e madhe e uljes së
papunësisë para pandemisë u
atribuohej niveleve të larta të
emigrimit që zbrazi popullsinë e
papunë dhe liroi vendet e punës
për pjesën tjetër.
Pavarësisht prej nivelit të lartë të
inaktivitetit, shumë biznese që
shfrytëzojnë krahun e lirë të
punës si fasoni, ndërtimi dhe
bujqësia, po vuajnë mungesën
e punonjësve.

Pandemia i bëri shqiptarët ‘dembelë’, rritet
numri i personave që nuk duan punë
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Si lindi alfabeti

Nga Cody COTTIER

Anglishtja e shkruar, së bashku
me shumicën e gjuhëve
moderne, është aq shumë e
lidhur me alfabetin e saj, saqë
ne mund ta marrim atë sot si të
mirëqenë. Në fakt, edhe pse
provat e para të shkrimit vijnë
nga kuneiforma sumeriane
5000-vjeçare, njerëzve iu desh
1 mijëvjeçar tjetër për të
përsosur metodën e renditjes
së gjuhës, që shumica prej
nesh e mësojnë tani që fëmijë.
Alfabeti duket se është shpikur
për hrë të parë nga punëtorët
semitë në Egjipt gati 4000 vjet
më parë. Skema që krijuan ata,
e njohur si shkrimi
Proto–Sinaitik, ishte një
përpjekje për të ripërdorur
hieroglifet për gjuhën e tyre.
Egjiptologët zbuluan të parën
nga këto mbishkrime në
dekadat e para të shekullit XX-
të, duke vënë në dukje
ndikimin e tyre të qartë
hieroglifik. Ato u gjetën në
Gadishullin e Sinait, prandaj
studiuesit supozuan se alfabeti
proto–sinaitik e kishte
origjinën atje, rreth vitit 1600
para Krishtit.
Vetëm në vitet 1990
egjiptologu i Universitetit të

Jeilit, Xhon Darnell dhe gruaja
e tij, DeboraDarnell, gjetën një
paraardhës më të vjetër në
mbishkrimet në Vadi El–Hol
ose “Lugina e Terrorit”, një
vend që ndodhet përgjatë
lumit Nil në Egjipt.
Ato datojnë afërsisht në vitin
1800 Para Krishtit.
Mbishkrimet nuk janë
përkthyer ende plotësisht, por
disa shkronja janë deshifruar.
Madje disa prej tyre, janë
qartësisht të kuptueshme në
gjuhën angleze, pa nevojën e
përkthimit. Për shembull,
germa M na vjen pa shumë
modifikime.
Semitët duket se e kanë
huazuar hieroglifin për termin
“ujë”, një vijë e valëzuar, për të
përfaqësuar tingullin fillestar
me fjalën e tyre për ujë “mem”.
Gërma A, filloi si simboli i
kokës së një demi, por në
gjuhët e njëpasnjëshme, ajo u
shndërrua shpejt në një formë
të dallueshme.

ABC-të e lashta

Dallimi kryesor midis
sistemeve më të vjetra të
shkrimit – të quajtura ortografi
– dhe alfabeteve tona
moderne, qëndron tek njësitë
e të folurit që përfaqësojnë ato.

Shkrimi kuneiform shënonte
fjalë ose rrokje të tëra me
formën e pykave. Egjiptianet
dhe kinezët arritën të njëjtën
gjë përmes një sërë
hieroglifesh dhe gërmash.
Por për shkak se gjuhët
përfshijnë shpesh dhjetëra
mijëra fjalë dhe qindra rrokje,
zotërimi i plotë i këtyre
skemave, kërkonte një
përkushtim që mund ta kishin
dikur vetëm
skribëtprofesionistë. Nga ana
tjetër, një alfabet i ndan fjalët,
dhe më tej rrokjet në fonema,
të cilatjanë grupi i tingujve
themelorë që shërbejnë si
blloqe ndërtimi të një gjuhe.
Në gjuhën angleze ka 26 gërma
të menaxhueshme (megjithëse
gjuha përmban në fakt 44
tinguj). Më pas këto fonema
mund të kombinohen për të
formuar morfema, njësi më të
vogla kuptimplota të gjuhës.
Në një gjuhë jo-alfabetike, disa
ose të gjitha do të
përshkruheshin me një simbol
të vetëm, në vend të një vargu
fonemash.
Teknikisht, Proto–Sinaitikja
nuk ishte në fakt një alfabet i
vërtetë. Ajo ishte më saktë
njëAbjad: një sistem shkrimi i
lidhur para së gjithash me
bashkëtingëlloret, ku

zakonisht lexuesibazohet tek
zanoret mbi kontekstin dhe të
kuptuarit paraprak të fjalorit
dhe shqiptimit.
Nganjëherë, por jo gjithmonë,
zanoret tregohen me shenja
diakritike. (Megjithëse ato janë
të rralla në ditët e sotme,
Abjadët e shquar modernë
përfshijnë arabishten dhe
hebraishten).

Shpikja e alfabetit

Përsëritja tjetër e alfabetit pas
atij Proto–Sinaitik, Fenikas , i
hoqi zanoret e tij, por me
vetëm 22 simbole, ai ishte aq i
përshtatshëm për t’u përdorur,
saqë mund ta kuptonin
shumica e njerëzve, edhe pse
me pak vështirësi. Ai u bë
shumë popullor, duke u
përhapur përfundimisht në
Perëndim përgjatë Detit
Mesdhe.
Së shpejti nisi të përdoret nga
grekët, duke na dhënë në të
njëjtën kohë shembullin e parë
të plotë të një alfabeti dhe një
term për të, “alfabet” një term
rrjedh nga dy shkronjat e para
të gjuhës, Alfa dhe Bbeta.
Megjithatë, kontributi më i
madh i Greqisë së lashtë ishte
shtimi i zanoreve.
Me kalimin e kohës, etruskët

në Gadishullin Italian, mësuan
të bënin të njëjtën gjë. Më pas
ia lanë trashëgim këtë praktikë
Perandorisë Romake të
sapokrijuar. Rezultati ishte
alfabeti latin, i cili ka arritur
dominimin global në një
shkallë, që i tejkaloi edhe
ëndrrat më të çmendura të Jul
Çezarit.
Ajo është themeli i anglishtes,
dhe falë kolonizimit evropian
edhe i shumë gjuhëve të tjera.
Por alfabetet dhe hibridët e
tyre, janë pothuajse të
kudondodhura në mbarë
botën. Alfabeti cirilik – i
përdorur nga gjuha ruse dhe
gjuhë të tjera në Evropën
Lindore dhe Azinë Qendrore –
e ka prejardhjen nga
greqishtja.
Devanagari – shkrimi i gjuhës
hindu, nepaleze dhe sanskrite,
si dhe e një morie dialektesh të
Azisë Jugore – ka të ngjarë të
ketë ardhur nga një gjuhë
semite (ndoshta aramaishtja,
të cilën e fliste Jezu Krishti). Në
një farë kuptimi, stili i
komunikimit të shkruar që
përdorin sot miliarda njerëz,
është thjesht një evolucion i
hieroglifeve që dekorojnë
varrin e faraonit tëfamshëm
egjiptian Tutankamun. /
“Discover Magazine” – Bota.al
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PRISHTINË, 30 NËNTOR - Federata
e Futbollit e Kosovës së bashku
me sponsorin e Superligës,
Bankën Kombëtare Tregtare,
BKT Kosova, vazhdojnë të
ndajnë çmimin “ylli i javës”, për
lojtarin më të mirë të xhiros.
“Ylli i javës” për xhiron e 16-të
në BKT Superligë është shpallur
futbollisti në radhët e FC

Prishtina Leotrim Kryeziu.
Sulmuesi 22-vjeçar i
bardhekaltërve ishte
përcaktues në fitoren që
skuadra e tij e realizoi si
mysafire në Lipjan kundër
Ulpianës, me rezultat 3-0. Ai
shënoi dy gola dhe pati
paraqitje të shkëlqyeshme gjatë
tërë takimit. Kryeziu shënoi nga

një gol në secilën pjesë në
minutat 34’ e 85’, teksa me një
gol nga penalltia kontribuoi
Besnik Krasniqi (57’). Golin e
fundit në këtë edicion Leotrim
Kryeziu e kishte shënuar
pikërisht ndaj Ulpianës në
ndeshjen e javës së 7-të, që ishte
mbyllur baras 1-1. Me këtë
fitore FC Prishtina ka ruajtur

hapin me skuadrat e kreut të
renditjes dhe aktualisht
ndodhet në pozitën e 5-të të
renditjes në BKT Superligës me
6 pikë më pak se lideri FC
Ballkani. Çmimin “ylli i javës”
për sulmuesin e FC Prishtina, e
ndau Burim Shala, menaxher i
departamentit të korporatave
në BKT.

Kryeziu, ‘ylli i javës’ në  Superligë   

PRISHTINË, 30 NËNTOR - Në mesjavë
do të zhvillohet xhiroja e 12-të në
Art Motion Superligë. Ndeshja e
parë zhvillohet ndërmjet
kampionit Golden Eagle Yllit dhe
skuadrës së fundit në renditje,
Dritës. Therandasit kanë tetë fitore
dhe katër humbje, kurse gjilanasit
kanë 11 humbje në 11 ndeshje,
duke qenë skuadra e vetme në elitë
pa fitore. Takim më i barabartë
shihet mes Rahovecit dhe Sigal
Prishtinës. “Vreshtarët” kanë dy
fitore dhe nëntë humbje, kurse
prishtinasit gjashtë fitore dhe pesë
humbje. Sfida pritet të jetë e
barabartë, duke marrë parasysh se
të dy skuadrat do të hyjnë vetëm
për fitore. Përballja e fundit
zhvillohet mes Trepçës dhe
Bashkimit, dy skuadra me traditë

në basketbollin e Kosovës dhe që
kanë pasur rivalitet mes tyre
ndërmjet veti në vitet e fundit.
Mitrovicasit janë në vendin e parë
me nëntë fitore dhe dy humbje,
kurse prizrenasit kanë gjashtë fitore
dhe pesë humbje. Prizreni 16-Peja
do të llogaritet rezultati i arritur në
Ligën Unike.

Sfida interesante në Superligën e basketbollit 

PRISHTINË , 30 NËNTOR - Në
stadiumin “Fadil Vokrri”,
“Dardanet” e kanë zhvilluar
ndeshjen e fundit për këtë vit në
kuadër të Grupit F në kualifikimet
për Kampionatin Botëror 2023.
Kosova u përball me Shqipërinë,
nga e cila pësoi humbje, me
rezultat 3:1. Kosova nuk e filloi mirë
pjesën e parë me ç’rast edhe u
ndëshkua duke pësuar gol në
minutën e 19-të nga Kristina
Maksuti. Më pas rezultatin e thelloi
Megi Doci, e cila shënoi golin e
dytë në minutën e 45-të. E në
minutat shtesë të pjesës së parë,

Kaltrina Biqkaj shënoi golin e parë
dhe të vetëm për Kosovën në këtë
takim. Pjesa e dytë nuk solli kthimin
e pritur në rezultat për Dardanet,
ndonëse ato u angazhuan
maksimalisht dhe e dominuan
lojën. Kombëtarja kuqezi golin e
tretë e gjeti në minutën e 83-të nga
Qëndresa Krasniqi, e cila shënoi me
gjuajtje nga distanca. Kësisoj,
Kosova e mbylli këtë vit me humbje,
teksa aktualisht renditet e pesta me
4 pikë në kuadër të Grupit F.
Ndeshjet e radhës Dardanet i
zhvillojnë në muajin prill të vitit të
ardhshëm.

Kosova pëson humbje nga Shqipëria 

LIVERPOOL, 30 NËNTOR - Legjenda e
Liverpoolit dhe Arsenalit, Ray
Kennedy, ka vdekur në moshën 70-
vjeçare. Lajmi është konfirmuar
nga klubi i Liverpoolit, përmes një
postimi në faqen zyrtare të tyre.
Ish-mesfushori, Kennedy vdiq nga
një sëmundje e rëndë dhe e gjatë.
Kennedy gjatë karrierës së tij si

futbollist bëri 393 paraqitje për
Liverpoolin. Ai mbërriti në
“Anfield” në vitin 1974 pasi kishte
luajtur më shumë se 200 herë për
Arsenalin, duke fituar dyfishin e
ligës dhe kupës me skuadrën e
Londrës së Veriut. Më pas ai do të
vazhdonte të ngrinte 11 trofe të
mëdhenj me gjigantin, Liverpooli

gjatë një periudhe tetë vjeçare,
duke fituar pesë tituj të ligës dhe
Kupën Evropiane në tre raste. Ai
luajti edhe për Swansea Cityn,
Hartlepoolin, Pezoporikosin dhe
Ashington përpara se të
pensionohej në 1985. Ai la pas dy
fëmijët e tij Cara, 45 vjeç dhe Dale,
40 vjeç.

Vdes legjenda e Liverpoolit, Ray Kennedy

Art Motion Superliga - Java 12

Të mërkurën takohen: 
17:00 Golden Eagle Ylli - Drita
19:00 Rahoveci - Sigal Prishtina

Të enjten takohen: 
19:00 Trepça - Bashkimi
Prizreni 16 - Peja (Rezultati i Ligës Unike)
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 bids bidders 

Shopping

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

DEBAT PUBLIK 
 
Për Raportin e Vlerësimit të  Ndikimit në Mjedis për  ndërtimin e 
kompleksit të villave  P+1 në lokalitetin e Batllëvës, Komuna e 
Podujevës.  

Njoftohet  publiku i interesuar se më datën  22.12.2021 në ora 10:00 
në  Restorant ,,ARTELA''  i cili gjindet në  në rrugën Ali 
Ajeti  Llapashticë  komuna e Podujevesdo të organizohet  debat publik 
nga Kompania “ Horizonti Company” Sh.p.k, Prishtinë, në bashkëpunim 
me Ministrinë e Mjedisit, Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës. 

 
Debati publik do të organizohet për Raportin e Vlerësimit të  Ndikimit 
në Mjedis për ndërtimin e kompleksit të villave  P+1 në lokalitetin e 
Batllëvës, Komuna e Podujevës.  

Debati Publik do të organizohet edhe në mënyrë virtuale në platformën 
ZOOM  
https://us04web.zoom.us/j/3551128793?pwd=b252S1MvQmphd1o3bW8vckxadVorQT09 

Në linkun e mëposhtëm  mund të gjeni raportin e VNM-së për 
kompaninë “ Horizonti Company” Sh.p.k, Prishtinë për ndërtimin e 
kompleksit të villave  P+1 në lokalitetin e Batllëvës, Komuna e 
Podujevës.  

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

Pjesëmarrja e juaj na ndihmon ne implementimin e projektit. 

the Procurement of Contract for the Construction of Apartment 
Building Efficiency Retrofits (AER) – Viti - RFQ / 2021/No. 029. 
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P R I S H T I N Ë

� Endrit Vezaj shpall të pavlefshme
dëftesat e klasës I - V dhe VI - IX SHFMU
“Dëshmoret e Zhurit”  Zhur. 

� Dibran Vezaj shpall të pavlefshme
dëftesat e klasë I - VIII SHFMU
“Dëshmorët e Zhurit” Zhur.

� 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.

>> SHPALLJE TË VOGLA <<
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