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21 JANAR - Përqindja e
amerikanëve që mbështetin
veprimet e presidentit amerikan
Joe Biden, sipas një sondazhi, ka
rënë në nivelin më të ulët të
presidencës së tij këtë javë, pasi
amerikanët duket se janë
rraskapitur nga pandemia dhe
pasojat e saj ekonomike.
Sondazhi është kryer në të gjithë
vendin më 19 dhe 20 janar. Sipas
këtij sondazhi, vetëm 43 për qind
e të rriturve amerikanë
mbështetin performancën e
Bidenit në presidencë, ndërsa 52

për qind nuk e mbështesin. Në
sondazhin e javës së kaluar
Bideni kishte një vlerësim pozitiv
prej 45-përqindësh kundrejt një
vlerësimi negativ prej 50-
përqindësh.
Popullariteti i presidentit
amerikan ka shënuar rënie që në
mesin e gushtit pasi vdekjet nga
Covid-19 kanë shënuar rritje në të
gjithë Shtetet e Bashkuara. Rënia
e vazhdueshme e popullaritetit të
Bidenit ka alarmuar Partinë
Demokratike, me shqetësimet e
demokratëve që janë

përshkallëzuar mbi mundësinë e
humbjes së shumicës së tyre në
legjislaturën e Kongresit në
zgjedhjet afatmesme të 8
nëntorit.
Nëse republikanët marrin
kontrollin ose të Dhomës së
Përfaqësuesve ose të Senatit,
agjenda legjislative e presidentit
Biden ka të ngjarë të shkatërrohet.
Në një konferencë të rrallë për
media  të mërkurën, Bideni ka
pranuar zhgënjimin e
amerikanëve teksa ka përfunduar
vitin e tij të parë në detyrë.

Joe Bidenit i bie popullariteti

GJENEVË, 21 JANAR - Diplomatët
më të lartë të Shteteve të
Bashkuara dhe të Rusisë kanë
zhvilluar bisedime në Gjenevë
për t’i lehtësuar tensionet e
ngritura prej javësh, pas
shqetësimeve se Rusia do ta
pushtojë Ukrainën.
Sekretari amerikan i Shtetit,
Antony Blinken, dhe ministri i
Jashtëm rus, Sergei Lavrov, janë
takuar më 21 janar me temë
shmangien e një lufte të
mundshme në Evropë. Pas
takimit Lavrovi ka thënë se
shpreson që “emocionet do të
ulen” pas bisedimeve “të
sinqerta” me Shtetet e Bashkuara,
të cilat kanë qenë “të hapura” dhe
“të dobishme”, ndonëse nuk
është arritur te ndonjë pikë
kthese në bisedime.
As bisedimet e disa ditëve më
parë nuk kanë arritur të krijojnë
një urë për t’i tejkaluar ndasitë në
mes të kryeqyteteve të
Perëndimit dhe Moskës.
Blinkeni, në anën tjetër, ka
paralajmëruar për
kundërpërgjigje “të shpejtë dhe të
ashpër” nëse Rusia pushton
Ukrainën, por ka theksuar se
Uashingtoni mbetet i hapur për
të gjetur një zgjidhje diplomatike

për krizën.
Rusia ka grumbulluar më shumë
se 100 mijë trupa në Krime dhe
pranë kufijve të Ukrainës, duke
ngritur alarmin në kryeqytetet
perëndimore se Moska po
përgatit veprime të mëtejshme
ushtarake kundër Ukrainës.
Moska tashmë mbështet
luftëtarët separatistë në një luftë
të vazhdueshme në Ukrainën
lindore që ka marrë jetën e më
shumë se 13 200 personave që
nga viti 2014, të njëjtin vit kur
aneksoi ilegalisht Krimenë. Para
takimit të Gjenevës,
zëvendësministri i Jashtëm rus,
Sergei Ryabkov, ka thënë se Rusia
“nuk ka frikë nga askush, madje
as nga ShBA-ja”, duke iu
përgjigjur një pyetjeje të “CBS
News” nëse “Ukraina e frikëson
Rusinë”.
Inteligjenca ushtarake ukrainase
tha më herët se Rusia po
rekrutonte në mënyrë aktive
“mercenarë” dhe po i dërgonte
ata për stërvitje intensive në
zonat e kontrolluara nga
separatistët në Ukrainën lindore.
Shtetet e Bashkuara nuk presin t’i
zgjidhin mosmarrëveshjet e tyre
me Rusinë për Ukrainën në
bisedimet në Gjenevë të

premten, por presin të shohin
nëse diplomacia mbetet një
opsion i zbatueshëm, tha
sekretari i Shtetit, Antony
Blinken, pas mbërritjes në takim.
“Ky është një moment kritik. Ju
keni të drejtë: ne nuk presim t’i
zgjidhim mosmarrëveshjet tona
këtu sot”, ka thënë Blinken në
fjalën e hapjes për bisedimet me
ministrin e Jashtëm rus, Sergei
Lavrov.
“Por, unë shpresoj dhe pres që ne
të mund të shohim nëse rruga e
diplomacisë, e dialogut, mbetet e
hapur. Ne jemi të përkushtuar
për të ecur në atë rrugë, për t’i
zgjidhur dallimet tona në
mënyrë paqësore”, ka thënë

Blinken.
Që para nisjes për në Gjenevë,
Blinkeni kishte theksuar se nuk
parashikon një përparim në këto
bisedime, të cilat, siç ka thënë ai,
duke pasur parasysh gjendjen ku
ndodhen bisedimet, duhet të
eksplorojnë nëse mund të
vazhdohet vërtet të ndiqet rruga
diplomatike për zgjidhjen e kësaj
krize.
“Rusia mund ta zgjedhë rrugën e
diplomacisë dhe dialogut ose
konfrontimin dhe pasojat”, ka
thënë Blinkeni më 20 janar, në
një intervistë për televizionin
gjerman “ZDF”.
Moska dëshiron që trupat e
huaja të NATO-s të largohen nga

Rumania dhe Bullgaria si pjesë e
kërkesave të sigurisë që po
kërkon nga aleanca e udhëhequr
nga ShBA-ja, ka theksuar të
premten Ministria e Jashtme
ruse para bisedimeve Rusi -
ShBA në Gjenevë.
Rusia dëshiron “tërheqjen e
forcave të huaja, pajisjeve dhe
armëve” nga vendet që nuk ishin
anëtare të NATO-s para vitit
1997, duke përfshirë Bullgarinë
dhe Rumaninë, tha ministria në
një deklaratë. 
Moska është e zemëruar për
mbështetjen ushtarake
perëndimore për Ukrainën.
Uashingtoni dhe aleatët e tij kanë
thënë se shumica e kërkesave të
Rusisë nuk janë fillestare.
Presidenti i ShBA-së, Joe Biden,
tha në një konferencë shtypi më
19 janar, se Rusia do të përballet
me pasoja të rënda ekonomike
nëse ndodh një ofensivë
ushtarake. Rusia mohon
planifikimin e një pushtimi, edhe
pse shton retorikën luftarake dhe
kërkon një listë garancish sigurie.
Kërkesat përfshijnë një premtim
nga NATO për të mos pranuar
kurrë Ukrainën dhe për një
tërheqje të konsiderueshme të
aleancës nga Evropa Lindore.

ShBA-ja dhe Rusia përfundojnë 
pa sukses bisedimet për Ukrainën

ROMË, 21 JANAR - Italia është gati ta
zgjedhë presidentin e ri dhe synon
nxisë unitetin pas grindjeve
politike. Silvio Berlusconi mendon
se është i përshtatshëm për këtë
pozitë.
Manjati i medies, miliarderi dhe tri
herë kryeministër i Italisë, që hyri
në politikë gati 30 vjet më parë,
Berlusconi, është duke synuar t’i
shtojë karrierës së tij edhe pozitën
më të lartë në këtë shtet.
Berlusconi ishte dënuar për
mashtrim me tatime dhe ishte
përjashtuar nga Senati. Por, sa i
përket shembullit të tij nga ana
morale, 85-vjeçari që ishte parë
shumë herë në mbrëmje të
ndryshme me vajza më të reja,

kishte deklaruar se “unë nuk jam
shenjtor”. Kreu aktual i shtetit,

Sergio Mattarella, mandati i të cilit
skadon më 3 shkurt, ka thënë

vazhdimisht se nuk dëshiron të
kandidojë përsëri për president.
Po ashtu, Berlusconi ka arritur që
të lirohet nga akuzat për dyshimet
se ka paguar për seks një vajzë të
mitur. Ai është duke lobuar që disa
javë te ligjvënësit italianë të
qendrës së djathtë për t’i siguruar
votat e tyre për t’u zgjedhur
president më 24 janar, në një
mandat katërvjeçar.
Në Itali, deputetët, senatorët dhe
përfaqësuesit e 20 rajoneve,
zgjedhin presidentin e republikës.
Për të fituar, një kandidati i duhen
dy të tretat e votave në tri raundet e
para të votimit. Në të katërtin, një
shumicë e thjeshtë është e
mjaftueshme.

Ish-kryeministri Enrico Letta, i cili
kryeson Partinë Demokratike, ka
kritikuar vendimin e qendrës së
djathtë për ta mbështetur
Berlusconin, pasi ai e ka
konsideruar “një zgjedhje
thellësisht të gabuar”. “Çdo lider
politik (partiak) është përçarës, por
kur mendojmë për Silvio
Berlusconin, në historinë e këtyre
25 vjetëve, është e vështirë të
mendosh për një shef politik më
përçarës se ai”, ka thënë Letta.
Berlusconi ka luftuar përgjatë
viteve shkaku i problemeve në
zemër dhe problemeve të tjera
shëndetësore. Ai, po ashtu, është
shtruar në spital si pasojë e Covid-
19.

Berlusconi synon të bëhet president i Italisë 
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HAGË, 21 JANAR - Gjykimi ndaj
Hysni Gucatit dhe Nasim
Haradinajt në Gjykatën Speciale
ka vazhduar me dëgjimin e
ekspertes Anna Myers, e cila ka
dëshmuar rreth sinjalizimit dhe
interesit publik. Kjo dëshmitare
është përgjigjur në pyetjet sa i
përket sinjalizimit, sinjalizuesve,
të drejtave të tyre, mënyrave si
mund të bëhet sinjalizimi,
mbrojtjes që u ofrohet
sinjalizuesve dhe si rregullohet
sinjalizimi në bazë të ligjeve. 
Dëshmitarja Anna Myers ka
thënë se është drejtoreshë
ekzekutive e Rrjetit
Ndërkombëtar të Sinjalizuesve
që nga viti 2018 dhe e njëjta ka
thënë se është juriste/avokate
dhe është pjesë e shoqërisë
ligjore në Angli dhe Wells. Sipas
saj, shumë vëmendje është
dhënë ndër vite për faktin që
sinjalizuesit në vendin e punës
të kenë mundësi të fitojnë edhe
nga mbrojtja. Sipas saj,
sinjalizuesit në vendin e punës
mund të kenë të bëjnë me
gazetarët apo organizata si rrjeti
i saj apo të ngjashme. Ajo ka
thënë se jep këshilla edhe sa iu
takon sinjalizuesve në vendin e
punës dhe atyre që nuk
ndërlidhen me vendin e punës.
“Sa i takon rrjetit që unë
menaxhoj, ne punojmë me OJQ
një pjesë e të cilave janë
organizata që japin mbështetje
për sinjalizuesit, disa japin
këshillim juridik, të tjerë janë të
përfshirë në fushata dhe
mbështetje”, ka thënë ajo, si dhe
ka shtuar se rrjeti përbëhet nga
14 anëtarë, pra organizata.
“Nëse një individ është
përpjekur të ngrehë shqetësime

me organizatën e vet dhe nuk ka
marrë asnjë përgjigje, atëherë i
takon të bëjë publik
informacionin, është rrugë e
pranueshme për të apo jo?”, ka
pyetur avokati Toby Cadman.
Dëshmitarja ka thënë se është
ashtu, por mendon se mund të
shkohet edhe te ndonjë gazetar
dhe ata pastaj, në bazë të etikës
profesionale, mund të vendosin
për bërjen publike apo jo. Më
tutje ajo ka thënë se publike
mund të bëhet edhe vetë nga
sinjalizuesit si, për shembull,
përmes rrjeteve sociale. Ajo ka
thënë se organizata e saj u ka
dhënë këshilla individëve që
kanë zgjedhur një kanal
raportimi. “Duhet të sigurohet
qarkullimi i lirë i informacionit
për ta siguruar llogaridhënien
institucionale. Nëse ka bllokim,
në fund të fundit publiku ka të
drejtë të di çka po ndodh, çka po
i prek, dhe duhet të bëhet
publike”, ka thënë Myer. Ajo ka
shtuar se të gjithë e kuptojnë se
kur del në publik është rast i
vështirë për t’u menaxhuar, por
jashtëzakonisht i rëndësishëm.
Ajo ka thënë se njerëzit që
mbështesin sinjalizuesit apo
organizatat e shoqërisë civile
gjithmonë më shumë po vihen
në shënjestër dhe se sinjalizuesit
u drejtohen organizatave të
shoqërisë civile dhe gazetarëve.
Ajo është pyetur se cilat janë
kriteret apo parimet që duhen
përcaktuar për bërjen publike të
informacionit. Ajo është
përgjigjur: “Vendimi në çështjen
‘Guha’ është në nivel të Gjykatës
Evropiane për të Drejtat e
Njeriut, pastaj ka nivele të
ndryshme. Është eliminuar

kriteri i mirëbesimit. Çka ka bërë
GJEDNj-ja, këtu mbështetem te
përvoja ime, nxjerrja në publik e
informacionit shikohet nga disa
aspekte, të cilat do të
përcaktonin nëse duhet
mbrojtur apo jo personi, ka të
bëjë me rëndësinë e
informacionit, cenimin e
interesit publik”.
Ajo ka bërë me dije se kanë
diskutuar më herët nëse
sinjalizuesi ka apo jo kanale
alternative dhe sa efektive dhe të
arritshme janë këto kanale për
këta individë. “Po ashtu, interesi
publik për informacionin, por
ligji për nxjerrjen në publik të
informacionit shikon nëse
nxjerrja e informacionit ka
shkelur edhe të drejta të tjera të
njeriut. Autenciteti i
informacionit që nxirret në
shumicën e ligjeve tani është
bërë në mirëbesimin e individit,
nuk është proces tërësisht
objektiv”, ka thënë ajo.
Sa i përket parimit të interesit
publik për informacionin, ajo ka

thënë se kjo është një prej gjërave
që ka dalë në çështjet gjyqësore të
GjEDNj-së, që është pavarësia e
autoritetit kompetent, në disa
raste është sistemi gjyqësor dhe i
prokurorisë. “Dhe kur ka
shqetësime se si funksionojnë
këto institucione, është dalja
publikisht. E gjitha ka të bëjë me
llogaridhënien”, ka thënë ajo,
duke shtuar se duhen parë si
funksionojnë këto institucione
dhe nëse publiku ka interes për
këtë, është diçka që duhet parë
nga gjykata për të nëse është
arsyeshme apo jo nxjerrja
publike.
Dëshmitarja ka thënë se duhet
parë nga këndvështrimi
subjektiv, objektiv. Nga
këndvështrimi i saj, nëse është
një dëshmitar apo diçka tjetër
dhe do të kishte besimin e
arsyeshëm, atëherë mund të
ndodhet në pozita të mbrojtura.
Sa i përket parimit për
autencitetin e informacionit, ajo
ka thënë se ky parim, siç e ka
kuptuar ajo, siç e kanë trajtuar

gjykatat, ka të bëjë me arsyetimin
e besueshëm të individit nëse
beson se ky informacion që ka
është i vërtetë. “Lejohet ta ketë
pasur gabim. Në të gjitha
shoqëritë individi ka përgjegjësi
si e merr dhe e përçon
informacionin, por kjo në bazë të
njohurive që ka dhe çfarë
ekspertize ka”, është shprehur ajo
dhe ka shtuar: “Në momentin që
ke dëshmuar se ke bërë nxjerrje
informacioni për interes publik,
dhe është bërë dëmtim, i takon
organizatës të vërtetojë që ke
dëmtuar në bazë të nxjerrjes së
informacionit”, ka thënë ajo,
duke shtuar se i takon
punëdhënësit të vërtetojë se ka
punuar në mënyrë të
përgjegjshme.
Ajo ka thënë se një prej gjërave që
nuk duhet harruar është arsyeja
pse duhet të nxitet sinjalizimi për
interesin publik e të
parandalohet dëmi. Kjo
parashikohet edhe në Ligjin për
mbrojtjen e vendit të punës,
raporton “Betimi për Drejtësi”.

Gjykimi ndaj Gucatit dhe Haradinajt, ekspertja
dëshmon rreth sinjalizimit dhe interesit publik

PRISHTINË, 21 JANAR -
Zhbllokimi i perspektivës së
vendeve të Ballkanit
Perëndimor për anëtarësim në
Bashkimin Evropian është
parakusht për ringjalljen e
procesit të dialogut Kosovë -
Serbi, ka thënë, në një
intervistë për “Radion Evropa
e Lirë”, Bodo Weber, ekspert
për Ballkanin dhe
bashkëpunëtor i lartë i
Këshillit për Politika të
Demokratizimit në Berlin.
Sipas tij, ky zhbllokim duhet të
ndodhë ndërmjet qeverisë
gjermane dhe presidentit
francez Emannuel Macron. Pa
plotësimin e parakushteve, ai
shpreh skepticizëm se i
dërguari i posaçëm i BE-së
dhe ai i ShBA-së, Mirosllav
Lajçak dhe Gabriel Escobar,
mund të rinisin një dialog
serioz Kosovë - Serbi. Raportet
e tensionuara ndërmjet të dyja

vendeve, sipas tij, më shumë i
konvenojnë Serbisë, ndërsa
palën e Kosovës e sheh në një
pozicion politik shumë më
parimor ndaj negociatave. “Në
përgjithësi unë këtë e shoh si
përpjekje për t’i ngjallur

negociatat, të cilat nuk kanë
lëvizur nga pika e ngecjes që
nga viti i kaluar, pavarësisht
prej ardhjes në pushtet të
administratës së (presidentit
të ShBA-së, Joe) Bidenit. Por,
jam mjaft skeptik dhe nuk

besoj se do të kenë sukses.
Kemi parë vitin e kaluar që
angazhimi i forcuar nuk është
se sjellë rezultate. Ndërkaq,
këtë vit, kam frikë se e kemi
situatën e njëjtë. Thjesht,
mungojnë parakushtet e
caktuara që të arrihet deri te
diçka serioze, që është e
nevojshme tash e disa vjet dhe
që është rinisja më në fund e
bisedimeve për marrëveshjen
gjithëpërfshirëse”, ka thënë ai,
duke përmendur dy
parakushte. “Së pari, duhet të
arrihet deri te zhbllokimi i
perspektivës së vendeve të
Ballkanit Perëndimor për
anëtarësim në Bashkimin
Evropian, sepse ky është
parakusht i rëndësishëm që
BE-ja të ketë fare ndikim në
Serbi, në kuptimin e një
marrëveshjeje përfundimtare,
e cila - siç e kanë të gjithë të
qartë - duhet të përmbajë më

në fund edhe njohjen e
Kosovës nga ana e Serbisë.
Parakushti i dytë, ku ende nuk
kemi arritur, ka të bëjë me
këtë zhbllokim, i cili duhet të
ndodhë ndërmjet qeverisë
gjermane e cila angazhohet
për ringjalljen e politikës së
zgjerimit dhe presidentit
francez (Emannuel) Macron, i
cili ka qenë frenuesi më i
madh i perspektivës së
anëtarësimit. Kur ky
parakusht të përmbushet,
atëherë duhet të arrihet deri te
diçka e ngjashme, të cilën zoti
Lajçak dhe Escobar po
përpiqen ta bëjnë në fund të
këtij muaji. Ky është një lloj
rifillimi (i bisedimeve), por
unë mendoj se ky rifillim do të
duhej të vinte nga niveli më i
lartë i Bashkimit Evropian dhe
ShBA-së, gjithsesi nga Berlini
dhe Uashingtoni”, është
shprehur Weberi.

Weberi: Vazhdimi i dialogut varet 
nga zhbllokimi i perspektivës evropiane
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Muhamet KOCI

PRISHTINË, 21 JANAR - Kosova ka
shënuar rekord rastesh të
infektimeve me Covid të
premten. Ministria e
Shëndetësisë ka njoftuar se në 24
orët e fundit janë regjistruar 2 943
raste të reja me koronavirus pas
testimit të 11 563 mostrave. Kjo
është shifra ditore më e lartë e
infektimeve që është regjistruar
ndonjëherë që prej fillimit të
pandemisë. 
Gjatë kësaj periudhe kohore
është raportuar vetëm një rast i
vdekjes. Sipas MSh-së, shkalla e
pozitivitetit nga mostrat e marra
është 25.45 për qind. “Prej 11 563
testimeve, 2 943 qytetarë kanë

rezultuar pozitivë me virusin
Covid-19. Gjatë 24 orëve të fundit
është shënuar një rast i vdekjes.
Sot janë shëruar 317 qytetarë,
derisa numri i përgjithshëm i të
shëruarve është 159 890. Në total
numri i rasteve aktive është 12
396”, është thënë në njoftimin e
MSh-së.
Gjithashtu, MSh-ja ka treguar
edhe numrin e të vaksinuarve që
janë dhënë në 24 orët e fundit.
“Në 24 orët e fundit janë dhënë 4
467 doza të vaksinës kundër
Covid-19. Prej fillimit të
vaksinimit në të gjitha qytetet e
Kosovës janë dhënë 1 737 417
doza të vaksinës. Deri më sot 799
939 qytetarë janë vaksinuar me
dozën e dytë. Deri më sot janë
dhënë 44 143 doza përforcuese

dhe 4 813 doza të treta të vaksinës
kundër Covid-19”, ka treguar
MSh-ja. 

Masat e reja kufizuese 

Rritja enorme e numrit të rasteve
të infektimit me Covid ka bërë që
në Komitetin për Vlerësim dhe
Koordinim Kundër Covid-19 të
propozohen masa të reja kundër
përhapjes së pandemisë. Në
mesin e vendimeve që pritet të
merren është edhe ai se qytetarët
që hyjnë në Kosovë duhet të jenë
të vaksinuar plotësisht dhe të
kenë edhe dozën përforcuese. Ata
që nuk kanë dozën përforcuese
duhet të kenë test negativ të llojit
PCR, të vlefshëm për 48 orë.
Kufizimi i qarkullimit pritet të
aplikohet nga ora 22:00 deri në
orën 05:00. Bizneset e
gastronomisë do të mund ta
zhvillojnë aktivitetin e tyre nga
ora 05:00 deri më 21:00. Muzika
në këto biznese do të lejohet deri
në orën 20:30. Ndryshime pritet
të ketë edhe sa i përket procesit
mësimor. Të gjitha institucionet e
arsimit parauniversitar duhet ta
zhvillojnë mësimin sipas
skenarëve të përcaktuar më herët,

varësisht prej gjendjes nëpër
klasa. 
Autoritetet e Kosovës kanë
miratuar më parë tre skenarë për
zhvillim të mësimit në kohë të
pandemisë. Skenari A ka të bëjë
me zhvillimin e mësimit në
ambientet shkollore. Skenari B,
apo mësimi i kombinuar përfshin
rikthimin e pjesshëm të nxënësve
në shkolla dhe skenari C është
mësimi në distancë apo online. 
Sa iu përket institucioneve të
arsimit të lartë, mësimi mund të
zhvillohet me prani fizike, me
kusht që grupet mbi 50 persona të
akomodohen në jo më shumë se
50 për qind të hapësirës. 

IKShPK-ja tregon
se cilët persona duhet

të testohen 

Instituti Kombëtar i Shëndetësisë
Publike (IKShPK) ka kërkuar nga
qytetarët që të mos i neglizhojnë
masat kundër Covidit. Përmes një
njoftimi për medie, IKShPK-ja ka
bërë me dije se varianti Omicron i
konoranivirusit po shton
intensitetin dhe është varianti
dominues në qarkullim. Sipas

institutit, të gjithë personat me
kokëdhembje, kollitje, dhembje
fyti, vështirësi në frymëmarrje,
rrjedhje hundësh, temperaturë,
plogështi, humbje e shijes,
rekomandohen të testohen.
“Omicron (B.1.1.529) po shton
intensitetin dhe është varianti
dominues në qarkullim. Virusi
është kudo andaj mos neglizhoni
rekomandimet themelore:
maskën, distancën, higjienën.
Shmangni udhëtimet, qëndroni
në shtëpi dhe ajrosni ambientet e
mbyllura. IKShPK-ja është duke
vazhduar pandërprerë testimin
dhe gjurmimin e të gjitha rasteve,
kontakteve të rasteve në
komunitet dhe diagnostikimin
laboratorik andaj të gjithë
personat me kokëdhembje,
kollitje, dhembje fyti, vështirësi
në frymëmarrje, rrjedhje
hundësh, temperaturë, plogështi,
humbje të shijes, rekomandohen
të testohen. Situata
epidemiologjike mund të
përkeqësohet edhe më shumë
ditët në vazhdim, andaj IKShPK-
ja apelon te të gjithë qytetarët që
të respektohen masat e Qeverisë
së Republikës së Kosovës”, ka
vlerësuar IKShPK-ja.

Rreth 3 000 raste të reja me Covid,
paralajmërohet marrje masash 

KOSOVA REGJISTRON REKORD TË INFEKTIMEVE ME COVID

Një person ka vdekur dhe 2 943 të reja janë
paraqitur me Covid-19 të premten në Kosovë. Kjo
është shifra më e lartë e infektimeve që është
regjistruar ndonjëherë që prej fillimit të
pandemisë në vend. Rritja e rasteve ka bërë që të
propozohen masa të reja kundër Covidit. Në
masat e reja kufizuese që pritet të miratohen
është kufizimi i qarkullimit nga ora 22:00 deri në
orën 05:00 dhe shkurtimi i aktiviteteve të
gastronomisë deri në orën 21:00 
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PRISHTINË, 21 JANAR (ER) -
Kuvendi i Kosovës me 80 vota
për ka miratuar
amendamentin dhe
Projektligjin për ratifikimin e
memorandumit të
mirëkuptimit në mes të
Ambasadës së Shteteve të
Bashkuara të Amerikës dhe
Ministrisë së Arsimit për
programin e shkëmbimit
akademik Fulbright. Po me  80
vota për Kuvendi ka miratuar
edhe Projektligjin për
ratifikimin e marrëveshjes në
mes të Kosovës dhe Republikës

së Maqedonisë së Veriut për
statusin e pjesëmarrjeve të
Forcave së Sigurisë së Kosovës
dhe Ushtrisë së Maqedonisë së
Veriut gjatë qëndrimit të tyre të
përkohshëm në territorin e
shteteve përkatëse. 
Me 87 vota të deputetëve është
miratuar edhe Projektligji për
ratifikimin e marrëveshjes në
mes të Kosovës dhe
Asociacionit Ndërkombëtar për
Zhvillim lidhur me financimin
e programit, nxitjen dhe lejimin
e mundësive për sigurimin e
ujit. Gjithashtu, deputetët e

Kuvendit të Kosovës kanë
miratuar një amendament dhe
Projektligjin për ratifikimin e
marrëveshjes ndërkombëtare
në mes të Bashkimit Evropian
dhe Kosovës për pjesëmarrjen e
Kosovës në programin e
Bashkimit Evropian “Horizon
Europe”, korniza e programit
për kërkim dhe inovacion.
Pas shumë diskutimeve është
miratuar edhe marrëveshja e
pestë ndërkombëtare për
pjesëmarrjen e Kosovës në
programin e BE-së që quhet
“Evropa kreative 2021-2027”.

Për shkak të rrezikshmërisë së
lartë të përhapjes së Covidit,
instituti ka bërë thirrje për kujdes
dhe mosgrumbullim. “U
rekomandojmë institucioneve
përgjegjëse të mbikëqyrin me
përpikëri dhe t’i ndërmarrin të
gjitha veprimet e nevojshme për
zbatimin e masave për
parandalimin dhe luftimin e
pandemisë. Është i
domosdoshëm kujdesi i shtuar i
të gjithëve që në mënyrë strikte të

respektohet distanca fizike, të
përdoren maskat, të bëhet
dezinfektimi dhe ajrosja e
hapësirave, duke pamundësuar
dhe shmangur përhapjen
eventuale të mëtejme të
infeksionit të Covid-19. Omicron
është tejet ngjitës, andaj mbani
maskat në çdo vend, mbani
distancën mbi dy metra edhe në
mjedise të hapura edhe po qe se
të gjithë bartin maska!”, ka
vlerësuar instituti.

Kuvendi ratifikon pesë marrëveshje
ndërkombëtare

Ish-ministri i Shëndetësisë,
Armend Zemaj, e ka kritikuar
qeverinë se nuk po e menaxhon si
duhet situatën me pandeminë në
vend.  Në një konferencë për
medie, ai ka thënë se qeveria po e
menaxhon Covidin përmes
internetit. Sipas tij, kjo është e
pamundur. Zemaj ka thënë se
qeveria ka dështuar edhe me
vaksinimin e popullsisë.

“Institucionet e kujdesit
shëndetësor janë duke u
stërngarkuar dhe pa përkrahjen e
qeverisë bëhet edhe më e
rënduar. Mos të harrojmë se ky
kryeministër ka proklamuar as
me ardhjen e tij në pushtet virusi
është zvogëluar. Javë më parë kjo
qeveri ka provuar ta menaxhojë
pandeminë online. Covidi nuk
është përhapur online, prandaj

përgjegjësia e qeverisë ndaj tij
nuk mund të jetë online. Nuk do
të habitemi nëse disa ditë më
vonë do të premtohet edhe
vaksinimi online sepse për ta
është e dëshirueshme, por e
pamundur. Në kohën e kësaj
qeverie janë thyer të gjitha
rekordet e zeza në botë, si numri i
të infektuarve ashtu edhe rastet e
të vdekurve”, ka thënë Zemaj.

Sipas tij, qeverisë i ka munguar
fushata vetëdijesuese për
vaksinim për dozën përforcuese
dhe atë të gripit sezonal.  “Është
kjo qeveri që punëtorët
shëndetësorë po i trajton me
lëmoshë. Nga paaftësia e saj ka
probleme me kryetarët e
komunave. Nga paaftësia për
vaksinim po i ekspozon qytetarët
për shpërndarje dhe infektim

masiv. Në kohën kur duheshin
vaksinat, nga paaftësia e saj i
hidhte. Si pasojë e kësaj qeverie
punëtorët shëndetësorë po ikin
nga vendi si kurrë më parë. Pasojë
e kësaj qeverie është mungesa e
fushatës vetëdijesuese për
marrjen e vaksinës kundër
pandemisë, doza përforcuese
dhe gripit sezonal”, ka deklaruar
Zemaj.

Zemaj: Qeveria po përpiqet ta menaxhojë pandeminë online

Instituti “Robert Koch” në
Gjermani ka publikuar të dhënat
e fundit mbi pandeminë në
vend, por edhe të dhënat e reja
mbi klasifikimin e shteteve të
ndryshme. Në bazë të të dhënave

të fundit, Kosova ka hyrë në
kategorinë e zonave me
rrezikshmëri të lartë si pasojë e
rritjes së shifrave të të infektuarve
kohën e fundit me Covid-19.
Sipas institutit, personat që

kaluan kohë në një nga zonat e
rrezikut brenda 10 ditëve para
hyrjes në Republikën Federale të
Gjermanisë duhet të ndjekin
rregullore specifike. Ky vendim
hyn në fuqi nga data 23 janar. 

Gjermania e fut Kosovën në listën e vendeve
me rrezikshmëri të lartë nga Covidi
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“Epoka  e re”

PRISHTINË, 21 JANAR - Presidentja
e Republikës së Kosovës, Vjosa
Osmani, së bashku me
kryeministrin Albin Kurti, kanë
vendosur kurorë me lule dhe
kanë bërë homazhe te varri i
ish-presidentit Ibrahim Rugova
në 16-vjetorin e vdekjes së tij.
Presidentja Osmani ka thënë se
16 vjet më parë ka shkruar në
amshim arkitekti i pavarësisë
së Republikës së Kosovës,
Ibrahim Rugova, i cili, sipas saj,
ka bërë shumëçka për shtetin
tonë saqë është shndërruar në
fytyrën e këtij shteti.  “Natyrisht
që ai punoi dhe veproi në një
kohë jashtëzakonisht të
vështirë për gjithë popullin e
Kosovës, në një kohë të
okupimit, mirëpo përkundër
kësaj arriti ta bëjë bashkë
popullin e Kosovës rreth kauzës
së shprehur në trinomin liri,
pavarësi dhe demokraci, në të
njëjtën kohë arriti që për
Kosovën të ndërtojë miqësi aq
të mëdha të cilat u bënë të
domosdoshme për të bërë
realitet këtë trinom, pra për të
arritur lirinë, pavarësinë tonë
dhe për të parë sot shtetin
demokratik të Kosovës”, ka
thënë presidentja Osmani. 

E para e vendit ka thënë se
Kosova sot e gëzon shtetin, por
edhe këto miqësi të cilat me aq
shumë mund e përkushtim i ka
ndërtuar presidenti Rugova për
shkak të punës së tij dhe shumë
burrave e grave të tjerë që
punuan që ne sot ta kemi
shtetin, dhe ta kemi lirinë.
“Kujtimi për të do të jetojë në
zemrat dhe në mendjet e të
gjithë qytetarëve të Kosovës
përjetësisht, ndërkaq vepra e tij
dhe puna e tij do të vazhdojnë
të mbeten udhërrëfyese për ne,
përderisa përpiqemi që në
procesin e shtetndërtimit ta
bëjmë Kosovën sa më të fortë
dhe sa më të begatë”, ka pohuar
Osmani.
Ndërsa kryeministri i Qeverisë
së Republikës së Kosovës, Albin
Kurti, ka thënë se ish-
presidenti Rugova ka qenë
presidenti i parë i Kosovës, i
zgjedhur me votë popullore më
24 maj të vitit 1992, mandej
është sërish presidenti i parë i
Kosovës së çliruar, i zgjedhur
në Kuvend të Kosovës, më 4
mars të vitit 2002. “Dr. Ibrahim
Rugova, edhe para se të ishte
president, ishte intelektual i
angazhuar, njeri paqësor dhe i
qetë, racional dhe humanist. Ai
dha kontribut tejet të çmuar në
bashkimin e shqiptarëve

kundër Serbisë okupatore dhe,
gjithashtu, në
ndërkombëtarizimin e çështjes
së Kosovës. Pra, sivjet, kur ne e
shënojmë 16-vjetorin e vdekjes
së tij, në të njëjtën kohë
ndodhemi në një vit kur do ta
shënojmë edhe 20-vjetorin e tij
si president në Kosovën e lirë,
më 4 mars, dhe gjithashtu 30-

vjetorin e tij si president i parë
më 24 maj”, ka thënë
kryeministri Kurti.
Ish-presidentin Rugova e kanë
përkujtuar edhe liderët e
partive politike. 
Kryetari i LDK-së, Lumir
Abdixhiku, pasi ka bërë
homazhe, ka thënë se ish-
presidenti Rugova mbetet një
patriot i papërsëritshëm. “Sot
bashkë me anëtarë të LDK-së,
me struktura të LDK-së, kemi
ardhur të bëjmë nderime për
atin themeltar të Kosovës, për
presidentin historik të Kosovës.
Rugova mbetet një patriot i
papërsëritshëm që dha
vizionin e së ardhmes së
Kosovës. Këtë vizion e kemi
obligim ta vazhdojmë në
partneritet me ShBA-në për
anëtarësim në BE dhe NATO”,
ka thënë Abdixhiku.
Kurse kryetari i Partisë
Demokratike të Kosovës (PDK),
Memli Krasniqi, ka thënë se
Rugova ka lënë gjurmë të
mëdha në historinë e Kosovës.
“Presidenti Ibrahim Rugova
ishte udhëheqës politik që la
gjurmë të mëdha në historinë e
vendit tonë, në kuadër të
përpjekjeve sublime për liri
dhe pavarësi. Urtësia dhe

përkushtimi i tij për ta nxjerrë
në shesh të vërtetën e popullit
të Kosovës në periudhën e
rëndë të okupimit, i kanë
dhënë atij një vend të veçantë
në historinë më të re të vendit
tonë. Me rastin e 16-vjetorit të
ndarjes nga jeta të ish-
presidentit Rugova, ne sot
nderojmë jetën dhe veprën e
tij, që kishin në qendër idenë e
Kosovës së lirë e të pavarur”, ka
shkruar Krasniqi në llogarinë e
vet në “Facebook”.
Edhe lideri i AAK-së, Ramush
Haradinaj, ka përkujtuar ish-
presidentin Rugova. “Urtësia
dhe filozofia politike e
presidentit Ibrahim Rugova
mbeten ndër modelet më të
avancuara të të bërit politikë.
Unë kam përfituar shumë,
sepse në një fazë të
shtetndërtimit të Kosovës kemi
bashkëpunuar ngushtë. I
përjetshëm kujtimi për
presidentin historik Rugova”,
ka shkruar Haradinaj në
llogarinë e vet në “Facebook”.
Presidenti Rugova ka vdekur
më 21 janar të vitit 2006, pas
një beteje me kancerin në
mushkëri. Ai u varros me
nderime të larta shtetërore dhe
ushtarake.

Liderët institucionalë dhe partiakë
përkujtojnë ish-presidentin Rugova

PRISHTINË, 21 JANAR (ER) - Drejtori
ekzekutiv i Asociacionit të
Komunave të Kosovës (AKK),
Sazan Ibrahimi, të premten
është takuar me Avokatin e
Popullit, Naim Qelaj, me të cilin
ka biseduar për të biseduar
lidhur me Projektligjin për
inspektimin administrativ. Në
këtë takim Ibrahimi e ka
njoftuar Qelajn lidhur me
brengat e kryetarëve të
komunave për përmbajtjen e

këtij projektligji si dhe për
dyfishimin e detyrave të
institucioneve të tjera,
interferimin në ligjet e tjera,
cenimin e funksionimit të
demokracisë lokale dhe se ky
projektligj vlerësohet se është në
kundërshtim edhe me Kartën
Universale të të Drejtave të
Njeriut dhe Kartën Evropiane
për Vetëqeverisje Lokale.
Avokati i Popullit ka dëgjuar me
vëmendje brengat e kryetarëve

të komunave dhe ka premtuar se
do të ketë bashkëpunim të
ngushtë me Asociacionin e
Komunave të Kosovës për
trajtimin e këtij projektligji, por
edhe akteve të tjera ligjore në
kontekst të fushëveprimtarisë së
tij. Në takimin e radhës të AKK-
së do të marrë pjesë edhe Avokati
i Popullit për t’u informuar për së
afërmi me brengat e kryetarëve
të komunave dhe për këtë
çështje në përgjithësi.

Projektligji për inspektimin administrativ
diskutohet me Avokatin e Popullit
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PRISHTINË, 21 JANAR - Duke marrë
parasysh rreziqet që i kanosen
Kosovës, është e rëndësishme që
çdo i ri t’i dalë në mbrojtje vetes
dhe të tjerëve. Madje është e
domosdoshme të bëjmë shërbim
të detyrueshëm ushtarak, ka
thënë zëvendësministri i
Mbrojtjes, Shemsi Syla, në
debatin “Fol Hapur” të organizuar
nga Lëvizja “Fol”. 
Syla ka thënë se anash nuk do të
mbesë shkollimi i oficerëve dhe
nënoficerëve të FSK-së për të cilët
ka bërë me dije se do të
shkollohen jashtë vendit. “Është
shumë me rëndësi që për gjashtë
muaj i riu të jetë i përgatitur për

siguri. Në një punë sistematike në
reparte ushtarake gjashte muaj
do të ishte për ne shumë e
rëndësishme. Në anën tjetër,
duke marrë parasysh rreziqet që i
kanosen vendit, është e
rëndësishme që çdo i ri t’i dalë në
mbrojtje vetes dhe të tjerëve.
Duke marrë parasysh krejt këtë,
në të ardhmen është e
domosdoshme të bëjmë shërbim
të detyrueshëm”, ka thënë Syla.
Ai ka folur edhe për rrezikun e
armatimit të Serbisë. Teksa ka
folur për këtë, ai ka thënë se
Kosova shumë shpejt do të pajiset
me helikopterë. “Ne jemi në prag
që shumë shpejt të pajisemi me

helikopterë. Në vitin që shkoi me
400 kadetë i kemi plotësuar
kuadrot dhe kjo shkon në
kapacitet, ndërsa për këtë vit 820
rekrutë do të pranohen në Forcat
e Sigurisë”, ka thënë Syla.
Sukses Syla e ka konsideruar
performancën gjatë operacioneve
të ndryshme brenda dhe jashtë
vendit. Të njëjtën thotë se e kryen
në strehimin e refugjatëve afganë
dhe ndihmës që ua bënë
qytetarëve gjatë procesit të
vaksinimit nëpër fshatra të thella.
“Ushtarët tanë treguan
performancë të
jashtëzakonshme. Ushtarët tanë
kryen operacion të

jashtëzakonshëm për strehimin e
refugjatëve afganë. Për herë të
parë në një stërvitje në Evropë
dhe Afrikë në 20 shtete ne ishim
pjesë dhe treguam sukses të mirë.
Ne kemi pasur punë të mëdha në
mbështetje të autoriteteve civile.
Në fazën e pandemisë ne ishim
në mbështetje të organeve tona
për ta mbështetur vaksinimin në
shumë qytete dhe fshatra dhe
ndihmesa të tjera”, ka thënë ai.
Sfidë për këtë institucion të
sigurisë, ka thënë Syla, është
përcaktimi dhe frika e bombave të
pashpërthyera. Për hyrjen e FSK-
së në NATO, zëvendësministri
Syla ka thënë se fokus është

ndihma që do të na japin shtetet
që FSK-ja të jetë anëtare e kartës
së Atlantikut. “Ne gjithmonë e
kemi ngritur këtë çështje që të
jemi pjesë e forumeve. Për rrugën
në NATO duhet plotësuar disa
kushte. Jemi drejt rrugës së duhur.
Është rrugë e gjatë dhe e drejtë.
Gjithnjë synimet tona janë të qarta
dhe një prej objektivave të
ministrit është ta kemi kontrollin
civil, llogaridhënien dhe
transparencën. Në këtë drejtim ne
kemi punuar ngushtë që brenda
FSK-së llogaridhënia të jetë e
pranishme”, ka thënë
zëvendësministri i FSK-së, Shemsi
Syla.

Zëvendësministri i Mbrojtjes: FSK-ja shumë
shpejt do të pajiset me helikopterë

PRISHTINË, 21 JANAR (ER) -
Ambasadorja e Francës në Kosovë,
Marie Christine Butel dhe ai i
Gjermanisë, Jorn Rohde, kanë
lëshuar një deklaratë të përbashkët
me rastin e 59-vjetorit të Traktatit
Elysee në mes të Gjermanisë dhe
Francës.
Ambasadorët në deklaratën e tyre
kanë thënë se në historinë e Francës
dhe të Gjermanisë mund të gjejmë
frymëzim për pajtimin e
suksesshëm në mes të popujve. Ata
kanë thënë se ky frymëzim mund
t’u shërbejë Kosovës dhe Serbisë në
rrugën e tyre drejt pajtimit. “Ftojmë

Kosovën dhe Serbinë që të marrin
këtë frymëzim për t’u angazhuar
plotësisht në dialogun e lehtësuar
nga BE-ja dhe përfaqësuesi i
posaçëm, Miroslav Lajçak. Kjo është
rruga më e mirë drejt paqes,
prosperitetit dhe drejt BE-së.
Pikërisht në këtë dialog duhet të
bëhen propozime konstruktive të
cilat ruajnë të ardhmen dhe
interesat reciproke të të dy vendeve,
si dhe të qytetarëve të të dyja
vendeve. Përmes këtij dialogu
mund të ndërtohet besimi dhe
respekti për njëri-tjetrin dhe për
marrëveshjet e kaluara dhe të

ardhshme”, është thënë në
deklaratën e përbashkët të dy
ambasadorëve.
Ambasadorët kanë theksuar se
është gabim të mendohet se “status
quo”-ja është e mirë për palët.
“Kosova dhe Serbia janë Evropë,
Ballkani Perëndimor është në zemër
të saj. Bashkimi Evropian dhe
shtetet anëtare të tij, në ballë të të
cilave janë Franca dhe Gjermania,
ofrojnë mbështetje të fuqishme për
Kosovën dhe Serbinë, të cilat janë të
destinuara të integrohen në
Bashkimin tonë”, është thënë në
deklaratën e përbashkët.

Rohde dhe Butel: Kosova dhe Serbia ta ndjekin
shembullin e pajtimit franko-gjerman
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PRISHTINË, 21 JANAR (ER) -
Shefi i grupit parlamentar i
Partisë Demokratike të
Kosovës (PDK), Abelard
Tahiri, ka njoftuar se partia e
tij ka filluar mbledhjen e
nënshkrimeve për seancë të
jashtëzakonshme në lidhje
me rritjen e çmimit të
energjisë elektrike. Tahiri ka
shkruar në llogarinë e vet në
“Facebook”, se rritja e
energjisë po i godet qytetarët
dhe ekonominë e tyre
familjare. “Përcaktimi i
qeverisë për ta rritur çmimin

e energjisë elektrike jo veç që
shënon rritjen më të madhe
të kostos së rrymës në
historinë e Kosovës, por vjen
në një moment të tillë për të
shënuar edhe goditjen më të
ashpër ndaj qytetarëve dhe
ekonomive familjare”, ka
shkruar Tahiri. Ai ka
deklaruar se për mbajtjen e
seancës së jashtëzakonshme
është koordinuar edhe me
shefat e grupeve
parlamentare të LDK-së dhe
të AAK-së. “Në koordinim
me kryetarët e grupeve

parlamentare, z. Arben Gashi
dhe z. Besnik Tahiri, në emër
të dyzetë deputetëve të
Kuvendit, sot shtrova
kërkesën për mbajtjen e
seancës së jashtëzakonshme
për ditën e hënë, nga ora
12:00. Në këtë seancë të
jashtëzakonshme ne do të
debatojmë e do ta
ballafaqojmë qeverinë me
realitetin e qytetarëve, mbi
gjendjen dhe vështirësitë e të
cilëve ajo tashmë nuk ka
kurrfarë ndjeshmërie”, ka
shkruar Tahiri.

PDK-ja mbledh nënshkrimet për seancë të jashtëzakonshme për ta kundërshtuar shtrenjtimin e energjisë

21 JANAR (ER) - Kuvendi i
Kosovës, për shkak të
mungesës së kuorumit, nuk ka
arritur ta ratifikojë
marrëveshjen me Bankën
Botërore për reformën e
sistemit të ndihmës sociale. Kjo
marrëveshje është përkrahur
nga PDK-ja dhe AAK-ja, por jo
edhe nga LDK-ja. Marrëveshja
në fjalë kap vlerën e 47 milionë
eurove.
Deputeti i LDK-së, Avdullah
Hoti, ka thënë se nga viti 2008
nuk ka ndodhur që të merret
kredi për t’i paguar skemat
sociale. “Që të rishikohen
skemat pajtohemi sepse ka
qytetarë që plotësojnë kushtet
dhe nuk i marrin ato dhe
anasjelltas. Të merret kredi për
pagesë të skemave sociale kjo
nuk ka ndodhur asnjëherë,
ndoshta prej vitit 2008 e këndej
që shteti i Kosovës të marrë
kredi për t’i paguar skemat
sociale ose paga. Në fund të
fundit, çfarë shteti jemi nëse
nuk arrijmë që me të hyrat që
kemi t’i paguajmë skemat
sociale dhe pensionale. Vetëm
Palestina ose Sahara

Perëndimore, që kanë
vështirësi për konsolidimin e
institucioneve, marrin kredi të
tilla”, ka thënë Hoti, duke
shtuar se LDK-ja nuk e përkrah
këtë marrëveshje. 
Ndërsa ministri i Financave,
Hekuran Murati, ka thënë se
janë siguruar që gjatë
marrëveshjes me Bankën
Botërore pjesa më e madhe e
mjeteve të shkojnë në xhepat e
qytetarëve. “Si Ministri e
Financave kemi nënshkruar
marrëveshjen e financimit për
projektin e reformimit të
sistemit të ndihmës sociale me
Asociacionin Ndërkombëtar
për Zhvillim që është në kuadër
të Bankës Botërore. Vlera totale
kap shifrën e 47 milionë eurove
dhe do t’i mundësojë Qeverisë
së Kosovës që ta përmirësojë
efikasitetin e sistemit të
asistencës sociale ku përmes
testit të varfërisë do të
targetohen më mirë
shpenzimet e qeverisë të cilat
shkojnë drejt familjeve në
nevojë si dhe për avancimin e
sistemeve të integruara sociale
në mënyrë që të krijohet

mundësia që në të ardhmen të
zgjerohet baza e asistencës
sociale në raport me nevojat e
qytetarëve. Sa iu përket
kushteve të financimit,
maturiteti është 30 vjet, ku 5
vjet janë grej periudhë, kurse
interesi sillet në mes të 1.25 për
qind dhe 2 për qind, varësisht
nga tarifa dhe rregullimi i bazës
për tarifën e interesit. Jemi
siguruar që gjatë negocimit të
sigurojmë kushte sa më të mira
që sa më shumë mjete të

shkojnë në xhepat e qytetarëve.
Asistenca teknike është e
kufizuar”, ka thënë Murati.
Por, kjo marrëveshje nuk ka
kaluar. Ministri Murati e ka
kritikuar LDK-në për. “LDK-ja
sapo bëri histori në Kuvend!
Është hera e parë që një
marrëveshje financiare
ndërkombëtare rrëzohet në
Kuvendin e Republikës së
Kosovës. Marrëveshja e
nënshkruar me Bankën
Botërore kishte për synim

reformimin e skemës së
ndihmës sociale për të
targetuar sa më mirë dhe
përfshirë familjet në nevojë, që
është aq e nevojshme sidomos
në këto kohë”, ka shkruar
Murati në llogarinë e vet në
“Facebook”.
Ministri Murati ka njoftuar se
“projekti kishte synim
ndërtimin dhe integrimin e
sistemeve që këto familje të
mbështeteshin drejt integrimit
në tregun e punës, ashtu që
mbështetja sociale të ishte e
përkohshme dhe të shërbente
si fazë kalimtare deri në
punësimin e tyre”. “Nga kjo
marrëveshje do të përfitonin
dhjetëra mijëra familje. Në të
kaluarën ka pasur raste kur
marrëveshjet ndërkombëtare
nuk kanë kaluar, pasi nuk ka
pasur kuorum të mjaftueshëm
prej 80 votave, gjë që ka
nënkuptuar se janë shtyrë për
seancën e radhës, por
asnjëherë nuk ka ndodhur që
ato të rrëzohen kështu si bëri
LDK-ja sot. Por ja që LDK-ja
votoi kundër dhe e rrëzoi”, ka
shkruar Murati.

LDK-ja pamundëson ratifikimin e marrëveshjes 
me Bankën Botërore për 47 milionë euro kredi 

21 JANAR (ER) - Kuvendi i
Kosovës ka miratuar në lexim të
dytë Projektligjin për Gjykatën
Komerciale. Në favor të këtij
projektligji kanë votuar 75
deputetë. Me këtë rast,
kryeministri i Kosovës, Albin
Kurti, ka falënderuar deputetët
e Kosovës për votimin e këtij
projektligji. Kurti ka thënë se
themelimi i kësaj gjykate ka
qenë zotim i tyre zgjedhor.
Sipas tij, Ligji për Gjykatën
Komerciale krijon mundësi të
mjaftueshme për rritjen e
efikasitetit për zgjidhjen e
kontesteve tregtare, me qëllim
që të drejtat e bizneseve të
fituara nga zgjidhja e
mosmarrëveshjeve tregtare dhe
administrative të realizohen pa
vonesa, duke lehtësuar kësisoj
shfrytëzimin e kapitalit. “Ligji
siguron lirinë e sipërmarrjes,

barazinë e palëve, të drejtën e
pronës dhe zbatimin e
kontratave në përputhje me
Kushtetutën dhe ligjet e vendit.
Po ashtu, ndërton besimin e
investitorëve, duke përfshirë
mërgatën tonë, dhe i hap rrugë

zhvillimit të qëndrueshëm dhe
mirëqenies së qytetarëve të
republikës. Departamenti
Ekonomik i Gjykatës Themelore
në Prishtinë ka operuar me
kapacitete mjaft të kufizuara,
me ç’rast mesatarja e zgjidhjes

së vetëm një rasti të natyrës
ekonomike merrte 4 deri në 5
vjet kohë. Themelimi i Gjykatës
Komerciale do ta përmirësojë
gjendjen përmes aktgjykimeve
meritore për zgjidhje
përfundimtare të rasteve nga

gjyqtarët, numri i të cilëve do të
rritet konsiderueshëm, nga
vetëm pesë sa kanë qenë deri
tash. Mbi 3 000 raste qysh në
fillim do të jenë subjekt
shqyrtimi i kësaj gjykate, që do
të ketë juridiksion edhe për
rastet përmbarimore, duke
zgjidhur afërsisht 500 raste të
kësaj natyre në vit”, ka shkruar
Kurti në llogarinë e vet në
“Facebook”. Sipas Kurtit, ky ligj
do të ketë ndikim ekonomik
tejet pozitiv në vendin tonë.
“Lehtësohet tërheqja e
investimeve të jashtme, duke na
bërë kredibilë, seriozë dhe të
përkushtuar për drejtësi dhe të
drejtën, drejt zhvillimit
ekonomik. Ligji për Gjykatën
Komerciale i shërben shtetit të
së drejtës si parakusht i
zhvillimit ekonomik”, ka
shkruar Kurti.

Hapet rruga për themelimin e Gjykatës Komerciale
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Nga Cristian GHERASIM
“Eu Observer”

Asnjë vend në Ballkan nuk është
kursyer nga një kombinim i
rrezikshëm i emigrimit dhe
plakjes së popullsisë. Në
aspektin demografik, kombi i
vogël i Maqedonisë së Veriut ka
vuajtur jo pak. Vendi ballkanik ka
humbur çerekun e popullsisë së
tij që nga fillimi i viteve 1990.
Regjistrimi i fundit i kryer në
fund të vitit të kaluar, tregon një
rënie të popullsisë me 10 për
qind në vetëm 2 dekadat e
fundit. Gati 600.000 maqedonas
u shpërngulën jashtë vendit në
dekadat pas pavarësisë së vendit.
Në Shqipërinë fqinje situata
është edhe më e rëndë.
1.7 milionë njerëz, ose 37 për
qind e popullsisë, janë larguar
nga vendi gjatë 3 dekadave të
fundit. Sipas raportit të OKB-së
mbi perspektivat e popullsisë,
popullsia prej thuajse 3 milionë
banorësh pritet të bjerë nën 1
milionë banorë deri në fund të
këtij shekulli.
Të dyja vendet shpresojnë se një
anëtarësim i shpejtë në
Bashkimin Evropian, do t’u
sigurojë një të ardhme më të
mirë, dhe do të ndryshojë

modelin e migracionit.
Bisedimet e pranimit të
Maqedonisë së Veriut në union,
ishin bllokuar në të kaluarën nga
Greqia për shkak të një konflikti
të gjatë mbi emrin e këtij shteti.
Tani, përparimi drejt BE-së i
Maqedonisë së Veriut dhe i
Shqipërisë është bllokuar për
shkak të vetos që ka vendosur
Bullgaria. Një vend tjetër
ballkanik i prekur rëndë nga
rënia e popullsisë është Serbia.
Sipas të dhënave të Bankës
Botërore, vendi me gati 7
milionë banorëpritet të ketë 1
milion banorë më pak deri në
vitin 2050.
Vetë autoritetet serbe thonë se ky
vend po humb një qytet çdo vit.
Qindra mijëra serbë u larguan
nga vendi pas luftërave të
shpërbërjes së ish-Jugosllavisë
në vitet 1990. Ekonomia serbe u
ndikua shumë edhe pas
sanksioneve që i paraprinë
bombardimeve të NATO-s të
vitit1999 për t’i dhënë fund
konfliktit të përgjakshëm në
Kosovë.
Sipas një analize të OECD-së
mbi gatishmërinë e sistemit
shëndetësor serb për të luftuar
pandeminë e Covid-19, të
dhënat tregojnë se mbi 10.000
mjekë u larguan nga Serbia drejt

Evropës Perëndimore gjatë 20
viteve të fundit, dhe sistemit
shëndetësor i mungojnë
aktualisht 3.500 mjekë dhe 8.000
infermierë.
Disa nga arsyet pse rajoni i
Ballkanit ka pasur një
emigracion në nivele kaq të larta
gjatë dekadave të fundit, mund
të gjurmohen tek shpërbërja e
ish-Jugosllavisë, luftërat civile
dhe vështirësitë ekonomike që
pasuan.
Bosnje Hercegovina është
ndoshta vendi më i goditur në
rajon. Disa studime pretendojnë
se gati gjysma e qytetarëve të
lindur në këtë vend nuk jetojnë
më atje. Një shembull tjetër i
spikatur është Kosova, që ka
humbur 15.4 për qind të
popullsisë së saj midis
viteve2007–2018.
Kroacia është anëtare e
Bashkimit Evropian që nga viti
2013. Që atëherë, më shumë se
çerek milioni kroatë janë larguar
nga vendi, duke kërkuar punë
me paga më të mira jashtë
vendit. Popullsia prej pak më
shumë se 4 milionë banorësh,
është tkurrur me thuajse 10 për
qind në një dekadë.
Qeveria e Zagrebit po përpiqet të
ndryshojë situatën dhe u ka
premtuar së fundmi kroatëve të

diasporës deri në 26.000 euro
nëse rikthehen në vendin e tyre
dhe hapin një biznes. Edhe
Greqia po shfaq të njëjtat
tendenca shqetësuese. Sipas
agjencisë greke të statistikave,
midis viteve 2011–2020 popullsia
e vendit u tkurr me gjysmë
milionë.
Rënia e popullsisë greke gjatë
dekadës së fundit, ka ndodhur
për shkak të disa faktorëve.
Është më se e qartë se kriza
financiare e vitit 2009 luajti një
rol të madh, ku shumë prej tyre
ose u zhvendosën jashtë vendit
ose hezituan të krijonin një
familje në Greqi për shkak të një
të ardhmeje të pasigurt.
Plakja luan një rol të madh në
përshpejtimin e rënies së
popullsisë në rajon. Sipas
parashikimeve të fundit të
Eurostat,deri në vitin 2050,
mosha mesatare e popullsisë Në
Rumani dhe Bullgari pritet të
rritet me të paktën 8 vjet.
Të dhënat e Institutit të
Statistikave në Rumani, tregojnë
se sa shpejt është plakur
popullsia gjatë viteve të fundit.
Qarku Valcea kaloi nga 126
qytetarë të moshuar për çdo 100
të rinj, në 185 të moshuar për
çdo 100 të rinj, brenda vetëm 10
viteve.

Një popullsi e moshuar
nënkupton mungesë të fuqisë
punëtore në dispozicion, por
edhe rritje të shpenzimeve
qeveritare për skemat e
pensioneve dhe kujdesin
shëndetësor. Kostoja e një numri
në rënie të të rinjve në Ballkan
është llogaritur nga Fondacioni
Westminster për Demokraci dhe
Instituti për Zhvillim dhe
Inovacion.
Studimi tregon se rajoni i
Ballkanit Perëndimor po
humbet çdo vit miliarda euro
për shkak të migrimit të të rinjve.
Për të vlerësuar pasojat
ekonomike të kësaj dukurie,
studimi merr parasysh si kostot e
lidhura me arsimin – 2.46
miliardë euro – po ashtu edhe
humbjet e mundshme në rritjen
e PBB-së, pikërisht për shkak të
largimit të të rinjve nga këto
vende.
Llogaritet se vendet e Ballkanit
Perëndimor humbasin për
shkak të migrimit të të rinjve
rreth3.08 miliardë euro çdo vit
në rritjen e mundshme të PBB-
së dhe në rënien e konsumit.
Nëse kësaj shifre i shtohen
shpenzimet mbi arsimimin e
tyre,atëherë kostoja në total
është rreth 5.5 miliardë euro në
vit.

Kriza demografike po rrënon Ballkanin
Perëndimor,5.5 miliardë euro dëme në vit
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Drita huazon Priestleyn tek Ulpiana

Skuadra e Dritës të premten ka njoftuar se e ka
huazuar deri në fund të këtij edicioni Esosa Priestley
Irogue. “FC Drita ju njofton se ka huazuar futbollistin
Esosa Priestley Irogue te KF Ulpiana për gjashtë muajt
e ardhshëm. Marrëveshja është arritur në mes të dy
klubeve dhe Priestley do të jetë pjesë e KF Ulpianës në
stinorin pranveror, me mundësi vazhdimi.
Faleminderit Priestley, suksese!”, thuhet në njoftimin e
Dritës.

Shaqiri do të largohet nga Lyoni, nuk
mungojnë ofertat 

Xherdan Shaqiri nuk e ka treguar veten në skuadrën e
Olympique Lyon dhe pritet të largohet gjatë këtij
muaji. Mediumi gjerman “Sky Sport” raporton se
reprezentuesi i Zvicrës ka marrë disa oferta, përfshirë
klube nga Anglia, Italia dhe Amerika. Ish-futbollisti i
Baselit, Bayernit, Interit, Stoke Cityt e Liverpoolit, po e
kërkon një klub në të cilin mund të luajë rregullisht,
pasi ai synon të jetë pjesë e rëndësishme e Kombëtares
së Zvicrës në Botërorin e Katarit këtë vit.

West Ham-it në garë për Brojën 
Steve Sidwell, ish-lojtari i Chelseat, duke folur për të
ardhmen e Armando Brojës, ka nxjerrë në skenë edhe
skuadrën e West Hamit. Pas largimit të Halerit drejt
Ajaksit në janar të 2021-shit, trajneri David Moyes e ka
shprehur qartë se është në kërkim të një sulmuesi
potent, që të shtyjë sa më shumë ekipin përpara. “Unë
do të preferoja Armando Brojën, është i ri dhe i uritur.
Mendoj se duhet të jetë te West Hami. Ai po tregon se
mëson shpejt. Për mua është i duhuri”, përfundoi ish-
lojtari i Chelseat.

FC Ferizaj zhvendoset në Durrës 
Skuadra e Ferizajt e ka zhvilluar stërvitjen e fundit në
Kosovë, kurse sot (e shtunë) do të udhëtojë drejt
Durrësit për ta vazhduar fazën përgatitore. Klubi që
bën gara në Ligën e Parë të Kosovës pritet që në
Shqipëri të qëndrojë tetë ditë dhe do t’i zhvillojë edhe
disa ndeshje kontrolluese. “Skuadra jonë përfundon
seancën e fundit stërvitore në stadiumin e qytetit. Sot
skuadra jonë e ka përfunduar seancën e fundit
stërvitore në stadiumin e qytetit, pasi të shtunën në
orët e mëngjesit do të udhëtojmë drejt Shqipërisë për
ta vazhduar fazën e dytë të përgatitjeve. Skuadra jonë
fazën përgatitore do ta kryejë në qytetin e Durrësit, ku
do të qëndrojmë 8 ditë dhe do t’i zhvillojmë edhe disa
ndeshje kontrolluese”, thuhet në njoftimin e kësaj
skuadre.

SHKURT 

ZWICKAU, 21 JANAR - Trajneri i
njohur gjerman Christoph
Daum e ka refuzuar ofertën e
Përfaqësueses së Kosovës.
Lajmin e ka konfirmuar vetë
trajneri gjerman në një
intervistë për “pfalz-echo.de”.
“Së fundmi kam marrë një
kërkesë nga Kosova për t’u bërë
trajner i kombëtares, gjë që do
të kishte qenë interesante por,

ashtu si kërkesat nga Holanda
dhe Belgjika, unë refuzova”, ka
thënë 68-vjeçari. “Jam i
vetëdijshëm që me njohuritë
dhe përvojën time mund të jem
një ndihmë e vlefshme për disa
klube për t’i arritur objektivat që
kanë vendosur. Por vetëm të
kesh një punë dhe të mbash një
ekip në ligë – që sigurisht është
gjithashtu një objektiv i

rëndësishëm – nuk është më
sfida e duhur për mua”, ka
shtuar Daum. Ai në njëfarë
mënyre konfirmoi se, pasi ka
menaxhuar shumë klube si
Fenerbahçe, Bayer Leverkusen
e shumë të tjera, nuk është i
interesuar të bëjë të njëjtën gjë,
por ja që as oferta e Kosovës nuk
e bindi që të provojë diçka më
ndryshe.

Daum: E kam refuzuar Kosovën

PRISHTINË, 21 JANAR - Në
fundjavë do të zhvillohen dy
ndeshje të javës së 17-të në Art
Motion Superligën e Kosovës
në basketboll, kurse rezultatet e
dy ndeshjeve të tjera do të
barten nga Liga Unike. Të
shtunën, Trepça, pas dy
humbjeve në stinorin
pranveror, do të përballet me
Dritën, që ka 16 humbje në 16
ndeshje të zhvilluara, kurse
mitrovicasit kanë dhjetë fitore
dhe gjashtë humbje, duke u
renditur në vendin e tretë në
tabelë. 
Të dielën do të zhvillohet duel
më interesant ndërmjet
Bashkimit dhe Sigal Prishtinës.
Të dyja skuadrat kanë nga tetë
fitore dhe tetë humbje, andaj

pritet një përballje e
barabartë në mes të
skuadrave me traditë në
basketbollin e Kosovës. Peja
- Rahoveci dhe Prizreni 16 -
Golden Eagle Ylli nuk do të
luajnë këtë fundjavë dhe
rezultatet do të barten nga
Liga Unike. Në xhiron e 12-
të në Superligën e Femrave
skuadrat favorite presin
fitore, të paktën janë
favorite në letër. 
Të shtunën kampionia e
Kosovës, Penza, do të
ndeshet me Vëllaznimin e
Gjakovës. Vashat pejane
kanë nëntë fitore dhe dy
humbje, ndërsa ato kuqezi tri
fitore dhe tetë humbje. Liderja
aktuale, Prishtina, që numëron

11 fitore në 11 përballje të
zhvilluara, do të sfidohet nga
Trepça. Skuadra mitrovicase ka
tri fitore dhe tetë humbje.

Dy duele të forta në
Superligën e meshkujve 

Në këtë fundjavë zhvillohen ndeshjet e radhës në Superligën e Kosovës në
basketboll për meshkuj dhe femra. Drita - Trepça është përballja që
zhvillohet sonte, kurse nesër përballen Bashkimi - Sigal Prishtina. Në elitën
e femrave sot zhvillon dy ndeshje 

SUPERLIGA - Java 17

Të shtunën takohen:

19:00 Drita - Trepça

Të dielën takohen:
17:00 Bashkimi - Sigal Prishtina                       
Peja - Rahoveci (Rezultati nga Liga
Unike)
Prizreni 16 - Golden Eagle Ylli
(Rezultati nga Liga Unike)
Superliga e Femrave - Java 12 

Të shtunën takohen:
14:00 Penza - Vëllaznimi
14:00 Prishtina - Trepça
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Melbourne, 21 janar - Numri 1
në botë për meshkuj në tenis,
Novak Djokoviq, pritet të
paditë qeverinë australiane pas
përjashtimit nga Australia për
shkak të mosvaksinimit dhe
pamundësisë për të marrë

pjesë në grand slamin e parë
sezonal që po zhvillohet në
Melbourne. Mediet bëjnë me
dije se tenisti dhe avokatët e tij
janë duke studiuar se çfarë
hapash duhet të kryejnë për të
nisur një çështje gjyqësore ndaj

qeverisë, e cila dy herë anuloi
lejen e qëndrimit të tenistit
(për mosmarrjen e vaksinës,
shkelje të procedurave dhe
karantinës). Nëntë herë fituesi i
Australian Open do të kërkojë
3.85 milionë euro

dëmshpërblim nga qeveria e
këtij vendi për keqtrajtim. Në
këtë shumë përfshihet edhe
premia prej 2 milionë eurosh
që merr fituesi, duke qenë se ai
është ende kampion në fuqi i
këtij grand slami.

Djokoviqi do ta paditë Qeverinë e Australisë 

Joshua: Do të mbretëroj sërish

Boksieri britanik Anthony Joshua ka hedhur poshtë çdo
dyshim në lidhje me të ardhmen e tij. Ai konfirmoi se do ta
zhvillojë revanshin ndaj ukrainasit Oleksandr Usyk, ndaj të
cilit synon fitoren dhe hakmarrjen për humbjen e zhvilluar
në shtator
të vitit të kaluar, ku humbi titujt. “Në duelin e radhës do ta
mposht atë dhe do t’ia marr të gjithë titujt kampionë. Do të
mbretëroj sërish dhe do të bëhem për të tretën herë kampion
bote në peshën e rëndë, duan apo nuk duan njerëzit”, u
shpreh Anthony Joshua, ish-kampion bote në peshën e
rëndë. 

Llorisi zgjat kontratën me Tottenhamin
deri më 2024

Kapiteni i Tottenham Hotspurit, Hugo Lloris, ka rënë dakord
për një kontratë të re dyvjeçare, duke vazhduar qëndrimin në
klub deri në vitin 2024. Marrëveshja ekzistuese e portierit
francez do të skadonte në verë dhe ai ka qenë i lirë të flasë
me klubet e huaja që nga fillimi i janarit. Fitues i Kupës së
Botës me Francën në vitin 2018, 35-vjeçari iu bashkua
Tottenhamit nga Lyon më 2012, shkruan BBC. Që atëherë ai
ka bërë 318 paraqitje në Premierë Ligë, duke mbajtur portën
e paprekur në 112 ndeshje.

Newcastle, afër marrëveshjes me
Costën  

Newcastle Unitedi është klubi i fundit që ka shprehur
interesim për sulmuesin Diego Costa, i cili është i lirë të
nënshkruajë. “Mirror” raporton se klubi anglez ka nevojë për
përforcime për t’i shpëtuar rënies. Sulmuesi ka luajtur në të
kaluarën te Chelsea dhe nuk do të ketë vështirësi për t’u
përshtatur në Premierë Ligë, kështu që ai mund t’i bashkohet
skuadrës menjëherë. Nuk janë vetëm në garë, pasi Diego
Costa është shoqëruar me Arsenalin, Barcelonën, Cadiz dhe
Elche.

Ancelotti: Hazardi dhe Isco na fituan
ndeshjen

Trajneri i Real Madridit, Carlo Ancelotti, ka lavdëruar dyshen
Eden Hazard dhe Isco. Ata u inkuadruan nga stoli në Kupën e
Mbretit, duke realizuar golat që e kualifikuan Real Madridin
në çerekfinale. Isco realizoi golin e barazimit, kurse Hazardi
shënoi golin e fitores. “Hazard dhe Isco na kanë fituar
ndeshjen. Duhet ta theksojmë këtë sepse është vërtet
domethënëse. Të dy meritojnë më shumë minuta dhe unë
llogaris në të dy”, u shpreh Ancelotti.

Xavi: Të mësojmë nga humbja 

Barcelona u eliminua nga “Copa del Rey” pasi pësoi humbje
nga Bilbao në vazhdime me rezultat 2-3. Trajneri Xavi
Hernandez kërkon që skuadra e tij ta mbledhë forcën dhe të
fokusohet në Evropa Ligë dhe La Liga. “Nuk më pëlqen fjala
dështim. Dhe nëse është dështim, le të jetë për të mësuar. Le
të mësojmë nga gabimet. Na kanë mbetur dy luftëra: Evropa
Ligë dhe La Liga. Ne kemi tentuar dhe kemi luftuar deri në
fund”, u shpreh Xavi. “Më duhet ta përgëzoj Athelticon. Në
shumë momente ka qenë më i mirë. Është i organizuar
shumë mirë dhe është një rival shumë i vështirë”, ka
deklaruar Xavi.

SHKURT 

PRIZREN, 21 JANAR - KF Liria e ka
mbyllur stinorin vjeshtor në
pozitën e gjashtë të Grupit A në
Ligën e Parë të Kosovës, me 19 pikë
në 14 ndeshje, tetë më pak se
vendi i parë, të cilin e mban Trepça
’89. Skuadra nga Prizreni,
pavarësisht prej kushteve të mira
brenda klubit, nuk ka arritur
rezultate të kënaqshme në pjesën
e parë kampionale, por shpresat
janë të mëdha në vazhdim.
Prizrenasit kanë arritur
marrëveshje me dhjetë futbollistë
në afatin kalimtar të janarit. Bëhet
fjalë për Viktor Kukën, Roni
Gashin, Astrit Berishën, Hawes
Stewart, Daniel Goncalves, Altin
Aliun, Endrit Vitijën, Festim
Haxhiun, Nderim Hasanin dhe
Visar Berishën.
Në një intervistë për “Olle”, kryetari
i KF Lirisë, Ekrem Elshani, flet për
gjendjen momentale të klubit dhe
synimet në vazhdim. “Në vazhdën
e konsolidimit të skuadrës për
stinorin pranveror 2021/22, ne
drejtuesit e klubit tani jemi afër
përmbylljes së marrëveshjeve me
futbollistë. Aktualisht kemi sjellë
freski dhe përforcime, diku rreth
dhjetë sosh. Qëllimi dhe synimi
ynë dihet qartë, kthimi në

Superligë, sepse s’ka alternativë
tjetër”, ka thënë Elshani. 
Presidenti i Lirisë tregon se në
klubin e tij ka motiv të madh për
punë dhe nuk mungon asgjë,
duke filluar nga pagat e deri te
transporti e rekuizitat e
nevojshme. “Në skuadrën tonë
tani nuk mungon asgjë përpos
rezultateve, e këto tani shpresojmë
t’i kthejmë. Janë krijuar rrethanat e
reja, sepse ka motiv shtesë për
punë, duke marrë për bazë
përforcimet me lojtarë, pastaj
ndryshimin në infrastrukturën e

stadiumit, kushtet e mira të krijuara
për lojtarë, si pagat, ushqimi, fjetja,
transporti, veshmbathjet dhe
rekuizitat e nevojshme janë motive
shtesë që kjo skuadër te ‘luftojë’ në
fushë për kthimin në Superligë”, ka
shtuar Elshani për “Olle”. 
Kujtojmë se skuadrën me traditë në
Kosovë gjatë stinorit pranveror do
ta drejtojë trajneri Granit Begolli, i
cili ka marrë detyrën pak kohë më
parë. Skuadra e Lirisë ka filluar
përgatitjet nga data 5 janar, kurse
prej datës 26 janar përgatitjet do të
zhvillohen në Durrës.

Liria transferon dhjetë futbollistë,
synohet rikthimi në Superligë

MELBURN, 21 JANAR - Rasti i tenistit
Novak Djokoviq, që u përjashtua
nga Australia pasi nuk ishte i
vaksinuar, duke mos luajtur në
grand slam, duket se ka vënë para
përgjegjësisë organizatorët e garës
së Çmimit të Madh të Australisë
në Formula 1. Ata janë shprehur
se nuk do të lejojnë që ajo që
ndodhi një javë më parë me
tenistin serb të përsëritet me
pilotët në garën që do të zhvillohet
në mesin e prillit në Melburn. “Në
Australi nuk janë zhvilluar dy garat
e fundit të Formulës 1 dhe gjatë
kësaj kohe janë zhvilluar 41 gara
që kanë pasur dinamikën e
historinë e tyre në lidhje me
pandeminë Covid-19. Çdo shtet
ka rregullat e tij dhe Formula 1 ka
treguar se di të veprojë, duke
garantuar vijimin e kampionatit.
Gjithsesi, ne kemi rregullat tona
dhe çdo personel që do të hyjë në
Australi duhet të jetë i vaksinuar”.
Ka qenë kjo deklarata e bërë nga
Andrew Westacott, shefi i garës së
Australisë në
Formula 1, e cila në prill do të

zhvillohet në Melburn Park. “Të
gjithë duhet të jenë të vaksinuar,
pilotët dhe stafi. Të gjithë ata që do
të dalin pozitivë pas mbërritjes

nuk do të lejohen të qëndrojnë në
bokse. Kjo vlen edhe për
MotoGP”, u shpreh Andrew
Westacott.

Pilotët e pavaksinuar nuk do të
lejohen të garojnë në Melburn 
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� Ramiz Bakalli Gjakovë shpall të
pavlefshme diplomën e Q.P.A. “Kadri
Kusari” Gjakovë.

� Mirabda Sahatiça  Gjakovë shpall të
pavlefshme dëftesat e kl. I, II, dhe
diplomën e SH.M. Ekonomike “Kadri
Kusari” Gjakovë.

� Jeton Thaqi shpall te pavlefshme
diplomën shmlt "11 Marsi " Prizren.

� Ardi Bytyqi shpall te pavlefshme
dëftesat e kl l - V dhe Vl lX shfmu " Leke
Dukagjini " Prizren.

� Dugagjin Rizanaj shpall te
pavlefshme deftesat e kl l - Vlll shfmu "
Dëshmorët e Zhurit " Zhur.

� Ahmed Dani shpall te pavlefshme
diplomën shmlt "11 Marsi " Prizren.

� Salmedin Kasi shpall te pavlefshme
diplomën shmlt "11 Marsi " Prizren.

� Mjellma Nagavci nga Gjakova, shpall
të pavlefshme diplomën e fakultetit të
Edukimit të lëshuar nga ish-SHLP “Bajram
Curri” tash Universiteti “Fehmi Agani”,
Gjakovë.

� Lirim Dajaku shpalle te pavlefshme
diplomën e ShMLT "Anton Ceta"

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

>> SHPALLJE TË VOGLA <<
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