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MOSKË, 31 KORRIK - Presidenti
rus Vladimir Putin ka
nënshkruar një dekret për
përditësimin e doktrinës
detare ku përshkruhen kufijtë
detarë të vendit dhe NATO
dhe Shtetet e Bashkuara
konsiderohen kërcënimet
kryesore të Rusisë.
Dekreti, që u nënshkrua më
31 korrik në Ditën e Marinës,
hyn në fuqi menjëherë.
Në doktrinë përmenden
aktivitetet dhe rritja e
mundshme e aleancës
ushtarake të NATO-s, dëshira

e pretenduar e ShBA-së për të
dominuar detet dhe
supozimet se dëshiron të ketë
pretendime mbi territorin e
Rusisë. Në doktrinë, po ashtu,
përmenden, si kërcënime për
sigurinë e Rusisë, një sërë
shtetesh të huaja.
Po ashtu, thuhet se Moska
synon ta rrisë potencialin e
flotës detare. Në doktrinë
theksohet rëndësia strategjike
e përpjekjeve të fundit ruse
për ta zhvilluar Rrugën
Veriore Detare, të gjatë 5 600
kilometra, që do t’i lejonte

anijet me dërgesa dhe anijet e
tjera të mëdha të udhëtojnë
përgjatë bregut të Artikut të
Rusisë në Ngushticën e
Beringut.
Duke folur në shënimin e
Ditës së Marinës, Putini tha se
kjo doktrinë thotë se Arktiku,
Deti i Zi, ai i Okhotskit dhe
Beringut, si dhe ngushticat e
Baltikut dhe Kurilit janë zona
me interes kombëtar. Ai tha se
aftësia e marinës ruse për t’iu
përgjigjur kërcënimeve
menjëherë është kyçe në
mbrojtjen e sovranitetit dhe

lirive në Rusi. Putini shtoi se
forcat detare, tokësore, ajrore

dhe nëndetëset janë në
gatishmëri të lartë dhe
“vazhdimisht po
përmirësohen”.
Presidenti rus premtoi se do
të ketë ndërtim në shkallë të
gjerë të anijeve dhe do të
investohet në programet për
kërkime shkencore detare.
Doktrina detare ruse fillimisht
ishte miratuar më 2001. Ky
dokument u përditësua në
verën e vitit 2015 pas
aneksimit të paligjshëm rus të
Gadishullit ukrainas të
Krimesë.

Rusia i konsideron NATO-n dhe ShBA-në 
kërcënime kryesore

ANKARA, 31 KORRIK - Një
zëdhënës i presidentit të
Turqisë, Rexhep Tajip
Erdogan, tha se ka gjasa të
mëdha që anija e parë me
eksporte të drithërave të
largohet nga Ukraina më 1
gusht. “Nëse të gjitha detajet
kompletohen deri nesër,
gjasat janë të mëdha që anija
e parë do të largohet nga
porti nesër”, tha për
televizionin turk “Kanal 7”
zëdhënësi Ibrahim Kalin.
Presidenti ukrainas
Volodymyr Zelensky tha më
herët gjatë kësaj jave se
Ukraina është e gatshme t’i

nisë eksportet e miliona tonë
drithërave të cilat aktualisht

gjenden në portet në jug të
vendit. Ai tha se po presin

nga Turqia dhe Kombet e
Bashkuara, që janë pajtuar që
t’i mbikëqyrin dërgesat, ta
nisin operimin.
Kievi dhe Moska nënshkruan
marrëveshje me Turqinë dhe
OKB-në më 22 korrik, me
synimin që të zhbllokohen tri
portet ukrainase - në Odesa,
Çernomorsk dhe Juzhni - që
janë bllokuar qëkur Rusia nisi
pushtimin e Ukrainës më 24
shkurt.
Marrëveshja mundëson që
miliona tonë drithëra dhe
plehra të mund të dërgohen
në mbarë botën teksa
bllokadat në Ukrainë kanë

nxitur një krizë ushqimore në
botë.
Ukraina dhe Rusia janë dy
prej eksportuesve më të
mëdha në botë të drithërave.
Zelensky shkroi më 31 korrik
në “Twitter” se të korrat e
drithërave të Ukrainës mund
të jenë përgjysmë më pak
sesa zakonisht për shkak të
luftës. Ai tha se “qëllimi ynë
kryesor është ta
parandalojmë krizën globale
ushqimore të shkaktuar nga
pushtimi rus. Megjithatë,
drithi gjen mënyra
alternative për t’u
transportuar”, tha ai.

Turqia thotë se eksportet e para të drithit 
ukrainas mund të nisin më 1 gusht

UASHINGTON, 31 KORRIK -
Presidenti i Shteteve të
Bashkuara, Joe Biden, sërish
ka rezultuar pozitiv për
Covid-19, tha më 30 korrik
mjeku i Shtëpisë së Bardhë.
Sipas deklaratës, presidenti
Biden nuk ka asnjë simptomë
dhe ndihet “shumë mirë”.
Biden, i cili rezultoi pozitiv
për sëmundjen Covid-19
nëntë ditë më parë, por më
pas rezultoi negativ dy herë
gjatë kësaj jave, do të
rikthehet në izolim, tha
mjeku i Shtëpisë së Bardhë,

Kevin O’Connor. Ai shtoi se
ky ishte një rast i rrallë i
rikthimit të virusit, pasi
presidenti u shërua nga
sëmundja duke iu nënshtruar
një terapie me ilaçe anti-
virale.
Bideni shkroi në “Twitter” se
rastet e riinfektimit janë të
rralla. “Nuk kam asnjë
simptomë dhe do të
izolohem për hir të sigurisë të
të gjithë personave përreth
meje. Unë ende jam duke
punuar dhe do t’i rikthehem
terrenit shumë shpejt”, tha ai.

O’Connor tha se Biden, i cili
është 79 vjeç, në katër ditët e
fundit ka rezultuar negativ. Ai
shtoi se nuk ka plane që
presidenti t’i nënshtrohet
trajtimit mjekësor sikurse më
parë, pasi ai nuk ka
simptoma.
Bideni e ka përshkruar
përvojën e tij të mëhershme
me Covid-19 si të lehtë, duke
thënë se ishte në gjendje të
punonte nga izolimi. Ai ka
argumentuar se kjo ishte falë
vaksinave që ka marrë dhe
trajtimeve të tjera.

Bideni sërish rezulton pozitiv për Covid-19

KIEV, 31 KORRIK - Presidenti i
Ukrainës, Volodymyr
Zelensky, ka njoftuar se
qeveria ka vendosur që të
urdhërojë evakuim të
detyrueshëm të banorëve

nga rajoni i Donjeckut, që
është skenë e luftimeve
intensive me forcat
pushtuese ruse.
Gjatë një adresimi në orët e
vona të 30 korrikut,

Zelensky tha se qindra-
mijëra njerëz ende janë në
zonat e luftës në rajonin e
Donbasit dhe se ata duhet të
largohen. “Sa më shumë
njerëz që të largohen tani

nga Donjecku, aq më pak
njerëz do të ketë kohë
ushtria ruse që të vrasë”, tha
ai, duke shtuar se banorët
që do të evakuohen do të
kompensohen.

Zelensky urdhëron evakuimin e banorëve nga Donjecku
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PRISHTINË, 31 KORRIK - Policia e
Kosovës tha se ka arrestuar 18
persona nën dyshimet për
trafikim të emigrantëve. Sipas
policisë, dyshohet se
emigrantët, kryesisht aziatikë,
kanë hyrë ilegalisht nga
Shqipëria, janë dërguar në
pjesën veriore të Kosovës dhe

destinacioni i tyre i fundit ishte
për në shtetet perëndimore.
Hetimet kanë nisur në muajin
mars të këtij viti dhe më 14
korrik është arrestuar një shtetas
sirian me inicialet M. A., që
dyshohet se ka organizuar
kontrabandën e emigrantëve.
Ndërkaq, më 30 korrik policia tha
se realizoi operacionin e koduar
“Shkoza”. Në fshatin Shkozë të
Prizrenit autoritetet e rendit

thanë se kryen kontrolle në tri
lokacione. “Në njërin nga
lokacionet një i dyshuar tentoi t’i
godasë me veturë zyrtarët
policorë. Ai është arrestuar për
‘sulm ndaj personit zyrtar’ dhe
dërguar në mbajtje. Ndaj tij është
veçuar lënda nga të dyshuarit e
tjerë të përfshirë në ‘kontrabandë
të emigrantëve’”, thuhet në
njoftim.
Në operacionin e 30 korrikut janë

arrestuar 16 të dyshuar për
kontrabandim të emigrantëve
dhe një për armëmbajtje pa leje.
“Nga të dyshuarit janë
sekuestruar katër armë zjarri, 95
copë fishekë, tre autobusë, dy
vetura, dy radiolidhje dhe 17
telefona celularë”, thuhet në
njoftim.
Policia tha se, pas intervistimit, 17
të dyshuar janë dërguar në
mbajtje, ndërkaq ndaj njërit rasti

do të vazhdojë në procedurë të
rregullt.
Që nga viti 2015 shtetet e Ballkanit
Perëndimor janë shndërruar në
qendër transiti për personat që
ikin nga Lindja e Mesme dhe
Afrika dhe që synojnë të arrijnë në
shtetet e Bashkimit Evropian.
Kosova ka qendra për pranimin
e emigrantëve, por shumica e
tyre e përdorin këtë shtet si
transit për në BE.

Dhjetëra të arrestuar 
për trafikim me emigrantë

PRISHTINË, 32 KORRIK - Presidentja
e Kosovës, Vjosa Osmani, dhe
kryeministri Albin Kurti, thanë
se gjatë vizitës së tyre në Shtetet
e Bashkuara është rikonfirmuar
mbështetja e Uashingtonit për
Kosovën si në fushën e
ekonomisë, por edhe të
integrimeve evropiane.
Osmani dhe Kurti qëndruan për
disa ditë në ShBA, ku u takuan
me sekretarin amerikan të
Shtetit, Antony Blinken, dhe
morën pjesë në nënshkrimin e
një marrëveshjeje në vlerë prej
mbi 200 milionë dollarësh me
Korporatën e Sfidës së
Mijëvjeçarit (MCC).
Pas kthimit në Kosovë, në një
konferencë për medie në
aeroportin “Adem Jashari”,
Osmani tha se në takim Blinkeni
ka konfirmuar qëndrimin që
dialogu me Serbinë të
përqendrohet në njohje
reciproke. “Në këtë temë është
tejet me rëndësi që sërish është
rikonfirmuar qëndrimi
amerikan që assesi nuk shtyjnë
përpara një zgjidhje që do ta
prekte integritetin territorial,
sovranitetin e Republikës së
Kosovës apo edhe rregullimin

kushtetues të Kosovës”, tha
Osmani.
Kosova dhe Serbia që nga viti
2011 zhvillojnë bisedime me
ndërmjetësimin e Bashkimit
Evropian me qëllim të
normalizimit të raporteve.
Por, Kosova insiston që procesi
duhet të përmbyllet me njohje

reciproke, ndërkaq Serbia
kërkon një zgjidhje
kompromisi.
Kryeministri Kurti tha se takimi
me sekretarin Blinken ishte i
“veçantë” dhe i “dobishëm” për
Kosovën. Duke folur për
dialogun, ai tha se Prishtina dhe
Uashingtoni pajtohen se si

duhet të përmbyllet procesi.
“Dhe si duket formula e këtij
normalizimi, përsëri ne
pajtohemi plotësisht me ShBA-
në. E ajo është: marrëveshje
ligjërisht e obligueshme për
normalizim të plotë të
marrëdhënieve e cila në qendër
ka njohjen reciproke”, tha Kurti.

Osmani bëri me dije se në takim
me Blinkenin kanë biseduar për
njohjet e Kosovës dhe ka marrë
mbështetjen e ShBA-së në këtë
çështje, por edhe për rritjen e
bashkëpunimit në fushën e
sigurisë dhe mbrojtjes.
Të dy krerët shtetërorë pranuan
se gjatë takimit më 27 korrik në
Uashington, sekretari Blinken
ka shtruar edhe çështjen e
Manastirit të Deçanit, por as
Osmani dhe as Kurti nuk
elaboruan më tej nëse ka pasur
një kërkesë nga ShBA-ja për këtë
temë, teksa Osmani tha se kjo
temë u shtrua “në kontekstin e
vendimit të Gjykatës
Kushtetuese të Kosovës”.
ShBA-ja vazhdimisht i kërkon
Kosovës që ta zbatojë vendimin
e Gjykatës Kushtetuese të vitit
2016 që t’i njihet e drejta e
pronësisë Manastirit të Deçanit
për 24 hektarë tokë. Por, Kurti
dhe autoritetet lokale në Deçan
në të kaluarën kanë thënë se ky
vendim është diskriminues dhe
legalizon vendimin e ish-
presidentit të Jugosllavisë,
Sllobodan Millosheviq, që më
1997 vendosi t’ia dhurojë
pronën Manastirit të Deçanit.

Osmani dhe Kurti: Kosova dhe ShBA-ja pajtohen
që dialogu të përqendrohet në njohje
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PRISHTINË, 31 KORRIK - Serbët
lokalë në veri të Kosovës kanë
bllokuar të dielën me kamionë
rrugën magjistrale në afërsi të
pikëkalimit kufitar të Jarinjës
që gjendet në komunën e
Leposaviqit. Bllokadat vijnë
një ditë para se të hyjnë në
fuqi dy vendime të Qeverisë së
Kosovës që kanë të bëjnë me
targat dhe dokumentet serbe.
Policia e Kosovës ka njoftuar
se vazhdojnë bllokimet e
rrugëve në disa lokacione të
ndryshme në veri të
Mitrovicës në drejtim të dy
pikëkalimeve kufitare Jarinje
dhe Bërnjak të cilat pika janë
mbyllur për qarkullim. “Deri
më tani nuk ka informacione
zyrtare për ndonjë plagosje të
qytetarëve apo të ndonjë

zyrtari policor, andaj ftojmë
dhe u bëjmë thirrje të gjitha
medieve dhe qytetarëve që të
mos bien pre e lajmeve të
rreme të cilat kanë tendencë
destabilizimin e situatës dhe
krijimin e panikut. Policia e
Kosovës vazhdon angazhimet
e saj me njësitet policore për
ofrim e sigurisë për të gjithë
qytetarët pa dallime, në
interes të ruajtjes së rendit
dhe sigurisë publike”, ka
njoftuar Policia e Kosovës.
Bllokada janë vendosur edhe
në fshatin Zupqë, që gjendet
në afërsi të magjistrales
Bërnjak - Mitrovicë, si dhe në
Lagjen e Boshnjakëve në
Mitrovicë të Veriut.
Sirenat në Mitrovicë të Veriut
janë ndalur pas tri orëve. Ato
rëndom lëshohen kur ka
ndonjë organizim.
Misioni paqeruajtës i NATO-s

në Kosovë (KFOR) ka thënë në
një përgjigje për “Radion
Evropa e Lirë” se është duke e
monitoruar situatën dhe më
vonë do të dalë me një reagim
për medie. “Tani për tani ne
jemi duke e monitoruar
situatën, pra jemi duke
mbledhur informacione”,
është thënë në përgjigjen e
KFOR-it për REL-in.
Kryeministri i Kosovës, Albin
Kurti, ka thënë se presidenti
serb Aleksandar Vuçiq dhe
drejtori i Zyrës për Kosovën në
qeverinë serbe, Petar Petkoviq,
janë përgjegjësit kryesorë për
situatën në veri të Kosovës.
“Ende pa filluar lëshimi ynë i
dokumenteve të hyrje-daljeve
në vendkalimet kufitare me
Serbinë, strukturat ilegale
serbe në veri filluan bllokimin
e rrugëve dhe të shtënat me
armë. Atyre u paraprijnë

deklaratat, takimet dhe
mbledhjet e frikës dhe
kërcënimit në Beograd dhe në
Rashkë. Aty u planifikuan dhe
u nxitën këto veprime agresive
që po ndodhin sot”, ka shkruar
Kurti në “Facebook”.
Ai u ka bërë thirrje qytetarëve
të Kosovës që jenë të
vëmendshëm dhe të
informohen nga kanalet
zyrtare të autoriteteve të
Kosovës. “Orët e ditët e javët
në vijim mund të jenë sfiduese
dhe problematike. Po
përballemi me nacional-
shovinizmin serbomadh që e
njohim mirë. Do të punojmë
ditë e natë, do të jemi në krye
të detyrës, për ju si qytetarë
dhe për Republikën tonë
demokratike”, ka thënë mes
tjerash Kurti.
Ish-kryeministri i Kosovës,
njëherësh kryetar i partisë
opozitare, Aleanca për
Ardhmërinë e Kosovës,
Ramush Haradinaj, ka thënë
se e mbështet vendosjen e
reciprocitetit për dokumentet
identifikuese për qytetarët
serbë që futen në Kosovë.
Përmes një postimi në
“Facebook”, Haradinaj ka

thënë se kjo masë është e
drejtë dhe e ligjshme “edhe në
bazë të ligjeve vendore, por
edhe atyre ndërkombëtare”.
“Mbështesim institucionet e
vendit, organet e rendit dhe
sigurisë, për zbatimin e këtij
vendimi të drejtë e të ligjshëm.
Bëjmë thirrje që qytetarët
serbë në veri të vendit të
përmbahen dhe ta ruajnë
qetësinë, rendin e ligjin”, ka
thënë Haradinaj.
Institucionet e Kosovës janë të
bashkuara dhe të
përkushtuara që t’i përgjigjen
çdo situate të sigurisë në
bashkëpunim me partnerët
strategjikë”, u tha pas
mbledhjes së Këshillit të
Sigurisë së Kosovës, të thirrur
nga kryeministri i Kosovës,
Albin Kurti.
Në mbledhjen e Këshillit të
Sigurisë, të mbajtur më 31
korrik, u diskutua për dy
vendimet e qeverisë lidhur me
targat serbe dhe dokumentet e
Serbisë, vendime që hyjnë në
fuqi më 1 gusht.
Sipas Qeverisë së Kosovës,
institucionet kanë zhvilluar të
gjitha procedurat teknike dhe
administrative për zbatimin e

Sërish barrikada në veri
Tensionohet situata në veri. Serbët bllokojnë rrugët që çojnë drejt pikëkalimeve kufitare Bërnjak dhe Jarinjë

Disa orë para hyrjes së paralajmëruar në fuqi të dy vendimeve të
Qeverisë së Kosovës, të cilat kanë të bëjnë me targat dhe dokumentet
serbe, serbët lokalë në veri të Kosovës kanë bllokuar të dielën me
kamionë rrugët që çojnë drejt pikëkalimeve kufitare Bërnjak dhe Jarinjë.
Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka thënë se presidenti serb,
Aleksandar Vuçiq dhe drejtori i Zyrës për Kosovën në qeverinë serbe,
Petar Petkoviq, janë përgjegjësit kryesorë për situatën në veri të Kosovës
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këtyre vendimeve.
Ekzekutivi shtoi se këto dy
vendime janë në funksion të
sigurisë, të vendosjes së rendit
publik, ligjshmërisë dhe
sundimit të ligjit. “Prandaj
institucionet e Republikës së
Kosovës qëndrojnë të
përkushtuara e të bashkuara
që t’i përgjigjen çdo situate të
sigurisë, çdoherë në
bashkërendim dhe
bashkëpunim të ngushtë edhe
me partnerët tanë strategjikë”,
thuhet në njoftimin e Zyrës së
Kryeministrit.
Ndërkaq kryeministri i
Kosovës, Albin Kurti, në një
konferencë për medie, së
bashku me ministren e
Ekonomisë, Artane Rizvanolli,
tha se beson dhe uron që më 1
gusht gjithçka të shkojë qetë.
“Nuk ka kurrfarë vendi për
tension, nuk ka kurrfarë
mundësie për destabilizim
sepse po bëhet diçka legjitime,
diçka legale. Ata që flasin për
dhunë, barrikada, bllokime,
destabilizim, tensione flasin
për vete, nuk flasin për ne. Ne
jemi republikë demokratike,
parlamentare, paqësore dhe
besoj se gjithçka do të shkojë
qysh është më së miri. Edhe
një herë i ftoj qytetarët e
Kosovës, që kanë targa të
kohës së Millosheviqit, që t’i
konvertojnë në targa legale
me akronimin e vendit tonë
RKS”, tha Kurti.
Kurti, po ashtu, tha se në Serbi
ka politikanë e zyrtarë,
përfshirë edhe presidentin
serb Aleksandar Vuçiq që,
sipas tij, janë “udhëheqës të
frikës dhe frikësimit”.
Edhe në të kaluarën serbët
lokalë në veri të Kosovës
kishin bllokuar rrugët në
shenjë pakënaqësie me
vendimet e autoriteteve të
Kosovës.
Herën e fundit kur u bllokuan
rrugët në veri të Kosovës,

përkatësisht ato që çonin në
drejtim të dy pikëkalimeve
kufitare që lidhin Kosovën dhe
Serbinë, Jarinjë dhe Bërnjak,
ishte në shtatorin e vitit 2021.
Atëbotë serbët lokalë
protestuan vendimin e
Qeverisë së Kosovës për të
kërkuar nga shoferët serbë që
t’i hiqnin targat dhe të
pajiseshin me targa të
përkohshme sapo të hynin në
territorin e Kosovës.
Bashkimi Evropian lehtësoi
uljen e tensioneve dhe palët u
pajtuan që të vendosnin letra
ngjitëse mbi simbolet
shtetërore në targa. Por, në
kuadër të dialogut, Kosova
dhe Serbia dështuan të arrinin
një marrëveshje afatgjatë për
këtë çështje dhe dy palët
vazhdojnë ta aplikojnë
regjimin me letra ngjitëse.

Vendimet për
targat dhe

dokumentet serbe

Qeveria e Kosovës ka thënë se
më 1 gusht do të nisë lëshimi i
të ashtuquajturave dokumente
për hyrje-dalje për të gjithë
shtetasit e Serbisë që hyjnë në
Kosovë.
Ky dokument do të lëshohet në
të gjitha pikëkalimet tokësore
dhe ato ajrore, si dhe do të jetë
i vlefshëm për 90 ditë, ashtu
sikurse dokumenti që
autoritetet serbe lëshojnë për
shtetasit e Kosovës kur të hyjnë
në Serbi.
Me këtë dokument do të
pajisen edhe personat nën 16
vjeç që nuk kanë dokument
identifikimi, por që duhet të
kenë certifikatë të lindjes. “Ne

nuk do t’ua marrim njerëzve
dokumentet që vijnë nga
Serbia në Kosovë, ne do t’ua
shtojmë një fletëdeklarim.
Pra, ata vijnë me dokumentet
e lëshuara nga Serbia. Ne nuk
ua marrim ato, por ua
lëshojmë një fletëdeklarim,
sepse ka 11 vjet që Serbia
vepron njësojë me çdo qytetar
të Republikës sonë kur e kalon
kufirin dhe shkon në Serbi. Pra,
nga nesër ata do të kenë një
dokument më shumë”, tha më
31 korrik kryeministri i
Kosovës, Albin Kurti.
Po të hënën pritet të hyjë në
fuqi edhe vendimi për
riregjistrimin e makinave ma
targa me akronime të qyteteve
të Kosovës që lëshohen nga
Serbia. Vlerësohet se 10 000
makina me targa si KM
(Mitrovica e Kosovës), PZ

(Prizren) UR (Ferizaj) e të
ngjashme qarkullojnë në
komunat në veri të Kosovës, të
banuara me shumicë serbe.
Sipas vendimit të marrë më 29
qershor nga Qeveria e Kosovës,
afati për riregjistrimin e
makinave do të zgjasë deri më
30 shtator.
Presidenti i Serbisë,
Aleksandar Vuçiq, ka thënë më
31 korrik se Kosova po thirret
në nenin 3 të Marrëveshjes së
Lëvizjes së Lirë që Prishtina
dhe Beogradi kanë arritur në
kuadër të dialogut të
ndërmjetësuar nga Bashkimi
Evropian. Por, sipas tij, ky nen
nuk mund të zbatohet për
serbët që jetojnë në veri të
Kosovës. Ai u ka bërë thirrje
serbëve në Kosovë për qetësi,
por ka shtuar se ka frikë nga
reagimi i tyre, pa elaboruar se
për çfarë reagimi bëhet fjalë.
Dy vendimet e Qeverisë së
Kosovës nuk janë pritur mirë
në Beograd, teksa drejtori i
Zyrës për Kosovën në Qeverinë
serbe, Petar Petkoviq, ka thënë
të shtunën se nëse Prishtina
nuk tërhiqet nga këto dy
vendime, atëherë zyrtarët
serbë në Kosovë do ta nisin
formimin e Asociacionit të
Komunave me Shumicë Serbe.
Kosova dhe Serbia më 2013
kanë arritur Marrëveshjen
fillestare për Asociacionin,
ndërkaq më 2015 palët kanë
nënshkruar edhe Marrëveshjen
mbi parimet për krijimin e
Asociacionit. Po atë vit Gjykata
Kushtetuese gjeti se 23 pika të
marrëveshjes ishin në
kundërshtim me Kushtetutën e
Kosovës, që tha se mund të
harmonizohen me një akt ligjor
të Qeverisë së Kosovës.
Serbia insiston që të zbatohet
Marrëveshja për Asociacionin,
ndërkaq kryeministri Kurti
vazhdimisht është shprehur
kundër një asociacioni
njëetnik.



06 E HËNË, 1 GUSHT 2022 AKTUALE

Prishtinë, 31 korrik - Ministria
e Shëndetësisë ka njoftuar se
në 24 orët e fundit, pas 2 557
testimeve, janë konfirmuar

918 raste të reja me Covid.
Sipas njoftimit të MSh-së, ka
vdekur një person nga ky
virus.

Në 24 orët e fundit janë
shëruar 1 401 persona.
Raste aktive me Covid janë 9
926. 

Në Shërbimin Spitalor Klinik
dhe Universitar të Kosovës
trajtim mjekësor nga Covid-
19 po marrin 87 pacientë.

Një i vdekur dhe 918 raste të reja me Covid

Opozita kritikon qeverinë për ndarjen 
e Pakove për Rimëkëmbje

PRISHTINË, 31 KORRIK - Partitë
opozitare në Kuvend kanë
adresuar kritika ndaj qeverisë
Kurti për shpërndarjen e
mjeteve nga Pako e
Rimëkëmbjes Ekonomike. AAK-
ja dhe PDK-ja thonë se shteti
nuk mund të funksionojë me
“lëmoshë”, por që kërkohet
vizion të qartë për zhvillim
ekonomik dhe rritje të
punësimit.
Deputeti i Aleancës për
Ardhmërinë e Kosovës (AAK),
Pal Lekaj, thotë për “Ekonomia
Online” se qeveria Kurti ka
zgjedhur rrugën e gabuar, duke
i bllokuar investimet kapitale.
Ai thotë se ekzekutivi është
fokusuar në skema sociale që,
sipas tij, janë të dëmshme për
zhvillimin e një shteti. “Sa i
përket Qeverisë së Kosovës,
mendoj se e ka një vizion të
gabuar sepse dëshiron që të
përfitojë te shtresa e varfër dhe
të tërhiqet nga investimet
kapitale që i ka bllokuar
tërësisht dhe sipas raportit që e
kemi ku 1/10 e investimeve
kapitale është
shpenzueshmëria, që do të
thotë është gjendje katastrofale
shpërndarja e parasë publike.
Kjo qeveri mendoj se është
fokusuar te skemat sociale që
nuk janë zhvillimore dhe e
dëmtojnë zhvillimin e një
shteti. Ajo që mund të shifni

është se janë ndarë edhe 100
milionë euro sa i përket
subvencionimit të energjisë
elektrike, mirëpo që gjashtë
muaj nuk ka lëvizur asgjë, nuk
janë alokuar mjetet te KESCO
dhe KEDS, dhe në këtë drejtim
mendoj se ato para po rrinë,
nuk kemi ndonjë zhvillim apo
është një mashtrim për
qytetarët sepse këta janë zotuar
se do t’i subvencionojnë
qytetarët që kanë shpenzuar
energjinë elektrike”, tha Lekaj.
Deputeti i AAK-së thotë se
shpërndarja e tillë e mjeteve për
qytetarët ndodh vetëm në
vendet e varfra kur mungon
programi zhvillimor. “Në anën
tjetër po iu rendohet jeta
qytetarëve me ngritje enorme të
çmimeve bazike, e sidomos të
atyre të derivateve mendoj se
jemi para një kolapsi ekonomik,
energjetik dhe kjo qeveri është
duke menduar që vetëm kur e
sheh krizën të veprojë, që është
dështim total. Mendoj se vetëm
në shtetet e varfra kjo mund të
ndodhë, dhe kur nuk ka
programe  zhvillimore,
investime kapitale atëherë
mendoj se është vetëm sa për ta
mirëmbajtur gjendjen aktuale e
jo për të menduar të zhvillohet
shteti”, tha Lekaj.
Njëjtë mendon edhe deputeti i
Partisë Demokratike të Kosovës
(PDK), Bekim Haxhiu. Ai thotë

se shteti me lëmoshë nuk
funksionon, por kërkohen
projekte të zhvillimit ekonomik.
“Shteti me lëmosha nuk mund
të funksionojë. Besoj se
përgjigjen më të mirë për këtë
ua japin ekspertët e ekonomisë.
Çka kemi parë për më shumë se

një vit e gjysmë të qeverisë
Kurti? Asnjë projekt zhvillimor
për Republikën e Kosovës, asnjë
projekt që do ta nxiste
punësimin e të rinjve, asnjë
projekt që do të hapte vende të
reja të punës. Qeveria jep
lëmosha për qytetarët me nga

100 euro të cilat nuk prodhojnë
asnjë efekt për përmirësimin e
gjendjes së rënduar ekonomike
dhe sociale në Kosovë. Shumica
e buxhetit po orientohet nga
skemat sociale, por jo nga
zhvillimi ekonomik e punësimi
të rinjve”, tha Haxhiu.

Krasniqi: Vonesat e qeverisë Kurti e lanë
Kosovën pa infrastrukturën e gazpërçuesit

PRISHTINË, 31 KORRIK - Kryetari i
Partisë Demokratike të Kosovës,
Memli Krasniqi, ka thënë se
deklarimet e kryeministrit Albin
Kurti se, kinse, qeveria e tij e
fitoi programin “Compact” nga
Korporata e Sfidave të
Mijëvjeçarit (MCC) për shkak se
“është rritur vlerësimi për
demokraci e sundim të ligjit”,
është një gënjeshtër klasike. 
Lideri i opozitës tha se është
pikërisht qeveria Kurti e cila e ka
vonuar marrjen e programit
“Compact” i cili u miratua për
Kosovën në dhjetor të vitit 2018.
Krasniqi tha se vonesat e
krijuara nga qeveria Kurti kanë
shkaktuar anulimin e
investimeve në infrastrukturën
e gazpërçuesit si investim
shumë më i nevojshëm e më
strategjik për Kosovën sesa
bateritë akumuluese. “MCC
tash e tri vjet e ka aprovuar
Programin ‘Compact’ për

Kosovën! Bordi i MCC-së e ka
marrë vendimin në dhjetor të
vitit 2018. Janë pikërisht vonesat
e qeverisë Kurti që e kanë
vonuar marrjen e mëhershme të
këtij granti dhe që kanë
shkaktuar anulimin e
investimeve në infrastrukturën e
gazpërçuesit si investim shumë
më i nevojshëm e më strategjik
për Kosovën sesa bateritë
akumuluese”, tha Krasniqi.
Përfaqësuesit e Kosovës dhe ata
të Korporatës së Sfidës së
Mijëvjeçarit (MCC) kanë
nënshkruar në Uashington
Programin e ri “Kompakt” i cili
pritet ta forcojë pavarësinë
energjetike të Kosovës dhe t’i
kursejë shtetit miliona euro në
vit.
Programi “Kompakt” është në
vlerë të përgjithshme prej 236.7
milionë dollarësh dhe
përqendrohet në projekte të
energjisë.
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Prishtinë, 31 korrik - Shpeshherë
kur flitet për dimrin që po vjen,
qytetarët në Kosovë përballen me
thirrjet nga institucionet për t’i bërë
përgatitjet e nevojshme që ta
kursejnë energjinë elektrike.
Në vitet e para të pasluftës thirrjet e
tilla kanë qenë të shpeshta, bazuar
kryesisht në mungesën e
investimeve në infrastrukturën e
vjetruar energjetike. Por,
infrastruktura e cila nuk është
përtërirë, këtë herë nuk është
arsyeja prapa thirrjeve të
autoriteteve të Kosovës për
qytetarët që ta kursejnë energjinë
elektrike.
Kompania për Distribuimin e
Energjisë Elektrike në Kosovë
(KEDS), në një njoftim për medie
më 27 korrik, tha se “e tërë Evropa
po hyn në një krizë të thellë
energjetike” dhe se “rritja e kërkesës
në njërën anë dhe zvogëlimi i
prodhimit në anën tjetër ka bërë që
anekënd Evropës të fluturojnë
çmimet e energjisë elektrike”.
Në njoftimin e KEDS-it thuhet se
kriza e thellë energjetike në Evropë
ka prekur edhe Kosovën. “Përpos
çmimeve enorme, nevoja për
energji elektrike ka kufizuar
ndjeshëm edhe mundësitë
tregtare. Në tenderët që kemi
zhvilluar së fundmi, në shumicën e
rasteve nuk kemi pranuar asnjë
ofertë. Në rast oferte shfaqen
çmime ekstra të larta sipas
kushteve të tregut”, tha KEDS-i në
njoftimin e 27 korrikut.
Sipas KEDS-it, në javën e parë të
korrikut çmimi në bursën e
Hungarisë – HUPX ishte 348 euro

për megavat, kurse në javën e
fundit të korrikut çmimi është
rritur në 735 euro për megavat.
“Krijimi i këtyre situatave qysh
verës, bën që të mbizotërojë një
situatë shumë e pasigurt”, theksoi
KEDS-i, i cili lut konsumatorët “të
krijojnë mekanizma kursimi dhe ta
orientojnë ngrohjen e hapësirave të
tyre të banimit nga format
alternative për stinën e dimrit”.
Nevojat e Kosovës për energji
elektrike i tejkalojnë kapacitetet e
prodhimit, sidomos gjatë dimrit.
Kosova ka kapacitet të prodhojë
rreth 800 megavat në orë, kurse
nevojat e saj, në ditë dimri, arrijnë
deri në 1 300 megavat në orë. Këtë
diferencë ajo zakonisht e importon
nga jashtë.
Bazuar në statistikat e
institucioneve në Kosovë,
amvisëritë janë shpenzueset
kryesore të rrymës që prodhohet
në vend.
Disa qytetarë në Prishtinë, me të
cilët bisedoi “Radio Evropa e Lirë”,
thanë se janë të njoftuar për thirrjet
që kanë bërë institucionet për
kursim të energjisë elektrike. Sipas
tyre, përpjekjet për ta kursyer
energjinë elektrike në shtëpitë e
tyre bëhen edhe gjatë muajve të
verës dhe ngjashëm do të veprojnë
edhe gjatë dimrit.
Nexhip Shylemaja tha se një kohë
të gjatë ka punuar jashtë vendit dhe
ka disa vjet që është kthyer në
Kosovë. Kursimin e energjisë në
shtëpinë e tij, në periudhën e
dimrit, ai nuk e sheh si problem.
“Unë për vete kursej. Unë përdor
dru për ngrohje. Por, pa marrë

parasysh, unë kursej. Kursej sepse
njeriu duhet të jetë shumë vigjilent.
Fiken dritat, fiket bojleri gjatë ditës
dhe ndizet natën (kur tarifat janë të
lira). Në qoftë se këta (institucionet
qeveritare) punojnë dhe i
rregullojnë termocentralet A dhe B,
si dhe populli fillon të kursejë, mua
ma merr mendja që do të dalim
nga ky dimër”, tha Shylemaja.
Por, situatë tjetër ka Resmije
Dedinca, punonjëse në arsim, e cila
tha se familja e saj ka katër anëtarë.
Ajo tha se është njoftuar me thirrjet
e autoriteteve të Kosovës për të
gjetur forma alternative të ngrohjes
gjatë dimrit në mënyrë që të
kursehet energjia elektrike. Porse
këtë e ka të pamundur. “Nuk kemi
tjetër alternativë, sepse edhe drutë
janë shumë shtrenjtë. Thëngjilli
është i ndaluar nga qeveria e kaluar.
Nuk kemi tjetër alternativë të
ngrohjes përveçse me rrymë
(energji elektrike). Mundohemi të
kursejmë, zakonisht natën, me
rrobalarëse e enëlarëse. Do të
thotë, aty ku mund të kursehet.
Nuk e di, na ndihmoftë Zoti dhe të
mos jetë një dimër i vështirë”, tha
Dedinca.
Shfrytëzimi i pajisjeve elektrike
gjatë natës sugjerohet për shkak se
tarifat e energjisë elektrike
kryesisht janë më të lira.
Mënyrën e kursimit e përshkroi
ngjashëm edhe Nazmie Statovci, e
cila punon në një studio grafike. Ajo
tha se e kupton mirë situatën në të
cilën gjendet vendi për sa iu përket
mundësive të furnizimit me energji
elektrike.
Por, ajo tha se jeton në një banesë e

cila nuk përfshihet në skemën e
ngrohtores së qytetit apo
kompanisë “Termokos”.
Megjithatë, ajo tha se i shfrytëzon
disa mënyra për ta kursyer
energjinë elektrike. “Të
shfrytëzohen natën rrobalarësja,
enëlarësja, bojleri. Krejt çfarë mund
t’i shfrytëzosh natën, nuk ke pse t’i
shfrytëzosh gjatë ditës. Ngrohëset e

vogla e di që shpenzojnë shumë.
Ne që jetojmë në banesa nuk mund
të ngrohemi me dru dhe as me
thëngjill. Alternativa e vetme është
rryma. Mbase do të duhej ta bëjë
një zgjidhje qeveria dhe aty ku ka
ndërtesa, të lidhen me
‘Termokosin’, në mënyrë që të mos
shfrytëzohet në ndërtesa rryma për
ngrohje”, tha Statovci.

Kursim i energjisë në dimër
ose ‘na ndihmoftë Zoti’

Zyra e Rregullatorit e Energjisë në
Kosovë më 8 shkurt të këtij viti
miratoi tarifa më të shtrenjta të
rrymës, që është thënë se do të jenë
të vlefshme deri më 31 mars të vitit
2023. Shtrenjtimi, megjithatë, ka
prekur vetëm ata konsumatorë që
shpenzojnë mbi 800 kilovatë në
orë brenda një muaji.
Më herët, në fillim të këtij viti, Zyra
e Rregullatorit të Energjisë në
Kosovë (ZRRE) kishte bërë disa
rekomandime se si mund të
kursehet rryma. “Aktivizimi i
makinave për larjen e rrobave si
dhe i atyre për larjen e enëve gjatë
natës, me tarifa të ulëta, është
vetëm një nga metodat për
kursim”, thuhet në një udhëzim të
ZRRE-së.
Një tjetër rekomandim thotë se
akumulimi i nxehtësisë në termot
ngrohëse mund të bëhet gjatë
natës me tarifa të ulëta, ndërsa
bojleri mund të përdoret vetëm
atëherë kur nevojitet.
ZRRE-ja jep edhe këshilla të tjera si,
për shembull: mosvendosjen e
frigoriferit afër burimeve të

nxehtësisë dhe fikjen e dritave në
hapësira që nuk shfrytëzohen.
ZRRE-ja, po ashtu, rekomandon
që të përdoren poçe elektrike
kursyese dhe drita të neonit.
Kriza energjetike, e cila kërcënon
Evropën, e rrjedhimisht edhe
Kosovën, është pasojë e çmimeve
të larta dhe jostaabile të energjisë
në bursat ndërkombëtare. Ngritja e
çmimeve fillimisht nisi si pasojë e
pandemisë së koronavirusit,
ndërkaq hovin më të madh të
ngritjes e morën pas nisjes së
pushtimit rus të Ukrainës më 24
shkurt të këtij viti.
Kjo ka nxitur reagimin e Bashkimit
Evropian i cili ka vendosur një sërë
pakosh të sanksioneve ndaj Rusisë.
Kjo ka ndikuar edhe në uljen e
furnizimit me gazin rus të vendeve
evropiane, të cilat këtë gaz e kanë
pasur burimin kryesor të energjisë.
Siç kanë theksuar nga KEDS-i,
çmimet e energjisë elektrike në
bursë janë katërfishuar krahasuar
me periudhën e njëjtë të vitit 2021.
Megjithatë, sipas KEDS-it, kërkesat
për energji elektrike janë rritur.

Këshillat e ZRRE-së
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Nga Laura SPINNEY

Në fillim faraoni e ndryshoi
emrin e tij, nga Amenhotep IV
në Akhenaten. Pastaj dekretoi
një kryeqytet i ri të mbretërisë
që duhej të ndërtohet larg të
vjetrit. Në këtë qytet duhet të
adhurohej vetëm një Perëndi,
duke i braktisur të gjithë të
tjerët:perëndinë e diellit Aten.
Herezia e Akhenatenit nuk
zgjati shumë, dhe përfundoi me
vdekjen e tij më pak se 20 vjet
më vonë. Ishte një parantezë e 3
mijë viteve të stabilitetit
kulturor që e karakterizoi
Egjiptin e lashtë. Por gjurmët e
tij të qëndrueshme në art dhe
mendim, e bëjnë atë një nga
revolucionet fetare më të
diskutuara të të gjitha kohërave.
Një shpjegim i zakonshëm
është se Akhenatenit, i ishte
sosur durimi me priftërinjtë e
plotfuqishëm të kryeqytetit të
vjetër të Tebës, të cilët
adhuronin shumë hyjni. Por
sikur në tëvërtetë, ai të ishte
duke iu shmangur një
epidemie? Ideja nuk është e re,
por është rikthyer nëfokus pas
shfaqjes së Covid-19.
Pasi përjetuam pandeminë më
të rëndë të shekullit të fundit,
shumë egjiptologë dhe
arkeologë e shohin të kaluarën
me një sy tjetër. Ata kanë parë
drejtpërdrejt ndikimin social që
mund të ketë një pandemi,
thellimin e pabarazive,
refuzimin e autoritetit shtetëror,
ksenofobinë dhe kërkimin e
kuptimit, dhe e kanë kuptuar se
këto dukuri ka të ngjarë të kenë
precedentë.
“Sëmundjet infektive luajnë një
rol kulturor dhe ekonomik, i cili
përsëritet me kalimin e kohës,
deri në ditët e sotme”-thotë
Luiza Hiçkok nga Universiteti i
Melbërnit, Australi. Duke parë
se sa të ndërthurura janë
mosmarrëveshjet sociale, idetë
virale dhe viruset, Hitçkok dhe
të tjerët pyesin nëse kjo mund
të shpjegojë edhe ndryshimet
kryesore kulturore që ndodhën
në histori në kohën e
Akhenatenit, gjatë pandemisë
së Vdekjes së Zezë dhe Gripit
Spanjoll të 1918–ës.
Rasti i murtajës – i kuptuar si një
sëmundje infektive me
përmasa epidemike – në
Egjiptin e  Epokës së Bronzit të
vonë, na ofron disa të dhëna.
Në vitin 2012, egjiptologia
amerikane ArielKozlof sugjeroi
se kishte shenja të një epidemie
që në kohën në mbretërimin e
babait të Akhenaten,
Amenhotep III.
Ajo e vë theksin tek boshllëk 8-
vjeçar në të dhënat e shkruara,
dhe tek fakti se Amenhotep

kishte urdhëruar ndërtimin e
shumë statujave të një
Perëndeshë të shërimit,
Sekhmet, që mbante kokën e
një luani, më shumë se sa të çdo
hyjnie tjetër. Në një moment ai
ndryshoi madje edhe
rezidencën e tij perandorake,
ndoshta në një përpjekje për të
izoluar veten.
Në vitin 2020, Jorrit Kelder nga
Universiteti i Leidenit në
Holandë, tha se e njëjta epidemi
mund të ketë shtyrë
Akhenatenin të ndërmerrte
veprime më drastike. Kelder
vuri re se sa shpesh njerëzit
ndiheshin të zhgënjyer nga
qeveritë, të cilat sipas
pritshmërive të tyre, duhet t’i
kishin mbrojtur nga Covid-19.
Reforma fetare e ndërmarrë nga
Akhenateni në shekullin XIV
Para Krishtit “mund të
shihetndoshta si një veprim
parandalues për të theksuar
dështimin, jo të tijin, por të
Perëndive tradicionale për ta
mbrojtur Egjiptin”- shkroi ai.
Megjithatë, qyteti i ri i
Akhenatenit, Amarna, u bë
shpejt një qendër vendimtare
në një rrjet ndërkombëtar të
tregtisë dhe diplomacisë.
“Një lloj epokë e parë
kozmopolitane”- thotë Kelder.
Prandaj, as ai mund të mos i
ketë shpëtuar epidemisë siç
shpresonte themeluesi i saj.
Dhe e njëjta sëmundje ngjitëse,
mund të ketë shkaktuar vdekjen
e tij, të bashkëshortes Nefertitit,
dhe 3 vajzave të tyre.
Sëmundja misterioze mund të
jetë përhapur edhe përtej
Egjiptit, sidomos kur njerëzit
filluan të braktisnin Amarnën.

Hiçkok ngre pyetjen nëse kjo gjë
dobësoi një sërë qytetërimesh
mesdhetare, duke çuar në
shkatërrimin e tyre nga popujt e
detit (një grupim që u përhap
me shpejtësi në Mesdheun
Lindor) dhe në fund të Epokës
së Bronzit pak më shumë se një
shekull më vonë.
Të njëjtën qasje ka edhe Xhoel
Finkelshtein, bashkëthemelues
i Institutit të Kërkimeve për
Rrjetet Infektuese (NCRI) në
Nju Xhersi, SHBA. NCRI
analizon tendencat e
informacionit në rrjetet sociale,
dhe i lidh ato me ngjarje të
botës reale. Që nga fillimi i
pandemisë së Covid-19,
pavarësisht nga orientimet
politike, NCRI ka vënë re rritjen
e “grupeve fetare revolucionare,
që po tentojnë të prishin
marrëdhëniet me shoqërinë,
për të krijuar diçka që sjell një
epokë utopike”- thotë
Finkelshtein.
Pasi kanë krijuar ndjekës në
sferën virtuale, aktiviteti i këtyre
grupeve tani është përhapur në
atë fizike. Studiues të tjerë kanë
vënë se njerëzit i drejtohen fesë
në kohë epidemish, madje edhe
në një epokë gjithnjë e më laike
si kjo e sotmja. Në prillin e vitit
2020, Qendra Kërkimore Pju në
Shtetet e Bashkuara, raportoi se
1/4 e të rriturve deklaruan se
besimi i tyre u forcua pas
shpërthimit të Covid-19.
Ajo që njerëzit kërkojnë tek feja
në këto kohë, është më pak e
qartë. Por ka shumë të ngjarë që
për shumë njerëz të jetë një
rend social më i kontrolluar.
Mishel Gelfand nga Universiteti
iStenfordit në Kaliforni,

argumenton prej kohësh se
normat e një shoqërie
shtrëngohen në përgjigje të
kërcënimeve mjedisore si
sëmundjet, uria dhe rreziqet
natyrore, që kërkojnë sjellje të
përbashkët dhe një
bashkëpunim në shkallë të
gjerë.
Një nga mënyrat për t’i
inkurajuar këto veprime, është
lutja ndaj një “Perëndie
hakmarrës” për t’i ndëshkuar
shkelësit e ligjit. Por feja nuk
është mënyra e vetme për ta
bërë një kulturë më norma më
të ashpra. Në një studim që
përfshin gati 250.000 njerëz në
47 vende, Leor Zmigrodnga
Universiteti i Kembrixhit dhe
kolegët e tij, zbuluan se
qëndrimet konservatore dhe
autoritare,rriten me shtimin e
sëmundjeve infektive, dhe
pavarësisht të ardhurave,
arsimimit dhe faktorëvetë tjerë.
Dhe kjo lidhje vlen vetëm për
sëmundjet e transmetuara nga
një njeri tek tjetri, dhe jo për
sëmundjet e pa
transmetueshme. Kjo sugjeron
që kthesa autoritare është
thellësisht e një natyre sociale
dhe ka të bëjë me mënyrën se si
ne i perceptojmë njerëzit e
tjerë. Edhe pse studimi i
paraprin shfaqjes së Covid-19,
sjellja e njerëzve gjatë
pandemisë aktuale i ka
përforcuar këto gjetje.
“Kjo sëmundje thellësisht
sociale, që mund të
transmetohet nga njerëzit e
tjerë, ka çuar në një valë
autoritarizmi në mbarë botën”,
thotë Zmigrod. Në një paralele
historike shqetësuese, Kristian

Blikëll i Rezervës Federale në
Nju Jork, zbuloi se tek qytetet
gjermane në fillim të viteve
1930, sa më e lartë të kishte
qenë shkalla e vdekjeve gjatë
pandemisë së gripit të vitit
1918, aq më i madh ishte
numri i votave për partinë
naziste, dhe kjo sërish
pavarësisht faktorëve si të
ardhurat dhe papunësia.
“Në një pandemi ekziston një
frikë e madhe ndaj kaosit, dhe
dëshira për masa më të forta
nga autoritetet, i hap rrugën
mbështetjes së qeverive më
autoritare”- thotë Gelfand.
MajkaëllMutukrishna i Shkollës
Ekonomike të Londrës, një
studiues i evolucionit kulturor,
ka një pikëpamje darviniane
mbi këtë çështje.
Traumat, ashtu si epidemitë,
krijojnë plejada “mutacionesh”
ideologjike. Pastaj në veprim
hyn ekuivalenti kulturor i
seleksionimit natyror, duke i
eliminuar mutacionet më pak
të përshtatshme për
popullatën. Po si mund të
funksiononte kjo dinamikë në
praktikë?
Si mikrobet ashtu edhe idetë
udhëtojnë nëpër rrjetet sociale
njerëzore, thotë sociologu dhe
mjeku i Universitetit të Jeilit,
Nikolas Kristakis. Këto rrjete
kanë evoluar për të arritur një
ekuilibër optimal midis
avantazheve dhe
disavantazheve të ekspozimit
ndaj njerëzve të tjerë. “Përhapja
e mikrobeve, është çmimi që
duhet paguar për përhapjen e
ideve”– thotë Kristakis. / Marrë
me shkurtime “New Scientist” –
Bota.al

Historia na tregon se çfarë lloj
revolucioni lind nga një pandemi
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Malishevë, 31 korrik - FC
Malisheva është përforcuar
edhe me një futbollist para
fillimit të sezonit të ri të
garave. Klubi nga Superliga e
Kosovës ka njoftuar për

arritjen e marrëveshjes me
Medin Bajramin. Bajrami në
sezonin e fundit ishte pjesë e
Renovas në Maqedoninë e
Veriut, teksa ka luajtur edhe te
skuadra tjetër nga ky vend,

Belasica. Para kalimit në
Maqedoninë e Veriut në vitin
2020, 24-vjeçari ka luajtur në
Slloveni, te Maribori, Ilirija,
Krsko dhe Drva Ptuj. “Kemi
kënaqësinë të konfirmojmë se

kemi kompletuar transferimin
e Medin Bajramit nga KF
Renova e Maqedonisë së
Veriut. Mirë se vjen Medin!”,
thuhet në njoftimin e klubit të
Malishevës.

Bajrami, përforcimi i radhës i Malishevës

PRISHTINË, 31 KORRIK - Kosova
ka pësuar humbjen e tretë në
FIBA Kampionatin Evropian,
Divizioni B për meshkuj
U18. “Dardanët” e rinj janë

mundur nga Holanda me
rezultat 44:78 (7:23, 10:13,
11:20, 16:22). Derisa për
basketbollistët e Kosovës
ishte humbja e tretë në tri

ndeshje, për “Tulipanët”
ishte fitorja e parë. Fillimi i
mirë u dha komoditet në
vazhdim të ndeshjes.
Çerekun e parë e fituan 7:23

dhe këtë epërsi e rritën në
vazhdim të ndeshjes, duke
fituar 44:78. Te Kosova u
dallua Olsi Kurtaj me 21 pikë
e pesë kërcime.

‘Dardanët’ mposhten nga ‘Tulipanët’

PRISHTINË, 31 KORRIK - Pas
fazës së suksesshme
përgatitore në Gjakovë,
Kombëtarja U18 e Kosovës
në hendboll ka udhëtuar për
në Slloveni ku do t’i vazhdojë
përgatitjet për Evropianin e
muajit të ardhshëm.
Hendbollistët tanë tashmë
janë vendosur në Rogashka
Sllatina të Sllovenisë. Të
shtunën e kanë luajtur
ndeshjen e parë përgatitore
me Arabinë Saudite. Ishte në
fakt kjo edhe ndeshja e parë e
kësaj gjenerate të Kosovës
U18. Rrjedhimisht fillimi i
ndeshjes nuk ishte i mirë, por
më pas ka pasur
përmirësime të ndjeshme në
lojën e djemve tanë. Arabët
kanë fituar me nëntë gola
dallim, ndërsa në shtabin
teknik ka shpresë të madhe

se paraqitja do të jetë
dukshëm më e mirë në tri
ndeshjet tjera. Kosova U18 e
luan edhe një ndeshje me
Arabinë Saudite, ndërsa dy
ndeshje i ka me Kuvajtin.
Edhe Arabia Saudite e Kuvajti
paraqiten me U18. Ndeshjet
miqësore vlerësohen të
domosdoshme për përgatitje
sa më të mirë për Evropianin
që mbahet në Letoni prej 8
deri më 14 gusht. Në
Kombëtaren U18 shumica
janë lojtarë 16-vjeçarë, por
me potencial. Miqësoret në
Slloveni, por edhe Evropiani
në Letoni, do të jenë përvojë
shumë e rëndësishme për
karrierën e këtyre lojtarëve
në hendboll. Në Evropianin e
Divizionit B, Kosova është në
grup me Maqedoninë e
Veriut, Letoninë e Turqinë.

Kosova U18 në Slloveni 
për ndeshje përgatitore

BUDAPEST, 31 KORRIK -
Emocione, rivalitet dhe
parakalime. Kjo ishte ajo që
pamë në Garën për Çmimin
e Madh të Hungarisë në
Formula 1. Shumë pilotë
kërkuan vendin e parë por në
fund vetëm njëri ia doli. Ai që
triumfoi ditën e sotme ishte
Max Verstappen. Piloti i
Formula 1 ishte në një nga
ditët e tij më të mira, duke ia
dalë të marrë një rezultat kaq
të rëndësishëm. Në vendin e

dytë qëndron Hamilton
(Mercedes). Pavarësisht se
bëri një garë që mund të
konsiderohet pozitive, fitorja
mbetet akoma larg për të. Në
vendin e 3-të mbetet Rusell
(Mercedes). Pozicioni i katërt
dhe i pestë i takojnë
përkatësisht Sainz (Ferrari)
dhe Perez (Red Bull).
Formula 1 ka një periudhë
pushimi tashmë, për t’u
rikthyer në pistë pas disa
javësh.

Verstappeni
‘mbretëron’ në
Hungari
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