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Pas zotimit të Qeverisë së Kosovës për shtyrjen e zbatimit
të vendimeve për reciprocitet me Serbinë, serbët në
veriun e Kosovës më 1 gusht kanë nisur t’i zhbllokojnë
rrugët drejt kufirit mes dy vendeve. Kryeministri Albin
Kurti në një konferencë për medie ka thënë se janë
gjithsej nëntë barrikada të vendosura në veri dhe të gjitha

duhet të largohen. Ai ka falënderuar ambasadorin
amerikan në Prishtinë, Jeffrey Hovenier, për kontributin e
tij për uljen e tensioneve në veri. Ndërkaq partitë
opozitare e kanë kritikuar qeverinë Kurti për ndërmarrjen
e veprimeve të paplanifikuara mirë dhe të pakoordinuara
si duhet 
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TIRANË, 1 GUSHT - Tre persona të
infektuar me Covid kanë
humbur jetën në 24 orët e
fundit në Shqipëri. Gjatë 24
orëve të fundit janë kryer më
pak se gjysma e testimeve të
një dite më parë. Pas 645
testimeve, 278 qytetarë kanë
rezultuar pozitivë.
77 qytetarë rezultuan pozitivë
në Tiranë, 27 në Lushnjë, 24 në
Vlorë, 21 në Durrës, 19 në
Sarandë, 13 në Divjakë, nga 9
qytetarë në Vorë, Berat, 8 në
Kavajë, 7 në Himarë, nga 6
qytetarë në Mirditë, Fier,

Librazhd, nga 5 qytetarë në
Has, Delvinë, Devoll, Prrenjas,
nga 4 qytetarë në Mallakastër,
Gjirokastër, Gramsh, 3 në
Selenicë, nga 2 qytetarë në
Bulqizë, Përmet, Tepelenë,
Peqin, nga 1 qytetar në Pukë,
Kukës, Roskovec. Janë 7,539
qytetarë aktivë me Covid19 në
gjithë vendin.
Aktualisht në spitalin Covid-19
po marrin trajtim 35 pacientë.
Në 24 orët e fundit ka tri
humbje jete me Sars-Cov2: dy
qytetarë nga Tirana të
moshave 66-75 vjeç, një

qytetare nga Fieri 80 vjeçe.
Janë shëruar 975 qytetarë gjatë
24 orëve të fundit, duke e çuar
numrin e të shëruarve në 301
288 që nga fillimi i epidemisë.
Nisur nga rritja e numrit të
qytetarëve të prekur me
Covid-19, Ministria e
Shëndetësisë u bënë sërish
thirrje qytetarëve të mos
neglizhojnë vaksinimin
anticovid, posaçërisht në këtë
periudhë të rritjes së
kontakteve për shkak të
lëvizjeve përgjatë sezonit
veror.

Ulen testimet, tre persona vdiqën nga Covid në 24 orët e fundit në Shqipëri

TIRANË, 1 GUSHT - Kryeministri
spanjoll, Pedro Sanchez, ka
thënë se Spanja nuk e njeh
pavarësinë e Kosovës sepse
shpallja e saj, sipas tij, ka
shkelur të drejtën
ndërkombëtare. “Ne
mendojmë që është një
deklaratë e njëanshme për
pavarësi. Ky është mendimi. Ky
është opinioni i qeverisë
spanjolle, me gjithë respektin
që kam për opinionin e
qeverisë shqiptare. Ne
mendojmë që është shkelur e

drejta ndërkombëtare”, ka
thënë Sanchez gjatë vizitës së tij
në Shqipëri.
Ai ka thënë se nuk mund të jenë
në favor të këtij pranimi “me
gjithë respektin që kemi për
popullin shqiptar”.
Spanja është një nga pesë
shtetet e Bashkimit Evropian
dhe katër shtetet e NATO-s që
nuk e njeh pavarësinë e
Kosovës të shpallur më 2008.
Së bashku me Rumaninë,
Greqinë, Sllovakinë dhe
Qipron, këto shtete e mohojnë

shtetësinë e Kosovës, duke u
thirrur në të drejtën
ndërkombëtare, ndërkohë që
ballafaqohen me lëvizje
separatiste brenda shteteve të
tyre, apo kanë marrëdhënie
tradicionale me Serbinë.
Mosnjohja nga vendet anëtare
të NATO-s dhe BE-së paraqet
pengesën kryesore për Kosovën
për integrime në këto dy
organizata ku vendimet për
zgjerim merren me
konsensusin e të gjithë
anëtarëve.

Kryeministri spanjoll: Shpallja e pavarësisë 
së Kosovës, deklaratë e njëanshme

TEHERAN, 1 GUSHT - Kreu i
Organizatës për Energji
Bërthamore të Iranit,
Mohammad Eslami, tha më 1
gusht se Republika Islamike ka
aftësitë teknike për të
prodhuar bombë bërthamore.
Por, ai tha se shteti nuk ka
qëllime të tilla, raporton
agjencia iraniane e lajmeve
“Fars”.
Komentet e Eslamit janë të
ngjashme me deklaratat e bëra
muajin e kaluar nga Kamal

Kharrazi, këshilltar i lartë i
liderit suprem të Iranit,
Ayatollah Ali Khamenei.
Irani veçse pasuron uranium
deri në 60 për qind pastërti.
Kjo është përqindje shumë më
e lartë sesa norma prej 3.67-
përqindësh të pastërtisë që
lejohet sipas marrëveshjes
bërthamore që Irani dhe fuqitë
botërore arritën më 2015.
Për të prodhuar një armë
bërthamore, nevojitet
uranium me pastërti prej 90-

përqindësh.
Ish-presidenti i Shteteve të
Bashkuara, Donald Trump, më
2018 tërhoqi Uashingtonin nga
marrëveshja bërthamore me
Teheranin dhe nisi rivendosjen
e sanksioneve të ashpra ndaj
Republikës Islamike. Pas kësaj,
Teherani nisi që gradualisht ta
shkelte marrëveshjen e vitit
2015. Bisedimet për ringjalljen
e marrëveshjes mes fuqive
botërore dhe Iranit kanë
ngecur që nga muaji prill.

Irani thotë se ka aftësi teknike 
për të prodhuar bombë bërthamore

“Lëvizjet e njëanshme dhe të
papërgjegjshme të Albin Kurtit
kërcënuan sigurinë e serbëve në
Kosovë. Sipas Rezolutës 1244 të
Këshillit të Sigurimit të Kombeve
të Bashkuara, Serbia ka të drejtë ta
mbrojë sigurinë e serbëve në
Kosovë”, ka thënë Milorad Dodik,
anëtar serb i Presidencës së
Bosnjë-Hercegovinës dhe lider i
Aleancës së Social-Demokratëve
të Pavarur.

Dodik deklaroi në “Twitter” se “ne
në Republika Sërpska
mbështesim plotësisht dhe
fuqishëm udhëheqjen e Serbisë
në përpjekjet e saj për uljen e
tensioneve dhe për të gjetur një
zgjidhje paqësore përmes
dialogut dhe në këtë mënyrë për
të mbrojtur të drejtat e popullit
serb”.
Sipas Dodik, “është plotësisht e
qartë se të drejtat e serbëve në

Kosovë dhe Metohi, si dhe të
drejtat tona në Republika
Sërpska, shkelen nën presionin
politik dhe se komuniteti
ndërkombëtar ende zbaton
standarde të dyfishta kur bëhet
fjalë për serbët”. “E gjithë kjo është
njësoj si në të kaluarën, por ajo që
është e ndryshme është se ‘stuhitë’
nuk do t’u ndodhin më askund
serbëve”, ka përfunduar Dodik.
Për shkak të vendimit të Qeverisë

së Kosovës për targat dhe
dokumentet serbe, serbët lokalë
në Kosovë më 31 korrik vendosën
barrikada në rrugët që çojnë në
Jarinjë dhe Bërnjak.
Qeveria tha se do ta shtyjë
zbatimin e vendimeve për
lëshimin e dokumenteve për
hyrje-dalje për shtetasit e Serbisë
që hyjnë në Kosovë dhe atë për
ndryshimin e targave serbe, kur të
hiqen bllokadat.

Dodik: Serbia ka të drejtë ta mbrojë 
sigurinë e serbëve në Kosovë
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PRISHTINË, 1 GUSHT - Kryeministri i
Shqipërisë, Edi Rama, e ka
quajtur aspak të arsyeshëm
përshkallëzimin e situatës në veri
të Kosovës, derisa i ka bërë thirrje
presidentit serb, Aleksandër
Vuçiq, “të mos ushqejë me asnjë
lloj justifikimi grupe të caktuara
në veriun e Kosovës”.
Në një konferencë për medie me
kryeministrin spanjoll Pedro
Sanchez, i cili po qëndron në
Tiranë në kuadër të turneut në
rajon, Rama tha se Qeveria e
Kosovës “ka të drejtën dhe
detyrën për ta ushtruar
sovranitetin territorial që buron
nga një pavarësi në
administrimin e shtetit”. “Unë u

bëj thirrje autoriteteve në
Beograd dhe presidentit serb që
të mos ushqejnë me asnjë lloj
justifikimi dhe me asnjë lloj alibie
grupe të caktuara në veriun e
Kosovës që për arsyet e tyre i
kundërvihen zbatimit të një
marrëveshjeje”, ka thënë Rama.
Reagimi i Ramës erdhi pas një
dite të përshkallëzimit të
tensioneve në Kosovë, ku
vendimi i Qeverisë së Kosovës për
të zbatuar reciprocitet me
Serbinë për targat e veturave dhe
dokumentet e udhëtimit për
qytetarët serbë u kundërshtua
nga serbët lokalë, të cilët
vendosën barrikada në pjesën
veriore të Kosovës.

Rama: Vuçiqi të mos i ushqejë me justifikim
grupet në veri të Kosovës

PRISHTINË, 1 GUSHT - Shefi i
diplomacisë së Bashkimit
Evropian, Josep Borrell, ka ftuar
në një takim në Bruksel
kryeministrin e Kosovës, Albin

Kurti, dhe presidentin e Serbisë,
Aleksandër Vuçiq, ka konfirmuar
zëdhënësi i bllokut, Peter Stano.
Kurti dhe Vuçiqi kanë marrë ftesë
për vazhdimin e dialogut, ku do të

diskutohet për të gjitha çështjet e
hapura mes dy shteteve. 
Zëdhënësi i BE-së, Peter Stano,
tha se edhe institucionet e BE-së,
por edhe shtetet anëtare, po

vëzhgojnë “me shqetësim”
ngjarjet në Kosovë. “Çdo veprim i
pakoordinuar dhe i njëanshëm që
kërcënon stabilitetin dhe rrezikon
lirinë e lëvizjes duhet të

ndërpritet”, ka deklaruar Stano.
Por, kryeministri i Kosovës, Albin
Kurti, tha se nuk ka ftesë për një
takim në Bruksel. Në një
konferencë për medie në
Prishtinë më 1 gusht, Kurti tha se
Kosova është e gatshme për
dialogun me Serbinë. “Me
presidentin e Serbisë është
dashur të takohemi në Bruksel
më 19 korrik, mirëpo ai ka
kërkuar të shtyhet ai takim për
fund të muajit gusht. Mbase ka
qenë i zënë me përgatitjet e asaj
që ndodhi dje sepse ne është
dashur të takohemi më 19 korrik”,
ka thënë Kurti.
Zyrtarët në Bruksel theksuan se
para fillimit të pushimeve verore
në BE ishte planifikuar që të
mbahej një takim mes liderëve të
Kosovës dhe Serbisë. “Për shkak
të atij fakti [të mosmbajtjes së
takimit] tani kemi tensione që
kanë potencial të
përshkallëzohen sepse kemi
sërish një temë të nxehtë. Çdo
politikan i përgjegjshëm do t’i
hipte avionit dhe do të vinte në
Bruksel sa më shpejt që të
mundej me qëllim që të gjendej
një zgjidhje në Bruksel”, ka thënë
një zyrtar evropian për REL-in në
kushte anonimiteti.

Borrelli i fton Kurtin dhe Vuçiqin në Bruksel 
për vazhdimin e dialogut

Albulena S. MAVRAJ

PRISHTINË, 1 GUSHT - Kryetari i
Odës Ekonomike të Kosovës,
Lulzim Rafuna, ka pritur në
takimin e parë drejtorin
ekzekutiv të Odës Ekonomike
Amerikane në Kosovë, Arian
Zeka, me të cilin ka diskutuar
për thellimin e bashkëpunimit
në mes të Odës Ekonomike të
Kosovës dhe Odës Ekonomike
Amerikane në Kosovë në interes

të biznesit vendor.
Rafuna shprehu mirënjohje për
bashkëpunimin e deritanishëm
me Odën Ekonomike
Amerikane në Kosovë dhe
mirëpriti mundësitë për ta
thelluar këtë bashkëpunim.
Gjatë takimit u diskutua edhe
për sfidat dhe nevojat e
biznesit në Republikën e
Kosovës si dhe për
promovimin e mundësive për
tërheqje të investimeve të
huaja në vendin tonë.

Kryetari i Odës Ekonomike të
Kosovës, Lulzim Rafuna, dhe
drejtori ekzekutiv i Odës
Ekonomike Amerikane në
Kosovë, Arian Zeka, u pajtuan
që të kenë takime të rregullta
me bizneset e dy odave për
identifikimin e çështjeve me të
cilat përballet sektori privat në
Kosovë, avokim të përbashkët
për përmirësimin e klimës së të
bërit biznes në Kosovë si dhe
për tejkalimin e barrierave në
tregtimin përtej kufijve.

Rafuna dhe Zeka diskutojnë për thellimin 
e bashkëpunimit mes dy odave ekonomike 
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PRISHTINË, 1 GUSHT - Pas zotimit të
Qeverisë së Kosovës për shtyrjen e
zbatimit të dy vendimeve për
reciprocitet me Serbinë, serbët
lokalë në veriun e Kosovës më 1
gusht kanë nisur t’i zhbllokojnë
rrugët drejt pikave kufitare mes dy
vendeve, në të cilat kishin
vendosur barrikada për t’i
kundërshtuar masat e qeverisë.
Partitë opozitare e kanë kritikuar
qeverinë Kurti për ndërmarrjen e
veprimeve të paplanifikuara mirë
dhe të pakoordinuara si duhet.
Nënkryetarja e Partisë
Demokratike të Kosovës, Vlora
Çitaku, në një konferencë për
medie e ka kritikuar qeverinë për

ndërmarrjen e veprimeve të
paplanifikuara mirë dhe të
pakoordinuara si duhet.
Çitaku ka thënë se vendosja e
barrikadave dhe pengimi i lirisë së
lëvizjes në cilëndo pjesë të
Republikës së Kosovës është i
papranueshëm. “Sa i përket
Qeverisë së Kosovës, aksioni i
mbrëmshëm dëshmoi edhe një
herë se vendimi për veprim ka
qenë i paplanifikuar mirë, prandaj
nuk arriti që të realizohet.
Dështimi për realizimin e këtyre
vendimeve të qeverisë po krijon
një përshtypje që veriu është i
pamenxhueshëm dhe që situata
atje është jashtë kontrollit të
shtetit. Po ashtu, veprimet e
qeverisë do të duhej të ishin
paraprakisht të koordinuara me

miqtë tanë ndërkombëtarë, jo
vetëm t’i dëgjojnë ata në
momentet e fundit të krizës.
Aleancat janë po aq të
rëndësishme sa sovraniteti. Ato
duhet të mirëmbahen dhe
kultivohen me seriozitet”, ka
theksuar Çitaku.
Ajo ka thënë se PDK-ja me
shqetësim i ka ndjekur zhvillimet
e mbrëmshme në veri të vendit
dhe e konsideron shumë
shqetësues konfuzionin e krijuar
në opinionin publik në lidhje me
situatën në veri. “Provokimet dhe
veprimet e paligjshme të
strukturave kriminale në veri të
vendit, që qartësisht janë të
sinkronizuara me Beogradin
zyrtar, të monitorohen dhe të
denoncohen edhe nga Bashkësia

Ndërkombëtare. Partia
Demokratike e Kosovës vlerëson
se situata e tanishme edhe një
herë e vërteton faktin që një
marrëveshje gjithëpërfshirëse, e
fokusuar në njohjen reciproke,
është urgjente. Ne mirëpresim
angazhimin aktiv të ShBA-së dhe
BE-së për ta deeskaluar situatën”,
ka thënë ajo.
PDK-ja ka kërkuar nga qeveria të
shpjegojë qartë se cili është
vendimi i ri dhe çfarë do të
ndodhë në këto 30 ditët e
ardhshme.
Çitaku ka theksuar se
bashkërendimi i të gjithë aktorëve
relevantë, ndërkombëtarë dhe
vendorë, është i rëndësishëm para
marrjes së vendimeve të
rëndësishme për vendin. “Presim
nga Qeveria e Republikës së
Kosovës që të tregojë seriozitet, të
sillet përgjegjshëm, të ndërmarrë
veprime të planifikuara mirë në
koordinim me aleatët tanë.
Situatat si ajo mbrëmë, ku
qytetarët u lanë në ankth dhe huti,
mërgimtarët e bllokuar dhe pa
informata në kufi, nuk guxojnë të
përsëriten më 1 shtator, kur të
fillojë zbatimi i reciprocitetit të
pjesshëm me Serbinë. Sot nuk
është koha për protagonizëm

politik, por për pjekuri politike”, ka
thënë ajo.
Çitaku i ka ftuar edhe një herë
qytetarët e komunitetit serb që të
mos lejojnë të manipulohen nga
politika destruktive e Serbisë që ka
synim destabilizimin e vendit.
“Ftojmë edhe një herë qytetarët e
komunitetit serb që të mos lejojnë
të manipulohen nga politika
destruktive e Serbisë që ka synim
destabilizimin e vendit tonë. Të
gjithë duhet të punojnë për
mbarëvajtjen e rendit, qetësisë
dhe sigurisë për qytetarët, duke
garantuar lëvizjen e lirë për të
gjithë”, është shprehur Çitaku.
Lidhja Demokratike e Kosovës
(LDK) një ditë më parë u dha
mbështetje institucioneve të
Republikës së Kosovës në lidhje
me shtrirjen e ligjshmërisë në
gjithë territorin e vendit.
“Dënuam sulmin ndaj Policisë së
Kosovës që po ushtronte
mandatin e saj kushtetues.
Kërkuam koordinim me
bashkësinë ndërkombëtare dhe
theksuam që Kosovës në këto
momente i duhen më së shumti
siguria dhe qetësia. Nga dështimi i
mbrëmshëm kuptuam që
institucionet nuk janë koordinuar
me askënd dhe se nuk kanë qenë

Opozita: Veprimet e qeverisë
Kurti, të paplanifikuara 
dhe të pakoordinuara

E MARTË, 2 GUSHT 2022

Pas zotimit të Qeverisë së Kosovës për shtyrjen e zbatimit të vendimeve për
reciprocitet me Serbinë, serbët në veriun e Kosovës më 1 gusht kanë nisur t’i
zhbllokojnë rrugët drejt kufirit mes dy vendeve. Kryeministri Albin Kurti në
një konferencë për medie ka thënë se janë gjithsej nëntë barrikada të
vendosura në veri dhe të gjitha duhet të largohen. Ai ka falënderuar
ambasadorin amerikan në Prishtinë, Jeffrey Hovenier, për kontributin e tij
për uljen e tensioneve në veri. Ndërkaq partitë opozitare e kanë kritikuar
qeverinë Kurti për ndërmarrjen e veprimeve të paplanifikuara mirë dhe të
pakoordinuara si duhet

QETËSOHET SITUATA NË VERI PAS NDËRHYRJES SË SHBA-SË PËR SHTYRJE TË VENDIMEVE 

TË QEVERISË SË KOSOVËS PËR TARGAT DHE DOKUMENTET SERBE PËR 30 DITË



05E MARTË, 2 GUSHT 2022AKTUALE

të përgatitura për situatën e
djeshme. Ndërsa sot, pas
dështimit, presidentja ftoi në
takim partitë opozitare me
qeverinë. Për çfarë? Për ta
mbuluar dështimin dhe
papërgjegjësinë?”, ka theksuar
LDK-ja.
Sipas LDK-së, opozita duhet të
konsultohet dhe të dëgjohet para
se të ndërmerren veprimet.
“Opozita mund ta ndihmojë
qeverinë që të mos gabojë, por
nuk mund t’i marrë përsipër
dështimet e saj. Mbështesim
vendosjen e reciprocitetit, si masë
e drejtë e çdo shteti sovran. Në të
njëjtën kohë, koordinimi me
aleatët tanë është kërkesë e
përhershme e Lidhjes
Demokratike të Kosovës. Ky
koordinim është kushti i vetëm i
suksesit”, ka theksuar LDK-ja.
Kryetari i AAK-së, Ramush
Haradinaj, ka thënë se Kosova nuk
e ka komoditetin të bëjë
eksperimente. Ai ka thënë se
operacionet e sigurisë për
shtrirjen e sovranitetit duhet të
studiohen, të analizohen e të
shpjegohen mirë. “Çdo veprim i
lënë në gjysmë të rrugës, siç ishte

ai i mbrëmshmi, është humbje
për Kosovën. Zbatimi i rendit dhe
ligjit është i paalternativë dhe
duhet të bëhet në konsultim të
ngushtë me aleatët e sigurisë. Afati
prej 30 ditësh për zbatimin e
reciprocitetit duhet të
shfrytëzohet me shumë
seriozitet”, ka thënë Haradinaj. 
Ai ka theksuar se shteti i Kosovës
nuk dobësohet vetëm nga bandat
kriminale në veri, por edhe nga të
paditurit e praktikantët në qeveri.
“Kushtetuta e vendit është më e
fortë sesa kriminelët në veri e të
paditurit e praktikantët në qeveri.
Qeveri, nëse hala je qeveri, votoji
ligjet dhe forcoje policinë, Ligjin
për Paga dhe Ligjin për Sigurim
Shëndetësor dhe Pensional. Nëse
s’je qeveri, do të shihet më 31
gusht”, është shprehur Haradinaj.
Kryeministri i Kosovës, Albin
Kurti, ka thënë të hënën se janë
gjithsej nëntë barrikada të
vendosura në veri të Kosovës, siç
tha, “me njerëz të armatosur”, që
mbrëmë, sipas tij, i kanë ndaluar
qytetarët dhe kanë shtënë me
armë zjarri.
Në një konferencë për medie,
Kurti ka theksuar se strukturat

ilegale serbe në Kosovë po bëhen
më agresive. “Janë gjithsej nëntë
barrikada. Presim që gjatë ditës së
sotme të hiqen të gjitha”, ka
deklaruar Kurti. Ai ka bërë me dije
se barrikadat do të konsiderohen
se janë larguar vetëm kur të hiqen
të gjitha.
Kurti ka thënë se qeveria përsërit
zotimin se kur të hiqen të gjitha
barrikadat do të shtyhet zbatimi i
dy vendimeve të ekzekutimit për
targat dhe dokumentet serbe. Ai
falënderoi ambasadorin amerikan
në Prishtinë, Jeffrey Hovenier, për
kontributin e tij për uljen e
tensioneve.
Hovenier ishte takuar me liderët e
Kosovës mbrëmjen e së dielës,
duke iu kërkuar që ta shtyjnë
zbatimin e vendimeve për
dokumentet dhe targat serbe. Këto
dy vendime nxitën pakënaqësi te
serbët lokalë të cilët bllokuan
rrugët që çojnë në dy pikëkalimet
kufitare Jarinjë dhe Bërnjak që
lidhin Kosovën dhe Serbinë.
Kurti tha se këto dy pikëkalime
ende janë të mbyllura sepse “ende
mbeten të bllokuara rrugët që
shpien atje”.
Ndërkaq, ministri i Punëve të

Brendshme, Xhelal Sveçla, ka
thënë se 11 qytetarë kanë marrë
trajtim mjekësor për shkak të
lëndimeve të marra. Po ashtu, janë
dëmtuar edhe disa vetura të
qytetarëve dhe Policisë së Kosovës
nga, siç ka thënë Sveçla,
“strukturat kriminale, ilegale të
armatosura”.
Për këto raste policia ka nisur
hetimet, bëjnë me dije zyrtarët
shtetërorë.
Disa barrikada në veri kanë filluar
të largohen më 1 gusht dhe Kosova
ende po vazhdon zbatimin e
reciprocitetit për dokumentet
serbe. Deri në mesditën e hënë
janë lëshuar 1 501 dokumente për
hyrje-dalje për shtetasit e Serbisë
që hyjnë në territorin e Kosovës.
Misioni i NATO-s në Kosovë,
KFOR, ka theksuar se po
monitoron nga afër situatën në veri
të Kosovës. Monitorimi, sipas një
postimi në “Twitter”, po bëhet së
bashku me organizatat e sigurisë së
Kosovës dhe ato ndërkombëtare.
“Sipas mandatit të OKB-së, KFOR-i
vazhdon të jetë i përkushtuar për
sigurinë, i gatshëm të ndërmarrë
masa të nevojshme për ta mbajtur
të sigurt Kosovën”.

Situata në veri,
Osmani fton në

takim pozitën dhe
opozitën 

Presidentja Vjosa Osmani ka
ftuar të hënën në takim
kryetarin e Kuvendit të
Kosovës, Glauk Konjufca,
kryeministrin Albin Kurti,
ministren e Punëve të Jashtme
dhe Diasporës, Donika
Gërvalla, si dhe ministrin e
Punëve të Brendshme, Xhelal
Sveçla, me të cilët ka biseduar
për zhvillimet e fundit në veri. 
Në takim ishin të ftuar edhe
liderët e opozitës të cilët nuk
kanë marrë pjesë. “Megjithatë,
institucionet e vendit do t’i
vazhdojnë kontaktet e
rregullta dhe konsultimet me
opozitën, me qëllim të
koordinimit mbi çështje të
interesit nacional. Po ashtu, do
të vazhdohet koordinimi i
plotë dhe komunikimi i
rregullt me aleatët strategjikë”,
ka njoftuar Presidenca e
Kosovës.
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PRISHTINË, 1 GUSHT - Draft-
Strategjia e Sigurisë e
Republikës së Kosovës për vitin
2022-2027, e cila është miratuar
nga Komisioni Parlamentar për
Çështje të Sigurisë dhe
Mbrojtjes, të mërkurën e 27
korrikut, e identifikon si sfidë
kryesore për sigurinë e vendit
“pretendimin territorial të
Serbisë ndaj Kosovës”, thotë
Enver Dugolli, zëvendëskryetar i
parë i këtij komisioni. Sipas tij,
rreziku nga Serbia përmendet
për herë të parë në mënyrë
eksplicite në një dokument të
tillë.
Draft-Strategjia kaloi në
Komision me votat e pesë
anëtarëve të pranishëm nga
Lëvizja Vetëvendosje në
pushtet, dy nga partitë
opozitare votuan kundër,
ndërsa një ka abstenuar. Ajo
është hartuar nga Këshilli për
Siguri i Kosovës dhe ka kaluar
tashmë për procedim në
Kuvendin e Kosovës.
Dugolli, deputet i Lëvizjes
Vetëvendosje, thotë për “Radion
Evropa e Lirë” se Draft-
Strategjia e Sigurisë është një
dokument që përfshin të gjitha
aspektet e sfidave të sigurisë në
Kosovë. “...sidomos të rreziqeve
që burojnë nga shteti fqinj,
Serbia. Në këtë strategji
identifikohet saktë rreziku
kryesor që i kanoset shtetit. Për
mendimin tim, kjo është një
pikë shumë reale dhe e studiuar
mirë”, thotë Dugolli.
Për adresimin e rreziqeve të
identifikuara, që përfshijnë
edhe ndryshimet klimatike,
katastrofat e mundshme
natyrore e njerëzore,

ekstremizmin e dhunshëm
politik apo religjioz, Dugolli
thotë se do të bëhen strategji të
ndara nga dikasteret përkatëse.

Qalaj: Strategjia, 
pa memorie 

institucionale të sigurisë

Rashit Qalaj nga Partia
Demokratike e Kosovës në
opozitë thotë se ka votuar
kundër Draft-Strategjisë për
Sigurinë pasi, sipas tij, ky
dokument “ka mungesë të
vizionit”. Në bazë të saj, shton
Qalaj, “nuk mund të vërehet se
ku do të jetë Kosova pas pesë
vjetësh” në aspektin e sigurisë.
Ai thotë se në dokument vërehet
edhe qasja partiake e Lëvizjes
Vetëvendosje dhe jo, sipas tij,
aspekti profesional dhe i
paanshëm ndaj sigurisë.
“Për shembull, kur flasim për
sigurinë njerëzore, aty e kanë
futur arsimin, që në fakt nuk
duhet të jetë pjesë e
strategjisë...”. “Pastaj, kemi

qasjen që i është bërë
institucionit të policisë. Për
shembull, në Strategjinë e
Sigurisë ceket krijimi i policisë
rezervë apo ndryshimi i
strukturës organizative të
policisë dhe, sipas mendimit
tim, këto nuk kanë të bëjnë asgjë
me strategjinë për sigurinë”,
thotë Qalaj për “Radion Evropa
e Lirë”.

Quni: Rreziku nga migrimi
ka mbetur jashtë

strategjisë

Anton Quni, deputet i Lidhjes
Demokratike të Kosovës, po
ashtu në opozitë, thotë se ka
votuar kundër miratimit të
Draft-Strategjisë edhe për faktin
se në të nuk është përfshirë
rreziku që, sipas tij, vjen nga
migrimi i qytetarëve të Kosovës.
“Migrimi i të rinjve besoj se
është një ndër rreziqet. Duhet të
merret në konsideratë. Është e
pamundur që të ruhet vitaliteti i
institucioneve të sigurisë, që ato

të ripërtërihen, që të sigurohet
një vazhdimësi e funksionimit
të tyre, derisa kemi problem me
rekrutimin e të rinjve në kuadër
të Forcës së Sigurisë së Kosovës,
policisë, agjencive dhe
shërbimeve të ndryshme”, thotë
Quni për “Radion Evropa e Lirë”.
Sipas një dokumenti të
publikuar nga Autoriteti
Qeveritar për Migrim, për
periudhën 2018-2020, nga
Kosova kanë emigruar 71 799
banorë.
Ndërkaq, sipas Ministrisë së
Punëve të Brendshme, në
periudhën 2013-2017,
mesatarisht në vit kanë
emigruar deri në 35 mijë
qytetarë të Kosovës.

Shërbimi ushtarak, 
premtim elektoral 

i përfshirë në strategji

Dy deputetët opozitarë, Qalaj
dhe Quni, thonë se brenda
Draft-Strategjisë së Sigurisë janë
futur edhe “premtime
elektorale” të Lëvizjes
Vetëvendosje, siç është obligimi
ushtarak. Ata i referohen pjesës
së Draft-Strategjisë ku flitet për
Forcën e Sigurisë së Kosovës, në
të cilën thuhet se “FSK-ja
vazhdimisht do ta rishikojë
strukturën organizative të saj
për t’iu përshtatur kohës dhe
detyrave që dalin në funksion të
realizimit dhe ruajtjes së
interesave vitale shtetërore”.
“Po ashtu, Qeveria e
Republikës së Kosovës do ta
vlerësojë fizibilitetin për
zhvillimin e modeleve më të
përshtatshme të rezervës

vullnetare si dhe atë të
shërbimit të obligueshëm
ushtarak, sipas praktikave
bashkëkohore të shteteve
perëndimore, në përputhje me
rrethanat, kushtet dhe resurset
vendore”, thuhet në dokument.
Dugolli thotë se shërbimi i
obligueshëm ushtarak mund të
funksionalizohet “pa e penguar
planin gjithëpërfshirës të
tranzicionit të FSK-së”.
Forca e Sigurisë e Kosovës është
në proces të transformimit në
ushtri të plotë që nga viti 2018.
Ky proces pritet të zgjasë dhjetë
vjet. Pritet që FSK-ja, gjatë
transformimit, ta dyfishojë
numrin e forcave të saj dhe të
bëhet një ushtri profesionale
prej 5 000 trupash.

Vrajolli: Një draft i mirë i
strategjisë

Mentor Vrajolli, drejtor
ekzekutiv i Qendrës Kosovare
për Studime të Sigurisë, thotë
se kjo qendër është konsultuar
nga Qeveria e Kosovës gjatë
hartimit të versioneve fillestare
të Draft-Strategjisë së Sigurisë.
“Në bazë të asaj që kemi parë,
mund të them se drafti ka qenë
ndoshta më i avancuari prej
strategjive që janë prezantuar
në faza të hershme nga ana e
qeverisë. Në përgjithësi, nuk
është se kemi pasur shumë
komente. Bëhet fjalë për një
draft të mirë të strategjive,
sidomos kur krahasohet me
draftet e mëhershme apo edhe
me Strategjinë e mëhershme të
Sigurisë Kombëtare”, thotë
Vrajolli.

Draft-Strategjia e Sigurisë: 
‘Serbia, rreziku kryesor’

Raportet me Serbinë
Në vitet 1998-’99 në Kosovë është zhvilluar një luftë e iniciuar
nga regjimi i atëhershëm serb, e cila ka lënë të vrarë mbi 13 000
civilë dhe të zhdukur mijëra të tjerë. Mbi 1 600 persona
vazhdojnë të jenë të pagjetur, pjesa më e madhe e tyre
shqiptarë. Serbia nuk e njeh pavarësinë e Kosovës dhe në
Kushtetutë vazhdon ta konsiderojë atë pjesë të territorit të saj.
Kosova dhe Serbia janë në bisedime për normalizimin e
marrëdhënieve qysh në vitin 2011, por procesi është duke
shkuar ngadalë. Përkundër dhjetëra marrëveshjeve të arritura,
zbatimi i tyre në terren lë për të dëshiruar.



07E MARTË, 2 GUSHT 2022AKTUALE

PRISHTINË, 1 GUSHT -
Ministria e Shëndetësisë ka
njoftuar se gjatë 24 orëve
janë shënuar 513 raste të
reja me Covid-19 pas 1 287

teste të bëra.
Brenda kësaj periudhe janë
shëruar 975 qytetarë, ndërsa
kemi 9 464 raste aktive.
Deri më tani autoritetet

shëndetësore kanë dhënë
mbi 1 milion e 834 mijë e
256 të vaksinës kundër këtij
virusi.
Nga raportimet e datës 1

gusht 2022 të klinikave  të
QKUK-së dhe spitaleve të
përgjithshme në trajtim
mjekësor nga Covid-19 janë
90 pacientë.

9 464 raste aktive me Covid në Kosovë

MITROVICË, 1 GUSHT - Nën
organizim të Shoqatës Franko-
Kosovare dhe në bashkëpunim
me komunën e Mitrovicës, në
fshatin Bajgorë u mbajt
aktiviteti “Dita e Mërgimtarëve”,
kushtuar të gjithë
bashkatdhetarëve tanë që
jetojnë dhe punojnë jashtë
vendit. Në këtë aktivitet i
pranishëm ishte edhe kryetari i
komunës, Bedri Hamza,
nënkryetari Arian Tahiri, si dhe
drejtoresha për Kulturë, Rini
dhe Sport, Valdete Idrizi.
Në fjalën e tij kryetari Hamza
fillimisht u ka uruar
mirëseardhje të gjithë
mërgimtarëve duke shtuar që
komuna e Mitrovicës ka dyert e
hapura për t’i takuar dhe për të
biseduar për një të ardhme më
të mirë për qytetin e Mitrovicës.
“Mërgimtarë të nderuar, ju

shpreh ngrohtësisht
mirëseardhje pranë familjeve
tuaja, në vendlindjen tuaj,
Mitrovicë dhe shtetin tuaj,
Kosovë, për të cilën ju dhatë
shumë dhe jeni ndër
kontribuuesit më të mëdhenj
në shtetndërtimin dhe
fuqizimin ekonomik”, është
shprehur Hamza.
Gjatë këtij takimi përfaqësuesit
komunalë dhe të pranishmit
patën mundësinë për të
biseduar rreth problemeve me
të cilat përballen
bashkatdhetarët tanë, kërkesat
që ata kanë për institucionet
komunale në dobi të ofrimit të
mundësive për një qëndrim
dhe pushim më të mirë në
vendlindje dhe prezantimin e
trashëgimisë kulturore dhe
vlerave artistike të qytetit të
Mitrovicës. 

Në Shalë të Bajgorës mbahet aktiviteti 
“Dita e Mërgimtarëve”

PODUJEVË, 1 GUSHT - Nënkryetarja
e komunës së Podujevës,
Marigona Lahu, ka vizituar të
hënën pikën kufitare në Merdar
për t’u informuar nga afër me
procesin e hyrje/daljes së
qytetarëve që po kalojnë përmes
kësaj pike kufitare me Serbinë,
pas situatës së krijuar gjatë 24

orëve të fundit. 
Zyrtarët policorë e informuan
nënkryetaren Lahu se vendimet
e Qeverisë së Republikës së
Kosovës po zbatohen plotësisht
në këtë pikë kufitare dhe se puna
është duke u zhvilluar
normalisht, kurse fluksi i
mërgimtarëve në hyrje dhe dalje

të Kosovës është i lartë.
Nënkryetarja Lahu i përgëzoi
zyrtarët policorë për punën që
po bëjnë dhe shprehi falënderim
për vendosmërinë e treguar nga
ana e Policisë së Kosovës për
ofrimin e shërbimeve dhe
sigurisë për të gjithë qytetarët e
Kosovës.

Nënkryetarja e komunës së
Podujevës njoftohet për hyrje-daljet
në pikën kufitare në Merdar

PRISHTINË, 1 GUSHT - Ministri i
Punëve të Brendshme, Xhelal
Sveçal, ka njoftuar se që nga dita
e diel e deri më tani janë lëshuar
1 501 dokumente për hyrje-
dalje në pikat kufitare të
Republikës së Kosovës. Sveçla ka
bërë me dije se pikat kufitare
Jarinje dhe Bërnjak vazhdojnë
të jenë të mbyllura. “Përveç në
pikat kufitare Jarinje dhe

Bërnjak, të cilat vazhdojnë të
jenë të mbyllura për shkak të
zhvillimeve të shkaktuara nga
strukturat ilegale serbe, në të
gjitha pikat e tjera kufitare në
hyrje të Republikës së Kosovës
po vazhdon lëshimi i
dokumentit për hyrje-dalje.
Deri më tash janë lëshuar 1 501
dokumente në pikat kufitare”,
ka shkruar Sveçla në

“Facebook”.
Sipas të dhënave të MPB-së,
shumica e dokumenteve janë
lëshuar në pikëkalimin kufitar
Dheun e Bardhë dhe në Merdar.
Qeveria e Kosovës ka thënë se
vendimi për reciprocitet do të
qëndrojë në fuqi deri në
largimin e plotë të barrikadave
në drejtim të Jarinjës dhe
Bërnjakut.

Mbi 1 000 dokumente janë lëshuar 
për hyrje-dalje në Kosovë

PRISHTINË, 1 GUSHT - Kryesia e
Kuvendit të Kosovës, në
mbledhjen e mbajtur të hënën,
e cila është drejtuar nga kryetari
Glauk Konjufca dhe me prani të
përfaqësuesve të grupeve
parlamentare, përcaktoi
agjendën e punës së Kuvendit

për këtë javë. Kryesia vendosi që
të mërkurën, më 3 gusht,
Kuvendi t’i vazhdojë punimet
me pika të mbetura nga seancat
e kaluara. Ndërkaq të enjten,
më 4 gusht, do të mbahet
seanca e re e Kuvendit.  Rendi i
ditës i kësaj seance, përveç

pikave të zakonshme,
deklarimeve jashtë rendit të
ditës dhe pyetjeve
parlamentare, përmban një
mori pikash të tjera, përfshirë
projektligje, një interpelancë
dhe çështje të tjera nga
fushëveprimtaria e Kuvendit.

Të mërkurën dhe të enjten Kuvendi mban seancë plenare
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KIEV, 1 GUSHT - Ngarkesa e parë
me drithin ukrainas u largua nga
porti i Odesës më 1 gusht, kanë
njoftuar Ukraina dhe Turqia. Ky
njoftim u bë në mes të
raportimeve se Rusia ka shtuar
bombardimet në jug të
Ukrainës.
Ministri ukrainas i
Infrastrukturës, Oleksandr
Kubrako, ka bërë me dije se anija
transportuese Razoni, që është e
regjistruar në Sierra Leone, u
largua nga porti i Odesës
mëngjesin e 1 gushtit. Ndërkaq,
Ministria e Mbrojtjes e Turqisë

tha se pret që anija të arrijë në
Stamboll më 2 gusht.
Kubrako ka falënderuar të gjitha
shtetet partnere dhe Kombet e
Bashkuara që kanë mundësuar
zbatimin e marrëveshjes për
eksportet e drithërave që u arrit
në Stamboll.
Qendra e Përbashkët e
Koordinimit, që është një
organizatë me seli në Stamboll, e
që mbikëqyrë eksportet, tha se
anija Razoni po transporton
“mbi 26 000 tonë metrikë” misër.
Ukraina dhe Rusia kanë
nënshkruar marrëveshje, së

bashku me Turqinë dhe Kombet
e Bashkuara më 22 korrik, për t’i
zhbllokuar eksportet e
drithërave nga tri portet
ukrainase, pasi ato u bllokuan
qëkur Rusia nisi pushtimin e
Ukrainës më 24 shkurt.
Ukraina dhe Rusia janë dy prej
eksportuesve më të mëdha në
botë të drithërave.
Marrëveshja e arritur në
Stamboll mundëson që miliona
tonë grurë dhe plehra të mund të
transportohen në mbarë botën,
e cila po përballet me krizë
ushqimore.

Nis eksporti i drithërave nga porti i Odesës

BERLIN, 1 GUSHT - Pas kthimit te
termocentraleve me qymyr,
qeveria gjermane po shqyrton
mbajtjen e centraleve
bërthamore. Synim është
shmangia e krizës energjetike në
dimër. Gjermania druhet se
mund të përballet në dimër me
mungesë të energjisë elektrike.
Në këtë situatë, qeveria po
shqyrton të gjitha burimet e
mundshme për ta shmangur

këtë skenar. Gazi, me të cilin
mbusheshin më parë boshllëqet
energjetike, është kthyer tani në
burim të papëlqyeshëm pasi
pas fillimit të luftës në Ukrainë,
Rusia e ka kufizuar në 20 për
qind të sasisë së mëparshme
furnizimin për vendin. Qeveria
po ndërton me shpejtësi katër
terminale për të importuar gaz
të lëngshëm LNG. Gazin e
shtrenjtuar që do ta importojë,

ajo është e detyruar ta kursejë sa
më shumë.
Në këtë kuadër qeveria po
shqyrton se a mund ta zbusin
centralet bërthamore një krizë
të furnizimit me energji të
Gjermanisë.
Kancelari Olaf Scholz ka lënë të
kuptohet se centralet
bërthamore të vendit mund të
mos mbyllen sipas planit në
fund të këtij viti.

Gjermania shqyrton kthimin te energjia bërthamore

Albulena S. MAVRAJ

PRISHTINË, 1 GUSHT - Qeveria e
Republikës së Kosovës, me
propozim të Ministrisë së
Ekonomisë, gjatë mbledhjes së
91-të, mbajtur në formë
elektronike, ka miratuar
vendimin për shpalljen e
masave emergjente për
furnizimin me energji.
Qeveria e Republikës së
Kosovës merr vendim që të
shpallen masat e emergjencës
për furnizimin me energji, e
shtyrë nga gjendja aktuale
botërore energjetike: rritja e
shpejtë e çmimit të importit të
energjisë si dhe paralajmërimi i
ndalimit të eksportit të lëndëve
fosile nga disa shtete evropiane
që mund të ndikojë në rritjen e
mëtejshme të çmimit të
importit.
Masat e marra do të mbesin në
fuqi për 60 (gjashtëdhjetë) ditë
pas aprovimit nga Kuvendi i
Kosovës. Kuvendi mund të
vazhdojë këtë afat për periudha
të njëpasnjëshme prej 30
(tridhjetë) ditësh me shumicë të
votave të deputetëve të
Kuvendit të pranishëm në
seancë, deri në 180 (njëqind e
tetëdhjetë) ditë.
Me qëllim të sigurimit të
energjisë së mjaftueshme gjatë
dimrit dhe të mbrojtjes së
interesit publik, masat e
emergjencës, ndër të tjera,
përfshijnë:
Masa mbështetëse për qytetarët
me qëllim të sigurimit të

ngrohjes gjatë dimrit; Ndalimin
e përdorimit të energjisë
elektrike për mihjen e
kriptovalutave; Mbështetjen e
Operatorit të Sistemit të
Transmisionit dhe Tregut
(KOSTT) për të ndërmarrë
veprimet e nevojshme në
funksion të ruajtjes së sigurisë së
sistemit elektro-energjetik; dhe

Masa në kursimin e konsumit të
energjisë elektrike nga të gjitha
institucionet.
Njëkohësisht, Qeveria e Repu-
blikës së Kosovës, veçanërisht
Ministria e Ekonomisë, janë
duke monitoruar situatën
elektroenergjetike në Kosovë
dhe ndërhyrjet e Korporatës
Elektroenergjetike të Kosovës

në përgatitjen e termocentraleve
për sezonin e dimrit.
Edhe pse termocentralet janë të
stërvjetruara, menaxhmenti i
KEK-ut së bashku me ekipet e
mirëmbajtjes janë duke e bërë
maksimumin që blloqet e
termocentraleve të gjenerojnë
energji elektrike të
mjaftueshme për ta mbuluar

kërkesën vendore.
Termocentralet e KEK-ut janë
në funksion mbi 80 % të kohës
gjatë një viti, që është mbi
mesataren botërore të punës së
termocentraleve me thëngjill.
Këto riparime na mundësojnë
që ta mbajmë këtë mesatare të
lartë të gjenerimit të energjisë
dhe furnizim sa më të rregullt.

Qeveria miraton masat e emergjencës 
për furnizim me energji
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Nga Sam LEITH

Trendi më i fundit në mesin e
pasardhësve të Gjeneratës Z –
pra ata që kanë lindur midis
viteve 1997 dhe 2012 – është
postimi i “videove të vjetra” në
TikTok. Është njëlloj si një
gjarpër që e ha bishtin e tij. Pasi
ka arritur moshën e pjekur, le të
themi, 11-vjeç, ata tëGjeneratës
Z nisin të gërmojë nëpër arkivat
e tyre për të kritikuar atë model
flokësh qesharak që kishin në të
kaluarën jo shumë të largët, le të
themi 18 muaj më parë.
Ose duke kujtuar së bashku me
miqtë rreth “filtrave në
Snapchat që ne i përdorim të
gjithë”.Por kjo është sa marrëzi
aq edhe e trishtueshme. Ndërsa
meditojmë mbi ngjarjet
historike botërore në një afat
kohor 10, 20 ose 50-vjeçar –
efektet afatgjata të Brexit-it;
rivendosja e statuskuosë në
sigurinë evropiane; kriza
klimatike – është disi e lehtë të
mos vësh re ndryshimet që janë
potencialisht edhe më të
qëndrueshme dhe themelore.
Sot një brez i tërë i epokës
dixhitale, ka arritur në moshë
madhore në një botë në të cilën
e kaluara nuk është më e
kaluara në kuptimin që ne jemi
mësuar ta kuptojmë dikur. Sot
asgjë nuk harrohet. Pothuajse
gjithçka që keni përjetuar, çdo
veprim që keni ndërmarrë,
është njëkronike e

pashmangshme diku në rrjet.
Kujtesa nuk mund t’ju bëjë ta
modifikoni të kaluarën tuaj me
disa kujtime rozë. Ju nuk
mundeni ta romantizoni, të
ri–shpikni apo ritregoni
historinë tuaj. E shumta që
mund të bën është ta
ri–përzieni lëndën e parë me një
ambalazh nga e tashmja.
Tani përvoja njerëzore tani
është e regjistruar në diçka që
duket paksa si një version
jozyrtar i blockchain, ku
mbështeten kriptomonedhat.
Ndër efektet ndihmëse të gjithë
kësaj – të rastësishme, por
ndoshta jo të parëndësishme –
është ajo që duket se ka ndikim
në të ardhmen e politikës.
Kjo do të thotë, se njerëzit që
hyjnë sot në jetën publike, ka të
ngjarë të bëhen gjithnjë e më të
çuditshëm. “Padija rinore” – ajo
që të përball me drogën në të
20-at e hershme, zgjedhja e
sikletshme e një fustani shumë
estravagant, një moment i një
gjesti seksual për të cilin mund
të mos e vrasësh mendjen – nuk
është më diçka që mund të
harrohet apo të lihet në
heshtjegjatë një interviste.
Kjo pasi provat do të jenë ende
atje, diku, në ndonjë video të
mallkuar në TikTok, apo
nëndonjë arkiv në Instagram
gjatë gjithë kohës. Ju mund të
mendoni që ne mund ta
rregullojmëdisi moralin tonë
publik për të qenë më falës. Por
nuk duket se është ky drejtimi

në të cilin po lëviz kultura.
Përkundrazi, ne jemi më të
prirur se kurrë të abuzojmë me
historinë tonë kolektive dhe
personale. Prandaj, ka shumë të
ngjarë që të vetmit njerëz që do
t’i mbijetojnë shqyrtimit të
hollësishëm si kandidatë, do të
jenë ata që duke qenë të
vendosur të mos kenë asnjë
karrierë në jetën publike që në
fillimet e adoleshencës së tyre,
patën një vigjilencë
mbinjerëzore për t’u siguruar që
të mos bëjnë asnjëherë ndonjë
gjë, për të cilën më vonë mund
të ndihen tëturpëruar.
Të gjithë kemi takuar disa njerëz
me këtë mendësi, dhe ata nuk
janë njerëzit që unë do të
zgjidhja për të na qeverisur. Të
mbi–përfaqësuar në këtë fushë
janë egomaniakët dhe të
çmendurit. Por shqetësimi im i
vërtetë është ndikimi
psikologjik, kulturor dhe ai
social mbi popullatën e gjerë
Nostalgjia varet në një masë të
madhe nga aftësia për të kujtuar
gjërat e të shkuarës nëmënyrë të
gabuar. Forma kanonike e
nostalgjisë, kërkon një lumturi
të kaluar që mund të jetë
tërësisht e shpikur. Nga ana
tjetër kujtesa totale është një
mallkim. Ose për të mos qenë
kaq ivrazhdë, është   një fakt i ri
psikologjik dhe social i
paprecedentë në përvojën
njerëzore.
Mund të ankohemi dhe të
themi se është faji i këtyre të

rinjve budallenj që bëjnë parada
në mediat e tyre idiote sociale.
Dhe ndoshta në një aspekt kjo
është e drejtë. Por ju nuk
zhdukeni nga rekordi dixhital
duke refuzuar të postoni selfi
(po ashtu nuk është e
arsyeshme të pritet që të rinjtë
ta shmangin plotësisht kulturën
e brezit të tyre).
Ka një milion mënyra të
ndryshme, jo të gjitha të lindura
nga narcisizmi, në të cilat jetët
tona vendosen në një regjistër të
përhershëm në kohë reale, dhe
në të cilat nuk duhet të mësohet
nga gabimet tona, por këto të
fundit duhet të shtohen në
fletën e akuzës.
Shumica prej nesh, sidomos
nga ata që u rritën përpara se
shfaqjes së rrjeteve sociale, e
ndërtuam ndjenjën tonë të
historisë sonë rreth një morie
kujtimesh jo të besueshme,
objektesh kuptimplota dhe
ngjarjesh pjesërisht të trilluara.
Fotografitë mund të na tregojnë
kohën kur ishim të rinj,
dokumente dhe libra të vjetër
shkollorë, copa bizhuterish të
njollosura. Këto objekte nuk
janë gjithmonë me ne. Ne nuk
kemi shumë interes për to në
një periudhë afatshkurtër ose
edhe afatmesme. Ato dergjen në
sirtarë dhe papafingo.
Ne i ruajmë si vera. Dhe pastaj
më vonë, e gjejmë veten duke i
parë me nostalgji. Martin Amis e
ka përmbledhur në mënyrë të
shkëlqyer këtë proces: “Rinia

juaj avullon në të dyzetat e
hershme kur e shihni veten në
pasqyrë. Dhe pastaj ju bëhet një
obsesion pretendimi se nuk do
të vdisni. Por më pas e pranoni
se një ditë do të vdisni.
Pastaj në të 50-tat tuaja,
rezistenca ndaj të
pashmangshmes është shumë
më e dobët. Dhe pastaj
papritmas keni këtë territor të ri
të madh brenda jush, që është e
kaluara, e cila nuk ishte aty më
parë. E kaluara nuk u
grumbullua rreth nesh. Ajo ishte
në atë papafingo, në atë sirtar,
duke ndenjur në mënyrë
komode”.
Por tani cikli midis përvojës dhe
soditjes së përvojës – midis jetës
dhe ekzaminimit të jetës – po
mbyllet dhe është tejet i shpejtë.
Dagllas Kuplend i dha romanit
të tij “Gjenerata X”përdori
nëntitullin “Tregime për një
kulturë që ecën me ritme të
përshpejtuara”. Si ndodh
shpesh me Kuplend, ai ishte një
brez përpara kohës së tij.
Në fakt kultura është
përshpejtuar tani. Dhe unë
dyshoj se një nga problemet më
të thella për një brez që
shqyrton kujtimet që krijoi
vetëm disa vjet më parë, dhe
mediat “e vjetra” që i krijonin
ato, do të jetë se si të negociohet
me atë lloj kujtese të
përshpejtuar, me atë
llojnostalgjie të menjëhershme,
gjatë një jete të gjatë. / “The
Spectator” – Bota.al

A po e vret teknologjia 
nostalgjinë?
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Driton dhe Durim Beqiri, vëllezërit kampionë në
Gjermani, që ëndërrojnë ta përfaqësojnë Kosovën

ROMË, 1 GUSHT - Marash
Kumbulla mund të largohet
nga Roma gjatë afatit kalimtar
veror. Qendërmbrojtësi
shqiptar ka dy vjet që është
pjesë e Romës, por në asnjë
moment nuk ka arritur të

bëhet pjesë e formacionit bazë.
E ardhmja e tij pritet të jetë në
Serinë A, ku Fiorentina dhe
Torino janë duke kërkuar me
ngulm transferimin e tij. Roma
është gati ta shesë yllin
shqiptar dhe tanimë i ka

vendosur edhe çmimin e
largimit. Kryeqytetasit italianë
investuan 29 milionë euro për
shqiptarin dhe vështirë se
mund ta fitojnë shumën e
njëjtë. Megjithatë, Roma është
gati ta shesë Kumbullën nëse

vjen një ofertë prej 15 milionë
eurosh. Nëse arrin një
mbrojtës këtë verë te Roma,
atëherë “giallorosët” janë gati ta
japin edhe huazim Kumbullën
në mënyrë që të luajë më
shumë. 

Roma kërkon 15 milionë euro për Kumbullën 

PRISHTINË, 1 GUSHT - Dy
vëllezërit me origjinë nga
Mitrovica, Durim dhe Driton
Beqiri, kanë arritur suksese
të mëdha në shtetin e
Gjermanisë në sport,
konkretisht në boks dhe
kikboks. Durim Beqiri është
14-vjeçar dhe është
kampion në shtetin e
Gjermanisë në kikboks. Ai
ushtron në klubin
BodyguardTeam Akademie
Aachene.V, me trajner Sifu
Halil Beqiri, i cili është edhe
babi i tij e që prej vitesh
kontribuon në fushën
sportive në Kosovë dhe në
Gjermani. I suksesshëm sa
Durimi është edhe vëllai i tij
20-vjeçar, Dritoni, i cili ka
rreth 20 meçe në kikboks, e
të cilat i ka realizuar në
Gjermani dhe Zvicër. Ai, po
ashtu, është asistent i klubit
Bodyguard Team Akademie
Aachene.V. Kampioni Durim
Beqiri ka thënë për gazetën
“Epoka e re” se që nga
mosha tetëvjeçare ka filluar
të merret me këtë sport. “Në
moshën tetëvjeçare kam
filluar të merrem me këtë
sport dhe kam filluar në
klubin BodyguardTeam
Akademia dhe e kam fituar
titullin kampion në boks
dhe kikboks. Tri herë jam më

i mirë në boks dhe dy herë
në kikboks. Në kikboks kam
fituar më 15 shkurt të vitit
2020”, ka thënë ai, i cili më
dëshirën më të madhe do të
përfaqësonte edhe Kosovën.
“Me gjithë dëshirë do ta
përfaqësoja edhe Kosovën
sikur këtu të kishte kushte
dhe disiplinë më të madhe
për këtë sport”, ka shtuar ai. 
Halil Beqiri, i njohur si “Sifu”
Halil Beqiri, ka thënë se emri
“Sifu” është një titull që vjen
nga Kina e që do të thotë
mjeshtër. “Unë merrem me
një sport luftarak për
vetëmbrojtje e që e ka
prejardhjen nga Kina. Është
zbuluar nga një femër
murgeshë, budiste”, ka
thënë ai. 
Beqiri e la Kosovën pas
punës dhjetëvjeçare në saje
të mospërkrahjes
institucionale për ta
vazhduar rrugëtimin në
shtetin gjerman, atje ku jeton
dhe punon. “Kemi pasur
shkollat në Kosovë për 10 vjet
me radhë e që janë quajtur
shkollat e vetëmbrojtës dhe
kemi bërë shumë trajnime të
ndryshme me fëmijë, femra
dhe djem, Trupat Mbrojtëse
të Kosovës, FSK-në, policët
tanë vendorë dhe
ndërkombëtarët”, ka

deklaruar ai. 
Beqiri shtoi se ai ka 117
studentë dhe nxënës të cilët
i trajnon në fusha të
mbrojtjes dhe
vetëmbrojtjes, por edhe në
boks dhe kikboks. “Pas
dhjetë vjetësh jemi kthyer
sërish në Gjermani dhe atje
e kemi hapur shkollën tonë
për vetëmbrojte e që quhet
BodyguardTeam dhe atje i
kemi 117 nxënës e që
mbajmë trajnime të

ndryshme, por në bazë të
trajnimeve të shpeshta dhe
intensive kemi zhvilluar
edhe drejtime të ndryshme,
përpos vetëmbrojtjes, pra
bëjmë gara në boks dhe
kikboks. Kam student-
nxënës të ndryshëm”, ka
thënë ai. 
Beqiri foli dhe për sukseset e
djemve të tij, për të cilën gjë
tha se ai dhe fëmijët e tij
kanë dëshirë që një ditë ta
përfaqësojnë Kosovën në

arenën ndërkombëtare.
“Këtu i kam edhe dy djemtë
e mi, Durimin, 14-vjeçar, që
është kampion i boksit në
Gjermani në junior dhe
është kampion i boksit dhe
kikboksit. Edhe Dritoni ka
bërë afër tridhjetë meçe në
Gjermani, Zvicër dhe Austri
dhe është shumë i talentuar.
Unë i propozoj çdo prindi që
t’i orientojnë fëmijët e tyre
në aktivitete sportive, pra të
merren me sporte. Jemi
munduar për 10 vjet me
radhë në Kosovë dhe kam
pasur shkolla të
vetëmbrojtjes në tërë
Kosovën. Jemi munduar
shumë por, për fat të keq,
s’kemi pasur përkrahje as
nga institucionet, as nga
askush, dhe pas dhjetë
vjetësh e kemi parë që e
vetmja rrugë që mund të
arrijmë në këtë drejtim është
që të kthehemi sërish në
Gjermani. Unë do të doja që
fëmijët e mi ta përfaqësojnë
edhe Kosovën dhe gjithherë
kam ëndërruar që të çlirohet
Kosova dhe të bëjmë më të
mirën për vendin tonë.
Shpresoj që institucionet do
të vetëdijesohen dhe ta
përkrahin rininë në mënyrë
që të bëjmë më të mirë për
vendin tonë”, ka shtuar ai.

GJILAN, 1 GUSHT - Arbnor
Ramadani edhe zyrtarisht
është paraqitur si futbollist i ri
i Gjilanit. Mesfushori gjilanas
ka nënshkruar me
“kuqebardhët” me lajmin që
është konfirmuar nga klubi
përmes faqes zyrtare. Gjilani
si zakonisht ka bërë një
paraqitje fantastike të
futbollistit përmes një video,
ndërsa ka përfshirë edhe
supergolin e Ramadanit ndaj
Dritës në finalen e Kupës së
Kosovës sa ishte pjesë e Llapit.
Arbnor Ramadani së fundmi
ishte pjesë e Llapit, ndërkohë

gjatë karrierës së tij ai ka qenë
pjesë edhe e Dritës, rivalit
lokal të Gjilanit. “Sport Club
Gjilani komunikon

angazhimin e futbollistit
Arbnor Ramadani.
Marrëveshja e nënshkruar
është e vlefshme për tri vjet.
Ramadani rikthehet në klubin
e tij amë pas disa vitesh, teksa
së fundmi pati përvojë te
Klubi i Futbollit ‘Llapi’, duke
fituar dy herë me radhë
Kupën e Kosovës dhe një herë
tjetër Superkupën. Të gjithë
në SC Gjilani i urojnë
mirëseardhje Arbnorit dhe i
dëshirojnë sukses në
objektivat që klubi ka vënë
para”, thuhet në njoftimin e
klubit nga Anamorava.

Ramadani paraqitet te Gjilani 

PRISHTINË, 12 GUSHT - Federata e
Basketbollit e Kosovës ka
njoftuar se afati kalimtar për të
gjithë lojtarët/et vendorë/e dhe
të huaj/a në të dyja
konkurrencat dhe në të gjitha
kategoritë filloi më 1 gusht dhe
do të zgjasë deri më 12 gusht.
Klubet veçse janë treguar
shumë aktive dhe kanë bërë
disa përforcime, varësisht nga
synimet që kanë. Edicioni i
kaluar ishte shumë interesant,
ndërsa me interesim të madh
po pritet edicioni 2021-2022,

sidomos në bazë të
përforcimeve që kanë bërë
klubet. Edicioni i ri do të fillojë
me Superkupën e Kosovës dhe
më pas me garat e elitës që do të
jenë shumë interesante.

Fillon afati kalimtar
në basketboll 
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MADRID, 1 GUSHT - Një kampion
bote ikën, një tjetër vjen.
Skuadra e Aston Martinit ka
zyrtarizuar se piloti spanjoll
Fernando Alonso do ta zërë
vendin e Sebastian Vettelit
sezonin e ardhshëm në Formula

1. Vettel, 4 herë kampion bote,
deklaroi pak ditë më parë
tërheqjen nga garat. Ndërsa
Aston Martin zyrtarizoi se
vendin e tij do ta zërë Alonso, dy
tituj kampionë në Formula 1.
Alonso garon me skuadrën

franceze të Alpine, por në fund
të sezonit do të largohet për të
shkuar te rivalët e Aston
Martinit. Këta të fundit
dëshironin një pilot me përvojë
për ta vijuar procesin e rritjes.
“Askush në sportin tonë nuk po

tregon një vizion më të gjerë dhe
impenjim për të fituar se Aston
Martin. Ky transferim është një
mundësi e mirë për mua. Kjo
është skuadra që më shumë se
kushdo dëshiron të fitojë”, ka
thënë Alonso.

Alonso, zëvendësues i Vettelit tek Aston Martini 

Avdijaj transferohet në Zurich

Donis Avdijaj është bërë me klub të ri. Futbollisti nga
Kosova e ka ndërruar përsëri mjedisin, duke iu bashkuar
klubit zviceran Zurich. Mesfushori ofanziv u largua nga
TSV Hartberg pas vetëm një viti dhe tash iu bashkua
kampionit zviceran. Thuhet se 25-vjeçari do të jetë pjesë
e klubit zviceran për një vit, por me mundësi vazhdimi.
Ky është klubi i dhjetë profesionist i përfaqësuesit
kosovar në shtetin e shtatë të ndryshëm për ish-
futbollistin e Schalkes. Futbollisti problematik do të
përpiqet ta rikthejë formën e dikurshme dhe të ngrehet
në karrierë. 

Duro ndahet me Laçin 

Aventura e Shpëtim Duros tek ekipi i Laçit zgjati 115
ditë. Eliminimi nga moldavët e Petrocub në raundin e
dytë të Ligës së Konferencës ka sjellë ndryshime te
nënkampionët e Shqipërisë. Dejan Zarubica dhe Renato
Malota kanë mbyllur bashkëpunimet e tyre me Laçin,
teksa është larguar edhe Duro. Tekniku 62-vjeçar mori
drejtimin e ekipit kurbinas më 7 prill. Duro drejtoi
ekipin në 15 ndeshje mes kampionatit, Kupës së
Shqipërisë dhe Evropës duke regjistruar 6 fitore, 5
barazime dhe 4 humbje.

Ronaldo: I lumtur që u riktheva 

Cristiano Ronaldo mbetet një emër fiks në media, për
vetë faktin se ylli portugez nxori veten në merkato, por
ndryshe nga se pritej, ofertat për të nuk ishin në
lartësinë e pritshmërive. I gjendur përballë një situate të
tillë, pas një mungese të gjatë, CR7 vendosi të rikthehej
në “Old Traford”, madje të dielën zbriti në fushë në
miqësoren kundër Rayo Vallecano. Ronaldo qëndroi në
fushë kundër ekipit të Balliut për 45 minuta, por pa
mundur të lë gjurmë. “I lumtur që u riktheva”, shkruan
CR7 duke lëshuar një sinjal mbi të ardhmen e tij. Me sa
duket Ronaldo ka ndër mend ta respektojë kontratën e
tij që i përfundon në fund të këtij sezoni, për t’u larguar
më pas si një lojtar i lirë.

Mayoral nga Reali kalon te Getafe 

Broja Mayoral është lojtari më i ri i Getafes. Këtë e ka
konfirmuar Real Madridi me anë të një njoftimi zyrtar.
Shuma që thuhet se Getafe ka paguar për sulmuesin
është 10 milionë euro. Spanjolli ka nënshkruar kontratë
për pesë vjetët e ardhshëm me klubin e tij të ri. “Real
Madrid CF dhe Getafe CF kanë rënë dakord për
transferimin e lojtarit Borja Mayoral. Borja Mayoral
erdhi në akademinë tonë në vitin 2007 dhe që atëherë
ka qenë pjesë e Real Madridit, me të cilin ka fituar 1
Champions League, 1 Botëror për Klube, 1 Superkupë
Europiane dhe 1 Superkupë Spanjolle. Klubi ynë e
falënderon për punën dhe përkushtimin e tij gjatë kohës
që i përkiste Real Madridit. Real Madridi i uron atij dhe
familjes gjithë të mirat në këtë fazë të re të jetës së tij”,
thuhet në njoftimin e Realit. 

SHKURT 

BARCELONË, 1 GUSHT - Pas
prezantimit të tij dhe firmës
brenda fushës në praninë e Joan
Laporta, Kounde është
zhvendosur më pas në ambientet
ku do ta jepte konferencën për
shtyp. “Gjithmonë e kam ndier
vlerësimin e trajnerit. Ai donte
shumë që unë të vija këtu. Kjo ishte
shumë e rëndësishme për mua
sepse është një fazë shumë e
rëndësishme në karrierën time.
Xavi më kërkoi të angazhohem.
Unë e di se çfarë kam për të bërë.
Njohuria ime për La Liga do t’i
thjeshtojë gjërat. Por gjëja e
rëndësishme është të përshtatem
me stilin e Barcelonës dhe t’i njoh
shokët e mi të skuadrës”, ka thënë
Kounde. “Konkurrenca? Jam i qetë,
jam këtu për t’u rritur sepse jam

ende i ri. Do të bëj atë që më kërkon
trajneri. Të kesh konkurrencë është
gjë e mirë. Barcelona ka shumë
lojtarë të talentuar. Kam ardhur për
ta dhënë kontributin tim. Jam

shumë i lumtur që jam këtu. Do ta
takoj sërish Dembelen, të cilin e
njoh mirë sepse jemi shokë në
kombëtare”, është shprehur
mbrojtësi më i ri i Barcelonës.

Kounde flet si lojtar i Barçës:
Xavi donte që unë të vija këtu

Juventusi duket se nuk do të
ndalet në merkato, ku pas
transferimeve të Di Maria,
Pogba dhe Bremer, “Zonja”
duket se ka nisur punën për

një rikthim të bujshëm siç
është mesfushori Miralem
Pjaniç. Sipas raportimeve
nga “Tuttomercato.web”,
bardhezinjtë kanë nisur

kontaktet me agjentin e
futbollistit i cili nuk ka
arritur dot të përshtatet te
Barcelona pas transferimit
atje në një marrëveshje që e

dërgoi në Torino brazilianin,
Arthur. Pjaniç do të ishte një
zgjidhje ideale për Max
Allegrin i cili e njeh mirë
lojtarin dhe do ta

aktivizonte menjëherë si
titullar duke parë edhe
problemet e fundit me
dëmtimet e Pogbas dhe
Mekenit.

Juve planifikon rikthimin e Pjaniçit 

TIRANË, 1 GUSHT - Boksieri
shqiptar Florian Marku më 25
gusht do të duelojë në stadiumin
“Air Albania” ndaj meksikanit
Miguel Parra Ramirez. Sfida është
e vlefshme për titullin e
përkohshëm kampion bote në
peshën “welter”, në kategorinë
WBC Silver. Marku është i
pamposhtur në karrierën e tij (11
fitore e 1 barazim) dhe mban
titullin e kategorisë IBF
International. Në një rrëfim për
veten e tij, në një intervistë të
bërë publike në faqen e tij zyrtare
“Facebook”, boksieri nga Lushnja
ka treguar disa detaje për veten:
“E kam lënë shkollën në moshën
14-15 vjeçare për t’iu dedikuar
100 % sportit të boksit. Asokohe i
thashë familjes sime se për këtë
vendim që mora do të
shpërblehem një ditë, pasi do të
paguhem mirë nga ky sport dhe
do të jetojmë më mirë. Asokohe
familja ime nuk më kuptonte,
por ja ku jemi sot. Familja ime
është më shumë se kurrë pranë
meje, më kupton dhe më
mbështet”, tha Marku, që duke
folur për një cilësi që do të

dëshironte ta kishte, ai shton:
“Do të dëshiroja të isha më i qetë.
Si në sportin e boksit ashtu edhe
në jetën e përditshme. Të mos
isha akë, ashtu siç i themi ne,
gjaknxehtë”. 
Familja e tij ndodhet në Shqipëri
për pushime, kurse Marku po

stërvitet në Londër për sfidën e
radhës. “Në sportin tim gjithnjë
kam ëndërruar të bëhem
kampion bote dhe të jem sa më i
njohur”, ka deklaruar Marku, që
konfirmon se së shpejti do të
nxjerrë në shitje një libër për
jetën personale.

Marku: E kam lënë shkollën i
ri për t’iu dedikuar boksit, kjo
është ëndrra ime
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� Lavdrim Lakna shpall të pavlefshme
letërnjoftimin e Republikës së Kosovës.

Krenar Maxhuni nga Gjakova shpall të
pavlefshme diplomën dhe certifikatën e
matures të Gjimnazit “Hajdar Dushi”

� Arbër Hana nga Gjakova shpal të
pavlefshme dëftesën e plotë SH.F.M.U.
“Mazllom Këpuska” Gjakovë nga kl. I,V dhe
VI-IX.

� Valbone Hasani nga Gjakova shpall të
pavlefshme dëftesën e plotë të shkollës
fillore “Yll Morina” Gjakovë nga kl. I-VIII.

� Albert Lekaj nga Gjakova shpall të
pavlefshme dëftesën e plotë SH.F. “Engjëll
Gjoni” Novosell e Ulët.

� Angjelina Gojani nga Gjakova shpall të
pavlefshme dëftesën e plotë SH.F. “Engjëll
Gjoni” Novosell e Ulët.

� 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.

>> SHPALLJE TË VOGLA <<
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