
Miratimi i reformës zgjedhore ka shkaktuar 
debate të forta në Kuvend. Pavarësisht kundërshtive 
të njëpasnjëshme nga mazhoranca edhe gjatë dis-
kutimeve në tryezën e reformës zgjedhore, opozita 
në Parlament vijon të këmbëngulë në ndryshimin e 
sistemit zgjedhor me lista të hapura...

Aktori Naim Berisha shprehet se me rrënimin 
e godinës së Teatrit Kombëtar, vendi ynë humbi një 
pasuri të pakthyeshme shpirtërore dhe historike. 
Aktori Naim Berisha shprehet se çdo godinë që të 
jetë në vend të saj do ta shpërfytyrojë... 
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Nga Pirro PRIFTI

Prishja e një teatri apo një 
e ardhme pa të vjetrën

Rama: Ilir Meta 
komedian, gati 
të vërë ballin mbi 
Kushtetutë dhe 
të na vërsulet, 
Basha artist i lindur

Shënohen 5 raste të reja me 
koronavirus në vend, brenda majit 
hapen tërësisht kufijtë dhe nisin 
përgatitjet për sezonin turistik

Dr. Ralph Baric shton dyshimet mbi 
koronavirusin: Ja pse Kina është 

fajtore për situatën, si gaboi me masat 
dhe çfarë është në të vërtetë Covid-19

Faqe 7

NAIM BERISHA: 
Shembja e Teatrit Kombëtar sulm 
ndaj historisë, asnjë godinë tjetër 

nuk e mbush dot boshllëkun, 
humbi një pasuri shpirtërore

Struktura e Posaçme Antikorrupsion ka nisur 
hetimet për shembjen e godinës së Teatrit Kombëtar. 
Prokurori i çështjes është ngarkuar Ervin Kondili, i 
cili ka sekuestruar dokumentet nga Bashkia Tiranë 
për procedurën e ndjekur për shembjen e godinës 
së Teatrit Kombëtar dhe Teatrit... 

Qeveria ka bërë një hap pas sa i takon çështjes 
së Teatrit Kombëtar. Teksa opozita ka premtuar se 
do e ndërtojë siç ishte teatrin, edhe kryeministri Edi 
Rama, duket se ka një plan të ngjashëm sa i takon 
godinës së teatrit të ri. Dje gjatë fjalës së tij në Kuvend, 
kryeministri Edi Rama deklaroi se...

SPAK nis hetimet për shembjen 
e teatrit, artistët në protestë 

para prokurorisë, kërkojnë 
nxjerrjen sa më shpejt 

para drejtësisë të autorëve

Debate në Parlament për 
reformën zgjedhore, Hajdari 

dhe Murrizi këmbëngulin 
te ndryshimi i sistemit, 

akuza PD-PS për aleancë

Lleshaj u përgjigjet akuzave 
mbi dhunën e policisë, Edi 
Rama bën hap pas, projekti 
origjinal i teatrit që u shemb 
do të ndërtohet diku tjetër

Meta në alarm nga SPAK, del me 
platformë për të rrëzuar reformën në 
drejtësi, kërkon pazare për rishikimin 

e ligjeve dhe largimin e Dvoranit

Faqe 18

Yuri Kim trondit themelet e Presidencës: Nuk do 
të lejoj marrëveshje prapa krahëve për të vrarë 
reformën në drejtësi, procesi do ecë përpara

Basha e Rama distancohen nga sabotimi i 
reformës, tërbohet Meta, kërcënon me video 
dhe shpërndarje të Parlamentit e qeverisë

Zbutet sërish kurba e të infektuarve në vend. Ditën e djeshme gjatë 
raportimit të përgjithshëm mbi bilancin e Covid-19 Mirela Cami, Drejtore e 
Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit, bëri me dije se në 24 orët... 

Dr. Ralph Baric, profesor në Universitetin e Karolinës së Veriut, ka 
hedhur dritë mbi të fshehtat e Covid-19. Duke folur para një auditori, ai ka 
treguar përbërjen e virusit, ndërsa ka treguar se si gaboi kina...

Faqe 2-4

Faqe 6

Faqe 9

Faqe 10Faqe 11

Faqe 5

Nga Arqile VESHI

Dikush duhet të mbajë 
përgjegjësi mbi dëmtimet 

e pasurisë kombëtare
Nga Besi BEKTESHI

“Korrupsion & absurd”, 
modeli që pengon të 
huajt të “kuptojnë”!

Faqe 8

Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të 
Amerikës në Tiranë, Yuri Kim i ka dhënë një 
shuplakë të fortë presidentit Ilir Meta. Ku i fundit 

dje paraqiti për opozitën dhe ambasadorët një 
platformë për rishikimin e reformës në drejtësi, 
ndërsa i menjëhershëm ka qenë reagimi i amba-

sadores Kim. Përmes një statusi të publikuar në 
Twitter, zonja Kim ka bërë të ditur se shpreson 
që zërat për një marrëveshje të fshehtë... 

PS me plan rezervë për ndryshimin 
e sistemit, nga rritja e pragut dhe 
heqja e koalicioneve, te raporti 
i Parlamentit me institucionet
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Rama: Meta po shndërrohet në komedian, gati të 
vërë ballin mbi Kushtetutë dhe të na vërsulet si 
shqiponjë nga maja e malit, Basha artist i lindur

Kryeministri u përgjigjet akuzave për shembjen e teatrit

Basha dhe Kryemadhi i përgjigjen Ramës: Burracak, përpiqesh të 
hedhësh fajin për të shpëtuar, e shembe teatrin për të ngritur kulla

Pas kritikave të kryeministrit Edi Rama ndaj 
opozitës, ka ardhur dhe reagimi i menjëhershëm 
i kësaj të fundit. Kryetari i PD-së, Lulzim Basha 
ka reaguar duke thënë se Rama tani po përpiqet 
që të fshehë vjedhjen e tij pas ëndrrës së shumë 
artistëve për një teatër të ri. Ai e cilësoi Ramën 
si një burracak që përpiqet të delegojë fajin e tij. 
“Rama e shembi Teatrin Kombëtar me dhunë, 
kundër ligjit dhe me qëllimin e vetëm që në tru-
allin e tij të ndërtojë kullat duke pastruar lekët e 
pista në mes të Tiranës. Si hajdut ordiner ai tani 
përpiqet të fshehë vjedhjen e tij pas ëndrrës së 

shumë artistëve për një teatër të ri. Kjo grabitje e 
dhunshme e pasurisë sonë kombëtare është pro-
vokim për çdo qytetar që nuk e ka marrë akoma 
pagën e luftës, për çdo biznes që po falimenton 
prej dështimeve të Ramës, për çdo të papunë sot 
në Shqipëri dhe për çdo shqiptar të ndershëm. 
Si burracak, Rama tani përpiqet t'ia hedhë fajin 
kujtdo tjetër që të shpëtojë sadopak veten. Por 
ai është sot mbreti lakuriq që po e tregojnë me 
gisht të gjithë”, tha ai. Sakaq ka reaguar edhe 
kryetarja e LSI, Monika Kryemadhi. Ajo është 
shprehur se Rama e shembi Teatrin Kombëtar 

pasi nuk pati fat të luajë në të. Sipas saj shkak 
ka qenë mediokriteti i kryeministrit që nuk ishte 
i duartrokitur në atë skenë, por i përbuzur. “Me 
bandat e tij, me strukturat rrënoi një shtet të tërë. 
Ky zotëri që flet për maketet fëmijërore kur do 
të shlyejë deficencat e tij në fëmijëri, nuk mund 
të shlyejë atë që i ka bërë. Flet për projekt-ide 
për teatër me vlerë 30 milionë euro, duhet t’ua 
japë qytetarëve që s’kanë bukë të hanë. Ky 
flet për fasadë dhe luks. Të hyjë në shtëpitë 
e qytetarëve, të shohë bizneset si kanë fali-
mentuar, të shohë si janë hequr qytetarët nga 

puna. Si nuk kanë mundësi të paguajnë faturën 
e dritave dhe ujit, të marrin pension. Ky që i 
thotë artistëve dhe regjisorëve, që ëndërroi një 
ditë të luajë aty në atë skenë, pasi paaftësia dhe 
mediokriteti nuk e lanë të ishte i duartrokitur 
në atë skenë, por ishte i përbuzur. Më mirë 
shekspiriane se i dhunshëm, dhe një bastard 
që mohon fëmijën e tij. Nuk do dalë njeri 
pa shpaguar atë që i kanë bërë shqiptarëve. 
Kulmi arriti me shqiptarët, me identitetin, me 
atë që kërkon të shkatërrojë identitetin dhe 
trashëgiminë kulturore”, tha Kryemadhi. 

Arbjona ÇIBUKU

Kryeministri Edi Rama ka 
ironizuar dje presidentin 
Ilir Meta dhe përfaqësuesit 
e opozitës, sa i takon betejës 

për Teatrin Kombëtar. Shefi i qeverisë 
mbajti një fjalë të gjatë në Parlament, 
duke iu përgjigjur të gjithë akuzave 
të ditëve të fundit, ndërsa tregoi se 
marrëdhënia e tij me presidentin, ka 
filluar të ftohet sërish. Në fjalën e tij, 
Rama nuk i kurseu batuat për Bashën 
dhe Kryemadhin, ndërsa presidentit i 
kujtoi uljen në gjunjë me Kushtetutën 
në dorë, sakaq nuk harroi as udhëtimet 
e tij në mal. Ndër të tjera kryeministri 
e cilësoi presidentin si një kome-
dian, ndërsa nuk u kursye as ndaj 
ish-kryeministrit Sali Berisha, të cilin 
e cilësoi si dramaturg dhe iu referua si 
plaku dixhital. Sakaq Bashën e cilësoi 
si aktor, që padashje bën dhe politikë. 
“Dakord, teatrin e duan, nuk mund 
të them. Larg qoftë të mendoj unë që 
plaku dixhital që mbush me bande-
rolën e tij dixhitale të gjithë rrjetin nuk 
e do teatrin! Ai është një dramaturg i 
lindur. Larg qoftë të them unë që nuk 
e do Lulzim Basha teatrin. Ai është 
një artist i lindur, një aktor që i është 
huazuar politikës, për t’i dhënë asaj 
shpirtin shekspirian. Të them unë që 
nuk do teatrin, Ilir Meta?! Si mund ta 
them unë këtë?! Ai është gati të ven-
dosë ballin e tij mbi Kushtetutën dhe 
të bëhet njësh me atë shqiponjën që 
është në atë kopertinën e Kushtetutës 
dhe të shfaqet pa pritur dhe pakujtuar 
në një mal të lartë, duke u parashutuar 
me Çim Peken si çantë në krahë, për 
të na u turrur dhe për të na ngrënë 
mëlçinë të gjithëve”, u shpreh Rama.

Rama ironizon Bashën
Nga fjala e tij të gjatë dhe plot ironi 

e batuta kryesisht ndaj opozitës, Rama 
u ndal tek protesta e Teatrit Kombëtar 
dhe tek ndërhyrja e opozitës në këtë 
kauzë. Ai tha se opozita gjeti shesh 
për të bërë përshesh. Ai ironizoi kreun 
e PD, Lulzim Basha, duke u shprehur 
se ishte duke fjetur dhe po ëndërronte 
se kishte triumfuar dhe kur u zgjua e 
kapi dëshpërimi. “Sigurisht që do të 
hapemi, por jo si te teatri, ku papritur 
u turr turma si sheshi te përsheshi. 
Turma e përgatitur prej shumë kohësh 
që e kishte hipotekuar prej dy vitesh 
atë godinë si kështjellën ku do të or-
ganizonte sulmin final mbi dhe. Por 

kur dobësia është, që mbi të gjitha vjen 
gjumi dhe kapesh në gjumë teksa je 
duke ëndërruar, se tanimë ke trium-
fuar dhe hap sytë dhe sheh që kalaja 
ka rënë ka dëshpërim. Humbin një 
betejë kur kanë humbur rrugën dhe 
objektin”, tha Rama. 

Kritika artistëve
Sakaq Rama nuk u kursye as 

ndaj dy artistëve të Aleancës për 
Mbrojtjen e Teatrit, Robert Budina dhe 
Edmond Budina, të cilëve iu përmen-
di faktin që pas fjalimit në protestë 
takohen me Bashën. Ndërsa pa për-
mendur nuk la as Kryemadhin. “Për 

teatrin patjetër, për Shekspirin, për 
Molierin, patjetër dhe për Volterin, por 
Volteri është i Monikës. Monika është 
me Volterin. Lëre pastaj një Budinë e 
madhe dhe një Budinë e vogël, ak-
torë që, pasi mbajnë fjalimin, turren 
të përqafojnë artistin, Lulin. Këta 
janë të pavarur. Këta vijnë në emër 
të shoqërisë. Këta janë qytetaria e 
ngritur kundër diktaturës. Këta duan 
të shembin regjimin. Mbajnë fjalimin 
dhe për herë të parë, është e vërtetë, 
kanë emocion, se po i sheh Luli”, tha 
Rama. Sakaq, kryeministri iu drejtua 
opozitës duke i kujtuar se kishin zg-

jedhur rrugën e gabuar dhe objektin 
e gabuar. Më tej ai deklaroi se ndjen 
habi që ende nuk e kanë kuptuar që 
ai nuk ecën me teorinë e kap çfarë 
të kapësh. “Habitem si nuk na kanë 
njohur akoma dhe habitem si nuk na 
njihni akoma. Habitem si nuk doni të 
kuptoni se ne themi atë që bëjmë dhe 
bëjmë atë që themi. Dikush më çoi 
mesazh e me tha, mirë nuk u lodhe, 
po si nuk u mërzite 21 vjet dhe nuk iu 
ndave derisa e prishe. E pra, përgjigja 
është shumë e thjeshtë: Unë nuk kam 
ardhur dhe as nuk rri në politikë për 
të kap ça të kapësh”, tha Rama. 

Çupi: Rama e Veliaj 
shkatërrojnë gjithçka
e bëjnë propagandë 
Ish-deputetja e PD, Dhurata Çupi 

ka deklaruar dje se Rama dhe Veliaj 
janë duke shkatërruar gjithçka në 
Tiranë. Me anë të një statusi në Face-
book, ajo ka shkruar se teksa ata të 
dy shkatërrojnë gjithçka, njëherësh 
bëjnë propagandë me projektet e 
Bashës. Ajo përmend disa projekte të 
Bashës, kurse thotë se Rama e Veliaj 
edhe aty ku kanë vënë dorë në qytet, 
vetëm kanë shkatërruar e nuk kanë 
rregulluar. “Bëjnë propagandë duke 
reklamuar si suksese dhe arritje të 
gjitha projektet e realizuara e te për-
funduara nga Lulzim Basha kur ishte 
në krye te Bashkisë së Tiranës, ndërsa 
vetë kanë kryer një masakër të vërtetë 
ndaj pronave e pasurisë publike në Ti-
ranë prej 2015. Po qartësoj thjesht ato 
punë publike që përmendin vetë për 
turpin e tyre. Parku i lodrave te liqeni, 
u kundërshtua nga opozita dhe qyte-
tarët pasi projekti kishte vetëm beton, 
kafe dhe restorant brenda lodrave dhe 
çmime punimesh marramendëse”, 
shprehet ajo. 

LSI: Rama s’do ketë kohë as 
të pastrojë fushën e teatrit 

Për ish-ministrin e Brendshëm, 
Luan Rama, kreu i qeverisë me 
fjalimin e mbajtur dje në Parlament 
po përpiqet që të fshehë thelbin e 
problemit që ka të bëjë me çështjen e 
Teatrit Kombëtar. Ai tha se, Edi Rama 
qëllimisht krijon “vatra tensioni” për të 
tërhequr vëmendje” dhe sipas tij në të 
vërtetë kryeministri është në panik. “Ai 
vetëm sa shfaq dëshpërimisht gjendje 
e tij të përfshirë prej panikut që ka 
të bëjë me thelbin e gjësë. Edi Rama 
nuk do të ketë kohë as të pastrojë 
fushën, jo me Fushën, por atë fushë 
që do të krijojë te ish-godina e Teatrit 
Kombëtar por as do të ketë kohë të 
bëjë projektin e tij, të ashtuquajturës 
godinë për fëmijët. Për LSI as ka qenë 
dhe as është ndonjëherë problemi te 
sistemi. Problemi i shoqërisë shqiptare 
nuk është problem ndryshimi i sis-
temit zgjedhor. As sistemi daneze 
nuk e zgjidh këtë problem nëse nuk 
zbatohet rekomandimi i BE për të 
ndëshkuar të gjithë ata që janë impli-
kuar në vjedhjen e zgjedhjeve”, tha ai.

 Opozita ka dalë në shesh kundër shembjes së 
Teatrit Kombëtar, por kryeministri Edi Rama rrëfeu 
dje në Kuvend, një prapaskenë të para shumë viteve 
kur ishte në krye të Bashkisë së Tiranës dhe Sali Ber-
isha kryeministër i vendit. “Por prapë se prapë kur 
bëhet fjalë për të më luftuar dhe kundërshtuar futen 
elementë si ngjyrat, teatri, bëhet kultura debat, që nuk 
ka qenë dhe as nuk do të jetë, se këtu kemi qenë, kur 

qeveria e atyre që sot kanë rënë si faja nga fiku dhe u 
është këputur llastiku, ishte angazhuar për ta ndërtuar 
teatrin e ri te Piramida dhe kur kam pritur në zyrë një 
dërgatë të një investitori të njohur shqiptar, miqësor 
deri në vëllazëri me familjen e kryeministrit të kohës, 
por nuk përdor emra biznesmenësh, pasi unë nuk jam 
rrugaç për të sulmuar njerëz me emër dhe mbiemër 
që janë në punën e tyre”, tha Rama.

Rama kujton prapaskenat kur ishte kryetar bashkie

Teksa rrëfeu prapaskenat, Rama deklaroi se in-
vestitori i cili ishte mik me Berishës sipas tij, i kishte 
ofruar një projekt me emrin “Plazza shopping”, që do 
të ndërtohej tek Teatri Kombëtar. “Ky investitor me 
një grup gjermanësh erdhën në zyrën time dhe më 
paraqitën projektin e "Plazza shopping" në truallin e 
Teatrit Kombëtar. Projekti ishte i bukur, një shesh me 

dyqane, bare dhe restorante, aty ku sot është pishina. 
Pishina në mes të teatrit ka shërbyer për bretkosat 
dhe për të larë makinat e aktorëve. U thashë është 
shumë i bukur, por këtu do të ndërtohet Teatri i ri 
Kombëtar. Teatri te piramida mund të bëhet, por nuk 
është platea, por skena. Por nuk u bë as ajo dhe as ai 
teatri te piramida”, tha Rama. 

Kryeministri: Investitori më paraqiti projektin “Plazza shopping”
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Mediu e Shehi zbardhin detajet e takimit me Ilir Metën: 
Kërkon Këshill Politik për amendimin e ligjeve të reformës 

Kryetari i Partisë Republikane, Fatmir Me-
diu dhe kreu i Lëvizjes për Zhvillim Kombëtar, 
Dashamir Shehi kanë zbardhur dje detaje nga 
takimi me presidentin Ilir Meta. Ashtu siç ka bërë 
me dije gazeta, edhe ata kanë deklaruar se presi-
denti ka propozuar një platformë për rishikimin 
e reformës në drejtësi. “Ia ka parashtruar edhe 
zotit Rama dhe ndërkombëtarëve, ka diskutuar 
edhe me përfaqësues të opozitës përpara se të 
ndodhte ngjarja e teatrit. Në të përfshihen disa 
çështje, zgjedhje të lira dhe të ndershme, përfun-
dimi i reformës zgjedhore, ecuria në sistemin e 

drejtësisë. Për të shkuar edhe në bashkëpunim 
politik për të bërë amendime të ndryshme të 
nevojshme për të pasur një drejtësi të nevojshme 
që kalojnë përmes një Këshilli Politik përpara se 
të miratohen nga pikëpamja juridike në Parla-
mentin e Shqipërisë”, tha ai. Në të njëjtën linjë 
me të ishte dhe Dashamir Shehi. “Zoti Meta ka 
paraqitur një platformë me 10-11 pika, me të cilën 
mendon se ka ardhur momenti të diskutohen dhe 
që kanë nevojë politike, siç është bërë një tryezë 
politike për çështjet e zgjedhjeve, ka nevojë për 
një tryezë për të çuar para pikat që ka kërkuar 

Europa. Pjesa më e madhe është për drejtësinë, 
si do ecet, si do shkohet përpara”, tha ai. Ndryshe 
nga Lulzim Basha, që tha se nuk ishte njohur me 
propozimin amerikan për sistemin danez, kry-
erepublikani Mediu thotë se kjo çështje ka qenë 
pjesë e takimit që kryedemokrati ka zhvilluar me 
përfaqësues të opozitës. “Takimin e fundit që u la 
nuk është diskutuar thjesht tek ky propozim, por 
u la të diskutojmë të gjitha propozimet që kemi 
bërë edhe për çështje të tjera të brendshme të koa-
licioneve, për t’i përfshirë në Kodin Elektoral”, tha 
ai. Por në mbështetje të propozimit është dhe kreu 

i LZHK. Për Dashamir Shehin ka ardhur koha 
për ndryshimin e sistemit. “Ne duhet ta shikojmë 
propozimin zyrtar të SHBA. Është e rëndësishme, 
ja vlen serioziteti maksimal ndërkohë edhe Basha 
e tha që nuk kemi pretendim për sistemin. Le të 
hedhin në tavolinë dhe SHBA ka bërë propozim 
të mirë. Duhet të shohim diçka, një dokument 
zyrtar i paraqitur. Ne kemi shumë të dëshirë dhe 
t’ia çojmë Këshillit Politik. Me ç’do sistem po s’pati 
garanci që nuk fut duart Rama me kriminelë, çfarë 
sistemi mund të na mbrojë ne nga dhuna e 2017, 
me Durrësin e Shijakun, dosjet”, tha Shehi.

Meta në alarm nga SPAK, del me platformë për 
të rrëzuar reformën në drejtësi, kërkon pazare 
për rishikimin e ligjeve dhe largimin e Dvoranit

Zbardhet takimi i Metës me opozitën, kërkon këshill politik për rishikimin e reformës

Kliti TOPALLI

Reforma në drejtësi ka alarmuar 
presidentin Ilir Meta. Teksa BE 
dhe SHBA nga dita në ditë 
kërkojnë që të nisin arrestimet 

në nivele të larta duket se të shumtë janë 
ata që janë trembur. Dje presidenti pati 
një sërë takimesh të rëndësishme, ku 
një të tillë mbajti me partitë e opozitës. 
Që herët në mëngjes krerët e partive 
opozitare u rreshtuan para presidentit, 
ndërsa u theksua se qëllimi ka të bëjë 
me ecurinë e reformës zgjedhore dhe 
gjetjen e dialogut për të çuar përpara 
procesin e integrimit. Por pas këtij takimi 
fshihej diçka tjetër. Meta ka prezantuar 
para partive opozitare një platformë me 
disa pika, e cila sipas tij do të shërbejë si 
udhërrëfyes për të çuar para integrimin 
drejt BE. Duke qenë se janë 15 detyra 
shtëpie nga Brukseli, presidenti i ka 
dhënë kompetenca vetes që të angazho-
het në këtë proces. Gazeta ka siguruar 
detaje nga kjo platformë dhe qëllimi i 
vetëm i presidentit është rrëzimi i re-
formës në drejtësi. 10 pika të platformës 
kanë të bëjnë me ecurinë e reformës dhe 
pjesa dërrmuese fokusohen te përplasjet 
e Metës me Dvoranin për Gjykatën Kus-
htetuese. Pika kryesore që kërkon Meta 
është largimi i Dvoranit nga drejtimi 
i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi. 
Sipas tij, atij i ka mbaruar mandati dhe 
nuk mund të jetë në atë detyrë. Tjetër 
pikë ka të bëjë me betimin e anëtarëve 
të Kushtetueses, ku Meta kërkon të mos 
ndryshohet. Po ashtu një tjetër pikë si-
pas tij ka të bëjë me shkeljet e KED në 
dërgimin e listave me emrat për kandi-
datë të Kushtetueses. Ajo që i vë kapak 
frikës së presidentit nga reforma është 
se kërkon të ngrihet një komision politik 
(si ai i reformës zgjedhore, por me nivel 
më të lartë), i cili do të analizojë ecurinë 
e reformës në drejtësi, që nga ligjet, e 
deri te zbatimi i saj. Pra presidenti do 
që politika të marrë në dorë zbatimin e 
reformës, rishikimin e ligjeve dhe çdo 
proces që kërkohet në 15 kushtet e BE. 
Po ashtu Meta kërkon që PS të pranojë 
kandidaturat e tij për kryetar të KLSH. 
Ndërsa një pikë i kushtohet reformës 
zgjedhore.

Mbështetja ndaj opozitës 
Përveç prezantimit të platformës, 

burime shumë të sigurta nga takimi i 
thanë gazetës se presidenti ka mbështe-
tur opozitën për të protestuar kundër 

Basha reagon pas 
takimit me Metën

Pas takimit me presidentin ilir 
Meta, kreu demokrat Lulzim Basha 
reagoi përmes një statusi në rrjetet 
sociale. Edhe pse Meta e kishte hallin 
te platforma për rrëzimin e reformës, 
Basha u fokusua vetëm te reforma zg-
jedhore dhe te rrëzimi i teatrit. Madje 
gazeta ka mësuar se dhe në takim 
Basha ka folur vetëm për reformën 
zgjedhore dhe për asgjë tjetër. “Së 
bashku me artistë dhe qytetarë në 
protestën e Aleancës për Teatrin, në 
mbështetje të kauzës së tyre të drejtë 
dhe vlerave të demokracisë dhunuar 
barbarisht më 17 maj nga qeveria e 
Edi Ramës. Opozita ka një qëllim, 
t’u japë fund sa më parë kushteve në 
të cilat padrejtësia shtyp qytetarët, 
shkatërron pronën e tyre, i varfëron 
dhe kjo padrejtësi e ka një emër: ky 
është Edi Rama. Vlerat e qytetarisë 
shqiptare të manifestuara sot në këtë 
shesh janë triumfi i parë i një rruge që 
do e shpëtojë vendin nga hajdutëria 
dhe krimet e Edi Ramës”, tha Basha. 
Mbetet të shihet e cilat do të jenë lëviz-
jet e opozitës në ditët në vijim. 

Ndoka: Reformën 
zgjedhore e ka bllokuar PS

Kryetari i Partisë Demokristiane, 
Nard Ndoka, tha dje se reforma zg-
jedhore ka ngecur tek mazhoranca. 
Si një kundërshtar me grevë urie i 
ndryshimeve kushtetuese të 2008, 
Ndoka thotë se kryeministri Edi Rama 
gjithmonë ka marrë konsensusin nga 
Sali Berisha. “Reforma zgjedhore ka 
ngecur tek mazhoranca. Ideja ishte 
që të shkonim drejt një miratimi me 
konsensus. Rama ka marrë gjithmonë 
konsensus nga Berisha. Edi Rama i ka 
kërkuar që të shembin Kushtetutën, 
ka shembur institucionin e presidentit. 
Edhe zgjedhjet e presidentit me shu-
micë të thjeshtë e kemi peshqesh nga 
Rama. Pra e ka marrë çdo moment 
konsensusin nga PD dhe asnjëherë 
nuk e dha për 7 vite”, tha ai. Ndoka 
tha se Teatri Kombëtar dhe reforma 
zgjedhore janë dy çështje paralele. 
Për Teatrin, kreu i demokristianëve u 
shpreh se është edhe çështje politike. 
“Teatri është një problem i madh, 
problem moral, ligjor dhe politik për 
hir të së vërtetës”, tha ai.

qeverisë për çështjen e teatrit. Madje 
gazeta ka mësuar se Meta e ka cilësuar 
si sjellje talebane shembjen e godinës 
ndërsa ka deklaruar: “Talebanëve duhet 
t’u përgjigjemi me talebanizëm”. Pra në 
një farë mënyre kreu i shteti nxit protes-
ta kundër qeverisë. Nga ana tjetër, Meta 
ka dalë pro opozitës për kushtet e saj në 
tryezën e reformës zgjedhore, sidomos 
sa i takon qeverisë teknike. Gazeta ka 
mësuar se Meta ka deklaruar në tryezë 
se e njeh prej shumë vitesh Ramën 
dhe e di që dhe në zgjedhjet e ardhme 
opozita do e ketë të vështirë përballë tij 
që të fitojë. Prandaj ka këmbëngulur se 
rruga e vetme është qeveria teknike. 
Pra duket se kemi një aleancë të fortë 
mes presidentit dhe opozitës. Sa i takon 
reformës zgjedhore Meta ka kërkuar 
rikthim në tryezë pasi i druhet ndrys-
himit të Kodit edhe pa PD-LSI. Sipas 
burimeve aty është deklaruar se Rama 
i ka numrat për të miratuar Kodin e 
ri dhe prezenca në tryezë do jetë një 
formë kontrolli për të mos lejuar ndry-

shime që rrënojnë partitë opozitare. 
Një burim nga opozita i tha gazetës 
se gjithë meraku i presidenti është te 
shkrirja e LSI. 

Reagon presidenca
Presidenca ka dalë me një deklaratë 

për shtyp pas takimit. Ajo ka informuar 
se fokusi i bisedës ka qenë te platforma 
e presidentit dhe te aktualiteti politik, 
nga prishja e teatrit te reforma zgjed-
hore. “Presidenti Meta i falënderoi për 
angazhimin dhe propozimet e tyre 
për tejkalimin sa më parë të situatës 
së vështirë të krijuar nga COVID-19. 
Kreu i Shtetit shprehu shqetësimin e 

thellë për ngjarjen e fundit të shembjes 
së paligjshme të Teatrit Kombëtar dhe e 
cilësoi atë si provokim për demokracinë, 
shtetin ligjor, por edhe për Opozitën e 
Bashkuar dhe natyrisht ndaj vlerave 
europiane. Presidenti Meta i informoi 
për përpjekjet dhe propozimin prej tij të 
një platforme konkrete gjithëpërfshirëse 
për integrimin europian. Presidenti 
Meta theksoi rëndësinë që Opozita e 
Bashkuar të japë kontributin e saj në 
Këshillin Politik, për të treguar vullnetin 
për rikthimin e legjitimitetit të të gjithë 
institucioneve përmes zgjedhjeve të lira 
e të ndershme”, njoftoi Presidenca.

Kreu i LZHK, Dashamir Shehi 
dha detaje nga takimi i djeshëm me 
presidentin. Po ashtu ai tregoi se në atë 
takim opozita është shprehur se do i 
vijojë protesta dhe do këmbëngulë për 
qeveri teknike. “Zoti Basha informoi se 
ne do vijojmë luftën për teatrin, pasi 
ka një reagim moral. Por opozita nuk 
ka ndërmend të largohet nga reforma 

zgjedhore. Nuk e braktis angazhimin 
para ndërkombëtarëve. Opozita ka në 
mendjen e saj dy linja: Atë të protestës që 
do mbështesë teatrin dhe njëkohësisht 
linjën paralele, për të shkuar te zgjedhjet 
e reja që shpresojnë të jenë sa më shpejt 
me një Kod që shqiptarët të votojnë të 
lirë. Ne theksuam se i qëndrojmë 5 pi-
kave, sidomos qeverisë teknike”, tha ai. 

SHEHI: PROTESTA DHE QEVERI TEKNIKE 

1- Të largohet Dvo-
rani nga KED

2- Të mos i rrud-
hen kompetencat e be-
timit të gjyqtarëve 

3- Të pranohet 

se KED shkeli ligjin 
me listat për në Kus-
htetuese (T’i hapet rru-
ga Xhaferllarit)

4- Të ngrihet një 
komision politik për 

reformën në drejtësi
5- Të emërohet 

kreu i KLSH
6- Të mbyllet me 

marrëveshje reforma 
zgjedhore

JA DETAJET E PLATFORMËS SË ILIR METËS 
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Basha dhe Rama distancohen nga sabotimi 
i reformës në drejtësi, tërbohet Meta, kërcënon me 
video dhe shpërndarje të Parlamentit e qeverisë

Presidenti: Më mjaftojnë 20 burra që të çoj vendin në zgjedhje 

Presidenti sfidon amerikanët, bojkoton takimin me Yuri Kim, 
kërkon të bindë ambasadorët e BE për ndryshimin e reformës

Presidenti Ilir Meta duket se nuk i ka fort 
mirë marrëdhëniet me amerikanët. Ambasa-
dorja Yuri Kim po investohet fuqishëm për re-
formën zgjedhore, por i vetmi që po i shmanget 
është presidenti Meta. Teksa kreu i shtetit dje 
zhvillonte një takim me partitë opozitare, në 
Presidencë u shfaqën ambasadorja Yuri Kim 
dhe ambasadori i Gjermanisë Peter Zingraf. 
Burime të gazetës bënë me dije se qëllimi i 
takimit ka qenë reforma zgjedhore, por takimi 
është mbajtur vetëm nga këshilltarët dhe jo nga 
vetë Meta. Ironi është se Meta shkoi në Presi-

dencë sapo ishte larguar ambasadorja, ndërsa 
më pas pati një takim vetëm me ambasadorët e 
vendeve të Bashkimit Europian. Pra në një farë 
mënyrë presidenti i është shmangur presionit 
amerikan. Sa i takon takimit me përfaqësuesit 
e BE, Meta u ka prezantuar atyre platformën 
e “integrimit”, por që ka si qëllim rishikimin 
e reformës në drejtësi. Meta ka hartuar një 
platformë me 14 pika, ku kërkon ngritjen e një 
këshilli politik për të ndryshuar ligjet e reformës. 
Kjo platformë u është paraqitur ambasadorëve 
dhe është kërkuar mbështetje prej tyre, ndonëse 

deri dje Meta i cilësonte mafiozë dhe të kapur. 
“Presidenti i Republikës, Sh.T.Z. Ilir Meta or-
ganizoi sot një takim pune me Ambasadorët e 
të gjithave vendeve të Bashkimit Europian, të 
akredituar në Tiranë, si dhe me Ambasadorin e 
Delegacionit të BE-së, z. Luigi Soreca. Presidenti 
Meta i njohu Ambasadorët me platformën e tij 
të datës 8 prill 2020, të propozuar të dyja palëve, 
me qëllim arritjen e një emëruesi të përbashkët 
në dobi të përshpejtimit të nisjes së negociatave 
të anëtarësimit me BE-në. Presidenti Meta vuri 
në dukje rëndësinë që ka përfundimi sa më 

parë i reformës zgjedhore në Këshillin Politik 
dhe miratimi i saj në Parlament, sipas rekoman-
dimeve të OSBE/ODIHR, edhe pse në kushtet 
e thyerjes së mëtejshme të besimit ndërmjet 
palëve. Kreu i Shtetit përsëriti thirrjen për çdo 
aktor institucional për t’u angazhuar në mënyrë 
konstruktive në detyrimet që ka për zbatimin e 
secilit prej 15 prioriteteve të BE, që kushtëzojnë 
procesin e negociatave të anëtarësimit”, thuhet 
në njoftimin e Presidencës. Por një tjetër disku-
tim me ambasadorët e vendeve të BE ka qenë 
edhe për prishjen e Teatrit Kombëtar. 

Kryeministri Edi Rama dhe lid-
eri i opozitës Lulzim Basha 
janë distancuar nga plani për 
të rrëzuar reformën në dre-

jtësi. Ambasadorja amerikane përmes 
një postimi në rrjetet sociale ka trondi-
tur dje politikën, pasi deklaroi se i kanë 
shkuar zëra në vesh se po punohet në 
prapavijë për të sabotuar drejtësinë e re. 
Por menjëherë kanë ardhur reagimet e 
para. Kryeministri Rama u distancua 
totalisht dhe doli krah saj se ka politi-
kanë që po punojnë kundër reformës. 
"Ferri ka mbetur bosh, djalli është 
këtu", tha kryeministri duke përdorur 
një shprehje të Shekspirit. Por pas tij 
erdhi dhe një reagim nga ana e kreut 
të PD, Lulzim Basha. Edhe ai është 
distancuar, duke ja lënë topin Metës. 
"Çdo ndryshim kushtetues dhe ligjor 
në lidhje me reformën në drejtësi nga 
ky Parlament është ilegjitim. Ndrys-
hime të tilla u shërbejnë vetëm atyre 
që e përdorin pushtetin për të devijuar 
dhe për të minuar reformën, për të 
kontrolluar politikisht dhe për të kapur 
sistemin e drejtësisë", shkruan Basha 
në rrjete sociale. Tërheqja e Ramës 
dhe Bashës fakton zërat se reagimi i 
ambasadores ishte për presidentin, i 
cili ka dalë dje me një platformë me 14 
pika për rrëzimin e reformës. 

Reagon Meta
Por në një kohë që deklarata e 

ambasadores së SHBA në Tiranë, Yuri 
Kim se po sabotohet reforma në dre-
jtësi u pasua me reagimin e politikës e 
kryesisht nga kryeministri Edi Rama 
dhe kryedemokrati Lulzim Basha, 
presidenti Ilir Meta ka dalë dje tejet i 
revoltuar në një studio televizive. Me 
tone të ashpra, teksa e pranoi se ka 
kërkuar ngritjen e një trupe për të 
rishikuar reformën në drejtësi, zoti 
Meta ka kërcënuar me shpërndarje të 
Parlamentit dhe qeverisë. Ai theksoi 
se i mjaftojnë 20 burra që të çoj vendin 
në zgjedhje të parakohshme. “Dakord 
e shpërndaj Parlamentin që nuk është 
kaq e thjeshtë nga ana kushtetuese, por 
jo e pamundur. Por unë duhet të kem 
një situatë që i gjithë populli ta dojë. Të 
dalin nja 20 burra që ta çojnë vendin në 
zgjedhje se me këtë qeveri nuk shkohet 
në zgjedhje. Këtë krizë e zgjidh vetë 
populli shqiptar. Edhe presidenti, të 
ndërpritet mandati dhe të votohet nga 
populli dhe të gjithë të respektojnë 
vullnetin e sovranit. Unë jam gati të 
bëj edhe zgjidhje të tjera, por e përsëris 
që duhet të jenë gati edhe ca burra që 

Gjylameti: Vendi ka nevojë 
për reformë zgjedhore, 
opozita të reflektojë
Deputetja e PS, Blerina Gjylameti 

u shpreh dje se vendi ka nevojë për një 
reformë zgjedhore sipas rekoman-
dimeve të OSBE/OHDIR dhe sa më 
konsensuale. Duke folur në foltoren 
e Parlamentit, Gjylameti theksoi se 
mazhoranca është e gatshme që ta 
çojë përpara këtë proces. “Ne do bëjmë 
çmos që të gjejmë konsensus, por kjo 
nuk do të thotë që do duhet të presim 
opozitën jashtë kësaj salle, e cila ka 
treguar se është e gatshme që ti vërë 
shqelmin edhe interesave të vendit e të 
qytetarëve të saj vetëm për hir të inte-
resat personal të drejtuesve. Vendi ka 
nevojë për një për reformë zgjedhore, 
në të cilën të jenë të reflektuara edhe 
opinionet me shkrim të eksperteve 
të ODIHR dhe Këshillit të Europës. 
Afati për përmbushjen e objektivit të 
Reformës Zgjedhore me dakordësi, po 
afron dhe mbetet shumë pak kohë në 
dispozicion për të adresuar numrin e 
çështjeve të mprehta që ne kemi mbi 
tavolinën e negociatave”, deklaroi 
Gjylameti.

Zguri: Reforma 
zgjedhore duhet të 

kryhet një orë e më parë
Kryetari i Komisionit Qendror të 

Zgjedhjeve, Klement Zguri deklaroi 
dje se reforma zgjedhore duhet të 
kryhet një orë e më parë. Kreu i 
KQZ ka bërë raportimin e fundit të 
këtij institucioni në Kuvend, mandati 
i të cilit përfundon në fund të viti, 
ndërsa theksoi se është mjaft e rëndë-
sishme që vendi të ketë një reformë 
zgjedhore dhe se në të përcaktohet 
qartë dhe reformimi institucional i 
Komisionit Qendror të Zgjedhjeve 
në mënyrë që ta mbrojë atë në të 
ardhmen nga çdo konflikt politik që 
mund të lind. “Reforma institucionale 
është. Atë e kemi në dorë, atë mund 
ta bëjmë, për të jemi përgjegjës. Dita 
që Kuvendi do të miratojë ligjin e ri 
të zgjedhjeve, nuk do jetë dita që ju 
dhe ne do të kemi kapërcyer lumin e 
reformës. Ajo do jetë dita kur, të gjithë 
bashkë, duhet të futemi me kurajo 
dhe besim në ujërat e thella dhe të 
rrëmbyeshme të tij. Mos ia lini këtë 
sfidë momentit të fundit, mos ia lini 
rastësisë”, deklaroi Zguri. 

presidenti ti çojë në zyra, të drejtojnë 
qeverinë dhe të çojnë vendin në zg-
jedhje. Presidenti që sot ulet të caktojë 
datën e zgjedhjeve për kreun e shtetit, 
Parlamentin dhe pushtetin vendor. Do 
nxjerrë dekret për shpërndarje e qever-
isë dhe jo të ruaj rendin kushtetues me 
këta policët e Leshit”, deklaroi ai.

Meta shantazh me video 
Më tej, tejet i shqetësuar dhe me 

tone të ashpra presidenti Ilir Meta 
u ndal për një moment tek prishja e 
Teatrit Kombëtar, për të cilin theksoi 
se e ka mbrojtur qysh para 21 viteve 
kur ishte kryeministër i Shqipërisë 
dhe ndërkohë që kishte marrë edhe 

Presidenti Ilir Meta ka dalë dje në një studio televizive, 
ndërkohë që gazetari e pyeti se ku ishte kur policia rrethoi 
Teatrin Kombëtar dhe INUV rrëzoi godinën në fjalë. Në 
përgjigje të pyetjes, kreu i shtetit theksoi se ai nuk preferoi 
që të ndodhej tek tetari kur u prish, pasi ishte një kurth që 
mazhoranca qeverisëse kishte thurur kundër presidentit. 
“Nëse Bejtja kërkon që presidenti të binte pre e këtij pro-

vokacioni që ndodhi më 17 maj kur u prish Teatri Kombëtar, 
dua të them se kur del kreu i shtetit do të merrte tjetër rr-
jedhë situata. Ka qenë edhe aktori Neritan Liçaj, ka patur 
edhe gra, edhe policë. Kjo nuk ishte thjesht një hakmarrje 
kundër teatrit dhe aktorëve, por edhe provokim serioz për 
demokracinë dhe stabilitetin e vendit. Ishte e mirëprogra-
muar si një super-gol, por që doli autogol”, deklaroi Meta.

Rama në 17 maj kërkonte të fuste në kurth presidentinMETA:

Presidenti Ilir Meta garantoi 
dje Aleancën për Mbrojtjen e 
Tetarit se prishjen e godinës së 
Teatrit Kombëtar do ta ndjekë, jo 
vetëm në Gjykatën Kushtetuese, 
por deri në ato europiane. “Edhe 
para dy vjetësh presidenti këtë 
qëndrim ka patur. Edhe kur u 
rrah Edmond Budina. prandaj 
presidenti shkoi në Gjykatë Kus-
htetuese për të shmangur konflik-
tin. Kjo është diçka kombëtare, jo 
lokale. Ky është Teatër Kombëtar. 
Kështu që, si president po ju 
them se do e ndjek deri në fund 
në Gjykatën Kushtetuese. Do ta 
ndjek edhe në Gjykatat europi-
ane. Ky është një krim jo vetëm 
ndaj kulturës shqiptare, por edhe 
ndaj asaj europiane. Angazhimi 
i presidenti është i hekurt është 
që ai kompleks të rindërtohet siç 
ishte”, nënvizoi Meta.

Çështjen e teatrit 
do ta ndjek deri në 
gjykatat europiane

PRESIDENTI:

“bekimin” e Edi Ramës që asokohe 
ishte ministër i Kulturës. Madje, për të 
treguar se ai ka qenë ombrellë e teat-
rit, Meta paralajmëroi edhe nxjerrjen 
e një video që tregon me zë e figurë 
që Rama ka qenë kundër prishjes së 
Teatrit Kombëtar. “Unë nuk di të bëjë 
teatër me gjëra që kanë të bëjnë me 
integrimin e vendit dhe trashëgiminë 
kulturore. Ky është një akt mafioz 
dhe i paligjshëm në të gjitha aspek-
tet. Në 2000 qeveria vendos si pjesë 
të ansamblit kulturor kompleksin e 
Teatrit Kombëtar dhe u vendos në 
mbrojtje. Është vendimi në 13 prill 

viti 2000, kohë kur kryeministri Ilir 
Meta vendosi që kjo çështje kaq e 
rëndësishme të merret në mbrojtje se 
Tirana po shkatërrohet. Edi Rama jo 
vetëm që nuk e kundërshtoi, por tha 
fjalët më të mira, madje ka qenë shumë 
i zellshëm. Nesër mund t’ua nisë Blushi 
im me video dhe me audio që ta shihni 
ku vlerëson kryeministrin Meta. U 
vendos të merrej në mbrojtje se po 
shkatërrohej Tirana. Është me firmën e 
qeverisë të kryeministrit Ilir Meta dhe 
ministrit Edi Rama. Siç vendosi Ilir 
Meta edhe për prishjen e kioskave në 
sheshin Rinia”, nënvizoi Meta.

Të dalin nja 20 burra që ta çojnë vendin 
në zgjedhje se me këtë qeveri nuk shkohet 
në zgjedhje. Këtë krizë e zgjidh vetë popul-
li shqiptar. Edhe presidenti, të ndërpritet 
mandati dhe të votohet nga populli dhe të 
gjithë të respektojnë vullnetin e sovranit...

“
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Yuri Kim trondit themelet e Presidencës: Nuk do 
të lejoj marrëveshje prapa krahëve për të vrarë 
reformën në drejtësi, procesi do ecë përpara

Ambasadorja ngre dyshime për pazare kundër reformës në drejtësi

SHBA e vendosur për arrestime të bujshme, zbardh 
skemën si FBI do të fundosë pushtetarët e korruptuar

Ngushtohet laku për kastën e të korruptu-
arve. Miratimi i reformës në drejtësi dhe ngritja 
e organeve të reja të drejtësisë si SPAK e BKH 
nuk mund të quhen të kompletuara nëse nuk 
nisin luftën me zero tolerancë ndaj korrupsionit 
dhe krimit të organizuar. Por që të ndodhë kjo 
autoriteteve shqiptare u duhet edhe një mbështetje 
nga ekspertë të huaj, në mënyrë që premtimi për 
të çuara para drejtësisë “peshqit e mëdhenj” që deri 
më dje ishin të paprekshëm të bëhet realitet. Ditën 
e djeshme Ambasada e Shteteve të Bashkuara të 

Amerikës në Tiranë zbuloi se prej ditësh në Shqipëri 
është atashuar një nga prokurorët më të mirë të 
FBI, për të cilin theksoi se është një nga njerëzit 
që falë inteligjencës dhe guximit ka çuar para 
drejtësisë amerikane shumë e shumë të korruptuar 
nga radhët e gjyqësorit. Kështu që, në kushtet kur 
amerikanët janë të vendosur për të mbështetur 
organet e reja të drejtësisë, asistenca e prokurorit 
të FBI do të jetë kyçe për të gjunjëzuar fenomenin e 
korrupsionit që është kthyer në sistem në Shqipëri. 
Ambasada njofton se në datën 17 maj, prokurori 

në fjalë do të jetë në dispozicion të qytetarëve për 
t’iu përgjigjur pyetjeve të tyre në rrjetin social 
“Facebook” dhe për të ndarë eksperiencën e tij sa 
i takon përballjes me të korruptuarit. “Operacioni 
"Greylord" ishte një nga hetimet e fshehta më të 
suksesshme të FBI-së, i cili ekspozoi korrupsionin 
publik në sistemin gjyqësor të Chicagos gjatë 
viteve 1980. Bashkohuni me ne në 27 maj, në orën 
16:00, në faqen tonë në Facebook, për të diskutuar 
me z. Terrence Hake, një agjent sekret i FBI-së, i 
cili u maskua si një prokuror i korruptuar për të 

ekspozuar krimet e gjyqtarëve, avokatëve dhe 
stafit të gjykatës. Z. Hake do t'i përgjigjet pyetjeve 
dhe do të ndajë mendimet e tij mbi luftën kundër 
korrupsionit”, thuhet në njoftimin e ambasadës së 
SHBA. Por kjo asistencë e prokurorit të FBI është 
një ogur i mirë për Strukturën e Posaçme Antikor-
rupsion dhe Byronë Kombëtare të Hetimit që është 
në lindje e sipër, pasi prokurorët dhe gjyqtarët e 
këtyre dy organeve do ta kenë më të lehtë për t’u 
përballur me të korruptuarit, jo vetëm në radhët e 
gjyqësorit, por edhe në radhët e politikës. 

Rigels SELIMAN

Ambasadorja e Shteteve të 
Bashkuara të Amerikës në 
Tiranë, Yuri Kim i ka dhënë 
një shuplakë të fortë presi-

dentit Ilir Meta. Ku i fundit dje paraqiti 
për opozitën dhe ambasadorët një 
platformë për rishikimin e reformës 
në drejtësi, ndërsa i menjëhershëm 
ka qenë reagimi i ambasadores Kim. 
Përmes një statusi të publikuar në 
Twitter, zonja Kim ka bërë të ditur se 
shpreson që zërat për një marrëveshje 
të fshehtë për të vrarë reformën në 
drejtësi të mos jenë të vërteta. Madje, 
ajo theksoi se procesi i reformimit 
të gjyqësorit duhet të ecë përpara. 
“Shpresoj që fjalët për një marrëve-
shje prapa krahëve për të vrarë 
reformën në drejtësi në Shqipëri të 
mos jenë të vërteta. Reforma është e 
dhimbshme, e ngadaltë & jo perfekte, 
por është e nevojshme, po bën për-
parim & duhet të vazhdojë”, shkruan 
ajo. Por ky reagim kaq i drejtpërdrejtë 
dhe i fortë nga ana e ambasadores 
së SHBA në Shqipëri, Yuri Kim është 
një mesazh i qartë për presidentin 
Ilir Meta, i cili kërkon sabotimin e re-
formës. Kjo do të thotë se amerikanët 
nuk do të lejojnë askënd që të futë 
duart në reformën në drejtësi, pasi për 
ta reforma është e panegociueshme 
dhe e shenjtë.

SHBA mbështet SPAK
Por reforma në drejtësi pa u 

krijuar organet e reja të dala prej saj 
nuk është e kompletuar. Kështu që, 
Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë 
përshëndetur dje faktin që SPAK-ut 
iu shtuan 3 prokurorë të rinj duke e 
çuar numrin total të tyre në 12 anëtarë. 
Sotir Kllapi, Vladimir Mara dhe Dritan 
Prençi u betuan ditën e djeshme para 
presidentit Ilir Meta në Presidencë, 
ndërkohë që ambasadorja e SHBA-së, 
Yuri Kim iu uroi suksese 3 prokurorëve 
të rinj. Përmes një statusi në rrjetet 
sociale, zonja Kim theksoi se mezi 
pret që Struktura e Posaçme Antiko-
rrupsion të jetë e kompletuar. “Urime 
3 prokurorëve për betimin e tyre sot 
para presidentit Ilir Meta për në Proku-
rorinë Speciale. Mezi presim edhe 3 të 
tjerë për ta bërë të plotë. Progresi në 
reformën në drejtësi duhet të përsh-
pejtohet hap pas hapi. Mezi presim që 
të kompletohet SPAK”, shkruhet ndër 
të tjera në postimin e ambasadores së 
SHBA në Tiranë, Yuri Kim.

Ngjela: Ja pse Kim nuk do 
lejojë vrasjen e reformës

Avokat Ngjela ka përshëndetur 
dje reagimin e ambasadores së 
SHBA në Tiranë, Yuri Kim, e cila 
ripërsëriti edhe një herë vendos-
mërinë e vendit të saj për të mos 
lejuar kapjen e reformës në drejtësi. 
Përmes një statusi në rrjetet sociale, 
Ngjela theksoi se në kushtet kur 
aludohet që ka një marrëveshje 
të fshehtë politike për të vrarë re-
formën, zonja Kim nuk do ta lejojë 
një gjë të tillë. “Ambasadorja amer-
ikane doli në thelb të çështjes: ajo 
sot pyet: mos ka një marrëveshje 
të fshehtë për të vrarë reformën 
në drejtësi? E dini pse, sepse ajo e 
di që i gjithë korrupsioni shqiptar 
kërkon të vrasë reformën. Refor-
ma i fshin të gjithë; kurse tani pas 
karantinës duhet të fillojë goditja 
drastike e saj. Por, për reformën në 
drejtësi, të gjithë shqiptarët e kanë 
shpresën tek ambasadorja Yuri 
Kim. Dhe ajo nuk po i zhgënjen. 
Kurse ajo tani po dyshon për një 
marrëveshje të fshehtë”, deklaroi 
avokat Spartak Ngjela.

SHBA thirrje juristëve për 
t’iu bashkuar KLGJ

Shtetet e Bashkuara të Amer-
ikës duken të vendosura për të 
mbështetur organet e reja të dre-
jtësisë. Përmes një statusi në rrje-
tet sociale, ambasada e SHBA në 
Tiranë iu bëri thirrje të rinjve me 
profesion juristë që t’i bashkohen 
KLGJ. “Keni diplomë në drejtësi 
dhe përvojë profesionale jo më pak 
se dy vjet në: sistemin gjyqësor ose 
prokurori, në një pozicion juristi 
në administratën publike ose në 
profesionin e avokatit? Në kuadër 
të Memorandumit të Mirëkuptimit 
nënshkruar së fundmi ndërmjet 
USAID-it dhe KLGJ, programi 
i USAID "Drejtësi për të Gjithë" 
ka hapur aplikimet për të qenë 
pjesë e Ekipit për Uljen e Numrit 
të Çështjeve të Prapambetura. Ju 
keni mundësinë të jeni pjesë të një 
ekipi të veçantë juristësh të zotë 
shqiptarë, të cilët do të punësohen 
për të ndihmuar gjykatën që të 
veprojë me më shumë efikasitet 
dhe të mundësojë që gjykatësit të 
marrin vendime më shpejt”, thuhet 
në njoftimin e ambasadës së SHBA. 

Njoftimi i Presidencës
Ndërkohë edhe presidenti Ilir 

Meta i uroi suksese 3 anëtarëve të 
rinj të SPAK, ndërsa bëri thirrje për 
përfaqësuesit e sistemit të drejtësisë 
që të respektojnë gjithmonë Kushte-
tutën dhe të mos ndikohen nga ndë-
rhyrje të brendshme apo të jashtme. 
“Në Institucionin e Presidentit të 
Republikës u zhvillua sot ceremonia 
solemne e betimit të tre anëtarëve 
të rinj të Prokurorisë së Posaçme 
kundër Korrupsionit dhe Krimit të 
Organizuar, z. Sotir Kllapi, z. Vladimir 
Mara dhe z. Dritan Prençi. Pas ekze-
kutimit të himnit kombëtar dhe 
leximit të vendimeve të Këshillit të 
Lartë të Prokurorisë, duke vendosur 
dorën mbi Kushtetutën e Shqipërisë, 
prokurorët u betuan para Presiden-
tit të Republikës, Sh.T.Z. Ilir Meta. 
Presidenti Meta u uroi suksese dhe 
punë të mbarë prokurorëve të rinj të 
Prokurorisë së Posaçme kundër Ko-
rrupsionit dhe Krimit të Organizuar, 
duke iu kërkuar të nisin menjëherë 

Tre anëtarët e rinj të Prokurorisë së Posaçme kundër 
Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, Sotir Kllapi, 
Vladimir Mara dhe Dritan Prençi, u betuan dje përpara 
presidentit Ilir Meta. Ky i fundit reagoi në rrjetet sociale, 
ndërsa nuk kurseu sulmet për ndërkombëtarët duke 
kërkuar që të shmangen ndërhyrjet e huaja në sistemin 
e drejtësisë. “Duke ju uruar punë të mbarë prokurorëve të 

rinj të Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe 
Krimit të Organizuar, apeloj për të gjithë përfaqësuesit e 
sistemit të drejtësisë që të përmbushin detyrën e tyre në 
mënyrë efikase, profesionale dhe të pandikuar nga çdo 
ndërhyrje e brendshme apo e huaj, si dhe t’i qëndrojnë 
përherë besnik vetëm Kushtetutës dhe ligjeve në respekt 
të saj”, shkruan presidenti Ilir Meta.

Meta apel prokurorëve të SPAK: Mos u ndikoni nga të huajt 

Ambasadori i Bashkimit Eu-
ropian në Tiranë, Luigji Soreca ka 
rrëzuar idenë e hedhur nga pres-
identi Ilir Meta për të rishikuar 
reformën në drejtësi. Dje doli në me-
dia që presidenti Meta ka kërkuar 
ndërhyrje në reformë, ndërkohë që 
këtë gjë e ka komentuar ambasa-
dorja e SHBA në Shqipëri, Yuri Kim, 
e cila ka shprehur hapur mbështet-
jen për reformën në drejtësi. Por në 
lidhje me këtë dje ka reaguar edhe 
ambasadori Soreca i cili shkruan në 

rrjetet sociale së nuk është koha për 
të rishikuar reformën në drejtësi. 
“Zbatimi i reformës vazhdon dhe 
duhet të ruhet. Kjo nuk është koha 
për të rihapur diskutimin mbi bazat 
e saj, por për të rritur efikasitetin 
e tij dhe forcimin e burimeve që 
disponon. Për të dhënë drejtësi të 
pavarur të përditshme që qytetarët 
shqiptarë meritojnë dhe për të 
sjellë përpara Shqipërinë në rrugën 
e saj të pranimit në BE. BE për 
Shqipërinë”, shkruan Soreca.

SORECA RRËZON METËN: NUK ËSHTË 
KOHA PËR TË RISHIKUAR REFORMËN

nga puna dhe të zhvillojnë hetime në 
mënyrë efikase, profesionale dhe të 
pavarur, ashtu siç duhet të funksion-
ojnë të gjitha institucionet qeverisëse 
të sistemit të drejtësisë. Me këtë rast, 
Presidenti i Republikës apelon për 
të gjithë përfaqësuesit e sistemit të 

drejtësisë që të përmbushin detyrën e 
tyre në mënyrë efikase, profesionale 
dhe të pandikuar nga çdo ndërhyrje 
e brendshme apo e huaj, si dhe t’i 
qëndrojnë përherë besnik vetëm Kus-
htetutës dhe ligjeve në respekt të saj”, 
thuhet në njoftimin e Presidencës.
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SPAK nis hetimet për shembjen e teatrit, 
artistët në protestë para godinës së prokurorisë, 
kërkojnë nxjerrjen para drejtësisë të autorëve

Budina: Prokurorët të veprojnë sa më shpejt

Sali Berisha thirrje për revolta: Rama do rrëzohet me 
mosbindje civile, reforma në drejtësi e kapur prej tij

Ish-kryeministri Sali Berisha duket se nuk i 
ndahet shpirti për revolta dhe dhunë. Teksa ishte 
dje në një interviste televizive, Berisha me tone të 
ashpra këmbënguli se kryeministri Edi Rama do 
të largohet shumë keq nga pushteti, ndërsa thek-
soi se angazhimi kryesor i opozitës është rrëzimi 
i qeverisë, në kushtet kur largimi i saj me votë 
është i pamundur. Madje, ai shtoi se opozita duhet 
vijojë me mosbindje civile, pasi nuk ka rrugë tjetër. 
“Unë të garantoj që PD është shumë e fortë, por të 
garantoj tjetër që opozita sot ka kuota të larta dhe 
për këtë bazohemi në sondazhe. Unë mendoj që 

kemi të bëjmë me një narkodiktaturë dhe rrëzimi 
i saj është një nga pikat kryesore të opozitës. Ne 
do e rrëzojmë me mosbindje civile dhe unë e kam 
thënë këtë gjë. Opozita më shumë se kurrë është 
marrë me alternativë gjatë kësaj kohe. Rama nuk 
rrëzohet me zgjedhje por me mosbindje civile 
rrëzohet shumë shpejt. Kjo opozitë do e mundë 
Edi Ramën. Edi Rama do ik shumë keq. Ai do 
bjerë siç bie një diktator. Dhe pasi të ikë duhet 
të japë llogari për të gjitha ato që ka bërë gjatë 
këtyre viteve”, tha Berisha. Ndërsa i pyetur mbi 
reagimin e ambasadores amerikane në Tiranë Yuri 

Kim, ish kryeministri nuk ka preferuar ti përgjig-
jet, duke deklaruar shkurt se nuk ka informacion 
kujt i referohet. Sipas tij, reforma në drejtësi është 
e paralizuar. “Unë e kam deklaruar që reforma 
është e kapur dhe e paralizuar. Unë nuk e di kujt 
i referohet. Kjo reformë të çon vetëm në paralizë 
se është e kapur fund dhe krye. Ambasadorja ka 
informacionet e veta dhe pyeteni vetë atë”, tha Ber-
isha. Ndërkohë duke komentuar tryezën e Këshillit 
Politik, ish kryeministri doli kundër ndryshimit të 
sistemit zgjedhor, duke deklaruar se sistemi aktual 
ka qenë efektiv dhe ka rezultuar me sukses në disa 

vende. “Reformën zgjedhore kam nxitur publikisht 
dhe e kam thënë që pjesëmarrja e opozitës është 
e domosdoshme. Por në asnjë raport të asnjë palë 
zgjedhje nuk ekziston ndryshimi i sistemit dhe nëse 
do ta tretësh reformën apliko sistemin. Për mua 
sistemi rajonal proporcional, ky që është e kanë 
disa vende dhe ka sukses. Ndryshimi i sistemit 
mund të bllokoj procesin sepse një nga palët mund 
të dalë zemërthyer dhe nuk do ketë konsensus. 
Nëse bëhen listat e hapura në Parlament do futen 
trafikantët që nuk kanë shkollë”, u shpreh ish 
kryeministri Sali Berisha. 

Elisjeda KIKO

Struktura e Posaçme Antikor-
rupsion ka nisur hetimet për 
shembjen e godinës së Teatrit 
Kombëtar. Prokurori i çështjes 

është ngarkuar Ervin Kondili, i cili ka 
sekuestruar dokumentet nga Bashkia 
Tiranë për procedurën e ndjekur për 
shembjen e godinës së Teatrit Kombëtar 
dhe Teatrit Eksperimental “Kujtim Spa-
hivogli”. Kondili ka bashkuar në një 
çështje dy paditë e Aleancës për Mbro-
jtjen e Teatrit: një për kryebashkiakun 
Veliaj dhe një të dytë për inxhinierët 
të Institutit të Ndërtimit që firmosën 
vendimin për shembjen e teatrit. Veliaj 
akuzohet për “Shpërdorim detyre, kor-
rupsion i zyrtarëve që kryejnë funksion 
publik, kryer në bashkëpunim” për 
çështjen e teatrit. Ndërsa inxhinierët 
akuzohen se kanë firmosur më 14 maj 
një raport ku rekomandojnë shembjen 
e teatrit, pa e vizituar dhe inspektuar 
nga afër teatrin. Ata janë bazuar në një 
akt inspektimi të vitit 2018, dhe arritën 
në përfundimin që teatri duhej prishur, 
një konkluzion ky që nuk ishte arritur 
nga inxhinierët që e kanë inspektuar 
nga afër teatrin në 2018-ën. 

Protesta e artistëve
Përfaqësuesit e Aleancës për 

Mbrojtjen e Teatrit e zhvendosën dje 
protestën e tyre para Prokurorisë 
së Posaçme Antikorrupsion teksa 
kërkuan që të ndërpriten punimet tek 
teatri deri në përfundim të hetimeve. 
Përveç dy kallëzimeve të bëra më 
herët për prishjen e Teatrit Kombëtar, 
ata paralajmëruan se në ditët në vijim 
do të depozitojnë kallëzime të tjera 
për kryetarin e bashkisë, ministrin e 
Brendshëm, ministren dhe ish-minis-
tren e Kulturës. Në kërkesën e dorëzuar 
pranë SPAK, aktivistët dhe artistët i 
kërkuan prokurorisë marrjen e masës 
sekuestro preventive për truallin e 
Teatrit Kombëtar si edhe pezullim e 
gjithë punimeve në vazhdim deri në 
zbardhjen e çështjes, marrjen e masave 
të arrestit me burg ndaj kryebashkiakut 
Veliaj dhe nënkryetarit të bashkisë 
Mazniku. Në fjalën e tij para mediave, 
regjisori Robert Budina u bëri thirrje 
prokurorëve të SPAK që të veprojnë 
shpejt me hetimet për shembjen e 
godinës së teatrit, duke u bërë të parët 
siç tha, të parët që të japin shkëndijën 
e shpresës tek njerëzi. “Bëhuni ju të 

Koçi: Basha kundër 
shembjes së teatrit 
për arsye personale
Prishja e Teatrit Kombëtar, i 

cili do t'i hapë rrugë ndërtimit të 
teatrit të ri nga Bashkia e Tiranës 
duket se është një ogur i keq për 
kryedemokratin Lulzim Basha. Të 
paktën kështu mendon zv/ministri 
i Mbrojtjes, Petro Koçi. Ky i fundit 
ka reaguar në rrjetet sociale, ndërsa 
ka thumbuar Bashën, teksa i kujton 
se ndërtimi i teatrit të ri nga krye-
bashkiaku Erion Veliaj do të thellojë 
diferencën e progresit midis tyre. 
Madje zoti Koçi theksoi se ndërtimi 
i teatrit të ri është makth i shefit të 
selisë, kështu që sipas tij, Basha është 
një i mbytur që i ka varur shpresat 
vetëm tek Aleanca për Mbrojtjen e 
Teatrit për të shpëtuar. "Është e qartë 
se Lulzim Basha ka një motiv tejet 
personal kundër teatrit të ri. Ndërti-
mi i tij do e thellojë edhe më shumë 
diferencën e arritjeve të Erion Velisë 
në raport me hiçin e Bashës si kryetar 
bashkie. Aleanca kundër Teatrit është 
truproja politike e Bashës", shkruan 
zv/ministri i Mbrojtjes, Petro Koçi.

Kalaja: Ja 4 kallëzimet që 
po përgatisim për Veliajn, 

do ia çojmë SPAK-ut
Juristja dhe aktivistja e Ale-

ancës për Mbrojtjen e Teatrit, Adri-
ana Kalaja ishte dje e pranishme në 
protestë e Aleancës përpara SPAK, 
ku u shpreh se në ditët në vijim do 
të depozitohen në SPAK edhe 4 
kallëzime të tjera. “Të arrestohen Eri-
on Veliaj dhe Arbjan Mazniku. Kërk-
esat e sotme janë bërë në vazhdën e 
dy kallëzime që kemi bërë. Në ditët 
në vijim po përgatit edhe dosje të 
tjera penale, shumë shpejt do i çojmë 
para SPAK-ut. Njëra nga këto është 
vrasje e mbetur në tentativë ndaj 
ministrit të Brendshëm, Erion Veliajt 
dhe drejtorit të policisë. Kallëzimi 
i dytë ndaj kryetarit të bashkisë, 
kryetarit të Këshillit Bashkiak për 
prishjen e objektit. Kallëzimi i tretë 
për ministren e Kulturës dhe Çulin 
që kanë kryer një masakër për in-
ventarët duke varrosur arkivën nën 
rrënoja. Edhe KLSH-ja po përgatit 
një kallëzim penal ndaj kryebash-
kiakut”, u shpreh Kalaja.

parët që jepni shkëndijën e shpresës 
që njerëzit të fillojnë të lëvizin në të 
gjitha drejtimet dhe të kontribuojnë për 
drejtësinë. Nëse ju fshihni kriminelët, 
më vjen keq, por do ketë një përgjigje 
mbarëpopullore. Ne do jua themi me 
mjaft këmbëngulje që jemi të vendosur 
ta çojmë deri në fund betejën tonë pa 
kompromise, sepse e kemi provuar në 
kurriz. Nuk kemi ndërmend as të bëjmë 

ndonjë forcë politike, as të përfitojmë. 
Duam të fusim strukturën shoqërore në 
funksion, që të fillojnë të ndryshojnë 
gjërat në Shqipëri”, u shpreh ditën e 
djeshme regjisori Robert Budina. Kjo 
është protesta e katërt që organizon 
Aleanca për Mbrojtjen e Teatrit që 
pas shembjes së tij, ndërkohë që pas 
protestës së zhvilluar dy ditë më parë 
në bulevardin "Dëshmorët e Kombit", 

qytetarët kanë firmosur një peticion, 
ku kërkohet rindërtimi i godinës 
së Teatrit Kombëtar në vendin ku 
ishte dhe siç ishte. Godina e Teatrit 
Kombëtar u shemb me vendim të 
Bashkisë së Tiranës në orët e para të 
17 majit, pavarësisht rezistencës së 
artistëve dhe një grupi qytetarësh. 
Gjatë protestës atë ditë, policia sho-
qëroi me dhjetëra pjesëmarrës. 

Aktivisti Ervin Goci tha se protesta për 
Teatrin Kombëtar është protestë politike dhe 
çështja është politike. Duke folur në pro-
testën para SPAK, Goci tha se denoncimet 
për teatrin ishin bërë para shembjes dhe 
mosreagimi i SPAK solli ato vendime. “Kemi 
qenë në godinë kur jemi sulmuar. Shteti 
përdori dhunë, përdori forcë. Jemi njerëz që 
jetojmë si azilantë. Protesta është politike, 
vijmë në statusin e qytetarëve shqiptare. 

Këto denoncime i kishim bërë më para. Këto 
reagime kanë ardhur pasi SPAK nuk ka 
reaguar në kohë. Tani e ka detyrën dyfish. Ne 
do sjellim kallëzime të tjera. Çështja është 
politike. Komuniteti ndërkombëtar duhet të 
kuptojë që çështja është thellësisht politike 
dhe qytetarët shqiptarë e kanë të qartë dhe 
nuk e kanë ndërmend të tërhiqen. Ne e kemi 
vënë sloganin tonë duam drejtësi për liri”, 
deklaroi Goci.

ERVIN GOCI: MOSVEPRIMI I SPAK SHEMBI TEATRIN

BUDINA: DO BLLOKOJMË NDËRTIMIN E NJË TEATRI TË RI
“Ta rrëzojmë Ramën me fjalë, me arsye dhe 

me fakte. Do ndizen njerëzit, do ta vëmë para 
përgjegjësisë. E dija që policët ishin të çmontuar 
moralisht. Më drejtuan armën, por nuk të vrasin 
dot. Do t’i bindim njerëzit që ata kanë një fuqi 
fantastike. Motoja jonë është eja, eja dhe jo ik. 
Në protestë edhe vetë socialistët janë të ftuar. Ne 
e kemi filluar me Gramoz Ruçin pra dy vitesh. 
Sigurisht që do të flasim me të gjithë. Nuk do të 
ndërtohet teatri i ri, do të bllokohet. Kanë shem-

bur një godinë që nuk është pronë e bashkisë. 
Prandaj ishim te prokuroria, që të ndalohet tani. 
Do ia tregojmë ne me prokurorët ndërkom-
bëtarë se si zgjidhet. Kemi hapur peticionin që 
e duam teatrin aty ku ishte dhe si ishte. Do të 
gjejmë edhe financimet, me zero lekë nga tak-
sapaguesit shqiptarë. Ne nuk po kthejmë teatrin, 
por tempullin e demokracisë që ai e shembi, për 
t’u thënë shqiptarëve që janë të pashpresë”, tha 
gjatë një interviste Robert Budina. 
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Lleshaj u përgjigjet akuzave mbi dhunën e 
policisë, qeveria bën prapaktheu, projekti origjinal 

i teatrit që u shemb do të ndërtohet diku tjetër

Rama: Ne do ta marrim projektin origjinal mota mo dhe do t’jua rikthejmë artistëve

Kuvendi në seancë plenare, miraton 3 projektrezoluta për 
vlerësimin e veprimtarisë vjetore të institucioneve të pavarura
Kuvendi u mblodh ditën e djeshme ku 

miratoi 3 projektrezoluta për vlerësimin e vep-
rimtarisë vjetore të institucioneve të pavarura. 
Nën drejtimin e kryetarit të Kuvendit Gramoz 
Ruçi, seanca plenare, edhe këtë herë u mbajt nën 
masat e kujdesit ndaj pandemisë së COVID-19, 
ku në hyrje të gjithëve iu mat temperatura dhe 
ishin të pajisur më maska e doreza, si edhe nuk 
mungonin dezinfektantët. Sakaq, sa u takon 3 
projektligjeve që u miratuan, janë: “Për një shtesë 
në ligjin nr. 7703, datë 11.5.1993, “Për sigurimet 
shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, të ndry-

shuar”” dhe “Për tregjet financiare të bazuara 
në teknologjinë e regjistrave të shpërndarë”’. 
Këto 3 projektrezoluta të miratuara, vlerësonin 
veprimtarinë përgjatë vitit 2019 të Komisionerit 
për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të 
Dhënave Personale, Entit Rregullator të Ujit 
dhe Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, duke 
u paraqitur vërejtje dhe rekomandime, lidhur 
me raportimet vjetore në Kuvendin e Shqipërisë 
nga titullarët e këtyre institucioneve. Sakaq, në 
seancën e ditës së djeshme në lidhje me këto 
3 projektrezoluta, raportuan Besnik Dervishi, 

Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe 
Mbrojtjen e të Dhënave Personale; Ndriçim 
Shani, drejtues i ERRU dhe Klement Zguri, 
drejtues i KQZ-së. Me vendim të Konferencës së 
Kryetarëve, pas prezantimit të raportit vjetor të 
veprimtarisë përgjatë vitit 2019 nga Komisioni 
Qendror i Zgjedhjeve, u zhvillua edhe një debat 
parlamentar. Në emër të grupit parlamentar 
Demokraci dhe Drejtësi, foli Edmond Stojku, i 
cili ngriti shqetësimin për ndërhyrjet e shpeshta 
në Kod Zgjedhor pas viteve nëntëdhjetë, duke 
numëruar 12 ndërhyrje, të cilat ai i konsideroi të 

shumta dhe të pasuksesshme. Ndërkaq, Stojku 
shprehu optimizmin për momentin e tanishëm 
të reformës dhe tregoi vullnet në emër të grupit 
të tij parlamentar, që t’u kthehet vota qytetarëve. 
Ai kërkoi gjithashtu përfaqësim të grupit të tij 
parlamentar, si grupi më i madh opozitar në 
parlament, në proceset dhe tryezat e reformës 
zgjedhore. Ndërsa Nimet Musai, kryetar i Grupit 
Parlamentar të Pavarur, bëri kritika për qasjen 
e opozitës jashtëparlamentare në raport me 
funksionin e KQZ-së dhe bëri thirrje për depar-
tizimin e saj të menjëhershëm.

Arbjona ÇIBUKU

Qeveria ka bërë një hap pas 
sa i takon çështjes së Teatrit 
Kombëtar. Teksa opozita ka 
premtuar se do e ndërtojë 

siç ishte teatrin, edhe kryeministri 
Edi Rama, duket se ka një plan të 
ngjashëm sa i takon godinës së teatrit 
të ri. Dje gjatë fjalës së tij në Kuvend, 
kryeministri Edi Rama deklaroi se do 
e ndërtojë në një zonë tjetër të Tiranës 
Teatrin e ri Kombëtar. Rama bëri me 
dije se do të merret projekti origjinal 
si ishte parashikuar që të bëhej godina 
nga italianët, pasi u la në gjysmë për 
shkak të luftës dhe godina që u shemb 
nuk ishte sipas projektit final që ishte 
parashikuar asokohe. Kryeministri nuk 
zbuloi shumë detaje, por la të kuptohet 
se godina do të ketë funksionin e një 
shkolle artistike, ndërsa vendi mbetet 
për t'u vendosur se ku do të ndërtohet. 
“Ne do ta marrim projektin origjinal 
mota mo dhe do t’jua rikthejmë jo 
aleancës për politikën me teatrin, jo 
artistëve politikanë dhe politikanëve 
artistë, që janë mbledhur atje, por fëmi-
jëve, si pjesë e një programi më të madh 
e përputhen gjërat dhe do ta kemi mes 
nesh, jo aty dhe jo teatër. Për më shumë 
do ta shikoni, do e shpjegojmë dhe 
atëherë do të shihni pelegrinazhin që 
do të bëhet për të shkuar tek ajo godinë. 
E tek ajo godinë do të shkojnë vetëm 
fëmijët, mësuesit e tyre për t’ju mësuar 
atyre vizatimin, muzikën, aktrimin, 
poezinë, për konkurset e fëmijëve dhe 
për t’ju treguar ç’ka qenë Tirana dikur. 
Mbase edhe ndonjë nostalgjik. Por, 
mbase, këta që mërziten, kur të marrin 
vesh se ajo është diku tjetër, nuk do të 
shkojnë, o thonë boll u morëm ne me 
atë”, tha Rama.

Lleshaj u përgjigjet 
akuzave për dhunë

Sakaq në fjalën e tij në Kuvend 
ditën e djeshme, ministri i Brendshëm, 
Sandër Lleshaj u ka kthyer një përgjigje 
të gjithëve atyre që kanë kritikuar sjell-
jen e policisë në protestën e artistëve, të 
cilët deklaruan se policia ka ushtruar 
dhunë. Duke kërkuar që teatri të mos 
politizohet, që sipas Lleshajt një gjë e tillë 
ka ndodhur, ai komentoi edhe thirrjet e 
aktivistëve në protestë, ku një ndër to 
ishte dhe “Hiqni kapelet”, që i drejtohej 
pikërisht policëve si thirrje për bashkim 
me popullin. "Teatri po ngatërrohet 
me politikën. Kalimi i njerëzimit nga 

Teatri, deputeti 
gjerman: Keqardhje për 

mungesën e dialogut
Çështja e Teatrit Kombëtar ka 

bërë jehonë dhe në arenën ndërkom-
bëtare, ku disa kanë qenë kundër 
shembjes ndërsa disa të tjerë kanë 
këshilluar që palët të dialogonin për të 
rënë në konsensus. Manuel Sarrazin, 
deputet i të Gjelbërve në Gjermani, 
teksa ka reaguar për prishjen e Teatrit 
Kombëtar, ka shprehur keqardhjen 
për prishjen e Teatrit Kombëtar dhe 
ka theksuar se partia e tij mbështet 
protestat në Shqipëri, të atyre që janë 
të angazhuar për zgjidhje demokra-
tike dhe transparente. “Më vjen shumë 
keq për prishjen e Teatrit Kombëtar 
pothuajse brenda natës. Sepse unë i 
kuptoj dhe i mbështes protestat e atyre 
që duan të ruajnë asetet kulturore 
kombëtare dhe që janë të angazhuar 
për zgjidhje demokratike dhe trans-
parente. Prandaj është shumë për 
të ardhur keq që nuk u gjend një 
zgjidhje e përbashkët midis qeverisë 
dhe artistëve”, është shprehur deputeti 
gjerman i Partisë së Gjelbër. 

Mediat franceze: Shembja 
e Teatrit Kombëtar 

Shqiptar solli revoltë
Shembja e Teatrit Kombëtar 

Shqiptar u pasqyrua nga mediat 
ndërkombëtare, ndërsa sëfundmi 
ngjarja ka bërë jehonë edhe në me-
diat franceze. Gazeta e përditshme 
e Parisit, “Liberation” i ka kushtuar 
një reportazh të gjatë, i cili nis me 
dënimin e këtij akti, që në shkrim 
cilësohet si “i pafalshëm”. “Vendoset 
një flamur i verdhë në vendin për-
para gërmadhave ku në të mund 
të lexoni: “Skena e krimit”. Pas tij, 
prania e madhe e policisë nuk arrin 
të fshehë rrënojat e Teatrit Kombëtar. 
Pamjet e shkatërrimit të monumentit 
në orën 4:W30 të së dielës tronditën 
shumë shqiptarë. Teatri ishte diçka 
që na bashkoi, vajton Xhemali, një 
biolog i ri, në prag të lotëve. Ishte art! 
Aktorët flijuan jetën e tyre për të na 
emancipuar. Larg njohjes së kësaj 
pune, institucionet e përçmojnë atë 
plotësisht. Në rrënoja, ka copa kos-
tumesh ose postera të prezantimeve 
të shfaqjeve të fundit”, ka shkruar 
media franceze “Liberation”. 

gjendja natyrore në gjendjen shoqërore, 
ku dhuna i delegohet një strukture të 
specializuar është një nga elementet 
kryesore ku njerëzimi kaloi nga bar-
baria te kultura. Diskutimet e fundit 
kanë targetuar Policinë e Shtetit, një 
diskutim për kulturën duke e shndër-
ruar në një absurd konceptual, policia 
është parakusht që ekonomia, kultura të 
zhvillohet. E pafalshme dhe tragjike që 
policia të ndodhet në mes të diskutimit 
për kulturën. Një nga prioritet e mëdha 
që ndjek unë në detyrën time është që 
me Policinë e Shtetit të mundësojmë që 
shteti shqiptar të mos rrëzohet sa herë 
që grupe të caktuara kanë një axhendë 
politike”, tha Lleshaj. Sakaq, ministri i 
Brendshëm, u rikthye pas në vitin 1997, 
sipas të cilit ata që e kanë përjetuar këtë 
kohë e dinë shumë mirë se çfarë ndodh 
kur nuk ka qoftë edhe një ditë të vetme 
polici. “Përgjigja ishte “hiqni kapelën” 
Policisë së Shtetit, që nuk e realizoi dot 
në mënyrë demokratike. Kjo është të 
kthehemi shumë mbrapsht. Nuk e di 
nëse ata që artikulojnë pa turp thirrjen 
“hiqni kapelën”, a e mendojnë qoftë një 

Ministri i Brendshëm, Sandër Lleshaj teksa iu përgjigj 
protestuesve që thanë se u dhunuan, u shpreh se nuk ka 
të dhëna për këtë. “Nuk kam të dhëna që pati të lënduar 
nga protestuesit, pati të ndaluar. Po, pati se duhet ta kemi 
të qartë, nëse e kemi vendosur për të jetuar sëbashku, ajo 
që na bën bashkë është ligji dhe Kushtetuta. Kundërshtimi 

i policisë është vepër penale, duhet të jemi të gatshëm 
të pranojmë pasojat e këtij veprimi. Kam dëgjuar që 
kërkojnë numrat e identifikimit, nuk kanë qenë individu-
alisht, por të strukturuar, nëse kërkoni përgjegjësi penale 
kërkojeni për drejtuesit e tyre, çfarë ju duhen punonjësit 
individualë, për t'i intimiduar ata”, tha Lleshaj.

LLESHAJ: NUK KAM TË DHËNA QË PATI TË LËNDUAR

ditë Shqipërinë pa të, le të kujtohet 12 
mars 1997 kur vendi nuk kishte polici. I 
hoqën kapelet dhe ndodhi ajo që ndodhi, 
ndaj do të doja që të kishte një reflek-
tim të madh jo vetëm politik, por edhe 

shoqëror. Pati konfrontime mes policisë 
dhe protestuesve, 7 policë të gjakosur 
nga ata që duan të na kthejnë dhe të 
na vendosin kulturën, ose në thelb anti 
kulturën”, tha Lleshaj.

“Sigurisht 
do të hapemi, 
por jo si tek te-
atri, ku papri-
tur u turr tur-
ma si sheshi 
te përsheshi. 
Turma e për-

gatitur prej shumë kohësh, që e kishte 
hipotekuar prej 2 vitesh e gjysmë atë 
godinë si kështjellën prej ku do të 
organizonte sulmin final, vendimtar 
mbi dhe, mbi regjimin. Mirëpo çdo 
njeri ka një dobësi dhe dobësitë njerë-
zore dalin me shpirtin. E kur dobësia 
është që mbi të gjitha vjen gjumi dhe 
kapesh në gjumë, teksa je duke ëndër-

RAMA: TURMA HIPOTEKOI TEATRIN
ruar se tanimë ke triumfuar dhe hap 
sytë dhe sheh që kalaja ka rënë, ka 
shumë dhimbje, ka dëshpërim. Është 
një dëshpërim i pangushëllueshëm, 
sepse ngushëllohet dëshpërimi i atij 
dhe i atyre që humbin një betejë, kur 
kanë përcaktuar rrugën dhe objektin. 
Por nuk ngushëllohet dëshpërimi 
i atyre që kanë zgjedhur një betejë 
në rrugën e gabuar, me objektin 
e gabuar. Nuk po shtoj edhe me 
kundërshtarët e gabuar. Habitem 
si nuk na kanë njohur akoma dhe 
habitem si nuk na njihni akoma. 
Habitem si nuk doni të kuptoni se ne 
themi atë që bëjmë dhe bëjmë atë që 
themi”, tha Rama.
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PS me plan rezervë për ndryshimin e sistemit, 
nga rritja e pragut dhe heqja e koalicioneve, 

te raporti i Parlamentit me institucionet

Gjiknuri: Kemi disa dakordësi me PD, por ndryshimi i sistemit zgjedhor do prekte Kushtetutën

Alket Hyseni kundër propozimit të SHBA: Nuk është zgjidhja tek 
ndryshimi i sistemit, nuk ka amnisti për anëtarët e Kolegjit Zgjedhor

Deputeti i Partisë Socialiste, Alket Hyseni 
ka dalë dje kundër propozimit të Shteteve të 
Bashkuara të Amerikës për listat e hapura. 
Ambasada amerikane në Tiranë ka paraqitur 
në komisionin e reformës zgjedhore, aplikimin 
e sistemit danez, i cili është një sistem i përzier, 
proporcional, por me lista të hapura. Ky propozim 
ka kapur në befasi liderët e politikës, të cilët nuk 
janë për lista të hapura, por nga ana tjetër, duket 
se ky është “kushti” i amerikanëve, të cilët janë 
investuar më herët edhe për reformën në drejtësi. 
Mirëpo, pjesë e këtij debati ditën e djeshme është 
bërë edhe deputeti Hyseni, i cili duke folur nga 

foltorja e Kuvendit të Shqipërisë theksoi se nuk 
është ndryshimi i sistemit zgjedhor, pasi sipas tij, 
Shqipëria i ka provuar të gjithë sistemet. “Ne do 
e bëjmë reformën zgjedhore qoftë me opozitën 
parlamentare ose joparlamentare. Të nxitojnë 
për ato çfarë do të dakordësohen. Nuk është 
sistemi zgjidhja, është vetëm vota e shqiptarëve. 
Kemi provuar 4 sisteme. Çdo sistem nuk është i 
përkryer. Ata që kanë frikë nga vota e popullit. 
Kemi disa parime. 33 kërkesa të OSBE/ODIHR 
janë të panegociueshme. Nuk mund t’i shkelim 
për interesa të mazhorancës apo opozitës. Kushti 
është koha. Jemi në prag të proceseve integruese. 

Por nuk duhet të ndalet dhe s’duhet t’i japim 
shkas faktorëve apo aktorëve për të penguar. Ne 
do e përmbyllin reformën zgjedhore me apo pa 
opozitën e rrugës. T’i lënë lojërat e teatrin poli-
tik. Ne i kemi kolegët këtu se jemi 122 deputetë 
dhe mund të bëjmë një Kod Zgjedhor dinjitoz”, 
deklaroi ai. Ndërkohë, deputeti i Partisë Social-
iste, Alket Hyseni deklaroi se mazhoranca është 
dakord për një Kolegj Zgjedhor me gjyqtarë që e 
kanë kaluar vetingun, por sipas tij, këtë gjë nuk 
e pranon opozita. “Ne nuk kemi kërkuar asgjë 
për veten tonë. Ne kemi thënë që çfarëdo që të 
thotë OSBE-ODIHR jemi gati ta hedhim në draft. 

Deri diku ia kemi dalë. Shumica dërrmuese edhe 
ata janë dakord, ekspertët e tyre përfaqësuesit e 
tyre teknik, sa kohë që nuk pengohen nga lid-
erët e tyre janë dakord nëpër drafte. Thjesht me 
pretekstin e radhës iu largohen zgjidhjeve vetëm 
për të mbajtur peng demokracinë. Ne duam që 
Kolegji Zgjedhor të përbëhet nga gjyqtarë të 
vetinguar, të pastruar me imazh të pastër. Ata 
thonë jo. Çudi e madhe sepse deri dje thoshin që 
edhe ne jemi pro reformës në drejtësi. Po si mund 
të jesh pro reformës në drejtësi dhe kërkon që 
në institucionet më të larta të zgjedhjeve të jenë 
njerëz të pavetuar”, nënvizoi Hyseni.

Rigels SELIMAN

Partia Socialiste nuk mbështet 
idenë e ndryshimit të sis-
temit zgjedhor në këto mo-
mente. Pavarësisht se Shte-

tet e Bashkuara të Amerikës kanë 
dalë me një propozim konkret dhe të 
vegjlit duan ndryshim sistemi, partitë 
e mëdha duken më të tërhequra. 
Por nëse shkohet tek ndryshimi i 
sistemit pritet që edhe PS të dalë me 
propozimet e veta, duke mos e lënë 
gjithçka në dorë të ndërkombëtarëve 
dhe përfaqësuesve të tjerë të tryezës 
së bisedimeve. Sipas informacion-
eve, mësohet se Partia Socialiste ka 
disa “letra nën mëngë”, duke filluar 
nga heqja e koalicioneve, tek rritja 
e pragut elektoral në 5%, e deri tek 
rishikimi i raportit të Parlamentit 
me institucionin e Presidentit të 
Republikës dhe organet e drejtësisë. 
Ndërkohë, duke folur dje nga foltor-
ja e Kuvendit, Damian Gjiknuri, në 
cilësinë e bashkëkryetarit të komi-
sionit për reformën zgjedhore, tha se 
ndryshimi i sistemi do të sjellë edhe 
ndryshim të Kushtetutës dhe vendi 
nuk është i përgatitur për këtë. Sipas 
tij, nëse do të ndodhë kjo gjë do të 
ndryshonin raportet e institucioneve 
me elektoratin. “Po të hapim lojën 
e sistemit në ato mënyra që themi, 
ne do të shpërbëjmë Kushtetutën 
e Shqipërisë. Sepse Kushtetuta e 
Shqipërisë kundërshton sistemin 
zgjedhor, nuk ndryshohet vetëm 
mënyra sesi përkthehen votat në 
mandate, por edhe raportet që ka 
qeveria me Parlamentin. Ndrysho-
het dhe raporti që ka Presidenti me 
Parlamentin sepse kemi të bëjmë 
me një kompozim krejt të ndry-
shëm. Do të thotë që nëse hapim 
lojën e sistemit që nuk po them se 
nuk ka ardhur momenti, nuk mund 
ta zgjidhim dot tani, kur gjysma e 
elektoralit ndodhet në rrugë. Nuk 
bëhet, do klimë të qetë, bëhet fjalë 
për themelet e Republikës sonë”, 
deklaroi ai. Ndërkohë, zoti Gjiknuri 
e mbështeti tezën e tij edhe me faktin 
se nuk është faji tek sistemi zgjedhor. 
“Zgjedhjet nuk kanë qenë problem 
sistemi, por mos pranimi i rezultatit 
nga humbësit. Jo për shkak se ligji 
ka qenë i keq, jo se vendi s'ka ditur 
të bëjë zgjedhje. Humbësit zakonisht 
mallkonin sistemin”, u shpreh ai.

Kushi: Opozita po mban 
peng reformën zgjedhore

Deputetja e Partisë Socialiste, 
Evis Kushi ka shpërthyer dje në akuza 
në adresë të opozitës joparlamentare, 
ndërsa është shprehur se kjo e fundit 
nuk e do miratimin e reformës zgjed-
hore. Nga foltorja e Kuvendit, zonja 
Kushi u shpreh se PD dhe LSI po 
mbajnë peng reformën, pasi nuk e 
duan miratimin e saj. “Një nga çësht-
jet më të diskutuara sot në seancën 
parlamentare ishte edhe procesi për 
hartimin dhe miratimin e reformës 
zgjedhore, e cila ende vazhdon të 
mbahet peng nga opozita jashtëpar-
lamentare. Shqiptarët meritojnë një 
Kod Zgjedhor që të adresojë plotë-
sisht rekomandimet e OSBE/ODIHR 
dhe të zgjidhë përfundimisht shumë 
nga problemet e konstatuara dhe të 
debatuara ndër vite. Ata që kërkojnë 
me padurim të vijnë në pushtet, por 
që kanë frikë prej zgjedhjeve, duhet 
ta kuptojnë që e vetmja rrugë për të 
arritur qëllimin e tyre është përmes 
zgjedhjeve dhe votës së lirë”, deklaroi 
deputetja e PS, Evis Kushi.

Çaçani: Ndryshimi i sistemit 
zgjedhor domosdoshmëri

Deputeti i opozitës, Arlind 
Çaçani ka folur dje pa dorashka 
në Parlament sa i takon reformës 
zgjedhore, ndërsa ka zbuluar edhe 
mënyrën se si do të zgjidhen depu-
tetët nëse do të aplikohet sistemi 
zgjedhor me lista të hapura. Nga fol-
torja e Kuvendit, deputeti i Kolonjës 
ka sfiduar partitë e mëdha, duke i 
ftuar që të japin votën për të ndrys-
huar sistemin zgjedhor. “Ndryshimi 
i sistemit zgjedhor është një do-
mosdoshmëri për demokracinë ne 
vend. Mungesa e një vullneti politik 
është ajo që sot na ka lënë në një 
krizë të mjerueshme politike, e cila 
mund të zgjidhet vetëm nëpërmjet 
ndryshimit të sistemit zgjedhor, 
me ose pa rishikim të Kushtetutës. 
Ndryshimi i sistemit jo vetëm që 
sjell një frymë të re politike, por 
njëkohësisht i kthen shpresën 
shqiptarëve se diçka do ndryshojë 
në këtë vend, dhe se ata do të mund 
të votojnë lirisht për kandidatin 
e tyre të përzgjedhur”, deklaroi 
deputeti i opozitës, Arlind Çaçani.

Rritja e pragut dhe 
rrudhja e kompetencave 

Por nëse ky plan rezervë për 
ndryshimin e sistemit zgjedhor vihet 
në zbatim nga ana e Partisë Socialiste, 
kjo do të thotë se do të ketë rishikim 
të raporteve të Kuvendit të Shqipërisë 
me Presidentin e Republikës dhe 
institucionet e tjera që raportojnë tek 
Parlamenti. Pra, nëse PS do të mbësht-
esë një ndryshim sistemi ku deputetët 
do të zgjidhen drejtpërdrejt nga populli, 
Parlamenti bëhet më i fuqishëm, pasi 
deputetët përfaqësojnë direkt qytetarët, 
kështu që automatikisht institucioneve 
si ai i presidentit apo të tjerë ju rrud-
hen kompetenca. Po ashtu, gazeta 
ka mësuar se Partia Socialiste pritet 
që të propozojë edhe rritjen e pragut 

elektoral, duke e çuar në 5% nga 3 që 
është aktualisht, plan ky i cili ka për 
të penalizuar partitë e vogla. Nga ana 
tjetër, një tjetër kusht i PS është edhe 
është heqja e koalicioneve, ide kjo që 
është bërë më herët e ditur edhe nga 
zoti Gjiknuri. “Ndoshta është momenti 
që Shqipëria të mos ketë më koalicione 
zgjedhore. S’dua të paragjykoj, debati 
është i hapur”, nënvizoi bashkëkryetari 
i komisionit për reformën zgjedhore, 

Damian Gjiknuri. Por kërkesa e Partisë 
Socialiste për të mos pasur më koali-
cione zgjedhore, është një sinjal i mirë 
për partitë e mëdha dhe një lajm i keq 
për partitë e vogla. Kjo do të thotë nëse 
PS do të këmbëngulë dhe vendosë që të 
heqë koalicionet, gjasat janë që Lëvizja 
Socialiste për Integrim dhe partitë e 
tjera të vogla të shpërbëhen, referuar 
edhe eksperiencës së zgjedhjeve të 
fundit parlamentare të 2017.

Pas kërkesës zyrtare që i bëri pak ditë më parë 
opozitës joparlamentare për kthimin në tryezën e Këshillit 
Politik për Reformën Zgjedhore, Damian Gjiknuri të njëj-
tin apel bëri dhe dje. Nga foltorja e Kuvendit zoti Gjiknuri 
i bëri të qartë opozitës se kundërshtitë për çështje të cak-
tuara të kësaj reforme mund të zgjidhen duke debatuar 
sëbashku dhe jo në rrugë. “Sot janë në tavolinë disa paketa, 

ka diferenca për rolin e kontrollit, për kuotën gjinore, për 
shpenzimet elektorale, për këtë duhet t'i kthejmë përgjigje 
me shkrim? Kemi ndarje po si do zgjidhen me letër këm-
bime apo me diskutime në tryezë? Vetëm kështu do të ecim 
përpara, nuk është mënyrë të largohesh nga tavolina, po 
ulu puno, dialogo. Pse gjithmonë me megafon do bëhet 
kjo punë”, deklaroi Gjiknuri.

PS FTON OPOZITËN TË ULET NË TRYEZËN E REFORMËS 

“Sa herë flasim për reformën 
zgjedhore ka qasje të ndryshme. I 
gjithë bagazhi politik negativ dhe 
pozitiv shkarkohet tek reforma. 
Edhe njerëzit shpesh shohin se çdo 
e keqe vjen nga zgjedhjet dhe nga 
sistemi zgjedhor. Zgjedhjet dhe 
problemi për zgjedhjet nuk kanë 
qenë problem në vetvete as sistemi 
dhe as fakti nëse ka pasur zgjedhje 
demokratike Shqipëria. Gjithmonë 
mospranimi i humbjes nga humbë-
si dhe fillimi i stresimit të sistemit. 
Duke kërkuar dhe ndryshime të 
vazhdueshme të ligjit elektoral. 
Fatkeqësisht dhe unë kam qenë 
aktor në një proces pa mbarim. Jo 
për faktin se ligji ka qenë i keq, as 
për shkak se Shqipëria nuk ka ditur 
të bëjë zgjedhje, por sepse humbësi 
nuk ka pranuar disfatën”, nënvizoi 
deputeti i PS, Damian Gjiknuri.

GJIKNURI THUM-
BON OPOZITËN: 
NUK ËSHTË FAJI 

I SISTEMIT

Po të hapim lojën e sistemit në ato mënyra 
që themi, ne do të shpërbëjmë Kushtetutën 
e Shqipërisë. Sepse Kushtetuta e Shqipërisë 

kundërshton sistemin zgjedhor, nuk ndryshohet 
vetëm mënyra sesi përkthehen votat në mandate, 
por edhe raportet që ka qeveria me Parlamentin...
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Debate në Parlament për reformën zgjedhore, 
Rudina Hajdari dhe Myslim Murrizi këmbëngulin 
te ndryshimi i sistemit, akuza PD-PS për aleancë

Murrizi: Listat e hapura janë varianti më i mirë

Balla dhe Spiropali: Opozita po gjen çdo mundësi për të ikur nga tryeza 
e reformës zgjedhore, për shembjen e teatrit të ndjekin procedurat
Tryeza e reformës zgjedhore dhe shembja e 

Teatrit Kombëtar ka ndezur debatet dhe përplas-
jet mes palëve politike në vend. Çështja e Teatrit 
Kombëtar mori vëmendjen e të gjithëve dje në 
Parlament ndonëse nuk ishte në rend të ditës. Në 
sallë u shkaktuan shumë debate nga deputetët e 
opozitës parlamentare dhe mazhorancës. Opozi-
ta ka kërkuar të ngrihet një komision hetimor që 
të hetojë për shembjen e teatrit, por kreu i Grupit 
Parlamentar të PS-së, Taulant Balla tha se nuk 
mund të luhet teatër për teatrin në Kuvend dhe 

i kërkoi Gjonit të bëjë propozimet dhe t’i sjellë 
në Kuvend. Balla u shpreh pro interpelancës 
për këtë çështje. "Nuk është mirë të vijmë në 
Kuvend dhe të luajmë teatër për teatrin. Se sa të 
dhemb shpirti unë e di. Ditën që je bërë deputet 
nuk mund të lash duart dhe të bësh sikur të 
dhemb shpirti për teatrin me një fjalë 3 minuta, 
bëji propozimet, sille në Kuvend. Bëji letrat djalë. 
Në Kuvendin e Shqipërisë, procedura është e 
përcaktuar për çdo lloj nisme. E kam shprehur 
qëndrimin tim dje në komision për kërkesën e 

ardhur nga opozita. Kemi mbështetur këtë kërk-
esë dhe mezi e presim. Por aq të kujdesshëm e të 
vëmendshëm jeni ju sa kërkesa nuk ka ardhur 
akoma. Ruani qetësinë se dashuria mbaroi”, u 
shpreh Taulant Balla. Ndërsa ministrja e Shtetit 
për Marrëdhëniet me Parlamentin, Elisa Spiro-
pali tha se opozita i ka ikur gjithmonë betejave 
elektorale dhe tani ka gjetur teatrin si justifikim 
për të ikur nga reforma zgjedhore. “Opozita i ka 
ikur gjithmonë betejave elektorale. Ikën në 2017, 
në 2019 tani ikën nga tryeza se u prish Teatri 

Kombëtar. Nga një protestë me ndjeshmëri të 
vërtetë qytetare, ata e kanë kthyer në një skenë 
ku Monika luan rolin e Penelopës, Basha të Od-
iseut, dezhurnin nuk dinë ta mbajnë dhe trupat 
e tyre nuk janë nën rrënoja. Meqë këto vijat nuk 
dinë si t’i mbajnë kanë vendosur të braktisin 
një nga reformat më të rëndësishme. Nuk kanë 
asnjë lidhje me artistët e mëdhenj, ata janë për 
një teatër të ri. Ata s’kanë kulturë, po s’dinë ku të 
lidhin si të ligjin gomari. Ajo u kthye në protestë 
makbethiane e kafshimit të veshit”, tha Spiropali.

Elisjeda KIKO

Miratimi i reformës zg-
jedhore ka shkaktu-
ar debate të forta në 
Kuvend. Pavarësisht 

kundërshtive të njëpasnjëshme 
nga mazhoranca edhe gjatë dis-
kutimeve në tryezën e reformës 
zgjedhore, opozita në Parlament 
vijon të këmbëngulë në ndryshimin 
e sistemit zgjedhor me lista të hapu-
ra. Bashkëkryetarja e reformës 
zgjedhore Rudina Hajdari dhe 
deputeti Myslim Murrizi theksojnë 
se përmes ndryshimit të sistemit do 
i rikthehet sovraniteti qytetarëve 
që u ka munguar sipas tyre prej 30 
vitesh. Në fjalën e saj nga foltorja 
e Kuvendit, Hajdari i bëri thirrje 
opozitës jashtëparlamentare që të 
rikthehet në tryezën e diskutimeve 
për reformën zgjedhore, duke 
theksuar që vendi nuk duhet të 
lihet vetëm në dorë të socialistëve. 
“Reforma zgjedhore është detyrim 
kombëtar dhe i detyrohemi gjener-
atës së re për të qenë aty ku kemi 
dashur, në gjirin e BE. Nuk duhet ta 
bëjmë vetëm për BE, por edhe për 
veten. Për t’i rikthyer shqiptarëve 
sovranitetin e Parlamentit. Pra ti 
lind sot dhe nuk ke mundësi të bësh 
asnjë gjë në këtë vend. Ne si opozitë 
parlamentare po avokojmë për 
ndryshim sistemin zgjedhor. Mos 
bëjmë evokimin Enver Hoxha ka 
vdekur në ‘85 çfarë po bëjmë ne sot? 
Pse nuk e mbron një nga PS teatrin? 
Ju mban me litar prej fyti Rama. 
Kam avokuar dhe ja arritëm ditës 
dhe ambasada amerikane bashkë 
me ndërkombëtarët po çojnë idetë 
përpara. Duhet ndryshim sistemi 
se i ka marrë peng qytetarët poli-
tika e vjetër. I bëj thirrje opozitës 
jashtëparlamentare të rikthehet 
në tryezë, mos e lini Shqipërinë 
në dorë të socialistëve, mos i lini 
bashkitë në dorë të socialistëve. 
Hajdeni në Parlament të luftojmë”, 
tha Hajdari.

Reagon Myslim Murrizi
Në të njëjtën linjë ka qenë 

edhe kreu i Grupit Parlamen-
tar demokrat, Myslim Murrizi. 
Gjatë fjalës së tij në foltoren e 
Kuvendit, Murrizi deklaroi se 
shembja e Teatrit Kombëtar ishte 
si një sebep për të mos miratuar 
reformën zgjedhore, duke shtuar 
se mazhoranca me opozitën jop-

Ndryshimi i sistemit, 
Përmeti akuza 
partive politike

Deputeti i opozitës, Andi 
Përmeti deklaroi ditën e djeshme 
nga foltorja e Kuvendit se tre partitë 
kryesore në vend janë dakordësuar 
për të mbajtur sekret propozimin e 
Ambasadës së SHBA-së për të ndry-
shuar sistemin zgjedhor në Shqipëri. 
Sipas deputetit, amerikanët kërko-
jnë rikthimin e listave të hapura në 
zgjedhjet shqiptare, por PS-PD-LSI 
kanë frikë nga ky propozim dhe 
po e mbajnë të fshehtë. Përmeti 
tha se do e votojë pro propozimin e 
Shteteve të Bashkuara të Amerikës 
për aplikimin e sistemit danez. “Pse 
propozimi i ambasadës amerikane 
për ndryshim sistemi është mbaj-
tur i fshehtë? Ky propozim konkret 
për lista të hapura është mbajtur 
sekret. Të treja partitë janë da-
kordësuar për të mbajtur të fshehtë 
këtë propozim. Pse Edi Rama dhe 
partitë jashtë parlamentare kanë 
frikë nga ndryshimi i sistemit? Jam 
i gatshëm të shpreh votën time pro 
propozimit amerikan”, u shpreh 
deputeti Andi Përmeti.

Gjoni: Duhet një sistem 
i ri me lista të hapura
Deputeti i opozitës Ralf Gjoni u 

shpreh ditën e djeshme gjatë fjalës 
së tij në Kuvend se vendit i duhet një 
sistem i ri zgjedhor me lista të hapu-
ra. Gjoni theksoi se propozimi i 
SHBA për sistemin danez do u hapë 
rrugën qytetarëve të votojnë kan-
didatin që ata duan t’i përfaqësojë. 
“Ky quhet Parlament dhe ju të ndër-
prisni fjalën. Ne jemi shumë pak që 
flasim dhe nuk e di çfarë e keni këtë 
mani vetëm të ndërprisnin. Si do ia 
hajë ajo veshin? Ai është shumë i 
gjatë. Apo vetëm kur të shtrihen në 
krevat? Ky është Parlament lolipopi. 
Na duhet një sistem i ri zgjedhor, 
na duhen lista të hapura. Kemi një 
propozim amerikan ditët e fundit. 
Keni një propozim që unë besoj se i 
hap rrugë shqiptarëve të votojnë de-
putetin që duan. Kolegë të opozitës 
nuk duhet të përzihemi më në aferat 
e këtyre, ndryshe vota jonë do jetë 
kundër ndaj çdo paçavureje që 
sjellin këta në Parlament”, u shpreh 
deputeti i opozitës, Ralf Gjoni nga 
foltorja e Kuvendit. 

arlamentare i shkelën syrin njëra-
tjetrës për aleancë. Deputeti shtoi 
se listat e hapura janë varianti më 
i mirë i mundshëm dhe mazhoran-
ca ka para 3 propozimet nga gru-
pet parlamentare opozitare me 39 
firma nga deputetët. “Keni 3 palë 
zgjedhje se çfarë nuk mbani në 
këtë Parlament. Listat e hapura 
janë më të mirat e mundshme. 21 
prill 2008 ju ia hoqët të drejtën. 
Sot keni 3 propozime konkrete. 1 
propozim- dhe dua të falënderoj 
kolegun Stojku dhe Musai. Me 39 
firma të deputetëve opozitarë, asn-

jë nuk është tërhequr. Populli vdes 
për ju, populli ju do, bashkë me ata 
që mblidhen se i pashë tek parku 
i Tiranës. Dy kryetarë të grupeve 
parlamentare dhe deklarimi im 
është që shqiptarët të zgjedhin, 
kurse ju bëni gallatë që rrëzuat një 
godinë pasi i shkelët syrin njëri- 
tjetrin. Pasi bëtë sebepin për mos 
bërë reformë zgjedhore. Tani pasi 
u shemb teatri dhe s’ka më kuptim 
jeta madje do bëjnë edhe vetëvras-
je. Godina që duhet shembur dhe 
përmbysur nga themelet është 
Parlamenti. Vjen era myk të listave 

të dy kryetarëve të partive”, tha 
ai. Murrizi shtoi se problemi që 
po vuajnë sot qytetarët shqiptarë 
është marrëveshja e vitit 2008 mes 
Edi Ramës dhe ish-kryeministrit 
Sali Berisha. “Sot problemi nuk 
është raporti, por marrëveshja e 
2008 mes Ramës e Berishës. Sot 
dëgjova për çadra. Teatri që bëni 
për të mbuluar themeloren, teatri i 
pistë që e ka origjinën këtu. Sikur 
do i hani veshin njëri –tjetrit, por 
më pas i hani teatrin. Është një 
teatër që shqiptarët kanë 3 palë 
zgjedhje që i shihni”, tha Murrizi.

“Nëse PD-ja e ka seriozisht që të mbështesë Ale-
ancën për Teatrin, duhet të vijë në tryezë se ka bërë 
një marrëveshje në 25 korrik 2019, që angazhohet për 
reformimin e sistemit. Teatri u shemb, PD-ja ta çojë të 
paktën një premtim deri në fund, të vijë këtu. Mos të 
rrijë kot nëpër sheshe. Teatri u shemb, çdo bëjmë tani, 
mbështesni Aleancën për Teatrin, zotohuni për atë që i 

keni thënë aleancës për të reformuar sistemin. Është në 
këtë kontratë që PD-ja me kryetar Bashën ka firmosur 
këtë kontratë me aleancën. Protestën e sotme patjetër e 
mbështes, por unë jam aktore politike. Unë kam ardhur 
për ndryshimin e sistemit këtu dhe të mos bëhen peng 
këta kryetarë partie dhe në fund të ditës rrinë me njëri-
tjetrin”, tha Hajdari dy ditë më parë. 

HAJDARI FTON PD NË TRYEZËN E REFORMËS ZGJEDHORE

"Është një propozim rajonal me lista të hapura 
me korrigjim kombëtar. Problemi është që të jenë me 
lista të hapura që qytetarët të zgjedhin dhe jo vetëm të 
votojnë. Ata bishta në 2009 i vodhën partive të vogla 
rreth 20 deputete nga partitë e mëdha, pra nuk quhen 
më aq bishta. Kjo do të thotë korrigjim kombëtar. Kur 
një deputet x merr 40 mijë vona në rang kombëtar, por 

nuk fiton asnjë mandat në qark vendi atëherë të përk-
thehet në mandate në rang kombëtar. Ne po përpiqemi 
të shkojmë te vota e shqiptarëve dhe ata të vendosin, 
qytetarët të zgjedhin deputetin që duan dhe do të ketë 
një korrigjim kombëtar, do të kemi një listë me numra që 
do të përfaqësojë një emër të caktuar që do të zgjidhet 
deputet", tha Murrizi dy ditë më parë. 

PROPOZIMI I SHBA PËR SISTEMIN DANEZ, REAGON MURRIZI
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Shënohen 5 raste të reja me koronavirus, 
brenda majit hapen tërësisht kufijtë dhe 

nisin përgatitjet për sezonin turistik

Operatorët turistikë përgatiten për nisjen e sezonit

Nisin aktivitetin në 1 qershor, ja cilat janë 
rregullat që duhet të zbatojnë kopshtet dhe çerdhet

Ministria e Shëndetësisë ka publikuar dje pro-
tokollin me rregullat për frenimin koronavirusit 
që duhet të zbatojnë kopshtet dhe çerdhet. Pak 
ditë në parë qeveria tregoi se do të nisin aktivi-
tetin e tyre nga 1 qershori çerdhet dhe kopshtet 
në të gjithë vendin, ndërsa ditën e djeshme është 
publikuar lista me të gjithë rregullat që duhet të 
zbatojnë si institucionet, edukatoret, por edhe 
prindërit. Në vendi thuhet se, prindërit duhet 
të sigurojnë dezinfektim me alkool të fëmijëve 
kur i dërgojnë dhe i marrin nga kopshti. Ndërsa 
theksohet se nuk do të jenë më gjyshërit ata që 

shoqërojnë fëmijët, por një pjesëtar tjetër i familjes. 
“Në hyrje e në dalje të institucionit do të vendoset 
një higjienizues për duart në trajtë solucioni me 
përmbajtje aktive të alkoolit 60%. Ai duhet të 
jetë gjatë gjithë kohës i pranishëm në mënyrë që 
fëmijët të pastrojnë duart kur të vijnë dhe kur të 
ikin. Fëmija do të shoqërohet nga një prind, i cili 
do të qëndrojë jashtë ambienteve të institucionit 
dhe pret në distancë 1/5 metra nga prindërit e tjerë 
për ta dorëzuar fëmijën tek personeli i çerdhes. 
Rekomandohet që fëmija të shoqërohet nga prindi 
jo gjyshërit. Fëmija do të pritet dhe shoqërohet 

nga një edukatore, e cila e merr fëmijën në hyrje të 
kopshtit”, thuhet në vendim. Më tej sqarohet se, çdo 
ditë fëmijës do i matet temperatura me termometër 
dixhital, në ato raste kur fëmija shfaq temperaturë 
njoftohet prindi për ta marrë menjëherë. Ndërsa për 
përgjegjësit e institucioneve protokolli kërkon që 
krijohet hapësira e duhur mes fëmijëve, si dhe mos 
të lejohet asnjë hyrje tjetër pas orarit zyrtar. Duhet 
të dezinfektohen çdo ditë ambiente si dhe lodrat e 
fëmijëve. “Dera e institucionit qëndron e mbyllur 
kur fëmijët janë brenda ndërsa dritaret hapur për 
ajrosje. Fëmijët e një grupi do të qëndrojnë në të 

njëjtën sallë çdo ditë dhe me të njëjtën edukatore. 
Rekomandohet të mos kryhet asnjë aktivitet jashtë 
ambienteve të kopshtit. Fëmija do të qëndrojë në 
distancë nga njëri-tjetri , pra rreth një tavoline me 
10 karrige të ulen 5 fëmije. Të kryhet dezinfektimi 
i çdo dhome çdo ditë. Pas largimit të fëmijëve të 
kryhet pastrimi i sipërfaqeve dhe orendive me 
lëndë dezinfektuese. Lodra të cilat nuk mund të 
dezinfektohen nuk duhet të përdoren”, theksohet 
në vendim. Protokolli ndalon në mënyrë ultima-
tume organizmin e festave dhe kërkon që i gjithë 
stafi të jetë i pajisur me maska dhe doreza.

Esmeralda HIDA

Zbutet sërish kurba e të in-
fektuarve në vend. Ditën e 
djeshme gjatë raportimit të 
përgjithshëm mbi bilancin 

e Covid-19 Mirela Cami, Drejtore e 
Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit, 
bëri me dije se në 24 orët e fundit kanë 
rezultuar pozitivë vetëm 5 qytetarë, 
të cilët janë pjesë e tre vatrave më të 
nxehta në Shqipëri. Më tej ajo tha se 
numri i të shëruarve qëndron shumë 
më lart se numri I rasteve të reja në 
një ditë. “Ju bëjmë me dije të dhënat e 
24 orëve të fundit të situatës së COV-
ID-19 në vendin tonë. Gjatë 24 orëve 
të fundit janë testuar 204 qytetarë si 
të dyshuar të prekur me Covid-19 
dhe janë konfirmuar pozitivë 5 raste. 
Shpërndarja gjeografike e rasteve 
është si vijon: 3 raste në Durrës, 1 
në Tiranë dhe 1 në Krujë, kontakte 
të rasteve të mëparshme pozitive. Të 
shëruar janë 13 qytetarë”, deklaroi ajo. 
Sakaq Cami u shpreh se, pavarësisht 
se situata epidemiologjike paraqitet e 
qëndrueshme, ka vijuar puna intensive 
e epidemiologëve në terren, për identi-
fikimin e rasteve të reja dhe gjurmimin 
aktiv të tyre, si në zonat e kuqe, por 
edhe në ato të gjelbërta. Ndërkohë 
mjekët e familjes po monitorojnë në 
vazhdimësi rastet aktive me Covid-19 
që kanë simptoma të lehta ose janë 
asimptomatikë. Ndërsa tregoi këtu 
se në spitalin Covid janë të shtruar 
vetën 14 qytetarë, nga të cilët vetëm 
3 mbahen në terapi intensive. Ndërsa 
që prej fillimit të pandemisë numri i 
të shëruarve shkon në rreth 80% të 
totalit. “Gjendja në Spitalin Infektiv 
paraqitet e qëndrueshme prej ditësh 
me 14 pacientë të shtruar dhe vetëm 
3 prej tyre janë në terapi intensive. 
Deri më sot janë konfirmuar pozitivë 
me COVID-19 në të gjithë vendin 969 
qytetarë. Prej tyre, rreth 80% janë të 
shëruar. Aktualisht janë 167 persona 
aktivë me COVID-19, kryesisht në 
Tiranë, Durrës dhe Krujë”, njoftoi ajo. 
Në përfundim ajo u bëri thirrje qytet-
arëve të respektojnë distancimin social 
dhe rregullat higjienike, pasi vetëm 
kështu lufta me koronavirusin do të 
përfundojë shumë shpejt.
Në fund të majit përfundon izolimi 

Ndërkohë që të dhënat nga bilan-
ci ditor i koronavirusit janë pozitive, 

Klosi: Po punojmë 
për hapjen në 

1 qershor të turizmit
Ditën e djeshme ministri i Tu-

rizmit, Blendi Klosi, ka zhvilluar një 
takim me anëtarët e Unionit Turistik 
Shqiptar për situatën aktuale dhe 
planeve për rihapjen e turizmit dhe në 
fokus kryesor ka qenë hapja e kufijve 
tokësore dhe lëvizja e lirë e njerëzve 
pa masa karantinimi. Në përgjigje të 
kërkesës së Unionit, Klosi ka deklaru-
ar që do të angazhohej personalisht 
për realizimin e tyre dhe po punojnë 
që rihapja të bëhet e mundur duke 
filluar nga data 1 qershor. Por nga 
ana tjetër, burime nga Unioni thonë 
se charteri i parë do të mbërrijë në 
vendin tonë më 2 qershor do të vijë 
nga Bjellorusia. Ashtu si në letrën e 
dërguar më parë ministrisë, Unioni 
Turistik ka kërkuar gjatë takimit që 
bëhet një marrëveshje me Ministrinë 
e Kulturës për reduktimin e hyrjeve 
nëpër muze, ulje të taksave vendore 
për 2020, si dhe shtyrja e kësteve të 
kredive për sektorin e turizmit deri 
në dhjetor 2020. 

Akoma asnjë vendim, 
por sektori i transportit 

ka filluar përgatitjet
Deri më tani qeveria nuk ka 

dhënë asnjë vendim përfundimtar se 
kur transporti publik do të rinisë ak-
tivitetin. Por punonjësit e këtij sektori 
kanë filluar përgatitjet për të qenë të 
gatshëm për zbatimin e protokollit. 
Ditën e djeshëm në një intervistë tel-
evizive, Rixhin Qoshja, kreu i shoqatës 
kombëtare të transportit qytetas tha 
se, nuk ka ende një protokoll sigurie, 
por subjektet private kanë marrë 
masat anti-Covid. Si dhe po mendohet 
aplikimi i biletës elektronike. “Ne jemi 
munduar që të bëjmë disa prova tona 
si operator bazuar në çfarë kanë bërë 
kolegët tanë në Europë. Kemi bërë 
disa modele, kemi ardhur në rezultatin 
që në një autobus nuk mund të qën-
drojnë dot më shumë se 25 pasagjerë. 
Një nga opsionet thelbësore për të 
ruajtur distancimin social brenda në 
autobus është mënyra se si ne faturo-
jmë biletën që e kemi me faturino, dhe 
me faturino është e pamundur që ta 
ruajmë këtë distancë”, tha ai. 

“Brenda majit Shqipëria do të jetë e 
hapur tërësisht e ne do përgatitemi për 
sezonin turistik. Jo duke iu drejtuar 
atyre që bëjnë zgjedhjen e gabuar, por 
duke u përgatitur që nëse do të vijë 
një valë tjetër që do të jetë edhe më e 
rëndë po ua them sot ta përballojmë 
me të njëjtin dinjitet dhe seriozitet që 
e përballuam, duke e vënë Shqipërinë 
në atë grup të vogël vendesh që sot 
shihen me admirim për rezultatin, jam 
shumë krenar që presidenti i Turqisë, 
më ka shprehur këtë admirim për 
çka ka bërë shteti shqiptar, por është 
diçka, siç sapo e konfirmuan mustaqet 
e nostalgjisë”, u shpreh Rama. Sakaq 
kryeministri vuri në dukje se hapja 
nuk do të thotë mosrespektim i rreg-

ullave, përkundrazi distancimi social 
duhet të na kthehet në zakon. “Kur 
njeriu e kalon të keqen e harron, 
por kur përballet me të keqen dhe e 
mund atë ka prirjen të mendojë se 
e keqja nuk ia vlente. Ka kaluar një 
fazë dhe jam i bindur se në të gjitha 
rastet kur të kujtohet kjo kohë ata që 
zgjedhin të dëgjojnë njerëzit e duhur 
dhe arsyetojnë në rrugën e duhur do 
të respektojnë çfarë kemi bërë. Do të 
hapemi, por jo si tek teatri ku papritur 
u turr turma si sheshi te përsheshi, 
e përgatitur prej shumë kohësh që 
e kishte hipotekuar prej 2.5 vjetësh 
atë godinë si kështjellën prej ku do 
të organizonte sulmin mbi dhe mbi 
regjimin“, tha Rama.

kryeministri i vendit ka dhënë dje 
një lajm tjetër të mirë. Në fjalimin e 
tij gjatë ditës së djeshme në Kuvend 
ai tha se brenda majit do të arrihet 
hapja totale e vendit, duke shtuar këtu 
se vendi po përgatitet për sezonin 
turistik, vendim aq shumë i pritur nga 
qytetarët edhe nga bizneset. Ndërsa 
shtoi se Shqipëria është vlerësuar si 
një nga vendet që e përballoi shumë 
mirë luftën me virusin, duke përmen-
dur këtu vlerësimin e presidentit turk. 

Tiranë ,  55
Durrës, 47
Krujë,  31
Shkodër , 10
Berat,  10
Kamëz,  9
Fier,  2
Elbasan,  1
Mirditë,  1
Korçë, 1

SHPËRNDARJA 
GJEOGRAFIKE

Testime totale, 13825

Testime molekulare,  12759

Testime serologjike ,  1066

Raste pozitive,  969

Raste të shëruar,  771

Raste aktive, 167

Humbje jete,  31

STATISTIKA
 COVID-19

Brenda majit Shqipëria 
do të jetë e hapur 
tërësisht e ne do për-
gatitemi për sezonin 
turistik. Jo duke iu 
drejtuar atyre që bëjnë 
zgjedhjen e gabuar, por 
duke u përgatitur që 
nëse do të vijë një valë 
tjetër që do të jetë edhe 
më e rëndë po ua them 
sot ta përballojmë me 
të njëjtin dinjitet...
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Ja si është ndërtuar virusi që ka izoluar gjithë botën

Dr. Ralph Baric shton dyshimet mbi koronavirusin: 
Ja pse Kina është fajtore për situatën, si gaboi me

 masat dhe çfarë është në të vërtetë Covid-19

Dr. Ralph Baric, profe-
sor në Universitetin 
e Karolinës së Veriut, 
ka hedhur dritë mbi 

të fshehtat e Covid-19. Duke 
folur para një auditori, ai ka tre-
guar përbërjen e virusit, ndërsa 
ka treguar se si gaboi kina në 
përhapjen e tij.

Ndërtimi i Covid-19
Kam qenë duke studiuar 

koronaviruset për 35 vite dhe 
pamja e parë që na vjen në 
mendje kur kujtojmë korona-
viruset janë njerëzit me maska, 
ashtu siç është realiteti edhe tani. 
Dhe shumica e koronaviruseve 
me të cilat jemi përballur gjatë 
shekullit të 21 janë me origjinë 
nga lakuriqët e natës. Janë 1300 
lloje lakuriqësh dhe mesatarisht 
secili lloj ka 7 ose 8 koronaviruse 
në trupin e tyre. Katër korona-
viruset të cilat na kanë goditur 
më fuqishëm që nga fillimi i 
shekullit të 21 kanë qenë Sars-
CoV në 2003, H1N1 në 2009, 
MERS-CoV në 2012 dhe Cov-
id-19 në fund të 2019. Ajo që dua 
tu sqaroj është mënyra se si ko-
ronaviruset kapërcejnë speciet. 
Nido viruset janë një grup më i 
madh virusesh që përfshin edhe 
koronaviruset dhe këto viruse 
kanë tendencën që të kalojnë 
më lehtësisht midis specieve. 
Viruset më të famshme kanë 
qenë HCov-NL63 500-800 vite 
më parë, HCoV-229E 200-300 
vite më parë, HCoV-OC43 120 
vite më parë, PEDV, PRRSV, rB-
CoV që datojnë 25 vite më parë 
por që nuk goditën njerëzit por 
kryesisht derrat duke dëmtuar 
ekonominë, dhe me fillimin e 
shek të 21 SARS-CoV 16 vite 
më parë, MERS-CoV 7 vite 
më parë SADA-CoV 2 vite më 
parë që preku sërish derrat dhe 
SARS-CoV 2 që filloi në fundin 
e vitit 2019. Koronaviruset kanë 
gjenomin më të gjatë ARN në 
natyrë, prej 30.000 nukleotide 
në gjatësi. Dhe për të përmbajtur 
një gjenim të këtyre përmasave 
ato kanë një mënyrë për të 
rregulluar gabimet kur ARN-
ja shumohet. Fasha e gabimit 
zakonisht si tek gripi i zakon-
shëm ose tek HIV-i është 1 në 
1 mijë ose 10 mijë nukeotide, 
pra zakonisht me sintetizimin e 
një mijë nukleotideve kemi një 
gabim. Në viruset si koronavi-
ruset të cilat kanë një gjenim të 
përmasave kaq të mëdha, ato 
bien në gjendje që vdesin. Dhe 
ajo që njihet si mundësia jonë 
për të krijuar një trajtim, është 
të shpeshtojmë këtë gjendjen 
në mënyrë që të vdesë virusi. 
Ajo që ndodh është që në mo-
mentin që kemi një virus dhe ai 
bie në gjendje të gabimit gjatë 
shumimit dhe në momentin që 
në trupin tonë ndodhet edhe një 
virus tjetër, atëherë dy viruset 
krijojnë një bashkim kompo-
nentësh duke krijuar një virus 

Në vijim të korespondecës me institucionin tuaj, referuar “Buletinit të Njoftimeve 
Publike” me nr. 28, datë 18.5.2020, Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural me 
cilësinë Autoritetit Qiradhënës, njofton:

1. Shtyrjen e datës së procedurës së konkurrimit publik për dhënien me qira të 
tokës bujqësore në pronësi të shtetit, në administrim të Ministrisë së Bujqësisë dhe 
Zhvillimit Rural, me sipërfaqe 304.4794 ha, pasuritë me numra 4/1, 5/1, 14/1, 14/3, 15/1, 
15/3, 16/1, 17/1, 18/1, 19/1, 20/1, 20/3, 21/1, 22/1, 23/1, 24/1, 24/4, 25/1, 61/4, 62/1, 67/1, 
67/4, 67/8, 67/9, 68/1, 68/4, 68/7, 68/8, 69/1, 70/1, 71/1, 72/1, 72/8, 72/9, 79/1, 79/4, 81/1, 
82/1, 84/1, 447/1, 448/1, 449/1, 449/8, 450/1, 450/3, Zona Kadastrale 2085, të cilat ndod-
hen në Karavasta e Re, Njësia Administrative Rremas, Bashkia Divjakë, Qarku Fier, 
procedurë e e planifikuar të zhvillohej më datë 25.5.2020, ora 11.00, në Ministrinë e 
Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, adresa BLV “Deshmoret e Kombit”, nr.2, Tiranë, Salla 
e Mbledhjeve Kati i II-të,  kjo procedurë  shtyhet  në  datën 29.5.2020, ora 11.00, në 
Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, adresa BLV “Deshmoret e Kombit”, nr.2, 
Tiranë, Salla e Mbledhjeve Kati i II-të.

2. Shtyrjen e datës së procedurës së konkurrimit publik për dhënien me qira të 
tokës bujqësore në pronësi të shtetit, në administrim të Ministrisë së Bujqësisë dhe 
Zhvillimit Rural, me sipërfaqe me sipërfaqe 44.0170 ha, për pasuritë nr.54/1, nr.54/7, 
nr.55/1, nr.55/4, nr.56/1, nr.57/1, me vendndodhje në Zonën Kadastrale 2085, Kara-
vasta e Re, Njësia Administrative Rremas, Bashkia Divjakë, Qarku Fier, procedurë e  
planifikuar të zhvillohej  më datë 25.5.2020, ora 14.00, në Ministrinëe Bujqësisë dhe 
Zhvillimit Rural, adresa BLV “Deshmoret e Kombit”, nr.2, Tiranë, Salla e Mbledhjeve 
Kati i II-të, kjo procedurë shtyhet në datën 29.5.2020, ora 14.00, në Ministrinë e Bu-
jqësisë dhe Zhvillimit Rural, adresa BLV “Deshmoret e Kombit”, nr.2, Tiranë, Salla e 
Mbledhjeve Kati i II-të.

Shtyrja e datës së procedurave së konkurrimit publik për dhënien me qira të 
tokave bujqësore në pronësi të shtetit, në administrim të Ministrisë së Bujqësisë dhe 
Zhvillimit Rural, i referohet faktit se data 25.5.2020 është ditë pushimi zyrtar. 

Duke ju falënderuar për bashkëpunimin,                                                        

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E BUJQËSISË DHE ZHVILLIMIT RURAL

SEKRETARI I PËRGJITHSHËM

SEKRETAR I PËRGJITHSHËM
Enea Hoti

AGJENCIA E PROKURIMIT PUBLIK  

që nuk e kishim më parë. Dhe 
kjo ndodh rreth 25% të rasteve, 
një miks infeksionesh. Korona-
viruset gjithashtu mund të ka-
lojnë një evolucion modular, kur 
kombinimi bëhet me sekuenca 
gjenomi ose shkëmbime gjenesh. 
Nëse shikojmë në mikroskop 
proteinën e koronavirusit, ajo 
ka pamjen e një proteine më 
thumba dhe ka vetinë që të 
mund të tolerojë mutacionet të 
cilat çonin në vdekjen e virusit, 
siç shpjeguam më lart. Mund të 
bëjmë heqjen e qindra aminoac-
ideve dhe sërish koronavirusi 
mbijeton. Gjithashtu pjesë nga 
thumbat e proteinës mund të 
kombinohen me koronaviruse 
të tjera duke sjellë edhe një infek-
tueshmëri dhe përçueshmëri më 
të lartë. Pra ka shumë mundë-
si për tu kombinuar edhe në 
gjendje natyrale. Kur shikojmë 
“pemën” e origjinës së SARS-
CoV dhe koronaviruseve të tjera, 
mund të shohim qartësisht ato 
që i bashkojnë dhe i ndajnë. Me 
Covid-19 nuk mund të bëjmë të 
njëjtën gjë dhe do t’ju shpjegoj 
më poshtë përse.

Krahasimi 
Nëse marrim në shqyrtim 

SARS COV e 2002 në Kinë, 
është e ngjashme me ËIV-16 e 
lakuriqëve me të cilën ka një 
përputhshmëri 97-98% dhe Civet 
Strains me të cilën ka një për-
puthshmëri prej 99.55%. Kështu 
që SARS-COV mund të ketë 
kaluar nga lakuriqi tek njeriu e 
më pas tek Civet (një lloj kafshe) 
ose e kundërta. Kemi dëgjuar 
shpesh që duhet një specie e 
ndërmjetme që koronaviruset të 
kalojnë nga lakuriqët tek njeriu 
por që nuk është e vërtetë. Mund 
të kalojnë edhe drejtpërdrejtë. 
Një nga gjërat që ne bëjmë në 
laboratore quhet gjenetika e 
kthimit pas. Pra koronavirusi ka 
gjenim ARN-je. Mund të bësh një 
kopje ADN-je të këtij gjenomi 
dhe ta ndryshosh atë në çdo 
mënyrë që i përshtatet qëllimeve 
dhe nevojave të tua dhe të krijosh 
kështu një koronavirus të ri. Pra 

p.sh mund të marrim proteinën 
me thumba të SARS-it të 2013 
dhe ta bashkojmë me koronavi-
ruset e tjera që ekzistojnë. Tani na 
lind pyetja. A janë të afta secila 
nga këto koronaviruse të riprod-
huara nga ne të shumohen në 
qelizat njerëzore? Dhe përgjigja 
është se tre prej tyre janë të afta 
ta bëjnë këtë gjë. ËIV-16, ËIV-1 
dhe SHCO14 të cilat janë speci-
fikisht 97, 97, 90% identike me 
virusin SARS e kanë këtë aftësi, 
pra të shumohen në qelizat pri-
mare po aq mirë sa SARS-i. Ato 
gjithashtu i përdorin receptorët 
njerëzorë në të njëjtën mënyrë 
si SARS-i. Gjithashtu ato mund 
të përdorin edhe receptorët e 
lakuriqëve dhe të Civet-ëve. 
Koronavirusi i 2019 ishte 22% i 
ndryshëm nga virusi SARS1. Të 
gjithë koronaviruset të cilat janë 
të rrezikshëm përdorin të njëjtët 
receptorë njerëzorë dhe shumo-
hen lehtësisht në qelizat primare 
njerëzore. Dhe të gjitha shkak-
tojnë ARDS (Acute Respiratory 
Distres Syndrome) që është dhe 
shkaktari i vdekjes së njerëzve. 
Në momentin që je në një moshë 
të vjetër, je në një rrezik të shtuar 
nga sëmundja e shkaktuar nga 
këto koronaviruse dhe përqindja 
e vdekshmërisë është edhe më 
e madhe. ër SARS dhe MERS 
vdekshmëria ishte 10 dhe 35% 
por në momentin që i përket një 
grupmoshe më shumë se 60 vjeç, 
atëherë vdekshmëria arrin mbi 
50-75%. Veçanërisht të prekshëm 
janë meshkujt. 

Mutacioni
Mënyra më e mirë dhe më e 

favorshme që mund të krijojë një 
epidemi nga koronavirusi, është 
nëse një koronavirus pëson një 
mutacion, mbartet në një specie, 
pastaj pëson një mutacion tjetër 
ku pëson edhe një tjetër mutac-
ion, dhe kjo çon në një reaksion 
zinxhir që mundëson vonesën 
deri në arritjen e një pike kur 
mund të shumohet edhe tek 
njerëzit. Por ky rast është shumë 
i rrallë dhe shumicën e punën 
në këtë proces e ka rastësia. Ajo 

që ndodh shpesh për shembull 
në koronaviruset e lakuriqëve, 
është se në një shpellë mund 
të gjenden specie të ndryshme 
lakuriqësh. Kur një koronavirus 
person mutacione dhe kalon 
nga një specie lakuriqësh tek 
tjetra e mund të kthehet sërish 
tek i pari, ai bëhet i prirur të mos 
kërkojë mutacione të veçanta 
për të kaluar më pas edhe në 
specie të tjera si p.sh tek njeriu, 
dhe nuk kërkojnë infektimin 
e një specieje të ndërmjetme 
që do të bënte kalimin e tij nga 
lakuriqi tek njeriu. Kështu mund 
të shkaktohet një epidemi duke 
kaluar nga lakuriqi tek njeriu. 
Përsa i përket SARC COV-2, një 
shpërthim rastesh ndodhi në 31 
dhjetor 2019 dhe dyshimet e para 
ishin që origjina e virusit ishte 
nga një treg me produkte deti në 
Ëuhan. Nëse marrim në studim 
rastet, 3 nga 4 rastet e para nuk 
kishin qenë kurrë në marketin e 
shumë përmendur. Në se bëjmë 
një analizë të gjinoreve për të 
kuptuar origjinën ose kohën 
në të cilën ka kaluar virusi tek 
njeriu, ajo mund ti përshtatet 
fillimit të nëntorit dhe fundit të 

tetorit. Kështu që mund të jetë 
që rastet e para të cilat në fakt 
nuk janë raportuar apo që nuk 
e kanë kuptuar kurrë që janë 
infektuar mund të kenë qenë në 
këto markete, dhe kështu filloi e 
gjithë historia që solli pandem-
inë globale. Një tjetër skenar 
më mundësi të barabarta me 
të parën për të shpjeguar atë që 
mund të ketë ndodhur, është që 
banorët ruralë të Kinës të cilët 
jetojnë në ferma të cilat mund të 
jenë të lokalizuara pranë vend-
qëndrimeve të lakuriqëve, mund 
të jenë infektuar dhe më pas ta 
kenë sjelle atë në pjesët e tjera 
të Kinës. Kjo në fakt mbështetet 
në të dhënat që këto fermerë 
dhe fshatarë të cilët banojnë 
pranë vendgrumbullimeve të 
lakuriqëve, kanë krijuar anti-
trupa brenda vetes për shkak se 
janë infektuar dhe shëruar nga 
koronaviruset. Nëse ndonjëri 
prej tyre ka qenë i infektuar dhe 
gjatë 2 javorshit që duhet të rrinte 
i izoluar mund të ketë vizituar 
Ëuhanin, atëherë kjo mund të 
jetë pikënisja e gjithçkaje. 

Hipotezat 
Pra ka disa hipoteza të 

mundshme që qarkullojnë 
gjithsesi shumica të çojnë në 
origjinën e tyre nga lakuriqët. 
Gabimi që bëri Kina që fillim 
është gabim klasik. Kina tha 
që në fillim se nuk është një 
koronavirus si SARS dhe nuk 
është shumë patogjenik, kur 
në fakt u vërtetua e kundërta. 
Thanë edhe se nuk kishte arsye 
se përse të besonin se kishte 
transmetim nga njeriu tek njeriu 
gjë që rezultoi e gabuar më pas. 
Ajo që duhet të mësojmë nga 
kjo është që kurrë nuk duhet të 
anashkalojmë dhe nënvlerëso-
jmë efektin e një koronavirusi 
të ri. Në të gjitha pretendimet 
Kina ishte e gabuar. Ato kanë 
një frikë patogjenike nga SARS 
aq më tepër që fuqia me të cilën 
ai goditi ekonominë kineze ishte 
shkatërruese ndaj ato kishin 
frikë ta pranonin pasi mund 
të përsëritej e njëjta goditje 
në ekonomi. Megjithatë me të 
dhënat e deritanishme, SARS 
CoVid 2 ka pasur impaktin 
më të fuqishëm në ekonominë 
botërore krahasuar me çdo 
epidemi tjetër në historinë e 
planetit.
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Raporti i KPP, mbi 1 mijë ankesa për cilësinë 
e tenderave, Autoriteti Rrugor në krye të listës

Kume dhe Vishaj: Nano u detyrua të qeveriste 6 muaj pa ministraKPP: Janë rritur ankesat për kualifikim dhe skualifikim jo të drejtë

Esmeralda HIDA

Operatorët ekonomikë kanë 
dorëzuar mbi 1 mijë ank-
esa pranë Komisionit të 
Prokurimit Publik gjatë 

vitit që lamë pas. Në raportin vjetor 
2019 që ka publikuar KPP së fundmi 
mbi ankesat dhe veprimtarinë e këtij 
institucioni, tregohet se në total janë 
dërguar 1052 ankesa, ku dominuese 
ishin ankimimet në lidhje me pro-
cedurat e vlerësimit të operatorëve, 
që përbënin 80% të totalit dhe pjesa 
tjetër konsideronin si aspak të drejtë 
kriteret e vendosura për tenderat. 
Ndërkohë evidentohet se në total 
vlera e ankimuar arrin shifrat e mbi 
30 miliardë lekëve. “Për vitin 2019, 
nga 1052 ankesa në total, 211 prej tyre 
ose 20% janë ankesa të paraqitura 
për dokumentet e tenderit dhe 841 
ankesa ose 80% e tyre, janë ankesa 
të paraqitura për fazën e vlerësimit 
të ofertave. Nga 7384 procedura 
të publikuara për prokurime me 
vlerë totale prej 110.664.365.109 
lekë, për 715 prej tyre me vlerë prej 
30.431.663.339 lekë janë paraqitur 
ankesa në Komisionin e Prokurimit 
Publik”, thuhet në raport. Në ank-
esat e paraqitura për dokumentet 
e tenderit numri më i madh ishte 
për pakënaqësi ndaj rregullave për 
përcaktimin e fondit limit, pasi nuk 
zbatohen kriteret e vendosura në ligj. 
“Konstatohet se 45.05 % e ankesave 
të administruara pranë Komisionit 
të Prokurimit Publik gjatë vitit në 
raportim, lidhen me procedurat me 
fond limit nga 1,000,001 lekë pa përf-
shirë vlerën e TVSH deri në 5,000,000 

Për vitin 2019, 
nga 1052 ankesa 
në total, 20% janë 
ankesa të paraqitu-
ra për dokumentet 
e tenderit dhe 841 
ankesa ose 80% e 
tyre, janë ankesa 
të paraqitura për 
fazën e vlerësimit 
të ofertave...

lekë pa përfshirë vlerën e TVSH. 
Njoftojmë se deri më tani Komisioni 
i Prokurimit Publik nuk mban asnjë 
pjesë të të ardhurave të arkëtuara nga 
ankimuesit e pasuksesshëm”, thuhet 
në raport. Kjo do të thotë se ankesat 
për këtë çështje i kanë vjelë më shumë 
të ardhura këtij institucioni, pasi në 
rastet e aprovimit të kërkesave shuma 
i kthehet operatorit. Gjithsesi sipas 
të dhënave, në vitin 2019 ankesat për 
prokurimet publike kanë futur mbi 85 
miliardë lekë në arkën e shtetit, ndër-
sa një pjesë më e vogël i është kthyer 
operatorëve. “Në shumat e tarifave të 
paguara për vendime të marra nga 
Komisioni i Prokurimit Publik gjatë 
vitit 2019, shuma prej 55,456,123 lekë 

i është kthyer operatorëve ekonomikë 
ankimues, të cilëve u është pranuar 
ankesa në bazë të vendimeve të 
marra deri në datën 31 Dhjetor 2019, 
ndërsa shuma prej 85,074,375 lekë, që 
rezulton nga vendimet jo në favor të 
ankimuesve, ka kaluar në buxhet të 
shtetit”, theksohet në raport.

Ja cilat autoritete kanë 
marrë më shumë ankesa

Më lartë thamë se ankesat për 
përcaktimin e fondit limit përbëjnë 
përqindjen më të madhe, që gjithash-
tu kanë edhe efekt financiar me vlera 
më të larta. Në raportin e KPP vërehet 
se në krye të listës për këto kërkesa 
qëndron Autoriteti Rrugor Shqiptar, 
i ndjekur nga Agjencia e Blerjeve 

të Përqendruara. Sipas të dhënave 
të tabelës me numrin e ankesave 
për këtë zë paraqitet se vlerën më 
të lartë të fondit limit e ka ARRSH, 
me vlerë totale 9,631,713,078 lekë. 
Ky institucion qëndron në krye të 
listës edhe për ankesat e bëra për 
punë. “Përsa i përket, procedurave 
të prokurimit të llojit “Punë Publike”, 
nga përllogaritjet rezulton se janë 
shqyrtuar 135 ankesa ose 13% e ank-
esave në total. Në tabelë me njëzet 
autoritetet kontraktore që kanë 
numrin më të lartë të ankimeve për 
këtë lloj procedure numri më i lartë 
i ankesave ka ardhur për ARRSH 
me 7 ankesa vetëm për këtë çështje”, 
theksohet në raport. Sa i takon anke-

Rregullorja për kreditë e mëdha, 
bankat do t’i raportojnë çdo 3 muaj

KASH letër qeverisë: Të jepet paketë 
tjetër financiare për bujqësinë

Ndryshon rregullorja 
për kredidhënien. Sipas të 
dhënave më të fundit mësohet 
se, duke nisur që nga janari i 
vitit që vjen bankat tregtare 
në vendin tonë do të raporto-
jnë çdo tre muaj në Bankën e 
Shqipërisë 20 kredimarrësit 
më të mëdhenj. Raportimi 
po bëhet në kuadër të ndry-
shimit të Rregullores për 
Ekspozimet e mëdha që aktu-
alisht është në fazë konsulti-
mi. Rregullorja e re i detyron 
bankat që për qëllime raporti-
mi dhe monitorimi të plotëso-
jnë dhe dorëzojnë në fund 
të çdo 3 mujori në Bankën 

e Shqipërisë, raportimin e 
kredimarrëseve që arrijnë 
ose tejkalojnë 10% të kapitalit 
rregullator të bankës. Madje 
theksohet këtu se, bankat do 
jenë të detyruara të raporto-
jnë 20 ekspozimet e mëdha, 
pavarësisht nëse arrijnë ose 
jo 10% të kapitalit rregullator. 
Ndër të tjera bankat duhet 
të raportojnë 10 ekspozimet 
më të mëdha të bankës ndaj 
institucioneve financiare, 
pavarësisht nëse arrijnë ose 
jo 10% të kapitalit rregulla-
tor, përpara përjashtimeve, 
reduktimeve dhe zbutjes së 
rrezikut të kredisë.

Këshilli i Agrobiznesit 
Shqiptar ka hartuar një sërë 
kërkesash dhe propozimesh 
konkrete drejtuar qeverisë me 
qëllim ofrimin e një pakete 
mbështetje për sektorin bu-
jqësor, e cila i shërben njëkohë-
sisht përmirësimit të të gjitha 
hallkave të dobëta të zinxhirit 
ushqimor. Në letrën dërguar 
qeverisë Këshilli i Agrobiznesit 
Shqiptar propozon që të uni-
fikohet me 20% ose me 6% 
rimbursimi i TVSH, kur blihen 
prodhimet nga fermerët, me atë 
të pagesës që bëhet në buxhet 
nga qendrat e grumbullimit dhe 
nga Shoqëritë e Bashkëpunimit 

Bujqësor. Kjo pasi KASH vlerë-
son se përmirësimi situatës 
aktuale në hallkat e zinxhirit 
ushqimor, nuk mund dhe nuk 
do të përballohet vetëm me 2 
paketat e ndihmës që aktualisht 
po mbështeten financiarisht 
drejtpërdrejt nga buxhetit i shtet-
it, pasi ky sektor nuk ka qenë 
përfitues. Gjithashtu propozohet 
përdorimi në të gjitha hallkat 
kryesore të prodhimit të zinx-
hirit ushqimor i karburantit dhe 
lëndës djegëse me çmim të re-
duktuar, duke përdorur si burim 
kryesor dhe destinuar me ligj 
sasinë prej 10% të karburantit 
bruto të prodhuar në vend. 

Dhoma e Tregtisë: Bizneseve 
u duhen 5 vite të rimëkëmben
Pavarësisht hapjes gradu-

ale një numër biznesesh nuk 
po mundin të marrin vetën për 
shkak se kanë pësuar dëm të 
madh ekonomike në dy muaj 
izolim. Këtë çështje ka prekur 
dej Kreu i Dhomës së Tregtisë 
së Shqipërisë, Nikolin Jaka, i 
cili tha se bizneseve private 
do u duhen 5 vite që të rik-
thehen në gjendje normale. 
“Sipërmarrja ka nevojë për 
para që të mund të funksion-
ojë. Ka pasur kërkesa për 
garanci sovrane. Sipërmarrjet 
e shohin vetë nevojën për 
mjete financiare. Edhe pake-
ta e dytë do jetë e fokusuar 

tek 5 përqindëshi. Duhet të 
ketë hapje të plotë për bare 
dhe restorante”, tha ia. Ndër 
të tjera Nikolin Jaka tha se 
kufijtë duhet të hapen në 
muajin qershor, duke shtuar 
se vonesa më tepër i bën dëm 
ekonomisë. “Nga komuni-
kimet që kemi pasur edhe me 
partnerët tanë në Europë, po 
bëhet certifikatë të Covid-19, 
me praktika të njohura me 
vende të tjera, që t’i shërbe-
het turistit me standardet e 
duhura. Brenda majit duhet të 
merren masa dhe në qershor 
duhet të hapen kufijtë, besoj 
unë”, u shpreh ai.

save në fazën e vlerësimit të ofertave 
raporti zbulon arsyet e dhëna nga 
bizneset ku së pari është cilësuar 
skualifikim i padrejtë dhe i pabazuar 
në ligj dhe në rregullat e prokurimit 
i ankimuesit nga ana e autoriteteve 
kontraktore për mospërmbushje të 
kritereve kualifikuese ose specifi-
kimeve teknike. Së dyti kualifikim i 
padrejtë dhe i pabazuar në ligj dhe 
në rregullat e prokurimit i ofertuesve 
të tjerë të ndryshëm nga ankimuesi 
duke u anashkaluar kërkesat e ven-
dosura nga vetë autoritetet kontrak-
tore; së treti mosrespektimi i afateve 
dhe procedurave të kualifikimit dhe 
përzgjedhjes nga autoritetet kon-
traktore, duke kërkuar anullimin e 
procedurës.

Prej ditësh qarkullon teoria “hedhja e 
parave me helikopter”, teoria që ka të bëjë me 
injektimin direkt të parasë nga BSH tek qyte-
tarët. Kjo është parashikuar si një nga tepritë 
që do të përdorë Banka e Shqipërisë për të 
përballuar krizën që ka përfshirë vendin tonë 
për shkak të koronavirusit. Por me sa duket 
kjo teori ende nuk do të vihet në zbatim. Në një 
intervistë televizive gurvenatori i BB, Gent Sejko 
tregoi se kjo teori do të lihet si skenari i fundit, 
pasi deri tani po aplikohet tjetër skenar. “Është 
dëgjuar teoria e hedhjes së parasë me helikopter 
që është injektimi direkt nga banka qendrore 

i parasë te qytetarët. Lehtësimi sasior do të 
bëhej vetëm në këtë mënyrë duke blerë letra 
me vlerë të qeverisë. Ekziston ky skenar, e kemi 
njoftuar. Është skenari i fundit në rast se qeveria 
do i ketë konsumuar të gjitha burimet”, sqaroi 
ai. Sejko tha se deri më tani një nga skemat e 
përdorura për të ruajtur balancën ekonomike 
është veprimi me likuiditet nëpërmjet sistemit 
bankar. Ndërsa sa i takon printimit të parasë, 
guvernatori tha se paraja e hedhur në treg ka 
qenë sipas nevojave të ekonomisë. “Neve kemi 
bërë furnizimin e tregut me likuiditet nëpërmjet 
sistemit bankar. Këtë periudhë ka pasur një nev-

ojë në rritje, për arsyet e shkaktuara nga situata 
e pandemisë. Paraja e hedhur në treg ka qenë 
sipas nevojave të ekonomisë. Ne as nuk kemi 
printuar dhe as nuk kemi hedhur ndonjë prerje 
të re. Kemi hedhur ato para që ka pasur nevojë 
sistemi”, u shpreh guvernatori. Më tej ai shtoi se 
qeveria po shkon drejt marrjes së një eurobondi 
të ri, 650 milionë euro, i cili pritet të ketë sukses. 
Sakaq Sejko sqaroi se për shkak të krizës do 
të ketë edhe rritje të borxhit publik, ashtu si 
edhe shtetet e tjera të prekura nga pandemia, 
ndërsa parashikimet për tkurrjen ekonomike 
arrijnë deri në 8%. “Ne duam ta kalojmë krizën 

pa cenuar sigurinë e bankave të nivelit të dytë. 
Në rast se fatura e krizës do i kalonte bankave 
atëherë bilancet e tyre do të përkeqësoheshin 
dhe ne nuk do lejojmë që kjo të ndodhë. Ky është 
stabiliteti monetar. E rëndësishme është që të 
mos ketë rritje çmime për qytetarët shqiptarë. 
Kjo krizë detyroi që qeveria të shkojë drejt një 
politike qeveritare lehtësuese. Po edhe ne mund 
të kemi në shifra të përafërta rritjen e nivelit 
të borxhit si shtetet e tjera, por rritja është e 
pashmangshme. Si në ekonominë që do jetë në 
rënie. Parashikojmë një tkurrje ekonomike që 
mund të jetë nga -5 deri në -8%”, u shpreh Sejko.

Sejko: Ja skema për menaxhimin e krizës, pritet tkurrje ekonomike 8% 



.............
GAZETA SOT E Premte 22 Maj 2020 13  

r a j o n & b o t e www.sot.com.al

“

Lajçak kërkon nisjen e bisedimeve 
Kosovë-Serbi, Kurti: Duam dialog me 
parime, ja kemi lënë në dorë Brukselit

Kume dhe Vishaj: Nano u detyrua të qeveriste 6 muaj pa ministraRindizen diskutimet në Kosovë për dialogun me Serbinë 

Sonila ELEZI

Miroslav Lajçak, i deleguari 
i Bashkimit Evropian për 
dialogun Kosovë - Ser-
bi, ka deklaruar se të dy 

palët e përfshira janë të gatshme për 
vazhdimin e bashkëbisedimeve dhe 
se e vetmja gjë që është pengesë për 
momentin është situata e krijuar nga 
pandemia e cila nuk mundëson takimin 
fizik mes palëve. Në fjalën e tij Lajçak 
ka nënvizuar se në takimet e ardhshme 
dialogu duhet që të arrijë në një pikë 
zgjidhjeje përfundimtare. “Këtë radhë 
duhet që dialogun ta çojmë deri në fund 
me arritjen e një marrëveshjeje, e cila 
do t’i zgjidhte një herë e përgjithmonë 
të gjitha çështjet e hapura dhe do ta 
normalizonte atmosferën, jo vetëm 
midis Beogradit dhe Prishtinës, por 
edhe në tërë rajonin” shprehet Lajçak. 
Emisari i Bashkimit Europia ka shtuar 
se është në kontakt të vazhdueshëm me 
të dy palët dhe pret një fillim të shpejtë 
të dialogut mes tyre. “Duhet marrë 
parasysh edhe kalendarin politik në 
Serbi dhe gjendjen politike në Kosovë 
rreth qeverisë, por faktor kryesor është 
gjendja epidemiologjike, e cila duhet të 
na e mundësojë takimin” ka përfunduar 
Lajçak.

Reagimi i Kryeministrit Kurti
Në lidhje me deklaratën e të dër-

guarit të Bashkimit Europian Miroslav 
Lajçak, ka reaguar Kryeministri në de-
tyrë i Kosovës, Albin Kurti, i cili deklaroi 
se kalendari i takimeve të ardhshme 
me Serbinë varet nga Brukseli. Në 
vizitën e tij me prodhuesit lokalë në 
Suharekë, kreu i qeverisë ka siguruar 

Pasojat e izolimit në shëndetin 
mendor do të zgjasin me vite

Sllovenia shpërndan kuponë 
turistikë për çdo qytetar

Shqetësimi gjithmonë e më 
shumë në rritje i ekspertëve 
këto kohë kanë qenë pasojat 
e pandemisë dhe izolimit në 
shëndetin mendor të popullatës. 
Shkencëtarët thonë se ndikimet 
në shëndetin mendor të COV-
ID-19 mund të zgjasin edhe pasi 
të ketë mbaruar gjendja e pan-
demisë. Një hulumtim i ri tregon 
se disa pacientë të shtruar me ko-
ronavirus ka të ngjarë të vuajnë 
nga ankthi, depresioni dhe stresi 
post-traumatik shumë muaj ose 
vite pasi të kenë dalë nga spitali. 
Rreziqet mund të jenë më të 

larta edhe për publikun e gjerë. 
Humbjet e shumta të vendeve të 
punës nga goditja e ekonomisë, 
bombardimi nga media me lajme 
frikësuese dhe panikosëse dhe 
efektet izoluese të distancimit 
fizik mund të çojnë në rritje të 
problemeve të shëndetit mendor, 
paralajmërojnë ekspertët. Rreth 
15% e pacientëve të shtruar në 
spital me SARS ose MERS, dy 
koronaviruse të lidhura ngushtë 
me atë që shkakton COVID-19, 
vuanin nga depresioni ose ankthi 
deri në tre vjet pasi kishin dalë 
nga spitali. 

Ndërkohë që të gjithë shtetet 
janë të pasigurt për mënyrën me 
të cilën do të mundësohen push-
imet verore këtë vit, Sllovenia 
ka zgjedhur një mënyrë shumë 
origjinale pëqr të nxitur turiz-
min. Sllovenia do të shpërndajë 
kupona me vlerë 200 euro të 
gjithë shtetasve adultë dhe kupo-
na 50 euroshe për fëmijët. Kjo 
nismë do ti kushtojë buxhetit të 
shtetit 345 milionë euro. :Mënyra 
e zgjedhur për shpërndarjen e 
kuponave është ajo elektroni-
ke”, tha ministri i Ekonomisë, 
Zdravko Pocivalsek. Kuponat 

mund të përdoren nga 1 qershori 
deri në fund të vitit. Teknikisht, 
kuponi në formë jo-material do 
të duhet të përdoret menjëherë 
në një nga objektet turistike 
sllovene, për një qëndrim të 
shkurtër me paraqitjen e një 
numri të taksës personale, dhe 
shteti do të paguajë paratë 
në llogari brenda tetë ditësh. 
Vlerësohet se në këtë formë të 
shpenzimeve turistike vendase, 
me 345 milionë nga “kuponët” 
e dhuruar nga shteti, qytetarët 
kështu do të shpenzojnë edhe 
172 milion euro shtesë.

SHBA, në verë testimi i vaksinës 
anti Covid tek 30 mijë vullnetarë 
Departamenti i Shëndetë-

sisë dhe Shërbimeve Njerëzore 
njoftoi të enjten arritjen e një 
marrëveshjeje mes kompanisë 
AstraZeneca dhe Autoritetit 
për Studimet e Avancuara dhe 
Zhvillimet Biomjekësore (BAR-
DA), marrëveshje e cila do të 
përshpejtojë zhvillimin dhe pro-
dhimin e vaksinës provë. Faza 3 
e studimit klinik të kësaj vaksine 
do të përfshijë edhe testimin 
në verë tek 30 mijë vullnetarë. 
BARDA do t'i vërë në dispo-
zicion kompanisë deri në 1.2 
miliardë dollarë për të mbështe-

tur studimin e avancuar klinik, 
transferimin e teknologjisë për 
vaksinën si dhe prodhimin masiv 
të saj. Vaksina do të bëhet e dis-
ponueshme vetëm pasi të jepet 
një autorizim emergjence nga 
Administrata e Ushqimit dhe 
Ilaçeve (FDA). Vaksina e përzg-
jedhur ndër disa kandidatura, 
është emërtuar AZD1222. Ajo u 
zhvillua nga Universiteti i Oks-
fordit në Mbretërinë e Bashkuar 
dhe i është dhënë me liçencë 
kompanisë AstraZeneca, e cila 
disponon teknologjinë që do të 
mundësojë prodhimin masiv. 

SHBA, çereku i fuqisë 
punëtore hyjnë në 
listat e papunësisë

Wuhan, ndalohet konsumi 
i kafshëve të egra

Izraeli kërcënohet 
nga hakerët, hakohen 
qindra faqe interneti 
Qindra faqe interneti izraelite 

u hakuan të enjten dhe në to është 
vendosur një video kërcënuese 
kundër shtetit hebre, duke njoftu-
ar shkatërrimin e ardhshëm të 
këtij shteti. Sulmi në internet i 
atribuohet grupit “Hacker of Sav-
iour”, sipas mesazhit të lënë në 
faqet. Sipas Jerusalem Post, qindra 
portale u sulmuan, ndërsa gazeta 
Haaretz raporton se faqet e prekura 
numërohen në mijëra, dhe kjo për 
mungesë të një bilanci zyrtar.

Organizata Botërore e Shëndetësisë ka rapor-
tuar numrin më të madh të numrit të të infektuarve 
brenda 24 orëve që nga fillimi i shpërthimit, 106.000 
raste të reja. Në një konferencë për shtyp, Drejtori 
i Përgjithshëm i OBSH-së, Tedros Adhanom Ghe-
breyesus është shprehur se porsa i përket pande-
misë na pret një rrugë shumë e gjatë përpara "Jemi 
shumë të shqetësuar për rritjen e rasteve në vendet 
me të ardhura të ulëta e të mesme", deklaroi ai. Dok-
tor Mike Ryan, drejtuesi i programit të emergjen-
cave të OBSH-së tha se së shpejti do të arrijmë në një 
nivelin tragjik prej 5 milionë rastesh. OBSH-ja është 
kritikuar nga Presidenti amerikan Donald Trump, 
i cili e akuzon organizatën për keq menaxhim të 
shpërthimin dhe për favorizim të Kinës.

Kryeministri i Italisë Giuseppe Conte ka bërë 
thirrje për një kthim sa më të shpejtë të vendit 
në normalitet. Në fjalën e tij në Dhomën e Ulët të 
Parlamentit ai paralajmëroi përdorimin masiv të 
testeve për të zbuluar të infektuarit. Conte i paraqiti 
anëtarëve të Dhomës së Ulët një raport për rezultatet 
e fazës së parë të lehtësimit të masave të karantinës 
dhe fillimin e fazës së dytë, kur u hoqën gati 90 për 
qind e ndalimeve të vendosura për shkak të infek-
sionit, duke vlerësuar përpjekjet e italianëve për të 
ruajtur masat e mbrojtjes. Ai arriti në përfundimin 
se pjesa më e keqe e pandemisë ka kaluar, por, sipas 
tij, Italia përballet me një sfidë edhe më të madhe, 
dhe kjo është rindezja e motorit ekonomik dhe të 
prodhimit të vendit.

Shënohet numrin më i lartë i të infektuarve brenda 24 orësh Conte: Sfidat dhe ditët më të këqija i kemi përpara

se do të jetë ai vetë përfaqësuesi i shtetit 
të Kosovës në këtë dialog. Kjo sipas tij 
bazohet edhe në një vendim gjykate i 
cili përcakton se është kryeministri i 
vendit ai që përfaqëson shtetin në dia-
logë të kësaj natyre. Kurti ka siguruar 
qytetarët se ka përvojë dhe pa dyshim 
që do ti mbrojë interesat e Kosovës 
përballë Serbisë. “Unë jam në kontakt 
të rregullt me përfaqësuesin e BE z. 
Miroslav Lajçak, ai natyrisht që është 
duke përgatitur fillimin e dialogut. 
Ne kërkojmë që ky dialog të jetë me 
parime dhe i përgatitur e i organizuar 
mirë. Jemi gati, kemi përvojë, do t’i 
mbrojmë interesat e shtetit tonë dhe do 
ta përfaqësojmë Republikën e Kosovës 
ashtu siç e thotë Kushtetuta, ashtu siç 
e thonë ligjet tona dhe ashtu siç na 
njeh populli i Kosovës. Pra, varet prej 
Brukselit kalendari i dialogut të ard-

hshëm dhe në bazë të Kushtetutës të 
Republikës së Kosovës dhe aktgjykimit 
nga viti i kaluar Kosovën e përfaqëson 
kryeministri i saj”, deklaroi Kurti.

Reagon Vuçiç
Ndërkohë Presidenti i Serbisë, Al-

eksander Vuçiç, në një takim me amba-
sadorët e vendeve të QUINT-it, Shteteve 
të Bashkuara të Amerikës, Britanisë 
së Madhe, Francës, Gjermanisë, Italisë 
si dhe me shefin e Zyrës së BE- së, ka 
diskutuar për dialogun Kosovë-Serbi, 
situatën në rajon, zgjedhjet që do të 
mbahen në Serbi si dhe për integrimin 
evropian. Temë diskutimi gjatë takimit 
ka qenë edhe bllokimi i dialogut me 
Kosovën si dhe situatën e përgjithshme 
në rajon. Në këtë takim është thënë 
gjithashtu se është e rëndësishme që 
zgjedhjet në Serbi të zhvillohen në një 
atmosferë të mirë zgjedhore dhe që par-

titë politike të bëjnë një fushatë zgjed-
hore të ndershme të drejtë, në mënyrë 
që votuesit të jenë të motivuar që të 
dalin sa më shumë për të votuar dhe 
pjesëmarrja të jetë e konsiderueshme. 
Përmes komunikatës për mediat të lësh-
uar presidenca serbe thuhet se në takim 
është theksuar fakti që duhet punuar 
për të krijuar raporte të mira fqinjësie 
në mënyrë që të stabilizohet plotësisht 
situata politike në rajon. Gjithashtu në 
këtë takim është diskutuar edhe luftën 
me pandeminë COVID-19 dhe për sit-
uatën ekonomike në Serbi. Dy ditë më 
parë me ambasadorët e QUINT-it është 
takuar edhe presidenti i Republikës së 
Kosovës, Hashim Thaçi.

Shtetet e Bashkuara kanë 
filluar rihapjen e bizneseve, por 
i frikshëm është rritja e numrit 
të aplikimeve për përfitimet e 
papunësisë. Janë regjistruar 2.4 
milionë kërkesa vetëm në javën 
e fundit. Raportimi erdhi nga 
Departamenti i Punës së Shteteve 
të Bashkuara. Gjatë nëntë javëve 
të fundit, 38.6 milionë njerëz të 
pushuar nga puna aplikuan për të 
marrë përfitime papunësisë. Pra 
rreth ¼ e punëtorëve amerikanë 
kanë humbur punën. 

Autoritetet në Wuhan i kanë 
shtuar ndalimit të blerjes dhe shit-
jes të kafshëve të egra, edhe ndal-
imin e konsumimit dhe gjuetisë 
së këtyre kafshëve.Kjo ndalesë 
përfshin konsumimin e çfarëdo 
kafshe të egër që gjendet në 
listën e kafshëve të mbrojtura, 
është thënë në faqen qeveritare 
të Wuhanit. Koronavirusi fillim-
isht është raportuar në Wuhan 
në fund të vitit të kaluar, teksa 
autoritetet kanë fajësuar një treg 
të kafshëve të egra.

Këtë radhë duhet që 
dialogun ta çojmë deri 
në fund me arritjen e 
një marrëveshjeje, e 
cila do t’i zgjidhte një 
herë e përgjithmonë të 
gjitha çështjet e hapura 
dhe do ta normalizonte 
atmosferën, jo vetëm 
midis Beogradit dhe 
Prishtinës, por edhe në 
tërë rajonin” shprehet 
Lajçak. Emisari i Bash-
kimit Europia ka shtuar...
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“Burime policore bëjnë me dije 
se në rrjetin e trafikantëve ishin 

futur dhe agjentë të infiltruar. Të një-
jtat burime saktësojnë se punonjës të 
antidrogës përmes shoqërimit me ele-
mentë kriminalë mundësuan marrjen 
e të dhënave sekrete të trafikantëve 
dhe realizuan kapjen e drogës...

Kume dhe Vishaj: Nano u detyrua të qeveriste 6 muaj pa ministraHetimet vazhdojnë për identifikimin e personave të tjerë të përfshirë në këtë aktivitet

Përmbyset fugoni i Bashkisë 
së Shijakut, nuk ka viktima

Moti me shi mëngjesin e djeshëm ka sjellë një sërë aksi-
dentesh automobilistike në vendin tonë në disa prej qyteteve. Si 
duket lagështia në rrugë ka qenë burimi kryesor i aksidenteve, 
ndërkohë që edhe drejtuesit në ndonjë rast kanë humbur 
përqendrimin. Një furgon i Policisë Bashkiake së Shijakut është 
përfshirë në aksident mëngjesin e djeshëm. Ngjarja ndodhi 
në autostradën Tiranë- Durrës, fatmirësisht nuk ka persona të 
lënduar. Mësohet se shkak i këtij aksidenti dyshohet se ka qenë 
lagështira në rrugë duke bërë që drejtuesi të humbasë kontrollin 
e makinës. Pak minuta më vonë Policia Rrugore u njoftua për një 
tjetër aksident, këtë herë në aksin nacional Korçë-Pogradec, në 
kryqëzimin e fshatit Podgorie. Një mjet ka dalë nga rruga dhe 
për pasojë është përplasur me bordurat anësore përgjatë rrugës. 
Burimet thanë se brenda mjetit udhëtonte një vajzë sëbashku me 
babain e saj. Drejtuesja e mjetit është shtetasja me inicialet F. K.

Lushnje, drejtuesi i kamionit humbet 
kontrollin, përplas disa automjete
Një aksident me dëme të konsiderueshme materiale ka 

ndodhur mëngjesin e djeshëm në qytetin e Lushnjes. Mjeti i 
rëndë i firmës që punon për rikonstruksionin e ujësjellësit të 
qytetit të Lushnjës për pak sa nuk ka shkaktuar një tragjedi. 
Pakujdesia e drejtuesit dhe një problem teknik në mjet në një 
territor të pjerrët janë bërë shkaqet e aksidentit ku për pasojë 
janë dëmtuar disa mjete. Gjithashtu mjeti transportues ka 
këputur dy shtylla të tensionit të lartë. Në momentin që mjeti i 
rëndë ishte duke zbritur ka dëmtuar mjetet në afërsi dhe shtyllat. 
Fatmirësisht brenda automjeteve dhe në rrugë nuk ka pasur 
persona apo këmbësorë. Policia pas disa çastesh ka mbërritur në 
vendngjarje, ndërkohë që punonjësit e OSSHE po punojnë për 
sjelljen në normalitet të situatës. Aksidenti mendohet se ndodhi 
si pasojë e lagështirës dhe reshjeve të shumta.

Tre aksidente dhe dy të plagosur 
në Elbasan, shkak moti i keq

Tre aksidente të ndryshme janë regjistruar mëngjesin 
e djeshëm në Elbasan ku shkaku kryesor ka qenë lagështia 
në rrugë. Aksidenti më i rëndë ndodhi në aksin nacional 
Elbasan-Librazhd, në fshatin Mirakë, ku tre automjete janë 
përplasur mes tyre. Për pasojë të plagosur kanë mbetur dy 
persona nga mjete të ndryshme, të cilët janë dërguar me 
urgjencë në Spitalin e Elbasanit dhe fatmirësisht nuk janë në 
rrezik për jetën. Një tjetër aksident ndodhi në fshatin Vidhas 
në aksin rrugor Elbasan-Peqin, ku fuoristrada ka dalë nga 
rruga, duke përfunduar përmbys. Fatmirësisht pa dëme në 
njerëz, por vetëm dëme materiale. Sakaq më herët një tjetër 
aksident ndodhi në hyrje të autostradës Elbasan-Tiranë, ku 
një automjet tip “Mitsubish” doli nga rruga duke përfunduar 
përmbys anash saj. Nga ky aksident fatmirësisht nuk pati të 
lënduar, por vetëm dëme materiale. Shkak mendohet të jetë 
bërë lagështia në rrugë, ndërsa policia është në vendngjarje.

Elvis MYRTA

Heroina e kapur 
mbrëmjen e së hënës 
në Portin e Durrësit 
nuk u zbulua rastë-

sisht. Gazeta “SOT” ka zbard-
hur detaje të reja për kapjen 
e drogës së fortë në portin e 
Durrësit. Ngarkesa e sekues-
truar nga Policia Kufitare e 
portit më të madh në vend 
do të transportohej në Itali. 
Burime policore bëjnë me dije 
se në rrjetin e trafikantëve ishin 
futur dhe agjentë të infiltruar. 
Të njëjtat burime saktësojnë se 
punonjës të antidrogës përmes 
shoqërimit me elementë krim-
inalë mundësuan marrjen e të 
dhënave sekrete të trafikantëve 
dhe realizuan kapjen e drogës. 
Në këtë mënyrë u zbulua edhe 
linja e heroinës nga Durrësi 
drejt vendit fqinj të Italisë. 
Gjithashtu mësohet se shoferi 
i kamionit, Dhimitër Zykaj, 49 
vjeç, banues në Babrru, Tiranë, 
që u kap në Portin e Durrësit me 
rreth 38 kg heroinë mbahej nën 
vëzhgim prej muajsh. 49-vjeçari 
dyshohej se ishte i implikuar në 
një rrjet trafiku ndërkombëtarë 
të drogave të forta. Referuar in-
dicieve të marra në rrugë oper-
ative, policia infiltroi agjentët e 
saj, të cilët mundën të zbulojnë 
ditën dhe momentin që do të 
kryhej trafiku, duke e goditur 
në Portin e Durrësit. Droga u 
gjet e fshehur në kabinën e 
kamionit, i cili kishte si destina-
cion Italinë. Mjeti me drogë ka 
kaluar vijën e parë të sigurisë, 
por është ndaluar në vijën e 
dytë të kontrollit të mjeteve 
të tonazhit të lartë pikërisht 
bazuar në të dhënat paraprake 
që dispononte policia. Ka qenë 
kontrolli i imtësishëm me qen 
antidrogë që ka gjetur 68 pako 
të mëdha dhe një tjetër më të 
vogël ku brenda tyre kishte 
lëndë narkotike heroinë, që u 
sekuestrua në cilësinë e provës 
materiale për peshimin dhe 
ekspertimin e plotë të saj. Ka-
mioni që po transportonte një 

skaf drejt qytetit të Barit në Itali 
mësohet se ishte ngarkuar në 
Tiranë nga 49-vjeçari, i cili në të 
njëjtën kohë është edhe pronar 
i kamionit ku u kap droga e 
rëndë. Burime nga grupi het-
imor bëjnë me dije se në këtë 
rrjet ka edhe persona të tjerë 
të implikuar, por për shkak të 
hetimeve nuk mund të jepen 
të tjera detaje, pasi publikimi 
i tyre mund të prishi procesin 
hetimor.

Arrestimi i 49-vjeçarit
Policia Kufitare e Portit 

Durrës mbrëmjen e së hënës 
goditi një tentativë të trafikut 
ndërkombëtar të drogave të 
forta. Shërbimet e Policisë 
Kufitare të Portit Durrës, në 

vijim të kontrolleve intensive 
për parandalimin dhe goditjen 
e trafikut të lëndëve narkotike, 
gjatë kontrollit në vijën e dytë 
të kamionëve rezultoi se në 
kabinën e një kamioni që kishte 
destinacion Italinë gjendej her-
oinë. Policia sekuestroi rreth 38 
kg heroinë. Kamioni në të cilën 
ndodhej lënda narkotike ishte 
gati për t’u nisur drejt Barit të 
Italisë, por u zbulua nga Policia 
Kufitare e Durrësit. Në pranga 
ka rënë drejtuesi i kamionit 
Dhimitër Zykaj, 49 vjeç, banues 
në Babrru, Tiranë, i cili po trans-
portonte lëndën narkotike drejt 
Italisë. Lënda narkotike ishte e 
ndarë dhe paketuar në 68 pako, 
mbi të cilat shënoheshin 3 kode, 

me kryq me ngjyrë të kuqe, të zi 
dhe kafe, që tregon se heroina 
kishte destinacion për tre grupe 
të ndryshme kriminale. Gjatë 
kontrollit të imtësishëm të ka-
mionit në vijën e dytë, poshtë 
sediljeve u konstatuan dy vende 
të fshehta, brenda të cilëve ishin 
fshehur 68 pako me heroinë, me 
peshë totale rreth 38 kg. Kami-
oni-trajler po transportonte një 
skaf të prodhuar në Shqipëri 
drejt Italisë tek blerësi italian. 
Kamioni ishte me targë AA 
027 UG në pronësi të Zykajt, 
të arrestuar, trailer me targa 
AHR078. Duke iu referuar 
burimeve nga policia droga 
dyshohet se kishte destina-
cion final Italinë. Nëse droga 
e sekuestruar do të hidhej në 
treg do kapte vlerën e rreth 
2 milionë eurove. Mësohet 
se në kamionin në të cilin u 
gjend droga dyshohet të jetë 
modifikuar në një servis në 
kryeqytet, ku i është krijuar 
një hapësirë e posaçme. Në 
cilësinë e provës materiale u 
sekuestrua lënda narkotike 
heroinë, ndërsa materialet në 
ngarkim të Dhimitër Zykës, 
iu referuan Prokurorisë së 
Rrethit Gjyqësor Durrës, për 
veprën penale "Trafikimi i 
narkotikëve, në bashkëpunim”.

Zbardhet skema se si u kapën 38 kg 
heroinë në Portin e Durrësit, shoferi i 

kamionit nën vëzhgim prej disa muajsh

Vjedhje me dhunë e gjobëvënie, OFL u dërgon 
formularin e pasurisë tre personave në Tiranë

Forca e Ligjit, në zbatim të Aktit Nor-
mativ të datës 31 janar 2020, i ka dërguar 
letrat 3 personave në Tiranë. Në kuadër të 
zbatimit të Ligjit Special për masat pasu-
rore ndaj individëve të dënuar apo akuzuar 
për krim të organizuar apo krime të rënda, 
OFL i ka nisur kërkesat me shkrim për 
vetëdeklarimin e burimeve të pasurisë, 
shtetasve Taulant Neçaj, banues në Tiranë, 
i dënuar për veprat penale “Shtrëngim me 
anë të kanosjes ose dhunës për dhënie pas-
urie”, “Kundërshtim i punonjësit të Rendit 
Publik” dhe “Shkatërrim prone”; Maliq 

Ibrahimaj, banues në Tiranë, i dënuar për 
veprat penale “Vjedhja me armë” e kryer në 
bashkëpunim, e mbetur në tentativë dhe 
“Mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve, 
armëve shpërthyese dhe i municionit” dhe 
Dorian Lecit, banues në Tiranë, i dënuar 
për veprën penale “Vjedhja me dhunë” e 
kryer në bashkëpunim. Ky i fundit bëri 
bujë me vjedhjen e 10.5 milionë lekëve të 
reja nga arka e Minibashkisë nr.5 të Ti-
ranës në vitin 2013. Ngjarja e rëndë ndodhi 
në 19 mars të vitit 2013, kur dy persona të 
identifikuar më pas nga policia si Dorian 

Leci dhe Orion Midha. Leci, në atë kohë 37 
vjeç ishte me detyrë inxhinier ndërtimi tek 
Minibashkia nr.10 dhe Midha, ish-shofer 
i kësaj minibashkie. Duke siguruar një 
çelës të arkës nga financierja e Njësisë 
nr.5. Me çelësin në duar, Leci dhe Midha 
nuk patën problem të hapnin arkën pasi 
kaluan duke rrahur rojën e objektit. Disa 
javë pas vjedhjes së 10.5 milionë lekëve, 
një pjesë e parave, u depozituan në një 
bankë të nivelit të dytë në Tiranë. Policia 
sekuestroi në atë kohë në cilësinë e provës 
materiale rreth 25 milionë lekë të vjetra, 

nën siglën e Thesarit të Shtetit dhe të një 
banke të nivelit të dytë në Tiranë, nga ku 
ishte tërhequr shuma e parave nga financi-
erja e Njësisë Nr.5 Tiranë, Ermonela Hekuri. 
Sipas policisë, tre personat e lartpërmendur 
kanë organizuar të gjithë skemën e gra-
bitjes me dhunë të 105 milionë lekëve të 
vjetra. Ndërkohë, këta individë, si subjekt 
i Ligjit Special, duhet t’u përgjigjen me 
shkrim, brenda 48 orësh, të gjitha pyetjeve 
të OFL-së dhe më pas, përgjigjet e marra do 
t’i dërgohen SPAK-ut, për veprime të mëte-
jshme. OFL është në veprim të pandërprerë 
dhe në kryerje të veprimeve komplekse 
për vendosjen e sekuestrove emergjente 
mbi pasuritë e dyshuara të përfituara nga 
krimi, si dhe për dërgimin e formularëve të 
vetëdeklarimit të gjithë personave që janë 
subjekt i Ligjit Special.
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“Gjatë seancës së djeshme 
nga ana e organit të akuzës 

së Kukësit është kërkuar që kjo 
dosje të transferohet në SPAK, për 
shkak se personat e përfshirë në 
këtë aktivitet të paligjshëm kanë 
funksionuar në kuadër të grupit të 
strukturuar kriminal...

Kume dhe Vishaj: Nano u detyrua të qeveriste 6 muaj pa ministraKërkesa për kalimin e dosjes në Prokurorinë e Posaçme u bë nga organi i akuzës

Sherr me thika mes kunetërve 
në Fushë-Krujë, plagosen të dy

Një sherr i çastit mes dy kunetërve ka përfunduar me pla-
gosjen e të dyve. Ngjarja e rëndë ndodhi mëngjesin e djeshëm në 
Fushë-Krujë. Dy kunetërit fillimisht u konfliktuan me fjalë dhe 
më pas goditën fizikisht njëri-tjetrin, por sherri mes tyre përsh-
kallëzoi me përdorimin e armëve të ftohta duke u plagosur të dy. 
Si rrjedhojë e plagëve të marra ata janë dërguar menjëherë në 
spitalin e qytetit, por duke qenë se plagët ishin të rënda ata janë 
nisur me urgjencë drejt Spitalit të Traumës në Tiranë për të marrë 
ndihmë më të specializuar. Bëhet me dije se personat e përfshirë 
në këtë konflikt janë Serdar Tali 22 vjeç dhe Elgert Gjoni 28 vjeç. 
Personat kanë lidhje familjare mes tyre pasi Gjoni është burri 
i motrës së Serdar Talit. Sipas bluzave të bardha, Elgert Gjoni 
është në gjendje më të rëndë pasi ai është qëlluar disa herë në 
bark, ku plagët i ka më të thella. Ndërsa 22-vjeçari Tali është në 
gjendje më të stabilizuar dhe sipas bluzave të bardha të Traumës 
ai ndodhet jashtë rrezikut për jetën. 

Punëtori ra nga pallati, pranga 
inxhinierit, nën hetim administratori

Një punëtor ndërtimi humbi jetën të mërkurën pasi ra 
nga lartësia e një pallati në ndërtim ku po punonte. Ngjarja ka 
ndodhur në rrugën “3 Dëshmorët” në kryeqytet, ndërsa viktima 
është identifikuar si A. K., 35 vjeç. Për ngjarjen, Policia e Tiranës 
ka arrestuar në flagrancë inxhinierin e një firme ndërtimi, ndërsa 
ka proceduar penalisht administratorin e firmës nënkontraktore. 
Të dy akuzohen se kanë shkelur rregullat e mbrojtjes në punë. 
“Nga specialistët për Hetimin e Krimit në Komisariatin e Policisë 
Nr. 6 u bë arrestimi në flagrancë, për veprën penale “Shkelja 
e rregullave të mbrojtjes në punë”, i shtetasit R. P., inxhinieri i 
firmës ndërtuese (personi përgjegjës për sigurinë e punëtorëve 
në punë), pasi ditën e djeshme, në rrugën “3 Dëshmorët”, në një 
pallat në ndërtim, ka rënë nga lartësia punëtori shtetasi A. K., 35 
vjeç, i cili ka ndërruar jetë gjatë rrugës për në spital. 

I dënuar me 10 vite burg në Itali, 
arrestohet 50-vjeçari nga Durrësi
Një person i shpallur në kërkim ndërkombëtar për 

llogari të drejtësisë italiane, është vënë në prangat e Policisë 
së Durrësit. Në bashkëpunim me Interpol Tirana dhe De-
partamentin e Policisë Kriminale, pasditen e së mërkurës u 
bë lokalizmi në Shijak dhe arrestimi i Rudin Konit, 50 vjeç, 
banues në Maminas, Durrës. 50-vjeçari ishte shpallur në 
kërkim ndërkombëtar nga autoritetet policore italiane, pasi 
Gjykata e Milanos, Itali, e ka dënuar këtë shtetas me 10 vjet 
burg, për kryerjen e veprës penale “Trafikimi i narkotikëve”, 
parashikuar nga Ligji italian për drogat. Koni akuzohet se në 
bashkëpunim me persona të tjerë, ka trafikuar nga Shqipëria 
drejt Italisë, sasi lënde narkotike të llojit kokainë, me qëllim 
shitjen në Milano dhe Salento, Itali. Arrestimi i 50-vjeçarit u 
krye me qëllim ekstradimin e tij drejt Italisë, ku edhe do të 
vuajë dënimin e dhënë nga autoritetet atje.

Elvis MYRTA

Gjykata e Kukësit ka 
dhënë dje masat e sig-
urisë për të arrestuarit 
e aksionit të gjerë të 

dy ditëve më parë, që u zhvillua 
në disa qytete të vendit. Në një 
seancë maratonë togat e zeza të 
qytetit verilindor kanë caktuar 
masën e sigurisë “Arrest me 
burg”, për 16 nga të arrestuarit 
e megaoperacionit të koduar 
“Shënmëri 2016”. Ndërsa për 
tre të tjerët u caktua masa e sig-
urisë “Arrest shtëpie”. Gjithashtu 
mësohet se gjatë seancës së 
djeshme nga ana e organit të 
akuzës së Kukësit është kërkuar 
që kjo dosje të transferohet në 
SPAK, për shkak se personat 
e përfshirë në këtë aktivitet të 
paligjshëm kanë funksionuar në 
kuadër të grupit të strukturuar 
kriminal. Pritet që sot të jepet 
masa edhe për policët e ar-
restuar në këtë megaoperacion 
dhe më pas gjykata të pranojë 
kërkesën e prokurorisë dhe 
dosja t’i kalojë Prokurorisë së 
Posaçme Kundër Korrupsionit 
dhe Krimit të Organizuar. Gru-
pi kriminal funksiononte prej 
dy vitesh, ndërsa sigurinë për 
kultivimin e kanabisit e merrte 
nga polici i zonës. Grupi është 
evidentuar pas përgjimeve mes 
anëtarëve pas shkatërrimit të 
disa parcelave me kanabis. 
Pas dy vitesh hetime, 19 perso-
na janë vënë në pranga gjatë 
një operacioni antidrogë në 
disa qytete të vendit. Mes të 
arrestuarve është edhe vëllai i 
kryebashkiakut të Fushë-Ar-
rëzit, Fran Tuçi, Arben Tuçi i cili 
mendohet se gjente klientët 
dhe 2 punonjës policie, të cilët 
u dilnin garant për mbjelljen e 
parcelave me kanabis.

Hetimet
Hetimi i nisur qysh prej vitit 

2018 nga prokurorja Rita Gjati, 
çoi në arrestimin e 19 personave 
nga zonat e Kukësit, Pukës, Kru-
jës dhe Lezhës, të cilët kundrejt 
shumave të parave që u jepnin 
policëve, dyshohet se arrinin 

të merrnin garanci prej Ramiz 
Cenajt, Arben Kalasë dhe Naim 
Kadiut që të mbillnin parcela 
me lëndë narkotike në zona 
të thella të Pukës dhe Kukësit. 
Një ndër zonat që trafikantët 
kishin piketuar dhe mbjellë me 
fidanë hashashi ishte dhe “Kod-
ra e Spaçit” në Munellë të Pukës. 
“Dokumentimi i këtij aktiviteti 
kriminal është bërë pas një he-
timi disa mujor nga strukturat 
e DVP Kukës në bashkëpunim 
me SHÇBA-në, nën drejtimin e 
Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor 
Kukës, duke aplikuar format 
dhe metodat speciale të hetimit, 
në kuadër të procedimit penal të 
nisur në vitin 2018, për paran-

dalimin e kultivimit të bimëve 
narkotike”, tha policia pas këtij 
operacioni. Dokumentimi i 
këtij aktiviteti kriminal është 
bërë pas një hetimi disa mujor 
nga strukturat e DVP Kukës në 
bashkëpunim me SHÇBA-në, 
nën drejtimin e Prokurorisë së 
Rrethit Gjyqësor Kukës, duke 
aplikuar format dhe metodat 
speciale të hetimit, në kuadër 
të procedimit penal të nisur në 
vitin 2018, për parandalimin e 
kultivimit të bimëve narkotike. 
Sipas dosjes hetimore, Arben 
Tuci, vëllai i kryebashkiakut 
të Fushë-Arrëzit, njihet nga 
policia si kontingjent kriminal 
në këtë zonë, kryesisht në kul-

tivimin dhe tregtimin e lëndëve 
narkotike. Albert ose Arben 
Tuci rezulton i dënuar me parë 
me 7 vite burgim për akuzën 
e “Trafikut të narkotikëve”, 
dënim të cilin pasi e ka përfun-
duar është liruar. Në këtë dosje 
Arben Tuci besohet se luan rolin 
e gjetjes së klientëve për të blerë 
drogën. Mes personave të tjerë 
të arrestuar janë Kreshnik Mu-
rataj, i cili besohet se sëbashku 
me Shkëlqim Skaçin, ka qenë 
drejtuesi i këtij grupi kultivue-
sish, por jo financuesi i mbjell-
jes së hashashit. Në dosjes e 
prokurorisë thuhet se hetimet 
janë shtrirë tek disa persona 
që dyshoheshin si financuesit 
e këtij aktiviteti kriminal, por 
gjatë fazës hetimore nuk është 
arritur të gjenden prova dhe 
të dhëna për identifikimin e 
njerëzve financues. Mes të 
arrestuarve të tjerë janë dhe 
Shkëlqim Skacaj, Sali Kovaçi, 
Zamir Myftari, Floriand My-
ftaraj, Pal Përgjergji, Ramiz 
Cenaj, Naim Kadiu, Akil Buna 
nga Kruja, Arben Bejko nga 
Gjirokastra, Durim Vata, Besart 
Dreni, Tarzan Veseli, Besnik 
Coka, Petrit Pashku, Benard 
Kordhaku, Shpëtim Topuzi, Ze-
jnel Mece, Ardiatik Hoxha dhe 
Rezart Tahiri.

Akuzohen për kultivim kanabisi në zonat 
malore, Gjykata e Kukësit lë në burg 

16 nga 19 të arrestuarit, dosja drejt SPAK

Akuzohet për 2 vrasje të dyfishta në Durrës, 
Gjykata e Apelit lë në burg Altin Ndocin

Gjykata e Apelit të Durrësit ka lënë 
në fuqi Shkallën e Parë duke caktuar 
masën e sigurisë “Arrest me burg”, për 
Altin Ndocin, akuzuar për vrasjen e dy 
vëllezërve Besmir dhe Viktor Haxhia. Ndo-
ci, kishte ankimuar vendimin e Shkallës 
së Parë, në Gjykatën e Apelit Durrës, por 
ditën e djeshme togat e zeza të qytetit 
bregdetar kanë vendosur ta lënë në burg 
të riun. Ndoci ka pretenduar se nuk ka 
asnjë lidhje me ngjarjen, por prokuroria 
ka shprehur qëndrim të palëkundur në 
kërkesën e saj për caktimin e masës së 

“Arrestit në burg”, për Ndocin. Veç dy 
vrasjeve të dy vëllezërve, Ndoci akuzohet 
nga prokuroria për vrasjen e dyfishtë të 
Dorjan Shkozës dhe Anxhelo Avdylit, ng-
jarje kjo e ndodhur në qytetin e Durrësit. 
Në pranga për këtë ngjarje ka rënë dhe i 
riu Klevis Alla, i cili tashmë ka pranuar 
të bashkëpunojë me Policinë e Durrësit, 
duke treguar mënyrën se si kanë kryer 
vrasjet, vendin e hedhjes së armëve, brak-
tisjen e makinës së krimit dhe emrat e 
personave që kanë marrë pjesë në vrasje. 
Ndërkohë, pas dëshmisë së 22-vjeçarit, i 

cili deri tani ka bashkëpunuar me policinë, 
në kërkim janë shpallur edhe katër per-
sona të tjerë që dyshohet se kanë marrë 
pjesë në këto atentate, por për shkak 
të hetimeve autoritetet nuk kanë dhënë 
detaje. Gjithashtu gazeta ka mësuar se 
22-vjeçarit, Klevis Alla i është ofruar statu-
si i bashkëpunëtorit të drejtësisë. Kur kanë 
kaluar gati tre javë nga atentati mafioz 
në qytetin e Durrësit, ku u ekzekutuan 
me breshëri kallashnikovi dy vëllezërit 
Besmir dhe Viktor Haxhia, prokuroria 
vazhdon intensivisht hetimet. Edhe pse 

janë zbardhur dy vrasjet e dyfishta në Dur-
rës, ajo e 2 marsit dhe 27 prillit, prokuroria 
po punon për identifikimin e personave të 
tjerë që janë implikuar në këto ngjarje. 
Burime nga grupi hetimor kanë bërë me 
dije se në këto ngjarje janë përfshirë 4 
grupe kriminale. Ishte dëshmia e Allës ajo 
që zbardhi vrasjet e dyfishta në qytetin e 
Durrësit atë të marsit dhe të prillit, familja e 
tij me banim në Nish-Tulla në Durrës është 
marrë në mbrojtje nga policia, për shkak 
se janë të rrezikuar, në kuadër të planit për 
mbrojtjen e dëshmitarëve. 22-vjeçari Alla 
ka treguar dinamikën e krimeve dhe vendet 
ku ishin hedhur armët, duke treguar se të 
katërta krimet, si vrasja e vëllezërve Vik-
tor dhe Besmir Haxhia, edhe ajo e Dorjan 
Shkozës dhe Anxhelo Avdisë, kanë lidhje 
me prishjen e pazareve të drogës. 
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Besi BEKTESHI

Tashmë është e kotë 
të  besojmë dhe 
shpresojmë, se një 
klasë politike e tillë, 

mund të përfundojë qoftë 
dhe një reformë normale, apo 
të krijojë kushte normale të 
një jete në demokraci. Është 
iluzion, sepse ka diçka që prej 
kohësh është ditur dhe është 
shkruajtur apo treguar dhe nëpër kancelaritë 
ndërkombëtare që duke filluar nga vitet 1900 
kanë bërë të mundur dhe krijimin e territoreve 
të cunguara të shtetit shqiptar. Tani në Shqipëri, 
janë problem dhe ndërkombëtarët të cilët kanë 
sigurisht të sqaruar zyrat e tyre të larta mbi ne, 
por kanë të vështirë ta kenë të qartë të gjithë ata 
ambasadorë dhe të dërguar të tyre në Shqipëri 
modelin e veçantë tonin. Model që i bën dhe 
politikisht dhe diplomatikisht jo "kompatibël" 
me ne. Që përballen me atë që dikur kam botu-
ar në këtë testatë mediatike si gazeta “SOT” për 
Robinson Vandeleur, shkrimtar britanik, bir 
koloneli dhe mbaruar në Kembrixh, aktiv në 
"Lidhjen e Kombeve". Ai ka qënë “Organizator 
rajonal, për Europën Juglindore” dhe një njeri 
që njihte problematikën e rajonit dhe sidomos 
Shqipërinë. Mbasi ka kaluar vetë personalisht 
në Shqipëri, ai ka botuar edhe librin e tij “Rruga 
e Shqipërisë për liri” ose “drejt lirisë” i botuar në 
Londër, në vitin 1942. Ja vlen të lexojnë të gjithë 
ambasadorët në Shqipëri pjesën e qartë të tij mbi 
zyrtarin shqiptar. Jo vetëm ia vlen të dëgjojmë 
“veten tonë” (Konicën, Fishtën dhe Nolin), por 
normalisht kanë pjesën e tyre edhe të huajt, që 
kanë shkruar sidomos për të vërtetuar përpjek-
jet e shqiptarëve për të ndërtuar shtetin e tyre, 
duke ardhur nga një trashëgimi aspak normale 
e një perandorie turke, që vitet e fundit kishte 

lënë vetëm korrupsion dhe mënyrë banale të 
trajtimit të zyrtarit dhe shtetit në përgjithësi. 
Padyshim të fundit në Ballkan të dalë nga një 
perandori në zgërlaqe e sipër dhe korrupsion, do 
të kishin edhe pasoja të mëdha. Në një nga pjesët 
e botuara nga Robert Elsie, të cilën e ka titulluar 
“Korrupsion në absurd”, Vandeleur, mundohet të 
trajtojë vështirësitë e Ahmet Zogut në krijimin e 
një administrate ndryshe nga trashëgimia. Por 
në shkrim, vërtetohen ngjashmëri si “dy pika uji” 
me të sotmen. Midis viteve të regjimit të Zogut 
dhe ato të demokracisë sot, është brenda edhe 
regjimi diktatorial i ashtuquajtur komunist, por 
me shumë brendi turkoshake të një periferie 
(e kam fjalën jo të kontrolluar mirë dhe aspak 
zyrtarisht e përmirësuar si në vende të tjera) oto-
mane që i ka shtuar dozën e keqe të administrimit 
absurd, prandaj është e rëndësishme të shikojmë 
se si e ka njohur bota pikërisht “daljen në liri të 
Shqipërisë në kohën e Zogut”. Gjithsesi ai sqaron 
në mënyrë të qartë se shqiptari në administratën 
e tij, në formën dhe përmbajtjen e tij, arrin të ketë 
modelin "korrupsion në absurd"! Vandeleur i bën 
një analizë të hollësishme dhe me shembuj kësaj 
tragjedie të madhe dhe në ndryshim nga shumë 
vende të tjera, duke bërë të qartë se kemi qenë 
periferi e Perandorisë dhe vendi më fatkeq në 
këtë drejtim. Përpjekjet për administratë nor-
male, gjithmonë kanë dështuar, përpjekjet për 
gjyqësor normal kanë dështuar dhe po ashtu 
politikisht e ideologjikisht të dështuar nga ko-
rrupsioni dhe të korruptuarit absurd. Vandeleur 
në një batutë të tij e gjen saktë duke thënë se: Një 
shërbëtor i shtetit si i varfër në origjinë ka bërë 
një shtëpi të bukur, çmimi i saj mund të vijë në 
një mënyrë apo një tjetër nga fondet publike, nga 
tangjentet nën dorë, qartëson Vandeleur. As që 
dyshohet dhe bëhet fjalë se kështu është në mos 
shumë më keq dhe sot. Pasuria e njerëzve lart në 
administratë vjen jo nga pronat dhe jo nga paga e 
lartë, por nga marrëzia në korrupsion. Pra absur-

di që ndodh në Shqipëri! Pa asnjë dyshim shumë 
i paskrupullt se në Mal të Zi, Serbi, Maqedoni, 
Kosovë, Rumani, Bullgari dhe Turqi. Kudo në këto 
shtete ka korrupsion, por absurd e kemi vetëm 
ne dhe për këtë gjë ndërkombëtarët janë në tre 
poza të qarta: në hall, në çuditje dhe sidomos në 
pabesueshmëri, se qoftë dhe një reformë e vetme 
do të përfundojë me të tillë tipa të modelit "kor-
rupsion absurd"! Ndërkombëtarët dhe sidomos 
ata ambasadorë të rëndësishëm që kanë "pushtet 
mbi shtetin" dhe shoqërinë tonë, janë thjesht 
njerëz të "hyrjeve dhe daljeve” në zyrat e politi-
kanëve shqiptarë, pushtetarëve dhe lidershipeve 
shqiptare, duke bërë kështu dhe humbjen e din-
jitetit diplomatik dhe duke qëndruar afër, shumë 
afër degradimit të jashtëzakonshëm të politikës 
shqiptare që rrezaton shumë keq dhe te ata. Në 
fakt, ka tridhjetë vite që vjedhin dhe kaq. Vetëm 
vjedhin dhe vrasin po për vjedhje. Mbas tridhjetë 
vitesh është e qartë se nuk e kanë seriozisht dhe 
as sinqerisht me shtetin ligjor dhe demokracinë. 
Sot hyrjet a daljet e ambasadorëve dhe trupit 
diplomatik në Shqipëri në zyrat e politikës dhe 
shtetit janë një paradë e shëmtuar diplomatike, 
e cila tregon qartë se palët përpara tyre, nuk 
duan as reformën në drejtësi dhe as shtetin e së 
drejtës. Nuk duan vullnetin e popullit realisht të 
dalë nga zgjedhjet. Ambasadorët e akredituar 
në Shqipëri nga momenti që janë qartësuar për 
modelin "korrupsion në absurd" sigurisht kanë 
kuptuar se pasurimi i klikave pushtetare, në dre-
jtësi, polici, administratë dhe kudo përbën pastaj 
pamundësinë e tyre për të arritur qoftë dhe një 
sukses në drejtim të reformave. Po ti shtosh dhe 
uljen e reputacionit të shteteve të tyre kjo është 
pastaj një punë... Kështu janë mbrojtur të tillë 
levendë (pushtetarë dhe politikanë) që flasin në 
emër të popullit si Edi Rama me një teatralizëm 
arrogant dhe të shëmtuar që zvarrit fjalët, i cili 
rrëzon (pa u zvarritur) teatro jo thjesht se i urren, 
por se fiton, ka pjesë të pasurimit, jo vetëm të një 

personi, por dhe shumë prej tyre që jo vetëm kanë 
nga katër punë e borde, por nesër, mund të urd-
hërojnë që të prishin të gjithë trashëgiminë për 
të ndërtuar pallate! Kështu ka bërë dhe "adashi" 
i Ramës ose Berisha, me traditën dhe kulturën. 
Kulturën këta tipa nuk e kanë problem, sepse 
njerëzit e saj janë jo vetëm të politizuar, por dhe të 
dobët për t’u përballur me regjime. Jo nuk janë si 
ata, as në Ballkan dhe jo më ti krahasosh me ata 
në Europë. Ambasadorët mund të takojnë të tillë 
levendë, që sigurisht i kanë hipur shoqërisë në 
kurriz nga të gjitha anët, por sëpaku të dinë dhe 
besoj e dinë se është pikërisht kjo shoqëri që nuk 
di më mirë se sa kaq. Duhet të dinë se opozita nuk 
e ka seriozisht me opozitizmin se sa me ardhjen 
në pushtet për të "korruptuar" dhe u "korruptuar" 
kurse pozita nuk e ka seriozisht me pozitizmin 
politik dhe administrativ, se sa me "korruptimin" 
e sigurtë në pushtet. Si në kohë të perandorisë që 
gjithçka bëhej me korrupsion, po ashtu dhe në 
kohë të Zogut dhe padyshim sidomos 20 vitet e 
fundit në diktaturë, ku çdo drejtor dhe çdo njeri 
lart merrte dhe jepte bakshish dhe ku shoqëria 
mësoi të mbijetonte vetëm se vidhte çdo gjë në 
shtet! Akoma më keq këto tre dekada marrëzi 
në korrupsion! Pyetja lind e qartë: Prej këtyre 
individëve dhe këtyre klikave, por dhe këtyre im-
oralëve në "korrupsion absurd" duhet të presim 
dhe reformën në drejtësi? Të presin ndershmëri 
dhe integritet për të ngritur institucione dhe pas-
ur njerëz normalë në to! Ka shumë pak shanse, 
po shumë shumë pak! Sepse të gjithë kanë dalë 
pothuaj nga ky sistem dhe as që kanë mundësi 
të luajnë rol të sigurtë në drejtësi, sepse nuk 
dinë dhe nuk munden ndryshe. Nuk do të bëjnë 
reformë në drejtësi efikase, SPAK dhe BKH do të 
"marmalatizohen" dhe nuk do të prodhohet ligj 
zgjedhor normal dhe i zbatueshëm për të dalë 
nga tuneli i zgjedhjeve të kontestuara! E mbase 
kjo është dhe pamundësia e ndërkombëtarëve 
realisht për të "kuptuar"! 

Nga Arqile VESHI

Duke marrë shkas nga dëgjimi i 
programit “Gjurmë Shqiptare” të 
gazetarit Marin Mema, transmetuar 
më datën 03.05.2020, të cilin e falën-

deroj dhe e përgëzoj për trajtimin profesional 
e gazetaresk të temës se ku shkoi pasuria e 
shqiptarëve. Gjithashtu të shpreh edhe mos 
dakordësinë për mendimet e qëndrimet e disa 
personaliteteve sidomos politike, të cilët krahas 
mendimeve për problemin që me të drejtë tra-
jtohej do të ishte në nderin dhe dinjitetin e tyre 
të merrnin edhe përgjegjësi pasi shumica kanë 
patur poste drejtuese si në forumet e partisë, por 
edhe në strukturat shtetërore. Meqë ky është 
një problem i madh e shoqëror, mendova të 
shpreh këndvështrimin tim si qytetar. Është e 
ditur se me vendosjen e sistemit politik pluralist 
në vend, lind e nevojshme që për kalimin nga 
sistemi socialist i ekonomisë në ekonominë e 
tregut kërkohet fillimisht ndryshimi i pronësisë 
mbi mjetet e prodhimit nga duart e shtetit në 
duart e privatit, sigurisht në bazë të akteve të 
caktuara ligjore dhe të kriterit të efektivitetit 
ekonomik. Për ndryshimin rrënjësor të sistemit 
ekonomiko-shoqëror të vendit për mendimin 
tim, duhej planifikuar dhe organizuar një punë 
e madhe studimore-shkencore me grupe të 
posaçme specialistësh nga të gjitha fushat të 
disa degëve të ndryshme të ekonomisë duke 
filluar nga shërbimet, kooperativat bujqësore, 
industria e lehtë, arsimi, kultura e sporti, bu-
jqësia, industria e rëndë, e minierat dhe pastaj 

sektorët e dikastereve të tjera si ai i financës, 
mbrojtës, organet e punëve të brendshme etj.

Thelbi i studimit për çdo grup pune duhet 
të ishte evidentimi i gjendjes të pasurisë që 
dispononte çdo sektor; ku do arrihet me ndry-
shimet që do të bëhen, problemet sociale që 
do të lindin dhe si do zgjidhen; forcat e mjetet 
që duhen për këto ndryshime si dhe koha që 
nevojitet për këto ndryshime e të tjera. Pra si 
metodë duhej paraprirë me studime të mirëfillta 
ekonomiko-financiare dhe në bazë të përfun-
dimeve të studimeve nga çdo sektor përgatite-
shin aktet ligjore e nënligjore për çdo degë e 
sektor të ekonomisë për të kaluar nga pronë 
shtetërore në pronë private, ndërsa sektorët 
që mbeteshin pronë publike mbeteshin për 
një periudhë të mëvonshme për të bërë rikon-
struktimin e tyre në bazë të kërkesave të këtij 
sistemi ekonomiko-shoqëror sidomos mbrojtja, 
arsimi, shëndetësia, organet e brendshme etj. 
Duke mos u bërë ndryshimi mbi baza studi-
more-shkencore edhe privatizimi i pasurisë të 
luajtshme e të paluajtshme me përjashtim të 
procesit të privatizimit të banesave individu-
ale pronë shtetërore që ju kaluan në pronësi 
individëve që u bë disi i rregullt dhe nuk krijoi 
shumë probleme sociale, për sektorët e tjerë 
privatizimi u bë me mangësi e pasoja të mëdha 
si për shoqërinë ashtu edhe për vendin. E them 
këtë se vendi kishte pasuri të madhe sidomos 
në ushtri, që arrinte miliarda euro, gjithashtu 
në rezervën e shtetit kishte rezerva për të 
ushqyer popullin disa vjet, depot e ndërmarr-
jeve shtetërore ishin plot me mallra, por edhe 

kooperativat e ndërmarrjet bujqësore kishin 
pasuri të madhe e kështu me radhë. Atëherë 
gjithë kjo pasuri që me rregullat e adminis-
trimit të atij sistemi ishte e tëra e kontabilizuar 
dhe e evidentuar e si e tillë përbënte e përbën 
një bazë referimi se Shqipëria kishte në fillim 
të viteve 1990 një kapital themelor prej x mil-
iarda euro dhe nga privatizimi u siguruar x 
miliarda euro dhe diferenca është e qartë që 
është shumë e madhe, e cila u shpërdorua dhe 
u përvetësua padrejtësisht nga individë e qarqe 
të caktuara. Atëherë a ka vend që dikush duhet 
të përgjigjet pyetjes që z. Marin Mema bënte 
se: Ku shkoi pasuria e shqiptarëve? Natyrisht 
për t’iu përgjigjur kësaj pyetje mendoj se kanë 
detyrim profesional në radhë të parë organet 
e drejtësisë, organet e kontrollit të shtetit, por 
edhe institucionet ekonomiko-financiare e 
studimore-shkencore sepse nuk bëhet fjalë për 
dëmtimin e një individi, por për përdhosjen, 
fyerjen dhe rrënimin e një populli të tërë pasi 
ajo pasuri ishte vënë nga puna e papaguar e 
punëtorëve e fshatarëve shqiptarë, të cilët kanë 
punuar shumë e janë paguar shumë pak për t’u 
krijuar gjithë ajo pasuri, e cila përmblidhet në 
shprehjen se në Shqipëri: “Populli ishte i varfër 
e shteti i pasur”. Dikush mund të shtrojë pyetjen 
se ku do gjenden të dhënat për llojin e sasinë e 
pasurisë së vendit në fillimet e viteve 1990. Kjo 
me sa e njoh praktikën e administrimit të pas-
urisë në atë periudhë, e cila ishte perfekte pasi 
dikasteret kishin evidencat dhe regjistrat e evi-
dentimit dhe kontabilizimit të pasurisë nga zërat 
më të vegjël e deri ata strategjikë si në përdorim 

të ndërmarrjeve e institucioneve dhe në rezervë 
të paprekshme si nga Rezerva Shtetërore dhe 
nga Ministria e Mbrojtjes. Referuar kësaj të 
vërtete të pakundërshtueshme, që si rezultat 
i praktikave të ndjekura gjatë periudhës së 
ndryshimit të sistemit ekonomiko-shoqëror nga 
keqmenaxhimi i kësaj veprimtarie u dëmtua dhe 
u shpërdorua rëndë baza ekonomike e vendit që 
deri në atë periudhë ishte e të gjithë popullit pasi 
ai kishte sakrifikuar e kontribuar për krijimin e 
saj, por fatkeqësisht nuk ju kthye atij, por e përfi-
tuan në shumë raste nga një pakicë e popullsisë. 
Gjithashtu në fillimet e sistemit demokratik nuk 
u stimulua dhe nuk e propaganduan qëndrimi 
në vende sidomos i brezit të ri, por përkundrazi 
u iniciua largimi masiv i popullsisë në vende të 
ndryshme e sidomos në Greqi e Itali, e cila të lë 
të gjykosh e të mendosh për një farë gjenocidi 
të organizuar nga qarqe të caktuara brenda e 
jashtë vendit, pasojat e të cilës ndihen dukshme 
në braktisjen dhe shpopullimin e fshatrave, më 
e theksuar kjo në zonat e jugut të vendit.

Nisur nga këto dy dëme të mëdha që ju 
bënë vendit për shkatërrimin dhe shpërdorim-
in e bazës ekonomike të vendit dhe largimin 
pa kriter të fuqisë së aftë për punë e të tjera, 
natyrshëm të lind pyetja: A nuk ka dikush 
përgjegjësi për këtë gjëmë të madhe që iu bë 
popullit shqiptar? Dhe si e tillë a nuk përbën 
kjo objekt të hetimit dhe gjykimit nga organet 
e drejtësisë të sistemit tonë demokratik? Unë 
mendoj se po dhe do të ishte në nderin dhe 
dinjitetin e tyre që ta bënin një gjë të tillë për 
të mirë të popullit dhe atdheut tonë Shqipëri.

"Korrupsion & absurd" modeli që pengon 
edhe ndërkombëtarët të "kuptojnë"!

Dikush duhet të mbajë përgjegjësi mbi 
dëmtimet e shpërdorimet e pasurisë kombëtare
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U shqua në grupet antifashiste
100 vjet më parë, më 20 maj 1920 u lind në 

katundin Lubonjë të rrethit të Kolonjës Petrit 
Taulla Dume. Në Ersekë kreu arsimin fillor e më 
tej vazhdoi shkollën teknike të qytetit të Korçës, 
të cilën e përfundon në vitin 1942. Qysh në fillimet 
e jetës tij dhe të shkollës u mor me veprimtari e 
aktivitete sportive e atdhetare. Gradualisht u lidh 
me grupet antifashiste dhe përparimtare të qytetit 
të Korçës, ku dallohej për kulturë, për tradita të 
hershme patriotike e arsimdashëse. Krejt natyr-
shëm e në mënyrë të qëndrueshme mori pjesë 
në Lëvizjen Antifashiste Nacional-Çlirimtare 
menjëherë pas pushtimit të vendit nga trupat 
ushtarake të Italisë fashiste. Petrit Dume mori 
pjesë në grupet më aktive të rezistencës dhe ishte 
ndër drejtuesit kryesorë të tyre. Për aktivitetin e 
tij të shquar atdhetar e antifashist u burgos disa 
herë nga fashistët. Kudo, në këtë zonë të madhe 
të lëvizjes në qarkun e Korçës ai shpërndante 
trakte, literaturë me përmbajtje antifashiste dhe 
merrte pjesë në aksione të njësiteve guerile të 
qytetit të Korçës. Në këtë veprimtari ai nxiti dhe 
aktivizoi të gjithë familjen, vëllezërit, motrat dhe 
bashkëfshatarët e tij të shumtë që ishin me banim 
apo që studionin në Korçë. Ky aktivitet i shquar 
antifashist ra në sy të milicisë fashiste, ndaj me 
porosi nga lëvizja nisi aktivitetin në zonën e 
Kolonjës. Lidhjet i mbajti me rezistencën e Korçës, 
në kafene “TITAN” me antifashistët Nesti e Petraq 
Titani, familje patriotike e antifashiste.

Komandant i “Hakmarrjes”
U aktivizua që në qershor të vitit 1942 në çetën 

e Kolonjës. Kjo çetë partizane ishte ndër të parat 
formacione të armatosura të LANÇ-it në qarkun e 
Korçës. Këtu në çetë u shfaqën aftësitë organizative 
komanduese të Petrit Dumes. Ndaj nga korriku 
i vitit 1942 deri në 5 maj 1943 ishte komandant i 
çetës. Shpejt ai u dallua për trimëri, guxim dhe 
oratori. Ai ishte konkret dhe qëndroi trimërisht 
në çdo situatë edhe kur ajo ishte e komplikuar. Në 
sajë të përkushtimit të veçantë dhe të moshës së 
re, me formimin e batalionit partizan “Hakmarrja”, 
u caktua komandant, detyrë të cilën e kreu nga 5 
maji 1943 deri në dhjetor 1943. Batalioni partizan 
“Hakmarrja” i Kolonjës, nën komandimin e Petrit 
Dumes u shndërrua thuajse në legjendë. Ky batalion 

në veprimet luftarake nuk pësoi humbje e nuk u thye 
në asnjë luftim që zhvilloi vetë apo në bashkëveprim 
me forcat e tjera të qarkut të Korçës. Luftimet të tilla 
që i njeh historia ushtarake shqiptare si në Leskovik, 
në Përmet, në Blush, në Ura e Kovaçit, në Vithkuq, 
në Selenicë, në Polenë, në Devoll etj., u shquan për 
komandim e drejtim me mjeshtri nga ky takticien 
i luftës partizane, si në shkallë çete e batalioni. Në 
çdo lloj luftimi Petrit Dume dinte të përdorte me 
mjeshtëri format e manovrës, tepër origjinale e të 
suksesshme, krahëmarrjen e shpinëmarrjen me 
grupe të vogla e të mëdha. Ai dinte si të mbante 
gjithmonë një rezervë për ta përdorur në çastet më 
delikate të luftimit. Ndaj kjo ishte një nga arsyet që 
batalioni partizan “Hakmarrja” u shndërrua në një 
repart kompakt e të suksesshëm, por dhe të dashur 
për popullin e Kolonjës dhe qarkut të Korçës. Me kri-
jimin e Br. IV S, batalioni “Hakmarrja” u inkuadrua 
në këtë njësi dhe Petrit Dume caktohet komandant i 
batalionit të dytë të brigadës. Ai mori pjesë aktive në 
të gjitha luftimet që zhvilloi brigada nga 30 dhjetori 
1943 e deri më 10 shtator 1944. Shquhen luftimet 
në Operacionin e Dimrit 1943-1944, në Skrapar, në 
Opar, në Pogradec, në Shën Naum, në Mokër e më 
vonë në Elbasan, në Tiranë etj. Ndërkohë UNÇSH 
kishte krijuar njësi të mëdha si Divizioni I Sulmues 
dhe Korparmatës I Sulmuese, të cilat në bashkëvep-
rim me brigada të tjera luftonte për çlirimin e Tiranës. 
Petrit Dume me urdhër të Shtabit të Përgjithshëm 
të UNÇSH emërohet nga 10 shtatori deri në 20 
nëntor 1944, fillimisht zëvendëskomandant i Br. 
XVIII S. Kjo brigadë luftoi deri në çlirimin e plotë të 
vendit nga pushtuesit nazistë dhe tradhtarët, ndërsa 
nga 20.11.1944 deri në muajin shtator 1945 ishte 
komandant dhe i saj.

Në ballë të luftimeve 
të agresionit ushtarak, gusht ‘49

Me çlirimin e vendit dërgohet për studime 
në Moskë, ku kryen suksesshëm Akademinë 
Ushtarake “Frunze”, si dhe Akademinë Ushtarake 
të Shtabit të Përgjithshëm të FA “Voroshikov”. 
Karrierën ushtarake e vazhdoi komandant Div. të 
Gjirokastrës në vitet 1947-1948, më tej komandant 
Div. të Korçës në vitet 1948-1950. Në këto detyra 
të larta ushtarake u dallua për aftësi të spikatura 
si ushtarak, organizator, komandues e drejtues. 
Ndërsa në gusht 1949 përballoi me sukses konfliktin 
e armatosur në zonën kufitare Prespë-Dardhë e Mali 
i Kuq, të provokuar nga forcat mbretërore greke. Në 

vitin 1950 emërohet Drejtor i Drejtorisë Operative të 
Shtabit të Përgjithshëm të Ushtrisë dhe merr gradën 
gjeneralmajor. Në vitin 1953 emërohet Shef i Shtabit 
të Përgjithshëm. Ndërsa në vitin 1956 emërohet edhe 
zëvendësministër i Mbrojtjes Popullore. Të dyja 
këto detyra i ushtroi për 25 vjet, si askush tjetër në 
Ushtrinë Shqiptare. Në këto detyra të rëndësishëm 
shtetëror zbrazi dhe vuri një jetë të gjitha dijet dhe 
talentin e tij organizativ e komandues.

Çerek shekulli në krye 
të Shtabit të Përgjithshëm

Petrit Dume u shfaq si një mjeshtër i rrallë i 
drejtimit të harmonishëm të Shtabit të Përgjithshëm 
të Ushtrisë. Aktiviteti i tij shtab-trupë ishte unikal, ai 
niste që nga kontaktet me korpuset, brigadat, FLD, 
aviacionin, akademitë dhe shkollat ushtarake, si dhe 
autoritetet civile të terrenit. Kombinimet e punës 
së tij ishin tepër origjinale si kontroll-ndihmë, rior-
ganizim-kushtrim, stërvitje-qitje, marshim-kalitje. 
Kudo ai drejtoi personalisht hartimin dhe zbatimin 
e metodikave të larmishme të stërvitjeve të ndrys-
hme. Shabllonizmi në punën e Petrit Dumes ishte 
i panjohur. Ai përballonte një aktivitet të ngjeshur 
dhe intensiv, nuk lodhej, por ishte gjithmonë në 
njësi e reparte të ushtrisë nga Shkodra e Tropoja në 
Sarandë e Konispol, nga Dibra në Durrës, Korçë e 
Leskovik. Harmonizimi i aktivitetit të tij shkresa-
telefon-shifër-kontroll ishte i veçantë. Ai nuk imitonte 
askënd, ishte i paimitueshëm, origjinal, rezultativ, 
racional e që nuk mbytej kurrë në shkresa. Por 
shkresat, hartat, metodikat etj., i kalonte në duar 
dhe u jepte zgjidhje. Petrit Dume drejtonte person-
alisht përgatitjen operativo-strategjike të shtabeve 
kuadrove, përgatitjen luftarake, qitjet luftarake, 
stërvitjet me trupa, stërvitjet e mëdha treguese, 
zbulimin e kundërzbulimin e ushtrisë, ndërlidhjen, 
punimet fortifikuese mbrojtëse, hapjen e njësive të 
reja, armatimin, pajisjen, problemet e FLD, avia-
cionit, mjeteve të blinduara, xhenios, furnizimeve, 
me armatime e municione, çështjet e dislokimit, 
përgatitjen e dokumenteve sekrete e tepër sekrete, 
zgjidhjen e mjaft problemeve të akademive e shkol-
lave ushtarake. Ai dinte t’u jepte jetë e fizionomi të 
veçantë problemeve që i shtroheshin për zgjidhje, 
trajtonte shkencërisht e me kompetencë problemet 
e perspektivës strategjike të ushtrisë e të vendit 
në kuadrin e Shtabit të Përgjithshëm, por edhe të 
Këshillit të Mbrojtjes. Petrit Dume ishte njohësi i 
mirë i territorit shqiptar, i të gjitha rrugëve, të qafave 

malore, të pengesave ujore etj. Ai ideoi, organizoi dhe 
këmbënguli për strukturimin dhe fillimin e punës 
të Institutit të Studimeve Ushtarake. Petrit Dume e 
konsideronte ushtrinë si shtëpinë e tij, një organizëm 
të shenjtë, të gatshme për luftë, të gatshme të mbrojë 
tërësinë e vendit, të gatshme të mbrojë paqen dhe 
jetën e njerëzve në çdo çast.

Por ai në jetë u shfaq dhe si një futbollist e bas-
ketbollist i shkëlqyer, një pinpongist e tenist i mirë, 
një kalorës elegant dhe që përballonte marshime të 
gjata në këmbë, etj. Ai luftoi dhe i siguroi vetes një 
shëndet të hekurt në interes të detyrës. Ishte një shef 
Shtabi i Përgjithshëm i Ushtrisë i adhuruar prej të 
gjithëve. Në jetën e tij ai u shfaq autoritar e krenar, 
i mençur dhe i ditur. Autoritetin e fitoi me punë, e 
fitoi natyrshëm e aspak fals e i shtirur. Ai dinte të 
organizonte rikonicionet për njohjen dhe studimin 
e terrenit, pra ishte tepër sistematik.

Pushkatimi dhe “ringjallja”
Vjeshta e vitit 1974 shënoi rënie të pamerituar 

për gjithë elitën e ushtarakëve të lartë shqiptarë. Pas 
akuzash e cilësimesh nga më absurdet, fillimisht 
pezullohet nga të gjitha funksionet, arrestohet në 
punimet e mbledhjes së Plenumit të KQ të PPSH. 
U akuzua për tradhëti të lartë ndaj atdheut dhe pas 
një viti torturash, më 5 nëntor 1975 pushkatohet 
së bashku me Beqir Ballukun e Hito Çakon. Nga 
studimet e historisë së gjeneralëve në këto vite të 
shtetit shqiptar, gjenerali Petrit Dume del se është në 
krye të tyre. Për merita të veçanta në LANÇ-it, Petrit 
Dume ka marrë titullin e lartë “Hero i Popullit”, si dhe 
17 urdhra e medalje të Luftës e të Punës për aftësi 
e përkushtim ndaj detyrës së shenjtë ushtarake. Ai 
ka mbajtur dhe gradën gjenerallejtënant. Ka qenë 
i zgjedhur për disa legjislatura deputet i Kuvendit 
Popullor, anëtar i KQ të PPSH dhe kandidat i Byrosë 
Politike, çka për vlerësimet e kohës ishte shkalla 
më e lartë e vlerësimet të një personaliteti të shquar 
ushtarak. Gjenerali ushtar Petrit Dume është prak-
tikisht një yll në gjeneralitetin e shtetit shqiptar. Petrit 
Dumja ishte një njeri me moral, i ndershëm, i pakor-
ruptuar, prind i shkëlqyer dhe njeri pa vese, ai kishte 
virtyte dhe rezatonte madhështi. Përvjetori i 100 i 
lindjes dhe 45 vjetorit të pushkatimit janë një event 
dhe japin një mesazh nderimi e përkujtimi. Populli 
dhe atdheu këtij martiri e personaliteti ushtarak e 
politik, këtij partizani e ushtari të madh të kombit 
duhet ta nderojë dhe vlerësojë për kontributin e 
dhënë në shërbim të kombit.

Nga Pirro PRIFTI

Kur e kam njohur 
mikun tim Edmond 
Budina në kohën 
e diktaturës nuk 

mund të mos kishe dhe kesh 
edhe në ditët e sotme respekt 
për të, një nga djemtë më 
të mirë, ashtu bukurosh, i 
shkathët dhe plot romantizëm 
revolucionar. Mu bë shumë 
qejfi që mori pjesë në demonstratat studentore dhe 
për një moment mendova se Edmond Budina do të 
bëhej një udhëheqës i butë dhe i dashur për pop-
ullin. Sidoqoftë nuk ndodhi ashtu. Dallgët e jetës 
e hodhën në Itali dhe vajtje-ardhjet, pa tamtame 
dhe skoope të mediave shqiptare nuk u kujtuan 
për Edmondin. Vetëm vitet e fundit pas realizimit 
të dy filmave, njërin nga të cilët e kam kritikuar 
për aspektin kripto-antireligjioz, pas takimeve të 
shkurtra me të dhe me miqtë e tjerë, mendova 
sigurisht që Edmond Budina do të përfshihej në 
drejtimin e artit (gjë që nuk ndodhi), ose në politikë 
me opozitën, e cila mund të përfitonte shumë nga 
ndershmëria dhe sinqeriteti i tij (por edhe kjo nuk 
ndodhi). Edmondi ngeli një anti-konformist rebel 
ndoshta duke zbatuar në mendjen e tij metodat 
e lashta të ideve revolucionare që sot janë të 
tejkaluara. Pavarësisht investimi të tij personal 

së bashku me disa miq të tij anti-konformistë 
të mbrujtur akoma me idetë e kundërshtarëve 
të Arturo Ui, mendoj se gjithë ai investim për të 
mbrojtur një rrangallë pisllëku të së kaluarës nuk 
ia vlejti. Shumëkush mund të pyesë: Përse miku yt 
i dashur Mondi i hyri kësaj pune të ngjashme me 
luftën e Don Kishotit me mullinjtë e erës? Përse 
Mondi miku yt, për një kohë të gjatë këmbënguli 
e shan ashtu si një dashnor lab që i lutet të kthehet 
të dashurës e cila ka hipur në traget dhe i thotë: “Po 
zbrit moj qëne se të vrava”? Përpjekjet për të ruajtur 
teatrin e vjetër, sikur politika të mos ishte përfshirë, 
do të kishin dështuar që në 1998 dhe teatri do të 
ishte prishur për t’u ndërtuar një i ri. Mesa duke 
makinacionet politike të cilat shikonin përfitime 
nga prishja e teatrit e vonuan këtë dhe qeveritë e 
mëpastajmë hezitonin edhe për shkak të interesave 
të zgjedhjeve, duke i bërë qejfin sa njërës palë ashtu 
dhe tjetrës. Prishja e teatrit të vjetër asaj, rrangulle 
plot pisllëqe të së kaluarës është përmendur që 
kur ishte gjallë Lasgush Poradeci, i cili vuri re sesa 
i papërshtatshëm për teatrin ishte. Më vonë u pa 
se rikonstruksioni i tij ishte i pamundur për shkak 
se nuk kishte themele solide, por edhe sepse ishte 
më mirë që të ndërtohej një i ri sipas specialistëve 
inxhinierë sepse kushtonte më pak rindërtimi se sa 
konstruksioni. Përsëri politika pasi mori mesazhin 
se ishte më mirë të ndërtohej një i ri, filluan pazaret 
se kush, si, qysh do të përfitonin. Menjëherë u ra-
dhitën edhe artistët pro dhe kundra. Sidoqoftë më 

e rëndësishmja, por që u kalua në heshtje ishte se 
godina përmbante asbest që sot njihet si produkt 
kancerogjen dhe si tillë godina duhej shembur. 
Në fund të fundit do të prishej një godinë e vjetër 
publike dhe do të ndërtohej po aty një godinë e re 
publike. Këtë populli shqiptar e kupton fare mirë. 
Por orkestrantët politikë nisën “koncertin politik”, 
avaz ky i njohur për përplasje politike të atyre që 
nuk ishin në pushtet me ata që janë në pushtet. 
Motivi u gjend: të mos prishet, sepse ka interesa 
kryeministri! Të mos prishet se kemi kujtime! Të mos 
prishet se këtu janë bërë gjyqet komuniste! Të mos 
prishet se kështu duam ne (opozita)! Nuk besoj se 
miku im Edmond Budina u ndikua apo u urdhërua 
nga opozita, megjithë nostalgjinë që ai ka patur për 
këtë parti të shpërfytyruar dhe të inkriminuar në 
raport me idealet e dhjetorit. Mondi ashtu si dhe 
pak artistë të tjerë (për ata nuk vë dorën në zjarr) 
përkrahën mos prishjen e teatrit, që dikur ka qenë 
dopolavoro, por që në vitet e diktaturës u rregullua 
pjesërisht për t’u bërë teatro, kishte idealet e tij an-
tikonformiste sepse nëpërmjet shembjes së teatrit 
dhe atyre që do ta shembnin kishte një kombinim 
negativ. Madje nëse ky teatër do të prishej nga PD, 
atëherë sigurisht që motivet do të binin dhe teatri do 
të prishej. Por problem ishte dhe qëndron në kokën 
e disa opozitarëve se përse u ra bixha të majtëve 
të prishin një gjë që duhej ta kishin prishur ata?! 
Sidoqoftë, partishmëria e mikut tim Edmond për t’i 
qëndruar deri në fund një ideje qoftë edhe e gabuar 

Petrit Dume, një yll në gjeneralizmin shqiptar

Prishja e një teatri apo një 
e ardhme pa të vjetrën

(si ajo që mbrojti), vlen për t’u admiruar, në raport 
me tërsëllimat e britmat koprolale të përkrahësve të 
cilët për të justifikuar daljen në protestë, qëndrimin 
roje tek godina pa të ardhme, për të mbytur inatin 
dhe gulçin nga tradhtia e krerëve të opozitës që i 
braktisën natën e “Shën Bartolomeut” dhe lejuan që 
godina të prishej. A kishte vallë ajo godinë vlera të 
veçanta teatrale? A kishte ajo godinë vlera arkitektu-
rore? A kishte ajo godine vlera nostalgjike? Sigurisht 
asgjë nga këto vlera nuk kishte. Shembulli i vendeve 
të tjera të zhvilluara na tregon se edhe kur u prish 
Ëembli, stadiumi i famshëm Londrës, askush nuk 
vajtoi as për vlerat kulturore, as për arkitekturën e as 
për nostalgjinë e shumtë. Thjesht u ndërtua një stadi-
um i ri, më i bukur, më i fortë në të cilëi u skalitën edhe 
vlerat që trashëgonin. Po kështu me stadiumin tonë 
“Qemal Stafa”, krahas kritikave, stadium u bë i ri dhe 
më i bukur e më i fortë dhe në të do jenë skalitur ato 
vlera që meritojnë. Këtu mund të mos jenë dakord 
politikanët e opozitës së rrugës, të cilët prishjen e 
teatrit po e ruajnë për të bërë zhurmën e zakonshme 
për të nxitur ndonjë sherr dhe destabilizim të vendit 
me qëllim që të drejtohet vëmendja tek teatri, por që 
të harrohen ata: të korruptuarit, vjedhësit, vrasësit, 
që kanë qenë në drejtim, të harrohet vetingu dhe 
reforma në drejtësi. Por këtë miku im Mondi nuk e 
ka kapur, por pëlqeu më shumë rrahjet e krahëve 
nga hipokritët, ndonjëri nga ata shpresonte që 
Mondi, miku im të martirizohej. Fatmirësisht nuk 
ndodhi ashtu. Megjithatë, të drejtuar nga ideatorë 
obsesivë-kompulsivë, protesta kundër prishjes së 
një godine të vjetër e plot pisllëqe të së kaluarës, do 
të marrë drejtime të reja ashtu si coronavirusi që nuk 
do të mposhtet, por që modulohet. Një gjë ka rëndësi, 
e reja do të triumfojë mbi të vjetrën dhe se nuk mund 
që një prishje ndërtese publike e vjetër me qëllim për 
të ndërtuar një ndërtese publike të re të përdoret për 
të marrë pushtetin në rrugë apo tavolinë, as duke i 
ngrënë veshin Edi Ramës.
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Shembja e kësaj go-
dine, është sulm mbi 
historinë materiale 
të vendit. Më zhbër-
jen e këtij objekti, 
institucionet aktuale 
ekzekutive të shtetit, 
treguan mos respekt 
për historinë dhe 
të kaluarën e artit 
teatror të vendit. 
Me rrënimin e saj, 
Shqipëria humbi 
një pasuri të pak-
thyeshme...

“

Aktori shprehet se duhet të ndryshojnë politikat në art, institucionet përgjegjëse për shkatërrimin

Shembja e Teatrit Kombëtar sulm ndaj 
historisë, asnjë godinë tjetër nuk e mbush 
dot boshllëkun, humbi një pasuri shpirtërore
Aktori Naim Berisha shpre-

het se me rrënimin e god-
inës së Teatrit Kombëtar, 
vendi ynë humbi një pasuri 

të pakthyeshme shpirtërore dhe his-
torike. Aktori Naim Berisha shprehet 
se çdo godinë që të jetë në vend të 
saj do ta shpërfytyrojë atë pjesë të 
Tiranës. Në intervistën për gazetën 
“SOT” aktori Naim Berisha, thotë se 
institucionet shtetërore janë përgjeg-
jës për mos restaurimin, e tani edhe 
për shembjen që ju bë kësaj godine. 
Për aktorin Naim Berisha që dhe më 
parë ka reaguar për problemet që has 
sot arti dhe kultura, Ministria e Kul-
turës është përgjegjësja kryesore për 
mosmarrjen në mbrojtje të godinës së 
Teatrit Kombëtar, sidomos me hyrjen 
e saj në listën e 7 monumenteve më të 
rrezikuara në Evropë. Aktori flet edhe 
për qëndrimin e Shoqatës Sindikale 
të Teatrit Kombëtar të Kosovës 
për Teatrin Kombëtar në Tiranë. Si 
nënkryetar i saj ai shprehet se ndihet 
i paqtuar me veten, që kryeson një 
subjekt si Shoqata Sindikale e Tea-
trit Kombëtar të Kosovës, që ishte 
një ndër të vetmet shoqata teatrore 
në Kosovë, që e mbështeti kauzën e 
mbrojtjes së teatrit prej fillimit. Në 
vijim të problemeve të artit dhe kul-
turës, aktori pohon dhe vështirësitë 
me të cilat përballen artistët në jetën 
artistike, ku sipas tij problemet nisin 
që nga çështjet me ligjet.

-Shembja e Teatrit Kombëtar ka 
ngjallur reagime të shumta. Për ju 
çfarë ka sjellë kjo humbje?

Godina e Teatrit Kombëtar të 
Shqipërisë, ishte një ndër objektet 
e rralla të trashëgimisë së kul-
turës të ngelura në Tiranë e cila për 
vlerësimin tim, duhej të ruhej më 
ç’do kusht. Shembja e kësaj godine, 
është sulm mbi historinë materiale 
të vendit. Më zhbërjen e këtij objek-
ti, institucionet aktuale ekzekutive 
të shtetit, treguan mos respekt për 
historinë dhe të kaluarën e artit 
teatror të vendit. Me rrënimin e saj, 
Shqipëria humbi një pasuri të pak-
thyeshme shpirtërore dhe historike, 
boshllëkun e të cilës, nuk mund të 
kompensoj arkivimi i çfarë do të 
dhëne rreth tij, kudo qoftë. Kam 
bindjen e thellë, se ndërtimi i çfarë 
do godine tjetër në vend të saj, lëre 
më që nuk do të arrijë ta mbushë 
boshllëkun që ajo la, por këtë pjesë të 
Tiranës e cila për guston dhe ndjesinë 
time ishte pjesa më e bukur e saj, do 
ta shpërfytyrojë.

-Sa përgjegjësi kanë institucio-
net në vend dhe si i keni parë deri 
tani qëndrimet e tyre lidhur me këtë 
çështje të Teatrit Kombëtar?

Institucionet shtetërore, janë 
përgjegjëset e vetme për mos restau-
rimin, e tani edhe për shembjen që 
ju bë kësaj godine. Më përjashtim të 
reagimeve të fundit nga institucioni i 
presidentit,nuk kam parë ndonjë in-

stitucion tjetër të shpërfaqë ndjesinë 
apo interesimin, për ruajtjen e këtij 
monumenti. Fatkeqësisht para disa 
vitesh nga e njëjta nomenklaturë 
politike, që udhëheq sot Shqipërinë 

NAIM BERISHA:

me arsyetimin e kthimit të ku-
jtesës historike, disa relikte të 
kohës së diktaturës, u zhven-
dosën nga koha e diktaturës në 
qendër të Tiranës, kurse tani me 
arsyetimin e ndërtimit të një ob-
jekti modern, shembet një objekt 
historik, mu pranë vendvendos-
jes së këtyre relikteve. Zhven-
dosjen e këtyre bunkerëve në 
qendër dhe rrënimin e godinës 
historike të Teatrit Kombëtar, 
nuk kam se si ta kuptoj ndrys-
he, veçse zhvendosje në kohë të 
autokracisë, për të shemb muret 
e demokracisë, të ndërtuara me 
mund ndër vite.

-Ju i jeni bashkuar me qën-
drimin tuaj Aleancës për Mbro-
jtjen e Teatrit, e cila ka nisur 
protestat. Çfarë mund të na thoni 
dhe për deklaratat, që kanë bërë 
artistët nga Kosova?

Kauza për mbrojtjen e 
godinës së Teatrit Kombëtar të 
Shqipërisë, nga komuniteti re-
spektiv në Kosovë ka pasur dy 
lloje mbështetësish; mbështetësit 
e vërtetë, që i qëndruan besnik 
kësaj kauze prej fillimit, duke 
dhënë mbështetje të vazh-
dueshme për ta mbajt godinën 
në këmbë dhe mbështetësit 
hipokritë, që prisnin momentin 

e shembjes për tu ngritur vetë, duke 
vajtuar kumbueshëm mbi gërma-
dhat e saj. Në mesin e tyre për habi 
ka edhe të tillë, që në fillim dolën 
hapur pro shembjes me editoriale 

në mediat e shkruara, për t’ia hap 
varrin godinës dhe më vonë me 
maskë në fytyrë dolën kundër shem-
bjes jo pa paramendim, por për të 
mbajt fjalimin mortor në varrimin 
e saj. Ndihem i paqtuar me veten 
që e kryesoj një subjekt si Shoqata 
Sindikale e Teatrit Kombëtar të 
Kosovës, që ishte një ndër të vetmet 
shoqata teatrore në Kosovë, që e 
mbështeti këtë kauzë prej fillimit. 
Është dëshpërues fakti, se asnjë sub-
jekt tjetër i fushës së teatrit, përveç 
kësaj sindikate nuk doli qoftë edhe 
me një deklaratë të vetme publike 
në mbështetje të kësaj kauze dhe 
mbrojtësve të saj më herët, kur u 
mor në fillim vendimi për shembjen 
e godinës, kur më 24 korrik 2019 u 
sulmuan pamëshirshëm mbrojtësit 
e godinës, kur u mor vendimi për 
bartjen e kësaj pasurie publike nga 
qeveria tek bashkia, kur këshilli 
bashkiak mori vendim definitiv për 
rrënim, por këto reagime ndodhën 
vetëm në fund, kur teatri u shemb.

-Me këto që ndodhën sipas jush 
sa kanë bërë institucionet, Ministria 
e Kulturës në mbrojtje të vlerave të 
trashëgimisë?

Pe rc e p t i m i  i m  ë s h t ë  s e 
Shqipëria si demokraci e brishtë, 
vuan nga liderizmi dhe mungesa 
e sundimit të ligjit. Në një situatë 
të tillë, ku eprori më i lartë ka fuqi 
të pakontestueshme vendosëse, 
institucionet vartëse e humbin 
fuqinë e tyre. Personalisht e kam 
pritur me shumë simpati rinovimin 
e disa monumenteve periferike të 
trashëgimisë nga kjo ministri, si 
përshembull shtëpinë e lindjes së 
shkrimtarit Ismail Kadare në Gjiro-
kastër. Por investimi dhe rinovimi 
i monumenteve të tilla sekondare 
për nga rëndësia, nuk e shfajëson 
këtë institucion për fillimisht neg-
lizhencën e treguar në restaurimin 
e Teatrit Kombëtar dhe mos paran-
dalimin e vendimin për shembjen 
e godinës së tij. Pa marrë parasysh 
fuqisë së saj vendimmarrëse, Min-
istria e Kulturës është përgjegjësja 
kryesore për mosmarrjen në mbro-
jtje të godinës së Teatrit Kombëtar, 
sidomos me hyrjen e saj, në listën 
e 7 monumenteve më të rrezikuara 
në Evropë. 

- Si aktor i teatrit, sipas jush me 
çfarë problemesh janë përballur deri 
tani artistët në jetën artistike?

Problemet janë nga më të ndrys-
hmet, që nga mungesa e hapësirës 
për shpërfaqje të potencialit artis-
tik, deri tek problemet financiare 
dhe ato të diskriminimit, të cilat 
janë të ndërlidhura kryekëput më 
mungesën e sundimit të ligjit. Fat-
keqësisht, sot një aktor i talentuar 
nuk e ka të sigurt rrugën e tij drejt 
suksesit, për shkak të mungesës së 
sistemit të vlerave dhe ndërhyrjeve 
të përhershme nga lart edhe në këtë 
lëmi të kulturës. 

-Çfarë do të donit që të ndry-
shonte në zhvillimin e artit dhe 
kulturës?

Për zhvillimin e artit dhe kulturës 
tek ne, duhet të ndryshohet qasja që 
ka politika ndaj artit dhe institucion-
eve të kulturës, fillimisht duke u përzi-
er më pak në funksionimin e tyre dhe 
duke investuar me shumë financiar-
isht. Një faktor i rëndësishëm është 
miratimi i kuadrit adekuat ligjor dhe 
zbatimi rigoroz i këtij kuadri. 

-Për shkak të pandemisë nga 
koronavirusi aktivitetet artistike janë 
ndërprerë. Sa ju ka penguar ju kjo 
situatë si aktor?

Nuk mund ta abstragojmë fak-
tin, së pandemia ka sjellë një ç’rreg-
ullim të përgjithshëm në funksion-
imin e jetës, përfshirë edhe ndikimin 
e drejtpërdrejt të saj në aktivitetet 
artistike. Duke qenë së unë përveç 
aktrimit dhe regjisë merrem edhe 
me shkrime, këtë kohë më shumë 
e kam konsumuar duke ju përk-
ushtuar këtij vokacioni, si dhe po i 
përpunoj idetë për disa projekte të 
ardhshme.

 - Me kalimin e kësaj gjendjeje 
çfarë mendon se duhet të jetë primare 
nga institucionet për jetën artistike, si 
në Kosovë por dhe Shqipëri?

Primar duhet të jetë krijimi para-
kushteve për punë në kohë post pand-
emie, ku institucionet duhet të pajisen 
me mjetet e nevojshme sanitare, në 
mënyrë që të mos rrezikohet rishfaqja 
e sëmundjes dhe jeta e personelit. Në 
linjë më këtë, pasi sëmundja si e tillë 
nuk do të jetë tërhequr plotësisht, 
është mirë që institucionet fillimisht të 
përgatisin shfaqje me më pak aktorë, 
si dhe të lejojnë publik me numër të 
kufizuar për frekuentimin e tyre, deri 
me kalimin e plotë të rrezikut nga 
pandemia.

- Si aktor çfarë mund të thoni për 
aktivitetin tuaj, projektet që mendoni 
në vijim?

Kam përshtypjen se kur gjërat 
para tregohen e humbin fuqinë e tyre 
dhe rrezikojnë të mos realizohen, 
për shkak të humbjes se energjisë se 
tyre krijuese gjatë procesit krijues, 
prandaj mendoj se ato duhet të ruhen 
për t’u shfaqur në kohën e duhur pa 
bërë zhurmë, për të arritur efektin e 
synuar.

- E vështirë të jesh artist sot në 
kohën që po kalojmë?

Regjisori i madh polak Jerzy 
Grotowski aktorët i ndante në dy 
grupe; në aktorët e shenjt dhe ak-
torët kurtizan. Aktorët e shenjt sipas 
Grotowskit vihen në flijim para publi-
kut, kurse aktorët kurtizane i vardisën 
publikut. Aktorët e shenjt jetojnë për 
artin e tyre, kurse aktorët kurtzian 
jetojnë për lekun e tyre. Ta ruash shen-
jtërinë në këtë kohë, po është shumë e 
vështirë, por për njerëzit idealist asgjë 
nuk është e pamundur. 

Intervistoi: Julia VRAPI
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Dueti im me Kevin Lila titullohet “Re të bardha”. 
Por jam dhe tek pjesa e gjatë e baletit “Monger”. 
Përveç “Monger” që ka koreograf Barak Marshall 
disa pjesë i performojmë nga shtëpia, aq sa mun-
demi. Pjesët e tjera janë ide e jona dhe që kemi 

shprehur ndjesinë tonë në kohë karantine...

Drejtoria Rajonale e Trashëgimisë Kulturore -Berat 
prezantoi disa prej objekteve me vlera historike dhe artis-
tike të trashëguara në familjet beratase. DRTK shprehet 
se disa prej këtyre objekteve janë funksionale edhe në 
ditët e sotme dhe mbartin historinë tonë. “Si qyteti i artit, 
kulturës dhe trashëgimisë në këto familje janë ruajtur 
dhe trashëguar në breza objekte si pjesë e kujtesës dhe 
identitetit. Disa prej tyre ende funksionale në ditët e sotme 
mbartin historinë dhe emocionet e të parëve”, shprehet 
Drejtoria Rajonale e Trashëgimisë Kulturore Berat, për ob-
jektet që u prezantoi në Ditën Ndërkombëtare të Muzeve. 
Në Berat është dhe Qendra Muzeore, një institucion i 
specializuar dhe 
arkivor me sta-
tus “muze kom-
bëtar” në varësi 
të Ministrisë së 
Kulturës, e cila 
administron 
muzeun ikono-
grafik “Onufri” 
dhe muzeu Et-
nografik. Muzeu 
Etnografik ka 
një koleksion 
të pasur prej 
1300 objektesh, 
është dëshmi e 
rëndësishme e 
kulturës, traditës interesante e të pasur të trevës së Be-
ratit. Në katin përdhes një rrugicë e improvizuar e pazarit 
mesjetar, paraqet nëpërmjet objekteve të ekspozuar zeje 
përfaqësuese dhe më të zhvilluara të trevës; qëndistarinë, 
argjendarinë, punimin e bakrit dhe veshje e zbukurime 
që flasin për nivelin aristokratik të jetës së shtresave të 
mesme e të pasura qytetare. Në pjesën e hapur të hajatit 
janë prezantuar zeje që ushtroheshin në kushtet e shtëpisë 
për nevoja familjare. Hajati lidhet në mënyrë të natyrshme 
me pusin dhe oborrin ku janë të ekspozuar objekte gurgd-
hendjeje dhe qeramike. Në katin e sipërm në mjediset e 
dhomave të banesës paraqitet mënyrën e jetesës, organ-
izimi, traditat e zakonet në një familje qytetare të pasur në 
Mesjetën e Vonë. Qytet në UNESCO, Berati vazhdon të jetë 
në qendër të vëmendjes për të huajt. Një qendër historike, 
që për trashëgiminë e saj kulturore vijon të ketë vlerësime 
të shumta. Qyteti i Beratit, deklaruar qytet muze në vitin 
1961 nga qeveria shqiptare, iu shtua listës së trashëgimisë 
kulturore të UNESCO-s në 2008, si një shembull i rrallë i 
një qyteti të periudhës otomane.

Sezoni artistik online, artistët e TOB performojë nga shtëpitë e tyre

historia e disa shërbyesve, të cilët e 
gjejnë veten të izoluar në bodrumin 
e shtëpisë së një zonje abuzive. Vetë 
zonja nuk shfaqet asnjëherë në skenë, 
por simbolizohet nga një zile, e cila 
tingëllon duke vënë në lëvizje shër-
byesit sipas dëshirës së saj. Lufta për 
të mbijetuar ngre çështje të pushtetit, 
vullnetit të lirë dhe kompromisit. Ky 
krijim, ka një kombinim të muzikës 
nga Balkan Beat Box, tek Handel, 
Verdi dhe The Yiddish Radio Project. 
E porositur nga Qendra Suzanne 
Dellal, ky balet me elementë të thek-
suar teatralë është vënë për herë të 
parë në skenë në vitin 2008 e më pas 
duke hapur Festivalin Ndërkombëtar 
të Vallëzimit në Tel Aviv. Lindur dhe 
rritur në Los Angeles, Barak Marshall 
është djali i koroeografes së njohur, 

yllit të kompanisë së baletit Inbal, 
Margalit Oved. Edhe pse i hyrë aksi-
dentalisht në botën e baletit në vitin 
1995, ai u dallua thuajse menjëherë si 
një nga zërat më unikë dhe inovativë 
në Izrael. Krijimi i tij i parë “Aunt Leah” 
është vlerësuar me çmim të parë në 
një kompeticion të rëndësishëm të 
organizuar nga qendra Suzanne 
Dellal. Në vijim të sezoni artistik, 
Teatri i Operës, Baletit dhe Ansamblit 
Popullor prej disa javësh po vijon 
me projektin “Opera me pizhama”, 
ku performancat e artistëve mund të 
ndiqen nga shtëpitë. Në një kohë kur 
aktivitetet në skena janë pezulluar, 
TOB përmes koncerteve, baleteve, etj, 
me artistët që interpretojnë ka përzg-
jedhur pjesë të veprave nga autorë të 
njohur botërorë.

Objektet historike dhe 
artistike të Beratit, pjesë 
e kujtesës dhe identitetit

Trupa e baletit me pjesë nga vepra 
“Monger” dhe duete, në programin artistik
Julia VRAPI

Teatri i Operës dhe Baletit 
po vijon sezonin artistik me 
shfaqjet virtuale. Trupa e bal-
etit dhuroi të tjera emocione 

falë performancave të përgatitura nga 
shtëpitë. Teatri i Operës dhe Baletit 
shprehet se gjuha e trupit dhe lëvizjet 
plot jetë transmetuan optimizëm në 
shfaqjen e radhës të kalendarit online. 
“Monologje, apo duete, midis valësh 
apo përmes resh dhe një mesazh më 
shumë rezistence në këto kohë malli 
e mungesash”, pohon institucioni, që 
prej kohësh po prezanton një program 
artistik, ku artistët performojnë nga 
shtëpitë e tyre në këtë kohë pandemie. 
Solistët e trupës se baletit Enada Vaso, 
Ledia Sulaj, Rovena Shqevi, Lara Liv-
ia, Julind Dervishi, Anxhelo Muçollari, 
Amela Prifti, Fatjon Lito, Andi Vrapi, 
Lori Bala, Besi Skura, Fjoralba Zere 
dhe Kevin Lila u bënë bashkë në 
një mbrëmje në shfaqjen e radhës, 
me performancat e tyre. Mes per-
formacave që ata kishin përgatitur 
nuk munguan dhe ato nga baleti i 
njohur “Monger”, një nga veprat që 
ka qenë më parë në skenën e Teatrit 
të Operës dhe Baletit me koreografi 
nga Barak Marshall. Solistja Ledia 
Sulaj, e vlerësuar me aktivitetin e 
saj artistik në skenën tonë tregon se 
disa nga pjesët që ishin përgatitur 
janë ide e vetë artistëve. Ajo shpre-
het se gjatë kësaj kohe artistët po 
performojnë nga shtëpitë e tyre, aq 
sa ata munden. “Dueti im me Kevin 
Lila titullohet “Re të bardha”. Por 
jam dhe tek pjesa e gjatë e baletit 
“Monger”. Përveç “Monger” që ka 
koreograf Barak Marshall disa pjesë 
i performojmë nga shtëpia aq sa 
mundemi. Pjesët e tjera janë ide e 
jona dhe që kemi shprehur ndjesinë 
tonë në kohë karantine. Të gjitha janë 
të kërcyera në shtëpi”, tregon solistja 
e njohur Ledia Sulaj për shfaqjen e 
radhës të TOB, që u prezantua në 
faqen Facebook dhe kanalin Youtube 
të institucionit.

 Baleti “Monger”
I thellë, me skena dramatike sure-

ale dhe lëvizje atletike, kështu mund 
të përshkruhet baleti “Monger” nga 
Barak Marshall. Dramatikisht pro-
vokativ dhe argëtues “Monger” shkrin 
baletin kontemporan, tepër origjinal 
të Marshall me dialogun me nota 
të larta humori. Në “Monger” është 

Altin Basha: Gjendja e Teatrit 
Kombëtar ishte tejet e rënduar

Ministrja Margariti, inspektim 
në Bibliotekën Kombëtare

Teatri i ri Kombëtar pritet 
të ndërtohet nga Bashkia e Ti-
ranës, por regjisori Altin Basha 
shprehet se pas disa analizave 
doli se gjendja e teatrit ishte 
plotësisht e amortizuar. Në një 
reagim të tij, Basha thotë se 
ambientet e Teatrit Kombëtar 
ishin shumë problematike. “Siç 
është dhe tashmë e njohur, janë 
bërë disa takime publike dhe 
analiza për gjendjen e Teatrit 
Kombëtar. Pas analizave doli 
që gjendja e tij ishte plotësisht 
e amortizuar. Ambientet ishin 
krejtësisht problematike nga 
pikëpamja e konstruksionit, 

e gjendjes së tyre teknike, 
masave kundër zjarrit, etj, 
dhe për këtë arsye u sugjerua 
mbyllja e aktivitetit të Teatrit 
Kombëtar”, u shpreh regjisori 
Altin Basha. Në reagimin e tij, 
Basha thoit se nëse mund të ru-
hej ose jo, kjo është çështje e ek-
spertëve. “Ka ekspertë që thonë 
se duhet ruajtur, ka që thonë 
jo, por të gjithë bien dakord se 
ndërtesa duhej shembur dhe 
opsioni i teatri të ri për mua 
ishte më i vlefshëm, pasi adre-
son të gjitha problematikat. 
Gjendja ishte tejet e rënduar”, 
vijon regjisori Altin Basha.

Ministrja e Kulturës Elva 
Margariti zhvilloi një vizitë në 
Bibliotekën Kombëtare. Min-
istrja shprehet se kjo vizitë u 
krye për të parë masat paran-
daluese ndaj Covid-19. “Gjatë 
inspektimit në Bibliotekën 
Kombëtare, ku janë marrë 
të gjithë masat e nevojshme, 
për të parandaluar Covid-19, 
ndërkohë që ofrohen përsëri 
shërbimet e këtij institucioni”, 
shprehet ministrja e Kulturës. 
Nga institucion në varësi të 
Institutit të Shkencave, në vitin 
1959 Biblioteka Kombëtare e 
Shqipërisë kaloi në varësi të 

Ministrisë së Arsimit dhe të 
Kulturës. Në vitin 1966 ajo 
u zhvendos në një pjesë të 
ndërtesës së re të Pallatit të 
Kulturës, ku gjendet dhe sot. 
Ndryshimet demokratike 
të viteve ’90 sollën mundësi 
ndryshimi edhe në politikat e 
Bibliotekës Kombëtare. Nga 
modeli i bibliotekave të Eu-
ropës Lindore, me kufizime 
të skajshme në sigurimin 
e informacionit dhe shfry-
tëzimin e disa kategorive të 
literaturës, ajo kaloi në heq-
jen e barrierave kufizuese të 
kësaj natyre.

Sandro Landucci: Teatri 
Kombëtar duhet të rindërtohet

Profesor Sandro Landucci 
në Universitetin e Firences 
shprehet se Teatri Kombëtar 
në Tiranë u shkatërrua me ndi-
hmën e policisë, duke shmangur 
dhe kundërshtimin e artistëve. 
Në reagimin e tij profesor Lan-
ducci thotë se Teatri Kombëtar 
i Tiranës ishte një xhevahir i 
arkitekturës moderne itali-
ane dhe teknologji e ndërtimit 
italian, por asnjë nuk duhet të 
përfitojë nga ky shkatërrim. 
“Filmi i Francesko Rosi “Duart 
mbi qytet” flet për Italinë. Edhe 
për këtë duhet të ndiejmë përg-
jegjësinë e denoncimit të këtij 

veprimi miop dhe vetëndësh-
kues për një vend që ne e njohim 
si krenar dhe shumë të lidhur 
me historinë dhe kulturën e vet. 
Për këtë arsye, asnjë nuk duhet 
të përfitojë nga ky shkatërrim; 
përgjegjësit duhet të denonco-
hen dhe të shpallen përgjegjës 
para Evropës; Teatri Kombëtar 
duhet të rindërtohet. Italia 
mund ta marrë përsëri këtë 
përgjegjësi dhe të ofrojë ndi-
hmën e saj”, pohon në reagimin 
e tij profesori italian. Shembja e 
Teatrit Kombëtar ka sjellë dhe 
të tjera reagime nga profesorë 
të vendit fqinj.
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EKIPET QË LUFTOJNË 
PËR VENDIN E DYTË 

DHE TË TRETË

Kosova merr një nismë të fortë 
për rikthimin e futbollit. “Ministri në 
detyrë i Shëndetësisë, Arben Vitia, dhe 
drejtori i IKSHPK-së, prof.dr. Naser 
Ramadani, me kërkesë të FFK-së, i 
kanë ndërmarrë të gjitha masat për t’i 
siguruar testet e nevojshme për futbol-
listët dhe stafin e klubeve dhe tashmë 
janë krijuar edhe ekipet mjekësore të 
cilat do t’i kryejnë testimet tek futbol-
listët në çdo klub. Andaj, FFK kërkon 
nga futbollistët që të jenë të qetë dhe 
të vazhdojnë punën pa panik me ud-
hëzimet e parapara nga IKSHPK, me 
shpresë dhe besim se i gjithë procesi 
i testimit do të kalojë mirë dhe asnjë 
prej futbollistëve nuk do të rezultojë 
pozitiv në Covid-19”, thuhet në njoftim.

VLLAZNIATirana duket e pakapshme për Champions, Kukësi favorit kryesor në Europa League, të tjerët...

Adriatik BALLA

Kategoria Superiore do të 
nisë më 3 qershor. Natyrisht, 
kthehet në fushë për të luajtur 
ato 10 xhiro të mbetura të 

kampionatit, pas 3 muajsh ndërprerje 
të garës për shkak të koronavirusit. 
Vendin e parë e mban Tirana, e cila 
është e shkëputur me 9 pikë nga vendi 
i dytë dhe mbyllja si kampione e garës 
duket e pashmangshme dhe praktikisht 
Tirana duket e pakapshme në këto javë 
të mbetura, prandaj ka gjasa maksimale 
të marrë pjesë në Champions. Lufta do 
të bëhet për dy vendet që të çojnë në 
Ligën e Europës (vendi i dytë dhe i tretë 
në renditje), pozicione për të cilat janë në 
garë plot 7 ekipe. Kështu, Kukësi duket 
më i avantazhuar, pasi është në vend të 
dytë me 44 pikë, ndërsa më pas vjen Laçi 
dhe Skënderbeu me 41 pikë. Pas tyre 
renditet Teuta me 40 pikë. Siç shihet, janë 
katër ekipe që luftojnë për vend të dytë 
dhe diferenca është vetëm 4 pikë. Por 
nuk mund të përjashtohen nga ky ob-
jektiv edhe klubet e Bylisit e të Vllaznisë, 
që kanë respektivisht 36 dhe 35 pikë, të 
cilat jo vetëm teorikisht kanë shanse 
të kapin vendin e tretë, pozicion që i 
çon automatikisht në Ligën e Europës. 
Janë 10 javë garë dhe të gjithë kanë 
objektiv Europën, prandaj nuk pritet të 
ketë aleanca që prishin garën. Të gjithë 
duan maksimumin për vete dhe kjo e 
bën garën të ethshme dhe për herë të 
parë s’do të ketë konjuktura që e prishin 
kampionatin. Të paktën jo në këtë fazë 
rikthimi. Tabela e mëposhtme e sqaron 
më mirë këtë, por edhe deklaratat e 
lojtarëve të skuadrave të ndryshme si 
Bregu i Skënderbeut dhe Arapi i Teutës. .

Dejvi Bregu: Skënderbeu 
e ka një shans për Europën

Me rikthimin e futbollit, 24-vjeçari 
dejve Bregu ka mundësinë të thyejë 
rekordin personal të golave dhe në 
këtë mënyrë në një rrjedhë logjike 
nuk ka se si të mos ndjehet i lumtur 
që shumë shpejt ai dhe Skënderbeu 
do të jenë sërish në fushë në një 
sfidë kampionatin. “Gjithmonë është 
bukur të bashkohesh, pasi vinim 
nga një periudhë mjaft e mirë, qoftë 
personale, qoftë edhe si ekip. Meg-
jithatë kemi qenë një kohë të gjatë 
pa aktivitet, ndaj shpresoj të gjejmë 
sa më shpejt formën më të mirë”, u 
shpreh Bregu. Aktorët kryesor në 
futbollin shqiptar në përgjithësi kanë 
rënë dakord për një temë, koha është 
e pamjaftueshme, dhe në këtë rrjedhë 
mendimi është edhe anësori vlonjat, 

megjithatë shpresa për të bërë mirë 
është e pranishme tek bardhekuqtë. 
“Normal që periudha për t’u përgat-
itur nuk është aspak e mjaftueshme, 
por unë kam besim te ekipi se mund 
t’ia dalim, pasi kemi cilësi në grup”, 
nënvizoi vlonjati. Në çastin kur 
kampionati u ndërpre për shkak të 
pandemisë Skënderbeu ndodhej në 
vendin e 4-ët, një pozicion që edhe 
mund të të dërgojë në Europë, dhe 
pikërisht pjesëmarrja në Europë 
nëpërmjet klasifikimit është objek-
tivi i madh, më pas natyrisht duhet 
pritur gjykata federale. “Kur ecën 
mirë, normalisht që do pretendosh 
për më lart dhe ne e kemi treguar që 
jemi të barabartë me këdo nga ekipet 
e para të renditjes. Shpresoj të ruajmë 
këtë pozicion dhe pse jo të ngjitemi 
më lart”, shtoi sulmuesi. 

Shenja e parë e rebelimit të fut-
bollistëve u dha në Shkodër. Lojtarët 
nuk pranojnë të stërviten pasi nuk 
janë paguar prej janarit. Kështu, ditën e 
djeshme, futbollistët e Vllaznisë bojko-
tojnë stërvitjen për shkak të pagave të 
pashlyera. Këtë të enjte futbollistëve u 
është komunikuar nga administratori 
Suad Lici se nuk mund të paguhen për 
dy muajt e qëndrimit në karantinë (u 
është dhënë paga e luftës nga FSHF), 
por do të marrin pagat në muajt qer-
shor dhe korrik, pasi do të shtyhet 
sezoni. Futbollistët, pasi u konsultuan 

me njëri-tjetrin, nuk e pranuan këtë 
propozim, duke bojkotuar stërvitjen. 
“Diskutuam me futbollistët për vazh-
dimësinë, ua bëra të qartë që klubi nuk 
mund të paguajë një punë të pakryer. 
Në kushte të jashtëzakonshme kanë 
marrë një pagë minimale të FSHF-së. 
Futbollistët më kërkuan që të merrnin 
së bashku një vendim e si duket nuk 
janë dakord”, sqaroi në lidhjen e drejt-
përdrejtë me “FanZone” administratori 
Lici. Por çfarë do të ndodhë nëse palët 
nuk gjejnë gjuhën e përbashkët? “Nëse 
futbollistët do të bojkotojnë, do të jemi 

të detyruar të luajmë me ekipin e të 
rinjve. Lojtarët kanë kontratë dikush 
deri në fillim të qershorit e një pjesë 
e mirë deri më 31 maj. Në kërkuam 
mirëkuptim për ta shtyrë deri në fund 
të korrikut. Kemi pa likuiduar vetëm 
muajin shkurt. Muajt mars dhe prill 
futbollistët t’i marrin në qershor dhe 
korrik, sigurisht nëse do të biem da-
kord. Edhe unë kam pesë muaj pa pagë 
dhe kjo është situatë shumë e vështirë. 
Ua kam bërë të qartë se për sa kohë që 
nuk kemi para, sepse Bashkia nuk ka 
miratuar, s’kemi rrugëdalje.”

Vllaznia në protestë, lojtarët nuk 
pranojnë të stërviten pa u paguar

Kosova do të bëjë 
teste anti-Covid për 
të gjithë Superligën

Gilman Lika: Lojtarët 
e huaj janë pa drita, 
nuk shtyhet kështu

Ardit Hoxhajt : Presidenti 
i Bylisit s’më lejoi të 

kalojë tek PAS Janina

SURPRIZA

PENGU
Arapi: Teuta e aftë për të zënë një 

vend që e çon në Europë
Pavarësisht se disa herë “djemtë e 

detit” janë përgatitur me grupe të difer-
encuara, ata e kanë pritur me durim rin-
isjen e seancave stërvitore me kapacitet 
të plotë, këtë fakt e konfirmon kapiteni 
i Teutës, Renato Arapi. “I shoh të gjithë 
djemtë entuziastë për rikthimin në 
stërvitje, pasi kemi kaluar në periudhë 
të vështirë. Janë të gjithë në humor 
dhe të angazhuar maksimalisht për t’u 
përgatitur sa më mirë për sprintin final 
të sezonit”, tha Arapi. Përvoja e ka bërë 
të kuptojë se koha është e shkurtër për 
të qenë plotësisht gati më 3 qershor, 
megjithatë sipas 33-vjeçarit, Teuta do 
të tentojë maksimumin për të qenë në 
formën e pretenduar. “Duhet të kishim 
më shumë kohë për stërvitje, por besoj 
se do të arrijmë një farë niveli për të 
përballuar me sukses pjesë ne mbetur 
të sezonit. Çdo gjë që e lejon matem-
atika, nuk është e paarritshme, por 
ne do të provojmë deri në fund për ta 
mbyllur sezonin në vendin e dytë, pasi 
vetëm Tirana është disi e shkëputur”, 
shtoi futbollisti.

Sulmuesi i Flamurtarit, Ardit Hox-
haj, duke folur për “Supersport”, tregoi 
pengun e karrierës së tij. 25-vjeçari 
nuk e përjashton mundësinë e qën-
drimit në Vlorë, nëse do të ketë një 
projekt serioz. Por së pari ai flet për 
karrierën e tij dhe pengun e një kalimi 
në Superligën e Greqisë. “Pengu im 
ky është, që nuk kalova te Pas Janina. 
Shkova atje, kur ekipi po përgatitej për 
kupat e Europës. Ishte arritur para-
prakisht marrëveshja për 30 mijë euro 
dhe 50 për qind të kartonit. Do të luaja 
direkt në Europë, sepse trajneri më 
pëlqente dhe më kishte programuar 
në formacion. Presidenti i Bylisit rriti 
pretendimet dhe nuk u arrit marrëve-
shja, ky është pengu im”, tha ai. 

Kapiteni i Vllaznisë, Gilman Lika, 
foli ashpër për situatën tek klubi shkod-
ran pas skandalit prej disa muajsh pa u 
paguar, teksa ka lojtarë që rrinë pa dri-
ta. “Muaji fundit që kemi marrë rrogën 
është muaji janar. Akush nuk është 
paguar, jabanxhinjve nuk u është sigu-
ruar as ushqimi dhe u janë prerë dritat. 
Kështu luhet futboll?! Paga e FSHF-së 
nuk del për të shtyrë një javë. Propozimi 
ynë është të paguhemi rregullisht deri 
në fund të majit, pastaj të vendosë klubi 
një pagë minimale. Duhet të paguhet 
qiraja dhe ushqimi i futbollistëve, kjo 
është minimale. Unë po flas në emër të 
të gjithë grupit, nuk mund të vazhdohet 
më kështu”, tha ndër të tjera kapiteni i 
Vllaznisë, Gilman Lika.

Presidenti i skuadrës së Tiranës, Refik Halili, 
tha së fundmi për mediat se ishte pro ndryshimit të 
rregullores dhe bërjen e 5 zëvendësimeve. “Të them 
të drejtën unë e kisha dëshirën që ne ta vazhdonim 
kampionatin dhe them që u bë gjëja më e mirë. 
Edhe nëse do ta fitonim në tavolinë do të ishim 
nën urdhrat e Federatës dhe UEFA-s, por me mira 
është që do të luhet në fushë. Më e mira është ta 
fitojmë në fushë edhe pse nuk ka përfunduar ende 
kampionati dhe shpresojmë ta festojmë me tifozët. 
Nuk jam i shqetësuar për skuadrën time pasi kemi 
një kontigjent të mirë lojtarësh dhe mund t’iu them 
që ne na bëhet mirë këto 5 ndërrime pasi kemi 
shumë lojtarë në dispozicion. Unë them që duhet 
të përqendrohem te skuadra ime dhe nuk kam 

asnjë shqetësim”, tha ai. Më pas foli për licencimin 
e klubit për në Europë. “Nga viti i shkuar edhe deri 
këto ditë, klubi paguan detyrimet e prapambetura. 
Përsa i përket tatimeve kemi bërë një marrëveshje 
dhe kemi paguar një shifër të konsiderueshme dhe 
po shkojmë drejt zbardhjes. Ne i kemi plotësuar 
të gjitha pikat që duhen dhe i jam mirënjohës 
të gjithëve që kanë bërë të mundur realizimin e 
këtyre pikave. Ndërkohë, jam i mendimit që nëse 
do të vazhdonte kampionati, unë pagesat do t’i 
bëja. Nëse flasim tani ekipi do të zhvillojë dy muaj 
shtesë dhe ne do të paguajmë këto muaj. Pagesat 
që ata kanë në kontratë unë do t’ua plotësoj 100%. 
Shpenzimet kanë qenë të jashtëzakonshme dhe të 
pa përballueshme. Nuk kam qejf të flas për çështje 

financiare, por këto dihen. Do ishte mirë që të lufto-
jmë që në këtë 100-vjetor ta çojmë drejt zbardhjes 
dhe mos të flasim më për të shkuarën dhe borxhet 
e të jemi të pastër. Të ardhurat që mund të shkojnë 
janë se ne jemi në kryeqytet, dhe jemi skuadra me 
më shumë trofe. Gjithashtu ne kemi tifozerinë më 
të zjarrtë dhe për këtë flasin faktet”, shtoi Halili. 
Presidenti i bardhebluve komentoi edhe dëshirat 
e disa lojtarëve të Kombëtares që të luajnë për 
Tiranën. “Unë them që ne jemi të hapur dhe për 
mua është kënaqësi që këta lojtarë thonë që duan 
të luajnë me ne. Ne nuk kemi pasur kontakte direkt 
me këta lojtar, vetëm ka lëvizje. Unë i falënderoj e 
jam i gëzuar që zgjedhin klubin e Tiranës dhe kjo 
bën që të punoj më shumë”, nënvizoi më tej Halili.

Halili qetëson fansat e Tiranës: Jemi për titull dhe të licencuar për Europën

7 ekipe në garë për 2 vende në Europa 
League, aleancat nuk funksionojnë
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Mediat turke njoftojnë se Totenhemi 
i ka ofruar 5 mln euro për sulmuesin 
kosovar. “Spurs” e shohin përfaqësuesin 
kosovar si alternativë ideale të Herri 
Kejnit. Megjithatë, oferta e parë e 
nënkampionit aktual evropian është 
thuajse qesharake. Kjo pasi Fenerbahçe 
i kërkon së paku 20 milionë euro për 
kartonin e prizrenasit, njofton mediumi 
turk “A Spor”. Sidoqoftë, negociatat në 
mes të klubeve për 26-vjeçarin pritet 
të vazhdojnë. Mediat turke raportojnë 
se interesim për Muriqin kanë shfaqur 
edhe Lacio e Napoli në Itali. Gjithashtu, 
në Angli e pëlqejnë edhe Mançester 
Junajtid, Njukasëll etj. Totenhemi nuk 
ka mundësi ta blejë për 5 mln euro sul-
muesin më të mirë të Superligës turke. 

EKIPIPortieri i Kombëtares optimist për realizimin e objektivave madhore në karrierën e tij

Adriatik BALLA

Në kampionatin italian luajnë 
një pjesë e rëndësishme e 
grupit bërthamë të skuadrës 
përfaqësuese dhe një pjesë 

e këtyre lojtarëve kanë arritur nivele të 
larta. Në këtë grup veçohen dy portierët, 
Etrit Berisha dhe Thomas Strakosha, i 
pari me SPAL-in dhe tjetri me Lacion, 
të cilët kanë siguruar profil shumë të 
lartë dhe janë nga më të mirët jo vetëm 
në skuadrat e tyre, por në krejt Serinë 
A italiane. Strakosha këtë edicion 
po rivalizon për titullin dhe kjo është 
pozitive për një futbollist shqiptar, pasi 
mund të bëhet i pari në këta 2-3 dekadat 
e fundit që fiton titull në nivelin më të 
lartë të futbollit italian. Në fakt, lojtari ka 
zbuluar për mediat italiane se ka pasur 
një shqetësim muskulor, një dëmtim 
prej të cilit po rikuperohet pak nga pak 
dhe do të kthehet në formë së bashku 
me grupin për të qenë gati për duelet 
e mëdha. Sikurse shkruajnë edhe vetë 
mediat italiane Thomas Strakosha po 
e kalon problemin fizik prej të cilit ka 
vajtur prej disa muajsh. Më 22 prill ai iu 
nënshtrua një ndërhyrjeje për të riku-
peruar një frakturë të vogël në gishtin 
e pestë të këmbës. Në një intervistë të 
fundit “gardiani” i Lacios foli për shumë 
tema, veçanërisht për objektivat e Lac-
ios. “Kam një problem të vogël, por po 
kthehem. Gjendje, krahasuar me tri javë 
më parë është përmirësuar, tani presim 
që të rinisë kampionati për të bërë atë që 
na pëlqen të gjithëve. Nuk e kemi hequr 
nga mendja, dashuria jonë është futbol-
lit. Nuk të largohet nga mendja, jetojmë 
me të”, theksoi Strakosha. Më pas ai foli 
për objektivat e Lacios, ku është fare 

i qartë, sepse do titull dhe Champions 
League. “Objektivi unë është të mbetemi 
në zonën Champions. Për momentin, 
jemi të dytët dhe aspirojmë edhe për tit-
ullin. Askush nuk e priste që do të mund 
të luftonim për vendin e parë. Në fillim, 
as që e besonim se mund të luftonim për 
kreun, më pas patëm një rritje shumë të 
rëndësishme gjatë sezonit. Ajo që ndo-
dhi gjatë këtij sezoni, është diçka që nuk 
kishte ndodhur më parë. Do të shihet se 
cilët trajnerë dhe përgatitës atletikë janë 
treguar më të zotë. Në ndeshjet e para 
duhet të rigjejmë formën fizike, pra do 
të lodhemi pak. Problem do të jetë edhe i 
nxehti, nuk më kishte ndodhur më parë 
që të luaja në qershor dhe korrik”, shtoi 
gardiani kuqezi.

Lacio dhe Kombëtarja, 
dy dashuri njëkohësisht

Thomas Strakosha është shndërru-
ar në lider i Lacios, duke qenë një nga 
pikat e forta të formacionit, autoritar i 
pazëvendësueshëm në repartin e prapa-

vijës. Ai erdhi nga zero, ia doli me punë 
të fitojë privilegjet që ka aktualisht, privi-
legje (titullar) që i mban me djersë. Luan 
mirë në të gjitha format, përfshi dhe 
lojën me këmbë. “ Nisëm ta provonim që 
kur mbërriti Inzagi, u desh kohë dhe tani 
po marrim frytet. Në lojën tonë dëfrehen 
të gjithë dhe krijohet shumë, edhe pse 
rrezikojmë pak. Pa rrezikuar, ndeshjet 
do të përfundonin 0-0. Më pëlqen të 
luaj me këmbë, më mban aktiv në lojë. 
Në stërvitje nuk ka ndryshuar asnjë, 
ruajmë mentalitetin për të qarkulluar 
gjithmonë topin. Nuk më interesojnë 
shumë të dhënat, jam i kënaqur kur 
skuadra fiton. E di ku gaboj dhe si duhet 
të korrigjohem. Pastaj, të kesh në fushë 
një si Milinkoviç është njësoj sikur ta 
kesh topin në bankë, për të rinisur më 
pas”, thotë gardiani shqiptar më pas 
Strakosha flet për Lacion si skuadër dhe 
atmosferën nga brenda grupit. “Jemi të 
gjithë djem të zotë, nuk është e lehtë të 
gjesh një skuadër të tillë. Është krijuar 

Majlinda Kelmendi është xhud-
istja me të cilën është përballur më 
së shpeshti zviceranja Eveline Cishop. 
28-vjeçarja Cishop i ka humbur të 
gjitha tetë përballjet me kampionen 
olimpike, në nivel të rriturash. Xhud-
istja nga Zvicra vazhdimisht flet me 
respekt maksimal për Majlindën, 
ndërsa kështu ka vepruar edhe së fun-
di në një intervistë për “JudoCrazy”. 
Ajo ka treguar se me Majlindën ka më 
shumë se tetë përballje. Është pyetur 
nëse mendon se do të jetë në gjendje 
të mposhtë Majlindën në përballjen 

e ardhshme. “Është fakt interesant se 
Kelmendi është në moshë të njëjtë me 
mua. Kur ne ishim fëmijë, ajo shpesh 
ka ardhur në Zvicër për të ushtruar 
dhe kam luftuar ndaj saj shumë herë 
në garat vendore. Kështu që rivaliteti 
ynë në fakt është shumë më i her-
shëm se që njerëzit e dinë. Nëse mbaj 
mend mirë, e kam mposhtur një herë 
…”, ka thënë Eveline Cishop, që po 
ashtu është xhudiste e nivelit të lartë, 
por jo e nivelit të Majlindës. “Është 
vërtetë luftëtare e fortë që fizikisht 
është në nivel shumë të lartë. Ka po 

ashtu hedhje shumë të forta nga ijet. 
Por unë e kam hedhur atë dy apo tri 
herë në gara. Kam besim se mund ta 
mposhtë atë. Ndoshta jo në përballjen 
e ardhshme, por në të ardhmen e 
afërt”, ka shtuar Cishop. Cishop ka dy 
medalje të bronzta evropiane, ndërsa 
ka suksese edhe në gara tjera të xhu-
dos. Majlinda (29) më së shumti për-
ballje ka me italianen Odete Giufrida, 
gjithsej dhjetë. Bilancin ndaj saj e ka 
shtatë fitore e tri humbje. Me Andrea 
Çitu, Mareen Kraeh e Karolina Pien-
kovska, ka bilanc 7:0, pra vetëm fitore.

Xhudistja zvicerane elozhe për Majlinda 
Kelmendin: Më ka mundur 8 herë 

Totenhemi ofron 
5 mln euro për Muriqin, 

Fenerbahçe do 20

Kukësi, hapa 
konkretë për të kapur 
Tiranën në renditje

Liverpuli largon Shaqirin, 
“xhuxhi” shqiptar 
drejt Bundesligës

SULMUESI

LËVIZJA

një familje e vërtetë, edhe sepse nuk ka 
ndryshuar organika gjatë këtij cikli, pra 
ka një vazhdimësi të grupit. Shpresoj që 
në përfundim të sezonit të jemi mbro-
jtja më e mirë”, shtoi ai. Nuk mund të 
mungonte një mendim i tij për Kom-
bëtaren kuqezi të trajnerit Edi Reja si 
dhe skemën taktike të preferuar. “Më 
vjen mirë që Kombëtarja po rinovo-
het. Jam krenar që kam shkuar të 
luaj për Shqipërinë. Fjalët e mira më 
gëzojnë, por dua të përmirësohem 
për të dhënë më shumë si te Lacio 
dhe të Shqipëria. Më pëlqen skema 
3-5-2. Ndihem mirë me këtë rreshtim 
për mënyrën sesi e qarkullojmë topin. 
Unë mund të gjej më shumë zgjidhje. 
Të jesh portieri i Lacios nuk është e 
thjeshtë, me ka dhënë shumë motivim. 
Është privilegj të luash kaq i ri titullar te 
Lacio dhe sigurisht kënaqësi”, përfun-
doi portieri i Kombëtares së Shqipërisë, 
Thomas Strakosha.

Mediat britanike raportojnë se 
Liverpuli do ta shesë këtë verë Xherdan 
Shaqirin. Në fakt, mediumi “The Atletic” 
raporton se “Reds” do t’i shesin disa lo-
jtarë, përfshirë këtu edhe përfaqësuesin 
zviceran, për të bërë para për prurje 
të reja. Liverpuli synon t’i fitojë 40 
milionë euro nga shitja e 28-vjeçarit. 
Kosovari nuk ka arritur ta bindë traj-
nerin Jurgen Klop t’i japë më shumë 
hapësira në ekip. Dhe Shaqiri mund t’i 
bëjë valixhet gati për t’u larguar nga 
“Anfield Road” gjatë verës. Interesim 
për mesfushorin ofensiv ka shfaqur 
Gallatasarai në Turqi. Siç dihet, Shaqiri 
e ka fituar dy herë Champions, me 
Bajernin dhe me Liverpulin. Ai mund 
të largohet në korrik ose gusht.

Kukësi është skuadra që po merr 
hapa konkretë për të menaxhuar 
situatën pas Covid-19 dhe rikthimit të 
Superiores në fushën e lojës. Hapi i parë 
ishte grumbullimi në Elbasan, ku kanë 
prenotuar një hotel të tërë dhe po stërvit-
en të veçuar dhe larg çdo presioni. Hapi 
i dytë është zhvillimi i një miqësoreje 
për të parë sesi është gjendja e skuad-
rës. Gjatë kësaj fundjave verilindorët 
do të lënë Elbasanin për të udhëtuar 
në Cërrik, pasi kanë rezervuar një 
miqësore me ekipin vendas, Turbinën. 
Asnjë skuadër tjetër nuk ka zhvillu-
ar miqësore gjatë këtyre ditëve dhe 
Kukësi është i pari mes të mëdhave të 
Superiores. Plani për të arritur Tiranën 
është bërë më serioz se kurrë.

Lojtarët e Kombëtares po përpiqen të 
lënë pas krahëve trishtimin që solli koro-
navirusi, ndërkohë që po përgatiten për t’u 
kthyer në fushën e lojës. Në Spanjë ka disa 
lojtarë tanët, një prej tyre është Ivan Balliu, 
i cili shpreson që shumë shpejt të kthehet 
në fushën e lojës dhe të festojë, ashtu siç ka 
bërë shumë herë në këtë sezon me fanellën 
e Almerias, ku është kthyer në një titullar 
fiks. Mbrojtësi i përfaqësueses shqiptare 
është një prej të paprekshmëve të këtij klubi 
i cili po marshon qetësisht drejt ngjitjes në 
La Liga, pasi ka treguar në këtë edicion se 
është superior ndaj skuadrave të tjera në La 
Liga 2. Ndaj edhe Balliu, në intervistën e tij 

të dhënë sot nëpërmjet rrjeteve sociale, ka 
shpjeguar se si po përjetohet kthimi në fushë 
dhe fakti që ekipet mund të luajnë çdo 72 orë 
për të mbyllur këtë edicion. “Kemi fatin që 
kemi një departament mjekësor me shumë 
fizioterapistë për rikuperimet. Thuajse do t’i 
harrojmë stërvitjet dhe përgatitjet e ndesh-
jeve do të jenë të vështira. Por kemi një staf 
shumë të mirë. Meqë objektivi është aq i 
madh, do të kemi kohë për të pushuar më pas 
dhe ta festojmë në Ibiza”, tha duke qeshur 
lojtari. “Ky grup ka cilësi, futbolli tani do të 
jetë shumë më tepër fizik dhe kush arrin 
më mire në minutat e fundit, do të sigurojë 
shumë fitore, ndaj duhet punuar shumë pasi 

vetëm cilësia nuk fiton, por të ndihmon”, 
vijoi ai, duke sinjalizuar se të gjithë duan me 
çdo kusht atë kthim pas 13 vitesh të ekipit në 
La Liga. “Një ditë më parë isha në plazh duke 
luajtur me djalin tim dhe u afrua një prind 
duke më thënë se duhej të ngjiteshim… ose 
duhej të ngjiteshim. Kam dëgjuar që njerëzit 
duan që të ngjitemi me çdo kusht, ndjehet kjo 
klimë në qytet dhe kjo dëshirë. Golat? Nuk 
kemi folur për festime të veçanta, por nëse 
shënoj një gol tjetër, nga ato pak që arrij të 
shënoj, e sigurt që do t’i përqafoj të gjithë. 
Këto rregullat që nuk mund të prekësh një 
shok skuadre në fund harrohen për shkak të 
presionit e tensionit të ndeshjes”, tha Balliu.

Balliu: S’kam frikë nga koronavirusi, po shënova do të përqafoj shokët

Strakosha flet si lider i Lacios: Dua titullin 
në Serie A dhe Champions League

“Më vjen mirë që 
Kombëtarja po rino-
vohet. Jam krenar që 
kam shkuar të luaj 
për Shqipërinë. Fjalët 
e mira më gëzojnë, 
por dua të përmirëso-
hem për të dhënë më 
shumë si te Lacio dhe 
të Shqipëria...”



GAZETA SOT22  E Premte 22 Maj 2020

.............

SUDOKU

FJALEKRYQI SOT

HORIZONTAL VERTIKAL

Dakota Johnson: E vështirë të ndihesh 
pozitiv, kur bota është e trishtuar

1-Që vepron me gjallëri 2- Vepër muzikore ku aktorët në skenë këndojnë, 
kërcejnë, recitojnë, luajnë me lojëra akrobatike 3- Komb, Atdhe 4- Tip autom-
jeti gjerman 5- Harbut, përgjysmë 6- Element Satirik 7-Arkivol 8- Një opera e 
kompozitorit Maskanji 9- Është fshat i Malësisë së Madhe 10- Adelina e letrave 
në indic 11- Saki i futbollit italian 13- Janë molusqe që formojnë shkëmbinj, 
pa fund 14- Kundroj, shikoj me ëndje një peizazh 15- I thonë edhe çitjane 
apo brekushe që mbajnë gratë çame 16- Çarls ...,m shkrimtar anglez, autori 
i romanit “David Koperfild”, pa fund 18- Shabani i politikës 19- Vend e varur 
nga ana administrative nga një tjetër që e ka mundur në luftë 20- Lloj bostani 
e verdhë dhe vezak 22- Një perime vjeshte 23- Shportë me thupra 25- Kokona i 
letrave, njihet edhe si formuluesi i fjalorit frëngjisht 26- Lloj automjeti Range ... 
27- Kompozitori hungarez Franz ... 28- Një objekt fetar i besimtarëve bektashi-
anë 29- Është kafsha më elegante e Savanës 30- Njëlloj si provim 32- Johan 
Sebastian 33- Një fjalë pa qëllim 34- Vulë Ushtarake 35- Ndërmarrje Ndërtimi.

1- Miratohet 7- Metropoli ynë 12- Irena..., aktore 
amerikane me origjinë greke 13- Ai gënjen peshkun 
14- Xhaketë 15- Fëmijë i paligjshëm 16- Aktori Irvin në 
indic 17- I pandershëm 19- Mikrob 20- Barrelë primitive 
21- Lloj bostani i verdhë dhe vezak 22- Janë kafshë nga 
Peruja, përdoren edhe për ngarkesë dhe kanë lesh të mirë, 
shumës 23- Iliri regjisor 24- Gojëdhënë 25- Dëshmori i 
parë ... Lçi 26- Vendqëndrim i anijeve para se të hyjnë në 
port 27- I thonë drurit të dushkut ndryshe 28-Njëlloj si 
kapriçot 29- Titulli shkencor 31- Grabit, pa të butat 32- 
Është ai që kryen një punë në vend të një tjetri 33- Ish fut-
bollisti anglez i viteve 1985 Kigan 34- Një fshat i Tiranës 
në rrugën për në Ndroq 35- Një tregim i gjatë që përsh-
kruan një ngjarje nga jeta 36- Flitet 37- Leverdit, fitimet.

Aktorja e njohur Dakota Johnson së fundmi foli 
për vuajtjet e saj nga beteja me depresionin. Pas më 
shumë se dy muajsh e bllokuar në shtëpi për shkak 
të pandemisë Covid-19, aktorja e “Fifty Shades” u 
tregua e hapur me fansat e saj për mënyrën se si ajo 
po e menaxhon depresionin gjatë karantinës. Dakota 
u shpreh se kur njerëzit nuk janë me familjen nuk 
munden të bëjnë gjërat e vlefshme. “Ju jeni në shtëpi, 
nuk jeni me miqtë tuaj, nuk jeni me familjen tuaj, nuk 
jeni në gjendje të bëni gjërat që ju bëjnë të ndjeheni të 
vlefshëm”, tha Johnson, 30 vjeçare, për emisionin “Ex-
tra” ndërsa promovonte filmin e saj të ri, “High Note”, 
shkruan “DailyMail”. Më tej Johnson tha se ndjen 

keqardhje kur bota është e trishtuar dhe kjo ndikon 
shumë tek ajo. “Unë mendoj se ka gjithashtu dhimbje 
dhe trishtim të pamasë duke u përsëritur vazhdimisht 
në botë. Kështu që është e vështirë të ndjehesh plotë-
sisht pozitiv çdo ditë, kur bota është e trishtuar tani”, 
tha ajo. Disa nga gjërat që Johnson i ka praktikuar 
ndërsa ishte duke luftuar në betejën e saj me shën-
detin mendor, përfshijnë meditimin, ecjen në natyrë 
dhe të qenit e sjellshme me trupin dhe vetveten. “Janë 
ato gjëra të vogla, që të ndryshojnë përfundimisht”, 
shtoi ajo. Aktorja edhe më pare është treguar e hapur 
për problemet e saj me shëndetin mendor, gjatë një 
interviste për revistën “Marie Claire”.

Luani, mbreti 
i pyllit

Luani, mbreti i pyllit shëtit për 
të takuar kafshët e ndryshme. Sheh 
zebrën dhe i thotë me zë të lartë:

-Më thuaj zebër, kush është 
mbreti i pyllit?

Zebra përgjigjet:
-Jeni ju zotëria im.
Sërish me tonin e tij tepër të 

ashpër ai i drejtohet elefantit:
-Më thuaj elefant kush është 

mbreti i pyllit sipas teje?
Elefanti e sheh nga këmba deri 

tek koka dhe e gjuan me noçkën. Lu-
ani ngrihet dhe i bërtet me ton të lartë:

-Më thuaj luan kush është mbreti 
i pyllit?

Elefanti me noçkën e tij e çon 
edhe më larg. Pas pak luani sërish 
bërtet:

-Nëse nuk të mbahet mend se 
kush është mbreti i pylli është i kot 
gjithë ky zemërim.

Milingonat në lojën 
e futbollit

Disa milingona luanin futboll në 
fund të gotës. Njëra tepër e kënaqur 
nga loja i thotë të tjerave:

-Nëse do të fitojmë, vitin tjetër do 
të luajmë për të fituar kupën.

Ariana Grande, 
mesazh për sulmin 

në “Manchester Arena”
Ariana Grande ka ndarë një 

mesazh të përzemërt për fansat e 
saj para tre vjetorit të sulmit terrorist 
në “Manchester Arena”. Këngëtarja 
26-vjeçare bëri një postim prekës 
në rrjetin social, Instagram, duke u 
treguar fansave se zemra e saj ishte 
me ta. “Dua të marr një moment për 
të pranuar dhe dërguar dashurinë 
time për të gjithë ata, që po ndiejnë 
trishtimin në përvjetorin e tretë që 
vjen këtë kohë”, ka shkruar ajo. 
Krijuesja e shumë hiteve shtoi se 
incidenti tragjik vazhdon të ketë një 
ndikim mjaft të madh edhe në ditët 
e sotme. “Asnjë ditë nuk kalon pa 
më prekur mua dhe të gjithë juve. 
Unë mendoj për ju gjatë gjithë javës 
dhe fundjavës. Zemra, mendimet 
dhe lutjet e mia janë gjithmonë 
me ju”,  vijon ajo. Sulmi terrorist i 
kryer nga Salman Abedi, 22-vjeçar, 
ndodhi më 22 maj 2017 dhe rezultoi 
në vdekjen e 23 personave, ndërsa 
139 persona u plagosën.

k u l t u r e www.sot.com.al
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SUDOKU

FJALEKRYQI SOT

Horizontal Vertikal

Giorgio Armani dhuron 1.25 milionë 
euro, për të luftuar koronavirusin
Giorgio Armani dhuroi një shumë të majme 

për të ndihmuar Italinë, për të luftuar korona-
virusin. Dizajneri italian Giorgio Armani ka 
dhuruar 1.25 milion euro për katër spitale dhe 
Agjencinë Kombëtare të Mbrojtjes Civile, për të 
ndihmuar në trajtimin e shpërthimit të korona-
virus në Itali. Paratë do të shkojnë për tre spitale 
me qendër në Milano dhe spitalin “Spallanzani” 
në Romë, si dhe Agjencinë e Mbrojtjes Civile, tha 
një zëdhënës i kompanisë së Armanit. Në pak më 
shumë se dy javë, numri i të infektuarve në Itali 
është rritur në 7.375 me 366 viktima. Giorgio Arm-

ani më herët lajmëroi se anulloi sfilatën e prezan-
timit të koleksionit vjeshtë-dimër 2020, nga frika 
e koronavirusit. Ndërkohë që stilistë të shumtë 
kinezë, përfshirë Ricostru, Angel Chen dhe Hui 
nuk kanë qenë të pranishëm në Javën e Modës në 
Milano, Armani është stilisti i parë italian që merr 
këtë vendim për shkak të gjendjes në vend. Marka 
njoftoi publikun se koleksioni do të prezantohej  
“me dyer të mbyllura”, në një pasarelë të bos-
hatisur dhe të gjithë mund ta ndiqnin live stream 
në faqen zyrtare të Armanit ose në kanalet e med-
iave sociale të brandit.
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Ndahet nga 
jeta aktori 

Max Von Sydow 
Aktori i njohur i Hollivudit, Max 
Von Sydow, i cili u shfaq në 
filma dhe seriale televizive duke 
përfshirë “The Exorcist”, “Flash 
Gordon” dhe “Game of Thrones”, 
ka vdekur në moshën 90-vjeçare. 
Familja e tij njoftoi, se aktori 
me origjinë suedeze ndërroi jetë 
të dielën. Ai u nominua për dy 
çmime “Oscars” gjatë karrierës së 
tij, përfshirë “Aktorin më të mirë” 
në 1998, për “Pelle The Conquer-
or”. Nominimi tjetër i tij për 
akademinë ishte ai për “Aktorin 
më të mirë dytësor”, për rolin 
e tij në “Extreme Loud & Incre-
dently Close” të vitit 2011. Max 
Von Sydoë njihet edhe për role te 
tjera në filmat, “Hannah and Her 
Sisters”, “The Seventh Seal” dhe 
“Star Wars: The Force Awakens”. 
Ai njihej shpesh në Hollivud për 
rolet negative.

1- Njeri i zgjuar por dhelparak 2- Njeri që flet me qesëndi, nënqeshje 
3- Është brinjë në skuadër 4- Soto, i ngatërruar 5- Bujtinë primitive 6- 
Ernest Telman 7- Plazh në Lezhë 8- Regjizori Musliu 9- Repoblika Arabe 
Abisinise 10- Futbollist i Bajernit, Myler në inic 11- Mjet udhëtimi 13- I 
thonë plëndësit të pulës 14- Qytezë me njësi bashkiake pranë Tiranës 15- 
Luftëtar që del malit për liri 16- Një fshat i Fierit 18- Është fshat në rrethin 
e Pogradecit, i thonë edhe guri i mullirit 19- Ish futbollisti gjerman Rudi ... 
20- Shkrimtari turk Aziz ... 22- Këngëtari Ruso 23- Një shtet në Gadishul-
lin Arabik me kryeqytet Doha 25- Një shtet pothuajse në zemër të europës 
26- Plak që e ka lënë mendja 27- Dëshirë e madhe për të arritur diku 
28- Gjykatës turk 29- Virna ... aktore italiane 30- Janë ato të kuzhinës 32- 
Mjet sinjalizues për anijet 33- Legjendë, gojëdhënë 34- Aktori amerikan 
Eastwood në inic 35- Adelina e shkrimeve në inic...

1- I kushtohet 7- Qytet në juglindje të vendit 12- Ndryshimet që 
pëson emri gjatë lakimit 13- Akullore e ngrirë 14- Pambuk italian 
15- Një shtet në Gadishullin Arabik me kryeqytet Doha 16- Koka 
e çengelit 17- Porosi e fundit 19- Resmet 20- Çdo ligj e ka një të 
tillë 21- Luftëtar që del malit për liri 22- Është ndajfolje, gjoja, 
domethënë, kinse 23- Specialist i Sigurimeve Shoqërore Fadil ... 24- 
Revani 25- Një metal shumë i fortë që del nga bashkimi i hekurit me 
karbon 26- Filipe ... i Formulës Uno 27- I vogli i pelës 28- Moçal 29- 
ata që janë pasardhësit e romakëve 31- Humoristi anglez Atkinson 
në inic 32- Fukara 33- Lloj jeleku me mëngë dhe me kopsa përpara 
34- Një qytet bregdetar në jug të Spanjës, pothuajse në brigjet e 
Gjibraltarit 35- Tas i thellë për çorbë 36- Kështu quhej vendi ynë 
përpara 37- Janë makina metalprerëse, shumës...

Burri gënjeshtar
Tre mikesha po bisedonin 

midis tyre për jetën familjare. 
Njëra prej tyre e cila ankohej po-
thuajse çdo herë, flet e para dhe i 
thotë shoqeve të saj:

- E kam vërtetuar më në fund 
se bashkëshorti im është gënjesh-
tar i madh.

Dy shoqet e tjera mbeten të 
habitura nga kjo deklaratë dhe e 
pyesin shoqen e tyre:

- Por si e vërtetove këtë që po 
thua?

Dhe gruaja tepër e qetë i tre-
gon ndodhinë e një dite më parë:

- Kur u kthye dje në shtëpi, 
e pyeta burrin se ku kishte qenë 
natën e kaluar kur nuk kishte 
ardhur në shtëpi. Dhe ai mu përg-
jigj se kishte qenë në ditëlindjen 
e Bob. 

Dhe shoqet ndërhyjnë:
- Por kjo mund të mos jetë 

gënjeshtër, me të vërtetë ai mund 
të ketë qenë tek ditëlindja e 
Bobit.

Dhe gruaja tepër e qetë 
ndërhyn:

-  Po si mund të ketë qenë tek 
ditëlindja e Bobit, unë me mikun 
e tij Bob isha mbrëmjen e kaluar 
kur bashkëshorti im nuk erdhi në 
shtëpi.
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20 shkurt – 20 mars
Peshqit 

22 nëntor-21dhjetor 22 dhjetor – 21 janar
Bricjapi Shigjetari 

22 janar –1 9 shkurt
Ujori 

23 tetor – 21 nëntor
   Peshorja Akrepi

Dashuria do të ecë mjaft 
mirë, ku tejet të favorizuara do 
të jenë projektet me të lindurit e 
shenjës së Luanit dhe Shigjeta-
rit. Bëni kujdes me takimet, pasi 
mund të hasni në probleme.  

23 shattor-22 tetor

Shmangni debatet në 
dashuri dhe bëni kujdes sido-
mos gjatë pasdites. Duhet të 
jeni të qartë në vendimet që do 
të merrni këtë kohë, në mënyrë 
që të shmangni keqkuptimet.  

Virgjëresha 
23 korrik – 22 gusht

Luani 
22 gusht-22 shtator22 maj- 21 qershor

Binjakët Gaforrja 

Dashuria do të jetë mjaft 
mirë. Nëse jeni vetëm, ndjenjat 
tuaja mund të rizgjohen. Po ash-
tu mund të merrni një lajm pozi-
tiv. Këshillohet që të reflektoni  
lidhur me atë që duhet të bëni.

Dashuria do të jetë mjaft 
pozitive gjatë gjithë fundjavës, 
në sajë të ndikimit të Hënës. Keni 
nevojë për energji, ndaj mos e 
çoni dëm. Dikush mund të mbajë 
një premtim që ka dhënë.

Në dashuri do të keni 
mundësi që të çoni përpara 
projektet me njeriun e zemrës. 
Mundohuni që të shmangni 
problemet dhe debatet. Në punë 
do të ndiheni të lodhur.

Dashi Demi 

Planetet janë në anën 
tuaj dhe dita do të jetë mjaft 
pozitive. Edhe takimet janë 
mjaft të favorshme. Pas prob-
lemeve të muajve të fundit, 
tashmë do të vijë rikuperimi.  

21 mars 20 prill

HOROSKOPI HOROSKOPI HOROSKOPI HOROSKOPI HOROSKOPI HOROSKOPI HOROSKOPI HOROSKOPI HOROSKOPI 

E premtja do të nisë nën 
ritmin e duhur, por do të vijë 
duke u përmirësuar me kalim-
in e orëve. Do të jeni të karikuar 
për të bërë shumë gjëra dhe 
mundësitë nuk do të mungojnë.  

Do të keni dëshirë që të ndi-
heni të dashuruar, pasi kohët e 
fundit nuk e ndjeni diçka të tillë. 
Edhe çiftet më të konsoliduara, 
mund të kenë momente krize 
gjatë kësaj kohe jo të mirë.  

VERTIKAL 

HOROSKOPI HOROSKOPI HOROSKOPI HOROSKOPI HOROSKOPI HOROSKOPI HOROSKOPI HOROSKOPI HOROSKOPI 

22 qershor- 22 korrik21 prill – 21 maj
Në dashuri do të keni Hënën 

kundër dhe jo çdo gjë do të ecë 
siç dëshironi. Bëni kujdes me 
financat, pasi së fundmi keni pas-
ur shumë shpenzime. Në punë 
bëni mirë që të mos rrezikoni.

Galaxy Note 20, 
prezantim në muajin 

gusht në internet

Çiftet të cilat po përballen 
me probleme, duhet të bëjnë 
kujdes maksimal, në mënyrë 
që të mos dominojë nervozizmi. 
Shqetësimet do të jenë të shum-
ta, ndaj kërkohet vëmendje.

HORIZONTAL  

Kjo ditë do të jetë mjaft 
pozitive, ku shqetësimet do 
të mbeten mënjanë. Është 
momenti ideal për të riku-
peruar dhe përmirësuar sit-
uatën në punë. 

Hëna, Mërkuri, Venusi dhe 
Saturni, do të kenë ndikim pozi-
tiv në sferën sentimentale. Në 
punë do të ketë përmirësim 
ndonëse të ngadaltë. Bëni durim, 
sepse problemet do të kalojnë.

Përgjigjet e fjalëkryqit

Fjalëkryq i shifruar

SHBA, çifti ndërton 
një tunel në ndihmë 

të maceve

 1-  Këngëtarja sllave Lepa ... 5- I thonë 
priftit për respekt 9- Lloj auto veture luksoze 
amerikane 11- Organizatë Politike 13- Qytet në 
veri perëndim të Italisë, pa fund 14- Pohojnë 
italianët 15- Zotëroj 17- Shkrimtari amerikan 
Tomas ... 18- Tip avioni luftarak rus 19- Një 
opera nga kompozitori Pjetër Maskanji 21- 
Këngëtarja me ngjyrë Turner 22- Fotografi Kel 
..., pa fund 23- Qytezë në rrethin e Kurbinit 
24- Një fshat shumë afër Tiranës 25- Dirigjenti 
Koço 26- Një ekip futbolli grek 27- Automjetet 
e transportit ndërkombëtar 32- Letra e parë 
më me vlerë 34- Toka të mbjella 36- Bën pjesë 
në mjetet e grimit për femra 38- Ish tenori 
Kovaçi 40= Vegël 42- Një ndër filmat e parë 
shqiptarë 43- Bukuri, hijeshi, i ka rënë një 
... i bukur 44- Sinjal i koduar për ndërhyrje 
emergjente 46- Stacioni ndërplanetar rus në 
hapësirë 47- Instituti Republikan 48- Marinar 
50- Shkencëtari francez Amper në indic 51- 
Këngë dashurie e kënduar me kitare poshtë 
dritares të së dashurës 53- Janë bimë pa rrënjë 
që rriten në ujë 54- Ka për kryeqytet Libani.

1- Shkenca që merret me proceset kimike 
të organizmave të gjalla 2- Elbasani në maki-
na 3- Gojëdhënë, legjendë 4- Është kripë e 
kaliumit, hyn në përbërjen e shumë kripërave 
5- Është aneks i kombinatit 6- Në fund tek një 
kanarin 7- Shkrimtari turk Nesin në indic 8- 
Lloj krokodili amerikan 10- Një metal i rëndë 
me fuqi radioaktive 12- Lloj pistolete 14- Fjalë 
apo shprehje që kanë kuptim të njëllojtë me një 
tjetër 16- Fshat në Elbasan 18- Popull, turqisht 
20- Skuadër ushtarake 21- Përemër vetor 28- 
Lum në Elbasan degë e lumit Shkumbin 29- 
Një stinë e vitit 30- Nanjo allaturka 31- Fshat 
i Gjirokastrës 33- Predhë luftarake që vepron 
edhe në ujë 35- Mosha më e bukur 37- Ernest 
Telman 39- Agjensi Telegrafike 41- Spiro..., 
protagonist i ngjarjes për shpëtimin e anijes 
luftarake, subjekt i filmit “Duel i Heshtur” 44- 
Tel shumë i fortë që nuk jepet, i pashquar 45- 
Ka për kryeqytet Jemeni në Gadishullin Arabik 
48- E bukura e Butrintit 49- Luftëtari Sadria, u 
vra nga diversantët 51- Sinemati i futbollit në 
indic 52- Kompozitori Arapi në indic.

k u l t u r e www.sot.com.al

Një çift në SHBA ka gjetur një zgjidhje ideale, 
që macet e tyre të kalojnë kohë në hapësira të 
jashtme. Sipas mediave të huaja, çifti ndërtoi një 
tendë në kopshtin e shtëpisë, i cili është i krijuar si 
një formë tuneli, i izoluar me një material që mund 
të mbrojë macet. Siç shihet edhe në pamjet e publi-
kuara në rrjetet sociale, tuneli fillon nga ambienti i 
brendshëm i shtëpisë drejt kopshtit të gjelbëruar, 
dhe macet tani mund të lozin e të marrin ajër të 
pastër. Pronarja Anabel Maler tha se ky tunel ka 
shërbyer shumë për macet. “Ishte ideja ime mirëpo 
burri im ndërtoi gjithçka. Në përgjithësi jam një 
person me plotë ide. Ata ndjekin njëri-tjetrin bren-
da dhe jashtë në tendë gjatë tërë ditës, ndonjëherë 
shtrihen duke marrë diell”, tha Anabel Maler.
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20 shkurt-20 mars22 nëntor-21dhjetor 22 dhjetor-21 janar 22 janar-19 shkurt23 tetor-21 nëntor
Do të ketë zhvillime pre-

mtuese sa i takon ndjenjave, 
ku kjo periudhë do ju ofrojë 
forcë dhe çdo gjë që po bëni, 
do të konsolidohet më tej. Mun-
dohuni të pushoni më shumë.

23 shtator-22 tetor

Duhet ta lini veten të lirë 
në dashuri, pasi yjet do të jenë 
në anën tuaj. Mos lejoni, që të 
kushtëzoheni nga eksperien-
cat negative të së kaluarës, por 
rifutuni në lojë.

23 korrik-22 gusht 22 gusht-22 shtator22 maj-21 qershor
Binjakët Dashi

Peshorja Akrepi Shigjetari Bricjapi Ujori Peshqit 

Gaforrja Luani Virgjëresha

Në dashuri mund të ketë 
ndonjë debat në mëngjes, por 
mesdita do të sjellë përmirësim. 
Në punë këto kohë do të ketë 
dëshirë për ndryshim, pasi 
rreth jush ka keqkuptime.

Ju pret një ditë interesante 
në dashuri, ku gjatë saj duhet 
kujdes, veç mundohuni që të 
mos ndaloni dhe të gjeni zgjidh-
jet e duhura. Në punë, çështjet 
e rëndësishme nuk mungojnë.

Kjo ditë do të jetë inte-
resante sa i takon ndjenjave. 
Dashuria do të jetë protago-
niste këtë ditë. Në punë mund 
të merrni një propozim inte-
resant, por kujdes me paratë.

Demi 

Në dashuri duhet të trego-
heni të kujdesshëm, të paktën 
edhe për disa ditë. Në dashuri 
do të jetoni diçka të bukur por 
jozyrtare, e cila do të marrë 
formë në muajt në vijim.

21 mars-20 prill

HOROSKOPI HOROSKOPI HOROSKOPI HOROSKOPI HOROSKOPI HOROSKOPI HOROSKOPI HOROSKOPI HOROSKOPI 

Kjo e martë do sjellë për-
mirësim në dashuri, ku do të 
keni mundësi që të zgjidhni 
disa probleme që janë krijuar 
gjatë ditëve të kaluara, edhe pse 
dita mund të jetë e tensionuar.

Ju pret një e martë disi e 
tensionuar, sidomos gjatë pjesës 
së parë të ditës. Mund të keni 
dëshirë për të hedhur poshtë 
çdo gjë. Fatmirësisht gjatë pas-
dites gjërat do të përmirësohen.

Vertikal 

HOROSKOPI HOROSKOPI HOROSKOPI HOROSKOPI HOROSKOPI HOROSKOPI HOROSKOPI HOROSKOPI HOROSKOPI HOROSKOPI HOROSKOPI

22 qershor-22 korrik21 prill-21 maj
Do ndiheni disi të tension-

uar, kjo pasi mund të ketë disa 
të papritura që ju nervozojnë pa 
masë në sferën sentimentale. 
Sa i takon punës ka disa pro-
jekte, të cilat duhen vënë në jetë.

 Oppo Find X2 tejkalon 
Samsung Galaxy S20

Do të jeni shumë të stresu-
ar dhe do të acaroheni me çdo 
gjë. Mundohuni, që ti kushtoni 
më shumë kohë dashurisë, 
sidomos nëse së fundmi keni 
përjetuar momente të vështira.

Horizontal  

Nëse duhet të bëni diçka 
sa i takon ndjenjave, preferoni 
pjesën e parë të ditës. Sa i 
takon punës, mundohuni që 
të mbani nën kontroll një sërë 
situatash dhe mos u sforconi.

Mundohuni të mos e tepro-
ni, edhe pse pasditja e kësaj të 
marte do të sjellë energji të mirë 
në dashuri. Sa i takon punës 
suaj, nuk do ju mungojë dëshira 
për të kaluar disa pengesa.

Smartphone Oppo Find X2 dhe 
Find X2 Pro janë dy smartphonet e 
fundit të lëshuar nga prodhuesi kinez. 
Të dy kanë një procesor Snapdragon 
865, 12 GB RAM dhe 256 ose 512 GB 
memorie kryesore. Ata janë të aftë 
për rrjetin 5G, por nuk kanë një vend 
për kartelë SD, raporton Gizmodo. E 
veçanta e tyre janë ekranet. Find X2 
dhe Find X2 Pro secili ka një AMOLED 
6.7-inç, me një rezolutë prej 3168 me 
1440 piksele. Kanë kamerë selfie 32 
megapixel. Me teknologjinë, modelet 
e reja të reja Oppo janë më përpara se 
sa Samsung Galaxy S20 i prezantuar 
së fundmi. Ekrani i tij mund të konver-
tojë vetëm 120 Hertz, me një rezolutë 
të reduktuar të ekranit.

Përgjigjet e fjalëkryqit

Fjalëkryq i shifruar

“Kopshti i Zotit”, fshati 
më i pastër në Indi

1-Trimi suliot Boçari 5- Vepër muzikore 
9- Një lule dekorative, i thonë edhe lule-
kupe 11- Kidman, aktore australiane në inic 
13- Një skuadër futbolli në Itali 14- Komi-
sion ushtarak 15- Lojë në fushën e shahut 
17- Stacioni ndërplanetar rus në hapësirë 
18- Një fshat i Kavajës 19- Lumë në Gjerma-
ni në kufi me Poloninë 21- Ish futbollisti i 
Tiranës Arjan ... 22- Banor i Rigës 23- Ka 
qenë futbollist shkodran Bizi 24- Organizatë 
terroriste në Irlandë 25- Një nënë gjirokas-
trite 26- Kumar 27- Një lloj sporti 32- është 
pije freskuese 34- Tip i vjetër autoveture 
rumune 36- Masë gjatësie 38- Njëlloj si 
dhënia e fjalës 40- është aneks i kombinatit 
42- Poeti partizan Metaj 43- Një automjet 
transporti rus i tipit të vjetër 44- E meriton, e 
ka ... 46- Piktori shkodran Kodheli 47- Hyrja 
në Irlandë 48- Dhëmbët e parë të foshnjës 
50- Veshje e priftit 53- Pjesë gare çiklistike 
54- Pikturë e një shenjtori në dru.

1- Vegël muzikore me kasë të vogël 
dhe me katër palë tela 2- Tase i volejbollit 
në inic 3- Rërë 4- Lloj vaji vegjetal pro-
dhim vendi 5- Krahinë në juglindje të 
vendit 6- Feudal polak i paraluftës 7- En-
ergjia natyrore 8- Shpërdorohet 10- Reg-
jizori Keko 12- Personazh tek filmi “Konti 
i Montekristos” 14- Qytet në Maqedoninë 
e Veriut 16- Gaz pa erë që prodhojnë 
tokat e kënetës 18- një shtet në Lindjen e 
Mesme 20- Roma në makina 21- Alibali e 
këngës në inic 28- Tip auto veture luksoze 
amerikane 29- Është i llampës me vajguri 
30- I thonë plëndësit të pulës 31- E njëjtë, 
mostër 33- Titulli i Kryeministrit në kohën 
e Sulltanit 35- Është ngjyrosës qerpikësh 
37- Ekspert Ndërtimi 39- Ish zonja e parë 
e Amerikës Obama, në inic 41- Ndahet 
në të tillë njerëzimi 44- Dredhi për të 
mashtruara 45- Një gjykatës turk 48- Breg 
shkëmbor i futur thellë në det 49- Së bash-
ku 51- Vend ui cekët ku mund të kalohet 
lumi 52- Mohojnë Italianët.

“Kopshti i Zotit”, është fshati më i 
pastër në Indi. Gjatë sezonit të monsunit, 
në verilindje të Indisë të reshurat e shiut 
vërshojnë grykat e thella të Meghalayasm, 
duke u bërë “vendbanim i reve”. Si shumë 
fshatra në Meghalaya, Mawlynnong nuk 
ka strukturë zyrtare për mirëmbajtjen e 
natyrës, dhe secilit person i besohet ruajtja 
e mjedisit. Në këtë fshat mbeturinat grum-
bullohen në enë të bambusë, i cili më pas 
riciklohet në pleh dhe përdoret në bujqësi, 
që është profesioni i tyre kryesor. Plastikat 
riparohen, dhe fshatarët çdo ditë pastrojnë 
rrugët dhe hapësirat e tjera publike. I 
emëruar “Kopshti i Zotit”, Mawlynnong 
njihet si fshati më i pastër në Indi, një titull 
ky që i ka tërhequr turistët. Kryeministri, 
Narendra Modi, ka vlerësuar lartë këtë 
komunitet, duke thënë se është model për 
pjesët e tjera të vendit.
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Galaxy Note 20 pritet të prezantohet 
gjatë muajit gusht, nëpërmjet një aktiviteti 
në internet, duke u bërë kështu produkti 
i parë që Samsung e sjell në këtë formë 
dhe jo përmes një aktiviteti në botën re-
ale. Korea Herald raporton se Samsung 
ka zgjedhur këtë formë prezantimi, në 
mungesë të organizimeve të zakonshme, si 
pasojë e situatës me koronavirus. Deri më 
tani, Samsung i ka lançuar modelet Note 
gjatë verës, ku më shtatë korrik e prezantoi 
Note 10 dhe Note 10 +, në prani të qindra 
personave. Mirëpo, organizime të tilla 
është e pamundur të zhvillohen si pasojë 
e mbylljeve shkak i pandemisë.
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Adriatik BALLA

Barcelona është desti-
nacion më i preferuar 
sesa Paris San Zher-
men, të paktën kjo 

duket e vërtetë për mesfushor-
in e Juventusit, Miralem Pjaniç. 
Në fakt, PSG kishte shpresuar 
të arrinte të sigurojë shërbimet 
e Miralem Pjaniçit për sezonin 
e ardhshëm. Por mesfushori i 
Juventusit i ka të qarta planet e 
tij për të ardhmen. Sipas “Mundo 
Deportivo”, ai do të largohet nga 
Juventusi vetëm nëse shkon në 
Barcelonë. Barcelona dhe Ju-
ventusi kishin qenë në bisedime 
për të arritur marrëveshje për 
shkëmbim të lojtarëve, që do 
të rezultonte në transferimin e 
Pjaniçit në “Camp Nou”. Meg-
jithatë, PSG-ja e komplikoi këtë 
marrëveshje, duke shprehur 
interesim për boshnjakun. Meg-
jithatë, gazeta spanjolle “Mundo 
Deportivo” shkruan se Paris San 
Zhermen nuk ka asnjë mundë-
si ta sigurojë transferimin e 
Pjaniçit, pasi që i vetmi opsion 
që i intereson futbollistit është 
Barcelona. Sipas po të njëjtit 
medium. Pjaniç tashmë e ka 
marrë vendimin përfundimtar 
për të ardhmen e tij. Ai do të 
largohet nga Juventusi vetëm 

TRAJNERI/ Luis Enrike: 
Futbolli pa tifozë 

s’më pëlqen, ta shpif

FINANCAT Klubi anglez i Mançester Juna-
jtid e ka publikuar raportin financiar 
për tremujorin e parë të vitit 2020, ku 
ka raportuar rritje të nivelit të borx-
heve për 140 milionë euro. Borxhi 
total i Djajve të Kuq tani është 477 
milionë euro. Të enjten në mëngjes, 
Mançester Junajtid bëri të ditur se 
borxhi i klubit është rritur për 42 për 
qind në krahasim me vitin e kaluar, 
por arsyetoi se një gjë e tillë ndodhi 
shkaku i ndikimit që koronavirusi 
e ka pasur në aspektin financiar të 

klubit. Këtë rritje klubi e ka arsyet-
uar edhe duke thënë se ka ndikuar 
ndryshimi i vlerave të valutave euro 
dhe dollarë amerikanë, pasi që pro-
narët e Djajve të Kuq vijnë nga SH-
BA-të. Këto shifra tregojnë gjendjen 
financiare të Mançester Junajtid 
deri më 31 mars, ku përfshihen 
edhe tri javë pasi u suspenduan të 
gjitha ndeshjet në botën e futbollit. 
Për t’i përballuar humbjet shkaku i 
koronavirusit, Mançester Junajtid 
ka vendosur t’i ndajë një pjesë të 

përfitimeve vjetore nga marrëve-
shjet me kompani të ndryshme, në 
mënyrë që të mos duhet ta ndjekë 
shembullin e shumë klubeve të tjera, 
që kanë vendosur t’ua ulin pagat 
punëtorëve. “Fokusi ynë mbetet te 
shëndeti dhe mirëqenia e kolegëve 
tanë, tifozëve dhe partnerëve kudo 
në botë. Ne jemi tejet krenar me 
mënyrën se si ata që janë të lidhur 
me klubin janë përgjigjur ndaj kësaj 
krize”, ka thënë drejtori ekzekutiv i 
klubit, Ed Vuduard.

SULMUESI MERKATO SURPRIZA

Perez ndryshon planet për 
Mbape, francezi i shtrenjtë

Një nga sulmuesit më 
efikasë në Spanjë dhe në Itali 
gjatë viteve të fundit është ar-
gjentinasi Gonzalo Higuain, i 
cili së fundmi është në pronë-
si të Juventusit. Por në mediat 
italiane shkruhet se ai është 
duke e shqyrtuar mundësinë 
e transferimit në ligën MLS 
në SHBA te DC Junajtid, 
shkruan “Uashington Post”. 
Te ky klub argjentinasi do 
të bashkohej me vëllain 
Federiko, i cili shërben edhe 
si ndihmës-trajner. Higuain 
ka edhe një vit kontratë me 
Juventusin. Por, ka gjasë 
të largohet në përfundim 
të stinorit dhe ta vazhdojë 

Reali i Madridit prej dy 
vitesh po këmbëngul të trans-
ferojë Kilian Mbape. Francezi 
shihet si njeriu i duhur që të 
mbushë hapësirën e lënë bosh 
nga ana e Kristiano Ronal-
dos dhe të garantojë sukse-
set e galaktikëve. Por për të 
transferuar sulmuesin e PSG 
duhet shpenzuar një shifër e 
madhe parash, por në këto 
momente të vështira ekono-
mike prej koronavirusit, planet 
kanë pësuar ndryshime. Ndaj, 
madrilenët duket se tashmë 
kanë vënë të parin në listën e 
tyre të merkatos verore, Sadio 
Mane. Senegalezi ka qenë 
edhe më parë në fokusin e 

Merkato në Itali pritet të 
jetë shumë pikante. Kështu, 
Xhiakomo Bonaventura do 
të largohet në fund të sezonit 
nga Milani dhe pritet të fir-
mosë për Romën si lojtar i 
lirë. Sipas asaj që raportojnë 
mediat në Itali, mesfushori 
ka gjetur marrëveshjen me 
verdhekuqtë dhe do të fir-
mosë një kontratë 3-vjeçare 
me një pagë prej 2.5 milionë 
eurosh në sezon. 30-vjeçari 
ka pasur shumë pak hapësira 
gjatë këtij sezoni me Milanin 
dhe kjo ishte arsyeja krye-
sore e largimit. Bonaventura 
mbërriti në “San Siro” në vitin 
2014, kur u mor për 7 mil-

karrierën në SHBA. Higuain 
32-vjeçar këtë stinor ka shën-
uar tetë gola dhe i ka asistuar 
tetë tjerë në 34 ndeshje në të 
gjitha garat.

ionë euro nga Atalanta. Me 
fanellën kuqezi, mesfushori 
italian u aktivizua në 171 
ndeshje, ku shënoi 34 gola 
dhe dhuroi 24 asiste.

nëse transferohet në Barcelonë, 
përndryshe do të qëndrojë në 
“Allianz Stadium”. Boshnjaku e 
dëshiron transferimin në Barce-
lonë pasi që i pëlqen stili i lojës 
së katalanasve dhe mendon se 
do të përshtatej me atë stil, si 
dhe mendon se mund t’i ndi-
hmojë Lionel Mesit, i cili është 
motivim shtesë për ta zgjedhur 
Barcelonën. Klubet si Paris San 
Zhermen, Çelsi dhe Mançester 
Junajtid raportohet se kanë 
shprehur interesim për të deri 
më tani, megjithatë tani raporto-
het se ai ua ka bërë të gjithave të 
qartë synimet e tij. Barcelona ka 
qenë e interesuar për Pjaniçin 

Pjaniç zhgënjen PSG-në, largohet 
nga Juventusi vetëm për Barcelonën

që një kohë të gjatë dhe së 
shpejti pritet t’i bëjë edhe ofertë 
zyrtare Juventusit për të, përder-
isa raportohet se Pjaniçit do t’i 
ofrojë kontratë katërvjeçare. 
Ndërkohë, Paris San Zhermen 
nuk ka humbur kohë. Duke 
parë se Pjaniç po e refuzon, 
klubi francez i ka hedhur sytë 
tek Arsenali në Premier League. 
Lajmin e ka bërë të ditur me-
diumi “Le10Sport”. “E ardhmja 
e sulmuesit gabonez ka mbetur 
pezull ndërsa kontrata e tij do të 
skadojë në vitin 2021”, shkruan 
mediumi sportiv francez. Deri 
tash nuk është bërë ndonjë 
përparim rreth vazhdimit even-

Mesfushori ishte një nga pikat e forta të “Zonjës së Vjetër”, por tani mes tij 
e klubit nuk ka shumë bashkëpunim. Largimi një opsion i pakthyeshëm

Realit, por tashmë mund të jetë 
hera e duhur duke qenë se te 
Liverpuli në këtë sezon sulmu-
esi ka pasur disa pakënaqësi 
me Salah dhe trajnerin Klop. 

 Gonzalo Higuain fut në 
axhendë kalimin në SHBA

Mançester 
Junajtid humb 
140 mln euro 
prej kronavirusit

Trajneri i kombëtares 
spanjolle, Luis Enrike, nuk 
pëlqen idenë që të luhen ndesh-
jet e futbollit pa shikues. “Të 
luash ndeshjet pa shikues është 
më të trishtueshme sesa të 
vallëzosh me motrën tënde”, 
ka thënë Luis Enrike në një in-
tervistë për “Colgados del Aro”. 
Fundjavën e kaluar Bundesliga 
gjermane është bërë liga e parë 
e madhe që ka rifilluar që nga 
pezullimi prej koronavirusit. 
Lojtarët nuk kanë qenë në 
gjendje të festojnë golat si masë 
për të ulur rrezikun e përhapjes 
së infeksionit. Stadiumet kanë 
qenë të zbrazëta. “Ishte shumë 
e shëmtuar, kam shikuar fut-

bollin gjerman dhe është e 
dhimbshme. Mund të dëgjosh 
fyerjet dhe humb intimitetin e 
momentit të madh”, ka shtuar 
ish-trajneri i Barcelonës. Por, ai 
pranon se mundësia e shikimit 
të sportit nëpërmjet televizorit 
ofron lehtësim për miliona 
njerëz që janë izoluar në shtëpi 
për të parandaluar përhapjen e 
virusit. “Ne duhet të kuptojmë se 
ky është biznes global që gjen-
eron shumë para dhe ndonëse 
spektakli është shumë ndry-
she për dallim me stadiumin 
e mbushur, prapë mund t’ia 
dalim. Nëse je tifoz i futbollit 
atëherë shikimi i ndeshjeve 
është interesant”, shtoi Enrike.

Bonaventura drejt Romës, 
Milani sërish në krizë

tual të kontratës së tij me “Gun-
ners”. Nëse lojtari nuk pranon 
ta vazhdojë kontratën, Arsenali 
do të jetë i detyruar ta shesë atë 
gjatë verës që vjen, për të mos e 
humbur pa para pas një viti. Po 
ashtu, interesim për 30 vjeçarin 
kanë shfaqur edhe Barcelona, 
Interi e Çelsi. PSG-ja nga ana 
e saj e sheh Obamejangun si 
zëvendësues ideal të Edinson 
Kavanit, i cili do të largohet nga 
Franca pas përfundimit të këtij 
sezoni. Ndërkohë, në lidhje me 
Barcelonën, ku pretendohet të 
shkojë Pjaniç, gjatë pezullimit të 
futbollit si pasojë e koronavirusit, 
mesfushori i talentuar Frenki De 
Jong, e kaloi kohën në Holandë 
ku ka ushtruar i vetëm. Ai e 
çmon rikthimin në normalitet 
pasi tani mund të stërvitë bashkë 
me shokët e skuadrës. “Ndihem 
mirë. Kam ushtruar edhe në 
Holandë për ta ruajtur formën”, 
tha mesfushori holandez. “Është 
shumë mirë që jam rikthyer në 
fushë. Ndihem mirë por jo gati 
për të luajtur tani. Por mendoj 
se brenda pak javësh, ne do të 
jemi të gatshëm për të luajtur 
përsëri”, shtoi De Jong. La Liga 
pritet të rifillojë në fillim të mua-
jit qershor, me Barçën që është 
lidere me dy pikë më shumë se 
Real Madridi pas 27 ndeshjeve.
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