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PD ultimatum Ruçit dhe PS të votojnë 
sa më shpejt draftin për reformën 
zgjedhore, reagojnë ashpër socialistët

Fondi Monetar Ndërkombëtar rrëzon tre planet 
e qeverisë shqiptare për ekonominë. Pas takimit të 
realizuar me ministren e Financave, FMN ka reaguar 
për herë të parë zyrtarisht për heqjen e TVSH-së dhe 
tatim-fitimit për biznesin e vogël si dhe për amnistinë 
fiskale. Për të trija këto nisma FMN ka mbajtur 
qëndrim kategorish kundër, duke theksuar faktin 
se këto lëvizje do rrisin problemet... 

FMN kundër planeve ekonomike 
të qeverisë, rrëzon amnistinë 
fiskale, heqjen e TVSH-së dhe 

të tatim fitimit, ja rekomandimet

Tragjedia “Jul Cezari” e Shekspirit do të vijë 
mbrëmjen e datës 6 korrik për publikun. Teatri 
Kombëtar Eksperimental “Kujtim Spahivogli” 
rinis aktivitetin artistik, me këtë shfaqje në Teatrin 
Veror të Universitetit të Arteve në Tiranë. Teatri 
Kombëtar Eksperimental “Kujtim Spahivogli” 
shprehet se risjell për publikun... 

Debate në Parlament, 
opozita braktis seancën 

pas përplasjeve me Ruçin, 
Hajdari e Murrizi akuza të 

forta për reformën zgjedhore

Rikthehet debati për shkarkimin e Ardian 
Dvoranit nga Gjykata e Lartë. Pas gati 20 ditësh 
vonesë, dje Këshilli i Lartë Gjyqësor ka zbardhur 
vendimin për ish-kreun e KED, duke dhënë argu-
mentet se përse atij i ka mbaruar mandati dhe tani 
duhet të emërohet në një Gjykatë... 

Rindizet beteja për KED, 
KLGJ zbardh vendimin për 

shkarkimin e Ardian Dvoranit nga 
detyra, gjyqtari paralajmëron 

ankimim në gjykatë, ja detajet

Vepra e Shekspirit 
“Jul Cezari”, mbrëmjen e 

6 korrikut në Teatrin Veror 
të Universitetit të Arteve

Yuri Kim i vë të gjithë në rresht, Edi
Rama tërhiqet nga listat e hapura dhe 
heqja e koalicioneve pas presionit të 
SHBA-BE, përplasje në Parlament

Faqe 19

SPAK ndez motorët, regjistrohen plot 428 
procedime penale për zyrtarë të lartë e bosë 
krimi, Arben Kraja zbardh detajet e dosjeve

Aromë zgjedhjesh të parakohshme, krerët e PD 
nisin dorëheqjet dhe shpallin kandidaturat për 
deputetë, Basha i “përkëdheluri” i amerikanëve

Faqe 2-4

Faqe 12

Faqe 7

Faqe 10

Nga Bernard ZOTAJ

“Tërmeti” shqiptar, 
Shefqet Peçi

Ngritja e Prokurorisë Speciale duket se 
do të sjellë telashe të shumta për pushtetarët 
shqiptarë, Ndonëse ka vetëm 6 muaj që është 

ngritur, SPAK nuk po kursen aspak në hetime. 
Bashkimi Europian kërkon që brenda vitit të 
ngrihet Byroja Kombëtare e Hetimit, por edhe 

të nisin hetimet në nivele politike. Sinjalet nga 
SPAK janë pozitive, pasi në prapaskenë po 
punohet me ritme shumë të shpejta...

Olsian Çela “fshikullon” qeverinë 
e politikën: Nuk mund të na jepni 
ultimatume për hetimet, po 
shkelni pavarësinë e drejtësisë

Faqe 5

Seanca e djeshme parlamentare është shoqëru-
ar me debate të forta sa i takon miratimit të draftit për 
reformën zgjedhore. Deputeti njëherësh edhe kreu 
i grupit demokrat, Myslim Murrizi ka shpërthyer 
ndaj kreut të Kuvendit, Gramoz Ruçi sa i takon 
draftit, duke hedhur akuza se pas këtij drafti fshihet 
një marrëveshje mes PS dhe PD... Faqe 3

Nga Gjon NEÇAJ

Decentralizimi politik, 
më shumë vendimmarrje 

për elektoratin

E nxori dhe çekun 
e bardhë lulushëria

Nga Enver CAKAJ
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Balla goditje të fortë RTSH-së: Po 
shpërdoron paratë e qytetarëve, 

shpenzime luksi për ndeshje futbolli, 
të anulohen menjëherë kontratat

Koni zhyt Rektoratin në shkelje, 
pas skandalit me diplomat, tenton 
të bllokojë edhe zgjedhjet, Dhori 

Kule tjetër apel për reflektim
Radio Televizioni Shqiptar ka qenë pjesë e diskutimeve të seancës së 

djeshme plenare. Kreu i grupit parlamentar socialist, Taulant Balla, gjatë fjalës 
së tij në foltoren e Kuvendit ka vërshuar me një sërë akuzash... 

Rektori i Universitetit të Tiranës, Mynyr Koni ka thelluar më tej 
konfliktet. Pas përplasjeve për diplomat, të cilat Koni i bllokoi duke mos i 
firmosur si pasojë e mosmarrëveshjeve personale, tani Koni... Faqe 9
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Aromë zgjedhjesh të parakohshme, krerët e PD 
nisin dorëheqjet dhe shpallin kandidaturat për 
deputetë, Basha i “përkëdheluri” i amerikanëve

Në kërkim të ekipit të ri, dorëhiqen dy drejtues lokalë të PD, Mano në Korçë dhe Baçi në Fier

Basha takim me bizneset në Divjakë: Ka zero investime, mbyllja 
e kufijve ka ndikuar shumë, s’do njohim asnjë koncesion

Kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha ka 
vijuar edhe dje me “fushatën” elektorale, ndërsa 
u ndal në Divjakë ku u takua me sipërmarrës 
dhe operatorë turistikë, që sipas tij, po mendojnë 
seriozisht mbylljen e aktivitetit. Përmes një statusi 
në rrjetet sociale, kryedemokrati Basha deklaroi 
se bizneset në Divjakë kanë zero rezervime për 
pjesën e mbetur të sezonit turistik, ndërsa akuzoi 
qeverinë se ka bërë zero investime në këtë sektor. 
Sipas tij, mbyllja e kufijve nga Bashkimi Europian 
ka sjellë pasoja të rënda në ekonomi. “Në Divjakë 
takova sipërmarrës dhe operatorë turistikë, që po 

mendojnë seriozisht mbylljen e aktivitetit të tyre. 
Në çdo resort që vizitova, numri i pushuesve ishte 
pothuajse zero. Administratorët më thanë se kishin 
larguar nga puna mbi 50 për qind të punonjësve. 
Kjo përkthehet në qindra kryefamiljarë pa rrogë 
dhe mijëra ekonomi familjare në krizë, si asnjëherë 
tjetër. Mbyllja e kufijve nga Bashkimi Europian ka 
sjellë pasoja të rënda, pasi shkaktoi anulimin masiv 
të prenotimeve nga jashtë. Bizneset në Divjakë 
kanë zero rezervime për pjesën e mbetur të sezonit 
turistik”, deklaroi ai. Më tej, kryedemokrati Lulzim 
Basha paralajmëroi se kur të vijë në pushtet nuk 

do të njohë asnjë koncesion apo vendim korruptiv 
të marrë 12 muaj para zgjedhjeve. “Ndërsa biznesi 
po shkon drejt falimentimit dhe qindra vende 
pune mbyllen çdo ditë, Edi Rama planifikon që 1.2 
miliardë euro t’i japë për koncesionin e një rruge 
fantazmë, Milot-Fier. Kjo rrugë në pjesën më të 
madhe është ndërtuar gjatë qeverisjes së Partisë 
Demokratike, por Ramavirusit i duhet si alibi për 
t’u dhuruar miliona euro oligarkëve, në turravrapin 
e fundit korruptiv të një qeverie në ikje. Ne nuk do 
të njohim asnjë koncesion apo vendim korruptiv 
të marrë 12 muaj para zgjedhjeve. Qeveria jonë 

do të rishqyrtojë ligjshmërinë dhe konfliktin me 
interesin publik të të gjitha vendimeve që janë 
marrë. Taksa 9% për biznesin, heqja e “taksës 
Rama” për naftën dhe moratoriumi 1 vjeçar për 
inspektoratet, do jenë vendimet tona të para në 
dobi të ekonomisë dhe turizmit. Këto janë masat e 
para stabilizuese për të vendosur normalitetin në 
vend. Paratë e shqiptarëve nuk do të shkojnë më 
për oligarkët, për tenderat, koncesionet e PPP-të e 
tyre, por do të shkojnë për investime publike që i 
shërbejnë ekonomisë, punësimit dhe mirëqenies 
së qytetarëve”, nënvizoi Basha.

Rigels SELIMAN

Çdo ditë që kalon shtohen sinja-
let se vendi do të shkojë drejt 
zgjedhjeve të parakohshme. 
Si Partia Demokratike, ashtu 

edhe Partia Socialiste kanë ndezur 
motorët e fushatës dhe nuk është çudi 
që në vjeshtë të kemi zhvillime. Por 
ajo që i vë kapak se palët janë hedhur 
në sulm dhe po karikojnë elektoratin, 
janë lëvizjet që vijnë nga kampi rozë 
dhe blu. Kryedemokrati Lulzim Basha 
prej disa ditësh vijon turin e takimeve 
me qytetarët dhe bizneset, ndërsa në 
këto takime ka lançuar sloganin e PD, 
ku nuk kanë munguar edhe pretimet, 
të cilat do të bëhen realitet sapo ai të 
vijë në pushtet. “Taksa e sheshtë 9% 
dhe plani ynë ekonomik do të inkura-
jojë investimet e brendshme dhe të 
huaja, do të nxisë punësimin dhe do të 
rrisë fuqinë blerëse. Shqipëria në punë, 
mirëqenia për shumicën dhe jo një 
pakicë, do të jetë realitet i prekshëm 
për të gjithë”, deklaroi Basha gjatë një 
takimi javën e parë. Por as Partia So-
cialiste nuk mbetet pas, duke zhvilluar 
mbledhje me strukturat e saj në qytete 
të ndryshme të vendit. Madje, ajo që 
bie në sy është fakti se qeveria Rama, e 
cila do të kërkojë një mandat të tretë në 
2021-in ka nisur përgatitjet për të prerë 
sa më shumë shirita projektesh infra-
strukturore, pasi ka hapur kantierët e 
ndërtimit dhe nisur premtimet. Pra, të 
gjitha këto tregojnë qartë se politika 
shqiptare është përfshirë nga ethet e 
para të fushatës elektorale, edhe pse 
ndodhemi shumë muaj larg fushatës 
zyrtare për zgjedhjet e vitit 2021. Dhe 
e gjitha kjo teksa palët kanë nisur të 
testojnë besimin te populli paraprak-
isht, ka ardhur fill pas marrëveshjes së 
5 qershorit për reformën zgjedhore të 
arritur në rezidencën e ambasadores 
së SHBA në Tiranë, Yuri Kim.

Krerët e PD nisin dorëheqjet 
Megjithatë një tjetër fakt që tregon 

se vendi do të shkojë në zgjedhje të 
parakohshme është nisja e procesit 
të përzgjedhjes së kandidatëve të 
mundshëm për deputet në selinë blu, 
i cili ka prodhuar dy dorëheqjet e para 
nga radhët e drejtuesve lokalë. Gazeta 
ka mësuar se kryetari i degës së Partisë 
Demokratike Fier, Luan Baçi dhe ai i 
Korçës, Andrea Mano kanë hequr dorë 
nga mandati në respekt të parashikim-
it të udhëzimin të ri që drejtuesit lokal 

PD: Duhet vullnet politik për 
të zhbërë pengesat drejt BE

Kreu i PD, Lulzim Basha deklar-
oi dje se marrja e kryesimit të Pres-
idencës së BE nga Gjermania është 
një lajm i mirë për Shqipërinë. 
Përmes një statusi të shpërndarë 
për mediat, Basha theksoi se dielli 
duket që kur lind, ndaj sipas tij, gjer-
manët kanë vendosur që në fillim 
të axhendës së tyre në krye të BE, 
procesin e integrimit të Shqipërisë. 
Në këtë kontekst, ai u shpreh se du-
het vullneti politik për t’i zhbërë këto 
pengesa. “E di, kurrë nuk kemi patur 
kritere kaq të forta në rrugëtimin 
tonë! Kjo sepse vendi nuk ka qenë 
kurrë në një krizë kaq të thellë e të 
gjithanshme. Ndaj vullneti politik 
për t’i zhbërë këto pengesa duhet 
të prevalojë mbi etjen dhe lakminë 
për gjithëpushtetshmëri. E nesërmja 
e Shqipërisë dhe shqiptarëve nuk 
kanë pse të jenë peng i të sotmes, aq 
më tepër kur kemi vullnetin e miqve 
tanë për të na mundësuar tejkalimin 
sa më shpejt të kësaj faze të errët për 
vendin tonë”, deklaroi Basha.

Mediu: Rama nuk i 
do listat e hapura, 

do deputetë ushtarë
Kryeministri Edi Rama sulmoi 

dje opozitën vetëm pse kjo e fundit, 
përmes një letre për kreun e Kuven-
dit, Gramoz Ruçi kërkoi që të mirato-
het pa asnjë ndryshim marrëveshja e 
arritur për Kodin Zgjedhor. Por në një 
prononcim për mediat, kreu i Partisë 
Republikane, Fatmir Mediu thotë se 
Rama ka detyrim që të respektojë 
këtë marrëveshje që është nënsh-
kruar edhe nga ndërkombëtarët. 
I pyetur pse Rama refuzon listat e 
hapura, Mediu nënvizon se ai dhe 
të tjerët i konsiderojnë deputetët 
si qenie politike të pavlera. “Ka një 
marrëveshje të nënshkruar nga palët 
dhe ndërkombëtarët që produkti i 
Këshillit Politik do votohet pa ndry-
shim në Parlament dhe Edi Rama 
ka detyrim të respektojë këtë mar-
rëveshje. Rama dhe të tjerë nuk janë 
për lista të hapura sepse deputetët i 
konsiderojnë qenie politike pa vlerë 
të detyruar të votojnë dhe binden 
urdhrave politike dhe jo interesave të 
shqiptarëve”, deklaroi Mediu.

duhet “të zhvishen” nga funksionet e 
tyre nëse duan të përfshihen në garën 
për deputet. Drejtuesit lokalë kishin 
afat 5 ditë për të paraqitur heqjen dorë 
nga funksioni partiak, ndërsa kryesia 
e partisë, brenda 5 ditëve do duhet të 
komandojë një kryetar deri në zhvil-
limin e Kuvendit të ri të degës.

Basha i “përkëdheluri” 
i amerikanëve

Por një tjetër tregues apo arsye 
që lë të nënkuptohet se vendi do të 
shkojë në zgjedhje të parakohshme 
është sjellja e kryetarit të Partisë 
Demokratike, Lulzim Basha. Ky i 
fundit ditët e fundit është parë shumë 

i tërhequr nga aktualitetit dhe debatet 
politike, ndryshe nga kryeministri Edi 
Rama, presidenti Ilir Meta dhe opozi-
ta parlamentare që janë më aktivë 
e madje më të përfshirë. Dhe si për 
ironi rënia në qetësi e kryedemokratit 
Basha ka ardhur pas marrëveshjes 
së 5 qershorit dhe pas takimit që ai 
pati me ambasadoren e Shteteve të 
Bashkuara të Amerikës në Tiranë, 
Yuri Kim pasditen e së premtes së 19 
qershorit të këtij viti. Basha qëndroi 
3 orë në rezidencën amerikane dhe 
Kim vetëm me të ka pasur takim të 
tillë. Madje, një tjetër faktor që tregon 
se lideri demokrat duket se ka gjetur 

dhe ka marrë “besimin” e amerikanëve, 
është edhe rasti kur Basha shpërn-
dau një postim të ambasadores Kim 
në llogarinë e tij në “Facebook”. Në 
postimin e saj zonja Kim “thumbonte” 
mazhorancën dhe presidentin Meta për 
rekomandimet e Komisionit të Vene-
cias, ndërsa i vetmi që nuk përmendej 
dhe që e shpërndau atë editorial ishte 
Basha. Pra, të gjitha këto tregojnë se 
Basha është i “përkëdheluri” i ameri-
kanëve dhe se në vjeshtë mund të kemi 
zhvillime të reja sa i takon zgjedhjeve. 
Kjo do të thotë se historia ka treguar që 
ata që kanë pas vete ndërkombëtarët 
dominojnë politikën.

“Shqipëria në punë”! Ky është slogani që kryetari 
i PD, Lulzim Basha ka publikuar pak ditë më parë në 
takimin me drejtuesit e Shoqatës së Investitorëve të 
Huaj në Shqipëri. Sipas tij, “Shqipëria në punë” nuk është 
thjesht një moto, por një platformë reale. Ndërsa nga 
ana tjetër edhe kryeministri Edi Rama ka kërkuar që në 

mandatin e tretë PS të marrë 800 mijë vota. Madje, në të 
njëjtën linjë si kryeministri Rama, edhe ministri i Dias-
porës, Pandeli Majko mendon se PS do marrë mandatin 
e tretë. “Pritshmëria, mandati i tretë. Do jetë hera e parë 
në 30 vite marrja e mandatit për herë të tretë. PS është 
partia e surprizave”, deklaroi pak ditë më parë Majko.

BASHA LANÇON SLOGANIN E PD, PS KËRKON MANDAT TË TRETË

“Kryetari apo Sekretari i Degës që dëshiron të jetë në 
rrethin e personave që mund të propozohen apo vetëiden-
tifikohen si kandidatë të mundshëm, duhet të njoftojnë 
Sekretarin e Përgjithshëm me shkrim, brenda 5 ditëve 
nga hyrja në fuqi e këtij udhëzimi, se japin dorëheqjen nga 
funksioni partiak dhe përfshihen në procesin e propozimit, 

seleksionimit dhe përzgjedhjes së kandidaturave. Në rast 
dorëheqje për efekt të zbatimit të kësaj pike, Kryesia e 
Partisë, brenda 5 ditëve komandon një Kryetar apo/dhe 
Sekretar Dege, për drejtimin e Degës deri në zhvillimin e 
Kuvendit të ri të Degës sipas Statutit të PDSH”, thuhet në 
udhëzimin që Basha i ka dërguar strukturave.

JA UDHËZIMI I PD PËR KANDIDATËT PËR DEPUTET
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Debate në Parlament, Murrizi kundër anashkalimit të komisionit të 
reformës zgjedhore, Hajdari thirrje PS të vendosë cilin krah do të mbajë

Seanca e djeshme parlamentare është sho-
qëruar me debate të forta sa i takon miratimit të 
draftit për reformën zgjedhore. Deputeti njëherësh 
edhe kreu i grupit demokrat, Myslim Murrizi ka 
shpërthyer ndaj kreut të Kuvendit, Gramoz Ruçi 
sa i takon draftit, duke hedhur akuza se pas këtij 
drafti fshihet një marrëveshje mes PS dhe PD. 
Murrizi bëri thirrje dje në Parlament që të ndalohet 
ajo që ai e cilëson si trafikim. Murrizi u shpreh se 
drafti i dorëzuar nga Damian Gjiknuri është një 
trafikim dhe nuk do të kalojë në seancë plenare. 
“Nga njoftimet tuaja mora vesh që në mënyrë të 
njëanshëm, pa u mbledhur komisioni i reformës 
zgjedhore, në mënyrë të fshehtë si në 17 maj, në 
12 të natës, qenka dorëzuar në Komitet Qendror 

një draft i njëanshëm i pazarxhinjve i 21 prillit të 
2008. Zoti Balla, nëse ju shkon në mend ty dhe 
Ramës, Bashës dhe Kryemadhit që u keni marrë 
paratë shqiptarëve, për të bërë një ligj në Kuvend 
me votat e pista, e keni gabim! Këtë gjellë qensh 
që është gatuar para 12 vitesh, do ua hedhin në 
sy shqiptarët. Deputetë sharlatanë dhe kryetarë 
bashkish që akuzojnë të tjerët që shiten e bli-
hen, janë pjesë e kësaj loje. Ju garantoj se s’do 
të merrni asnjë votë këtej. Lërini lojërat e pista. 
Nënshtroheni vullnetin e 39 deputetëve. Nëse 
janë tërhequr për afera të pista korruptive, të 
kenë surrat që të thonë se nuk i qëndrojnë firmës. 
S’do t’ju pinë ujë paratë as juve, as sivëllezërve 
tuaj që enden ferrave apo bunkerëve. Ndalni 

votën e pistë. Shqiptarët kërkojnë zgjedhje. Sot 
është 2 korriku. 30 vite më parë revolta shqiptare 
prishi kangjellat e diktaturës. 30 vite me pas ju 
vazhdoni. Bijtë e atyre që sunduan Shqipërinë, 
kërkojnë që të marrin shqiptarët peng me votën 
e tyre. Ka ardhur koha që të hiqet dorë nga loja 
e pistës. Pisllëqet e atyre që ju akuzojë juve 
ditën dhe filtrojnë me ju natën, s’mund të jenë 
në këtë sallë”, tha Murrizi. Sakaq e ashpër ka 
qenë dhe deputetja Rudina Hajdari, njëherësh 
përfaqësuese e opozitës parlamentare në tryezën 
e reformës zgjedhore. Hajdari ka shpërthyer 
ndaj kryeministrit Edi Rama duke i kërkuar që 
të pozicionohet në qëndrimet e tij. “Në sistemin 
me lista të mbyllura besojnë vetëm 10%. Partitë 

e vjetra nuk duan integrimin e Shqipërisë. Ne që 
jemi në këtë Kuvend kemi marrë përsipër që të 
përfaqësojmë shqiptarët që duan lista të hapura. 
Është një lajm i mirë që kjo gjë të ecë përpara. Ka 
ardhur koha që Partia Socialiste të zgjedhë anën e 
saj. A doni të jeni pjesë e 10% që duan lista të mbyl-
lura, do rrini pas militantëve dhe do t’u shërbeni 
interesave të ngushta të atyre, apo do bëheni pjesë 
e shqiptarëve që duan lista të hapura? Nëpërmjet 
zgjedhjeve dhe listave të hapura, u tregojmë atyre 
që duam zhvillim në këtë vend dhe që Shqipëria 
t’u ngjajë vendeve europiane. Edi Rama, nëse ti 
zgjedh të jesh pjesë e pakicës, do të jesh i hum-
bur, duhet të tregosh se je këtu për shumicën e 
shqiptarëve”, u shpreh Hajdari.

Kliti TOPALLI

Ambasadorja amerikane 
Yuri Kim ka arritur të 
vërë në rresht politikën 
shqiptare. Nga Basha, 

te Rama e Meta kanë tentuar një 
sërë manovrash për të përmbush-
ur kauzat e tyre, por me ardhjen e 
ambasadores amerikane, situata ka 
ndryshuar dhe të gjithë janë ulur “në 
gjunjë” para saj. Meta tentoi të hidhte 
në erë reformën në drejtësi. Të gjithë 
e mbajnë mend tubimin e 2 marsit, 
kur ambasadorja deklaroi hapur se 
nuk duhet të keqpërdoret flamuri 
amerikan. Më pas Yuri Kim dhe Meta 
patën një takim dhe presidenti u bë 
pulë. Pas tij ishte opozita që tenton-
te pazare me reformën zgjedhore. 
Kim vuri në rresht PD, PS dhe LSI 
dhe i detyroi të firmosnin draftin e 
reformës zgjedhore. Por së fundmi 
u dhanë sinjale se PS po tentonte 
një pakt me opozitën parlamentare, 
për të shkuar te listat e hapura dhe 
heqja e koalicioneve parazgjedhore. 
Dukej sikur konsensusi ishte gjetur, 
por sërish ambasadorja amerikane 
dhe BE kanë prishur planet. Kohët e 
fundit Soreca e Kim kanë lëshuar një 
sërë ultimatumesh që të mbyllet pa-
kti i 5 qershorit dhe kjo ka detyruar 
PS të tërhiqet nga flirtet me deputetët 
e opozitës parlamentare. 

Rama jep sinjale tërheqje
Kryeministri Edi Rama foli dje 

në sallën e Parlamentit mbi reformën 
zgjedhore. Ndryshe nga seancat e 
mëparshme ku paralajmëroi se draf-
tin e 5 qershorit e ndante një fije peri 
nga grisja, dje shefi i qeverisë kërkoi 
nga opozita parlamentare që të refl-
ektonte dhe të tërhiqej nga kushtet. 
Kushti kryesor i saj janë listat e hapu-
ra. “Dhe ku dua ta kujtoj, t’ia kujtoj 
juve tani, – se ata të tjerët nuk janë 
këtu dhe çuditërisht kanë një vetënd-
jerje të habitshme që dërgojnë edhe 
ultimatume nga jashtë për çfarë du-
het të bëjë Kuvendi, – që edhe Partia 
Socialiste ka të drejtën të thotë diçka, 
apo jo? Jeni një pakicë e ndarë në dy 
pakica dhe vini dhe vetëm kërkoni, 
vini dhe vetëm i “bini këmbës” kur i 
thonë, për të marrë sipas jush atë që i 
duhet popullit, se në emër të popullit 

flisni të dyja palët, ndërkohë që vull-
netin e popullit në këtë Parlament e 
përfaqësojmë ne si vullnet qeverisës 
dhe si vullnet udhëheqës i këtij vendi. 
Nuk e përfaqësoni as ju, as ata”, tha 
Rama. 

Listat e hapura 
Por Rama dje deklaroi se listat 

e hapura nuk do zgjidhin gjë dhe 
u shpreh se është gati të bisedojë, 
por nuk dha garanci për rezultate, 

duke treguar qartë se PS po bën një 
hap pas. “Unë nuk besoj në efektin 
e tyre çudibërës ashtu sikundër unë 
mendoj që listat e hapura e ndër-
likojnë në mënyrë të qenësishme 
procesin e administrimit të votës, 
sepse jeni të gjithë të vetëdijshëm, 
jeni të gjithë dëshmitarë, kush më 
shumë e kush më pak, që në procesin 
e administrimit të votës, sidomos 
në procesin e numërimit të të gjithë 

“Ne sot jemi në një proces dhe mendoj që ju zonja 
Hajdari, patjetër kolegut tuaj Myslymit dhe gjithë 
të tjerëve këtu ju takon që një reflektim ta bëni për 
faktin që ne e kemi respektuar jo vetëm me fjalë, por 
edhe me të gjitha rregullat e zakonet e këtij Kuvendi 
nismën tuaj. Do thoni ju që nuk kishit mundësi të 

bënit ndryshe. Mbase. Mbase sepse nuk i kemi votat, 
por nga ana tjetër duhet të reflektoni edhe për faktin 
që ky është një proces nga ku konsensusi duhet të 
prodhojë një rezultat të qëndrueshëm për shqiptarët 
dhe për Shqipërinë dhe ku çdo palë duhet të bëjë 
koncesionet e veta”, tha Rama dje.

RAMA APEL OPOZITËS PARLAMENTARE TË REFLEKTOJË 

Yuri Kim i vë të gjithë në rresht, Rama tërhiqet 
nga listat e hapura dhe heqja e koalicioneve pas 
presionit të SHBA-BE, përplasje në Parlament

Kryeministri apel deputetëve të opozitës të bëjnë lëshime

atyre vagonëve të trenave të koali-
cioneve, më e pakta që mund të thu-
het është: nuk është e lehtë. Tani po 
të llogarisim ata trena dhe bashkë 
brenda në çdo vagon lista të hapura 
dhe po t’i kthehemi pak kohës dhe 
të shohim sa zgjat numërimi, sot, 
me lista të mbyllura nuk e di se si 
dhe kur ne mund të mbarojmë një 
numërim të pakontestueshëm”, tha 
Rama. Kryeministri e la të hapur 
mundësinë e dështimit të negociat-
ave me opozitën parlamentare, por 
kërkoi prej tyre reflektim pasi nëse 
dështojnë negociatat rrezikon të 
dështojë dhe drafti i 5 qershorit. “A 
arrijmë, apo nuk arrijmë të merremi 
vesh këtë do ta shohim në proces, por 
sigurisht që procesi është me një risk 
shumë të lartë, për faktin se po nuk u 
morëm vesh nuk kalojmë dot asgjë, 
as lista të hapura, as numërimin 
partiak me të cilin ju duhet të bini 
dakord, sepse ndryshe i bie pastaj 
që ne t’u themi atyre që janë jashtë 
çfarë bëmë me ju nuk vlen më, se 
tani do e bëjmë me këta. Ne nuk jemi 
në kushtet kur kemi bërë ndonjë 
martesë, që ta dish se ti (Murrizit) e 
vuan shumë idenë e martesës time 
me Lulin, nuk ka ndodhur, por një 
krushqi e kemi në këtë rast, është 
e vërtetë, por kemi një krushqi të 
dyfishtë, edhe me ata, edhe me ju që 
duhet ta bëjmë për të nxjerrë rezul-
tatin nga salla, përndryshe ngelemi 
pa asgjë dhe na bie e gjithë ajo për 
të cilën të gjithë jemi të interesuar”, 
tha ai. Por luajaliteti i kryeministrit 
ka shkaktuar përplasje me opozitën. 
Deputetët u irrituan pas fjalës së 
tij ku nuk munguan debatet me 
Ruçin, i cili nuk u dha fjalën. Kjo 
solli braktisjen e sallës nga opozita 
parlamentare. Sipas burimeve, nëse 
gjërat nuk shkojnë mirë, mund të 
ketë të tjera bojkote çka tregon se 
situata është acaruar në Parlament. 

Përmeti përplaset me Ruçin 
për kohën në Parlament

Deputeti Andi Përmeti i kërkoi 
dje në Parlament kreut të Kuvendit, 
Gramoz Ruçit që të lejojë rikthimin 
e diskutimeve normale në Kuvend 
për çdo ligj, pasi situata e fatkeqësisë 
natyrore përfundoi. Përmeti risolli 
në vëmendje problemin e ngritur 
më herët nga deputetët e opozitës 
sa i takon kohës që ata kanë për të 
folur në Kuvend, e cila është vetëm 2 
minuta. Kreu i Kuvendit iu përgjigj se 
seancat do të vijojnë në këtë mënyrë, 
pasi disa akte normative për COV-
ID-19 janë ende në fuqi. “Kjo është 
tallje. Unë e kuptoj situatën e vështirë 
të shkaktuar nga Covid, mirëkuptoj 
edhe mbledhjet online të komision-
eve sepse ruajmë distancimin fizik, 
por ne këtu mblidhemi rreth 140 
frymë në një sallë dhe qëndrojmë 4 
orë, ka raste dëgjojmë 1 orë e gjysmë 
Ramën, ka raste rrimë edhe me 
shume se 4 orë. Pra ne jemi këtu, me 
njëri-tjetrin”, tha Përmeti. 

Opozita parlamentare: 
Nuk e votojmë draftin
Pas fjalës në foltore, deputetët 

e opozitës parlamentare kanë folur 
në një deklaratë për mediat jashtë 
Kuvendit. Deputeti Myslim Murrizi 
sëbashku me Edmond Stojkun dhe 
Nimet Musain, deklaruan për mediat 
se nuk do të votojnë marrëveshjen 
për reformën zgjedhore pa u mirat-
uar së bashku me ndryshimin e sis-
temit. “Sipas rregullores së Kuvendit, 
ndryshimet kushtetuese për hapjen e 
sistemit, ata që janë jashtë interesave 
të pazareve do të qëndrojnë fort me 
votat e tyre për të mos votuar asnjë 
arnim. Ne kemi kërkuar reformë të 
plotë zgjedhore, me lista të hapura 
dhe zbatimin e të gjitha rekoman-
dimeve të OSBE-së”, tha Murrizi. 
Ndërsa deputeti Stojku theksoi se 
aksioni opozitar ka një vit që ka 
nisur. “Aksioni opozitar ka një vit që 
ka nisur, është mbështetur nga tre 
grupet parlamentare, që kanë firmo-
sur që në atë kohë listat e hapura, që 
garantojnë barazi të votës”, deklaroi 
deputeti Edmond Stojku. 

“Mos ki merak zonja Hajdari! 
Unë nuk hyj tek ata, – ti e ke thënë 
vetë, unë jam “sulltan”, – nuk hyj tek 
ata që marr urdhra nga jeniçerët e 
Lulit, por një gjë është e sigurt; ju 
duhet të përgatiteni të bëni lëshime 
dhe jo të shantazhoni Kuvendin, që, 
ndryshe ne ikim edhe këtu ngelemi 
vetëm me deputetët bio të Taulant 

Ballës, dmth me grupin parlamentar 
socialist, pa vota. Ky do ishte dësh-
tim shumë i madh për të gjithë dhe 
do ishte diçka që nuk do mund ta 
kapërcenim dot në raport me njerëzit 
dhe në raport me Europën ku duam 
të integrohemi, por jo se është e mirë 
se na e kërkon Europa, por se është 
e mirë se na duhet ne”, tha Rama.

Kryeministri: Duhen lëshime e jo shantazhe
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PD ultimatum Ruçit dhe mazhorancës të 
votojnë sa më shpejt draftin për reformën 

zgjedhore, reagojnë ashpër socialistët

“Votoni marrëveshjen”, Balla i përgjigjet Bardhit: Kuvendi ka afate, ne i përmbahemi paktit

Eksodi i 2 korrikut 1990, Ilir Meta “thumbon” qeverinë: Koha për 
kthimin e shqiptarëve në vendin e tyre, të përmbushim kushtet e BE

Presidenti Ilir Meta u ka shprehur mirën-
johjen të gjithë shqiptarëve që më 2 korrik 1990 
u futën në ambasadat e huaja në Tiranë, ndërsa 
nuk ka nguruar që t’i çojë edhe një mesazh të 
koduar qeverisë. Nëpërmjet një postimi në rr-
jetet sociale, kreu i shtetit theksoi se tani është 
koha për të përmbushur të gjitha kriteret për 
anëtarësimin në Bashkimin Europian gjatë 
presidencës gjermane, ndërkohë që theksoi se 
ka ardhur koha që qytetarët shqiptarë të kthe-
hen në vendin e tyre. “Kjo foto është shkrepur 
30 vjet më parë brenda Ambasadës gjermane 

në Tiranë, ku rreth 3200 shqiptarë nisën një 
jetë të re në liri. Hapja e dyerve të ambasadës 
gjermane goditi në zemër diktaturën më të 
egër në Europë. 30 vite më pas, në emër të 
këtyre sakrificave të jashtëzakonshme njerë-
zore duhet të përmbushim sa më parë të gjitha 
kushtet, që të nisim negociatat e anëtarësimit 
me BE gjatë Presidencës gjermane. Presiden-
ca gjermane e Bashkimit Europian është një 
mundësi e shkëlqyer, dhe një sprovë e vërtetë 
për çdokënd që për Shqipërinë europiane jo 
vetëm flet, por edhe punon. Mirënjohje të gjithë 

shqiptarëve që me guximin e tyre 30 vite më 
parë i dhanë Shqipërisë një drejtim të ri. Koha 
për të përmbushur ëndrrën e çdo qytetari: 
Shqipëria si gjithë Europa. Koha për kthimin 
e shqiptarëve në vendin e tyre”, deklaroi ai. 
Kohët e fundit opozita akuzon qeverinë dhe 
kryeministrin Edi Rama se është përgjegjës që 
shumë shqiptarë kanë braktisur vendin. Kësh-
tu që edhe ky mesazh i presidentit Ilir Meta, 
në një farë mënyre thumbon mazhorancën 
qeverisëse. Kujtojmë që ngjarja e 2 korrikut 
1990, tashmë është e ngulitur në historinë e 

Shqipërisë, njësoj si në të gjithë vendet me të 
shkuar komuniste. Në 2 korrikun e 30 viteve 
më parë, mijëra shqiptarë u futën masivisht 
në ambasadat perëndimore në Tiranë, ngjarje 
të cilat u shoqëruan dhe me përleshje mes 
kundërshtarëve të regjimit dhe pushtetit të 
diktaturës komuniste 45-vjeçare. Por qytetarët 
përveç se u nguluan në selitë diplomatike të 
huaja, u dyndën drejt porteve dhe u nisën me 
anije drejt Italisë. Kjo ngjarje do mbahet mend 
gjatë, pasi shënjon një nga goditjet më të forta 
kundër sistemit komunist.

Rigels SELIMAN

Partia Demokratike i ka 
dërguar dje një ultima-
tum kryetarit të Kuvendit, 
Gramoz Ruçi dhe Partisë 

Socialiste që të votojnë sa më 
shpejt draftin për reformën zgjed-
hore të arritur në marrëveshjen e 
mazhorancës dhe opozitës jopar-
lamnetare mbrëmjen e 5 qershorit 
në rezidencën e ambasadores së 
SHBA në Tiranë. Ky draft i da-
kordësuar tanimë është dorëzuar 
në Kuvend, ndërkohë që Sekretari 
i Përgjithshëm i PD, Gazment Bar-
dhi përmes një statusi në rrjetet 
sociale i kërkoi kryeparlamentarit 
Ruçi të ushtrojë përgjegjësinë e 
tij për të mundësuar përfshirjen e 
ndryshimeve në Kodin Zgjedhor në 
seancën plenare të radhës. “Krye-
tari i Kuvendit të ushtrojë përgjeg-
jësinë e tij për të mundësuar përf-
shirjen e ndryshimeve në Kodin 
Zgjedhor në seancën plenare të 
radhës. Në këtë mënyrë, 3 vite nga 
fillimi i punës për reformën zgjed-
hore dhe 1 muaj nga dakordësia e 
5 Qershorit, Shqipëria ka shansin 
të tregojë se integrimi europian 
është vërtet prioritet kombëtar dhe 
se institucionet janë të përkushtu-
ara për të ushtruar përgjegjësitë 
e tyre, pa vonesa, në këtë proces 
jetik për të ardhmen europiane të 
Shqipërisë”, deklaroi ai. Po ashtu, 
Sekretari i Përgjithshëm i PD, Gaz-
ment Bardhi theksoi se miratimi 
sa më shpejt i draftit për reformën 
zgjedhore, do të ishte sipas tij, hapi 
i parë për të dëshmuar vullnet 
për përmbushjen e kushteve për 
hapjen e negociatave. “Miratimi pa 
vonesa i ndryshimeve konsensuale 
në Kodin Zgjedhor do të ishte hapi 
i parë për të dëshmuar vullnet 
për përmbushjen e kushteve për 
hapjen e negociatave. Çdo ditë që 
vonohet përfshirja e këtyre ndry-
shimeve për miratim në seancë 
plenare është një ditë e humbur 
në rrugëtimin e Shqipërisë në BE. 
Zbatimi sa më parë i ndryshimeve 
ligjore do të mundësonte jetësimin 
e garancive shtesë, përfshirë fil-
limin nga puna sa më parë të KQZ 
për zbatimin e identifikimit biom-
etrik”, nënvizoi Bardhi.

Paloka: Rama nuk u 
qëndron marrëveshjeve

Dje në Kuvend, kryeministri 
Edi Rama “sulmoi” opozitën vetëm 
pse kjo e fundit, përmes një letre 
për kreun e Kuvendit, Gramoz Ruçi 
kërkoi që të miratohet pa asnjë 
ndryshim marrëveshja e arritur për 
Kodin Zgjedhor. Por në një pron-
oncim për mediat nënkryetari i PD, 
Edi Paloka akuzoi kryeministrin 
Rama se ka treguar se nuk i qën-
dron marrëveshjeve. “Edi Rama ka 
nënshkruar një marrëveshje që kur 
është ulur në tryezë për reformën 
zgjedhore. Sipas asaj marrëveshje 
vendimet në tryezë do merren në 
mënyrë konsensuale dhe më pas 
produkti i dalë nga ajo tryezë do të 
miratohet pa asnjë ndryshim në Par-
lament. Asgjë më shumë se kaq nuk 
po i kujton opozita, marrëveshjen që 
ka nënshkruar. E vërteta është që 
Rama në kaq vite politike nuk i ka 
qëndruar asnjë marrëveshje. Pra në 
mënyrë krejt të trashë, Rama po luan 
pjesën sikur ai i qëndron marrëvesh-
jes po nuk ka çfarë t’i bëjë “opozitës” 
në Parlament”, deklaroi Paloka.

Korab Lita: Marrëveshja e 
5 qershorit ishte dështim

Deputet i opozitës së re, Korab 
Lita deklaroi dje në Kuvend se mar-
rëveshja e arritur në Këshillin Politik 
ishte dështim. Sipas tij, opozita e re 
kërkoi ndryshimin e Kushtetutës dhe 
hapjen e listave si një ndryshim pari-
mor, e jo për përfitime personale. “Ajo 
që ndodhi në këshillin politik ishte një 
parodi dhe dështim total. 12 vite më 
parë shqiptarët vendosën të mbyl-
lin listat e deputetëve dhe kjo ishte 
shmangia e hyrjes së bajraktarëve që 
siguronin vota me para e forcë, por kjo 
nuk e parandaloi këtë fenomen, pasi 
Parlamenti u mbush me kriminelë. 
Ndryshimet kushtetuese në 2008 
ishin thjesht një manovër për të bërë 
kryetarët e partive të plotfuqishëm 
dhe sot kemi shembullin e Ramës që 
ka gjithçka në dorë. Opozita pranoi 
mandatet për të mbajtur në funksion 
Parlamentin dhe të sillte garën mes 
deputetëve me lista të hapura. Nisma 
jonë për ndryshimin e Kushtetutës 
është parimore”, deklaroi Lita.

Reagojnë ashpër socialistët
Por i menjëhershëm ka qenë 

edhe reagimi i socialistëve, të cilët 
iu përgjigjën ashpër demokratit 
Gazment Bardhi. Ka qenë kreu 
i Grupit Parlamentar të Partisë 
Socialiste, Taulant Balla, i cili nga 
foltorja e Kuvendit, theksoi se 
Bardhi nuk mund t’u bëjë presion 
deputetëve, pasi sipas tij Kuvendi 
nuk merr urdhra, por vepron në 
bazë të rregullave. Madje, deputeti 

socialist shkoi deri atje kur vuri 
në dukje faktin se mazhoranca 
i qëndron dhe do të zbatojë me 
korrektësi marrëveshjen e arri-
tur me opozitën joparlamentare 
mbrëmjen e 5 qershorit për re-
formën zgjedhore. “Ka një histeri 
ndaj opozitës parlamentare nga 
opozita e jashtme që ju tradhtuat 
parimet e Lulit dhe të Monikës. 
I bëj thirrje opozitës jashtëpar-
lamentare meqë kishte dalë një 

Anëtari i PS në Këshillin Politik, Damian Gjik-
nuri, ka dorëzuar dy ditë më parë në Kuvend draftin 
final të marrëveshjes së arritur me opozitën. Në 
relacionin shpjegues të dorëzuar bëhet me dije se 
ndryshimet janë dakordësuar në Këshillin Politik 
për reformimin e bazës ligjore për zgjedhje të 
lira në Shqipëri. “Palët politike pjesëmarrëse në 
Këshillin Politik kanë rënë dakord për të vijuar 

edhe fazën e dytë të reformimit të legjislacionit 
zgjedhor dhe ligjeve të tjera të lidhura me të. Për 
këtë gjë është rënë dakord që puna, mbi bazën e 
konsensusit më të gjerë të spektrit politik në vend, 
të vijojë me hartimin e një ligji të ri zgjedhor, që do 
të reflektojë plotësisht rekomandimet e dhëna ndër 
vite nga OSCE/ODIHR për zgjedhjet në Shqipëri”, 
shkruhet më tej.

GJIKNURI DORËZOI NË KUVEND DRAFTIN PËRFUNDIMTAR TË REFORMËS 

zotëri Gazment apo Gazmir Bar-
dhi që jepte urdhër që Kuvendi i 
Shqipërisë dhe zoti Ruçi të fusin 
në rend të ditës votimin e Kodit 
Zgjedhor. Ky zotëria duhet të dijë 
që Kuvendi ka rregulla. Një draft 
që depozitohet, dy javë ndjek pro-
cedurën parlamentare. Padyshim 
që Kuvendi do ta shqyrtojë sipas 
të gjitha normave parlamentare. 
PS e ka thënë se jemi seriozë kur 
bie fjala për të respektuar mar-
rëveshjen, sikurse jemi seriozë 
edhe për nevojën për ta diskutuar 
sëbashku me opozitën parlamen-
tare jo vetëm çështjen që lidhet me 
Kodin Zgjedhor e ku dakordësia 
politike është vendosur, por edhe 
për çështjen që lidhet me ndry-
shimet e propozuar prej jush në 
Kushtetutë që kanë të bëjnë me 
disa elementë të rëndësishëm të 
sistemit zgjedhor edhe pse sistemi 
nuk ndryshon”, deklaroi kreu i 
grupit parlamentar të PS, Taulant 
Balla.

P ë r f a q ë s u e s i  i  Pa r t i s ë 
Demokratike në Këshillin Politik, 
Oerd Bylykbashi deklaroi dy ditë 
më parë se Kodi i ri Zgjedhor duhet 
të kalojë në Parlament në mesin e 
korrikut, sipas datës së përcaktuar. 
Bylykbashi theksoi se nëse do të 
ketë vonesë, qëllimi sipas tij, do të 
jetë për të provokuar krizë politike. 

“Barrën e ka Edi Rama, mazhoran-
ca. Nëse më 15 korrik, miratohet 
Kodi Zgjedhor, nis edhe organizimi 
i KQZ me zgjedhje. Trupat mund 
të zgjidhen brenda korrikut, çdo 
vonesë është e qëllimshme. Çdo 
vonesë do të ketë qëllim që të 
provokojë krizë politike”, deklaroi 
ish-deputeti i PD, Oerd Bylykbashi.

BYLYKBASHI: TË MIRATOHET 
“ZGJEDHORJA” SA MË PARË
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Debate të forta në seancën plenare, opozita parlamentare 
braktis sallën, përplasje me kreun e Kuvendit, ja debatet

Seanca e djeshme parlamentare është 
shoqëruar me debate të forta, të cilat çuan deri 
në largimin e opozitës parlamentare nga salla e 
Parlamentit. Edhe dje reforma zgjedhore është 
ajo që ka përplasur palët, pasi opozita zotohet të 
mos votojnë draftin e 5 qershorit, duke qenë se 
në të nuk përfshihet ndryshimi i sistemit. Opozita 
parlamentare këmbëngul tek sistemi me lista të 
hapura, por kjo nuk ndodhet në draftin e firmo-
sur nga palët në tryezë, për këtë arsye ka pasur 
debate dje në Kuvend. Seanca është ndërprerë 

disa herë ditën e djeshme. Fillimisht është ndër-
prerë për 5 minuta pas një debati të shkaktuar 
nga deputeti i opozitës Myslim Murrizi, pasi ky i 
fundit bllokoi foltoren. Sakaq kryetari i Kuvendit, 
Gramoz Ruçi i kërkoi deputetit që të largohej nga 
foltorja, ky i fundit nuk i është bindur, ndërsa 
sigurimi ka rrethuar foltoren, ku të pranishëm 
ishin deputetët Korab Lita dhe Halit Valteri. Kjo 
bëri që Ruçi të ndërpriste seancën, me kërkesë të 
Ballës, për 5 minuta pushim. Ruçi e paralajmëroi 
me përjashtim nga seanca Murrizin. Ndërkohë 

përplasjet nuk kanë ndalur këtu, ato kanë vijuar. 
Ndërsa ministri i Brendshëm, Sandër Lleshaj 
ka marrë fjalën në foltore, deputeti Halit Valteri 
është çuar më këmbë dhe i është afruar foltores 
për të mos lejuar ministrin të flasë po menjëherë 
janë afruar dhe punonjësit e sigurisë. Ruçi i ka 
tërhequr disa herë vëmendjen duke e parala-
jmëruar se do ta përjashtojë nga seanca. Pas 
debateve u vendos sërish për 5 minuta pushim. 
Më pas opozita parlamentare iu përgjigj thirrjes 
së deputetit Myslim Murrizi, i cili mori fjalën pas 

ndërprerjes së dytë të seancës. Murrizi akuzoi 
Ruçin se po i heq të drejtën e fjalës opozitës parla-
mentare. Koha prej 2 minutash që kanë deputetët 
për të folur është bërë disa herë shkak për debate 
në Parlament. Edhe dje ka ndodhur e njëjta gjë. 
Pas fjalës së Murrizit deputetët u larguan nga 
salla. Më pas ka reaguar Ruçi, i cili ndërsa depu-
tetët e opozitës largoheshin nga salla kërkoi prej 
tyre të zbatojnë etikën. “Rrugë të mbarë dhe herë 
tjetër zbatoni etikën dhe rregulloren e Kuvendit”, 
u shpreh Ruçi.

Kliti TOPALLI

Rikthehet  debat i  për 
shkarkimin e Ardian 
Dvoranit nga Gjykata e 
Lartë. Pas gati 20 ditësh 

vonesë, dje Këshilli i Lartë Gjyqësor 
ka zbardhur vendimin për ish-
kreun e KED, duke dhënë argumen-
tet se përse atij i ka mbaruar man-
dati dhe tani duhet të emërohet në 
një Gjykatë Apeli. Argumenti i parë 
që jep KLGJ është se me emërimin 
e 3 anëtarëve nga radhët e juristëve 
të spikatur, automatikisht Dvoranit 
i mbaron e drejta e qëndrimit në de-
tyrë, duke qenë se atij i ka mbaruar 
mandati prej vitesh. “Referuar pro-
cedurave të organizuara për ngrit-
jen në detyrë në Gjykatën e Lartë, 
nga radhët e juristëve të spikatur, 
duke qenë se plotësimi i pozicionit 
të lirë që ju mbanit është përfshirë 
në tre procedurat e para, finalizimi i 
tyre përmes emërimit dhe fillimit të 
detyrës së tre gjyqtarëve të rinj, bën 
që pasardhësi juaj të konsiderohet i 
emëruar.  Këshilli i Lartë Gjyqësor 
vlerësoi se asnjë nga gjyqtarët e rinj 
të Gjykatës së Lartë nuk ju zëvendë-
son nominalisht, pasi secili prej tyre 
është emëruar për një mandat të 
plotë kushtetues 9-vjeçar. Por, nga 
ana tjetër, emërimi dhe fillimi i ush-
trimit të detyrës nga tre gjyqtarët e 
rinj, në situatën e mospasjes edhe të 
një pozicioni tjetër të lirë të mëvon-
shëm në këtë gjykatë që duhet të 
plotësohet nga radhët e juristëve 
të spikatur, pa asnjë mëdyshje ka 
çuar në përfundimin e detyrimit 
tuaj për qëndrimin në detyrë”, thu-
het në vendim. Një tjetër pikë që 
ka përplasur anëtarët në mbledhje, 
por dhe që u ngrit si çështje nga 
Dvorani është ajo nëse KLGJ ka 
kompetencë apo jo në shqyrtimin e 
kësaj çështje. Sipas vendimit, KLGJ 
ka të drejtë të marrë këtë vendim. 
“Këshilli i Lartë Gjyqësor vlerësoi se 
është në kompetencën e tij trajtimi i 
çdo situate në lidhje me pavarësinë, 
përgjegjshmërinë dhe mbarëvajtjen 
e pushtetit gjyqësor, përfshirë dhe të 
Gjykatës së Lartë, sikundër edhe me 
zhvillimin e karrierës së gjyqtarëve 
edhe të kësaj gjykate, duke patur 
ai juridiksion të plotë për çështje të 
kësaj natyre. Mbi këtë bazë, Këshilli 
i Lartë Gjyqësor, pasi vuri në dis-
kutim, duke marrë edhe qëndrimin 

JA DISA PREJ 
ARSYETIMEVE 
QË JEP KLGJ

∎  Vazhdimësia dhe funksional-
iteti i Gjykatës së Lartë, si proces 
kushtetues, janë në funksion të ru-
ajtjes dhe forcimit të pavarësisë dhe 
paanshmërisë së saj. Lidhur më këtë, 
Gjykata Kushtetuese, në jurispru-
dencën e saj, ka theksuar se “me qël-
lim që të përcaktohet nëse një organ 
është “i pavarur”, duhet konsideruar 
mënyra e emërimit të anëtarëve të tij, 
si dhe kohëzgjatja e funksionit të tyre” 
(Vendimi nr. 20/2009). 

∎  Po ashtu, edhe Gjykata Eu-
ropiane për të Drejtat dhe Liritë 
Themelore të Njeriut (GJEDNJ), 
në kuadër të paragrafit 1, të nenit 
6, të Konventës Europiane për të 
Drejtat dhe Liritë Themelore të 
Njeriut (KEDNJ), është shprehur se: 
“Për të përcaktuar nëse një gjykatë 
mund të konsiderohet e pavarur në 
kuptim të nenit 681, ndër të tjera, 
duhet mbajtur parasysh mënyra e 
emërimit të gjyqtarëve, kohëzgjatja 
në detyrë dhe ekzistenca e garancive 
kundër presionit të jashtëm dhe 
nëse trupa edhe në dukje paraqitet 
si e pavarur". (Vendimi nr. 21722/11, 
Oleksan dr. Volkov kundër Ukrainës, 
parag. 103). 

∎  Ndërkohë, sipas paragrafit 
1, të nenit 136, të Kushtetutës së 
Republikës së Shqipërisë, gjyqtarët 
e Gjykatës së Lartë emërohen për 9 
vjet, pa të drejtë riemërimi. Kjo dis-
pozitë, duke sanksionuar në mënyrë 
të qartë një kohëzgjatje të caktuar të 
mandatit kushtetues, përbën një nga 
faktorët që garantojnë pavarësinë e 
gjykatës. 

∎  Një mandat kushtetues i par-
ashikuar specifikisht në kohëzgjatje, 
shmang rrezikun e influencës dhe 
presioneve politike ndaj gjyqtarit, 
duke qenë se këtij të fundit i garanto-
het kohëzgjatja dhe paprekshmëria 
e mandatit. Rregulli i vazhdimësisë 
së qëndrimit në detyrë të gjyqtarit të 
Gjykatës së Lartë deri në emërimin e 
pasardhësit të tij, i parashikuar në par-
agrafin 5, të nenit 136, të Kushtetutës, 
garanton vazhdimësinë institucion-
ale dhe mbi të gjitha funksionale 
të gjykatës, pra garanton vijimin e 
dhënies së drejtësisë, proces thelbësor 
në një shtet të së drejtës. 

tuaj, arriti në përfundimin se, pas 
emërimit dhe fillimit të ushtrimit 
të detyrës të tre gjyqtarëve të rinj 
të Gjykatës së Lartë, për ju ka 
mbaruar detyrimi kushtetues për 
të qëndruar në detyrën e gjyqtarit 
në këtë gjykatë”, theksohet më tej. 

Debatet 
Më tej në vendimin e zbardhur 

thuhet se krijimi i mëvonshëm, pra 
pas fillimit të tre procedurave të para 
për ngritjen në detyrë në Gjykatën e 
Lartë, nga radhët e juristëve të spi-
katur, edhe të një pozicioni tjetër të 
lirë, de facto dhe de jure pozicioni i 
fundit që mund të plotësohet nga kjo 
kategori, vlerësuar sipas parimit të 
funksionalitetit, është një rrethanë 
që mund të ngrejë diskutime për 
vazhdimin e qëndrimit tuaj në detyrë 
deri në emërimin e gjyqtarit që plotë-
son këtë pozicion. “Në fakt, Këshilli 
i Lartë Gjyqësor vlerësoi se prania 
e gjyqtarit të katërt në Gjykatën e 

Rindizet beteja për KED, KLGJ zbardh 
vendimin për shkarkimin e Ardian Dvoranit, 
gjyqtari paralajmëron ankimim në gjykatë

Ja argumentet që jep KLGJ për shkarkimin e Dvoranit 

“Këshilli i Lartë Gjyqësor vendosi t'ju njoftojë për 
përfundimin e detyrimit tuaj për qëndrimin në detyrë 
në Gjykatën e Lartë deri në emërimin e pasardhësit, 
sipas paragrafit 5, të nenit 136, të Kushtetutës së Repub-
likës së Shqipërisë, pasi pasardhësi juaj tashmë është 
emëruar. Nisur nga kjo, në kushtet kur ligji, nenet 61 
dhe 62, të Ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve 

dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndrys-
huar, ju njohin të drejtën për t’u caktuar në nivel apeli, 
Këshilli i Lartë Gjyqësor ju fton të shpreheni nëse do 
ta ushtroni këtë të drejtë, me qëllim për të ndjekur pro-
cedurat përkatëse për realizimin e saj. Këshilli i Lartë 
Gjyqësor ju fton që qëndrimin tuaj ta parashtroni me 
shkrim brenda një jave”, thuhet në vendim.

KLGJ THIRRJE DVORANIT TË KALOJË NË APEL

“Në rrethanat si më lart, në 
kushtet kur ju vazhdoni të qën-
droni në detyrë në Gjykatën e 
Lartë tashmë në vitin e shtatë 
pas mbarimit të mandatit, edhe 
në supozimin se pasardhësi juaj 
është  gjyqtari i fundit që do të 
emërohet nga radhët e juristëve të 
spikatur, Këshilli i Lartë Gjyqësor 
konstatoi se “afati i arsyeshëm” i 
qëndrimit tuaj në detyrë në pritje 
të pasardhësit që nënkupton par-
agrafi 5, i nenit 136, të Kushtetutës 
së Republikës së Shqipërisë, 
tashmë është tejkaluar.  Këshilli 
i Lartë Gjyqësor vlerësoi se në 
situatën aktuale merr përparësi 
respektimi i parimeve të pavarë-
sisë dhe paanësisë së gjykatës, në 
kuptimin e legjitimitetit të saj”, 
thuhet në vendim.

ARGUMENTET 
E KLGJ

Lartë, nga radhët e juristëve të spi-
katur, në kushtet aktuale, pra kur 
në këtë gjykatë nuk ka gjyqtarë të 
tjerë përveç tre gjyqtarëve të rinj 
të sipërpërmendur nga radhët e 
juristëve të spikatur, nuk sjell dhe 
as garanton funksionimin normal të 
kësaj gjykate në lidhje me gjykimin 
e çështjeve në trupa gjykuese të 
përbërë nga pesë gjyqtarë apo në 
Kolegje të Bashkuara. Po ashtu, pra-
nia e gjyqtarit të katërt nuk sjell dhe 

as garanton funksionim të shtuar të 
kësaj gjykate në raport me praninë 
e vetëm tre gjyqtarëve”, thuhet aty

Reagon Dvorani 
Por dje ka reaguar për mediat 

edhe vetë Dvorani. I pyetur se çfarë 
do të bëjë, ai është shprehur se po 
shqyrton mundësinë e ankimimit në 
Gjykatën Administrative. Pra do të 
thotë se tashmë beteja është hapur 
dhe nuk i dihet nëse plani i Metës do 
të rezultojë i suksesshëm.

Pas gati 20 ditësh vonesë, dje Këshilli i 
Lartë Gjyqësor ka zbardhur vendimin për 
ish-kreun e KED, duke dhënë argumentet 
se përse atij i ka mbaruar mandati dhe 
tani duhet të emërohet në një Gjykatë 

Apeli. Argumenti i parë që jep KLGJ është 
se me emërimin e 3 anëtarëve...
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Olsian Çela “fshikullon” qeverinë e politikën: 
Nuk mund të na jepni ultimatume për 

hetimet, po shkelni pavarësinë e drejtësisë

Kryeprokurori Çela identifikon defektet e rekomandimeve antikrim të qeverisë

Qeveria i dorëzon rekomandimet prokurorisë: Shqiptarët presin 
drejtësinë e re, duhet bashkëpunim në luftën kundër korrupsionit

Ministrja e Drejtësisë, Etilda Gjonaj deklaroi 
dje se qeveria pret nga prokuroria “drejtësinë e 
re, që të intensifikojë luftën ndaj korrupsionit që 
është një nga prioritet kryesore edhe për shkak se 
është një nga 15 pikat e vendosura si kusht për të 
hyrë në Bashkimi Europian. Në një takim online 
me Prokurorin e Përgjithshëm, Olsian Çela dhe 
drejtuesin e Prokurorisë së Posaçme kundër Ko-
rrupsionit (SPAK), Arben Kraja, Gjonaj pohoi se 
për të luftuar korrupsionin duhet bashkëpunim 
mes institucioneve ligjzbatuese shqiptare me 
ato ndërkombëtare. “Lufta kundër korrupsionit 
mbetet një nga sfidat kryesore edhe për vitin 2020 

për garantimin e pavarësisë së institucioneve 
dhe organeve publike, zhvillimin ekonomik dhe 
zhvillimin shoqëror të Shqipërisë. Finalizimi i 
integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Europi-
an mund të arrihet vetëm duke vendosur një 
standard të lartë në luftën kundër korrupsionit. 
Nisur dhe nga problematikat e vitit të kaluar, ku 
Ministria e Drejtësisë falë edhe raportimit edhe 
nga Prokurori i Përgjithshëm, por edhe adres-
imit të një sërë rekomandimeve nga partnerët 
ndërkombëtarë, të institucioneve ndërkom-
bëtare, ka rekomanduar për vitin 2020 disa 
nënrekomandime për sa i përket luftës kundër 

korrupsionit: Shtimin e numrit të hetimeve 
proaktive dhe numrit të rasteve të përdorimit 
të metodave speciale të hetimit për këto vepra 
penale. Shtimin e numrit të hetimeve për veprat 
penale në fushën e korrupsionit të zyrtarëve të 
lartë nga Prokuroria e Posaçme në bashkëpunim 
me agjencitë e tjera ligjzbatuese. Rekomandohet 
forcimi i bashkëpunimit në rritjen e numrit dhe 
cilësisë së hetimeve për rastet e referuara nga 
task forca ndërinstitucionale antikorrupsion”, 
deklaroi ajo. Ndërkohë, ministrja Gjonaj reko-
mandoi një sërë problematikash, duke nënvizuar 
se pret nga Institucioni i prokurorisë drejtësinë 

e re për të ashpërsuar më tej luftën ndaj krimit 
të organizuar dhe plotësimin e pritshmërive dhe 
eficencës në arritjen e rezultateve të reformës në 
drejtësi. “Shqiptarët presin sot përgjigje të shpe-
jta nga prokuroria, pa zvarritje dhe sorollatje, 
me muaj e me vite; presin që prokuroria të mos 
mbyllë sytë përpara veprave penale apo, akoma 
më keq, të bëhet palë me kriminelin, siç kemi 
vëmë re në disa raste kohët e fundit; presin që 
prokuroria të mos pushojë a mos fillojë çështje në 
kundërshtim të hapur me ligjin dhe provat. Presin 
me pak fjalë drejtësinë e re”, nënvizoi ministrja 
e Drejtësisë, Etilda Gjonaj.

“Kodi i ri i Procedurës Penale ka ndryshuar raportet 
tradicionale të hetimit, duke i dhënë gjyqtarit të seancës 
parapake kompetenca jo vetëm në vendimmarrjen në 
fund të hetimit paraprak, por edhe mbi ecurinë e heti-
mit. Ky ndryshim i rëndësishëm ka krijuar një dualitet 
mes prokurorit dhe gjyqtarit në hetim. Gjyqtari, përveç 
kontrollit të ligjshmërisë në fazën e hetimit ka marrë 

rolin e kontrollit mbi organin e prokurorisë gjatë kësaj 
faze, madje edhe drejton hetimet dhe vendos afate për 
kryerjen e tyre, ndërkohë që nuk ka një përgjegjësi in-
stitucionale për efikasitetin e veprimtarisë së tij në fazën 
hetimore dhe as bën vlerësime të natyrës organizative 
mbi kapacitetet njerëzore apo teknike të nevojshme në 
kryerjen e një hetimi”, deklaroi dje kryeprokurori Çela.

DREJTËSIA E RE ME PROBLEME, KRYEPROKURORI: KA DUALITET
Rigels SELIMAN

Prokurori i Përgjithshëm i 
Shqipërisë, Olsian Çela ka 
kritikuar qeverinë mbi reko-
mandimet e saj për punën 

e organit qendror të akuzës. Gazeta 
publikoi dy ditë më parë rekomandimet 
që Këshilli i Ministrave i ka dërguar 
Prokurorisë së Përgjithshme për fok-
usin e punës për vitin 2020. Për këtë 
arsye ditën e djeshme ministrja e Dre-
jtësisë, Etilda Gjonaj ka qenë përballë 
kryeprokurorit Çela dhe drejtuesit të 
Prokurorisë së Posaçme kundër Kor-
rupsionit (SPAK), Arben Kraja, për të 
diskutuar rekomandimet e qeverisë. 
Por gjatë takimit që u mbajt online, 
kryeprokurori Çela ka “fshikulluar” 
qeverinë, duke theksuar se kjo e fundit 
nuk mund t’i japë organit të akuzës 
ultimatume për hetimet, pasi sipas tij, 
një gjë e tillë shkel hapur pavarësinë 
e institucionit që ai drejton. “Duhet 
pranuar se kuadri i ri kushtetues dhe 
ligjor në të cilin vepron prokuroria, 
e bën jo pak të vështirë koordinimin 
mes atyre që vlerësohen si prioritet nga 
qeveria dhe mundësive reale që ato të 
shndërrohen në veprime konkrete nga 
prokurorët. Nuk do të ishim objektivë 
nëse do të mendonim se udhëzimet e 
natyrës së përgjithshme do të realizojnë 
të gjitha pritshmëritë e ekzekutivit në 
raport me atë çfarë mund dhe duhet të 
bëjnë prokurorët në përditshmërinë e 
tyre. Udhëzimet e kësaj natyre synojnë 
të strukturojnë marrëdhënie ndërin-
stitucionale apo çështje të brendshme 
organizative, por nuk mundet kurrsesi 
të imponojnë vullnete mbi zgjidhjen e 
çështjeve konkrete, pasi do të cenonin 
pavarësinë e prokurorëve”, deklaroi ai.

Rekomandimet s’jepen 
në mes të vitit

Duke komentuar rekomandimet 
e qeverisë për luftën kundër krimit 
në 2020, Prokurori i Përgjithshëm 
i Shqipërisë, Olsian Çela ngriti si 
shqetësim faktin se kërkesat kanë 
mbërritur me vonesë dhe kjo e bën 
sipas tij, të vështirë si përpunimin, ashtu 
edhe marrjen e masave për ndjekjen e 
tyre. Në këtë kontekst, kryeprokurori 
Çela i tërhoqi vëmendjen ministres së 
Drejtësisë, Etilda Gjonaj, duke i kërkuar 
që herën tjetër rekomandimet të mos i 
japë në mes të vitit, por në fillim të tij. 
“Për t’ju rikthyer rekomandimeve, koha 

Caka: Gjiknuri duhet 
të ishte para drejtësisë 

për dosjen “184”
Ish-deputetja e LSI, Silva Caka 

u shpreh dje se bashkëkryetari i re-
formës zgjedhore Damian Gjiknuri 
duhet të ishte para drejtësisë, për 
akuzat për dosjen “184”. Gjatë një 
interviste televizive, Caka deklaroi se 
qeveria duhet të përmbushë kushtet 
e Bundestagut dhe të dënojë ata që 
vjedhin votat. "Për mua është e trish-
tueshme që mazhoranca nuk heq 
dorë dhe nuk e çon para drejtësisë 
Damian Gjiknurin, përgjegjësia është 
e tyre. Ne kemi pranuar të ulemi me 
PS, se kë vë PS është përgjegjësi e 
tyre. Në momentin që ata do të shko-
jnë të japin llogari në Parlamentin 
Europian lidhur me plotësimin e 15 
kushtet le të shohim nëse kushtin 
për ndëshkueshmërinë e figurave që 
janë përfshirë në përgjime për vjedhje 
votash, e kanë përmbushur këtë kriter 
apo jo. Ne kemi detyrimin ta çojmë 
përpara reformën, se kë sjell PS është 
punë e saj. Përgjegjësia nuk është e 
opozitës. Humbja më e madhe është 
e mazhorancës”, deklaroi Caka.

Çupi: PD denoncoi në SPAK 
tenderin e ushqimeve
Ish-deputetja demokrate, Dhura-

ta Çupi në një deklaratë nga selia blu 
ka denoncuar menaxhimin e situatës 
së pandemisë nga qeveria. Sipas saj, 
PD e denoncoi në SPAK tenderin e 
ushqimeve nga Ministria e Mbrojtjes. 
“Edi Rama premtoi se asnjë familjeje 
në nevojë nuk do t’i mungonte thesi 
i miellit, por gazetarët kanë zbuluar 
se ky ishte mashtrim. Thesi i miellit 
u zhduk nga pakot e Ministrisë së 
Mbrojtjes dhe u zëvendësua me 2 
kilogramë hurma arabie. Ky është 
veprimi më i ulët që mund të bëjë një 
qeveri kundrejt qytetarëve të vet më të 
pamundur. Edhe tenderi urgjent për 
ushqimet i Ministrisë së Mbrojtjes, që 
ne e kemi denoncuar publikisht dhe 
e kemi kallëzuar në SPAK, ka qenë 
vetëm një mekanizëm për të vjedhur. 
Jo vetëm që në kohën e tenderit urg-
jent, magazinat e rezervave të shtetit 
ishin plot, por këto ndihma që iu 
dhanë një kompanie të paracaktuar 
maqedonase, nuk shkuan kurrë tek 
njerëzit në nevojë”, deklaroi Çupi.

në të cilën ato mbërritën në prokurori 
mendoj se bën të vështirë përpunimin 
dhe marrjen e masave për ndjekjen e 
tyre. Është shumë e rëndësishme që ky 
proces të kryhet në nisje të çdo viti, për 
t’i mundësuar prokurorisë hartimin e 
planeve dhe strategjive për vlerësimin 
dhe përçimin e tyre në mënyrë efikase”, 
u shpreh ai.

Vakumi ligjor dhe përplasja 
mes institucioneve

Por në kushtet kur rekomandimet 
e qeverisë i adresohen Prokurorisë 
së Përgjithshme, megjithëse peshën 
kryesore në luftën kundër krimit e ka 
Prokuroria e Posaçme, kryeprokurori 
Olsian Çela vuri re një vakuum ligjor. 
Sipas tij, brenda institucionit të akuzës 
janë dy institucione, ku nga njëra anë 
është SPAK dhe nga ana tjetër Proku-
roria e Përgjithshme që ai drejton. 
“Nuk mund të lë pa përmendur këtu 
edhe faktin se tashmë brenda sistemit 
të prokurorisë veprojnë të pavarura 
nga njëra-tjetra dy degëzime të in-
stitucionit, prokuroritë e juridiksionit 
të përgjithshëm që kanë si organ më 
të lartë Prokurorinë e Përgjithshme 
dhe Prokuroria e Posaçme. Ndonëse në 

ligjin nr.97/2016, parashikohet se reko-
mandimet e Këshillit të Ministrave i dre-
jtohen Prokurorit të Përgjithshëm, nuk 
ka asnjë instrument ligjor me të cilin ky 
i fundit t’ia përcjellë ato Prokurorisë së 
Posaçme. Ekzekutivi duhet të gjejë me-
kanizmat e duhur për të rregulluar këtë 

anomali, pasi struktura kompetente për 
luftën ndaj krimit të organizuar dhe ko-
rrupsionit është Prokuroria e Posaçme, 
drejtuesi i së cilës raporton në Kuvend 
sipas parashikimeve të nenit 104 të 
ligjit nr.97/2016”, nënvizoi Prokurori i 
Përgjithshëm i Shqipërisë, Olsian Çela.

“Unë vlerësoj se një pjesë e reko-
mandimeve për fat të mirë përkojnë 
edhe me disa nga prioritetet dhe nismat 
e ndërmarra tashmë nga Prokuroria 
e Përgjithshme. Ne kemi hedhur disa 
hapa të rëndësishëm në drejtim të 
bashkëpunimit ndërinstitucional në 
lidhje me luftën ndaj krimit financiar 
dhe pastrimit të produkteve të veprës 

penale. Ndërsa jemi në fazën e nën-
shkrimit të një memorandumi bash-
këpunimi me disa institucione, kjo do 
të pasohet nga një fazë e ristrukturimit 
të brendshëm të zyrave në funksion të 
këtij qëllimi, ndërkohë që do të krijohen 
mekanizma të përhershëm të koor-
dinimit në nivel vendor dhe qendror”, 
nënvizoi dje kryeprokurori Olsian Çela.

LUFTA KUNDËR PASTRIMIT TË PARAVE, 
ÇELA: KËRKON BASHKËPUNIM

Udhëzimet e kësaj natyre 
synojnë të strukturojnë 

marrëdhënie ndërin-
stitucionale apo çështje 

të brendshme organi-
zative, por nuk mundet 
kurrsesi të imponojnë 

vullnete mbi zgjidhjen e 
çështjeve konkrete, pasi 
do të cenonin pavarësinë 

e prokurorëve...
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Drafti i negociatave, Brukseli lë afat deri më 10 nëntor 
për ngritjen e Gjykatës së Lartë, Kushtetuese dhe të BKH

Bashkimi Europian do të marrë vendimin 
final për negociatat me Shqipërinë në 10 nëntor 
2020. Të mërkurën, Komisioni Europian prezan-
toi kornizën e negociatorëve me Shqipërinë, por 
Këshilli i Bashkimit Europian do të diskutojë për 
Shqipërinë më 10 nëntor. Por që të përcaktohet 
mbledhja e parë ndërqeveritare Shqipëri-BE, 
vendi ynë duhet të vijojë me plotësimin e kus-
hteve. Në kuadrin negociues, bëhet e qartë se 
kushtet kryesore që duhet të përmbushen janë, 
ngritja e Gjykatës së Lartë dhe Kushtetuese, 
mbyllja e reformës zgjedhore dhe vijimi i luftës 

ndaj korrupsionit, si dhe duhet të përfundojnë 
procedurat për emërimin sa më parë të kreut 
të BKH. “Në veçanti, Shqipëria tashmë ka bërë 
përparime në përmbushje të kushteve që du-
het të përmbushen para Konferencës së parë 
Ndërqeveritare. Pritet përparim i mëtejshëm 
veçanërisht për të miratuar reformën zgjedhore, 
pas marrëveshjes politike të 5 qershorit, të sig-
urojë funksionimin e Gjykatës Kushtetuese, të 
përfundojë procedurat për emërimin e Drejtorit 
të Byrosë Kombëtare të Hetimeve, dhe të forcojë 
më tej luftën kundër korrupsioni dhe krimi i 

organizuar, i cili mbetet një objektiv afatgjatë, 
duke përfshirë zbatimin e masave fillestare të 
planit të veprimit që adresojnë rekomandimet 
e Task Forcës së Veprimit Financiar”, thuhet në 
dokument. Gjatë konferencës së parë ndërqever-
itare do të kërkohet që Shqipëria të miratojë një 
udhërrëfyes për kapitujt e sundimit të ligjit, të sig-
urojë zbatimin e plotë pas pranimit. Kështu, BE i 
ka bërë një tjetër thirrje Shqipërisë për hetime të 
bujshme. “Shqipëria të vazhdojë të adresojë me 
sukses inicimin e procedurave penale kundër 
gjyqtarëve dhe prokurorëve të akuzuar për sjellje 

kriminale gjatë procesit të vetingut, fillimin e pro-
cedurave kundër të akuzuarve për blerje votash, 
një rekord të shëndoshë në lidhje me luftën 
kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në 
të gjitha nivelet, përfshirë inicimin e procedurave 
dhe përfundimin e procedurave të para kundër 
zyrtarëve të lartë të vendit dhe politikanëve, 
përparim të prekshëm në lidhje me reformimin 
e administratës publike, zbatimin e reformës së 
ligjit zgjedhor dhe një vendim përfundimtar për 
ligjshmërinë e zgjedhjeve lokale të 30 qershorit 
2019”, thuhet në dokument. 

Elisjeda KIKO

Ngritja e Prokurorisë Speciale 
duket se do të sjellë telashe 
të shumta për pushtetarët 
shqiptarë, Ndonëse ka vetëm 

6 muaj që është ngritur, SPAK nuk po 
kursen aspak në hetime. Bashkimi 
Europian kërkon që brenda vitit të 
ngrihet Byroja Kombëtare e Hetimit, por 
edhe të nisin hetimet në nivele politike. 
Sinjalet nga SPAK janë pozitive, pasi në 
prapaskenë po punohet me ritme shumë 
të shpejta. Ditën e djeshme, ministrja e 
Drejtësisë, Etilda Gjonaj u ka prezantuar 
kryeprokurorit Olsian Çela dhe kreut 
të SPAK, Arben Kraja rekomandimet 
e qeverisë. Kreu i SPAK Arben Kraja 
gjatë prezantimit të prioriteteve të 
qeverisë në luftën kundër kriminalitetit, 
u shpreh se institucioni i tij po përballet 
me një ngarkese të çështjeve, ku theksoi 
se deri tani janë regjistruar plot 428 
procedime penale për zyrtarët e lartë 
dhe bosët e krimit. Sipas Krajës, 202 
kanë ardhur pas shkrirjes së Krimeve 
të Rënda, ndërsa për pjesën tjetër të 
dosjeve procedimi ka nisur nga SPAK. 
Por procedime penale kanë ardhur edhe 
nga rrethet, ku sipas Krajës vetëm 104 
janë pranuar ndërsa 68 janë ridërguar 
sërish në prokuroritë e rretheve. “Ne 
kemi pasur një aktivitet të gjerë në këtë 
periudhë, me shumë ngarkesë, duke 
nisur që nga numri i punonjësve që ne 
kemi në dispozicion. Këtë 6 mujor, ne 
kemi pasur 428 procedime penale, nga të 
cilat 202 janë trashëguar nga Prokuroria 
për Krimet e Rënda dhe pjesa tjetër ka 
filluar nga ana jonë. Po kështu kanë ard-
hur nga prokuroritë e rretheve gjyqësore 
172 procedime, nga të cilat 104 i kemi 
pranuar, 68 i kemi ridërguar dhe pjesën 
tjetër i kemi shqyrtuar”, tha Kraja. 

Problematikat e SPAK
Më tej, drejtuesi i SPAK, Arben 

Kraja ngriti disa problematika me të 
cilat është përballur kjo strukturë, ndër 
të cilat përmendi edhe akomodimin në 
zyra. “Ne jemi në disa zyra provizore ku 
ushtrojmë funksionet tona, kjo pasi nga 
ana e ekzekutivit ka filluar rikonstruk-
sioni i gjithë objektit, por ende nuk ka 
përfunduar, gjithë struktura nuk e merr 
pagën e plotë siç parashikon ligji”, tha 
kreu i SPAK-ut, Kraja.

Rekomandimet e qeverisë
Qeveria ka kërkuar nga kryep-

rokurori Olsian Çela dhe kreu i SPAK 
Arben Kraja që të nisin luftën ndaj 

Vetingu, KPK shpall 
sot vendimin për 
Shpresa Beçajn

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit 
do të shpallë ditën e sotme vendimin 
për ish-gjyqtaren e Gjykatës së Lartë, 
Shpresa Beçaj. Trupi gjykues që po 
heton gjyqtaren e Gjykatës së Apelit 
është i përbërë nga Roland Ilia, Olsi 
Komici dhe Lulzim Hamitaj. “Seancë 
për shpallje vendimi për subjektin 
e rivlerësimit Znj. Shpresa Beçaj; 
Subjekti: Znj. Shpresa Beçaj, gjyqtare 
pranë Gjykatës së Apelit Tiranë Ven-
di: Pallati i Koncerteve (ish-Pallati i 
Kongreseve), Salla B, Kati 0. Trupa 
Gjykuese: Roland Ilia, Olsi Komici, 
Lulzim Hamitaj”, thuhet në njoftimin e 
KPK. Dy ditë më parë, Shpresa Beçaj 
u përball me probleme gjatë seancës 
dëgjimore, pasi ajo nuk kishte sjellë të 
plotë formularin për deklarimin e pas-
urisë dhe të pastërtisë së figurës. Pas 
përfundimit të mandatit në Gjykatë 
të Lartë në vitin 2013, Shpresa Beçaj 
udhëhoqi një betejë ligjore kundër 
Këshillit të Lartë të Drejtësisë për t’u 
emëruar në Gjykatën e Apelit dhe 
e fitoi atë. Megjithatë, vendimi për 
emërimin e saj në Apel u ekzekutua 
në vitin 2018.

Shtyhet seanca për 
Manjola Kajanën në KPA

Kolegji i Posaçëm i Apelimit 
shtyu ditën e djeshme me pesë ditë 
seancën për shqyrtimin e ankimit të 
Komisionerit Publik ndaj prokurores 
Manjola Kajana, për shkak se Këshilli 
i Bashkisë Fier nuk ka sjellë ende 
dokumentacionin e kërkuar, që ka 
lidhje me aplikimin e bashkëshortit 
të subjektit të rivlerësimit si i pastrehë. 
Kryesuesja e trupit gjykues, Nata-
sha Mulaj tha se është konfirmuar 
dorëzimi i kërkesës pranë zyrës së 
protokollit të Këshillit të Bashkisë 
Fier, por ende nuk ka mbërritur do-
kumentacioni i kërkuar. Në seancën e 
ditës së djeshme ishte parashikuar që 
Komisioneri Publik, Florian Ballhysa 
dhe prokurorja Manjola Kajana të pa-
raqisnin konkluzionet përfundimtare. 
Dje Kolegji i Posaçëm i Apelimit 
vendosi ridërgimin e një kërkese tjetër 
Këshillit të Bashkisë Fier për vënien 
në dispozicion të dosjes së plotë të 
aplikimit si i pastrehë dhe shtyrjen e 
seancës për më datë 7 Korrik, ora 09:00. 

korrupsionit në nivel politik. Gazeta 
ka siguruar rekomandimet e për-
vitshme të qeverisë për Prokurorinë e 
Përgjithshme, ku një fokus i veçantë 
i kushtohet korrupsionit. Qeveria ka 
kërkuar nga institucionet e drejtësisë 
që të nisin hetimet për zyrtarët e lartë 
që kanë qenë të përfshirë në afera të 
ndryshme korruptive, ku thekson se 
deri më tani prokuroria ka dështuar 
në këtë drejtim duke mos çuar asnjë 
zyrtar para drejtësisë. Në rekoman-
dime, theksohet se SPAK është ngritur 
pikërisht për këtë qëllim, të hetojë ko-
rrupsionin në nivele të larta. “Ngritja e 
Prokurorisë së Posaçme më 18 dhjetor 
2019, si institucion i ri, krahas gjykatave 
të posaçme kundër korrupsionit, si me-
kanizma të posaçëm për luftën kundër 

SPAK ndez motorët, regjistrohen plot 428 
procedime penale për zyrtarë të lartë e bosë 
krimi, Arben Kraja zbardh detajet e dosjeve

Kraja: Kemi marrë 172 procedime nga prokuroritë e rretheve

“Krijimi i një organi të ndjekjes penale të pavarur dhe 
të paanshme është një nga parimet kryesore të një sistemi 
drejtësie efektiv dhe një parim thelbësor i procesit penal. 
Pavarësia dhe paanshmëria janë jo vetëm një kërkesë 
bazë për ekzistencën e procesit penal, por kanë një rol të 
rëndësishëm për gjithë sistemin e drejtësisë penale, pasi 
fillimi i hetimit dhe ndjekja në tërësi e të gjithë procesit 

në zbatim rigoroz të legjislacionit me profesionalizëm 
dhe objektivitet ndikon në luftën kundër kriminalitetit 
dhe vënien përpara përgjegjësisë së autorëve të veprave 
penale. Roli i prokurorisë në procesin penal ndikon drejt-
përdrejt në besimin e publikut në sistemin e drejtësisë, si 
dhe passjell efekt në funksionimin e të gjitha strukturave 
të shoqërisë”, thuhet në dokument. 

QEVERIA KËRKON HETIME TË PAANSHME DHE TË PAVARURA

“Ndërkohë, vijon të mbetet 
i ulët roli i prokurorisë për sa u 
përket hetimeve proaktive ose 
hetimeve të filluara kryesisht për 
veprat penale të korrupsionit, 
duke përfshirë këtu edhe numrin 
e rasteve të përdorimit të metodave 
speciale të hetimit, të cilat zënë 
vetëm 12.7% të numrit total të 
çështjeve të filluara. Konkretisht, 
në vitin 2019, numri i përgjithshëm 
i veprave penale të referuara dhe 
të kallëzuara është 4734131, nga 
të cilat vetëm 11532 janë vepra 
penale të filluara kryesisht nga 
prokurori, ose rreth 0,24% e numrit 
të përgjithshëm. Nga 115 çështje 
penale të filluara kryesisht nga 
prokurori, vetëm 14 janë të fillu-
ara kryesisht për veprat penale në 
fushën e korrupsionit, ose rreth 
12.17% e numrit të çështjeve krye-
sisht”, thuhet në dokument. 

QEVERIA: 
PROKURORIA, ROL 
TË ULËT NË HETIME

korrupsionit, krimit të organizuar 
dhe ndëshkimit të zyrtarëve të lartë, 
të cilët deri më tani në Shqipëri kanë 
qenë problematikë dhe kanë ndikuar 
në pavarësinë e sistemit të drejtësisë, 
përbën një hap të rëndësishëm në forci-
min e luftës dhe ndëshkueshmërisë 
kundër këtyre fenomeneve. Në fillim 

të vitit 2020 u emërua Inspektori i 
Lartë i Drejtësisë, institucion i ri i par-
ashikuar nga reforma në drejtësi, i cili 
është autoriteti shtetëror përgjegjës 
për verifikimin e ankesave, hetimin e 
shkeljeve disiplinore dhe për fillimin e 
procedurës disiplinore ndaj gjyqtarëve/
prokurorëve”, thuhet në dokument. 

Ne kemi pasur një aktivitet të gjerë në këtë periud-
hë, me shumë ngarkesë, duke nisur që nga numri i 
punonjësve që ne kemi në dispozicion. Këtë 6 mu-
jor, ne kemi pasur 428 procedime penale, nga të 

cilat 202 janë trashëguar nga Prokuroria për Krimet 
e Rënda dhe pjesa tjetër ka filluar nga ana jonë...



GAZETA SOT8  E Premte 3 Korrik 2020

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

p o l i t i k e www.sot.com.al

Mbyllet pakti, kandidati i Ilir Metës 
për kryetar të KLSH merr 108 vota në 

Parlament, vetëm 5 deputetë dalin kundër

Kuvendi rrëzoi 1 dekret të presidentit Ilir Meta

Zgjedhja e kreut të KLSH, PS: Ngërçi u krijua nga vullneti i 
presidentit, duhet të rregullojmë situatat ligjore në të ardhmen

Ndonëse Parlamenti miratoi me 108 vota 
pro dekretin e Presidentit të Republikës “Për 
propozimin e Kryetarit të Kontrollit të Lartë 
të Shtetit”, kreu i Grupit Parlamentar të PS-së 
Taulant Balla reagoi për ngërçin e krijuar prej 
dy vitesh pas mbarimit të mandatit të Bujar 
Leskajt. Gjatë fjalës së tij në Kuvend, Balla 
u shpreh se emërimi për kryetarin e ri ngeci 
sipas vullnetit të presidentit, duke shtuar se as 
në Kushtetutë as në ligj nuk është përcaktuar 
se kur i përfundon afati kryetarit që është në 

detyrë. “Është fakt që procedurat e emërimit 
të Kryetarit të ri të KLSH, ecën dhe ngecën 
disa herë sipas vullnetit të Presidentit edhe 
për shkak të mungesës së rregullave, afat-
eve dhe procedurave ligjore për sa i takon 
zëvendësimit. Është fakt që as Kushtetuta dhe 
as ligji organik, nuk detajon afate në ushtrimin 
e kompetencave të lidhura me propozimin e 
kandidaturave për Kryetar të KLSH në rastet 
kur përfundon afati i emërimit të kryetarit 
në detyrë. Për vendimmarrjen në lidhje me 

kandidaturën, ne na duhet të arsyetojmë edhe 
në lidhje me gjendjen e vështirë në të cilën 
ndodhet institucioni edhe për shkak të sjelljes 
presidenciale dhe faktin që një rrëzim i kandi-
daturës do të zgjaste midis të tjerave situatën 
e drejtimit të KLSH, që është e paqartë edhe 
nga këndvështrimi i ligjit”, tha Balla. Më tej 
kreu i grupit socialist shtoi se shqyrtimi i këtij 
rasti për kreun e KLSH duhet të shërbejë për 
rregullimin e situatave ligjore nëse do të ketë 
raste të ngjashme në të ardhmen. “Në rastin e 

zëvendësimit të Kryetarit të KLSH, për fat të 
keq bashkëpunimi kushtetues, u zëvendësua 
nga presidenti me karshillëkun kushtetues, 
duke sjellë si pasojë jo vetëm bllokimin për gati 
2 vjet të procesit të zëvendësimit të Kryetarit të 
KLSH. Për shkak të sa më sipër, në funksion të 
zgjidhjes së problemit dhe ngërçit institucional, 
përveç votës pro për kandidaturën, shqyrtimi i 
rastit duhet të na çojë tek rregullimi i situatës 
ligjore për të ardhmen, sa herë që situata të 
ngjashme mund të përsëriten”, tha Balla. 

Elisjeda KIKO

Finalizohet pakti Rama-Meta 
për Kontrollin e Lartë të 
Shtetit. Pavarësisht debat-
eve brenda grupit socialist, 

me 108 vota pro, 5 kundër dhe 4 
abstenim Arben Shehu është zgjed-
hur kryetar i KLSH. Pas marrjes së 
kartonëve jeshilë, bëri betimin para 
ligjvënësve dhe i falënderoi për bes-
imin që i dhanë për të qenë në krye 
të Kontrollit të Shtetit. "Faleminderit, 
zoti kryetar, faleminderit të gjithë 
deputetëve", tha ai. Por pavarësisht 
debateve të ashpra brenda grupit 
të PS, ku deputetët Spartak Braho, 
Bashkim Fino dhe Erjon Braçe u 
shprehën kritikë për emrin e She-
hut, ky i fundit arriti të marrë frenat 
e KLSH, duke zëvendësuar Bujar 
Leskajn. Miratimi në Kuvend ishte 
paralajmëruar, pasi më 25 qershor 
Komisioni Parlamentar i Ekonomisë 
votoi me 15 vota pro, 2 kundër dhe 
1 abstenim kandidaturën e Arben 
Shehut si kryetar i Kontrollit të Lartë 
të Shtetit. Shehu është kandidatura e 
4 e presidentit, pasi më parë propozoi 
kandidaturat e Vitore Tushës, Bahri 
Shaqirit dhe Petraq Milos, por që u 
rrëzuan nga mazhoranca socialiste. 
Arben Shehu ka një eksperiencë 
15-vjeçare në fushën e së drejtës dhe 
pedagogjisë.

Ja votimet e tjera
Kuvendi i Shqipërisë në përfun-

dim të seancës së djeshme plenare, 
miratoi katër projektligje dhe katër 
projektrezoluta, si dhe u rrëzua një 
dekret i Presidentit të Republikës. 
Raporti vjetor i Agjencisë së Sigurimit 
të Depozitave për vitin 2019, i cili u 
prezantua nga Genci Mamani, Drejtori 
i Përgjithshëm i ADS-së mori mira-
timin e deputetëve. Projektrezoluta 
për këtë institucion u miratua me 91 
vota pro, 12 kundër dhe 10 abstenim. 
Raporti vjetor i Bankës së Shqipërisë 
për vitin 2019 u prezantua për de-
putetët, nga guvernatori Gent Sejko. 
Projektrezoluta për BSH u miratua me 
97 vota pro, 9 kundër dhe 8 abstenime. 
Raporti vjetor i Autoritetit të Mediave 
Audiovizive për vitin 2019, u paraqit 
në këtë seancë nga Kryetari i AMA-s, 
Gentian Salaj. Projektrezoluta për 
AMA-n u miratua me 84 vota pro, 14 
kundër dhe 16 abstenime. Projektrezo-
luta “Për vlerësimin e Veprimtarisë së 
Radio-Televizionit Shqiptar, për vitin 

Projektligji për OFL, 
reagon Lleshaj

Ministri i Brendshëm, Sandër 
Lleshaj foli dje në Kuvend për pro-
jektligjin për goditjen e krimit të 
organizuar ndërmjet masave paran-
daluese me sekuestro dhe konfiskim 
të pasurisë, ku tha se këto ndryshime 
do të sjellin përmirësim në luftën 
kundër krimit të organizuar. Ai tha 
se ky projektligj zgjidh dy çështje 
kryesore. "Shqipëria ka problem të 
madh me krimin e organizuar në këto 
30 vite dhe kjo periudhë e errët në 
vendin tonë duhet të marrë fund dhe 
për këtë nuk mjafton vetëm dënimi 
penal me dënimin me burg. Adresimi 
i bizneseve që gjenerohen nga vep-
rimtaria kriminale janë në fokus të 
aksionit të OFL dhe duhet të tregojmë 
se krimi nuk mund të jetë një model 
i suksesshëm biznesi. Ky projektligj 
adreson pikërisht këtë çështje, si të 
administrojmë pasuritë kriminale të 
konfiskuara. Kemi pasur një situatë 
të ngatërruar të administrimit të se-
kuestrimit ku gjykatat caktonin një 
administrator për çdo sekuestro e 
konfiskime dhe me ligjin e ri gjykata 
do të caktojë vetëm një administrator 
dhe ajo do të jetë Agjencia dhe jo më 
me qindra administratorë", tha ai. 

Dhimitri: Po censurohet 
media online

Deputetja e opozitës Fatjona 
Dhimitri reagoi ditën e djeshme mbi 
paketën antishpifje. Gjatë fjalës së saj 
në Kuvend, ajo tha se ky ligj mund të 
prodhojë censurë për mediat online. 
“Në raportin ndërkombëtar ngri-
hen shqetësime serioze lidhur me 
përpjekjet e qeverisë për të marrë 
kontrollin mbi mediat. Ndërsa në 
raportin e AMA-s dhe të RTSH-së 
se ndjejmë këtë gjë. Propaganduat 
aq shumë për paketën anti-shpifje, 
ku synimi juaj ishte mbrojtja e poli-
tikanit prej medias kritike. Gënjyet 
se nisma juaj ishte rekomanduar 
nga OSBE-OHDIR. Por Komisioni 
i Venecias jua dha përgjigjen. Ligji 
mund të prodhojë censurë mbi me-
diat online. Interpretimi i drejtë i një 
ligji nuk shqyet. Tifozllëk do të thotë 
që të ngulësh këmbë që interesat 
partiakë i vënë këmbën. Kryeministri 
juaj se nuhat dot aromën e së vërtetës. 
Mediat e atij kazani e mbajnë çorbën 
që gatuan kryeministri”, tha Dhimitri.

2019”, u miratua me 85 vota pro, 16 
kundër dhe 14 abstenime. Projektligji 
“Për ratifikimin e ndryshimit të Pro-
tokollit II të marrëveshjes së tregtisë së 
lirë ndërmjet Republikës së Shqipërisë 

1. Raporti vjetor i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave 
për vitin 2019 miratohet me 90 vota pro

2. Raporti vjetor i Bankës së Shqipërisë për vitin 2019 
miratohet me 97 pro

3. Raporti vjetor i Këshillit Drejtues të Radio-Televizionit 
Shqiptar për vitin 2019 miratohet me 85 vota pro

4. Projektligji “Për ratifikimin e ndryshimit të Protokollit 
II të marrëveshjes së tregtisë së lirë ndërmjet Republikës së 
Shqipërisë dhe Republikës së Turqisë të ratifikuar me ligjin 
nr. 9733 datë 14.05.2007 në lidhje me përkufizimin e kon-
ceptit "Produkte origjinuese” dhe “Metoda e bashkëpunimit 
administrativ” miratohet me 104 pro, 7 kundër, 5 abstenim

5. Projektligj "Për aderimin e Republikës së Shqipërisë 
në konventën e ndryshuar të Organizatës Evropiane të Tel-
ekomunikacioneve Satelitore (EUTELSAT)" miratohet me 
109 pro, 5 kundër, 0 abstenim

6. Projektligj "Për pranimin e vendimit II/1 të palëve, që 
ndryshon “Konventën e Aarhusit për të drejtën e publikut për 

të pasur informacion, për të marrë pjesë në vendimmarrje 
dhe për t’iu drejtuar gjykatës për çështjet e mjedisit”, ratifi-
kuar me ligjin nr. 8672, datë 26.10.2000” miratohet me 97 pro, 
6 kundër, 9 abstenim

7. Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin 
nr.10192, datë 3.12.2009, “Për parandalimin dhe goditjen e 
krimit të organizuar, trafikimit, korrupsionit dhe krimeve 
të tjera nëpërmjet masave parandaluese kundër pasurisë”, 
të ndryshuar” miratohet me 93 pro, 16 kundër, 5 abstenim

8. Dekret i Presidentit të Republikës 11.505, datë 
08.06.2020 “Për kthimin në Kuvend të ligjit nr. 63/2020 “Për 
përmirësimin e zonave të biznesit (BID)” rrëzohet me 84 
vota kundër

9. Dekreti i Presidentit të Republikës nr. 11.498, datë 
04.06.2020, “Për propozimin e Kryetarit të Kontrollit të Lartë 
të Shtetit” miratohet me 108 vota pro, 5 kundër, 4 abstenim

10. Njoftimi për miratimin me mirëkuptim të draft-pro-
gramit dhe draft-kalendarit për periudhën në vijim.

JA RENDI I DITËS QË U MIRATUA NË KUVEND

dhe Republikës së Turqisë të ratifikuar 
“Produkte origjinuese” dhe “Metoda 
e bashkëpunimit administrativ” , u 
miratua me 104 vota pro, 7 kundër dhe 
5 abstenim. Projektligji i radhës, në 
rend dite që u miratua me 107 vota pro, 
5 kundër kishte të bënte me “Për ade-
rimin e Republikës së Shqipërisë në 
konventën e ndryshuar të Organizatës 
Evropiane të Telekomunikacioneve 
Satelitore (EUTELSAT)”. Projektligji 
“Për pranimin e vendimit II/1 të palëve, 
që ndryshon “Konventën e Aarhusit 
për të drejtën e publikut për të pasur 
informacion, për të marrë pjesë në 
vendimmarrje dhe për t’iu drejtuar 

gjykatës për çështjet e mjedisit”, u 
miratua me 96 vota pro, 9 kundra dhe 
6 abstenim. Më pas u vijua me shqyr-
timin e projektligjit, “Për disa ndry-
shime dhe shtesa në ligjin nr.10192, 
datë 3.12.2009, “Për parandalimin 
dhe goditjen e krimit të organizuar, 
trafikimit, korrupsionit dhe krimeve të 
tjera, nëpërmjet masave parandaluese 
kundër pasurisë”, të ndryshuar”, i cili 
u miratua me 91 vota pro, 15 kundër 
dhe 5 abstenim. Dekreti i Presidentit 
të Republikës “Për kthimin në Kuvend 
të ligjit “Për përmirësimin e zonave të 
biznesit (BID)”, u rrëzua me 84 vota 
kundër, 21 vota pro dhe 8 abstenim.

EDUKIMI DHE KUALIFIKIME
• 1998-2002- Diplomuar “Jurist” në 
Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti 
i Tiranës
• 2004-2005- Master në Shkenca 
Penale Fakulteti i Drejtësisë, Uni-
versiteti i Tiranës
• 2011- Marrja e gradës shkencore 
“Doktor i Shkencave Ligjore” në 
fushën e krimit të organizuar dhe 
legjislacionit ndërkombëtar.
• 2018- Diplomuar për Adminis-
trim Biznes Vazhdimi i ciklit për 
titullin Profesor i Asociuar Njohës 
shumë i mirë i tre gjuhëve të huaja 
(Anglisht, Italisht, Frëngjisht)

EKSPERIENCA:
• 2004 – e në vazhdim Pedagog 
pranë Fakultetit të Drejtësisë, Uni-
versiteti i Tiranës.
• 2003- e në vazhdim, anëtar i 
Dhomës së Avokatisë, dhe për-
faqësues për çështje ligjore dhe 
ekonomike të shoqërive tregtare.
• Redaktor në “World Journal 
of Social Science Research”. 
Pjesëmarrës në konferenca kom-
bëtare dhe ndërkombëtare me 
publikime akademike.

JA KUSH ËSHTË 
ARBEN SHEHU
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“

Balla goditje të fortë RTSH-së: Po shpërdoron 
paratë e qytetarëve, shpenzime luksi për 

ndeshje futbolli, të anulohen menjëherë kontratat

Balla: Kuvendi të shtojë monitorimin ndaj RTSH

Gent Sejko: Ekonomia mori goditje të fortë, u rrit 
papunësia, do të rritet ndejshëm borxhi publik

Gurvenatori i Bankës së Shqipërisë ka folur 
dje nga Kuvendi në lidhje me situatën aktuale 
ekonomike. Sejko bëri të ditur se pandemia i 
dha një goditje të fortë ekonomisë, duke rritur 
papunësinë dhe reduktuar të ardhurat në muajt 
e parë të vitit. Sakaq ai shtoi se e gjithë kjo situatë 
ka sjellë rritje të kredive me probleme, gjë e cila 
cënon sistemin bankar. Madje parashikohet që 
ekonomia të vazhdojë të bjerë edhe për pjesën 
e dytë të 2020. “Ekonomia shqiptare pritet të 
shënojë rënie gjatë vitit 2020, rënie e cila do të 
shoqërohet me rritje të papunësisë, me rënie të të 

ardhurave familjare, si dhe me përkeqësim të sit-
uatës financiare të bizneseve dhe shtim të kredive 
me probleme në sektorin bankar. Kjo goditje 
kërkoi një reagim të shpejtë dhe të gjithanshëm 
të autoriteteve publike, si në planin shëndetësor 
dhe në atë ekonomik e social”, deklaroi ai. Sipas 
tij problemet në sistemin bankar do të redukto-
jnë mundësinë për të mbështetur intensivisht 
bizneset, në kohën kur këta të fundit gjenden në 
vështirësi financiare. “3 mujori i dytë ka goditjen 
më të madhe të krizës Sistemi bankar rrezikon 
një rritje të kredive me probleme nisur nga 

situata e pandemisë. Për momentin, kreditë me 
probleme janë ulur, por pasi moratoriumi për 
shtyrjen e kredive të përfundojë, pavarësisht nga 
ristrukturimet që bankat do të bëjnë me bizneset, 
ne do të kemi disa biznese që do të hapin dhe po 
hasin vështirësi. Jo të gjitha bizneset do të jenë 
në gjendje të përforcojnë sipas parashikimeve 
të tyre”, tha Sejko. Sakaq i pyetur për rritjen e 
borxhit publik në këtë situatë, Sejko tha se për 
momentin është një e keqe e domosdoshme. 
Ndërsa shtoi se qeveria duhet të shtojë kon-
trollet ndaj kontratave koncensionare që do të 

përdoren për projekte të nevojshme. “Lidhur 
me borxhin publik në këtë situatë të veçantë, 
të vështirë, jo vetëm Shqipëria, rritja e borxhit 
është e keqe e domosdoshme në këtë situatë 
për të shmangur falimentimin. Në dijeninë 
tonë, jemi në pritje të rishikimit të buxhetit këto 
ditë dhe do të shohim, ka një adresim për disa 
projekte të PPP-së, ky është atribut i qeverisë, 
opinioni i BSH është dhënë para krizës që duhet 
të jetë sipas standardeve ndërkombëtare dhe të 
kenë studim fizibiliteti, pjesa tjetër është atribut 
i qeverisë”, tha ai.

Esmeralda HIDA

Radio Televizioni Shqiptar ka 
qenë pjesë e diskutimeve të 
seancës së djeshme plenare. 
Kreu i grupit parlamentar 

socialist, Taulant Balla, gjatë fjalës së tij 
në foltoren e Kuvendit ka vërshuar me 
një sërë akuzash ndaj RTSH. Sipas tij, 
vetëm gjatë vitit 2019, RTSH ka marrë 
nga xhepat e qytetarëve plot 1, 8 mil-
ionë lekë për kontrata të pavlershme. 
Sakaq Balla akuzoi televizionin se 
përveç faktit që po merr para për 
shërbime që nuk arrin t’i ofrojë, po 
shpenzon më shumë para se sa mund 
të shpenzojnë televizionet gjigante 
në botë. Sipas tij këtë lum parash 
mund ta shpenzonin për investime 
të tjera të nevojshme që do t’u vinin 
në shërbim qytetarëve. “E kërkova 
fjalën për këtë raport të RTSH për 
vitin 2019. Kushdo që është deputet 
i zonave rurale malore në këtë vend 
e di shumë mirë që sinjali i TVSH-së 
nuk penetron. Përfitoj nga rasti që t’i 
tërheq vëmendjen televizionit publik 
për shpenzime të pavlefshme që lidhen 
me blerjen e ndeshjeve të Champions 
League, të UEFA League-s, me vlera 
marramendëse. Nuk e di pse duhet të 
harxhojë 1.8 milionë euro TVSH për të 
blerë ndeshjet e Champions League, 
të cilat hyjnë në sektorin luxury, në 
sektorin e qejfit. Kam pafund sms e 
ankesa nga banorët. 1.8 milionë euro 
të shpenzuara për Champions League 
e Uefa League, 40 mijë euro për një 
ndeshje futbolli as e para, as e dyta, por 
e treta në renditje nuk mendoj se janë 
një shpenzim që i bëjnë nder TVSH. 
Nuk ka asnjë TV publik shtetëror, as 
BBC, as Rai që të marrë të harxhojë 
para për këtë”, deklaroi Balla. Ndër-
kohë ai foli edhe për përgjegjësinë e 
qeverisë që ka lejuar Këshillin e Dre-
jtues të RTSH të miratojë këtë vendim 
për shpenzime mbi 1,8 milionë lekë 
për shërbime të paarritshme.

Kërkesa për anulim kontratash
Ndërkohë Balla i bëri thirrje të 

drejtpërdrejtë RTSH të ndërpresë 
menjëherë kontrata të llojit të lart-
përmendur dhe ato para t’i përdorë 
për të ofruar shërbime të nevojshme. 
Sakaq ai përmendi këtu transme-
timin e mësimit gjatë pandemisë, 
për të cilin tha se ja vlen të shpen-
zohet dhe se duhet të vazhdojë. “Do 
t’i bëja thirrje TV publik shqiptar 

Ahmetaj: Nga marrëveshja 
me Turqinë do 

ndërtohen 522 banesa
 Ministri i Rindërtimit, Arben 

Ahmetaj konfirmoi dje nënshkrimin 
e marrëveshjes me Turqinë. Përmes 
një postimi në rrjetet sociale ai tha se 
nga kjo marrëveshje do të ndërtohet 
shkolla 9-vjeçare në Laç, por edhe 
555 shtëpi. Gjithashtu do përfshihen 
edhe punimet në sheshin qendror 
të qytetit. “Me ministrin turk, Murat 
Kurum, nënshkruam Marrëveshjen 
e Bashkëpunimit për Projektin e 
Ndërtimit të 522 banesave në Laç. 
Përtej 522 njësive të banimit, brenda 
hapësirës prej 72,000m2 të ndërtimit 
do të ketë edhe ambiente shërbimi 
dhe tregtare, parkim nëntokësor si 
dhe hapësira të gjelbëruara. Sheshi 
qendror i qytetit, godina e bashkisë 
dhe shkolla 9-vjeçare Gjon Gjonaj, 
janë gjithashtu pjesë e integruar e tij. 
Projekti është dizenjuar me standar-
det më të larta dhe sigurisë dhe cilësisë 
dhe do të kthehet në një model të ri të 
zhvillimit urban dhe social-ekonomik 
për Laçin”, njoftoi ai.

Kërpaçi: 15 kushtet 
pengesë si dyert e 

ambasadës 30 vite më parë
Kryetarja e LRI-së, Floida Kër-

paçi përmes një postimi në Facebook 
ka risjellë në vëmendje l 2 korrikun e 
1990-ës. Sipas saj qysh prej atëherë të 
rinjtë shqiptarë po largohen masivisht 
nga vendi, për të kërkuar të drejtat që 
BE na i ka shfaqur si 15 kushte. Kushte 
të cilat po pengojnë integrimin. “Ikja 
masive e të rinjve dhe të rejave, me 
emigrim të ligjshëm apo si azilkërkues 
drejt vendeve të Bashkimit Europian, 
shifër e rritur shumë veçanërisht 
vitet e fundit, dëshmon qartë se ata 
nuk pajtohen me faktin qe edhe pas 
30 viteve prej rënies së sistemit të 
partisë-shtet, republika jonë i shërben 
vetëm partisë në pushtet. 15 kushtet e 
Bashkimit Europian janë sot për aspi-
ratën evropiane të shqiptarëve si dyert 
e ambasadave që duhej të hapeshin 
me patjetër, atëherë për të fituar lirinë, 
ndërsa 15 kushtet sot për të fituar 
shtetin që i shërben qytetarëve dhe 
standardet demokratike që do na bë-
jnë të mundur finalizimin me sukses 
të rrugës drejt europës”, deklaroi ajo.

brenda mundësive, pa penalitete ta 
anulonte këtë kontratë sepse nuk 
i bën nder një televizioni publik se 
është shpenzim i kotë. Edhe pse duk-
shëm nga viti 2014-2015 e mbrapa 
ka një shndërrim total të qasjes së 
radiotelevizionit përsëri ky radiotel-
evizion nuk ka arritur ende të jetë në 
lartësinë e detyrës së një televizioni 
publik. Ka nevojë për mbulimin me 
antena, me sinjal të domosdoshëm, 
tashmë koncepti i antenës në botën 
dixhitale ka ndryshuar totalisht, por 
e vërteta është që kushdo që është 
deputet i zonave rurale malore në 
këtë vend e di shumë mirë që sinjali 
i TVSH-së nuk penetron. TV pub-
lik në kohën e pandemisë u bë një 
transmetues i domosdoshëm për 
mësimin do doja që ky të vazhdonte 
dhe gjatë verës sepse ka qenë një vit 

Balla sugjeroi dje në Kuvend që 
për monitorimin e televizionit publik 
dhe përcaktimin e limiteve të shpen-
zimeve duhet të vendosen ekspertë të 
vërtetë, pa qenë nevoja e ndërhyrjeve 
të tjera. “Nuk ka punë as PD dhe as PS 

më këshillin drejtues. Duhet të jenë 12 
veta që të jenë ekspertë të fushës, ta 
shndërrojnë atë institucion në një kor-
poratë mediatike moderne ku vendim-
marrja buron nga nevoja për të rritur 
audiencën dhe investimet e shpenzimet 

bëhen nga nevoja për të aksesuar këtë 
shërbim publik tek çdo qytetar. Nëse 
duam të bëjmë diçka, këtë rezolutë që 
sot ta përkthejmë në dokument pune 
raportimi, Komisioni i Medias, ku ka 
ekspertë shumë të mirë”, tha ai.

KËRKOHET VENDOSJA E EKSPERTËVE PËR MONITORIM TË RTSH

shkollor shumë i vështirë, njëherë 
prej tërmetit dhe më pas prej pande-
misë”, tha ai. Sipas deputetit të PS, 
RTSH ka përfituar nga mungesa e 
kontrollit që duhet të ushtrojë vetë 
Kuvendi në deklarimin e përvitshëm 
që ky institucion bën. Balla tha se vetë 
Kuvendi duhet të përcaktojë limitet 
dhe afatet e kontratave të televizionit 
publik. “Përpara se të duartrokasim 
herë pas here sa herë vijnë raporte 
institucionesh, unë ia kam thënë 

grupit tim parlamentar dhe krye-
sisë së grupit se roli i Kuvendit nuk 
është një rol që të ratifikojë raporte të 
cilat përsëriten vit pas viti. Kontrolli 
parlamentar duhet të jetë i tillë që të 
vendosë afate dhe të monitorojë afate. 
Në rastin e Këshillit Drejtues të RTSH, 
i cili monitoron punën e përgjithshme 
të televizionit unë nuk di se sa është 
raportuar krahasuar me një vit më 
parë sa është rritja e zonës së mbulimit 
të televizionit publik”, theksoi ai.

Do t’i bëja thirrje TV publik shqiptar brenda 
mundësive, pa penalitete ta anulonte këtë 

kontratë sepse nuk i bën nder një televizioni 
publik se është shpenzim i kotë. Edhe pse 
dukshëm nga viti 2014-2015 e mbrapa ka 
një shndërrim total të qasjes së radiotel-

evizionit përsëri ky radiotelevizion...

Deputeti i PS, Taulant Balla, 
kritikoi partitë politike se shumë 
e herë e kanë përdorur RTSH 
për interesa personale, duke i 
lejuar këtij të fundit të përfitojë. 
“Paketa e anti-shpifjes sot është 
një domosdoshmëri që ne duhet 
ta kalojmë sa më shpejt, por 
sipas të gjithë frymës dhe reko-
mandimeve të Venecias. Edhe 
për këshillin drejtues të RTSH-
së nuk ka nevojë më të bëjmë 
qoka personale apo politike, 6 
ne, 6 PD-ja, apo 6 ne dhe 6 ju si 
opozitë parlamentare e zgjidhni 
ju me PD-në, shkoni zgjidheni 
këtë punë, por kjo histori do 
marrë fund. Nuk ka punë as PD 
dhe as PS më këshillin drejtues”, 
tha Balla. 

Të mos e përdorim 
RTSH për 

interesa personale

BALLA: 
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Mynyr Koni zhyt Rektoratin në shkelje, pas 
skandalit me diplomat, tenton të bllokojë 

edhe zgjedhjet, Kule tjetër apel për reflektim

Kule thirrje rektorit: Rikërkoj në mënyrë urgjente të nënshkruani diplomat për studentët 

Zgjedhjet në universitete, Besa Shahini: Ja përse u vendos data 
30 korrik, IAL-të duhen udhëhequr nga akademikë me integritet

Viti shkollor u përmbyll online, ndërkohë 
që ai akademik është në proces përfundimi dhe 
po bëhet pjesërisht online në varësi të univer-
siteteve. Ditën e djeshme Ministria e Arsimit, 
Sportit dhe Rinisë përmes një deklarate për 
shtyp që dha ministrja e Arsimit, Besa Shahini, 
bëri të ditur se viti i ri shkollor do të nisë me datë 
14 shtator për arsimin parauniversitar dhe do 
të zhvillohet pjesërisht online. Mësimi duket se 
nuk do të jetë më njësoj për nxënësit si pasojë 
e koronavirusit. Ministria e Arsimit ka nisur 
që tani lëvizjet për të menduar mënyra alter-
native për të zhvilluar procesin mësimor dhe 

duket se do të vijohet me mësimin online. Kjo 
alternativë ka hasur problematika, kryesisht tek 
studentët në universitete, të cilët dhe kanë bërë 
denoncime duke thënë se mësimi online ka qenë 
diskriminues, pasi jo të gjithë kanë pasur akses 
në Internet. “Në shtator mësimi do fillojë ashtu 
siç është planifikuar, por nuk do të jetë i njëjtë. 
Do vazhdojmë me mësimin e përzgjedhur. Pra 
një pjesë e mësimit do zhvillohet në shkollë, 
ndërsa pjesa tjetër do mbesë online dhe do 
vazhdojë edhe në RTSH Shkollë. Për planet e 
detajuara do të duhet edhe pak kohë, pasi varet 
edhe për shkak të COVID-19. Nëse izolohet 

në gusht atëherë i kthehemi normalitetit”, tha 
Shahini. Sa i takon zgjedhjeve në universitete, 
ajo tha se u vendos data 30 korrik me kërkesë 
të tyre. “Roli i ministrit në zgjedhjet e datave 
është plotësisht nominal. Më pas për zgjedhjet 
e tjera janë universitet. Kam menduar që të jetë 
e njëjta ditë për të gjithë universitetet. U shtynë 
datat në fillim për shkak të pandemisë dhe 
shkoi deri këtu sepse rektorët ishin të paqartë. 
Dy javët e fundit kam pasur shumë takime. 
Ne i shqyrtuam të gjithë datat e mundshme, 
vjeshta po duket e paqartë, kështu që u pa e 
arsyeshme të zhvillohen në datën 30 korrik”, 

tha ajo. Më tej Shahini u shpreh se me urdhrin 
e parë që ka nxjerrë në janar kemi kërkuar që 
të bëhet kontrolli antiplagjiaturë për diplomat”. 
Dy ditë më parë ministrja Shahini bëri të ditur 
se “zgjedhjet në universitete do të zhvillohen 
më 30 korrik”. Ajo ftoi studentët të ushtrojnë 
të drejtën e tyre për përfaqësim në strukturat 
drejtuese të universiteteve ku studiojnë. “Sot më 
shumë së kurrë, IAL-të duhen udhëhequr nga 
akademikë me integritet, të cilët kontribuojnë 
edhe me pjesën e tyre shumë të rëndësishme në 
jetësimin dhe zhvillimin e mëtejshëm të Paktit 
për Universitetin”, tha ajo.

Arbjona ÇIBUKU

Rektori i Universitetit të 
Tiranës, Mynyr Koni ka 
thelluar më tej konfliktet. 
Pas përplasjeve për diplo-

mat, të cilat Koni i bllokoi duke mos 
i firmosur si pasojë e mosmarrëve-
shjeve personale, tani Koni po tenton 
të bllokojë zgjedhjet në universitet. 
Para se të shtyhej data e zgjedhjeve 
ishte Koni ai që tentonte bllokimin e 
zgjedhjeve në universitete. Tani pas 
shtyrjes së datës së zgjedhjeve, Koni 
po tenton sërish bllokadën e zgjedh-
jeve. Pak muaj më parë Koni deklaroi 
se nuk e njeh komisionin e zgjedh-
jeve, por MASR e rrëzoi, madje dhe 
prokuroria. Edhe tani ai ka dalë 
sërish me të njëjtin argument. “Në 
mënyrë që çdo media, të përmbushë 
misionin e saj, për të dhënë vetëm la-
jme të vërteta, me qëllim informimin 
e mbarë opinionit publik, ju infor-
mojmë se personi në fjalë, nuk është 
personel i Universitetit të Tiranës dhe 
për më tepër, Komisioni Institucional 
i Zgjedhjeve i UT, që do të adminis-
trojë gjithë procesin zgjedhor 2020, 
për zgjedhjet që do të zhvillohen për 
autoritete drejtuese dhe anëtarë të 
Senatit Akademik të UT, akoma nuk 
është krijuar. Pas daljes të Urdhrit 
nr.6 datë 30. 06.2020 të Rektorit të 
UT, “Për shpalljen e ditës së fillimit 
të procesit zgjedhor dhe datën e 
përcaktuar nga MASR, për zgjedhjen 
e autoriteteve drejtuese dhe Senatit 
Akademik, të UT”, strukturat dhe 
organet përkatëse, po procedojnë për 
krijimin dhe miratimin e KIZ të UT, 
sipas përcaktimeve të nenit 6, pika 1 
të Rregullores së Zgjedhjeve të UT”, 
thuhet në deklaratën e Mynyr Konit. 

Reagon Dhori Kule
Sakaq dekani i Fakulteti të Ekon-

omisë ka reaguar ditën e djeshme sa 
i takon çështjes së diplomave. Mëng-
jesin e djeshëm një grup studentësh 
të Fakultetit Ekonomik në Tiranë 
iu drejtuan dekanit Dhori Kule për 
diplomat. Sikurse është bërë e ditur, 
studentët kanë mbetur pa marrë dip-
lomat pasi rektori Mynyr Koni nuk 
i ka firmosur. Si rrjedhojë e revoltës 
së studentëve, Dhori Kule, i priti 
studentët në dekanat, ku u premtoi 
se do t’i marrin diplomat pasi emrat 
janë dërguar. Në një reagim për 
mediat, dekani Dhori Kule u shpreh 

PD godet Ministrinë 
e Arsimit për zgjedhjet 

në universitet
Partia Demokratik ka reaguar 

sërish dje sa i takon zgjedhjeve që 
do të mbahen në universitet në datën 
30 korrik, sipas urdhrit të MASR. 
Ish-deputeti Luçiano Boçi ka reaguar 
dje përmes një postimi në rrjetin so-
cial Facebook, ku godet qeverinë se 
zgjedhjet që do të bëhen do të jenë pa 
zgjedhës. “Përzien bashkë, dallkau-
kllëkun me djallëzinë ekstreme, 
hipokrizinë me harbutërinë politike, 
padijen me poshtërsinë e ulët. Pothuaj 
jemi mësuar tashmë me vendimet e 
saj kontroverse, pa kuptim dhe të im-
ponuara nga makiavelizmi politik dhe 
grupesh interesi të pista. Aq e “hutuar” 
është ministria, sa nuk arrin as të 
rendisë në kohë datat e vendimeve të 
veta. Vendimi nr. 104, dt 30. 04. 2020, 
“Për mbylljen e vitit akademik...” për-
cakton afate paraqitjesh të studentëve 
për të gjitha vitet në auditore, pas datës 
25 gusht. Vetëm studentët e viteve të 
fundit janë deri në dt 7 gusht”, është 
shprehur ish-deputeti i PD. 

Akademiku Artan Fuga 
kundër zgjedhjeve 

në universitete
Vendimin e Ministrisë së Ar-

simit për mbajtjen e zgjedhjeve në 
universitete pavarësisht se rastet me 
COVID-19 janë në rritje, akademiku 
Artan Fuga e cilëson si një “bombë 
me sahat”. Fuga është shprehur se në 
këtë situatë nuk mund të mblidhen 
pedagogë e studentë që të infektojnë 
njëri-tjetrin. “Ja Vdekje ja Pushtet !!! Si 
është e mundur kjo batërdi, ky krim, 
kjo çmenduri? Ministria e Shëndetit 
Publik njofton për shtim të të infe-
ktuarve dhe për të vdekur në spital, 
kushedi sesa vdesin në shtëpi, do të 
tmerrohemi ndofta ndonjë ditë po qe 
se e marrim vesh, kurse Ministria e 
Arsimit urdhëron që pikërisht këto 
ditë të bëhet gjoja fushata për zgjedh-
jet në universitete, ku do të duhen 
të mblidhen pedagogë e studentë të 
infektojnë njëri-tjetrin! A ka ministri 
të çmendurisë në këtë vend? A duhet 
për pushtet të prodhohen vdekje? Ja 
vdekje ja liri, apo ja vdekje ja pushtet? 
A ka Kod Penal”, është shprehur 
akademiku Artan Fuga. 

se nuk duhet të bëjnë asnjëherë 
kompromis me shkeljen e ligjit se 
më pas bëhen robër të shkeljeve. 
“Të drejtën që u është cenuar me të 
drejtë. Kartonët e diplomave patjetër 
që do t’i merrni, por në jetë meqë do 
jeni menaxherë burimesh, asnjëherë 
mos bëni kompromis për shkeljen e 
ligjit. Ju bën rob të shkeljeve dhe nuk 
e ndalni dot. Jam përpjekur mes të 
tjerave për ta dhënë dhe këtë mesazh. 
Jemi në fazën që presim maturantët. 
Asnjëherë mos bëni kompromis me 
të keqen, kështu që faleminderit 

ju që jeni konsekuentë. Ju që keni 
mbaruar dhe ata që janë studentë, 
sërish nëpërmjet këtij mesazhi, do 
u japim atë të drejtë. Studentët tanë 
i kërkojnë të gjitha vendet e punës”, 
u shpreh Dhori Kule. Më tej në një 
përgjigje ndaj rektorit Mynyr Koni, 
dekani i FEUT lexoi para mediave 
mesazhin që i ka dërguar rektorit 
Mynyr Koni dhe përgatiti një tjetër 
shkresë duke i dërguar sërish listat, 
për të cilat thotë se i disponon që 
me 25 shkurt. “Ju e dini që 90 prej 
tyre i kam firmosur tek listat. Kjo 

situatë në mes të firmosjes së dis-
ave jo të gjithave është anormale, 
por jo e pazgjidhshme. Çfarë do 
bëjmë me listat? Unë kam me vete 
të gjitha listat për 1034 studentë. Do 
lexoj shkresën që i kam bërë rektorit 
Mynyr Koni. Rikërkoj në mënyrë 
urgjente të nënshkruani diplomat 
për studentët. Ju vë në dukje se asnjë 
justifikim nuk ju legjitimon të mos 
përmbushni detyrimin ligjor ndaj 
studentëve. Kjo është më tepër alibi 
për opinionin publik pasi listat i dis-
pononi që me 25 shkurt”, tha Kule.

“Sot zhvillova përsëri një takim me rektorët e IAL-ve 
publike, të cilët shprehën pamundësinë e vazhdimit të ud-
hëheqjes së IAL-ve me mandat të përfunduar dhe sollën 
në vëmendje nevojën urgjente për zgjedhje në universi-
tete. Studentët, sidomos ata të viteve të fundit që diplo-
mohen sivjet, më kanë shprehur gjithashtu shqetësimet 

e tyre për mungesën e shërbimeve nga ana e IAL-ve për 
shkak të përfundimit të mandateve të autoriteteve dre-
jtuese. Sipas raportimeve që IAL-të kanë paraqitur për 
prezencën e studentëve në ambientet e tyre, muaji korrik 
do të ketë një numër të madh studentësh të pranishëm në 
provime”, ka bërë të ditur ministrja Shahini.

VENDIMI I MASR PËR ZGJEDHJET NË UNIVERSITETE

Rektori i Universitetit të Tiranës, 
Mynyr Koni është përplasur shpesh 
me dekanin e Fakulteti të Ekonomisë, 
Dhori Kule. Përplasja e fundit ishte me 
diplomat e studentëve, të cilat Mynyr 
Koni i bllokoi. Rektori në deklaratat e 
tij e hiqte përgjegjësinë nga vetja duke 
thënë se ato nuk janë firmosur për faj të 
dekanit Dhori Kule dhe jo për shkak të 
tij. “I jam drejtuar më pas drejtoreshës 

së QSHA për matrikullimin e stu-
dentëve. Letra e QSHA i është përcjellë 
disa herë Dhori Kules për diplomat e 
studentëve. Pse nuk kanë ardhur? Pye-
sni z.Kule. Duhet t’i përcjellë si detyrim 
ligjor, që më pas të pajisen me numër 
matrikullimi. Komunikova para një viti 
në shkurt, i bëra dhe një letër, pasi dhe 
kisha komunikuar edhe vazhdimisht 
me QSHA”, është shprehur Koni.

PËRPLASJET E KONIT ME KULEN



.............
GAZETA SOT E Premte 3 Korrik 2020 11  

a k t u a l i t e t www.sot.com.al

Kume dhe Vishaj: Nano u detyrua të qeveriste 6 muaj pa ministra

Rritja e performancës së KLSH, 
rishikohen 7 rregullore dhe manuale, 
ngrihen disa grupe të posaçme pune

KLSH: Gjatë periudhës Mars-Qershor 2020 janë angazhuar tetë grupe pune

Shifrat e koronavirusit vijojnë të mbeten të larta, shënohen 
3 humbje jete, regjistrohen 82 raste të reja, ja bilanci

Shifrat e koronavirusit vijojnë të jenë të larta 
në vendin tonë. Ditën e djeshme janë shënuar 3 
viktima ndërkohë që janë regjistruar 82 raste të 
reja me koronavirus. Numri total i atyre që nuk 
e kanë përballuar dot betejën me koronavirusin 
është 69. Sakaq sa u takon 3 personave që humbën 
jetën ditën e djeshme, sipas Ministrisë së Shën-
detësisë ata janë një 63-vjeçare nga Tirana, një 
65-vjeçar po ashtu nga Tirana dhe një 60 vjeçar 
nga Elbasani, me disa sëmundje bashkësho-
qëruese. Ministria ka theksuar se pavarësisht 
trajtimit në terapi intensive dhe përpjekjeve të 

stafit mjekësor, ata nuk arritën t’i mbijetonin koro-
navirusit. Në Spitalin Infektiv vijon të ketë shtrime 
të reja. Aktualisht po trajtohen 78 pacientë, 9 
prej tyre janë në terapi intensive, ndërsa 2 janë 
të intubuar në gjendje të rëndë. Në deklaratën e 
përditshme për shtyp, Ministria e Shëndetësisë 
ka bërë me dije më tej se, gjatë 24 orëve të fundit 
janë kryer 368 testime për të dyshuar të prekur 
me Covid-19, nga të cilat janë konfirmuar 82 
raste pozitive. Shpërndarja gjeografike e rasteve 
është si vijon: 30 raste në Tiranë, nga 6 raste në 
Shkodër, Kavajë, Fushë-Arrëz, 5 në Vlorë, nga 4 

raste në Krujë, Durrës, Lushnje, nga 2 raste në Fier, 
Kurbin, Korçë, Berat, Dibër, Vau i Dejës, dhe nga 
1 rast përkatësisht në Elbasan, Lezhë, Has, Pukë 
dhe Rrogozhinë. Lajmi i mirë është se në 24 orët e 
fundit janë shëruar 43 qytetarë, duke e çuar në 1559 
numrin e të shëruarve që nga fillimi i epidemisë. “Në 
vendin tonë aktualisht janë 1034 persona aktivë me 
COVID-19, kryesisht në Tiranë, Shkodër, Durrës. 
Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale u 
bën thirrje edhe njëherë bizneseve, të zbatojnë me 
korrektësi protokollet e sigurisë në punë: të dezin-
fektojnë ambientet, të kryejnë ajrosjen rregullisht, 

të përdoren maskat apo barrierat mbrojtëse në çdo 
subjekt shërbimi për qytetarët, siç e përcaktojnë 
protokollet e autoriteteve shëndetësore”, thuhet në 
njoftimin e MSH. Më tej Ministria e Shëndetësisë 
dhe Mbrojtjes Sociale ftoi qytetarët të mos e ulin 
vigjilencën dhe të jenë të kujdesshëm në zbatimin 
e masave të vendosura. “Qëndroni në distancë 
fizike prej të paktën 1.5 metër, lani duart, përdorni 
patjetër maska ose barriera mbrojtëse kur nuk 
mund të ruhet distanca fizike, dezinfektoni objektet 
dhe ajrosni ambientet ku qëndroni”, ka apeluar 
Ministria e Shëndetësisë. 

Kontrolli i Lartë i Lartë i 
Shteti përmes një deklarate 
për shtyp, ka bërë me dije 
të dhënat mbi ecurinë e 

zhvillimeve të kuadrit metodik dhe 
metodologjik në KLSH, në periudhën 
mars-qershor 2020. Sipas njoftimit 
për shtyp të KLSH, vërehet se ka një 
rritje të performancës së Kontrollit 
të Lartë të Shtetit në këtë periudhë. 
“Në përmbushje të detyrimeve të 
parashikuara në Strategjinë e Zh-
villimit të KLSH 2018-2022 dhe në 
frymën e përmirësimeve dhe risive të 
Kornizës së Deklaratave Profesion-
ale të INTOSAI-t, në institucionin 
e Kontrollit të Lartë të Shtetit gjatë 
periudhës Mars-Qershor 2020 janë 
angazhuar tetë grupe të punës me 
qëllim përmirësimin, përditësimin 
dhe përafrimin e bazës metodike dhe 
metodologjike të auditimit të KLSH, 
me përvojat më të mira dhe Standardet 
Ndërkombëtare më të avancuara të 
auditimit të jashtëm të sektorit publik”, 
thuhet në njoftimin për shtyp të KLSH. 
Më tej institucioni i Kontrollit të Lartë 
të Shtetit bën me dije se përmirësimet 
dhe përditësimet e këtyre rregulloreve 
dhe guidave profesionale janë një 
kontribut në zbatim të disa urdhrave 
kryesore, të cilat KLSH i citon në vijim. 
“Urdhrit të Kryetarit të KLSH me nr. 
44, datë 31.3.2020 “Për përditësimin 
dhe përmirësimin e manualeve të Au-
ditimit të Performancës, Auditimit të 
Buxhetit, Auditimit Financiar dhe Au-
ditimit të Përputhshmërisë”. Urdhrit nr. 
45, datë 31.3.2020 “Për ngritjen e grupit 
të punës për hartimin e manualit të nd-
jekjes së zbatimit të rekomandimeve 
dhe Regjistrit Institucional të zbatimit 
të rekomandimeve”. Urdhrit nr. 46, 
datë 31.3.2020 “Për ngritjen e grupit 
të punës për rishikimin e Rregullores 
se Procedurave te Auditimit”. Urdhrit 
nr. 47, datë 31.3.2020 “Për ngritjen e 
grupit të punës për referimin e veprave 
penale ne prokurori dhe përmirësimin 
e Manualit të Auditimit të Mashtrimit 
& Korrupsionit”. Urdhrit nr. 72, datë 
28.5.2020 Për ngritjen e grupit të punës 
për hartimin e Strategjisë së Zhvillimit 
të IT 2020-2025”, thuhet në njoftimin 
e KLSH. 

Ngrihen disa grupe 
të posaçme pune

Sakaq KLSH shpjegon se këto 
manuale dhe procedura të auditimit 

Ja dokumentet 
e rishikuara dhe të 

përmirësuara të KLSH
1. Manuali i Auditimit Finan-

ciar, i rishikuar, miratuar me Ven-
dimin e Kryetarit të KLSH me nr. 
64, datë 22.06.2020, dokument i 
përgatitur nga grupi i punës i për-
bërë nga Aulona Jonuzi, Bexhet 
Zeqiuri, Helena Solis, Eriola Hoxha 
dhe Blerim Shkurti.

2. Manuali i Auditimit të Për-
puthshmërisë, i rishikuar, mirat-
uar me Vendimin e Kryetarit të 
KLSH me nr. 66, datë 23.06.2020, 
dokument i përgatitur nga grupi i 
punës i përbërë nga Luljeta Nano, 
Qeram Cibaku, Miranda Haxhia 
dhe Elira Elezi.

3. Manuali i Auditimit të Per-
formancës, i rishikuar, miratuar me 
Vendimin e Kryetarit të KLSH me nr. 
78, datë 30.6.2020, dokument i për-
gatitur nga grupi i punës i përbërë 
nga Rinald Muça, Ermira Vojka dhe 
Miranda Mesini.

4. Manuali i Ndjekjes së Zba-
timit të rekomandimeve si dhe të 
regjistrit institucional të zbatimit 
të rekomandimeve, miratuar me 
Vendimin e Kryetarit të KLSH me nr. 
67, datë 23.06.2020, dokument i për-
gatitur nga grupi i punës i përbërë 
nga Luljeta Nano, Gjovalin Preçi, 
Alma Shehu, Aldo Kita dhe Elsona 
Papadhima.

5. Udhërrëfyesi mbi mënyrën 
e referimit të veprave penale në 
prokurori si dhe Manuali Udhëzues 
(i përditësuar) mbi zbulimin e Kor-
rupsionit dhe Mashtrimit Financiar 
në auditim, miratuar me Vendimin 
e Kryetarit të KLSH me nr. 60, datë 
31.05.2020, dokument i përgatitur 
nga grupi i punës i përbërë nga 
Koço Sokoli, Gjovalin Preçi, Qeram 
Cibaku, Ryisim Xhaja, Elira Elezi 
dhe eksperti i jashtëm Gjon Ndrejaj. 

6. Strategjia e Zhvillimit të 
Teknologjisë së Informacionit 
2020-2025, miratuar me Vendimin 
e Kryetarit të KLSH me nr. 74, datë 
27.6.2020, dokument i përgatitur 
nga grupi i punës i përbërë nga 
Aldo Kita, Kozma Kondakçiu, 
Elsona Papadhima, Benard Haka 
dhe Klea Saliu.

përshkruajnë autoritetin dhe qëllimin 
e funksionit të auditimit të jashtëm 
publik dhe ofrojnë udhëzime e pro-
cedura kohezive e të detyrueshme në 
zbatim të standardeve të INTOSAI-t 
dhe protokolleve të brendshme të 
procesit të auditimit. “Këto udhëzime 
promovojnë konsistencën, stabilite-

tin, vazhdimësinë, standardet e apli-
kueshme të veprimtarisë, mjetet dhe 
metodologjitë për kryerjen e auditimit, 
dhe një mënyrë për të bashkëren-
duar përpjekjet e stafit të auditimit 
në mënyrë efektive. Në Nenin 4 të 
Deklaratës së Limës theksohet se 
Objektivat e Institucioneve të Larta 

“Auditim Financiar nënkup-
ton një vlerësim të pavarur, që 
rezulton me dhënien e opinionit 
me siguri të arsyeshme, nëse 
gjendja e raportuar financiare e 
entiteteve të audituara, rezultatet 
dhe përdorimi i burimeve janë 

paraqitur në mënyrë të drejtë dhe 
në përputhje me kuadrin ligjor 
të raportimit financiar. Ne këtë 
kontekst Manuali i Auditimit 
Financiar synon të arrijë imple-
mentimin e një seti procedurash 
dhe metodologjish, me impakt 

rritjen e cilësisë së veprimtarisë 
audituese të Kontrollit të Lartë të 
Shtetit, duke reflektuar njëherazi 
përqasjen me Standardet dhe 
bazën rregullatore të përdorur 
gjerësisht në Bashkimin Europi-
an”, thuhet në njoftimin e KLSH. 

JA ÇFARË ËSHTË AUDITIMI FINANCIAR

të Auditimit janë ligjshmëria, rreg-
ullshmëria, ekonomiciteti, efikasiteti 
dhe efektiviteti i menaxhimit financiar, 
të cilët kanë rëndësi të barabartë”, 
thuhet në njoftim. Për sa më sipër, 
KLSH ka theksuar se janë përgatitur, 
përfunduar dhe miratuar këto do-
kumente të rishikuara, përditësuara, 
përmirësuara mbi auditimin e sektorit 
publik, si vijon: Manuali i Auditimit 
Financiar, Manuali i Auditimit të Për-
puthshmërisë, Manuali i Auditimit të 
Performancës, Manuali i Ndjekjes së 
Zbatimit të rekomandimeve si dhe 
të regjistrit institucional të zbatimit 
të rekomandimeve, Udhërrëfyesi 
mbi mënyrën e referimit të veprave 
penale në prokurori si dhe Manuali 
Udhëzues mbi zbulimin e Korrupsionit 
dhe Mashtrimit Financiar në auditim, 
Strategjia e Zhvillimit të Teknologjisë 
së Informacionit 2020-2025, dhe Rreg-
ullorja e Procedurave të Auditimit. 

“Ky manual është pjesë e procesit 
evolutiv dhe reflekton risitë, përvojën 
e akumuluar në njohuri e dije, e kon-
tributet më të mira departamentale të 
konsoliduara gjatë këtyre viteve nga 
auditimet e performancës të kryera 
nga KLSH dhe të konfirmuara nga 
partnerët ndërkombëtarë. Gjenerimi 
i këtij produkti teorik përmirëson dhe 
suporton disa aspekte strategjike mbi 

vizionin dhe filozofinë menaxheriale 
të KLSH si dhe mishëron zbatimin 
e aktiviteteve të parashikuara në 
Planin Strategjik të Zhvillimit In-
stitucional 2018-2022, me synimin për 
të asistuar agjencitë publike, rritur 
vlerën e parave të taksapaguesve 
dhe ndihmuar Kuvendin për një 
vendim-marrje të shëndetshme dhe 
transparente”, sqaron KLSH. 

JA ÇFARË ËSHTË MANUALI 
I AUDITIMIT TË PERFORMANCËS
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FMN kundër planeve të qeverisë, rrëzon 
amnistinë fiskale, heqjen e TVSH-së 
dhe të tatim fitimit, ja rekomandimet

Kume dhe Vishaj: Nano u detyrua të qeveriste 6 muaj pa ministraFMN: Qeveria të tregohet e kujdesshme ndaj risqeve fiskale, përfshirë PPP

Esmeralda HIDA

Fondi Monetar Ndërkom-
bëtar rrëzon tre planet 
e qeverisë shqiptare për 
ekonominë. Pas takimit të 

realizuar me ministren e Financave, 
FMN ka reaguar për herë të parë 
zyrtarisht për heqjen e TVSH-së 
dhe tatim-fitimit për biznesin e vogël 
si dhe për amnistinë fiskale. Për të 
trija këto nisma FMN ka mbajtur 
qëndrim kategorish kundër, duke 
theksuar faktin se këto lëvizje 
do rrisin problemet fiskale si dhe 
shtojnë korrupsionin në ekonomi. 
Sipas analizës së këshillit të FMN 
heqja e TVSH në një nivel të para-
përcaktuar nuk do të ndihmojë 
ekonominë, përkundrazi do çekuili-
brojë sistemin fiskal dhe do zbehë 
përmbushjen e detyrimeve nga 
tatimpaguesit. Edhe për vendosjen 
e pragjeve të tatim-fitimit FMN u 
tregua kritike. Sipas saj qeveria 
duhet të veprojë përmes një plani 
i cili vlen për afate të shkurtra ko-
hore dhe duke theksuar se paketat 
financiare duhet të jenë transpar-
ente dhe në përputhje me skemën 
e të ardhurave. Pasi në të kundërt 
buxheti i shtetit do të rrënohet dhe 
nuk do ketë më hapësira për politika 
rimëkëmbëse. “Kemi ndjekur me 
shqetësim një propozim të kohëve 
të fundit për të hequr deri në vitin 
2029 tatimin mbi fitimin për të gjitha 
bizneset me qarkullim vjetor deri në 

14 milionë lekë dhe TVSH-në për të 
gjitha bizneset me qarkullim vjetor 
deri në 10 milionë lekë. Mbështetja 
për njerëzit dhe për bizneset e cenu-
ara nga këto kriza është e përligjur, 
por ajo duhet të jetë e përkohshme, 
e mirëorientuar, transparente, si 
edhe e integruar në një program 
të besueshëm dhe të kujdesshëm 
buxhetor afatmesëm. Pragjet për 
regjistrimin në përgjegjësinë tati-
more për tatimin mbi fitimin dhe për 
TVSH-në duhet të unifikohen në një 
nivel i cili do të duhej të përcaktohej 
me kujdes, në përputhje me objek-

tivat e strategjisë afatmesme për të 
ardhurat. Vendosja e pragut në një 
nivel shumë të lartë për një periudhë 
tepër të gjatë, do të gërryente bazën 
tatimore dhe do të cenonte përm-
bushjen e detyrimeve nga subjektet 
tatimore”, deklaroi FMN. Sakaq kri-
tika e tretë rrëzon totalisht projektin 
për amnistinë fiskale. Anëtarët e 
Këshillit të FMN mendojnë që ky 
plan do të krijonte hapësira për pas-
trim të parave dhe kështu do të rrisë 
ndjeshëm korrupsionin. Sipas FMN 
pika në të cilën duhet të fokusohet 
qeveria dhe Ministria e Financave 

është eliminimi i informalitetit në 
ekonomi. “Gjithashtu, ritheksojmë 
këshillën tonë kundër një amnistie të 
mundshme fiskale, pasi do të cenonte 
përmbushjen e detyrimeve tatimore. 
Duhen krijuar së pari sisteme efek-
tive për të zbuluar evazionin fiskal 
dhe për të parandaluar mundësitë 
për pastrim parash dhe për korrup-
sion”, u shpreh FMN.

Rreziqet fiskale 
dhe cenueshmëria nga PPP
Në lidhje me ecurinë e ekono-

misë pas goditjes që i dha pandem-
ia, FMN tha se, për të përballuar 

Malaj: Vendi në krizë të thelluar, 
qeveria duhet të veprojë në kohë
 Pas deklaratës së FMN 

për vendin tonë ka reaguar 
dje sh-ministri i Financave, 
Arben Malaj. Në një intervistë 
televizive ai u shpreh se, vendi 
ynë është në gjendje katastro-
fike sa i përket ekonomisë për 
shkak se kemi nivel të lartë të 
borxhit, dhe kjo vjen për shkak 
të keq menaxhimit nga qeveria. 
Sakaq ai sugjeroi që qeveria të 
veprojë në kohë për të mos e 
thelluar më tej krizën ekono-
mike. “Ka qenë e qartë dhe ne e 
kemi theksuar, se nëse nuk do 
të kisha masa proaktive, ekono-
mia jonë rrezikohej të zbriste 
edhe më poshtë. Tani dhe jo më 

vonë nevojiten strategji, pro-
jekte, për të kapërcyer krizën. 
Konstatimi i FMN-së është i 
trishtueshëm, por një parashi-
kim i tillë është bërë edhe nga 
ekonomistë shqiptarë. Është 
e papranueshme se si qeveria 
aktuale po e menaxhon krizën 
e pandemisë. Ajo që theksoi një 
ditë më parë kryeministri është 
një kambanë alarmi, pasi duhet 
të ndalet rritja ekonomike me 
rritje borxhesh, e cila është 
një rritje varfëruese dhe bëhet 
pararendëse e një krize edhe 
më të thellë, një krize sociale e 
politike. Duhet të reagojmë në 
kohë”, u shpreh ai.

Miratohet vendimi, hiqen këstet 
e tatim-fitimit për një vit

Ditën e djeshme në Fle-
toren Zyrtare është publikuar 
akti normativ për ndryshimet e 
bëra në “Për sistemin e taksave 
vendore”. Kjo do të thotë që 
vendimi për heqjen e pagesës së 
tatimit të thjeshtuar mbi fitimin 
për biznesin e vogël me xhiro 
nga 5 deri në 8 milionë lekë, si 
masë lehtësuese nga qeveria në 
situatën e krijuar prej COVID-19 
hyn zyrtarisht në fuqi. Kështu 
biznesi i vogël nuk do të paguajë 
këstin e tatim fitimit deri në fund 
të këtij viti, ndërsa për kate-
goritë e tjera ky detyrim do të 
reduktohet. “Shkalla e tatimfiti-
mit për subjektet me qarkullim 

vjetor 5-8 milionë lekë, është 5 
për qind, e cila për vitin 2020 
nuk do të paguhet, ndërsa për 
tatimpaguesit me qarkullim 0-5 
milionë lekë, shkalla tatimore 
është zero”, thuhet në doku-
ment. Nga ana tjetër akti norma-
tiv datë 23.4.2020 “Për sistemin e 
taksave vendore”, të ndryshuar, 
përjashton gjithashtu nga page-
sa e taksës së ndikimit në infra-
strukturë investimet, në kuadër 
të programeve të rindërtimit. 
Pasi, programet e rindërtimit 
synojnë përmirësimin e kus-
hteve të jetesës dhe të shën-
detit të banorëve të dëmtuara 
nga tërmeti.

pasojat e pandemisë dhe të tërmetit 
është e nevojshme një rritje e 
konsiderueshme e deficitit fiskal 
në vitin 2020, për të mbështetur 
ekonominë dhe për të siguruar 
fonde për shpenzime në shëndetësi 
dhe për rindërtimin. Ndërsa theksoi 
këtu se në këto kohë është tepër e 
rëndësishme që qeveria të tregohet 
e kujdesshme me risqet fiskale, pasi 
ato shfaqen në rritje, FMN gjithash-
tu vuri në dukje edhe problemet që 
sjellin projektet e pakontrolluara 
me PPP. “Pasi të jenë qetësuar efek-
tet e këtyre goditjeve, do të jetë me 
rëndësi kritike rifillimi i konsoli-
dimit fiskal të bazuar në të ardhurat 
buxhetore dhe vendosja e borxhit 
publik në një trajektore të qën-
drueshme zbritëse, në mënyrë që 
të rikrijohet hapësira për përgjigje 
nëpërmjet politikave buxhetore. 
Në këtë aspekt, i nxisim fuqimisht 
autoritetet për të vijuar përgatitjen 
e një Strategjie Afatmesme për të 
Ardhurat për të ngritur një sistem 
tatimor më të drejtë, më të thjeshtë, 
më efikas dhe më transparent, i 
cili do të sigurojë burimet e nev-
ojshme për të arritur objektivat 
e Shqipërisë për zhvillim të qën-
drueshëm dhe për të siguruar qën-
drueshmërinë e borxhit. Përpjekjet 
për të menaxhuar risqet fiskale në 
rritje, përfshirë PPP-të, gjithashtu 
duhet të forcohen si dhe cilësia e 
menaxhimit të investimeve publike 
duhet të forcohet”, deklaroi FMN.

Kuvendi ka vendosur të shtojë dy kritere të 
tjera në regjistrin e ankimimit për procedurat 
e tenderimeve. Përmes një projektrezolute të 
bërë publike, Kuvendi i ka kërkuar Komisionit 
të Prokurimit Publik që të krijojë një regjistër të 
ri për ankimimet që bëhen ndaj procedurave të 
tenderimit ku do të përfshihen edhe elementë 
shtesë si fondi limit dhe lloji i procedurës, që 
në regjistrin aktual të ankimimeve nuk janë të 
përfshira. “Të plotësohet Regjistri Elektronik i 

Ankesave me elementët shtesë të nevojshëm 
siç janë edhe lloji i procedurës dhe fondi limit 
për çdo procedurë prokurimi objekt ankimi”, 
thuhet në projektrezolutë. Në projektrezolutën 
e Kuvendit lidhur me aktivitetin e Komisionit të 
Prokurimit Publik në 2019 kërkohet në mënyrë 
ultimatume ndërmarrja e këtij hapi. Pasi aktu-
alisht regjistri ka të përfshirë objektin e pro-
cedurës së ankimimit, kompaninë ankimuese, 
autoritetin kontraktor dhe datën se kur është 

bërë ky ankimim. Sakaq Kuvendi sugjeron që 
të forcohen kapacitetet administrative të KPP-së 
duke e bërë totalisht funksionale strukturën deri 
në fund të vitit 2020. Sigurisht i gjithë projekti 
të jetë në përputhje me përcaktimet ligjore në 
fuqi dhe po kështu të merren masa për stand-
ardizimin e vendimmarrjes dhe bërjen publike 
të tyre, me qëllim rritjen e efikasitetit të shqyr-
timit të çështjeve, garantimin e barazisë si dhe 
sigurimin e transparencës. Gjithashtu Kuvendi 

Kuvendi kërkon ndryshime të regjistrit të 
ankimimit për tenderat, të përcaktohet fondi limit

Shoqëria “Red & Black” 
kërkon të punësojë një 

kuzhiniere për mensën e 
punëtorëve të firmës. 

Mosha të jetë mbi 50 vjeç. 
Kushte të mira pune dhe 

pagesë e kënaqshme.

i ka kërkuar KPP të jetë më distrikt ndaj au-
toriteteve kontraktore në lidhje me dërgesat në 
kohë të dokumentacionit të detyrueshëm.“Për 
të gjitha rastet kur nga shqyrtimi i ankesave 
konstatohen shkelje në vendimet e Autoriteteve 
Kontraktore apo vonesa të këtyre të fundit në 
dërgimin e dokumentacionit, të marrë masa, 
sipas natyrës së shkeljes së konstatuar, duke 
i referuar Agjencisë së Prokurimit Publik për 
marrjen e masave administrative sipas ligjit”, 
thuhet në dokument. Ndër të tjera në projek-
trezolutë sugjerohet bashkëpunim i KPP me  
shkollën e Magjistraturës dhe Gjykatën Admin-
istrative për t’u përballur me numrin në rritje të 
ankimimeve, në zbatim të rekomandimeve të 
lëna në progres raport.

Të interesuarit të 
kontaktojnë në numrin 
e Cel. 0676000155



.............
GAZETA SOT E Premte 3 Korrik 2020 13  

k r o n i k e www.sot.com.al

Grabitja e 4,6 milionë eurove në Rinas, SPAK përfundon 
hetimet, dorëzohet dosja në gjyq me emrat e 8 të pandehurve

Prokuroria e Posaçme ka mbyllur hetimet 
për grabitjen e famshme të Rinasit dhe ka 
dërguar për gjykim dosjen. Përmes një njoft-
imi për mediat, SPAK ka bërë me dije se janë 
dorëzuar dosjet për 8 emra, të cilët dyshohet 
se më 9 prill 2019 vodhën 4,6 milionë euro nga 
avioni që ndodhej në pistën e aeroportit. Sipas 
SPAK, të pandehur janë: Eldi Çala, i akuzuar 
për veprat penale “Vjedhja me armë”, “Mbajtja 
pa lejë dhe prodhimi i armëve, armëve shpër-
thyese dhe i municionit”, “Grupi i strukturuar 
kriminal”, “Kryerja e veprave nga grupi i struk-
turuar kriminal”, “Falsifikimi i dokumenteve”, 
të parashikuara nga nenet 140, 278/1, 28/4, 

333/a/2, 334/1 dhe 186/1 të Kodit Penal. Oltjan 
Veseli, i akuzuar për veprat penale “Vjedhja me 
armë”, “Mbajtja pa lejë dhe prodhimi i armëve, 
armëve shpërthyese dhe i municionit”, “Grupi i 
strukturuar kriminal”, “Kryerja e veprave nga 
grupi i strukturuar kriminal”, “Prodhimi, mba-
jtja, blerja apo shitja pa leje e armeve te ftohta”, 
të parashikuara nga nenet 140, 278/1, 28/4, 
333/a/2, 334/1 dhe 279/1 të Kodit Penal; Renaldo 
Sula, i akuzuar për veprat penale “Vjedhja me 
armë”, “Mbajtja pa lejë dhe prodhimi i armëve, 
armëve shpërthyese dhe i municionit”, “Grupi i 
strukturuar kriminal”, “Kryerja e veprave nga 
grupi i strukturuar kriminal”, të parashikuara 

nga nenet 140, 278/1, 28/4, 333/a/2 dhe 334/1 të 
Kodit Penal; Saimir Çela, i akuzuar për veprat 
penale “Vjedhja me armë”, “Mbajtja pa lejë dhe 
prodhimi i armëve, armëve shpërthyese dhe 
i municionit”, “Grupi i strukturuar kriminal”, 
“Kryerja e veprave nga grupi i strukturuar 
kriminal”, të parashikuara nga nenet 140, 278/1, 
28/4, 333/a/2 dhe 334/1 të Kodit Penal; Elton 
Pikli, i akuzuar për veprat penale “Vjedhja me 
armë”, “Mbajtja pa lejë dhe prodhimi i armëve, 
armëve shpërthyese dhe i municionit”, “Grupi i 
strukturuar kriminal”, “Kryerja e veprave nga 
grupi i strukturuar kriminal”, të parashikuara 
nga nenet 140, 278/1, 28/4, 333/a/2 dhe 334/1 të 

Kodit Penal; Talo Çela, i akuzuar për veprat 
penale “Vjedhja me armë”, “Mbajtja pa lejë dhe 
prodhimi i armëve, armëve shpërthyese dhe 
i municionit”, “Grupi i strukturuar kriminal”, 
“Kryerja e veprave nga grupi i strukturuar 
kriminal”, të parashikuara nga nenet 140, 278/1, 
28/4, 333/a/2 dhe 334/1 të Kodit Penal; Alkond 
Bengasi, i akuzuar për veprat penale “Vjedhja 
me armë”, “Mbajtja pa lejë dhe prodhimi i 
armëve, armëve shpërthyese dhe i municion-
it”, “Grupi i strukturuar kriminal”, “Kryerja e 
veprave nga grupi i strukturuar kriminal”, të 
parashikuara nga nenet 140, 278/1, 28/4, 333/a/2 
dhe 334/1 të Kodit Penal.

Kume dhe Vishaj: Nano u detyrua të qeveriste 6 muaj pa ministraOFL u dërgon formularin e deklarimit 4 personave të tjerë

Prokuroria e Posaçme i ka 
kthyer policisë një sërë 
kërkesash në kuadër të 
Operacionit Forca e Lig-

jit. Dje SPAK ka bërë një bilanc 
të situatës, ku bëhet me dije se 
është refuzuar sekuestrimi i 80 
pasurive kriminale, të cilat kanë 
qenë në kundërshtim me ligjin. 
“Drejtoria e Përgjithshme e Pol-
icisë së Shtetit, në zbatim të Aktit 
Normativ Nr.1, datë 31.01.2020, 
nga hyrja në fuqi e këtij akti 
dhe deri me datën 31.05.2020, 
ka paraqitur për vlerësim në 
Prokurorinë e Posaçme 80 raste 
sekuestrimesh, duke kërkuar 
vlerësim sekuestroje për 148 pas-
uri. Nga 148 pasuri të dërguara 
për vlerësim sekuestro, 99 pas-
uri janë automjete dhe 49 janë 
pasuri të paluajtshme (truall dhe 
objekte). Gjithashtu në një rast 
është dërguar për vlerësim masa 
e bllokimit të pasaportës e ven-
dosur në kushte emergjente për 
një shtetase”, njoftoi SPAK. Sipas 
deklaratës për shtyp, Prokuroria 
e Posaçme ka marrë në shqyrtim 
të gjitha rastet e paraqitura dhe 
ka dhënë zgjidhje ligjore për 
të gjitha kërkesat e paraqitura 
nga Drejtoria e Përgjithshme e 
Policisë së Shtetit, si më posh-
të: Janë vlerësuar të ligjshme 
sekuestrot e bëra nga Policia e 
Shtetit dhe është kërkuar ven-
dosja e sekuestros nga Gjykata 
e Posaçme e Shkallës së Parë 
për Korrupsionin dhe Krimin e 
Organizuar për 72 pasuri. Nga 
të cilat 15 pasuri të paluajtshme 
dhe 57 raste automjete; Është 
vlerësuar se për 48 pasuri, nga 
të cilat 15 të paluajtshme dhe 33 
automjete, sekuestro në kushtet 
e emergjencës, apo kërkesa 
për sekuestrim e paraqitur nga 
Policia e Shtetit është bërë në 
kundërshtim me kërkesat e Aktit 
Normativ Nr.1, datë 31.012020 
dhe në këto kushte është vendo-
sur kthimi i materialeve Policisë 
së Shtetit. Sipas SPAK, vazhdon 
shqyrtimi i kërkesave të Policisë 
së Shtetit për vendosje sekuestro 

për 28 pasuri, nga të cilat 19 të 
paluajtshme dhe 9 automjete. 
Në lidhje me rastin e bllokimit 
të pasaportës është vendosur 
kthimi i saj, pasi bllokimi ishte 
bërë në kundërshtim me kërk-
esat e Aktit Normativ Nr.1, datë 
31.012020.

Pranohet kërkesa 
për Shullazin

Mes kërkesave të pranuara 
është dhe ajo për sekuestrimin e 
pasurive të Emiliano Shullazit, 
kërkesë e cila është dërguar në 
gjykatë. Ndër pasuritë janë pjesa 
takuese në ish-hotel Vollgën në 
Durrës ku 749.6 m2 truall dhe 
1129.39 m2 ndërtesë. Po ashtu 
SPAK kërkon të sekuestrohet 
deri në justifikim e burimit të 

krijimit edhe mjeti në pronë-
si të Shullazit, një Mercedez 
Benz model AMG 65. Në 11 
shkurt OFL i dërgoi formularin 
e vetëdeklarimit të pasurisë 
Emiljano Shullazit. Ndërkohë 
avokati i tij, Vladimir Meçe, në 
atë periudhë tha se pasuria e 
Shullazit ka kaluar në sitën e 
ligjit antimafia dhe nga ky hetim 
sipas tij, ai nuk ka rezultuar me 
pasuri të paligjshme.

OF vijon operacionet
Nga ana tjetër OFL vijon me 

kërkesat. OFL i ka nisur kërkesat 
me shkrim për vetëdeklarimin e 
burimeve të pasurisë, shtetasve: 
E. Xh., banues në Vlorë, për të 
cilin Gjykata e Rrethit Gjyqësor 
Vlorë ka vendosur masën e sig-

SPAK rrëzon sërish OFL, refuzon 
sekuestrimin e 80 pasurive, kërkesa për 
pasuritë e Shullazit shkon në gjykatë

urisë “Arrest në burg” në mung-
esë, për veprat penale “Vrasja 
në rrethana cilësuese”, kryer në 
bashkëpunim, mbetur në tenta-
tivë dhe “Armëmbajtja pa leje”. 
H. Xh., banues në Vlorë, i dënuar 
nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor 
Vlorë, për veprën penale “Pro-
dhimi dhe shitja e narkotikëve”; 
G. D., banues në Vlorë, për të 
cilin Gjykata e Rrethit Gjyqësor 
Vlorë ka vendosur masën e 
sigurisë “Arrest në burg”, për ve-
prën penale “Vrasja në rrethana 
cilësuese”, e mbetur në tentativë; 
D. I., banues në Vlorë, i dënuar 
nga Gjykata e Shkallës së Parë 
për Krimet e Rënda, për kryer-
jen e veprës penale “Prodhimi 
dhe shitja e narkotikëve”; “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 mëtejshme. OFL 
është në veprim të pandërprerë 
dhe në kryerje të veprimeve 
komplekse për vendosjen e se-
kuestrove emergjente mbi pas-
uritë e dyshuara të përfituara 
nga krimi, si dhe për dërgimin e 
formularëve të vetëdeklarimit të 
gjithë personave që janë subjekt 
i Ligjit Special”, njoftoi policia.

“Drejtoria e Përgjithshme e Poli-
cisë së Shtetit, në zbatim të Aktit 

Normativ Nr.1, datë 31.01.2020, 
nga hyrja në fuqi e këtij akti dhe deri 
me datën 31.05.2020, ka paraqitur 
për vlerësim në Prokurorinë e Posaçme 
80 raste sekuestrimesh, duke kërkuar 
vlerësim sekuestroje për 148 pasuri...

Tragjike në Kombinat, 
gjendet e pajetë nëna 
me të bijën, dyshohet 

vetëflijim për motive fetare
Një ngjarje tragjike është shënuar mbrëmë në Tiranë ku 

nëna dhe vajza janë gjetur të pa jeta në banesë, teksa vajza 
tjetër është dërguar në spital në gjendje të rëndë. Policia 
përmes një njoftimi për mediat dha më tepër detaje. “Më 
datë 02.07.2020, shtetasi S.F, ka njoftuar në Komisariatin 
e Policisë nr 6 se në rrugën “Hamdi Cenoimeri”, motra 
e tij nuk i përgjigjej në telefon dhe nuk i hapte derën e 
banesës. Në banesë kanë shkuar shërbimet e Policisë dhe 
të zjarrfikëses dhe pasi kanë hapur derën, kanë gjetur pa 
shenja jete shtetasen Zhaneta Josifi, 56 vjeçe dhe vajzën 
e saj A.J., 30 vjeçe, ndërsa vajza tjetër B.J, rreth 34 vjeçe, 
është dërguar në spital, në gjendje të rëndë shëndetësore. 
Paraprakisht nga veprimet e para hetimore dyshohet 
se janë vetëflijuar. Grupi hetimor i përbërë dhe nga dy 
ekspertë të mjekësisë ligjore ndodhet në vendngjarje dhe 
po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes”, 
njoftoi policia. Drejtori i Policisë së Tiranës, Rebani Jaupi, i 
cili ishte i pranishëm në vendin ku ndodhi ngjarja e rëndë 
ka zbuluar të tjera detaje. Sipas tij viktimat nuk kanë pasur 
shenja dhune, por sipas Jaupit është konstatuar se ditët e 
fundit nuk janë ushqyer. Po ashtu tha se janë gjetur disa 
shënime fetare. "Vëllai i viktimës ka njoftuar në polici se 
nuk kam kontakt me motrën dhe dy mbesat e mia. Është 
njoftuar zjarrfikësja. U ngrit hetimor. Shkuam në banesë 
dhe në pamundësi për të hapur derën kemi hyrë nga 
dritarja. Menjëherë konstatuam të zonjën e shtëpisë të 
vdekur, një nga vajzat në gjendje kritike dhe në një am-
bient tjetër në krevat është gjetur e mbuluar me batanije 
dhe jorgan vajza tjetër. Po kryhen veprime në vendngjarje. 
Sipas ekspertit mjeko ligjor dy viktimat nuk kanë shenja 
dhuna dhe dyshohet se janë vetëflijuar. Do tu njoftojmë 
konkluzionet e mjekut ligjor. Mendohet për një vetëflijim. 
Kemi gjetur shënime të ndryshme, me përmbajtje fetare. 
Do të bëhet ekspertimi i telefonave dhe kompjuterët. Të dy 
vajzat kanë qenë të arsimuara, por kanë qenë të papuna. Ka 
pasur shenja të mosushqyerjes ditët e fundit", tha Jaupaj. 
Por dyshimet janë se mund të kemi të bëjmë me një akt 
vetëflijimi për motive fetare. Gjithçka mbetet në kushtet e 
dyshimit, por sipas të dhënave nëna me vajzat ishin prak-
tikante të një feje fetare dhe besonin te ringjallja. Por duket 
se gjitha ka përfunduar në tragjedi. Ajo që do të japë një 
përgjigje do të jetë ekspertiza mjekoligjore, por shpresat 
janë dhe te vajza e mbijetuar, pasi dëshmia e saj do të jetë 
mjaft e vlefshme nëse arrin të mbijetojë.
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“

Dialogu Kosovë-Serbi, SHBA kërkon 
njohje reciproke, BE shton lëvizjet 

për të marrë në dorë situatën

Kume dhe Vishaj: Nano u detyrua të qeveriste 6 muaj pa ministraZbardhet dokumenti i Senatit Amerikan mbi dialogun Kosovë-Serbi

Sonila ELEZI

Komiteti i Senatit Amerikan 
për Shërbime të Armatosura 
ka përpiluar një raport mbi 
vitin fiskal 2021. Në raport 

theksohet se sa e rëndësishme është 
normalizimi i marrëdhënieve midis 
Prishtinë s dhe Beogradit dhe se si 
rezultat i këtij normalizimi, do të ishte 
arritja e një situate paqeje dhe stabiliteti 
në Ballkanin Perëndimor. “Komiteti 
beson se SHBA-të duhet të vazhdojnë 
të mbështesin përpjekjet diplomatike të 
Kosovës dhe Serbisë për të arritur një 
marrëveshje historike për normalizim 
të raporteve me njohjen reciproke si 
element qendror. Një marrëveshje 
e tillë është në interes të dy shteteve 
dhe do të rrisë sigurinë dhe stabilitetin 
në Ballkanin Perëndimor”, thuhet në 
raport. Komiteti i Senatit Amerikan e 
ka cilësuar pjesëmarrjen e Forcave të 
Armatosura të Shteteve të Bashkuara, 
në Forcat e Armatosura të Kosovës, 
si thelbësore për besueshmërinë dhe 
suksesin e Forcave kosovare. Me ale-
ancën e NATO-s dhe partnerëve të tjerë 
europianë, që kontribuojnë në 80% të 
trupave për misionin, Forcat e Kosovës, 
përfaqësojnë një shembull konkret 
dhe të suksesshëm për ndarjen e 
përgjegjësive dhe detyrave me të tjerët. 
Raporti thekson se Shtetet e Bash-
kuara të Amerikës duhet të vazhdojnë 
mbështetjen e përpjekjeve diplomatike 
të Kosovës dhe Serbisë për të arritur një 
marrëveshje historike të normalizimit 
të marrëdhënieve në mes të dyja ven-
deve. “Njohja reciproke duhet të jetë 

Kosovë, PSD: Ndaloni abuzimin 
me emërimet në postet publike

Spasovski: Nën kryesimin e Merkel, 
do të nisim negociatat me BE

Partia Socialdemokrate 
nëpërmjet një reagimi publik, 
ka deklaruar se pret nga qever-
ia që të ndaloje dhe të jetë më 
e kontrolluar në abuzimet me 
emërimet në postet publike. PSD 
thekson se nuk ka asnjë dobi 
që të emërohen një numër kaq 
i madh zëvendësministrash pasi 
kjo ka veç të tjerave edhe një 
kosto financiare. “Nuk ka asnjë 
kuptim dhe asnjë dobi ky numër 
aq i madh i zv/ministrave i cili ka 
kaluar numrin 45. Postet publike 
kurrë nuk duhet të shërbejnë për 
rehatimin e anëtarëve të partisë. 

Këto detyra e poste duhet të jenë 
në shërbim të një plani qeveritar 
urgjent për të përballur situatën 
pandemike e ekonomike e cila 
është rënduar dukshëm”, thuhet 
në reagimin e PSD-së. Më tej në 
reagim pohohet se numri i madh 
i zëvendësministrave tregon për 
mungesë të ideve dhe politikave. 
“Kjo qeveri nuk ka asnjë plan 
të tillë dhe në mungesë të tij po 
vazhdon planet partiake të reha-
timit të njerëzve. Një numër kaq 
i madh i zëvendësministrave në 
fakt tregon për mungesë të ideve 
e politikave”, thotë PSD. 

Kryeministri teknik i Maqe-
donisë së Veriut Oliver Spasovski, 
në një konferencë për shtyp ka 
folur në lidhje me vendimin e 
BE-së për nisjen e negociatave 
për anëtarësim. Ai tha se tashmë 
është përcaktuar korniza negoci-
uese për anëtarësim të vendit në 
BE dhe se e njëjta pritet të mirato-
het nga vendet anëtare të BE-së. 
“Me rëndësi të veçantë është se 
pikërisht dje në ditën e parë të 
kryesimit të BE-së nga Gjerma-
nia, u përcaktua korniza e bised-
imeve për Maqedoninë e Veriut. 
Jam i bindur se me ndihmën e 

institucioneve të BE-së dhe nën 
kryesimin e kancelares gjer-
mane Angela Merkel kornizën 
e bisedimeve do ta miratojnë të 
gjitha vendet anëtare dhe se do të 
nisim edhe formalisht bisedimet 
për anëtarësim në konferencën 
e parë mes qeverive”, tha mes 
tjerash Spasovski. Komisioni 
Evropian, njoftoi të mërkurën se 
i ka paraqitur Këshillit, projektin 
e kornizës së bisedimeve për 
anëtarësim me Shqipërinë dhe 
Maqedoninë e Veriut, duke për-
caktuar udhëzimet dhe parimet 
për këto bisedime.

Kosova dhe Britania nënshkruajnë 
Memorandum Mirëkuptimi

Kuvendi i Kosovës dhe 
Ambasada britanike në Kosovë 
kanë nënshkruar ditën e 
djeshme një memorandum i 
cili reflekton përpjekjet e për-
bashkëta të të dy shteteve për të 
siguruar emërime profesionale 
të udhëheqësve të institucion-
eve dhe organeve publike. 
Kjo synohet të arrihet përmes 
proceseve të drejta dhe trans-
parente për rekrutimin e tyre. 
Ambasadori britanik, Nicholas 
Abbott tha se është shumë e 
rëndësishme që institucionet e 
Kosovës të kenë njerëzit e du-

hur në postet kyçe, të përzgjed-
hur në mënyrë transparente dhe 
sigurisht në bazë të meritave të 
secilit. “Sot pata kënaqësinë të 
nënshkruaj një Memorandum 
Mirëkuptimi me kryeministrin 
Avdullah Hoti, për vazhdimin e 
projektit tonë për rekrutimet”, 
tha ai. Ambasadori britanik tha 
se suksesi i këtij projekti do të 
jetë suksesi i Kosovës. “Dësh-
timi i proceseve të rekrutimit, 
dhe emërimet që nuk bazohen 
në merita, do të nënkuptonin 
dështim për Kosovën dhe in-
stitucionet e saj”, tha ai. 

Hoti nuk tregon emrat 
e anëtarëve të Këshillit 

të Negociatorëve

Maqedoni, të premten 
diskutohet mbyllja e kufijve 
me Kosovën dhe Serbinë

Kosovë, Selimi: Lufta 
kundër korrupsionit, 

patriotizmi i kohës sonë
Ministri i Drejtësisë, Selim Selimi 

ka pritur dje në takim drejtorin e Ag-
jencisë Kundër Korrupsion. Ministri, 
u njoftua mbi aktivitetet dhe priorite-
tet e Agjencisë Kundër Korrupsion, 
natyrën e rasteve të trajtuara nga kjo 
Agjenci dhe me angazhimin që ky 
institucion bën në parandalimin dhe 
luftimin e korrupsionit në Kosovë si 
dhe ecurinë e zbatimit të ligjeve në 
luftën kundër korrupsionit. Ministri e 
ka cilësuar luftën kundër korrupsionit 
si detyrë e të gjitha institucioneve.

Kosovë/ Oda Ekonomike: Rishikoni buxhetin, jemi pranë kolapsit Hoti telefonatë me Kurz, flasin për integrimin europian

në elementi kyç për normalizimin e 
marrëdhënieve në mes Kosovës dhe 
Serbisë. Po ashtu të dy shtetet (Kosova 
dhe Serbia) duhet të heqin dorë nga 
veprimet të cilat mund ta vështirësojnë 
arritjen e një marrëveshje”, thekson 
raporti. Më tej vijohet me rëndësinë 
e faktit që Shtetet e Bashkuara duhet 
të vazhdojnë të mbështesin tranzi-
cionin gradual të Forcës së Sigurisë së 
Kosovës drejt një ushtrie multi-etnike. 
“Së bashku me partnerët dhe aleatët, 
Forcat e Armatosura amerikane, duhet 
të vazhdojnë të mbajnë zotimet dhe 
angazhimet ndaj Forcave të Kosovës 
dhe të ndërmarrin të gjitha hapat e 
nevojshme për tu siguruar që Forcat 
kosovare kanë personelin e duhur, 
aftësitë dhe resurset për të performuar 
në misione kritike. Shtetet e Bashkuara 
duhet të vazhdojnë me suportin për 

tranzicionin dhe kalimin gradual të 
Forcave të Kosovës, në një ushtri multi 
etnike e cila është ndërvepruese me 
NATO-n në një proces transparent që 
respekton të drejtat e gjithë qytetarëve 
të Kosovës, promovon sigurinë rajonale 
dhe stabilitetin në rajon, dhe suporton 
aspiratat e Kosovës për të qenë një 
anëtare me të drejta të plota në NATO”, 
konkludon raporti. 

Ministri Veliu takim
 me këshilltarin e Lajçak

Pas dështimit të takimit të para-
caktuar në Washington për rifillimin 
e dialogut Serbi- Kosovë, duket se 
Bashkimi Europian po bën ç’është e 
mundur në mënyrë që të marrë në 
dorë frerët e dialogut. Fillimisht kjo u 
bë me caktimin e një date sa të afërt 
për takimet në Bruksel, takime që u 
paracakt6uan brenda korrikut. Hapi i 

radhës duket se ka qenë takimi i Umerr 
Arthur Al-Khatib, këshilltari politik 
dhe udhëheqës i zyrës së Përfaqësuesit 
Special të Bashkimit Europian për 
Dialogun Prishtinë-Beograd Miroslav 
Lajçak, me një nga zyrtarët kryesorë të 
politikës kosovare, Ministrin e Punëve 
të Brendshme, Agim Veliu. “Temë krye-
sore e këtij takimi ishte dialogu në mes 
të dy shteteve, me theks të veçantë mar-
rëveshjet e dialogut të cilat ndërlidhin 
Ministrinë e Punëve të Brendshme. 
Ministri Veliu u zotua se Kosova është e 
përkushtuar për dialogun dhe se gjitha 
çështjet që janë në kuadër të MPB-së 
do të shtyhen dhe avancohen me një 
përkushtim të jashtëzakonshëm, marrë 
parasysh rëndësinë e rrumbullaksimit 
të këtij procesi të rëndësishëm për 
vendin tonë”, shkruhej në njoftimin e 
shpërndarë për mediat. 

I pyetur për përbërjen e 
Këshillit të ekspertëve për dia-
logun me Serbinë, organ i cili u 
krijua të mërkurën me vendim 
qeverie, Kryeministri i Kosovës 
Avdullah Hoti nuk ka treguar 
emrat, por tha se do të ketë edhe 
një koordinator shtetëror që do 
të emërohet së shpejti. Detyrë e 
anëtarëve të këshillit do të jetë 
përpilimi i analizave specifike 
dhe këshillimi i kryeministrit 
dhe qeverisë për çështjen e 
dialogut.

Ministria e Shëndetësisë në 
Maqedoni informon se duke pasur 
parasysh zhvillimin e situatës me 
COVID-19 në vendet fqinje, Komisioni 
për Sëmundje Infektive në mbledh-
jen e së premtes do të diskutojë për 
mbylljen e sërishme të kufijve me 
Kosovën dhe Serbinë. KSI thotë se 
në mënyrë aktive e ndjek situatën 
epidemiologjike me koronavirusin 
në vendet e rajonit dhe vendet fqinje, 
si dhe nuk përjashtohet mundësia e 
kthimit të masave kufizuese.

Oda Ekonomike në Kosovë ka kërkuar rishi-
kimin e buxhetit në mënyrë emergjent, sepse kjo 
sipas tyre është mënyra e vetme për të planifikuar 
rimëkëmbjen ekonomike. Sipas Kryetarit të OEK, 
Berat Rukiçi, duhet një konsensus i gjerë politik që 
të ruhen vendet e punës dhe të ruhet qëndrueshmëria 
fiskale në vend. “Ne kemi pasur një aktivitet ditor dhe 
krahas zhvillimeve kemi pasur takime sa i përket 
pjesës së parë është një apel për gjithë skenën poli-
tike që zhvillimet e fundit mos të vonojnë rimëkëmb-
jen ekonomike. Tkurrja ekonomike do të jetë deri në 
5% dhe kjo ndikon në shumë aspekte. Në mënyrë që 
ta kalojmë sa më lehtë duhet të veprojmë si shoqëri, 
por edhe ata që marrin vendime. Ajo çka është me 
rëndësi ta votojë atë pakon emergjente”, tha Rukiçi.

Kryeministri i vendit, Avdullah Hoti dhe kancelari i 
Austrisë, Sebastian Kurz, kanë zhvilluar së bashku një 
bisedë telefonike, ku ndër të tjera kanë biseduar për 
rimëkëmbjen ekonomike në situatën ne pandemisë, 
dhe integrimin në Bashkimin Europian për Kosovën 
dhe shtetet e tjera të Ballkanit Perëndimor. Me anë të 
një postimi në Facebook, Kryeministri Hoti shkroi se 
edhe pse sfidat e vëna përpara nga Covidi kanë qenë 
të vazhdueshme, do të vazhdohet me thellimin e bash-
këpunimit mes dy vendeve. “Sapo zhvillova një telefonatë 
shumë produktive me kancelarin e Austrisë, Sebastian 
Kurz! Biseduam për shumë çështje rreth rimëkëmbjes 
ekonomike e integrimeve në Bashkimin Evropian, që 
kanë një rëndësi të madhe për kosovarët dhe popujt e 
tjerë në Ballkanin Perëndimor”, shkruan Hoti. 

Njohja reciproke du-
het të jetë në elementi 
kyç për normalizimin e 
marrëdhënieve në mes 
Kosovës dhe Serbisë. 
Po ashtu të dy shtetet 
duhet të heqin dorë nga 
veprimet të cilat mund 
ta vështirësojnë arritjen 
e një marrëveshje...
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“Komploti rus”, zyrtarët e zbulimit 
informojnë Kongresin Amerikan, 
Trump i cilëson sajesa gazetash

Kume dhe Vishaj: Nano u detyrua të qeveriste 6 muaj pa ministraVijojnë debatet për financimet ruse kundër ushtrisë amerikane 

Sonila ELEZI 

Tema më e diskutuar e 
këtyre, ajo e komplotit të 
ushtrisë ruse e cila sipas 
gazetës New York Times 

kishte bërë marrëveshje me tale-
banët në Afganistan për vrasje të 
ushtarëve amerikanë, ka marrë 
tashmë një dimension të ri. VOA 
raporton se zyrtarët më të lartë 
amerikanë të zbulimit, pritet të 
informojnë anëtarë me peshë të 
Kongresit për çfarë dihet dhe çfarë 
nuk dihet lidhur me një përpjekje të 
dyshuar ruse për të paguar militantë 
për sulme ndaj ushtarëve amerikanë 
dhe forcave të koalicionit në Afgan-
istan. Shtëpia e Bardhë ka konfir-
muar të mërkurën se Drejtoresha 
e CIA-s, Gina Haspel dhe Drejtori i 
Agjencisë për Sigurinë Kombëtare, 
Paul Nakasone do të takoheshin 
me të ashtuquajturin Grupin e të 
Tetëve. Kjo do të jetë hera e parë që 
ligjvënësit do të informohen direkt 
nga zyrtarë të zbulimit lidhur me 
raportet se Rusia u kishte ofruar 
militantëve të lidhur me talebanët 
shpërblime për të vënë në shënjestër 
dhe vrarë trupa amerikane dhe të 
aleatëve në Afganistan. Informi-
met për akuzat, janë drejtuar nga 
Drejtori i Zbulimit Kombëtar, John 
Ratcliffe, një ish-anëtar i Kongresit 
që mori detyrën vetëm një muaj 
më parë, si edhe nga Këshilltari i 
Sigurisë Kombëtare në Shtëpinë e 
Bardhë Robert O'Brien dhe Shefi 
i Personelit të Shtëpisë së Bardhë, 

Gjykata turke rishikon 
statusin e Hagia Sofias

Fonf der Lajen inkurajon 
marrëveshje për plan rimëkëmbje

Gjykata më e lartë adminis-
trative në Turqi pritet të vendosë 
nëse Hagia Sofia në Stamboll 
mund të shndërrohet në xhami. 
Aktualisht ky objekt konsidero-
het si muze. Vendimi i Këshillit 
Shtetëror mund të merret më 2 
korrik, apo brenda 15 ditëve, ka 
raportuar agjencia shtetërore e 
lajmeve, Anadolu. E ndërtuar në 
periudhën e viteve 532-537, me 
urdhër të perandorit bizantin, 
Justinian I, Hagia Sofia (Urtësia e 
Shenjtë) ka qenë kisha më e mad-
he e botës krishtere për gati një 
mijëvjeçar. Lidhur me këtë çështje 

është prononcuar edhe Sekretari 
Amerikan i Shtetit, Mike Pompeo, 
i cili i ka bërë thirrjeve autoriteteve 
të lejojnë ish-katedralen bizantike 
të Shën Sofisë të mbetet muze. 
Shën Sofia, objekt i Trashëgimisë 
Botërore të UNESCO-s, e cila 
ka qenë në zemër si të Bizantit 
të krishterë ashtu edhe të per-
andorisë Osmane myslimane, 
është një nga monumentet më të 
vizituara të Turqisë, me miliona 
turistë brenda vitit. Sipas Zyrës së 
Guvernatorit të Stambollit vetëm 
më 2019, atë e kanë vizituar 3.7 
milionë persona,.

Kryetarja e Komisionit Ev-
ropian, Ursula fon der Lajen sot 
caktoi për javën e ardhshme mini 
samit, me qëllim që të inkura-
jojë marrëveshje për plan për 
rimëkëmbje të BE-së nga pasojat 
e pandemisë së koronavirusit të 
ri. Fond der Lajen ftoi kryetarin 
e Parlamentit Evropian David 
Sasoli, kancelaren gjermane 
Angela Merkel, vendi i së cilës 
momentalisht kryeson me BE-në, 
dhe kryetarin e Këshillit Evropian 
Sharl Mishel, që në samitin e 8 
korrikut të merret një vendim 
mbi këtë çështje, çka mund të 

arrijë në marrëveshje unanime 
në samitin e 17-18 korrikut.. 
“Përgjegjësia jonë e përbashkët 
është pa vonesë ta përfundojmë 
këtë paketë për rikuperim dhe t’u 
tregojmë të gjithë evropianëve se 
Unioni është i gatshëm të punojë 
në dobi të të gjithëve”, theksoi 
kryetarja e KE-së. Liderët e BE-së 
më 17 dhe 18 korrik do të takohen 
që ta shqyrtojnë paketën për riku-
perim të Unionit, duke përfshirë 
buxhet afatgjatë prej 1,1 mijë 
miliardë euro dhe instrument të 
përkohshëm prej 750 milionë 
euro për luftë kundër Covid-19.

SHBA dënon ligjin për 
Hong Kong, reagon Pompeo

Ligji i Kinës për provincën 
gjysmë autonome, Hong Kong, 
është dënuar nga Shtetet e Bash-
kuara. Sekretari amerikan i 
Shtetit, Mike Pompeo deklaroi 
se ligji për sigurinë që Kina 
aktivizoi në Hong Kong është 
një fyerje ndaj të gjitha vendeve 
dhe se Uashingtoni po ndërmerr 
hapa për t’u dhënë fund lëshi-
meve të veçanta për rajonin 
kinez. “Shtetet e Bashkuara janë 
thellësisht të shqetësuara mbi 
klauzolat e gjera të ligjit dhe 
për sigurinë e të gjithë atyre që 
jetojnë në atë territor, përfshirë 

amerikanët”, tha Pompeo. Ligji 
parashikon dënime të rënda për 
krime të papërcaktuara qartë si 
“bashkëpunim të qëllimshëm me 
vende të huaja”. Krime si dëmtimi 
i transportit publik mund të kon-
siderohet si veprimtari terroriste, 
e dënueshme me burgim të për-
jetshëm. Analistët ligjorë thonë 
se në thelb ligji u jep fund lirive 
politike që për një kohë të gjatë u 
jepnin mundësi banorëve të Hong 
Kongut që të shprehnin pikëpam-
jet e tyre dhe kishin kontribuar në 
transformimin e territorit në një 
qendër ndërkombëtare biznesi.

Shënohet rekord 
i ri zjarresh në Amazonë 

SHBA rikuperim rekord, 
krijoi 4.8 mln vende 

pune në qershor

Washingtoni pro mbylljes 
së bareve si shkak i 
përhapjes së Covidit
Një këshilltare e lartë e Shtëpisë 

së Bardhë shprehu mbështetje për 
mbylljen e bareve në Shteteve të 
Bashkuara ndërsa vendi po përjeton 
shtimin e rasteve me koronavirus. 
Numri i rasteve besohet të jetë re-
zultat i frekuentimit të bareve nga të 
rinjtë dhe mosrespektimi i distancim-
it fizik. Të paktën 19 nga 50 shtetet 
amerikane kanë ndaluar hapjen e 
ekonomive të tyre ndërsa më shumë 
se 40 mijë raste me COVID-19 janë 
raportuar gjatë secilës ditë të fundit. 

OBSH: Pandemia është zgjeruar më shumë se kurrë BE, thirrje për hetim parregullsish në votimet në Rusi

Mark Meadows, ndërkohë që të dy 
kanë më pak se një vit në postet për-
katëse. “Personi që vendosi që herët 
nëse presidenti duhej të informohej 
në informimin për zbulimi në zyrën 
Ovale, është një punonjëse karri-
ere me peshë. Dhe ajo e mori këtë 
vendim sepse nuk ishte e bindur në 
cilësinë e informacionit të zbulimit 
që kishte dalë”, i tha O’Brien gaze-
tarëve. Dhe vetë President Trump, të 
mërkurën vazhdoi ta hedhë poshtë 
akuzën për një komplot rus, si 
sajesë, fillimisht në Twitter dhe më 
pas në një intervistë në Fox Business 
News. "Nuk kemi dëgjuar asnjëherë 
më parë për këtë, sepse informacio-
net e zbulimit nuk konfirmuan asn-
jëherë të ishte në atë nivel. Shumë 
nga zyrtarët e zbulimit, nuk besonin 

që kishte ndodhur. Besoj se është 
një sajesë e ngritur mbi gazetat dhe 
demokratët”, tha ai.

Reagon Pentagoni
Në një raport të ri të Pentagonit, 

nënvizohet fakti që bashkëpunëtori 
rajonal i Al-Kaidas në Afganistan ka 
lidhje të ngushta me talebanët dhe 
“interes” për të sulmuar trupat amer-
ikane. Sipas marrëveshjes së nënsh-
kruar në muajin shkurt në mes të tale-
banëve dhe Shteteve të Bashkuara, 
kryengritësit janë pajtuar për të 
ndaluar grupet terroriste si Al-Kaida 
nga shfrytëzimi i Afganistanit si stre-
hë të sigurt për organizim të sulmeve. 
Departamenti amerikan i Mbrojtjes, 
në raportin e publikuar më 1 korrik, 
ka thënë se militantët talebanë kanë 
vazhduar punën e tyre me "Al-Kaidën 

në Subkontinentin indian". Ky rrjet 
“në mënyrë rutinore mbështet dhe 
punon me pjesëtarë të grupit të tal-
ibanëve, përgjatë përpjekjeve për të 
dëmtuar qeverinë afgane, si dhe ka 
interes për të sulmuar forcat amer-
ikane dhe shënjestrat perëndimore 
në rajon”, ka thënë Departamenti i 
Mbrojtjes në një raport që ka hartuar 
për Kongresin amerikan. Ky doku-
ment vjen pas raportit të Kombeve 
të Bashkuara, të publikuar një muaj 
më parë, në të cilin është thënë se 
Al-Kaida dhe talebanët “janë të afërt, 
bazuar në miqësi, histori të njëjtë të 
problemeve, simpatisë mbi ideologji”. 
Në raportin e OKB-së është thënë 
edhe se talebanët janë konsultuar 
vazhdimisht me Al-Kaidën përgjatë 
negociatave me Shtetet e Bashkuara, 
duke i ofruar garanci se do të ndero-
jnë lidhjet historike.

Zjarret në pyjet e Amazonës 
në Brazil janë intensifikuar me 
20% më shumë në qershor, që 
është rekordi më i lartë brenda një 
muaji për 13 vitet e fundit. Instituti 
Kombëtar për Kërkime në Hapësirë 
tha se ka regjistruar 2.248 zjarre, në 
krahasim me 1.880 të tilla të regjis-
truara në qershor të vitit 2019. Një 
intensitet i tillë në fillim të sezonit të 
thatësirave ka rritur shqetësimet se 
zjarret e këtij viti mund t’i tejkalo-
jnë flakët katastrofale të vitit 2019. 
Sipas aktivistëve, kriza e koronavi-
rusit e përkeqëson problemin. 

Ekonomia amerikane krijoi 
vende pune me një ritëm rekord në 
muajin qershor. Të dhënat e Depar-
tamentit të Punës tregojnë për hap-
jen e 4.8 milionë vendeve të reja të 
punës, muajin e kaluar. Shifra është 
më e madhja në një muaj prejse ky 
departament i ka nisur regjistrimet 
në vitin 1939. Derisa në maj, tregut 
të punës në SHBA i janë shtuar 2.5 
milionë vende të reja, parashikimet 
e ekonomistëve kanë qenë për 3 
milionë të tilla në qershor.

Ditët e fundit Organizata Botërore e Shën-
detësisë, ka dalë thuajse çdo ditë me nje njoftim 
lidhur me situatën e pandemisë. Ditën e djeshme 
OBSH doli me njoftimin se pandemia e krijuar 
nga koronavirusi është duke u zgjeruar më shumë 
se secilën herë tjetër prej kur ka shpërthyer virusi. 
Vetëm SHBA më 1 korrik, kanë raportuar 50.000 
raste të të infektuarve brenda ditës. Të dhënat e bërë 
publike nga OBSH deklarojnë se niveli i infektimit 
është në nivelet më të larta. Shefi i OBSH, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, ka thënë se numri i rasteve 
të infektimit brenda ditës ka arritur në mbi 160.000 
në nivel global. Kjo situatë duket se ka ndryshuar 
edhe tonin e presidentit amerikan, Donald Trump i 
cili është shprehur pro vendosjes së maskave.

Ndryshimet kushtetuese në Rusi, që i hapin 
rrugën një mandati të radhës të presidentit Putin, 
duket se kanë shqetësuar Bashkimin Europian. BE 
i ka bërë ditën e djeshme thirrje Rusisë që të kryejë 
një hetim lidhur me raportimet për parregullsi në 
plebishitin jodetyrues. Kremlini ka përshëndetur 
fitoren bindëse, pasi rezultatet kanë treguar që 
pothuajse 78% e votuesve kanë përkrahur më 
shumë se 200 ndryshime kushtetuese. Prandaj re-
zultati është konsideruar si referendum triumfues 
ndaj besimit të presidentit Vladimir Putin. Mirëpo 
parregullsitë në disa qendra votimi dhe frikësimi 
i aktivistëve dhe gazetarëve që kanë synuar të 
monitorojnë votimin, ka nxitur reagimin e bllokut 
evropian me 27 anëtarë.

Shtëpia e Bardhë 
ka konfirmuar të 
mërkurën se Dre-
jtoresha e CIA-s, Gina 
Haspel dhe Drejtori i 
Agjencisë për Sigurinë 
Kombëtare, Paul Naka-
sone do të takoheshin 
me të ashtuquajturin 
Grupin e të Tetëve...
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Nga Enver CAKAJ 

Meqë nuk e gjeti 
d o t  ç e l ë s i n 
që e shpie lu-
lushërinë drejt 

pushtetit me babale, tani i 
është drejtuar çekut të bard-
hë, si mundësia e vetme për 
të ardhur në pushtet. A thua 
të besojë më ky popull çeqe 
të bardhë për të dalë nga 
kjo gjendje? Dikur i ndjeri Franz Kafka pati 
thënë: “Më vrit, ndryshe je vrasës”. Kush nuk 
e kupton këtë thënie le të kërkojë ndihmë. 
Unë mund t’u them vetëm kaq: Nëse jam 
duke vdekur vrimë që të mos vuaj më. A e 
keni parë Lulushin në shëtitjet që ka bërë këto 
ditë nëpër rrethinat e Tiranës? Vete takon nja 
pesë të ashtuquajtur fermerë,që nuk hyjnë tek 
ata që nuk përfitojnë ndihma nga shteti dhe i 
pyet nëse i ka ndihmuar shteti. Atje i lëshon të 
gjitha bateritë e gënjeshtrave, se kur të vijë në 
pushtet të gjithë do të hanë me lugë të florin-

jtë, nënkuptoni, me lugë bosh. Përse nuk 
është i besueshëm ky Lulushi, që vazhdon 
të thërresë “Do ta bëjmë Shqipërinë si gjithë 
Europa?” E para e punës, kush e pengon këtë 
tertelicë mulliri ta bënte Shqipërinë të tillë? 
Ai ishte në pushtet, por preu vetëm shirita pa 
bërë asnjë vepër. Po më shumë e ndriti kur 
drejtoi Tiranën katër vite dhe nuk na la një 
vepër për ta besuar. A thua të ketë mësuar 
ky këto vitet e qenies në opozitë? Unë e kam 
ndjekur me vëmendje Lulushin dhe lulushët 
e tjerë mbase shikoja ndonjë alternativë 
bindëse, po deri tani kam dëgjuar vetëm një 
shprehje: “Kur të vijmë në pushtet…”. Mirë 
more Lulush, të presim të vish në pushtet, po 
si do të vish? Çfarë do të bësh ndryshe nga 
këta, se deri tani nuk na ke thënë asnjë gjë? 
Kemi parë vetëm çeqe bosh. Na ke thënë, 
se po shpalos programin ekonomik, po deri 
tani ke vetëm fjalë. Mirë që premton se do 
të ulësh çmimet e do të ndihmosh bizneset e 
fermerët, po nuk na ke bindur për të dhënë 
të paktën një formulë, se ku do t’i gjesh 
këto të ardhura. Miku im, rapsodi popullor 

i Labërisë, Feti Brahimi, ka nja dy vargje të 
bukura: “E vërteta nuk ka lindur,/Se akoma 
s’na ka bindur”. Na bind,ore burrë i dheut 
që të mbështesim. Lulushi të katër vitet që 
ishte në Bashkinë e Tiranës nuk kishte asnjë 
problem, as fatkeqësi natyrore që ta pengon-
te dhe nuk na la një gjë që ta mbanim mend. 
Kjo qeveri që ai shan që në mëngjes e gjithë 
natën, po punon në kushtet e dy fatkeqësive 
të rënda dhe me katër opozita, që vetëm 
shajnë, pengojnë e shpifin. I pari jam unë 
që nuk bindem me këto që na ke thënë deri 
tani, o Lulush. Nëse ke vërtet një program 
më të mirë nga ai i qeverisë, na e shpalos që 
ta shikojmë, të gjykojmë, të bindemi, të voto-
jmë. Njerëzit tani nuk duan ta dinë për parti 
e partiçka, as për tellallë, po kërkojnë atë që 
është më i besueshëm. Mirëpo me atë politikë 
që keni ndjekur deri tani nuk mund të bindni 
asnjë njeri. Me ato llogaritë tuaja 7X7=42, 
nuk të ndjek njeri prapa. Mësoje tabelën e 
shumëzimit dhe politikat ekonomike dhe kur 
të na thuash të vërtetën, jemi me ty. Fatmir 
Mediu e ka ndjerë që tani që nuk i fiton dot 

E nxori dhe çekun 
e bardhë lulushëria

zgjedhjet opozita dhe ka deklaruar se me 
Ramën kryeministër nuk futen në zgjedhje. 
U kthyen te avazi i vjetër. A thua të binden 
ata mijëra “kokëpalarë” që i cilësoi Presidenti 
për t’u mbështetur? Populli nuk të harron dhe 
kur t’i vijë mundësia, të ndëshkon rëndshëm. 
Qeverinë e partitë mund t’i shani me gjithfarë 
epitete, po me popullin e Shqipërinë nuk 
keni punë, se ata janë tuajt. Dhe kur shani 
ata shani veten tuaj. Po të mos bindeni, lex-
oni gazetat dhe mediat, që nuk pushojnë së 
thëni: “Shqipëria me krime”; Shqipëria me 
korrupsione”. E kujt është kjo Shqipëria,e 
jona apo e botës? Po këta farë opozite a kanë 
ndonjë copë Shqipëri? Populli bindet me çeqe 
të mbushur me vlera, jo bosh. Kur na nxorët 
çekun e bardhë në mitingun e Beratit dhe e 
tundët derisa e gënjyet popullin dhe ua dha 
pushtetin, erdhi një miku im nga Amerika e 
më tha: “Pse e gënjeni popullin, kush është 
ai budalla që të japë çek të bardhë”. Po ne i 
prishëm të gjitha ç’kishim, i thashë, se do të 
na i ndërtonit ju. Ju na gënjyet apo këta? Po 
ai më tha: “Ne nuk kemi premtuar çek për ju, 
po këtë që keni bërë do ta vuani gjatë”. Ne na 
intereson që Lulushëria të dalin të gjithë në 
fushatë mbase na jepni ndonjë alternativë më 
të mirë se kjo e qeverisë, po hiqni dorë nga 
gënjeshtrat. Populli nuk bindet me të sharë 
qeverinë pa asnjë argument, sepse nuk keni 
bërë asnjë denoncim për krime e korrupsion. 
Deri tani nuk na keni thënë gjë se si mund të 
qeverisni më mirë ju. As urrejtja nuk është 
alternativë. Deri tani na keni nxjerrë disa 
çeqe të bardhë, përpiquni t’i mbushni, që të 
bindemi dhe ne. 

Nga Gjon NEÇAJ

Decentralizimi politik u jep 
qytetarëve apo përfaqësuesve 
të tyre të zgjedhur më shumë 
pushtet në vendimmarrje gjë 

që në llojin e propozuar të organizimit 
mungon sepse pjesëmarrja e qytetarit 
është eliminuar dhe se nuk ka përfaqësues 
të tij, por përfaqësues të emëruar nga lart. 
Decentralizimi politik është shpesh i sho-
qëruar me politika pluraliste dhe qeveri 
përfaqësuese gjë qe në fakt nuk ekziston 
në pilot-projekte e kjo dëmton parimin e 
subsisdiaritetit sepse krijohet hendek në 
mes të përfaqësuesit dhe të përfaqësuarit. 
Në formën e decentralizimit mungojnë 
elementët thelbësorë sepse decentral-
izimi politik përkrah demokracinë duke 
i dhënë qytetarëve apo përfaqësuesve të 
tyre më shumë influencë në formulim-
in dhe implementimin e politikave, për 
shkak të limitimit ekstrem të mundësisë 
së formulimit apo të implementimit të 
politikave sidomos zhvillimore për shkak 
të vartësisë ekonomike nuk mund të arrijë 
në konkluzione pozitive të strategjisë së 
zgjedhur. Decentralizimi politik kërkon 
reforma kushtetuese dhe statusore, këto 
reforma nuk kane ndodhur dhe mund të 
thuhet se ka një dozë të madhe të vep-
rimit antikushtetues dhe antiligjor në 
krijimin e pilot-komunave të cilat nuk 
janë të përfshira në sistemin kushtetues. 
Decentralizimi politik inkurajon grupet 
etnike dhe grupet e interesit për integrim 
duke mundësuar ruajtjen e identitetit. 
Mirëpo problemi lind të konfuzioni që 
ndodh në formën e delegimit, e cila është 
direkt nga niveli qendror duke përjashtu-
ar nivelin lokal, mungesa e ndërvarësisë 
ndër-komunale është element që i ndrys-
hon karakterin e formës së subsidiaritetit, 
i cili nuk jep mundësi të analizimit dhe të 
shqyrtimit konkret të situatës. Përgjegjë-
sia fiskale është themelore në decentral-
izim, nëse qeveritë lokale dhe organizatat 

Decentralizimi politik, më shumë 
vendimmarrje për elektoratin 

private janë qe të marrin përsipër në 
mënyrë efektive funksione, ato duhet të 
kenë nivel adekuat të të hyrave të vetëre-
alizuara apo të transferuara nga qeveria 
qendrore. Decentralizimi fiskal mund te 
ketë shumë forma, duke përfshirë vetë-
financimin, bashkëfinancimin, bërjen e 

të hyrave lokale nëpërmjet pronës apo 
tatimeve, autorizimi i marrjes së huave 
dhe mobilizimin e burimeve kombëtare 
apo lokale nëpërmjet kredive garantuese. 
Në këto pilot komuna mund të shihet se 
problematika do të jetë e madhe sepse 
burimi i vetëm i qëndrueshëm i të hyrave 
është transferimi i mjeteve financiare 
nga buxheti qendror, kjo lloj situate do të 
krijojë komuna anemike dhe më vartësi 
të lartë ekonomike dhe si pasojë edhe më 
vartësi politike. Mungesa e një skeme të 
qeverisjes bën që të kemi konfuzion në 
aspektin e qartësisë së niveleve të qever-
isjes, sepse në mungesë të strategjisë 
së qartë të decentralizimit nuk mund të 
konkludohet se cilat janë nivelet. Dhe 
decentralizimi vertikal që propozohet nuk 
plotëson kushtet e një qëndrueshmërie 
afatgjatë për shkak të mungesës së 
resurseve të nevojshme, për nga forma 
e jashtme duket se ngjan më shumë në 
decentralizim horizontal. Duket se një 
pjesë e shërbimeve për të qenë sa me afër 
qytetarit delegohen në njësitë e reja të 
krijuara, por për të pasur këtë lloj të de-
centralizimit duhet të bëhet e qartë që në 
fillim se përgjegjësia hierarkike është në 
komunën ame dhe se mbulesa e deficitit 
ekonomik apo inkurajimi i investimeve 
publike do të bëhet nga po kjo komunë. Jo 
gjithmonë decentralizimi është efikas, në 
mënyrë të veçantë për shërbimet e stand-
ardizuara, mund të rezultojë më rritje 
të shpenzimeve ekonomike dhe humbje 
të kontrollit të burimeve financiare nga 
qeveria qendrore, kapacitete të dobëta 
teknike. Në nivelin lokal mund të rezultojë 
më efektivitet më të ulët në disa zona të 
vendit më burime më të pakta financi-
are dhe bën shpërndarjen e barabartë të 
burimeve më të vështirë. Decentralizimi 
mundet ndonjëherë të bëjë koordinimin e 
politikave kombëtare më komplekse dhe 
mund të lejojë që funksionet të merren 
nga elita lokale. Në shumicën e vendeve 
balanca e duhur e centralizmit dhe e 

decentralizimit është esenciale për funk-
sionimin efektiv të qeverisjes. Në rastet 
kur qeveritë kombëtare decentralizojnë 
përgjegjësitë ato shpesh mbajnë politikat 
e rëndësishme dhe rol të mbikëqyrjes. 
Suksesi i decentralizimit zakonisht varet 
nga trajnimet që bëhen për zyrtarët në 
nivel kombëtar dhe në nivel lokal. Ndih-
ma teknike është shumë e nevojshme për 
qeveritë lokale, ndërmarrjet private dhe 
grupeve jo qeveritare lokale në planifikim, 
financim dhe menaxhim të funksioneve të 
decentralizuara. Ky konfuzion i krijuar në 
kuadër të skemës qeverisëse të organeve, 
të cilat e rrisin konfuzionin më një dozë të 
lartë jep premisa për të besuar së skema e 
qeverisë është e pabalancuar dhe e pas-
tudiuar në detaje, për rrjedhojë krijohen 
situata ku njësitë komunale të propozuara 
në pilotprojekte, shumica e të cilave nuk 
do të kenë rentabilitet pozitiv ekonomik, 
mund të nxisin tendenca të frustracion-
eve kolektive dhe kërkimin e horizonteve 
të reja me metoda ekstreme. Si hallke 
lidhëse në mes të komunave dhe të qeverisë 
qendrore bëjnë që nevojat, kërkesat dhe 
informacionet që vijnë nga niveli komunal 
të elaborohen, të organizohen dhe të lobo-
hen në nivelin qendror dhe anasjelltas. Kjo 
sidomos duke marrë në konsideratë disa 
specifika karakteristike siç janë mungesa 
e rrugëve normale të komunikimit ndërin-
stitucional sidomos në komunat më shumice 
serbe, të cilat kanë politikë refuzuese ndaj 
nivelit qendror të qeverisjes dhe nuk janë të 
përfshira në organizimet apo asociacionet 
komunale për të lobuar interesat komunale 
në nivel qendror. Mungesa e një hallke të 
tillë të organizimit administrativ rajonal do 
të ndikonte që këto komuna ekzistuese që 
kanë politika refuzuese ndaj nivelit qendror 
të qeverisjes të vetizolohen dhe do të kenë 
mungesë të burimeve financiare dhe politi-
kave zhvillimore. Viktor Hygo kishte thënë 
se parajsa e të pasurve është ndërtuar me 
ferrin e të varfërve. Kjo thënie e këtij gjeniu 
të letrave, është aktuale ende sot. 

Decentralizimi politik 
kërkon reforma kus-

htetuese dhe statusore, 
këto reforma nuk kane 
ndodhur dhe mund të 

thuhet se ka një dozë të 
madhe të veprimit antik-
ushtetues dhe antiligjor 
në krijimin e pilot-komu-

nave të cilat nuk janë 
të përfshira në sistemin 
kushtetues. Decentral-
izimi politik inkurajon 
grupet etnike dhe gru-
pet e interesit për inte-
grim duke mundësuar 
ruajtjen e identitetit... 
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Nga Prof. Asoc. Dr. Bernard ZOTAJ

U vu në shërbim të atdheut
Shefqet Peçi “Hero i Popullit” dhe njëri ndër komandantët 

më të shquar të formacioneve partizane në LANÇ, u lind më 30 
qershor 1906 në fshatin Picar të Kurveleshit, në një familje me 
tradita të shquara atdhetare. Që në fëmijëri u mëkua me ndjenja 
atdhetare, aq të gjalla e tipike për krahinën e tij të lindjes. Ndaj, 
që në moshë të njomë, do të merrte pjesë me armë në dorë në 
Luftën e Vlorës më 1920, për mbrojtjen e saj nga okupatori. Koha 
do të avanconte dhe ai do të gjente rrugën e vet në shërbim të 
atdheut. Më 1924 luftoi në Revolucionin Demokratik të drejtuar 
nga Fan Noli. Nuk qëndron gjatë në ushtrinë e mbretit Zog si 
oficer duke parë shtypjen dhe injorancën që mbretëronin në 
radhët e saj. Për veprimtarinë e tij antizogiste është arrestuar e 
burgosur dhe u çmobilizua si oficer nga radhët e ushtrisë. Më 
1937 bëhet një nga krerët ushtarakë kundër monarkisë fashiste 
prandaj dhe u burgos. Për mungesë provash, pas muajsh të tërë 
burgimi, do të lirohej. Dy vjet më vonë, kur monarku i hapi portat 
e Shqipërisë fashizmit italian, Shefqet Peçi merr pjesë në Luftën 
Antifashiste si drejtues i lëvizjes studentore të qytetit Elbasan. 
Në mars 1942 pranohet në radhët e PKSH. Lufta Antifashiste 
Nacionalçlirimtare e përfshiu në gjirin e saj Shefqet Peçin. Kjo 
ishte e natyrshme, pasi një atdhetar si ai këtë kohë priste. 

Komandant i Brigadës Sulmuese
Rreth datës 14-15 tetor 1943, batalioni “Asim Zeneli” u gjend 

në krahinën e Vlorës dhe konkretisht në Ramicë. Këtu Shefqet 
Peçi mori takimin historik me Hysni Kapon, si dhe komandan-
tin e grupit të Vlorës, Abaz Shehu. Ndërsa më 17 tetor 1943, në 
sektorin e Vlorës, një pjesë e batalionit “Asim Zeneli”, u bashkuar 
me forcat e grupit të Vlorës, ku hynë menjëherë në luftime dhe 
shpartalluan forcat tradhtare të përqendruara në krahinën e 
Mesaplikut. Puna e organizuar nga Shefqet Peçi, në krahinën 
e Mesaplikut në dhjetor 1943, sëbashku me shtabin e Zonës 
I Operative bëri që të marrë hov lëvizja. Në zbatim të urdhrit 
të Shtabit të Përgjithshëm të Ushtrisë Nacionalçlirimtare për 
të kaluar nga njësi të vogla, në njësi ushtarake më të mëdha 
dhe më të organizuara, ishte vendosur që në qarkun e Vlorës të 
formohej Brigada V Sulmuese (BrVS). Ishte njoftuar se Shefqet 
Peçi do të bënte pjesë në komandën e kësaj brigade. Prandaj, nga 
mesi i muajit dhjetor 1943, ai u gjend në krahinën e Mesaplikut, 
ku do të formohej brigada. Nga fillimi i muajit dhjetor, forcat e 
BrIS dhe forcat e Grupit të Vlorës, sëbashku me forcat e tjera 
territoriale, të udhëhequra nga Hysni Kapo, e që më vonë do të 
shkriheshin në BrVS, ishin përfshirë në luftime të përgjakshme 
kundër gjermanëve, të cilët kishin filluar një operacion të gjerë 
në krahinën e Mesaplikut. 

Në bashkëpunim me shtabit të Zonës I Operative, Shefqet 
Peçi ishte nisur për në Ramicë. Kur mbërriti në Bolenë më 16 
dhjetor 1943, aty gjendej BrIS, e cila po luftonte pa ndërprerje. 
Lufta vazhdonte pareshtur. Armiku, duke parë se lufta partizane 
ishte e qëndrueshme dhe këmbëngulëse, u detyrua të sillte forca 
të reja, duke përfshirë edhe ballistë e xhandarë dhe kërkonte me 
çdo kusht rrethimin e forcave partizane, që luftonin në Mesaplik. 
Meqenëse forcat e grupit të Vlorës ishin përfshirë në luftime 
dhe armiku kërkonte t’u merrte krahët nga ana e Borshit dhe e 
Pilurit, dhe batalioni “Asim Zeneli” ishte me luftime në Rrëzomë, 
me porosi të shtabit të Zonës I Operative, ai u rikthye menjëherë 
në krahinë. 

Më 27 dhjetor 1943, Shefqet Peçi kthehet përsëri në BrVS, e 
cila do të formohej me forcat e Grupit të Vlorës dhe të batalionit 
“Halim Xhelo”. Shefqet Peçi u nis nga Fushë-Bardha me drejtim 
Kaparjel, Golem, Gusmar, Nivicë, Vërmik, Ramicë. Mbasi u 
përshëndet me partizanët kërkoi Hysni Kapo e Manush Myftiu. 
Shefqet Peçi do të shkruante se njeriu që takova m’u përgjigj: 
Hysni është në front, në Gumenicë, ku luftimet vazhdojnë. Ar-
miku po tërhiqet i shpartalluar, dhe ka pasur humbje të rënda. 
Kurse Manushi jam unë. U përshëndet me Manushin, të cilin nuk 
e njihte, ai i foli mbi gjendjen e armikut dhe të forcave partizane, 
të cilat, megjithëse kishin shumë kohë në luftime dhe shumë herë 
të pangrënë dhe të zbathur, kishin një moral të lartë. 

Përpjekjet e gjermanëve në këtë operacion thuajse kishin 
dështuar plotësisht. Jo vetëm spastrimin e zonës nga partizanët, 
siç kërkonin ata nuk e arritën, por në të kundërtën, ata humbën 
mjaft njerëz, ndërsa forcat partizane dolën me dëme fare të 
pakta. Ky ishte një sukses i madh për forcat partizane. Në ja-
nar 1944, mbas këtij operacioni u formua BrVS, përveç kësaj 
radhët e partizanëve u shtuan me batalione e brigada të tjera. 
Ky shtim i numrit të partizanëve dhe formimi i BrVS menjëherë 
pas operacionit, tregon punën e madhe të Frontit Antifashist 
Nacionalçlirimtar në popull dhe vendosmërinë e tij për të çliruar 
vendin. Forcat partizane me një kundërsulm të rrufeshëm dhe të 
përgatitur mirë, e çliruan përsëri gjithë krahinën e Mesaplikut, 
gjer në Gumenicë, Mavrovë e Kotë. 

Shefqet Peçi së bashku me Hysniun filluan menjëherë nga 
organizimi i brigadës. Aty u njoh me luftëtarët e BrVS, që shumë 
prej luftëtarëve ishin nga Ramica, Smokthina e Mesapliku, të 
cilët i dhanë nder e lavdi emrit të partizan. Të tillë ishin luftëtarët 

“Tërmeti” shqiptar, Shefqet Peçi

Përpjekjet e gjermanëve në këtë 
operacion thuajse kishin dësh-
tuar plotësisht. Jo vetëm spas-

trimin e zonës nga partizanët, siç 
kërkonin ata nuk e arritën, por në të 
kundërtën, ata humbën mjaft njerëz, 

ndërsa forcat partizane dolën me 
dëme fare të pakta. Ky ishte një suk-
ses i madh për forcat partizane. Në 
janar 1944, mbas këtij operacioni 

u formua BrVS, përveç kësaj radhët 
e partizanëve u shtuan me batal-
ione e brigada të tjera. Ky shtim i 
numrit të partizanëve dhe formimi 
i BrVS menjëherë pas operacionit, 
tregon punën e madhe të Frontit 
Antifashist Nacionalçlirimtar...

dhe kuadrot Veiz Pipa, Mevlan Dervishaj, Dane Mehmeti, Moisi 
Elezi, Bako Dervishaj, Gilo Lame, etj. Ndaj dhe Shefqet Peçi 
do t’i këndonte Mesaplikut. “Mesapliku në luginë, male të larta 
karshi/ Vend i bukur prej natyre për tyja kam dashuri,/ Të kam 
përherë në zemër, sikur kam lindur aty/ S’e harroj luftën tënde, 
që bëre me Gjermani”. 

Shefqet Peçi tashmë e kishte vendosur shtabin e tij në 
Ramicë. Komisari Hysni Kapo shkonte sa në një batalion në një 
tjetër për të mbajtur ndezur zjarret e moralit partizan. Komisarë 
batalionesh e kompanish si Reiz Malile, Zaho Koka e Todo Manço, 
Nuri Arapi e Filat Muço, Halim Ramohito e Berdo Asllani, Zenel 
Hamiti e Jonuz Mersini, Elmaz Teme e Kiço Gjikopulli, Nuri 
Çakërri e Hajro Çakërri, të gjithë pa përjashtim organizonin në 
terrene të vështira dhe në kushtet e borës dhe të tufanit konfer-
enca qëndrese. 

Komandant i formacioneve partizane
Që në muajt e parë të vitit 1942 vihet në krye të formacioneve 

luftarake partizane dhe bëhet anëtar i Partisë Komuniste. Si ko-

misar dhe komandant i çetave dhe batalioneve të para partizane 
në Zonën e Parë Operative Vlorë-Gjirokastër, do të shpaloste jo 
vetëm trimërinë dhe guximin e tij, por edhe përvojën, aftësitë 
dhe talentin si komandant.  Besnikëria ndaj idealeve të shenjta 
të Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare, si dhe aftësitë e tij dre-
jtuese qenë të dhëna të besueshme për t’i ngarkuar detyra të larta 
dhe me përgjegjësi. Shefqet Peçit iu ngarkua drejtimi i Brigadës 
V Sulmuese. Më pas zëvendëskomandant i Divizionit I Sulmues. 

Shefqet Peçi la emër të mirë dhe të paharruar edhe në trevat 
jashtë kufijve shtetërorë ku ai luftoi. I ngarkuar me detyrën e 
komandantit të shtabit të forcave të Ushtrisë Nacionalçlirimtare 
për Kosovën dhe Rrafshin e Dukagjinit (në veri të vendit) ai 
tregoi edhe pjekuri të lartë politike në trajtimin dhe zgjidhjen e 
shumë problemeve në atë zonë. Ndërkohë pas çlirimit të Gjak-
ovës dhe Prizrenit, ai ngarkohet me detyrën e Komandantit të 
Korparmatës III Sulmuese, duke shpalosur dhe këtu aftësitë e 
një ushtaraku të zotë. 

Nderi shkoi te nderi
Pas çlirimit të vendit Shefqet Peçi kreu detyra të ndryshme 

dhe punoi me ndërgjegje të lartë dhe pa u lodhur, fillimisht 
ushtarake, pastaj në poste të larta shtetërore. Ka kryer detyrën 
si ministër i Minierave dhe i Komunikacioneve e PTT, President 
i Kontrollit të Shtetit. Ka qenë deputet i Kuvendit Popullor në 
të gjitha legjislaturat deri më 31 mars 1991. Më 1970 u zgjodh 
zëvendëspresident i Presidiumit të Kuvendit Popullor. 

Në periudhën e fundit të veprimtarisë së tij ka mbuluar de-
tyrën e Kryetarit të Komitetit Kombëtar të Veteranëve të Luftës 
Antifashiste Nacionalçlirimtare të Popullit Shqiptar në vitet 
1982-1992. Për meritat dhe luftën e tij heroike, veç shumë deko-
ratave të tjera, i është akorduar medalja e artë me motivacion 
“Hero i Popullit”, si dhe nderimi më i lartë ushtarak demokratik 
“Giuseppe Garibaldi”. 

Karakterin e hekurt burrëror të tij, nuk do ta zbehte as ple-
qëria e thellë. Edhe pse në moshën 90 vjeçare e i sëmurë, ai do 
të arrestohej për të katërtën herë në jetën e tij. Por këtë herën e 
fundit e burgosi i ashtuquajturi shtet “demokratik” si shprehje të 
mohimit e dënimit prej tij të LANÇ, të gjakut të derdhur për liri, 
të cilit Shefqet Peçi i kushtoi tërë jetën. Në burg ai nuk kishte 
armë luftarake si dikur, por luftoi dhe fitoi me armën e grevës së 
urisë. Vdekjen e ktheu si në legjendë, si me le, më 23 tetor 1995. 
Ndaj me të drejtë, në varrimin e tij një veteran u shpreh: “Me 
heroizëm e nisi, me heroizëm e bitisi, nderi do të vejë te nderi”.  
I ashpër me armikun, krenar ndaj vartësve në detyrat luftarake 
duke udhëhequr me shembullin personal, por po aq i ndjeshëm 
e njerëzor ndaj halleve të popullit e të luftëtarëve të lirisë në 
rrugën e gjatë të fitores. Me krenarinë e karakterin e hekurt lab 
e me shpirt poetik, krahas bexhikut, përdori edhe penën duke 
thurur vargje jo vetëm për natyrën e zakonet e bukura labe, por 
edhe për shoqet e shokët e luftës të rënë në fushat e betejave. 
Me gjithë punën e tij të ngjeshur dhe intensive, Shefqet Peçi 
ka shkruar disa libra me temë nga Lufta Antifashiste Nacion-
alçlirimtare, si edhe poezi të panumërta, ku shpalosen ndjenjat 
e tij të pastra, të sinqerta dhe dashuria për njerëzit, për natyrën, 
jetën e fshatit, dëshmorët e luftës, të shprehura me një karakter 
të thellë popullor. 
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 Agjencia Kombëtare e Diasporës, me mbështetjen e Ministrit 
të Shtetit për Diasporën, zhvilloi një aktivitet për të përkujtuar 
një ditë të shënuar për historinë e migracionit shqiptar, hyrjen në 
ambasada dhe fillimin e eksodit të shqiptarëve, më 2 korrik 1990. 
Për të përkujtuar 2 korrikun 1990, këtë ditë të shënuar për historinë 
e migracionit shqiptar  u përurua edhe vepra në skulpturë nga 
artisti i njohur Agim Rada, që u vendos në Rrugën e Ambasadave. 
Realizimi i veprës është mbështetur nga Agjencia Kombëtare e 
Diasporës. Aktiviteti u hap me një fjalë përshëndetëse nga min-
istri i Shtetit për Diasporën, z. Pandeli Majko, i cili tha se data 2 
korrik 1990 pohoi një ndryshim, që do të vinte atë kohë.  “Kjo datë 
prodhoi një akt që refuzoi atë 
që ishte dhe pohoi atë ndry-
shim, që do të vinte. Numri i 
shtetasve shqiptarë me nën-
shtetësi të huaj po rritet në 
vendet pritëse. Ata ndryshuan 
Shqipërinë dhe influenca e 
tyre është e madhe”, u shpreh 
ministri Pandeli Majko. Duke 
u nisur nga rëndësia e kësaj 
date për vendin dhe historinë 
e migracionit shqiptar, takimi 
u përshëndet edhe nga amba-
sadori gjerman në Shqipëri, 
z. Peter Zingraf dhe kryetari 
i Bashkisë së Tiranës, z. Erion 
Veliaj. Monumenti një vepër 
e skulptorit Agim Rada, i cili 
përveçse ka sjellë në art ngjar-
jen e 2 korrikut të vitit 1990, 
ai është edhe një prej dëshmitarëve të saj. Skulptori Agim Rada 
pak para inaugurimit të veprës së tij u shpreh se aty është revolta 
e shqiptarëve për kohën në ato vite. “Është revolta e shqiptarëve, 
që jetonin në një realitet virtual, ku sipas shtetit të kohës ne ishim 
maja e lumturisë së botës, por nga mungesa e informacionit shumë 
besonin, por kur panë që u ça muri ata panë realitetin. Ajo duket 
si një plagë, që akoma rrjedh ajo e çarë. Nuk është mbyllur dhe 
vazhdon rrjedhja me shqiptarët, që largohen. Në vitin 1990 unë kam 
qenë 37 vjeç dhe jam dhe dëshmitar okular, sepse shtëpinë e kam 
ngjitur me ambasadën dhe kam përjetuar çdo sekondë atë horror 
të kohë”, shprehet skulptorit i njohur Agim Rada. Me aktivitetin e 
tij, artisti Agim Rada është i vlerësuar me punët ndër vite. Në aktiv-
itetin e tij punimet përfshijnë statuja skalitur në bronz të figurave 
të tilla si Marin Barleti, Gjergj Elez Alia, Onufri, Petro Marko, etj.

Autorë dhe shties shprehen me kritika për çfarë po ndodh me institucionin 

Shkencëtari, studiuesi dhe lexuesi do 
të jetë në tavolinë dhe kërkon librin 
mbi të, duhet të punojë më të, duhet 
të jetë ulur ta lexojë. Mua më vjen 
keq që Biblioteka Kombëtare nuk po 
kryen këtë funksion për të cilën është 
ndërtuar si Bibliotekë Kombëtare dhe 
ne të gjithë sytë dhe shpresën e kemi 
te ajo, ku dhe arkivin aty e gjejmë, 
por këto janë pothuajse të mbyllura”, 
shprehet shkrimtari Bushati. Në 
reagimin e tij shkrimtari vijon se për 
shkak të situatës me koronavirusin 
në vend duhet që të merren masa, që 
institucione të ndryshme të mos ndër-
presin funksionimin. Duke folur për 
këtë problematikë shkrimtari Xhahid 
Bushati thotë se përgjegjësia është te 
Ministria e Kulturës për këtë gjendje, 
në institucione. “Covid ka sjellë dhe 
gjëra abuzive në institucione, unë 

di t’ju them që edhe biblioteka në 
Shkodër është mbyllur. Si është kjo 
punë kështu? Vetë institucioni duhet 
që të marrë masa dhe të krijohet 
mundësia për ata, që duan të puno-
jnë. Ministria e Kulturës ka përgjeg-
jësinë e plotë sipas meje për Bibli-
otekën Kombëtare. Më shumë janë 
gjëra të shkruara në letër se sa kanë 
funksion produktiv në Bibliotekën 
Kombëtare. Edhe në botë ka bibli-
oteka kombëtare që duhet të rrinë 
hapur, pra kudo ka qenë pandemia 
jo vetëm në Shqipëri”, shton më tej 
Xhahid Bushati. Pak ditë më parë nga 
drejtues të Bibliotekës Kombëtare u 
pohua se procesi i digjitalizimit është 
një “revolucion”, i cili sapo ka nisur. 
Biblioteka Kombëtare e Shqipërisë 
mban për datë të themelimit të saj 10 
korrikun e vitit 1920.

Vepra “2 korrik 1990” 
nga skulptori Agim Rada, 

për eksodin shqiptar

Biblioteka Kombëtare në 100 vjetor, 
shkrimtarë dhe studiues: Bilanc negativ, 
flitet për kremtimin kur ajo është mbyllur

Julia VRAPI

Biblioteka Kombëtare në 
këtë 100-vjetor të saj është 
e mbyllur për lexuesit. 
Ndërsa duhej të ishte një 

kremtim me aktivitete, për shkak të 
pandemisë ky institucion ka mbyllur 
edhe dyert për lexuesit. Shkrimtarë 
dhe studiues të ndryshëm shprehen 
me kritika për çfarë po ndodh me 
Bibliotekën Kombëtare, që sipas tyre 
në këtë 100- vjetor është mbyllur, 
ndërsa problemet që e shoqërojnë 
nuk kanë munguar dhe më parë. 
Por ndërsa ministrja e Kulturës 
Elva Margariti shprehet se data 10 
korrik është dita e themelimit të 
Bibliotekës Kombëtare, ku i ded-
ikohet ky muaj këtij institucioni 
frymëzues, shkrimtarë dhe studiues 
shprehen se nuk e kuptojnë çfarë do 
të thotë kremtim në këtë përvjetor 
kur institucioni është mbyllur. Studi-
uesi Behar Gjoka shprehet, se sot në 
Bibliotekën Kombëtare ndërsa flitet 
për këtë kremtim nuk ka lexues. “Kur 
Biblioteka Kombëtare është e mbyl-
lur, nuk ka lexues, nuk e kuptoj çfarë 
domethënë, të shpallësh kremtimin 
e 100- vjetorit”, pohon studiuesi 
Gjoka. Ndërsa dhe shkrimtari Xha-
hid Bushati vijon më tej se në këtë 
100-vjetor ky institucion vjen me 
një bilanc negativ dhe për shkak të 
problemeve, që ka pasur më parë, ku 
ai përmend zjarrin dhe përmbytjen 
nga shiu në vitet e fundit. “Në këtë 
100- vjetor biblioteka vjen më shumë 
e mbyllur se sa e hapur ( flas edhe kur 
ra zjarri, u përmbyt nga uji, pra një 
historik i vogël). Në këtë 100-vjetor 
si bilanc ai është negativ”, shprehet 
shkrimtari Xhahid Bushati.

Sistemi online
Pak ditë më parë u bë me dije 

se Biblioteka Kombëtare hapet për 
lexuesin në rrugë digjitale. Përmes 
një faqeje të re online, BKSH ofron 
mbi 265 mijë faqe të digjituara, por 
shkrimtari Xhahid Bushati shpre-
het se kjo nuk mjafton për këtë in-
stitucion të rëndësishëm të librit në 
vendin tonë. “Biblioteka Kombëtare 
mund të kryejë punë online, por on-
line është si puna e një çmimi inkura-
jues dhe nuk ka vlerën e domethënies. 

Kisha e Shën Mërisë Hyjëlindëse, 
së shpejti përfundon restaurimit

Drama “Gjergj Kastrioti 
Skënderbeu”, në fshatrat arbëreshe

Procesi i restaurimit të 
kishës së Shën Mërisë Hy-
jëlindëse në Manastirin e 
Zvërnecit pritet të përfundojë  
së shpejti. Po ashtu pritet 
që të fillojnë edhe ndërhyr-
jet restauruese në fjetoren 
e ndodhur brenda këtij ma-
nastiri. Drejtori i Drejtorisë 
Rajonale të Trashëgimisë Kul-
turore- Vlorë, Orgest Feimi 
shprehet se projekti është 
hartuar nga Instituti Kom-
bëtar i Trashëgimisë Kulturore 
në bashkëpunim me DRKK 
Vlorë, por investimi po kry-
het nga Kisha Ortodokse 

Autoqefale e Shqipërisë. Këto 
ndërhyrje restauruese janë nën 
mbikëqyrjen e DRTK- Vlorë 
dhe sipas drejtorit  Orgest 
Feimi problematike kanë qenë 
katër kolonat. “Projekti konsis-
ton në ndërhyrje restauruese 
për riparimin e plotë të çatisë, 
problematikë e madhe dhe 
konstruktive paraqiteshin në 
katër prej kolonave që për-
bëjnë harkadat e kishës në 
pjesën e Ikonostasit”, tha Feimi, 
drejtori i DRTK-Vlorë. Kisha 
e Shën Mërisë Hyjëlindëse në 
Manastirin e Zvërnecit daton 
në shekujt XIII-XIV.

Qendra e Studimeve dhe 
Publikimeve për Arbëreshët 
shprehet se elementet his-
torike të përcjella gojë më 
gojë nga brezi në brez kanë 
mbajtur të ndezur ndjenjat e 
larta identitare dhe dashurinë, 
për atdheun e të parëve tek 
arbëreshët e Italisë. QSPA 
vijon se kështu kanë ndikuar 
edhe pjesë të ndryshme të 
vëna në skenë, me elemente 
që i thërrasin zgjimit të ndërg-
jegjes kombëtare, siç ka qenë 
edhe drama “Gjergj Kastrioti 
Skënderbeu” e shkruar nga 
Xhevat Limani, dhe e vënë 

në skenë prej tij si regjisor, 
nën interpretimin e aktorit 
hollivudian Michael Tylo. 
“Kjo dramë është vënë në 
skenë në vazhdën e kremtimit 
të 550-vjetorit të vdekjes së 
heroit tonë kombëtar, në një 
pjesë të madhe të fshatrave 
arbëreshe, si në Frascineto, në 
Civita, në Lungro, në Cosenza, 
në Piana degli Albanesi, në 
San Giorgio Albanese, etj. Në 
realizimin e tij kanë ndihmuar 
edhe anëtarë të komunitetit 
arbëresh të Italisë së Jugut, si 
Luçia Martino, si edhe të tjerë”, 
shprehet mes të tjerave qendra.

Festivali në RTSH, zhvillohet 
takimi i parë me krijuesit

Festivali i Këngës në 
RTSH këtë vit pritet të zhvillo-
jë edicionin e 59 të tij dhe nga 
Radio Televizioni Shqiptar 
bëhet me dije se kanë nisur 
përgatitjet. Në faqen e RTSH 
bëhet me dije, se pavarësisht 
situatës së krijuar nga koro-
navirusi është e sigurt se edhe 
këtë fundvit eventi më i madh i 
këngës në vend do të mbahet. 
Nëndrejtori i përgjithshëm i 
RTSH-së, Martin Leka zhvilloi 
së fundmi takimin e parë kon-
sultativ me krijuesit, që kanë 
lënë gjurmë në këtë festival, 
muzikantë e tekstshkrues. 

“Në takim u diskutuan çësht-
je që lidhen veçanërisht me 
cilësinë e festivalit, duke nisur 
që nga ngritja e një komisioni 
vlerësimi për përzgjedhjen 
e këngëve e deri tek kriteret 
për pjesëmarrjen në festival”, 
thuhet në njoftimin për këtë 
festival, që këtë vit do të vijë 
në edicionin e 59 të tij. Sipas 
njoftimit, pritet që në muajin 
shtator krijuesit të paraqesin 
këngët konkurrente për edi-
cionin e 59 të këtij festivali 
kënge, që prej dekadash sjell 
në skenë emra të njohur dhe 
të rinj të këngës.
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Edhe pse vepra titullohet “Jul Cezari”, Bruti 
flet në më shumë se katër herë po aq rresh-
ta sa karakteri kryesor dhe drama psikolog-
jike qëndrore e pjesës fokusohet mbi bete-
jën e Brutit mes kërkesave konfliktuale të 

nderit, patriotizmit dhe miqësisë...

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

Mbledhja më e fundit e Këshillit Koordinues të Qen-
drës së Studimeve dhe Publikimeve për Arbëreshët solli 
dhe miratimin e Këshillit Akademik Teknik Propozues mbi 
Botimet, i përbërë përkatësisht nga prof. Emil Lafe, prof. 
Ymer Çiraku dhe prof. Vjollca Osja. Në këtë mbledhje u 
miratuan librat studimorë, që do të botohen nga Qendra 
e Studimeve dhe Publikimeve për Arbëreshët përgjatë 
vitit 2020, duke u dhënë edhe një sërë sugjerimesh mbi 
përmirësime të mundshme të tyre. Librat e miratuar për 
botim janë “Komedi dhe melodrama të Santorit”, përgatitur 
dhe pajisur më shënime filologjike nga prof. Klara Kodra. 
Libri sjell për herë të parë krijimet në këto dy zhanre të 
Anton Santorit, të cilat janë të panjohura për studiuesit dhe 
publikun shqiptar. Po ashtu një tjetër libër është dhe “Vepra 
historiko- filologjike 
dhe publicistike e 
De Radës”, përk-
thyer nga prof. Jup 
Kastrati. Vepra është 
një përmbledhje e 
shkrimeve me kar-
akter filologjik dhe 
historik të De Radës, 
të shkruara në 
italisht në organe të 
ndryshme të kohës. 
Në vijim si libër 
studimor i miratuar 
për botim është dhe “Një rrugëtim në ngulimet arbëreshe” 
nga Anton Bellusci, që është një përmbledhje nga pikëpamja 
antropologjike, fizike e Arbëreshëve të Italisë së Jugut. “Një 
rrugëtim etnografik mbi veshjet e Arbëreshëve të Italisë së 
Jugut” do të realizohet me kontributin e studiueses së Qen-
drës së Studimeve dhe Publikimeve për Arbëreshët, dr. Sil-
vana Nini. Vepra sjell të strukturuar në vizatime tipologjinë 
e veshjes arbëreshe dhe do të pajiset edhe me një fjalorth 
terminologjik mbi këtë lëmi. Së treti në këtë mbledhje të zh-
villuar së fundmi u konfirmua nga përfaqësuesja e ministrisë 
së Punëve të Jashtme, znj. Mira Hoxha, se është në proces 
finalizimi plotësimi i Këshillit Koordinues të Qendrës së 
Studimeve dhe Publikimeve për Arbëreshët (QSPA) me dy 
përfaqësuesit e komunitetit të arbëreshëve të Italisë. Pjesë 
e rëndësishme e funksionit të kësaj qendre është kryerja e 
studimeve për komunitetit arbëresh, promovimin, ruajtjen e 
gjuhës dhe identitetit kulturor tek ky komunitetit si dhe me 
organizimin e aktiviteteve, seminareve dhe konferencave 
shkencore të cilat do të kenë si fokus komunitetin arbëresh. 
Gjithashtu botimi i studimeve të QSPA-së kryhet edhe nga 
bashkëpunim me Qendrën e Botimeve për Diasporën.

Teatri Eksperimental "Kujtim Spahivogli" rinis aktivitetin artistik me shfaqjet

zohen në ngjarje të vërteta nga 
historia romake dhe që përfshi-
jnë edhe Koriolanus dhe Antoni 
dhe Kleopatra. Edhe pse vepra 
titullohet “Jul Cezari”, Bruti flet 
në më shumë se katër herë po aq 
rreshta sa karakteri kryesor dhe 
drama psikologjike qendrore e 
pjesës fokusohet mbi betejën e 
Brutit mes kërkesave konflik-
tuale të nderit, patriotizmit dhe 
miqësisë. Më herët në një reagim 
të tij kur kjo shfaqje pritej të 
ishte premierë në Tiranë, regjiso-
ri Ivica Buljan u shpreh mes të 
tjerave se kjo pjesë është aktuale 
jo vetëm për Shqipërinë, por 
dhe në botë. ““Jul Cezari” është i 
pari thrriller politik në çdo kohë, 
madje kjo vepër është aktuale 
jo vetëm në Shqipëri, por dhe në 
botë”, pohuar më herët regjisori. 
Shfaqjet e regjisorit Ivica Buljan 
kanë qenë pjesëmarrëse në më 
shumë se 30 vende të ndryshme. 
Duke u mbështetur në filozof-
inë krijuese të Antonin Artaud, 

teatri i tij fokusohet në protago-
nizmin e aktorit dhe ruan linjat 
klasike të teatrit. Buljan ka 
drejtuar Teatrin Kombëtar Kroat 
në Split, gjatë viteve 1998-2002. 
Në vitin 1999, gjatë kohës që 
ai e drejtonte, Teatri Kombëtar 
Kroat u bashkua me Konventën 
e Teatrit Evropian. Buljan është 
gjithashtu bashkëthemelues dhe 
drejtor artistik i Teatrit Mini në 
Lubjanë, si dhe themelues dhe 
drejtor i Teatrit të Ri në Zagreb. 
“Jul Cezari” është një tragjedi 
historike nga Uilliam Shekspir, 
e cila besohet të jetë shkruar në 
vitin 1599. Është njëra prej disa 
veprave dramatike të Shekspirit, 
që bazohen në ngjarje të vërteta 
nga historia romake dhe që përf-
shijnë edhe Koriolanus dhe An-
toni dhe Kleopatra. Produksion i 
Teatrit Kombëtar Eksperimental 
“Kujtim Spahivogli”, tragjedinë e 
Shekspirit regjisori Ivica Buljan 
e solli jo në skenë në korrik të 
2019, por në sheshin e teatrit.

QSPA, miratohen 
titujt e librave për 

botim në vitin 2020

Vepra e Shekspirit “Jul Cezari”, mbrëmjen e 
6 korrikut në Teatrin Veror të Universitetit të Arteve
Julia VRAPI

Tragjedia “Jul Cezari” e 
Shekspirit do të vijë 
mbrëmjen e datës 6 ko-
rrik për publikun. Teatri 

Kombëtar Eksperimental "Kujtim 
Spahivogli" rinis aktivitetin ar-
tistik, me këtë shfaqje në Teatrin 
Veror të Universitetit të Arteve 
në Tiranë. Teatri Kombëtar Eks-
perimental “Kujtim Spahivogli” 
shprehet se risjell për publikun 
një nga veprat teatrore, që ka 
marrë vlerësimin e kritikës dhe 
më parë, një shfaqje që nuk du-
het humbur. “Shfaqja që tronditi 
publikun, që në premierën e saj. 
E vlerësuar maksimalisht nga 
kritika. Me regjinë e të mirënjo-
hurit Ivica Buljan vjen për t'ju 
magjepsur sërish. Mos e humb”, 
shprehet institucioni për këtë 
vepër teatrore, që në orën 21:00 
të mbrëmjes së datës 6 korrik do 
të luhet nga aktorët në Teatrin 
Veror të Universitetit të Arteve. 
Vepra teatrore me regji nga 
Ivica Buljan sjell në role aktorët 
e njohur si Romir Zalla, Alfred 
Trebicka, Vin Bejleri, Amos Muji 
Zaharia, Ilia Kaçi, Ermira Hysaj, 
Ilirda Bejleri, Adriana Tolka, 
Alert Çeloaliaj, Mateo Dervishaj, 
Endri Çela, Engjëll Hoxha, Enea 
Nika, Anxhelo Shkreli. Drejtori i 
këtij teatri Kiço Londo shprehet 
se kjo vepër teatrore e Shekspir-
it pas Tiranës do të jetë dhe në 
qytete të tjera të vendit. “Në e 
sjellim veprën “Jul Cezari” në 6 
korrik në Tetarin Veror në Uni-
versitetin e Arteve, por më pas do 
të vijojë edhe në qytete të tjera si 
në Shkodër, Lezhë, etj, atje ku ka 
kështjella”, tregon mes të tjerave 
drejtori Londo për këtë vepër 
të Shekspirit. Kostumografe në 
shfaqje është Sofi Kara; skeno-
graf Beqo Nanaj; regji ndriçimi 
Sonda Trinajst dhe as/regjisor 
Mateo Dervishaj. Biletat shiten 
në “ArTurbina” nga ora 9.00-13.00 
dhe 16.00-19.00, dhe më 6 ko-
rrik ora 19.00-21.00 në Teatrin 
Veror të Universitetit të Arteve, 
ku gjithashtu pranë institucionit 
mund të bëhen dhe rezervime.

Tragjedia e Shekspirit
Tragjedia e “Jul Cezarit” 

është njëra prej disa veprave 
dramatike të Shekspirit, që ba-

Kisha e Shën Mëhillit, me 
një nivel të lartë arkitektonik

Entela Kasi, një nga fituesit e 
“Eccellenza Donna International”

Kisha e Shën Mëhillit 
është ndërtuar në anën jugore 
të kalasë së Beratit vendosur 
në një shkëmb të thepisur. Dre-
jtoria Rajonale e Trashëgimisë 
Kulturore Berat shprehet se ki-
sha është një kapelë e tipit kryq 
i brendashkruar pa mbështet-
je të brendshme, me kupolë 
mbi tambur dhe me narteks 
në anën perëndimore. “Edhe 
pse në shikim të parë duket 
një kapelë me përmasa të 
vogla, për sa i përket vëllimeve 
arkitekturore, si në pamjen 
e jashtme dhe të brendshme 
monumenti është shumë i 

arrirë. Teknika e ndërtimit të 
pjesëve të muraturës është 
me klausonazh (kombinimi i 
rreshtave të tullës me gurin) 
në gjithë planimetrin e saj. 
Piktura murale që vishte pjesët 
e brendshme të kishës ruan 
vetëm gjurmë të pakta, gjithë 
sipërfaqja është e mbuluar me 
një shtresë gëlqereje. Në dallim 
nga kishat e tjera të Beratit, 
këtu vërehen përpjestime më të 
zhvilluara, një nivel më të lartë 
arkitektonik dhe një prirje për 
përsosje të formave”, shprehet 
DRTK Berat, ku monumenti 
datohet në shekullin e XIV.

Shkrimtarja shqiptare En-
tela Kasi është shpallur një nga 
5 fitueset e çmimit “Eccellenza 
Donna International” për vi-
tin 2020, autore që është dhe 
presidente e qendrës Pen për 
Shqipërinë. Ky çmim i është 
dhënë nga komuna e Aulla-s, 
në Toskanë, 5 grave nga e gjithë 
bota për kontributin e tyre në 
fushën e letërsisë dhe arteve. 
Ceremonia e ndarjes së çmi-
meve së “Ekselencës në Itali dhe 
botë” do të mbahet në muajin 
nëntor në komunën e Aulla-s. 
Entela Safeti Kasi, poete, roman-
ciere si dhe përkthyese e eseiste. 

Është autore e librave “Ëndërr 
e paemër”,“Koha e Kalit”,“Pa-
sion dhe Krim”, “Në këtë muzg 
pikëllimi”, etj. Është ftuar në 
aktivitet më të rëndësishme 
për letërsinë nga PEN Interna-
tional, dhe FIT, në Ballkan, Eu-
ropë, SHBA, Azi, Afrikë, Kinë, 
Japoni, dhe në Korenë e Jugut. 
Është përkthyer në maqedon-
isht, turqisht, anglisht, frëng-
jisht, arabisht,etj, dhe është 
botuar në antologji dhe revista 
letrare në vende të ndryshme 
të botës, ku së fundmi bëhet 
me dijen dhe vlerësimin që do 
të marrë në Toskanë.

Apoloni, nis puna për restaurimin 
e kolonave të Nymfeut

Ministria e Kulturës njof-
ton se ka nisur puna për res-
taurimin e dy kolonave të 
dëmtuara të Nymfeut, në 
parkun arkeologjik të Apol-
onisë.  Sipas njoftimit zyr-
tar, specialistët e parkut 
arkeologjik të Apolonisë, në 
bashkëpunim me Institutin 
Kombëtar të Trashëgimisë 
Kulturore-IKTK kanë nisur 
zbatimin e projekt-restaurimit 
të kolonave të Çezmës Monu-
mentale- Nymfeut, miratuar 
nga Këshilli Kombëtar i Res-
taurimeve, pranë Ministrisë së 
Kulturës. “Projekti ka si qëllim 

ringritjen në vertikalitet me 
metodën e anastilozës të kol-
onave të fasadës monumen-
tale të Nimfeut. Projekti ka 
filluar zbatimin në 22 qershor, 
së pari, me masat e sigurimit 
teknik dhe pastrimin e terri-
torit, për të vijuar me fillimin e 
punës ndërhyrëse. Aktualisht 
janë ringritur në vertikalitet të 
dyja kolonat e rrëzuara, duke 
realizuar ngjitjen e tamburëve 
dhe kapiteleve përkatëse”, 
thuhet në njoftim. I gjithë 
zbatimi i projektit mendohet 
të përfundojë brenda një pe-
riudhe kohore 3 javore.
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Bylis-Tirana 2-1
Kukësi-Teuta 0-0
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Besëlidhja synon që të kap vendin 
e dytë deri në fund të sezonit, e për të 
shpresuar më pas te kalimi në elitë, 
nëpërmjet dy finaleve. Sepse lezhjanët 
nëse dalin të dytët do të përballen me 
vendin e dytë në Grupin B të Kategorisë 
së Parë. Por, edhe nëse fitojnë atë sfidë, 
më pas do të kenë të drejtën që të për-
ballen me skuadrën e vendit të tetë në 
Superiore. Lezhjanët janë një nga ekipet 
që në dy dekadat e fundit e kanë kërkuar 
me ngulm Superioren, por edhe pse 
kanë investuar dhe kanë afruar lojtarë 
cilësorë, afrikanë apo serbë, apo dhe nga 
Superiorja e Kategoria e Parë, sërish 
nuk ja kanë dalë. Në Lezhë tashmë 
janë përqendruar te sfida e radhës me 
Erzenin në Shijak, ku lezhjanët duhet 
që të mos dalin pa pikë.

PRESIDENTINjë skandal i madh ndodhi dje në gjysmëfinalen e Kupës së Shqipërisë, pritet nisja e hetimeve

Adriatik BALLA

Futbolli shqiptar u rikthehet 
ditëve të tij të errëta që kulmuan 
me ndëshkimin e Skënderbeut 
në UEFA, për trukim, me dhjetë 

vjet pezullim nga garat europiane e 1 
mln euro gjobë, vendim që u la në fuqi 
nga Këshilli i Arbitrazhit Sportiv (CAS) 
të Lozanës. Dje në Ballsh, ndodhi teatri 
i radhës, më i shëmtuar se asnjëherë 
tjetër, ku Bylisi dhe Tirana u shndër-
ruan në aktorë të pështirë të një skene 
që nuk është as e re e as e panjohur, 
pasi futbolli shqiptar ka vuajtur jo pak 
edhe në të shkuarën nga fenomeni i 
kurdisjes së rezultatit të ndeshjeve, njo-
hur në gjuhën e kompanive të basteve 
edhe si fiksim i rezultatit apo trukim 
i tij. Një rezultat me përmbysjes gjatë 
pjesëve që mori menjëherë vëmendje 
ndërkombëtare. Sado të justifikohen 
trajnerët, lojtarët dhe stafet e tyre, ndesh-
ja e djeshme në Ballsh ishte kryekëput 
e çuditshme, e dyshimtë dhe e trukuar. 
Nuk pati njerëz në stadium të bërtasin, 
por mijëra shikues nga televizori u bënë 
dëshmitarë të një teatri të shëmtuar që 
duhet përbuzur. Ajo që ndodhi dje në 
stadiumin “Adush Muça” të qytetit të 
Ballshit, midis Bylisit dhe Tiranës, në 
kuadër të duelit të parë midis tyre në 
gjysmëfinalen e Kupës së Shqipërisë, 
ishte jo vetëm ndeshje e çuditshme me 
rezultat të çuditshëm, por mbart sekuen-
ca të forta të një trukimi, që në gjuhën e 
basteve është “2-1”, domethënë, pjesën 
e parë e fitojnë miqtë, kurse në pjesën e 
dytë përmbysin vendasit. Tirana u shthur 
krejtësisht në 45 minutat e dyta, diçka e 

pazakontë për një skuadër që deri tani 
ka shkëlqyer në kampionat dhe nga 
ana tjetër, ekipi që s’po bënte asgjë në 
pjesën e parë (Bylisi), pa asnjë gjuajtje 
në kuadrat, rezulton me 12 goditje në 
pjesën e dytë. Dy pjesë ku skuadrat 
ndërruan rolet, për të shkruar një faqe 
të pistë të futbollit shqiptar, ku me siguri 
që duhet të ketë hetim nga Prokuroria 
ose më e pakta ndëshkime të forta nga 
Komisioni i Disiplinës dhe ai i Etikës në 
FSHF. Edhe në studiot televizive special-
istët dhe opinionistët ngritën alarmin 
për këtë gjest të shëmtuar që ndodhi 
dje në Ballsh në gjysmëfinalen e parë 
të Kupës së Shqipërisë midis Bylisit dhe 
Tiranës. Ish-sulmuesi i Tiranës, Migen 
Memelli, i ftuar në “Supersport”, theksoi 
se një shthurje të tillë të Tiranës nuk e 
kishte parë në 20 ndeshjet e fundit të 
saj. “Nuk e kisha parë kurrë Tiranën në 
20 ndeshjet e fundit, që të shthurej në 

këtë mënyrë. Në pjesën e parë patëm 5 
gjuajtje në portë nga Tirana dhe vetëm 
një nga Bylisi, ndërsa në pjesën e dytë 
ballshiotët gjuajtën 12 herë në portën 
e Likës dhe bardheblutë nuk e gjetën 
asnjëherë kuadratin”, tha Memelli.

Qëndrimi i “Fanatics”
Reagim të ashpër pati dje edhe 

tifogrupi i njohur bardheblu, “Tirona 
Fanatics”. “TF nuk mbështet në asnjë 
moment teatrin e shëmtuar apo pazaret 
personale të ish-presidentit&co... Asnjë 
gjë e dyshimte apo asnjë fitore fallco nuk 
mund të na kënaqë ne... Ne mbështesim 
pa kushte ngjyrat bardheblu dhe dëno-
jmë çdo akt të turpshëm e të dyshimtë 
të ish-presidentit amator&co... Tirona 
nuk është mall për Pazar”, thuhet në 
njoftimin e “Fanatics”-ave.
Ndeshja, bylisi një hap drejt finales

Tirana tregoi në fraksionin e parë 
të lojës se e kishte seriozisht Kupën, 

Shumë elementë shqiptarë 
janë ngjitur sezonin e fundit në 
skenën e kampionateve elitare 
europiane, kryesisht në Itali, duke 
spikatur me kualitetin e tyre teknik. 
Nga ky kontigjent, shumica janë 
formuar në akademitë e klubeve të 
njohura e profesioniste në Itali dhe 
më gjerë në Europë. Një prej em-
rave të rinj të futbollistëve shqiptarë 
që kanë bërë emër në Itali në këtë 
edicion është edhe ai i Erdis Krajës. 
Mesfushori i talentuar 19-vjeçar ka 
spikatur që në vitin e tij të parë mes 
“të rriturve”, duke veshur fanellën e 
Palermos, ndërsa tani duket se ka 

hapur një “luftë” të mirëfilltë mes 
këtij klubi dhe Atalantës që zotëron 
kartonin e tij. Kraja u huazua te 
Palermo nga Atalanta, në akadem-
inë e të cilës ishte formuar si lojtar, 
por ku nuk luajti edhe aq shumë 
në vitin e kaluar për shkak të një 
dëmtimi. Te Pelermo në Serinë D 
ai u ambientua shumë shpejt duke 
u kthyer në një nga pikat kyçe të 
mesfushës së skuadrës siçiliane e 
cila po ringrihej pas rënies si pasojë 
e krizës financiare. Edhe pse kam-
pionati u ndërpre për shkak të pan-
demisë, Palermo siguroi ngjitjen në 
Serinë C dhe një nga lëvizjet e para 

të klubit ishte të siguronte lojtarët 
më të spikatur, mes të cilëve edhe 
Kraja, por mësohet se tentativa për 
të siguruar lojtarin për edicionin e 
ri, nuk ka sjellë frytet e pritshme. 
Atalanta është e gatshme të huazojë 
përsëri futbollistin, ndërsa Palermo 
kërkon të blejë kartonin e tij, pasi 
ka nuhatur se ka në duar një talent. 
Negociatat mes palëve do të vazh-
dojnë edhe në ditët në vijim, pasi 
te Palermo duan të zgjidhin sa më 
shpejt çështjen e djaloshit shqiptar 
I cili ka luajtur me përfaqësueset e 
moshave kuqezi e së fundmi i ishte 
bashkuar edhe asaj U-20.

Një talent shqiptar bëhet “mollë sherri” 
mes Palermos dhe Atalantës

Besëlidhja e ka një 
shans për Superioren

Duka mesazh gazetarëve: 
Së bashku mund të 
ndihmojmë futbollin

Kashami nis revolucionin 
tek Besa, prioritet të rinjtë 
kavajas të U-17 dhe U-19

OBJEKTIVI

KATEGORIA I

teksa në minutën e 20-ë gjeti edhe golin 
e avantazhit, teksa fantazisti shkodran 
Edon Hasani u harrua i lirë në zonë 
dhe dërgoi sferën në rrjetë. Ballshiotët 
provuan reagimin dhe arritën t’i afro-
hen disa herë rrezikshëm kuadratit të 
mbrojtur nga Ilion Lika, por pavarësisht 
përpjekjeve, pjesa e parë do të mbyllej 
me avantazhin minimal të miqve. 
Pjesa e dytë ishte ndjeshëm më e mirë 
për Bylisin, e ndihmuar edhe nga një 
pasivitet i futbollistëve bardheblu, 
ndërsa mallakastriotët humbën një sërë 
rastesh të mira shënimi. Megjithatë goli 
ishte rrotull dhe erdhi në minutën e 65-
të, kur kapiteni i Bylisit, Valentino Mu-
rataj arriti të mposhtë Ilion Likën dhe 
të rikthejë baraspeshën. Goli nuk “zgjoi” 
aspak Tiranën, ndërsa krejt e kundërta 
ndodhi me ballshiotët, që vijuan të 
shohin nga sulmi dhe në minutën e 
76’ gjetën edhe golin avantazhit, të 
shënuar sërish nga kapiteni Valentino 
Murataj, pas një gjuajtjeje të Goxhës, të 
grushtuar nga Lika. Në minutat shtesë, 
pas një krosimi në zonë të Peposhit, 
Majkëll Peçi gaboi, duke mos devijuar 
për në rrjetë një top nga vetëm një 
metër larg vijës fatale, ndërsa më pas 
u përplas me portierin Lika dhe arbitri 
dha 11-metërsh në favor të vendasve. 
Nga pika e penalltisë shkoi ish-mbrojtësi 
i bardhebluve, Jurgen Goxha, i cili gjuajti 
në kuadrat, por e priti në dy kohë Lika. 

Kriza financiare dhe duket se 
mosarritja e objektivit sezonal ka bërë 
që skuadra e Besës së Kavajës të nis 
revolucionin. Kështu, në ndeshjet e 
mbetura do të luajnë lojtarët që kanë 
kontratë për sezonin e ardhshëm 
por edhe të rinjtë kavajas. Trajneri 
Ndriçim Kashami ka afruar edhe 
disa lojtarë nga moshat, U-17 dhe 
U-19. Ndërkohë që pritet që lojtarët 
e talentuar vendas të kenë më shumë 
hapësira dhe ata do të jenë një bazë 
e fortë edhe për sezonin e ardhshëm. 
Besa dështon për të dytin vit radhazi 
në realizimin e synimit për t’u rikthy-
er në elitë. Kavajasit edhe pse janë 
një ekip me traditë vuajtën shumë 
edhe nga fakti që shumë ndeshje të 
shtëpisë i luajtën në fusha neutrale.

Kreu i FSHF-së, Armand Duka, 
lëshoi dje një mesazh përshëndetës për 
gazetarët sportivë, në ditën botërore 
të tyre, duke i inkurajuar në punën e 
tyre. “Dua të vlerësoj përkushtimin dhe 
kontributin e gazetarëve sportivë në 
Shqipëri ndër vite. Sporti i futbollit sjell 
kënaqësi e emocione dhe janë gazetarët 
ata që ua transmetojnë këto emocione 
shqiptarëve. Jeni ju që e sillni botën e 
sportit dhe veçanërisht atë të futbollit 
më pranë sportdashësve shqiptarë. 
Edhe një herë ju shpreh përgëzimet e 
mia më të sinqerta në Ditën Botërore 
të Gazetarëve Sportivë dhe uroj që në 
të ardhmen bashkëpunimi ynë të jetë 
edhe më i mirë”, shprehet ndër të tjera 
Duka në mesazhin tij.

Hije trukimi në Kupë mes Bylisit e Tiranës, 
skandali mund të hetohet nga Prokuroria

Gjysmëfinalja e mbrëmshme në Kupën e 
Shqipërisë, midis Kukësit dhe Teutës, nuk prodhoi 
fitues. Përfundoi 0-0, duke e lënë të hapur kualifikimin 
për në finale në ndeshjen e dytë midis tyre që do të luhet 
në Durrës pas dy javësh. Pjesa e parë e ndeshjes mes 
Kukësit dhe Teutës përfundoi me rrjeta të paprekura 
0-0. Kjo ndodhi ngaqë skuadrat jo vetëm u mbrojtën 
mirë në ato raste kur u vunë në provë, por sulmet e tyre 
ishin jo efikasë para portës dhe më së shumti skemat 
taktike të të dy trajnerëve insistonin në studimin e 
kundërshtarit, pa ndërmarrë iniciativa. Sidomos kjo e 
dukshme tek Teuta, e cila do ta luajë ndeshjen e kthimit 
në fushën e saj dhe shpreson të shfrytëzojë efektin 
fushë nëse mund të konsiderohet element pozitiv në 
këtë kohë pos-pandemie ku ndalohet hyrja e tifozëve 

në brendësi të impianteve. Et’hemi ishte futbollisti më 
i rrezikshëm për Kukësin gjatë fraksionit të parë të 
lojës, por pa qenë produktiv në rezultat, pasi, edhe pse 
u krijuan raste, nuk pati saktësi në finalizim për pasojë 
nuk pati gola. Në pjesën e dytë vijoi e njëjta “melodi”, por 
me një ndryshim, që Kukësi e shtoi fuqinë sulmuese, për 
të gjetur golin, kurse Teuta avancoi në strategjinë e saj 
mbrojtëse me fokus kundërsulmin. Palët iu afruan disa 
herë rrjetës, por goli mungoi gjatë gjithë kohës. Në këtë 
pjesë Todorovski e Kallaku ishin më të rrezikshmit për 
Teutën, e cila për pak e befasoi Kukësin në kundërsulmet 
e saj. Verilindorët nga ana e tyre aktivizuan pas minutës 
së 58-të Kristal Abazajn dhe falë tij loja në sulm u 
gjallërua, madje Abazaj dy herë rresht iu afrua frikshëm 
portës durrsake, por fati këtë herë ishte me Teutën. Në 

minutën e 72-të ndodhi një episod i çuditshëm, kur topi 
preket me dorë në zonën e Kukësit, por për gjyqtarin 
duhej të vazhdonte loja. Teuta pretendoi penallti, por 
nuk pati këtë mendim arbitri. Në fakt, edhe pozicioni i 
mbrojtësit të Kukësit nuk ishte tamam brenda zonës por 
afër vijës, një rast i diskutueshëm. Me kalimin e kohës 
skuadrat shfaqin shenja lodhjeje dhe nuk guxojnë të 
lëshojnë terren për kundërshtarin, duke preferuar të 
ruajnë pozitat e tyre me shpresën se rivali do të gabojë. 
Ritmi ra ndjeshëm në minutat e fundit, për pasojë loja 
u bë e bezdisshme dhe pa ngjyra. Në këtë mënyrë nuk 
pati m raste goli dhe të dyja skuadrat dalin nga fusha me 
një barazim që e lë të hapur fatin e kualifikimit për në 
finale. Takimi i dytë midis tyre do të luhet në stadiumin 
“Niko Dovana” të qytetit të Durrësit. 

“Paqe” mes Kukësit e Teutës, kualifikimi mbetet për 90 minutat e ardhshme
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Herolind Shala e ka nisur për 
mrekulli këtë edicion në elitën e futbol-
lit norvegjez. Mesfushori i Kosovës ka 
shkëlqyer në pesë takimet e para, tek-
sa edhe Valerenga ka arritur rezultate 
realisht të mira, duke fituar dy takime, 
barazuar në dy tjera dhe ka pësuar një 
disfatë. Shala ka qenë lider i padisku-
tueshëm i skuadrës kryeqytetase, pasi 
ka shënuar një gol, ka asistuar në dy 
të tjerë dhe ka fituar një penallti ndaj 
ODD Ballklub. 28-vjeçari nuk e kaloi 
një vit të mirë atë të 2019 ku u përballë 
me shumë lëndime, mirëpo tani duket 
se i ka harruar ato duke shkëlqyer në 
fushë. Shala është duke kaluar vitin e 
fundit si lojtar i Valerengës dhe dëshi-
ron të lërë gjurmë tek klubi norvegjez.

LEGJIONARËTTë kuqtë mohojnë që të jenë në bisedime me Ilir Dajën, i besojnë punës së Sormanit

Adriatik BALLA

Partizani po bën përp-
jekje të fitojë ndeshjet e 
mbetura nga Superiorja, 
për të zënë një vend nderi 

në klasifikim, që do të thotë një 
nga tre vendet e para, pozicione 
që mundësojnë pjesëmarrjen në 
kompeticionet e UEFA-s. Në fakt, 
vendin e parë duket se po e “saldon” 
Tirana dhe është praktikisht po-
zicion i pamundur për Partizanin 
kur kanë mbetur edhe 5 xhiro nga 
fundi i garës, por për një vend të 
tretë duket se është plotësisht në 
garë dhe një pozicion i arritshëm, 
mjafton që “demat” të fitojnë due-
let direkte me rivalët e tyre që e 
lakmojnë këtë pozicion. Kjo pasi 
për vendet 2 dhe 3 që të çojnë 
në Europa League janë në garë 
përveç Partizanit edhe Kukësi, 
Teuta, Skënderbeu, e sidomos Laçi, 
ekipe që janë pranë njëri-tjetrin 
në tabelën e renditjes dhe kjo i ka 
dhënë madje garës një bukuri të 
veçantë. Padyshim që fundi mund 
të ketë surpriza, por të kuqtë duan 
të shmangin çdo skenar që i sheh 
ata jashtë Europës, por vështirësia 
për të realizuar objektivin është e 
madhe. Ndërkohë, në skuadër ka 
probleme, pasi, nëse ky objektiv 
nuk realizohet, atëherë sezoni 
është totalisht i dështuar. Por të 
kuqtë besojnë deri në fund dhe për 
t’i dhënë mbështetje skuadrës dhe 
trajnerit, ka menduar vetë klubi, i 
cili, me anë të një komunikate për 

shtyp shpërndarë në faqen zyrtare 
në “facebook” ka hedhur poshtë 
aludimet se trajneri Adolfo Sorma-
ni do të zëvendësohet nga Ilir Daja 
në fund të edicionit. Për t’i dhënë 
garanci trajnerit dhe stafit, klubi 
ka mbajtur qëndrim zyrtar, që u jep 
fund spekulimeve dhe hamendësi-
meve të shumta të krijuara rreth 
pankinës së Partizanit. 

Komunikata e Partizanit
Nisur nga lajmi që prej ditësh 

po qarkullon në media dhe portale 
të ndryshme në vend, FK Partizani 
ka detyrimin moral përkundrejt 
opinionit sportiv, por sidomos 
ndaj punonjësve dhe tifozerisë 
së skuadrës për të përgënjesh-
truar lajmin se klubi është në 
kontakte me trajnerë të tjerë për 
të marrë drejtimin e ekipit. FK 

Partizani dëshiron të informojë, 
sqarojë mediat dhe sportdashësit, 
se stafi teknik gëzon besimin dhe 
mbështetjen e drejtuesve të klubit 
për të punuar të qetë në arritjen 
e objektivit të mbetur në këtë 
sezon jo normal si ky i këtij viti, 
i kondicioniuar thellësisht nga 
situata e krijuar prej pandemisë. 
Saktësojmë se këto lajme nuk bë-
jnë gjë tjetër përveçse tentojnë të 
shpërqendrojnë ekipin nga detyra 
për ta mbyllur këtë fund kampi-
onati me përpjekjet maksimale. E 
vlerësojmë dhe respektojmë traj-
nerin Ilir Daja për atë çka arritur 
në drejtimin e mjaft ekipeve në 
kampionatin tonë, ashtu si respek-
tojmë dhe klubin e Skënderbeut 
për kampionatin dinjitoz që po 
zhvillon, por ky reagim i yni vjen 

Që Igli Tare është bërë 
“mjeshtër” në treg, këtë e kanë 
evidentuar edhe kritikët më të 
mëdhenj të merkatos në Itali, 
aq sa shqiptari ka marrë shumë 
çmime si drejtori sportiv më i 
mirë në Itali. Këtë edicion, ende 
pa përfunduar i vjetri dhe pa 
nisur zyrtarisht merkato e verës, 
Tare është hedhur në sulm për të 
afruar supertalentet në qarkul-
lim nëpërmjet manovrave të tij 
unikale. Jo vetëm kaq, por Tare 
u ka vënë syrin disa talenteve 
shqiptare, duke shfrytëzuar nd-
jenjën e përkatësisë dhe diskuti-

mit nga afër me bashkatdhetarët 
e tij. Në fakt, Lacio pritet të jetë 
shumë e lëvizshme në merkato, 
duke patur parasysh që disa 
lojtarë do të largohen dhe duhen 
zëvendësuar me të tjerë po aq 
të mirë, pasi kryeqytetasit do të 
luajnë në Champions sezonin e 
ardhshëm. Kumbulla është një 
prej objektivave dhe po bëhet 
maksimumi për të siguruar shër-
bimet e tij. Por ndërsa punohet 
për të, vazhdojnë përpjekjet për 
të sjellë në “Olimpico” të tjerë 
lojtarë. Është thuajse e kryer se 
Gonzalo Eskalante do të jetë 

futbollist i Lacios për sezonin e 
ardhshëm. Mesfushorit argjenti-
nas i ka përfunduar kontrata me 
Eibar dhe ka gjetur marrëveshjen 
me Lacion. Objektiv tjetër është 
Mërgim Vojvoda. Marusiç pritet 
të largohet nga klubi dhe ylli i 
Kosovës shihet si i duhuri për ta 
zëvendësuar. Mbrojtësi i Standart 
Liezh kërkohet edhe nga klube 
të tjerë të Serie A, por fakti se 
mund të luajë në Champions me 
Lacion e bën të zgjedhë klubin 
nga Roma. 7 milionë euro flitet 
se mjaftojnë për ta shkëputur atë 
nga Standart Liezhi.

Jo vetëm Kumbulla, Igli Tare sulmon 
në treg edhe për një talent të Kosovës

Herolind Shala shpërthen 
në futbollin norvegjez, 

merr oferta në treg

Hysaj në stol për 
Napolin, Gjimshiti 

titullar për Atalantën

Rrahmani po ndihmon 
Veronën të kapë Europën 
para se të kalojë tek Napoli

MESFUSHORI

MBROJTËSI

për të respektuar garën dhe mos 
prishur kurrsesi ekuilibrat në këtë 
fund sezoni. Ndaj kërkojmë nga të 
gjitha mediat që të jenë korrekte 
në pasqyrimin e informacioneve 
ashtu sikurse Partizani mbetet 
gjithmonë bashkëpunues me të 
gjithë dhe kërkon të trajtohet në 
të njëjtën mënyrë.

Kompleksi i ri sportiv
Ndërkohë që Partizani ka dalë 

jashtë luftës për trofe, pasi është 
eliminuar në Kupë nga Besëlidhja 
që në fazën paraçerekfinale, ashtu 
dhe në kampionat, ku Tirana ka gati 
20 pikë më shumë, duket se energ-
jitë e Partizanit janë përqendruar 
vetëm për arritjen e objektivit për 
pjesëmarrje në Europa League. 
Ndërkohë, të kuqtë mund të kreno-
hen me punën që është bërë nga 
presidenti i klubit, Gazmend Demi, 
tek kompleksi i ri i “demave”, një 
superkompleks sportiv, i vetmi tërë-
sisht privat deri më sot në Shqipëri, 
që do të mbulojë të gjitha nevojat e 
klubit të futbollit. Stadium, fusha 
stërvitore, hoteli, muzeu, ambiente 
ndihmëse për stërvitjen, akomodi-
min dhe ushqimin. Me pak fjalë një 
kompleks ultramodern, nga më të 
mëdhenjtë privatë në Ballkan, që 
do t’i japë Partizanit një shtysë të 
madhe për vitet në vazhdim. Duke 
kthyer Partizanin në bazë me shtëpi 
të vetën, për ta larguar nga rrugët 
ku ishte deri tani, kjo do të jetë sin-
jal i fortë për një dominim afatgjatë 
të klubit të kuq në konkurrencën 
për trofe në futbollin shqiptar. 

Hellas Verona e shqiptarëve ëndër-
ron një vend në Evropë. Nga një 
skuadër e sapo promovuar në Serie A, 
askush nuk priste të ketë këtë sukses, 
por sot Hellas Verona po e kërkon edhe 
një vend në garat e Evropës, në Europa 
League. Verona, me Amir Rrahmanin 
dhe Marash Kumbullën, që kanë bërë 
një sezon ëndrrash, të mërkurën morën 
një tjetër fitore, duke e mposhtur 3-2 në 
shtëpi Parmën. Kjo fitore i afroi ata në 
vetëm tri pikë larg vendit të gjashtë që 
dërgon në Europe, për të cilën pozitë po 
luftojnë Napoli dhe Milani. Natyrisht, 
ky është objektivi dhe Amir Rrahmani 
ka shkuar në “facebook”: “Të bashkuar 
për Hellas Veronën, pasi vetëm në këtë 
mënyrë mund të arrihen objektivat”.

Mbrëmë u luajt takimi Atalan-
ta-Napoli, ku interesi rritej për shkak 
të angazhimeve të lojtarëve të Kom-
bëtares kuqezi. dihet ë Elseid Hysaj 
është pjesë e Napolit, kurse mbrojtësi 
tjetër kuqezi, Berat Gjimshiti, është 
pjesë e Atalantës. Por ditën e djeshme 
shkodrani nuk e nisi titullar, duke qenë 
fillimisht rezervë. Kurse tek Atalanta 
ndodh ndryshe me Berat Gjimshitin, 
i cili është shndërruar në një lojtar të 
pazëvendësueshëm për ekipin nga 
Bergamo. Hysaj ende nuk ka bindur 
plotësisht Gatuzon se mund të luajë 
titullar në çdo ndeshje, por Gjimshiti 
është lider tek skuadra e trajnerit Gas-
perini. Ndeshja midis dy skuadrave ku 
luajnë shqiptarët ishte emocionuese.

Partizani u jep fund spekulimeve: Trajneri 
dhe stafi gëzojnë mbështetjen tonë

Altin Lala ka disa vite tashmë që është 
tërhequr nga futbolli, teksa pati një karrierë 
të spikatur si lojtar në Bundesligë, me Han-
overin, por edhe me përfaqësuesen kuqezi, 
duke qenë lojtari i dytë pas Canës me më 
shumë ndeshje si lojtar i përfaqësueses. 
Për cilësitë , lojën dhe natyrisht rolin e tij, 
Hanoveri jo vetëm organizoi ceremoninë e 
“lamtumirës”, por hoqi për ca kohë nga qa-
rkullimi numrin 8 të Altin Lalës. Ndërkohë, 
menjëherë më pas Lala mori rolin e menax-
herit dhe një nga lojtarët që ai administron 
është talenti i Kosovës, Milot Rashica. Ky i 
fundit, këtë merkato pritet të ndërrojë ekip 
këtë verë dhe në lidhje me këtë ka folur 

menaxheri i 23-vjeçarit, Altin Lala. Ish-ylli 
i Hanoverit dhe kombëtares sonë shprehet 
se preferenca është në Bundesliga, por do të 
shqyrtohen edhe mundësitë në Serie A dhe 
Premier Ligë. “Ku do të shkojë Rashica? Fil-
limisht mendja duhet të jetë te Verderi, pastaj 
do të flasim. Do të luhen ndeshjet e “Play-Out” 
dhe prandaj vetëm përqendrim te klubi. U 
rrezikua rënia dhe Rashica doli lojtari i 
ndeshjes duke e dërguar klubin në fazën që 
të diskutojë qëndrimin në Bundesligë. Duhet 
të ndahemi mirë me Verderin, kjo ka rëndësi. 
Pastaj do ta mbyllim këtë punë dhe Rashica 
do të jetë në ekipin e ri. Kampionati gjerman 
na pëlqen, pasi Miloti është ambientuar, por 

do t’i shohim të gjitha opsionet sepse është 
edhe Premier League dhe Serie A. Bëri ga-
bim De Biazi që nuk e mori në Europian? 
Po Rashica prapë për Kosovën po luan, të 
gjithë shqiptarë jemi. Jo se jam menaxheri 
i Rashicës, por nga talenti dhe e ardhmja, 
De Biazi duhej ta merrte në Europian. Ishte 
19-vjeçar dhe premtues, teksa kishte shënu-
ar 9 gola me ekipin. Nga çdo gjë e keqe del 
një më e mirë, tani Rashica mund të shkojë 
në Europian me Kosovën. Nejse kjo është 
e shkuara, nuk dua t’i kthehem. Shqipëria 
është me fat që ka Kumbullën, e kam parë 
ndaj Moldavisë dhe m’u duk sikur kishte 50 
ndeshje me Kombëtaren”, u shpreh Lala.

Altin Lala: Rashica? Po shqyrtojmë ofertat, në fokus mbetet Verderi
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Dua Lipa: Kënga “Boys Will Be Boys” 
flet edhe për përvojat personale

1- Album me harta. 2- Niseshte. 3- Aktori amerikan Xhek ... 4- Sta-
diumi ... Dovana. 5- Paralelet i kanë në fund. 6- Organizatë Terroriste. 
7- Sherr, grindje. 8- Goditje e fortë dhe e menjëhershme. 9- I thonë 
maces anglezët. 10- Ekspert Rentabël. 11- Një shtet europian. 13- Ka 
të tillë edhe televiziv, (L=I). 14- Ato të bien dakord dhe të ulen për të 
biseduar. 15- Pajisje elektronike që zëvendëson punën e njeriut. 16- 
Arsye, shkak. 18- Ajo nuk dhurohet, por fitohet. 19- ... Tafili te filmi 
“Shtigje lufte”. 20- Qengj i urtë që i shkon prapa së ëmës. 22- ... Soza, 
ish-futbollist uruguaian, ka luajtur me Lacion dhe Interin, (E-A). 23- 
Mundje kineze. 25- Ndan mënjanë. 26- Njësoj si dhënie fjale. 27- Velo, 
shkrimtar dhe piktor. 28- Filmi artistik “... e ngrohtë”. 29- Ish-aktori 
Prokop ... 30- Masë e sipërfaqes së tokës e barabartë me 4047m2. 32- 
Një ngjyrë. 33- Cohë për rroba pune. 34- Babaliu e këngës lirike në 
inic. 35- Komuniteti Europian. 

1- Shkencëtar që studion historinë e Shqipërisë. 7- Xhaçinto ..., 
ish-futbollist italian në mbrojtjen e Interit. 12- Shtrohet në dysheme. 
13- Një brejtës i vogël gjithmonë i frikshëm. 14- Mineral me ngjyrë të 
verdhë, përdoret për prodhimin e H2OSO4, i thonë ndryshe sulfur hekuri. 
15- Ndryshimet që pëson emri gjatë lakimit. 16- Adelina e shkrimeve në 
inic. 17- Ai i llambës magjike. 19- Shtëpi banimi. 20- Pjesa kryesore e 
portit. 21- Magazinë e madhe drithi, hangar ose ... 22- Ka për kryeqytet 
Maroku. 23- Është pjesë e pallatit. 24- Lumë në Gjermani. 25- Fshat 
bregdetar në jug, komshi me Dhërmiun. 26- Këngëtarja popullore Greta 
... 27- Gojëdhënë, legjendë. 28- Rrahje mendimesh në një diskutim të gjerë 
e të hapur për një çështje me rëndësi. 29- Mal në Korçë. 31- Shkencëtari 
francez Amper në inic. 32- Kalli misri pa kokrra. 33- Ai i Ana Frankut. 
34- Titull fisnik në Francë. 35- Luftëtar që del malit për liri. 36- Cvajgu i 
letërsisë austriake. 37- Masë gjatësie e barabartë me 10m.

Këngëtarja Dua Lipa ka qenë në izolim me 
të dashurin e saj Anwar Hadid, gjatë pandemisë 
së koronavirusit. Këngëtarja 24-vjeçare, tha 
për edicionin e ri të revistës së njohur “Elle” të 
muajit gusht se ka qenë një periudhë shumë e 
mirë karantinimi, me partnerin në Londër. Ajo 
shtoi se pushimi i vogël, që erdhi për shkak të 
qëndrimit brenda do t’i inspirojë njerëzit që të 
jenë më të vëmendshëm për mjedisin. Dua dhe 
Anwar u izoluan në një apartament në Londër, 
pasi u kthyen nga turneu i tyre australian dhe 
artistja i tha revistës “Elle” se ishte shumë e 
lumtur, që kaloi kaq shumë kohë me të. “Ne kemi 

shfrytëzuar maksimumin e situatës. Unë me sig-
uri kam qenë duke planifikuar të shkoj në turne, 
dhe duke menduar se kur do të jemi në gjendje ta 
shohim njëri-tjetrin. Të kesh gjithë kohën shtesë 
ishte vërtet e bukur. Ne po mundohemi të shohim 
anën e ndritshme”, pohon Lipa. Krijuesja e hitit 
“Electricity” foli edhe për muzikën dhe tha se po 
përpiqet të paraqesë barazinë gjinore, përmes 
këngës së saj “Boys Will Be Boys”. “Shpesh do të 
flas për barazinë e grave, veçanërisht në vendin 
e punës, por kjo këngë po flet për përvojat per-
sonale dhe dhimbjet në rritje të asaj, që është si 
të jesh femër”, shprehet Dua Lipa.

Tre mizat 
fluturake

Në një lokal herë pas here ta-
koheshin tre miza fluturake. Njëra 
prej tyre propozon që të takohen 
me grafik në çdo fillim muaji. 
Dhe kështu vendosën. Muajin e 
parë u takuan që të tria. Muajin 
e dytë u takuan vetëm dy dhe të 
mërzitura po bisedonin se shoqja 
e tyre mund të kishte ngordhur. 
Kur papritur ajo vjen në tavolinë 
dhe nis t’u rrëfejë se çfarë i kishte 
ndodhur:

-Dola si çdo mëngjes dhe 
duke zukatur shikoj një burrë me 
një portofol të hapur. Qëndroj tek 
portofoli i tij, por ai menjëherë e 
mbylli dhe e futi në xhep. Sot, pas 
gjashtë muajsh ai zotëria e hapi 
portofolin dhe unë fluturova men-
jëherë. Ndjehem shumë e lodhur 
nga fluturimi i gjatë.

Problemet
Babai i thotë djalit:
-Sërish sot ke marrë notë neg-

ative në provim?
Djali menjëherë i thotë:
-Është me të vërtetë e çu-

ditshme, me gjithë këto çmime 
që rriten, me gjithë luftërat dhe 
sëmundjet në mbarë botën. Të gji-
tha këto gjëra nuk të mërzisin kaq 
shumë. Por nëse unë marr notë të 
keqe në provim rebelohesh dhe 
shfaq shumë probleme.

Khloe Kardashian 
rinis romancën e 
saj me Thompson

Khloe Kardashian këtë kohë 
ka rindërtuar romancën e saj me 
Tristan Thompson teksa janë izolu-
ar së bashku në rezidencën e saj, në 
Kaliforni. Çifti u nda vitin e kaluar 
pas disa skandaleve të mashtrimit, 
por kanë ruajtur raporte të mira 
meqë kanë së bashku një vajzë të 
quajtur True, dy vjeçare. Por pasi 
kanë jetuar së bashku në izolim, ylli 
televiziv 36-vjeçare dhe ylli i NBA 
29-vjeçar, kanë çuar lidhjen e tyre 
në një nivel tjetër, tha një burim 
për revistën “People”. Burimi pranë 
“People” tha se Tristan po punon 
shumë për të treguar veten e tij se 
është një baba i mirë për True, që 
duket se po e sfidon Khloe për t’i 
dhënë atij një shans tjetër.

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

Mundohuni që të shmangni 
nervozizmin dhe polemikat e 
kota. Nëse ndiheni të lodhur, 
mundohuni që të gjeni kohë për 
të pushuar, pasi kështu do të keni 
më pak probleme.

23 shattor-22 tetor

Mundohuni që të mos nervo-
zoheni dhe të mos jepni përgjigje 
të nxituara për njeriun e zemrës, 
pasi rrezikoni që të shkatërroni 
raportin. Në punë, do të ketë 
përmirësime këtë ditë.

Virgjëresha 
23 korrik – 22 gusht

Luani 
22 gusht-22 shtator22 maj- 21 qershor

Binjakët Gaforrja 

Kjo është një situatë e fa-
vorshme për dashurinë, në sajë 
të pozicionit të yjeve. Miqësitë 
tani mund të transformohen në 
diçka më shumë. Në punë, do të 
merrni propozime të mira.

Në dashuri jeni duke jetuar 
një fazë rikuperimi, ku yjet do 
të jenë në anën tuaj dhe do ju 
shoqërojnë deri në mes të muajit, 
veç kujdes pasi mund të keni 
Hënën kundër.  

Ju pret një ditë intensive 
dhe pozitive sa i takon ndjenjave 
dhe raporteve ndërpersonale. 
Mundohuni që të jeni më të qetë, 
nëse ju duhet të çoni përpara një 
projekt në punë.  

Dashi Demi 

Edhe kjo e premte do të jetë 
një ditë mjaft e favorshme për 
dashurinë, ndaj mundohuni që 
të përfitoni. Ajo për të cilën keni 
nevojë urgjente, është më shumë 
kohë për të pushuar.

21 mars 20 prill

HOROSKOPI HOROSKOPI HOROSKOPI HOROSKOPI HOROSKOPI HOROSKOPI HOROSKOPI HOROSKOPI HOROSKOPI 

Planetet do të kenë ndikim 
pozitiv për ndjenjat, por situata 
do të jetë më e mirë, kur Venusi 
do luajë rol tejet pozitiv në shen-
jën tuaj. Momentalisht ju bëni 
mirë, që të rezistoni.

Mundohuni që të bëni ku-
jdes në dashuri, pasi e keni 
Hënën kundër dhe mund t’iu 
krijojë probleme në raportin në 
çift. Sa i takon punës, duhet të 
përballeni me probleme.

VERTIKAL 

HOROSKOPI HOROSKOPI HOROSKOPI HOROSKOPI HOROSKOPI HOROSKOPI HOROSKOPI HOROSKOPI HOROSKOPI 

22 qershor- 22 korrik21 prill – 21 maj
Një takim i fundit, mund të 

transformohet në diçka shumë 
më të rëndësishme, ndaj lëreni 
veten të lirë. Marsi do të jetë në 
anën tuaj, si për sa i takon ndjen-
jave edhe për punën.

Suzuki, në vjeshtë në tregun 
europian me SUV-in e ri

Ata që janë vetëm duhet të 
dalin dhe të bëjnë njohje të reja, 
pasi vetëm kështu do të kenë 
mundësi, që të takojnë njeriun e 
duhur. Hëna është në anën tuaj 
dhe ju favorizon.

HORIZONTAL  

Në dashuri nuk do të ketë 
asnjë zhvillim pozitiv për ata që 
janë vetëm, ndërsa kush është 
në çift do të vazhdojë qetësisht. 
Sa i takon punës, do të ketë 
probleme dhe shqetësime.

Kjo e premte do të jetë mjaft 
pozitive sa i takon ndjenjave, ku 
do të keni në shenjën tuaj Mars-
in, dhe Venusin. Mundohuni 
vetëm që të pushoni më shumë, 
pasi do të jeni më të lodhur.  

Përgjigjet e fjalëkryqit

Fjalëkryq i shifruar

Hoteli i larë 
me flori hap dyert 

për vizitorët

1- Karrocë e hapur e tërhequr nga dy 
kuaj. 5- Grumbull malesh të larta, bjeshkë. 9- 
Lumi i Elbasanit, degë e lumit Shkumbin. 11- 
Avokat, shkurt. 13- Venë gjaku. 14- Maskanji 
kompozitor në inic. 15- ... kafe. 17- Lloj pesh-
ku deti. 18- Banor i një krahine në jug të ven-
dit. 19- Janë ato të kuzhinës. 21- Tufë kafshësh. 
22- Fshehtas. 23- ... Peci, botoi gazetën e parë 
shqip në Amerikë. 24- Mikhail ..., ish-shahisti 
rus kampion. 26- “Mbreti ...” drtamë me 5 akte 
nga Shekspir. 27- I thonë maces anglezët. 28- 
Zotëroj 30- Bukuri, hijeshi, i ra një ... i bukur. 
32- Organizatë terroriste. 33- ... Pauer, ish-sek-
retar i NATO-s. 35- Sektori Edukativ. 36- Garë 
vrapimi e gjatë në natyrë. 38- Automjete apo 
pajisje të papërdorshme. 40- Lartësira në mes 
të Palestinës dhe Izraelit. 41- Njësoj si zili apo 
smirë. 43- Një ekip futbolli i Selanikut në 
Greqi. 45- Është kryeqyteti i Togos në Afrikë. 
46- Janë shokë të ngushtë dhe të sinqertë. 
47- Stacioni ndërplanetar rus në hapësirë. 
49- Patrioti ... Pjetër Gega. 50- Largohu. 51- 
Është rojtar pylli. 53- Trebeshina i letrave 
në inic. 54- Pelerina e priftit. 56- Ai vërteton 
identitetin. 57- Krantja i muzikës.

1- Porosi e fundit. 2- Zajmi piktor, në inic. 
3- ... Spencer. 4- Nuk i tregohen ato babait. 
5- Kofi ..., ish-Sekretar i OKB-së. 6- Nuk është 
vend i zënë, por i ..., i pashquar. 8- Cilësi e zërit. 
10- Përbëhet nga azoti dhe hidrogjeni, hyn 
në përbërjen e shumë kripërave. 12- Vyshket. 
14- Letër e egjiptianëve të vjetër. 16- Dhoma 
e ulët e Parlamentit italian. 18- “Pyes ...” një 
këngë fituese në festival.  20- Vilhelm ... , Heroi 
Kombëtar i Zvicrës. 21- Helmut ..., ish-kancelar i 
Gjermanisë. 25- Mikael ..., ish-futbollist gjerman. 
27- Një fjalë pa qëllim. 28- Lloj peshku liqeni me 
pika të kuqe në trup. 29- Lloj jeleku me mëngë e 
me kopsa përpara. 31- Lloj kërcimi modern. 33- 
Është peshk liqeni, por me shumë hala. 34- Ato 
mund të jenë të nxënësit, por edhe proteste. 36- 
Qytezë në rrethin e Korçës. 37- Markë aparati 
fotografik japonez. 38- Njëri muaj i vitit. 39- ... 
Hoti, ish-kryetar i Partisë Ekologjike. 40- Deve. 
42- Ai drejton një universitet apo fakultet. 44- 
Elsa e klëngës lirike. 47- Një shtet afrikan me 
kryeqytet Bamako. 48- Vendqëndrimi i anijeve 
para se të hyjnë në port. 51- Është lidhëse. 52- 
Grup këngëtarësh. 54- Veliaj kryebashkiak, në 
inic. 55- Ndërmarrje Minerale.
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Dolce Hanoi Golden Lake ka një inves-
tim me 200 milionë dollarë dhe është hoteli 
i parë në botë i larë në flori, që ka hapur 
dyert për vizitorët në kryeqytetin e Vietnamit, 
Hanoi. Bëhet fjalë për një hotel me pesë yje 
tejet luksoz brenda të cilit shkëlqen gjithçka, 
duke filluar nga orenditë e deri te muret. Në 
dhoma, filxhanët e kafesë janë të larë me 
flori prej 24 karatëve si dhe pirunët, lugët e 
dushët. Gjithashtu edhe pishina është e larë 
në flori. Hoteli me një vlerë kaq të madhe 
ka gjithsej 25 kate nëpër të cilat janë të 
shpërndara 260 dhoma luksoze, të cilat nuk 
kushtojnë pak për ata që duan të rrinë aty.

Prodhuesi japonez Suzuki do ti ofrojë 
klientëve në Evropë nga vjeshta një Across 
SUV i ri me një motor hibrid “plug-in”, e cila 
nuk është gjë tjetër veçse një Toyota RAV4 
i ripaketuar. Hybrid Suzuki Across Plug-in 
është modeli i parë i kësaj kompanie e krijuar 
në bashkëpunim me Toyota, për të mbërri-
tur në tregun evropian. Në thelb, është një 
Hybrid Toyota RAV4 Plug-In, me një dizajn 
paksa të ndryshëm të pjesës së përparme 
të automjetit dhe ndryshime të vogla stili 
brenda dhe jashtë. Suzuki ndryshoi fenerët, 
grilat e radiatorit, por ADN-ja e Toyota RAV4 
mbeti mbizotëruese. SUV i ri Suzuki do të 
arrijë në dyqanet evropiane gjatë vjeshtës, 
kohë kur do të dihet dhe çmimi.
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Adriatik BALLA

Situata në gjirin e Bar-
celonës është e ten-
sionuar. Nuk është 
në pikëpyetje vetëm 

trajneri Kuike Setien, por 
njëherësh edhe lojtarët më 
cilësorë të grupit, pasi Barça 
e këtij edicioni po dështon 
në mënyrë spektakolare në 
të gjitha garat sezonale. Së 
fundmi rikthehet në skenë 
gjendja e sulmuesit Antuan 
Griezman, i cili jo vetëm ka 
përfunduar në stol, por mëso-
het në mediat iberike se ai po 
projekton largimin nga “Kamp 
Nou”. Shkak, si gjithmonë, 
duket se mbetet raporti jo i 
mirë me Lionel Mesin. Shkurt 
dhe qartë: ata nuk shkojnë 
mirë bashkë. Sipas medieve 
spanjolle, sulmuesi francez 
është i pakënaqur me trajtimin 
që po i bëhet tek gjiganti kata-
lanas. Antuan Griezman është 
mjaft i pakënaqur në Barce-
lonë. Sulmuesi francez nuk ka 
shkëlqyer sa duhet në “Camp 
Nou”, e në ndërkohë nuk është 
i kënaqur me tretmanin që po i 
bëhet. E kulmi arriti në ndeshje 
me Atletiko Madridin, kur tra-
jneri Kuike Setien e inkuadroi 
në lojë vetëm në minutën e 

Peroti: Fushat e Serisë A 
skandal, më keq se ato të 
kategorisë III në Argjentinë

TRAJNERI I kënaqur me skuadrën por jo me 
atë çfarë shkruhet në media. Antonio 
Konte trajneri i Interit, pas suksesit 6-0 
ndaj Breshias foli me superlativa për 
futbollistët e tij, por në të njëjtën kohë 
sulmoi mediat dhe të gjithë personat 
dashakeqës ndaj Interit, që sipas tra-
jnerit e sulmojnë pa të drejtë ekipin, 
ndërkohë që nëse kanë diçka kundër 
skuadrës duhet të sulmojnë pikërisht 
Konten dhe jo futbollistët. “Shënuam 
6 gola dhe nuk pësuam asnjë dhe nor-
malisht jemi të kënaqur. Disa duan ta 

shohin gotën gjysmë të zbrazur dhe jo 
gjysmë të mbushur. Ata duan të krijojnë 
probleme, por mua nuk më intereson 
kjo. Nëse doni të sulmoni dikë, më 
sulmoni mua e jo klubin e futbollistët”, 
tha Konte, pas fitores 6-0 që Interi 
mori kundër skuadrës së Breshias. 
Italiani më pas shtoi: “Jemi duke punuar 
shumë, e kemi shfrytëzuar maksimal-
isht periudhën e izolimit për të provuar 
diçka ndryshe në aspektin taktik. Mund 
ta them që ekipi më ka pëlqyer kohët 
e fundit, pasi kam parë që idetë tona 

dhe ato që praktikojmë po realizohen. 
Në fund pastaj jo gjithmonë rezultati 
përputhet me lojën që bën. Gjithsesi kjo 
nuk do të thotë që gjithçka është e zezë. 
Kjo është një skuadër që nuk mund të 
qortohet për sakrificën, vendosjen e 
zemrës në fushë. Gjithsesi, duhet më 
shumë përqendrim, që të bëhen sa më 
pak gabime dhe të tregohemi sa më 
pak naivë. Momente të tilla mund të 
na heqin pikë dhe nga ana tjetër mund 
të na shkatërrojnë psikologjikisht”, 
nënvizoi Konte.

KOHËZGJATJA MERKATO TEKNIKU

Trajneri Sarri kërkon tek Juve 
“yllin” e tij, Zhorzhinjon

Ajo ishte një ndeshje e 
zakonshme kampionati, 
por kohëzgjatja e saj e bëri 
të jashtëzakonshme. Kësh-
tu, sfida e kampionatit rus e 
vlefshme për javën e 25-të të 
kampionatit mes Rostov dhe 
Krasnodar ka hyrë në historinë 
e futbollit botëror për një fakt 
shumë të veçantë, minutat sht-
esë në fund të ndeshjes kanë 
zgjatur më shumë se pushimi 
mes dy pjesëve. Përfshirë edhe 
minutat shtesë të pjesës së 
parë në këtë sfidë janë luajtur 
111 minuta e 15 sekonda kohë 
efektive. Pas vërshëllimës së 
trefishtë të gjyqtarit Meshkov 
në Rostov Arena, kronometri 

Juventusi i ka premtuar 
trajnerit Mauricio Sarri se 
do të afrojë benjaminin e tij, 
italo-brazilianin Zhorzhinjo. 
Këtë të fundit tekniku italian 
e mori me vete te Çelsi dy 
vite më parë, ndërsa tani e 
dëshiron tek Juventusi, për 
të pasur mundësi të aplikojë 
skemat e tij. Pikërisht për 
këtë arsye, Paratiçi duket se 
ka nisur negociatat me Çelsin, 
që është gati të heqë dorë nga 
Zhorzhinjo, por kërkon në 
këmbim një shifër prej rreth 
60 mln eurosh, pak a shumë 
aq sa shpenzoi për ta marrë 
nga Napoli në 2018-ën. Plani 
i Paratiçit është që të përfshi-

Tekniku Mauricio Poçe-
tino përflitet në media të 
ndryshme sportive se mund 
të emërohet në krye të disa 
klubeve të mëdha, por deri 
më tani këto kanë mbetur 
vetëm spekulime. Së fundmi, 
në Portugali është raportuar 
se Poçetino ka refuzuar që të 
marrë drejtimin e Benfikës, 
që ka mbetur pa trajner. 
Poçetino nuk ka dashur që të 
marrë drejtimin e klubit por-
tugez, pasi pret që të emëro-
het në krye të ndonjë gjiganti 
evropian. Benfikën e kanë 
refuzuar edhe disa emra të 
mëdhenj, si Hoze Murinjo e 
Masimiliano Alegri. Bëhet 

shënonte 109 minuta e 13 se-
konda, pra më shumë se 19 
minuta shtesë vetëm në pjesën 
e fundit. Takimi Rostov-Kras-
nodar u mbyll në barazim 1-1.

e ditur se pasi Poçetino e 
refuzoi postën e trajnerit të 
Benfikës, emri tjetër që po 
përmendet është Unai Emeri, 
ish-trajner i Arsenalit.

90-të. Mediumi britanik “Daily 
Star” shkruan se kampioni i 
botës me Francën po e mendon 
largimin nga Barça, vetëm 
një vit pasi u transferua aty. 
Ndërkohë, nëse ndodh kjo, 
klubet më të interesuara për 
ish-futbollistin e Atletikos janë 
Arsenali dhe Interi. Griezman 
ishte njëri prej sulmuesve më 
të rrezikshëm në futbollin ev-
ropian viteve të fundit. Ndër-
kohë, një ish—lojtar francez, 
Kristof Dugarri, ka ironizuar 
në marrëdhëniet mes Griezm-
ani dhe Mesit, duke thënë se 
ish-sulmuesi i Atletikos nuk 
duhet të ketë frikë nga një 

Antuan Griezman në stol, francezi ideon 
largimin nga Barcelona në fund të sezonit

fëmijë autik e 1.5 metra. Nat-
yrisht, deklaratat e tij nënkup-
tojnë që pozicioni i Griezman-
it tek Barcelona kushtëzohet 
nga forca e pushtetit që ka 
argjentinasi në radhët e klubit 
katalanas. Kështu, Kristofe 
Dugarri tashmë në moshën 
48-vjeçare do të mbahet mend 
gjithmonë si nga sulmuesit më 
me emër që ka patur Bordo 
në historinë e saj, kjo për 
faktin pasi ai arriti të fitonte 
3 trofe madhorë si pjesë e 
kombëtares franceze, Kupën 
e Botës në vitin 1998, Euro 
2000 dhe Kupën e Konfeder-
atave në vitin 2001. Dugarri 

Sulmuesi nuk po kalon momente të mira. Ai nuk shihet si bashkëpunues 
me sulmuesin kryesor, Lionel Mesin, dhe kjo e lë në hije atë tek blaugranat

jë në marrëveshje francezin 
Adrien Rabiot, i cili nuk ka 
bindur në Torino dhe shifra 
për kartonin e Zhorzhinjos do 
të përgjysmohej.

Ndeshje rekord në Rusi, Rostov- 
Krasnodar zgjat 120 minuta

Konte: Më mirë 
më shani mua, 
mos i prekni 
lojtarët e Interit

Ai është një nga futbol-
listët prej të cilit pritej shumë, 
nisur nga potenciali që shpre-
hur në moshë fare të re, por 
më pas dëmtimet ia penguan 
shpërthimin. Diego Peroti mund 
të kishte arritur më shumë 
në karrierë, por ato që e kanë 
mbajtur në nivele jo të larta 
kanë qenë dëmtime e shpeshta 
muskulore që ia janë kthyer 
në makth të vërtetë. Peroti e di 
mirë këtë pjesë, ndërsa thekson 
se fushat e Serisë A janë të 
ngjashme me ato të kategorive 
të treta në Argjentinë. “Kam një 
raport shumë të ndërlikuar me 
dëmtimet. E di që janë pjesë e 
punës sonë, por disa futbollistë 

i vuajnë më tepër. Unë vuaj 
shumë nga dëmtimet musku-
lore. Nuk janë të rëndë dhe për 
një muaj të kalojnë. Por, kur vinë 
njëri pas tjetrit, të lodhin. Me 
vitet që kalojnë bëhen gjithnjë e 
më të bezdisshme. Nuk të bëhen 
më as të shkosh në klinikë dhe 
të kurohesh, shpresoj që në të 
ardhmen të kem më shumë fat. 
Futbolli Italian është shumë i 
komplikuar sepse është taktik. 
Pastaj fushat janë një katastrofë. 
Luan me Milanin apo Interin 
dhe fusha të ngjan si një e kate-
gorisë së tretë në Argjentinë. Në 
Spanjë, luaje kundër Almerias 
së vendi të fundit dhe fusha ishte 
perfekte”, tha ai.

Poçetino refuzon të drejtojë 
Porton, do një klub anglez

ka qenë edhe pjesë e Barce-
lonës në sezonin 1997-1998 
ku arriti të fitonte La Ligan 
me “blaugrana” por pa lënë 
ndonjë shenjë të madhe. Ak-
tualiteti blaugrana i intereson 
ish-sulmuesit të kombëtares 
franceze i cili në një intervistë 
ka bërë disa deklarata të forta 
kundër yllit argjentinas Lionel 
Mesi duke i dhënë kurajo në të 
njëjtën kohë bashkëkombasit 
të tij Antuan Griezman i cili 
aktualisht bën pjesë në listën e 
10 blerjeve më të dështuara të 
Barçës dhe po gjen pak hapë-
sira në formacion me trajnerin 
Kuike Setien në stol. Dugarri e 
ka tepruar me frazat e tij duke 
e cilësuar Mesin si një djalosh 
të shkurtër dhe gjysmë autik. 
“Pse duhet të jetë i Griezman 
i frikësuar nga ai? A mund 
të jesh i frikësuar nga një 
djalosh i shkurtër dhe gjysmë 
autik? Nëse ai ka një problem, 
atëherë mund ta hash me 
dhëmbë atë. Edhe Setien jam 
i bindur se nuk ka asgjë me 
Griezman, por nuk ka sjelljen 
e një tekniku të madh. Thjesht 
është një i paaftë”, u shpreh 
Dugarri me fjalë shumë të 
rënda kundrejt 6-herë fituesit 
të “Topit të Artë” por edhe ndaj 
trajnerit aktual të Barcelonës.
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