
Shpenzimet e buxhetit për vitin 2020 janë të 
fokusuar në përmirësimin e organeve policore, struk-
turës së OFL dhe SPAK. Të mërkurën parlamenti 
votoi ndryshimet në buxhet.  Saktësisht, shpenzimet 
e përgjithshme të buxhetit rriten me rreth 30.2 
miliardë lekë, kështu për vitin 2020... 
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Nga Gjon BRUÇI

SPAK-u bëhet 
“KAPS”!

Ndryshimet në buxhet, nga 
shtimi i numrit të policëve, 
tek forcimi i OFL dhe blerja 
e pajisjeve për SPAK, ja si 

do të ndahen paratë

Presidenti Ilir Meta ka dekretuar ditën e 
djeshme ndryshimet e marrëveshjes së 5 qershorit 
dhe ka sulmuar qeverinë sërish, duke kërcënuar me 
ngritje të popullit si në 2 mars. Zëdhënësi i Presiden-
tit, Tedi Blushi me anë të një postimi në rrjetin social 
Facebook, ka bërë me dije se Meta ka dekretuar pa 
vonesë Kodin Zgjedhor të ndryshuar. “Kuvendi i 
Shqipërisë përmes shkresës Nr.1961... 

Qëndrimet e Partisë Popullore Europiane, e 
cila doli kundër miratimit të ndryshimeve kus-
htetuese, kanë gjetur mbështetje dhe vlerësim 
nga Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste 
për Integrim. Por kundër këtyre deklaratave ka 
dalë mazhoranaca, e cila shprehet se po nxitet 
përçarje politike. Ish deputeti i LSI...

PD-LSI vlerësojnë qëndrimin 
e PPE, mazhoranca reagon 

ashpër, i akuzon se po 
nxisin përçarje politike

Miratimi i ndryshimeve kushtetuese në Ku-
vend është komentuar ashpër nga Partia Popullore 
Europiane. Ka qenë zëdhënësi i PPE, eurodeputeti 
gjerman Michael Gahler, i cili përmes një postimi ka 
akuzuar mazhorancën se ka bërë... 

PPE reagon ashpër për 
ndryshimet kushtetuese: 

Qeveria nuk mund të 
ndërmarrë veprime arbitrare, 
negociatat me BE në rrezik

Meta dekreton ndryshimet e 
marrëveshjes së 5 qershorit 
dhe sulmon sërish qeverinë, 

kërcënon me ngritjen e popullit

Pas ngritjes së BKH, DASH zbardh 
planin: Ja si do shkohet te zyrtarët 
e korruptuar, reforma s’ka kthim, do 
presim lidhjet e politikës në drejtësi

Faqe 11

Fatos Klosi: Ndryshimet kushtetuese të 
nevojshme, reagimet e Metës aspak normale, 
shfrytëzon Presidencën për të bërë opozitë

Gjykata Kushtetuese e bllokuar edhe këtë vit, 
afatet e ankimimeve në Apel mbajnë peng 

rihapjen e garës nga Kuvendi dhe Presidenca

Faqe 2-3

Faqe 6

Faqe 7

Mbyllet numërimi, ja kush do të 
jenë drejtuesit e rinj në universitetet 
e vendit, Universiteti i Tiranës drejt 
një fryme të re me Artan Hoxhën

Lista e plotë, ja dekanët dhe shefat 
e departamenteve të zgjedhur 

në fakultetet e Tiranës dhe 
rretheve, rikonfirmohet Kule

Është mbyllur ditën e djeshme numërimi i votave për postet drejtuese në 
universitetet e vendit. Janë zbardhur emrat e rektorëve në të gjitha universitet 
e vendit, si dhe dekanët në disa prej fakulteteve kryesore në vend...

Lista e plotë e fituesve në Fakultetin e Tiranës dhe Universitet e rretheve 
është zbardhur ditën e djeshme. Disa prej fakulteteve të Universitetit të 
Tiranës nuk kanë pësuar ndryshim, pasi në Fakultetin e Ekonomisë... Faqe 8 Faqe 9

Faqe 5

Nga Bardhyl BEJKO 

Çifti presidencial: Rama 
ka mbaru, nuk ka babë 

e bir me e shpëtu!

Nga Gjon NEÇAJ  

Republikë partish 
apo demokraci 

e vërtetë…

Ish kreu i Shërbimit Informativ të Shtetit, 
Fatos Klosi komentoi ditën e djeshme miratimin e 
ndryshimeve kushtetuese nga Parlamenti, si dhe 

qëndrimet e mbajtura nga politikanët në vend. 
Për Klosin, ndryshimet kushtetuese dhe hapja e 
listave ka qenë e nevojshme dhe qytetarët sipas 

tij kanë kohë që e presin këtë gjë. I kontaktuar 
nga gazeta “SOT”, ish kreu i SHISH deklaroi se 
ndryshimet kushtetuese janë vetëm... 

Rama: Basha të vijë në tryezë 
sepse nuk e ndajmë nga Monika, 
Metës t’i vijë turp që sulmon babin 
tim, vetëm fashistët e bëjnë këtë Faqe 10

Faqe 4
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Kushtetuesja e bllokuar edhe këtë vit, 
afatet e ankimimeve në Apel mbajnë peng 

rihapjen e garës nga Kuvendi dhe Presidenca

Ja sa pritet të zgjasë procedura e zgjedhjes së anëtarëve të rinj 

SHISH nxjerr listën: Ja faktorët që po cenojnë stabilitetin 
rajonal, nga korrupsioni i elitave politike, tek nacionalizmi

Shërbimi Informativ Kombëtar ka hartuar një 
listë me të gjithë elementët problematike në vendin 
tonë dhe shtetet fqinje që cenojnë stabilitetin në 
Ballkan. Në raportin e punës për vitin që lamë pas 
thuhet, se një element që ndikon në stabilitetin 
rajonal janë zhvillimet e brishta politike dhe të 
sigurisë në rajon, retorikë e shtuar nacionaliste dhe 
qëndrime refraktare. Tjetër element është mungesa 
e përparimit në dialogun Kosovë-Serbi, me ndërm-
jetësimin e BE-së. Po ashtu përmenden: Instrumen-
talizim i pakicave me synim ruajtjen e status quo-së 
dhe nxjerrjen e përfitimeve politike; Përfshirja në 
afera korruptive e elitave politike; Çështjet e pazg-
jidhura në marrëdhëniet ndërshtetërore me ndikim 

në retorikën nacionaliste ekstreme, aktivitetet e 
lëvizjeve politike, shoqatave dhe asociacioneve me 
agjenda nacionaliste ekstreme dhe presione ndaj 
maxhorancave qeverisëse; Krimi i organizuar si 
kërcënim për rajonin, i cili mbetet rrugë tranzite, 
për grupet shumë-etnike dhe me lidhje ndërkom-
bëtare. Individë e grupe nga diasporat ballkanike 
janë shndërruar në ura lidhëse mes krimit të organ-
izuar rajonal me atë ndërkombëtar; Emigracioni i 
paligjshëm. Synon përdorimin e rajonit si tranzit 
drejt BE-së. Grupet që merren me trafikimin e 
qenieve njerëzore kanë shtuar aktivitetin, duke 
përfituar nga gjendja në kampet e pritjes, kapac-
itetet e reduktuara, përdorimi i dokumenteve të 

falsifikuara, bashkëpunimi me elementë kriminalë 
dhe rrjete të trafikut njerëzor, shfrytëzimi i pikave 
të dobëta në kufirin e gjelbër. Një tjetër element që 
HSISH ka cilësuar problematik është korrupsioni. 
“Korrupsioni (por edhe perceptimi mbi nivelin e tij) 
minon besimin e publikut te qeverisja e mirë dhe 
sundimi i ligjit, cenon zhvillimin e vendit, forcimin 
e institucioneve, rritjen e qëndrueshme ekono-
mike, mbetet faktor me rrezikshmëri të lartë që 
ngadalëson dhe dëmton procesin e reformave për 
arritjen e standardeve drejt integrimit evropian, si 
dhe dekurajon investimet e brendshme e të huaja, 
të nevojshme për të krijuar mundësi punësimi për 
të gjithë. Me gjithë hapat pozitivë në luftën kundër 

korrupsionit, fokusit të shtuar të shtetit në kuadër 
të reformave dhe nismave konkrete në këtë dre-
jtim, kjo dukuri vijon të shfaqet problematike në 
sistemin e drejtësisë dhe disa segmente të admin-
istratës publike. Për shkak të masave të shtuara 
kundër korrupsionit dhe reformës në drejtësi, 
elementë të sistemit të drejtësisë shfaqin kujdes të 
shtuar për të shmangur ekspozimin dhe lidhjet me 
elementë të besuar me akses direkt në Veting, si dhe 
dëshirë për të dëshmuar performancë në proceset 
gjyqësore të drejtuara prej tyre, përmes formulimit 
të akuzave, zvarritjes së procedurave apo dhënies 
së vendimeve maksimale të parashikuara në ligj”, 
shprehet SHISH. 

Kliti TOPALLI

Gjykata Kushtetuese edhe 
këtë vit pritet të mos jetë 
funksionale. Edhe pse është 
një kusht i Bashkimit Eu-

ropian, sinjalet janë se numri i nev-
ojshëm prej 6 anëtarësh do të dojë 
shumë kohë të arrihet. Më 17 korrik 
Këshilli i Emërimeve në Drejtësi 
skualifikoi nga gara të gjithë kandi-
datët, duke bërë që gjithçka të nisë 
nga zeroja. Gazeta u interesua pranë 
KED mbi rrugët që do të ndiqen dhe a 
janë njoftuar Kuvend me Presidencën 
për të rihapur garën. U mësua se një 
gjë e tillë nuk ka ndodhur për shkak 
të afateve të ankimimit. Secilit prej të 
shkarkuarve i lind e drejta që brenda 
5 viteve nga zbardhja e vendimit të 
arsyetuar të bëjë ankimim në Gjykatën 
Administrative të Apelit. Për shkak të 
këtyre afateve institucionet janë ende 
larg rihapjes së garës. Nëse askush 
nuk i drejtohet gjykatës, po nëse kjo 
e fundi nuk pranon animimet, siç ka 
ndodhur deri më tani në të gjitha ras-
tet e tjera, atëherë KED do të kërkojë 
nga institucionet e emërtesës të hapin 
garën. Por sipas ligjit, si Kuvendi ashtu 
dhe Presidenca do të duan rreth një 
muaj të përmbyllin listat e tyre dhe më 
pas t’i dërgojnë në Këshillin e Emëri-
meve në Drejtësi, i cili do të bëjë verifi-
kimet e nevojshme. Tradita ka treguar 
se KED do rreth 3 muaj që të mbyllë 
procesin e verifikimit, intervistimit dhe 
përzgjedhjes. Pra edhe sikur Kuvendi 
me Presidencën të hapin garën në 
gusht, emrat do shkojnë në shtator. 
Nga ana tjetër në fillim të dhjetorit do 
të ndryshojë përbërja e KED. Sipas 
ligjit do të hidhet shorti për të zgjedhur 
anëtarët e tjerë dhe kjo pritet të krijojë 
vonesa në vijimin e punës. Pra me 
gjasë edhe këtë vit Kushtetuesja do të 
ketë vetëm 3 anëtarë, përfshirë Vitore 
Tushën që është pa mandat. Nga ana 
tjetër kemi një vakancë të shpallur nga 
Presidenti për të cilën KED ka shtyrë 
vendimmarrjen, por nuk është çudi që 
dhe aty të kërkohet rihapja e garës, 
çka do e bënte akoma më të vështirë 
plotësimin e 6 emrave. Por vonesa më 
e madhe vjen nga Gjykata e Lartë. 
Sipas ligjit, 3 anëtarë të Kushtetueses 
i zgjedh Kuvendi, 3 presidenti dhe 3 
Gjykata e Lartë. Por kjo e fundit nuk 

Procedura e zgjedhjes së 
anëtarëve të Kushtetueses 

nga Gjykata e Lartë

1. Kryetari i Gjykatës Kus-
htetuese, sipas këtij ligji, njofton për 
vendin vakant Kryetarin e Gjykatës 
së Lartë, i cili shpall në mjetet e in-
formimit publik dhe në faqen zyrtare 
të internetit hapjen e procedurës së 
aplikimit. Kryetari i Gjykatës së Lartë 
pranon kandidaturat brenda 30 ditëve 
nga njoftimi, i bën ato publike dhe 
ia dërgon Këshillit të Emërimeve në 
Drejtësi. Institucionet publike që kanë 
lidhje me sistemin e drejtësisë, organ-
izata të shoqërisë civile me veprimtari 
në mbrojtjen e të drejtave të njeriut ose 
të krijuara për mbrojtjen e interesave 
të përdoruesve të sistemit të drejtësisë 
mund të paraqesin opinionet e tyre në 
lidhje me kandidaturat pranë Këshillit 
të Emërimeve në Drejtësi

2. Këshilli i Emërimeve në Dre-
jtësi, pas vlerësimit të kushteve dhe 
kritereve të emërimit, brenda 10 
ditëve rendit kandidatët dhe i para-
qet Kryetarit të Gjykatës së Lartë 
raportin e miratuar me shumicën e 
të gjithë anëtarëve, bashkë me listën 
dhe dokumentacionin shoqërues, për 
çdo kandidat. Raporti i arsyetuar, pasi 
miratohet me shumicën e votave të të 
gjithë anëtarëve të Këshillit të Emëri-
meve në Drejtësi, publikohet.

3. Kryetari i Gjykatës së Lartë 
thërret mbledhjen e posaçme të 
gjyqtarëve të Gjykatës së Lartë. 
Mbledhja është e vlefshme nëse mar-
rin pjesë jo më pak se tre të katërtat 
e të gjithë gjyqtarëve të Gjykatës së 
Lartë. Lista me kandidatët u bëhet 
e njohur më parë të gjithë pjesëmar-
rësve në mbledhje.

4. Për çdo vend vakant votohet 
për secilin nga kandidatët e renditur 
në tre vendet e para të listës. Kandi-
dati që merr tri të pestat e votave të 
gjyqtarëve të pranishëm shpallet i 
zgjedhur. Nëse nuk arrihet shumica e 
nevojshme, kandidati i renditur i pari 
nga Këshilli i Emërimeve në Drejtësi 
konsiderohet i zgjedhur.

5. Emri i gjyqtarit të zgjedhur 
i njoftohet menjëherë Kryetarit të 
Kuvendit, Presidentit të Republikës 
dhe Kryetarit të Gjykatës Kushtetuese.

bën dot asgjë pa pasur kuorumin e 
nevojshëm prej ¾ e anëtarëve. Gjykata 
e Lartë ka 19 anëtarë dhe duhet që të 
jenë 14 anëtarë që të votojnë. Ky proces 
pritet të hajë shumë kohë dhe me gjasë 
as vitin tjetër Kushtetuesja nuk do të 
ketë 9 anëtarë. 

Procedura e zgjedhjes 
nga Presidenti

Këshilli i Emërimeve në Drejtë-
si, pas vlerësimit të kushteve dhe të 
kritereve të emërimit, brenda 10 ditëve 
nga zhvillimi i mbledhjes harton një 
listë përfundimtare duke renditur 
kandidatët. Nëse ka më shumë se 
një vend vakant, Këshilli harton dy 
lista të veçanta, një prej të cilave është 
me kandidatët që vijnë nga radhët 
e gjyqësorit. Lista shoqërohet nga 
një raport me shkrim ku analizohet 
plotësimi i kushteve dhe kritereve lig-
jore për secilin kandidat. Raporti i ar-
syetuar, pasi ,miratohet me shumicën e 
votave të të gjithë anëtarëve të Këshillit 
të Emërimeve në Drejtësi, publikohet. 
Presidenti brenda 30 ditëve nga marrja 
e listës prej Këshillit të Emërimeve në 
Drejtësi emëron gjyqtarin e Gjykatës 
Kushtetuese nga kandidatët e renditur 
në tre vendet e para të listës. Dekreti 
i emërimit shpallet i shoqëruar me 
arsyet e përzgjedhjes së kandidatit. 
Nëse Presidenti nuk zgjedh gjyqtarin 
brenda 30 ditëve nga paraqitja e listës 
nga Këshilli i Emërimeve në Drejtësi, 
kandidati i renditur i pari në listë kon-
siderohet i emëruar.
Procedura e zgjedhjes nga Kuvendi

Komisioni për Çështjet Ligjore, 
Administratën Publike dhe të Dre-
jtat e Njeriut, sipas renditjes, brenda 
një afati të arsyeshëm, organizon 
seancat dëgjimore me kandidatët. 
Institucionet publike që kanë lidhje 
me sistemin e drejtësisë, organizata 
të shoqërisë civile me veprimtari në 

1. Besnik Muçi, për 
vendin vakant të shpallur 
nga Presidenti i Republikës, 
në datën 27.09.2019, referu-
ar vendimit të Komisionit të 
Posaçëm të Apelimit. 

2. Ardita Alsula, për vendin 
vakant të shpallur nga Ku-
vendi, në datën 21.08.2019

3. Shaqir Hasanaj, për 
vendin vakant të shpallur 
nga Presidenti i Republikës, 
në datën 27.09.2019

4. Shaqir Hasanaj, për 
vendin vakant të shpal-
lur nga Kuvendi, në datën 
21.08.2019

5. Vjosa Bodo, për vendin 

vakant të shpallur nga Ku-
vendi, në datën 21.08.2019

6. Vjosa Bodo, për vendin 
vakant të shpallur nga Pres-
identi i Republikës, në datën 
27.09.2019

7. Vasil Bendo, për 
vendin vakant të shpallur 
nga Presidenti i Repub-

likës, në datën 27.09.2019
8. Dedë Kasneci, për 

vendin vakant të shpallur 
nga Presidenti i Republikës, 
në datën 27.09.2019

9. Dedë Kasneci, për 
vendin vakant të shpal-
lur nga Kuvendi, në datën 
21.08.2019

EMRAT E SKUALIFIKUAR NGA GARA 

mbrojtjen e të drejtave të njeriut ose 
të krijuara për mbrojtjen e interesave 
të përdoruesve të sistemit të drejtësisë 
mund të paraqesin opinionet e tyre në 
lidhje me kandidaturat pranë Këshillit 
të Emërimeve në Drejtësi. Pas këtyre 
seancave, Komisioni i dërgon Kuvendit 
emrat e tre kandidatëve për çdo vend 
vakant bashkë me raportin e arsyetuar 

për secilin kandidat të përzgjedhur. 
Gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese 
zgjidhen me tri të pestat e votave të 
të gjithë anëtarëve të Kuvendit. Nëse 
Kuvendi nuk zgjedh gjyqtarin brenda 
30 ditëve nga paraqitja e listës nga 
Këshilli i Emërimeve në Drejtësi, 
kandidati i renditur i pari në listë kon-
siderohet i emëruar. 

1. Kryetari i Gjykatës së Lartë 
thërret mbledhjen e posaçme të 
gjyqtarëve të Gjykatës së Lartë. 
Mbledhja është e vlefshme nëse mar-
rin pjesë jo më pak se tre të katërtat 
e të gjithë gjyqtarëve të Gjykatës së 
Lartë. Lista me kandidatët u bëhet e 
njohur më parë të gjithë

2. Pjesëmarrësve në mbledhje.
3. Për çdo vend vakant votohet 

për secilin nga kandidatët e renditur 

në tre vendet e para të listës. Kandi-
dati që merr tri të pestat e votave të 
gjyqtarëve të pranishëm shpallet i 
zgjedhur. Nëse nuk arrihet shumica e 
nevojshme, kandidati i renditur i pari 
nga Këshilli i Emërimeve në

4. Drejtësi konsiderohet i zgjedhur.
5. Emri i gjyqtarit të zgjedhur i 

njoftohet menjëherë Kryetarit të Ku-
vendit, Presidentit të Republikës dhe 
Kryetarit të Gjykatës Kushtetuese.

PROCEDURA E ZGJEDHJES 
NGA GJYKATA E LARTË 
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Emërimi i Hajnajt në krye të Byrosë së Hetimit, shefja e ONM: 
Një hap shumë i rëndësishëm në zbatimin e reformës

Shefja e ONM-së në Shqipëri, Genoveva 
Ruiz Calavera ka përshëndetur zgjedhjen e Aida 
Hajnaj në krye të Byrosë Kombëtare të Hetimit. 
Calavera ka shpërndarë komentin e djeshëm të 
ambasadorit të BE-së, Luigi Soreca, i cili shkruante 
se me emërimin e Hajnaj dhe funksionimin e BKH 
tashmë hidhet një hap tjetër i rëndësishëm në im-
plementimin e Reformës në Drejtësi. “Një tjetër hap 
i rëndësishëm në zbatimin e reformës në drejtësi 
në Shqipëri”, tha ajo. Të enjten pati reagime si nga 
SHBA ashtu dhe nga BE që përshëndetën emërim-
in e saj, duke dhënë sinjale se po afron një epokë e 

re në luftën ndaj të korruptuarve. Mbi vendimin e 
KLP ka reaguar edhe ambasada amerikane. Sipas 
Yuri Kim, tashmë reforma në drejtësi ka hyrë në shi-
na dhe nuk ka më kthim pas. “Urojmë Shqipërinë 
për emërimin e Aida Hajnaj si Drejtoreshën e parë 
të Byrosë Kombëtare të Hetimit (BKH). Kjo është 
një piketë historike në zbatimin e Reformës në 
Drejtësi. Reforma në Drejtësi nuk do të jetë e lehtë, 
e shpejtë apo e përsosur, por është e nevojshme, 
po ecën përpara dhe duhet të vazhdojë. Vendimet 
e sotme tregojnë se pavarësisht pengesave, Refor-
ma në Drejtësi po bëhet realitet. Me emërimin e 

Drejtores së re të BKH-së, të gjitha institucionet e 
parashikuara nga Reforma në Drejtësi tashmë janë 
ngritur. Ashtu si u përcaktua në ligjet e miratuara 
në vitin 2016, u themeluan Këshilli i Lartë i Proku-
rorisë (KLP) dhe Struktura e Posaçme kundër 
Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK). 
Të dyja institucionet që përbëjnë SPAK - Zyra e 
Prokurorisë së Posaçme dhe BKH - tashmë janë 
themeluar. Rezultatet do të mbërrijnë, ngadalë 
por është e sigurt”, tha ambasada. Një reagim i 
ngjashëm erdhi dhe nga zyra e BE. Ambasadori 
Soreca deklaroi se zgjedhja e Hajnajt është sinjal 

për zbatimin ligjit. "Pas rekomandimit nga SPAK, 
Këshilli i Lartë i Prokurorisë ka emëruar sot znj 
Aida Hajnaj Drejtore të Byrosë Kombëtare të Het-
imit (BKH) për një mandat pesë vjeçar. Ky emërim 
i rëndësishëm kontribuon në forcimin e mëtejshëm 
të kapaciteteve operacionale të zbatimit të ligjit në 
Shqipëri për të luftuar krimin dhe për të përfunduar 
krijimin e strukturave të specializuara kundër ko-
rrupsionit dhe krimit të organizuar të reformës në 
drejtësi siç u kërkua nga Këshilli Evropian marsin e 
kaluar kur vendosi hapjen negociatave të pranimit 
me Shqipërinë", tha Luigi Soreca

Kliti TOPALLI 

Reforma në drejtësi dhe 
veçanërisht institucionet 
anti-korrupsion do të vijo-
jnë të jenë shumë të rëndë-

sishme për amerikanët. Edhe pse 
politika po tenton që kjo reformë 
të mos ecë, jo vetëm ambasadorja 
Yuri Kim, por edhe vetë Departa-
menti i Shtetit është i vendosur që të 
mos lejojë asnjë plan kundër kësaj 
reformë. Gazeta “SOT” ka siguruar 
planin e asistencës financiare të 
SHBA për vitin 2021 për Shqipërinë 
dhe një rëndësi e madhe i kushtohet 
reformës në drejtësi. SHBA do të 
japë rreth 1.3 milionë dollarë për 
organet e reja të drejtësisë. Tashmë 
që u zgjodh kryetarja e Byrosë së 
Hetimit, duket se amerikanët e kanë 
shumë të qartë planin e tyre për 
t’i shkuar deri në fund luftës ndaj 
korrupsionit, sidomos në nivele të 
larta. Po ashtu thuhet se politikës do 
i hiqen duart nga drejtësia. “Programi 
do të përqendrohet në përmirësimin 
e efektivitetit të sektorit të drejtësisë 
penale dhe forcimin e sundimit të 
ligjit. Me këtë mbështetje, do të 
forcohen aftësitë e instalimit të 
shtetit ligjor, do të përmirësohet 
kapaciteti operacional i hetimeve 
policore, si dhe do të forcohet pro-
fesionalizmi i institucioneve për një 
reformë të qëndrueshme. Programi 
do të rrisë profesionalizmin dhe 
pavarësinë politike të prokurorëve 
dhe gjyqtarëve përmes rritjes së 
mekanizmave të mbikëqyrjes. Ndi-
hma do të vazhdojë të mbështesë 
reformën gjyqësore duke forcuar 
institucionet e krijuara rishtazi të 
sektorit të drejtësisë, duke përfshirë 
një njësi speciale të hetimit (SPAK), 
Këshillin e Lartë të Prokurorisë dhe 
Byronë Kombëtare të Hetimit, për 
të ndjekur dhe gjykuar me sukses 
çështjet e krimit të organizuar dhe 
korrupsionit”, thuhet në raportin 
e amerikanëve. Për ta rëndësi të 
madhe ka korrupsioni dhe sidomos 
ai në nivele të larta. Për këtë arsye 
theksohet se do të mbështeten au-
toritetet që lufta ndaj korrupsionit të 
shkojë në nivel politik. “Programi do 
të ndihmojë në përmirësimin e shër-
bimeve të shtetit ndaj qytetarëve dhe 
do të ulë nivelin e korrupsionit, si 
dhe do të ketë një fokus të veçantë 

Ndërpritet vetingu për 
gjyqtaren e Tiranës

Kolegji i Posaçëm i Apelimit, 
KPA vendosi të enjten që të ndërpresë 
procesin e rivlerësimit për gjyqtaren e 
gjykatës së Tiranës, Regleta Panajoti si 
dhe t’i heqë të drejtën për të qenë pjesë 
e sistemit të drejtësisë për 15 vitet e 
ardhshme. Gjithashtu, Kolegji vendosi 
edhe ndryshimin e vendimit të Komi-
sionit të Pavarur të Kualifikimit, KPK 
që e konfirmoi me shumicë votash 
në detyrë Panajotin. Trupi gjykues 
i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, i 
përbërë nga Ardian Hajdari kryesues, 
Sokol Çomo relator, Albana Shtylla, 
Ina Rama, Rezarta Schuetz, anëtarë, 
shpalli sot vendimin për çështjen 
që i përket ankimit të paraqitur nga 
Komisioneri Publik kundër vendimit 
nr. 169, të Komisionit të Pavarur të 
Kualifikimit që lidhet me subjektin 
e rivlerësimit Regleta Panajoti. Në 
përfundim të gjykimit, trupi gjykues, 
në mënyrë unanime, vendosi: Prishjen 
e vendimit të Komisionit të Pavarur 
të Kualifikimit për subjektin e riv-
lerësimit Regleta Panajoti.

Dosja “339” SPAK 
zbardh detaje nga
vjedhja e votave 

Prokuroria ka zbardhur detaje 
të tjera nga dosja 339 të lidhur me 
manipulimin e votave në disa zona 
të Shijakut gjatë zgjedhjeve të vitit 
2017. Në materialin dorëzuar gjykatës 
për 20 komisionerët ndaj të cilëve 
u caktua masa e sigurisë “arrest me 
burg”, “arrest shtëpie” dhe “detyrim 
paraqitje” përshkruhet një tjetër epi-
sod lidhur me mbushjen e kutive me 
fletë votimi në emër të personave që 
ndodheshin jashtë shtetit. Në faqen 37 
të dosjes thuhet se në datën 24 qershor 
2017, në orën 18:47, Altin Avdyli, ka 
biseduar me Armelin Zezën ku flasin 
për mbylljen e kutive të votimeve dhe 
futjen në to të disa fletëve. Altin Avdy-
laj pyet gjatë bisedës sesi janë punët në 
Rubjek ndërkohë që shtetasi Armelin 
Zeza përgjigjet se i mbyllën kutitë e 
votimit dhe se fletët i futën në fund të 
votimit. Në një episod tjetër të përgjuar 
në orën 20:06 minuta po atë ditë, në 24 
qershor 2017, shtetasi Armelin Zeza 
informon Altin Avdylin për praninë 
e njerëzve të LSI-së në zonë dhe siç 
duket i kërkon përforcime.

Pas ngritjes së BKH, DASH zbardh planin: Ja si 
do shkohet te zyrtarët e korruptuar, reforma s’ka 
kthim, do presim lidhjet e politikës në drejtësi

Zbardhet plani financiar i amerikanëve për mbështetjen e reformave në Shqipëri

ndaj të korruptuarve në nivel të 
lartë. Programet do të forcojnë rolin 
e shoqërisë civile në promovimin e 
reformave të sektorit të drejtësisë 

dhe përgjegjshmërisë së tyre. Të 
gjitha këto do të nxisin një qasje 
bashkëpunuese për reformën në 
drejtësi”, thuhet më tej në dokument.

Një rol të rëndësishëm në Byronë e Hetimit do të 
kenë hetuesit. Sipas ligjit, hetuesi është punonjës i Byrosë 
Kombëtare të Hetimit i cili është përgjegjës për hetimin. 
Ai gëzon statusin e oficerit të policisë gjyqësore dhe kryen 
hetime vetëm nën drejtimin e prokurorëve të Prokurorisë 
së Posaçme. Kandidati për hetues i Byrosë Kombëtare të 
Hetimit përzgjidhet pas një procesi rekrutimi, që mbështetet 
në praktikat më të mira të rekrutimeve konkurruese, të cilat 

parashikohen në një rregullore të hartuar dhe miratuar nga 
Drejtori i Byrosë Kombëtare të Hetimit. Një kandidat mund 
të emërohet si hetues vetëm pasi të ketë përfunduar trajnimin 
përkatës dhe të ketë shfaqur aftësitë, që garantojnë kryerjen 
e detyrave sipas standardeve të kërkuara profesionale në 
përputhje me nenin 38 të këtij ligji. Emërimi i hetuesit në 
Byronë Kombëtare të Hetimit bëhet nga Drejtori, me pëlqimin 
e Drejtuesit të Prokurorisë së Posaçme.

JA SI DO BËHET REKRUTIMI I HETUESVE TË BYROSË SË HETIMIT 

Mbështetja amerikane
Në projektbuxhetin për vitin 

2021 të amerikanëve, rreth 1.7 mil-
ionë do të jepen për të forcuar shte-
tin demokratik. Sipas raportit, këto 
para do të shkojnë për të forcuar 
drejtësinë, forcuar pavarësinë e 
mediave dhe mbështetur shoqërinë 
civile. “Financimi do të shkojë për 
të mbështetur sektorin e drejtësisë, 
forcimin e masave kundër ekstremiz-
mit të dhunshëm, forcimin e organi-
zatave të shoqërisë civile dhe mediat, 
si dhe promovimin e transparencës 
për të luftuar korrupsionin endemik. 
Po ashtu fondet do të shkojnë për të 
luftuar ndikimin e huaj”, thuhet në 
raport. Një fond tjetër do të shkojë 
për Ministrinë e Mbrojtjes. Pra duket 
qartë se me reformën në drejtësi po 
afron një frymë e re në luftën ndaj 
korrupsionit dhe pse skepticizmi po 
rritet nga dita në ditë, ngritja e By-
rosë së Hetimit duket se do të sjellë 
mjaft zhvillime. Tashmë FBI do të tra-
jnojë gjithë personelin dhe ndikimi 
politik do jetë më i ulët sepse do të nis 
monitorimi i kontakteve telefonike të 
prokurorëve dhe gjyqtarëve. 

1. Presidenti i Republikës
2. Kryetari i Kuvendit
3. Kryeministri
4. Anëtari i Këshillit të Ministrave
5. Gjyqtari i Gjykatës Kushtetuese 
dhe të Gjykatës së Lartë
6. Prokurori i Përgjithshëm 
7. Inspektori i Lartë i Drejtësisë
8. Kryetari i Bashkisë
9. Deputeti
10. Zëvendësministri 
11. Anëtari i KLGJ dhe KLP

ZYRTARËT QË 
HETOHEN NGA 

SPAK E BKH

Gazeta “SOT” ka siguruar planin e asist-
encës financiare të SHBA për vitin 2021 
për Shqipërinë dhe një rëndësi e madhe 
i kushtohet reformës në drejtësi. SHBA 

do të japë rreth 1.3 milionë dollarë 
për organet e reja të drejtësisë...
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Meta dekreton ndryshimet e marrëveshjes 
së 5 qershorit dhe sulmon qeverinë, 

kërcënon sërish me ngritjen e popullit

Presidenca: Dialogu politik dhe gjithëpërfshirës është i nevojshëm

Përparim Kabo godet politikanët: SPAK t’iu hetojë pasuritë, të 
vërtetojë seriozitetin, puna duhet të nisë me vilat në Gjirin e Lalzit
Profesori Përparim Kabo u ka dhënë një 

“shuplakë” të gjithë politikanëve të korruptuar 
në vendin tonë, duke i bërë thirrje Prokurorisë së 
Posaçme që të nisë hetimet mbi pasurinë e tyre. 
Në një intervistë për TCH, Kabo është shprehur 
se politikanët e korruptuar deklarojnë se duan 
reformën në drejtësi, por nuk duan atë reformë 
që i prek ata vetë. Gjatë fjalës së tij profesor Kabo, 
foli mbi rëndësinë e SPAK-ut dhe organeve të reja 
të drejtësisë. “E kam thënë edhe në një rast tjetër 
në studion tuaj që Reforma në Drejtësi mund të 
ketë edhe të meta, mund të jetë edhe i avashtë. 
Dhe mund të ketë lenë shtigje të penetrojnë dhe 

njerëz që nuk duhet të jenë në ato institucione 
vendimmarrëse, por një lloj ndryshimi po e bën. 
Ata që ishin të paprekshëm u prekën. Faktori 
ndërkombëtar, Bundestagu për shembull në 
një pikë, e thotë hapur që jo vetëm të hiqen nga 
sistemet e drejtësisë por pasuritë e paligjshme të 
merren dhe të dënohen penalisht. Këtë e theksoi së 
fundi edhe ambasadorja e Shteteve të Bashkuara 
të Amerikës. Nëse nuk jemi atje ku duhet të ishim, 
kjo lidhet edhe me atë që sapo paraprekëm, që 
njerëzit që drejtojnë politikën hedhin gurin dhe 
fshehin dorën. Bëjnë sikur janë për Reformën në 
Drejtësi, po Reformën në Drejtësi që i prek po ata 

vetë nuk e duan, prandaj nxjerrin pengesa siç u 
përpoqën për Byronë Kombëtare të Hetimit. Veçse 
ky vrull hetimi nuk mund të ndalet, mund të peng-
ohet. Për sa i përket SPAK-ut, edhe unë e kam atë 
vërejtje që ju bëtë”, tha Kabo. Kabo tha se SPAK-u 
nuk duhet të kursejë asnjë në gjykimin e saj, duke 
shtuar se për të fituar besimin e faktorit ndërkom-
bëtar dhe të qytetarëve shqiptar, të fillojë hetimet 
mbi abuzimet që janë bërë në vilat e ndërtuara në 
Gjirin e Lalzit dhe kodrat përreth Tiranës. “Para dy 
ditësh u arrestuan disa komisioner në komisionet 
e zgjedhjeve, dakord, nuk jam kundra nëse kanë 
shkelur ligjin. Jo vetëm ata, por edhe të tjerë. Nëse 

do t’i biesh mbarë Shqipërisë, mund të dalë që një 
pjesë e madhe e komisionerëve mund të kenë atë 
fat. Problemi është që arta komisionerë, janë gurë 
shahu që përdoren nga forcat politike, sepse ata se 
kanë bërë për vetën e tyre. Ata janë administratorë 
të procesit të votimit. SPAK-u nëse nuk dëshiron 
të qëndrojë pak, duhet të rrethojë gjirin e Lalzit 
dhe të gjitha vilat që janë atje. Duhet të rrethojë 
kodrat e Tiranës dhe të gjitha vilat që janë atje. Dhe 
të hetojë, a janë ndërtuar ato me para të ligjshme 
apo të paligjshme. Nëse e bën këtë, jep shpresë, 
kurajo dhe besueshmëri shqiptarëve dhe faktorit 
ndërkombëtar”, tha Kabo.

Arbjona ÇIBUKU

Presidenti Ilir Meta ka dekretu-
ar ditën e djeshme ndryshimet 
e marrëveshjes së 5 qershorit 
dhe ka sulmuar qeverinë 

sërish, duke kërcënuar me ngritje 
të popullit si në 2 mars. Zëdhënësi i 
Presidentit, Tedi Blushi me anë të një 
postimi në rrjetin social Facebook, ka 
bërë me dije se Meta ka dekretuar 
pa vonesë Kodin Zgjedhor të ndrys-
huar. “Kuvendi i Shqipërisë përmes 
shkresës Nr.1961 Prot, datë 30.07.2020, 
ka përcjellë pranë Institucionit të 
Presidentit të Republikës për dekretim 
dhe shpallje, ndër të tjera edhe Lig-
jin nr. 101/2020 “Për disa shtesa dhe 
ndryshime në ligjin nr. 10019, datë 
29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Repub-
likës së Shqipërisë”, i ndryshuar”. 
Presidenti i Republikës SH.T.Z. Ilir 
Meta, ashtu siç kishte garantuar, ditën 
e sotme, pa asnjë vonesë, ka dekretuar 
me shpallje Ligjin nr. 101/2020 “Për 
disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 
10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor 
i Republikës së Shqipërisë”, i ndrysh-
uar”, ka njoftuar Presidenca. Më tej 
zëdhënësi i Presidencës ka shkruar se, 
ndryshimet në Kodin Zgjedhor janë i 
vetmi produkt i marrëveshjes konsen-
suale të 14 Janarit dhe të 5 Qershorit të 
dakordësuara në Këshillin Politik, që 
sipas tij, mundëson vijimin e sigurt të 
rrugëtimit europian të Shqipërisë dhe 
që kishin konsensusin dhe gjithpërf-
shirjen e të gjithë aktorëve politikë 
në vend. Sipas Blushit Meta kërkon 
dialog dhe transparencë ndërmjet 
forcave politike. “Presidenti Meta, 
rithekson edhe një herë se, dialogu 
politik, gjithëpërfshirës, transparent 
dhe i sinqertë ndërmjet forcave poli-
tike për të gjitha çështjet që prekin zg-
jedhjet është e vetmja rrugë që e afron 
Shqipërinë me Bashkimin Europian 
dhe e bën Reformën Zgjedhore në për-
puthje me standardet e OSBE/ODIHR, 
siç ka kërkuar Këshilli Europian në 
15 kushtet e vendosura për hapjen e 
negociatave”, ka deklaruar Blushi. 

Meta sulme qeverisë
Por në njoftimin e zëdhënësit të 

presidentit Ilir Meta nuk kanë munguar 
as ditën e djeshme sulmet e tij ndaj 
qeverisë dhe deklaratat për kryengritje 
të popullit. Meta ka theksuar se gjith-
monë do të mbrojë Kushtetutën dhe 

Meta: Politika të 
marrë shembullin 

e harmonisë fetare
Presidenti Ilir Meta nga Kryeg-

jyshata Botërore e Bektashinjve ka 
dhënë një mesazh për politikën, duke 
u shprehur se duhet të marrin shem-
bullin e harmonisë fetare në vend. 
Edhe në deklaratat e tjera, Meta u ka 
bërë thirrje palëve që të ulen në dialog 
dhe të bien në konsensus, pasi opozita 
miratoi ndryshimet kushtetues në Ku-
vend. “Uroj që edhe politika të mësojë, 
të marrë këtë shembull të frymës 
së mirëkuptimit, të bashkëpunimit, 
të interesave më të mëdha qytetare. 
Jam i sigurt se populli do të udhëhiqet 
nga kjo harmoni që frymëzojnë 
këta udhëheqës të nderuar, të cilët 
bëjnë një punë të jashtëzakonshme 
për të edukuar qytetarët, në veçanti 
fëmijët dhe të rinjtë me vlerat më të 
mira hyjnore, njerëzore, qytetare dhe 
atdhetare. Njëkohësisht sot është një 
ditë e rëndësishme për t’u angazhuar 
të gjithë së bashku për atë qëllim 
madhor, që ka populli dhe vendi ynë: 
anëtarësimin në BE”, tha Meta.

Petro Koçi: Ilir Meta si 
Putini, ai dhe LSI të 

frikësuar nga SHBA-BE
Zv/ministri i Mbrojtjes, njëherësh 

drejtuesi i PS njësia 6 Kombinat, 
Petro Koçi ka komentuar ditën e 
djeshme sjelljen e presidentit Ilir 
Meta, i cili ka dalë kundër vendimit 
të Partisë Socialiste dhe opozitës par-
lamentare për hapjen e listave, duke 
dekretuar ligjin për ndryshimet në 
Kodin zgjedhor, ndryshime këto që 
u miratuan më 30 korrik me 106 vota 
në Parlament. Përpos dekretit, me 
anë të një njoftimi nga zyra e shtypit 
e Presidencës, presidenti Meta ka 
shpërthyer në reagime të ashpra, duke 
folur për kryengritje dhe duke sul-
muar qeverinë. Përmes një statusi në 
rrjetet sociale, zëvendësministri Petro 
Koçi, teksa e quan kreun e shtetit se i 
ngjan presidentit rus, Vladimir Putin, 
thekson se presidenti Ilir Meta dhe 
Lëvizja Socialiste për Integrim janë të 
frikësuar nga euroamerikanët. “Putini 
i LSI është shqetësuar nga "hipokri-
zia" e imperializmit euroamerikan”, 
ka shkruar Petro Koçi.

ka shtuar se ndryshimet kushtetuese 
duhet të bëhen vetëm përmes konsen-
susit unanim të Këshillit Politik. “Për 
muaj me radhë Presidenti i Republikës 
ka përsëritur thirrjen që, çdo ndryshim 
në lidhje me ligje të rëndësishme, duhet 
të bëhen vetëm përmes konsensusit 
unanim të Këshillit Politik. Presidenti 

Meta, gjen rastin të falënderojë të gjitha 
ato forca politike që me angazhimin e 
tyre të sinqertë dhe vullnetin e treguar 
në Këshillin Politik, mundësuan arritjen 
e këtij rezultati në 5 qershor që u kod-
ifikua nga Parlamenti i Shqipërisë në 
datën 23 korrik përmes ndryshimeve 
në Kodin Zgjedhor, të cilat dekretohen 

Presidenti Ilir Meta prej një viti ka hyrë në një luftë 
të fortë me mazhorancën qeverisëse, duke e akuzuar për 
grusht shtetit, ndërsa krah tij është rreshtuar edhe opozita 
jashtëparlamentare. Madje, Meta shkoi deri atje se organizoi 
edhe një protestë anti-qeveritare në 2 mars, ndërkohë që 
paralajmëroi se pas 15 marsit pasi të përfundonte reforma 
zgjedhore, do të merrte vendime të rëndësishme në emër 
të qytetarëve shqiptarë sa i takon funksionit të Kuvendit të 

Shqipërisë. Kreu i shtetit në fund të tubimit u zotua se do të 
firmoste një dekret për shpërndarjen e Parlamentit. Mirëpo, 
deri më tani nuk është arritur asnjë nga këto qëllime të 
premtuara, ndërkohë që izolimi i vendit për shkak të ko-
ronavirusit riktheu qetësimin e marrëdhënieve mes Metës 
dhe Ramës. Edi Rama dhe Ilir Meta gjatë kësaj periudhe 
pandemie në daljet publike më shumë e kanë mirëkuptuar 
njëri-tjetrin se sa kanë drejtuar akuza apo kundër akuza.

JA DEKLARATAT E METËS PËR SHPËRNDARJE TË PARLAMENTIT

sot”, thuhet në njoftimin e Presidencës. 
Në këtë reagim të zëdhënësit të presi-
dentit Ilir Meta theksohet se Meta do të 
jetë si gjithmonë në krye të detyrës në 
mbrojtje të Kushtetutës, të të drejtave 
të patjetërsueshme. Blushi thekson se 
presidenti nuk do të lejojë askënd që 
të marrë në dorë fatet e qytetarëve 
shqiptarë, duke kërcënuar më tej me 
kryengritje. “Presidenti Meta do të 
jetë si gjithmonë në krye të detyrës në 
mbrojtje të Kushtetutës, të të drejtave 
të patjetërsueshme, lirive dhe vullnetit 
të qytetarëve për të marrë në dorë 
fatet e tyre përballë çdo akti të ndry-
shimeve të njëanshme, të dhunshme 
dhe me urgjencë të pajustifikueshme, 
si ai i Kushtetutës, që asgjësojnë shte-
tin e së drejtës, demokracinë dhe të 
ardhmen europiane të Shqipërisë”, 
thuhet ndër të tjera në njoftim. 

Presidenti Meta dy ditë më parë 
ka shtuar retorikat e tij për grusht 
shteti dhe banda, që sipas tij duan 
të marrin me dhunë të drejtat e 
qytetarëve shqiptarë. Për Metën, 
deklaratat e ndërkombëtarëve janë 
kundër shqiptarëve dhe aspiratave 
për të ndërtuar dhe për të pasur një të 
ardhme evropiane. “Retorikat opor-

tuniste dhe hipokrite të disa ndërkom-
bëtarëve shkojnë kundër aspiratës 
dhe projektit strategjik të shqiptarëve 
për të ndërtuar një të ardhme eu-
ropiane. Asnjë bandë pengmarrëse 
s’do të mund t’i shpëtojë përgjigjes së 
merituar që do të marrë nga forca e 
qytetarëve të bashkuar kundër këtij 
grushti shteti”, u shpreh Meta. 

PRESIDENTI FLET PËR GRUSHT SHTETI
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Miratimi i ndryshimeve kushtetuese, Ylli Manjani: Kushtetuta 
ka rënë, nuk ofron më garanci për qytetarët dhe për politikanët

Ish-ministri i Drejtësisë Ylli Manjani foli 
ditën e djeshme për situatën politike në vend, 
ndryshimet kushtetuese dhe marrëveshjet 
politike. Gjatë një interviste televizive, ish 
ministri deklaroi se vendimmarrjet kanë qenë 
të njëanshme, duke shtuar se qytetarëve nuk 
u është shpjeguar si duhet procesi i hapjes së 
listave. Sipas tij, populli është i detyruar të zg-
jedhë atë që i thotë partia dhe se nuk ndryshon 
asgjë sado që të jetë hapja e listave. “Është një 
problem që ka të bëjë me një ego personale që 
ka marrë peng Shqipërinë, shtetin dhe politikën. 

Hapja e listave nuk do të thotë që njerëzit kanë të 
drejtë të vendosin emrat që duan ata. Pra hapja 
e listave do të thotë që partia nuk përcakton 
kush është i parë, i dytë apo i tretë, por këtë e 
përcakton populli gjatë votimit. Populli është i 
detyruar të zgjedhë atë që i thotë partia. Në këtë 
kuptim hapja e listave nuk u është shpjeguar mirë 
njerëzve. Nuk ndryshon asgjë edhe nëse hapen 
100% apo 30%, në thelb njerëzit do të votojnë 
atë që caktojnë partitë. Në këtë kuptim askush 
nuk mund të krenohet se ka shpikur rrotën me 
hapjen e listave”, tha ish ministri i Drejtësisë. Po 

ashtu Manjani theksoi se Kushtetuta ka marrë 
fund dhe se nuk është garanci as për qytetarët 
as për politikanët. “Opozita duhet ta ketë të qartë 
se ose do të shkojmë drejt fundit politik të Edi 
Ramës ose do të shkojmë drejt fundit demokra-
tik. Është një vendim i njëanshëm që nuk ka 
ndodhur më parë. Politikani më anti-perëndim që 
Shqipëria ka pasur në këto 30 vite. As në ‘97 nuk 
ka ndodhur kjo gjë. Edhe atëherë vendimet janë 
marrë me konsensus. Parlamenti i ‘97 gjithashtu 
ka qenë i keq, por u ndërtua një strategji për të 
pasur rregulla të përbashkëta të lojës. Kjo ndodh 

sepse jemi në kushtet kur një njeri i vetëm sun-
don çdo gjë ka në dorë çdo gjë dhe mendon se 
ka në dorë edhe jetën e njerëzve në këtë vend”, 
u shpreh Ylli Manjani. Më tej, ish ministri i Dre-
jtësisë komentoi edhe formulën e koalicioneve 
parazgjedhore që sipas tij u propozua me forcë 
nga vetë kryeministri Edi Rama. “Sistemi i sotëm 
zgjedhor i propozuar me shumë forcë nga vetë 
Edi Rama, bazohet në koalicione. Pra koalicionet 
ndërtohen para zgjedhjeve për të kuptuar se sa 
njerëz e duan dhe nuk e duan qeverinë”, u shpreh 
ish ministri i Drejtësisë Ylli Manjani. 

Elisjeda KIKO

Ish kreu i Shërbimit Informativ 
të Shtetit, Fatos Klosi komentoi 
ditën e djeshme miratimin e 
ndryshimeve kushtetuese nga 

Parlamenti, si dhe qëndrimet e mba-
jtura nga politikanët në vend. Për 
Klosin, ndryshimet kushtetuese dhe 
hapja e listave ka qenë e nevojshme 
dhe qytetarët sipas tij kanë kohë 
që e presin këtë gjë. I kontaktuar 
nga gazeta “SOT”, ish kreu i SHISH 
deklaroi se ndryshimet kushtetuese 
janë vetëm një hap i rëndësishëm 
drejt demokratizimit të të gjitha 
proceseve zgjedhore në vendin tonë. 
“Miratimi i ndryshimeve kushtetuese 
ishte i nevojshëm. Populli ka kaq 
kohë që i pret. Tani unë do të doja 
që të ishin formuluar direkt listat e 
hapura, por megjithatë aty është lënë 
mundësia që çdo parti të bëjë ashtu 
siç e konsideron ajo vetë, kështu që 
problemi pothuajse është i zgjidhur. 
Ky është një hap vërtet i rëndësishëm, 
sipas meje drejt një demokratizimi të 
gjithë proceseve zgjedhore”, u shpreh 
Klosi. Por duke iu referuar reagimit të 
ndërkombëtarëve, ish kreu i SHISH 
u shpreh se ata kanë qenë më të 
moderuar, pasi sipas tij kanë qenë 
me kohë për këto ndryshime dhe 
listat e hapura. Ndonëse ndryshimet 
kushtetuese u miratuan në mënyrë 
unanime nga mazhoranca dhe opozi-
ta në Parlament, për Klosin do të ishte 
më mirë që edhe PD-LSI të kishte 
rënë dakord për hapjen e listave. 
Ndërsa duke iu referuar formulës së 
koalicioneve parazgjedhore, Klosi tha 
se kjo gjë mund të rregullohet në Ko-
din Zgjedhor dhe nuk ka nevojë për 
të ndërhyrë në Kushtetutë për këtë 
gjë. “Ndërkombëtarët është e vërtetë 
që reaguan më të moderuar dhe nuk 
ishin kundër. Ata sigurisht kanë qenë 
me kohë për listat e hapura. Ata nuk 
janë me këtë situatë që është krijuar. 
Miratimi i ndryshimeve kushtetuese 
nuk u bënë me unanimitet, por vetëm 
nga pozita dhe opozita parlamentare. 
Nuk morën pjesë opozita jashtëpar-
lamentare. Diferenca mes aprovimit 
të plotë mes tyre dhe këtij qëndrimi 
që kanë qenë dakord por jo me en-
tuziazëm. Më mirë do të kishte qenë 
që edhe opozita jashtëparlamentare 
të binte dakord me këto ndryshime. 
Pastaj problemi i aleancave parazg-
jedhore mund të shikohet në ligjin 

Ndryshimet kushtetuese, 
Balliu: Rama i miratoi 
nga frika e humbjes
Ish deputeti i PD Klevis Balliu, 

duke komentuar miratimin e ndrys-
himeve kushtetuese, u shpreh se kjo 
gjë lidhet me frikën dhe dështimin e 
Ramës. Gjatë një interviste televizive, 
ai tha se qëllimi i kryeministrit është 
vjedhja e votave në zgjedhjet e ar-
dhshme. “Votimi i djeshëm nuk ka 
lidhje me ligjin, Kushtetutën, dre-
jtësinë me demokracinë. Ka lidhje 
me makthin e Ramës, që e sheh qartë 
humnerën e dështimit. Ka gjetur dhe 
po shkruan serialin e ri të shtrem-
bërimit të Kushtetutës. Kjo humnerë 
do i sjellë ndëshkimin Ramës. Ai është 
denoncuar për vjedhjet me fasadën 
si ministër kulture, vuri gjobën 20% 
për lejet e ndërtimit si kryebashkiak, 
dhe jo vetëm u ndëshkua por ngriti 
karrierë. Kur mori vulën e kryem-
inistrit perfeksionoi vjedhjen duke 
bërë biznes me krimin duke vjedhur 
pushtetin që nuk e lejon të ndëshko-
het.  Ndëshkimi i vetëm është me votë, 
me zgjedhje. Këto do Rama të bëjë, të 
vjedhë zgjedhjet”, tha Balliu. 

Çaçani: Hapja e 
listave, meritë e 

opozitës në Parlament
Deputeti Arlind Çaçani ka për-

shëndetur miratimin e ndryshimeve 
kushtetuese, të cilat u miratuan të 
enjten në Kuvendin e Shqipërisë me 
106 vota, ndërsa iu ka dërguar edhe 
një mesazh politikanëve, që për 30 vjet 
kanë dominuar politikën shqiptare. 
Përmes një statusi, ai tha se opozita 
e re uli me këmbë në tokë treshen 
Rama-Basha-Meta. “Më shumë se 
një vit mes rrebeshit të përbaltjes nga 
politika e qelbëzuar 30 vjeçare. Mes 
rrufeve të fejsbuksave të pa tru, që të 
bëjnë gjyqin, me atë dritëshkurtësi që 
kanë. Mes lëpirësave dhe servilëve që 
konkurrojnë për magazinierë ndër-
marrjesh. Ne ja dolëm të demokrati-
zonim procesin zgjedhor në Shqipëri. 
Ne ja dolëm të hapnim listat, duke i 
detyruar njëri pas tjetrit të 3 ustallarët, 
të përqafonin atë që kërkonim ne. Jo 
se ne kishim votat, por luftuam gjatë 
një viti pa pushim, që hapjen e listave 
ta kthenim në sport popullor, duke 
mos reshtur për asnjë moment nga 
foltorja”, tha ai.

Klosi: Ndryshimet kushtetuese të nevojshme, 
reagimet e Metës aspak normale, shfrytëzon 

tribunën e presidentit për të bërë opozitë

Fatos Klosi: Për koalicionet zgjedhore nuk është e nevojshme ndërhyrja në Kushtetutë

për zgjedhje, s’ka nevojë të futet në 
Kushtetutë për atë problem”, u shpreh 
Fatos Klosi për gazetën “SOT”. 

Reagimet e Metës
Por pas miratimit të ndryshimeve 

kushtetuese, presidenti Ilir Meta ishte 
më i ashpër në reagim e tij, ku kërcë-
noi për revolta. Në lidhje me këto 
deklarata, Klosi tha se këto reagime 
nuk janë aspak normale për një pres-
ident, duke theksuar se për një kohë 
të gjatë Meta e ka kthyer tribunën e 
Presidencës në një vend për të bërë 
opozitë. Por për Klosin, qytetarët 
janë mësuar me këto veprime jo nor-
male për presidentin, ku përmendi 
çdekretimin e zgjedhjeve lokale të 30 
qershorit dhe dekretimin e një date 

“Presidenti Ilir Meta i thirri njerëzit për një gjë 
shumë të madhe dhe njerëzit prisnin kushedi çfarë 
dekreti do të firmoste ai në tubim. Meta firmosi një 
dekret që hidhte poshtë heqjen që mazhoranca i bëri 
kompetencave të tij si kreu i shtetit sa i takon anëtarëve 
të rinj të Gjykatës Kushtetuese, të cilët mund të mos 
shkojnë tek ai për t’u betuar, por ta çojnë me postë një 
gjë të tillë. Nga kjo pikëpamje, mendoj se Meta i zhgën-

jeu, pasi të gjithë prisnin një gjë shumë të madhe. Dhe 
në këto kushte ai u detyrua që të bëjë atë premtim se 
do të shpërndajë Parlamentin, ndërkohë që ai e di që 
nuk është kompetencë e tij. Iliri ka zero mundësi që të 
shpërndajë Parlamentin. Është fare e qartë dhe e shkru-
ar se kur shpërndahet Parlamentin dhe kjo ndodh kur 
bie qeveria me mocion apo nuk krijohet ajo”, tha pak 
kohë më parë Fatos Klosi për gazetën “SOT”. 

Ish kreu i SHISH: Kërcënimet e Metës për qeverinë janë boshe

Ish kreu i SHISH Fatos Klosi 
në reagimin e tij për gazetën, duke 
mos e komentuar gjatë përzgjedh-
jen e kryetares së BKH, u shpreh 
se të gjithë presin më të mirën nga 
institucionet në luftën kundër ko-
rrupsionit. “Nuk e njoh kryetaren 
e re të zgjedhur të BKH, nuk jam 
specialist që ta njoh nga brenda 
problemin. Ne na takon të shpreso-
jmë që gjërat do shkojnë ashtu si 
duhet. Ata që e kanë zgjedhur e 
kanë menduar për këtë gjë. Ne 
nuk e njohim as personin konkret 
as detyrat që duhet të kryej dhe 
as raportet që ka me institucionet 
me të cilat bashkëpunon. Është një 
problem teknik. Ata që e zgjodhën 
e dinë, nëse ajo nuk do ecë ata pas-
kan gabuar, nëse ajo do ecë kanë 
bërë zgjedhjen e duhur. Është një 
proces shumë kompleks vlerësimi 
i punës së një personaliteti, duhet 
ta shohim”, tha Klosi. 

Klosi: Shpresojmë 
te BKH për luftën 
ndaj korrupsionit

të re në tetor. “Sigurisht që nuk është 
normal reagimi i presidentit. Iliri ka 
kohë që po hiqet si shef i opozitës dhe 
e shfrytëzon tribunën e presidentit për 
të bërë opozitë. Ne u mësuam tashmë, 
që nga çdekretimi i zgjedhjeve të 
30 qershorit, përcaktimi i datës së 
re. Pra ato ishin hapa goxha më të 

mëdha se kjo, se kjo që bëri tani është 
thjeshtë një deklaratë nuk ka ndonjë 
gjë konkrete. Kurse ato qëndrime që 
mbajti me anulimin e zgjedhjeve dhe 
përcaktimi i një date në tetor që nuk 
u mor parasysh, ishin hapa akoma më 
të rëndë. Por që jemi mësuar me të”, u 
shpreh ish kreu i SHISH Fatos Klosi. 

Miratimi i ndryshimeve kushtetuese ishte 
i nevojshëm. Populli ka kaq kohë që i pret. 
Tani unë do të doja që të ishin formuluar 
direkt listat e hapura, por megjithatë aty 
është lënë mundësia që çdo parti të bëjë 

ashtu siç e konsideron ajo vetë, kështu që 
problemi pothuaj është i zgjidhur...
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PPE reagon ashpër për ndryshimet në
Kushtetutë: Qeveria nuk mund të ndërmarrë 
veprime arbitrare, negociatat me BE në rrezik

Sekretari i PPE: Ndryshimet kushtetuese, vendim i trishtë

Artan Fuga: Ndryshimet kushtetuese ishin të gabuara, 
minuan integrimin e vendit drejt BE, qeveria ka dështuar

Akademiku Artan Fuga ka dalë kundër 
ndryshimeve kushtetuese të miratuara nga 
Kuvendi dy ditë më parë. Përmes një postimi 
në rrjetin social Facebook, Fuga u shpreh se 
miratimi i tyre në mënyrë të njëanshme minon 
integrimin e vendit drejt Bashkimit Europain. 
Sipas akademikut, shumë politika janë kundër 
integrimit në BE, duke theksuar se ambasadorët 
në vendin tonë duhet të kuptojnë që sondazhet e 
dala nuk janë të vërteta. “Izolacionizmi de facto 
dhe hapja propagandistike. E kanë gabim ata 

që për ndryshimet kushtetuese të 30 korrikut, 
fakti që u bënë në atë mënyrë, thonë se kjo 
do të penalizojnë integrimin e Shqipërisë në 
Bashkimin Evropian! Por, unë kam shpjeguar 
se vendimmarrësit pikërisht atë duan qofshin 
ministra, deputetë, kryeministra, biznesmenë, 
bosa, etj. Çfarë ta duan integrimin europi-
an??? Izolacionizmi është politika më e mirë 
për bosët lokalë! Zoti Soreca duhet ta dijë se 
sondazhet që i japin si rezultate, nuk janë fare 
të saktë! Antieuropianizmi është mbisundues 

në vendimarrje. Unë i kam të gjitha provat për 
këtë! Sikurse edhe qëndrimi kundër vlerave 
që mbron NATO! E kam trajtuar gjerë e gjatë 
te botimi origjinat e pushtetit, pronës, pasurisë 
në Shqipërinë pastotalitare”, tha Fuga. Më tej 
akademiku deklaroi në një tjetër reagim se 
qeveria ka dështuar në integrimin e vendit drejt 
BE, ku shtoi se opozita duhet ta fusë në pro-
gramin e vet integrimin e vendit. “Nëse Bashkimi 
Europian e ka të vështirë ta integrojë Shqipërinë 
si territor, dhe unë i kam shpjeguar shkaqet e 

fshehta si te libri Shoqëria Periferike ashtu edhe 
te libri Shoqëria Piramidale, bashkuar të dy te 
botimi origjinat e pushtetit,pronës,pasurisë në 
Shqipërinë pastotalitare, atëherë ka një mundësi 
tjetër: Të integrojë shqiptarët, hyrje dhe dalje të 
lira pa afat për ta. Do të shohë që askush nuk 
të kërkojë prej tyre as azil politik, as shtetësi, 
por vetëm punë po qe se ka! Kaq e gjitha! Në 
mos e kërkoftë këtë qeveria, opozita duhet ta 
integrojë mendoj unë në programet e saj”, u 
shpreh akademiku Artan Fuga. 

Elisjeda KIKO

Miratimi i ndryshimeve 
kushtetuese në Ku-
vend është komentuar 
ashpër nga Partia Pop-

ullore Europiane. Ka qenë zëdhënë-
si i PPE, eurodeputeti gjerman 
Michael Gahler, i cili përmes një 
postimi ka akuzuar mazhorancën 
se ka bërë ndryshime të njëanshme 
kushtetuese dhe sipas tij, u prish 
konsensusi mes palëve i arritur me 
ndërhyrjen e ndërkombëtarëve. 
Gahler theksoi se qeveria ndonëse 
synon anëtarësimin e vendit drejt 
Bashkimit Europian, sërish i prishi 
rregullat e lojës dhe doli kundër 
Parlamentit Europian, Komisionit 
Europian, por edhe shteteve anëtare 
të unionit dhe miratoi pa unanimitet 
ligjet themelore për demokracinë. 
“Është për të ardhur keq dhe i shoh 
mjaft të diskutueshme qëllimet 
e vërteta që partia qeverisëse e 
Shqipërisë prishi konsensusin e ar-
ritur ndërkombëtarisht me opozitën 
dhe dje ndryshoi në mënyrë të 
njëanshme Kushtetutën. Nuk mund 
të pranohet për askënd që qeveria 
“Rama”, e cila kërkon negociatat 
e pranimit me BE-në, të fillojë të 
ndryshojë në mënyrë arbitrare 
rregullat e lojës elektorale. Nëse kjo 
qeveri do me ndershmëri negociatat 
e pranimit me BE-në, si mund të 
mohojnë këshillat e Parlamentit 
Evropian, Komisionit Evropian dhe 
shteteve anëtare për një çështje 
kaq të ndjeshme dhe themelore për 
demokracinë”, tha Michael Gahler. 
Zëdhënësi i PPE shtoi në reagimin 
e tij se ata do vijojnë të vëzhgojnë 
të gjitha lëvizjet në vazhdim të 
aktorëve politik për Kodin Zgjed-
hor. Gahler kërkoi që mes palëve 
në Këshillin Politik të arrihet një 
konsensus, duke u kërkuar jo vetëm 
partive politike, por edhe qytetarëve 
të mbrojnë demokracinë e vendit 
dhe perspektivat evropiane. “Grupi 
i PPE do të vëzhgojë me vëmend-
je lëvizjet e radhës, në lidhje me 
Kodin Zgjedhor, dhe do të kërkojë 
fuqishëm të arrihet konsensusi me 
opozitën brenda Këshillit Politik. I 
takon partive dhe popullit shqiptar 
të mbrojnë demokracinë dhe pers-
pektivën e tyre evropiane”, u shpreh 
zëdhënësi i PPE, eurodeputeti gjer-
man Michael Gahler. 

Deputeti i Bundestagut: 
Kuvendi i dha fuqi votës 

së shqiptarëve
Politikani i Bundestagut, Albert 

Weiler ka përshëndetur dje vendimin 
e Kuvendit të Shqipërisë për hapjen e 
listave duke theksuar se kjo i jep më 
shumë fuqi votuesve shqiptarë. Weiler 
u shpreh se miratimi i marrëveshjes 
së 5 qershorit dhe hapja e listave 
ka rritur demokracinë në Shqipëri, 
ndërsa thekson se janë përmbushur 
kërkesat e Bundestagut. Albert Weil-
er ka shpërndarë statusin e Florian 
Hahn, raportuesi për Çështjet Euro-
piane në Bundestagun gjerman, i cili 
theksoi hapjen e listave, demokratizim 
të mëtejshëm të procesit zgjedhor. 
"I dashur koleg Florian Hahn, ju 
keni 100% të drejtë! Jam krenar për 
mbështetjen e CDU / CSU për zhvil-
limin demokratik në Shqipëri. Me ndi-
hmën e madhe të Joe Wadephul u arrit 
marrëveshja e 5 qershorit. Plus: Votimi 
i ditës së sotme përmirëson fuqinë e të 
gjithë votuesve në Shqipëri. Kërkesat 
e Bundestag-ut janë përmbushur", u 
shpreh Albert Weiler. 

Vetëvendosja: Rama 
ka vënë nën kontroll 

Kuvendin
Lëvizja Vetëvendosje në 

Shqipëri, ka denoncuar ndryshimet 
e njëanshme kushtetuese të miratuara 
nga Parlamenti. Përmes një deklarate, 
ata shprehen se ky vendim vërtetoi 
edhe njëherë se Rama ka vënë në 
kontroll të plotë institucionin që do të 
duhej të ishte mishërimi i demokra-
cisë. “Me votimin e “ndryshimeve 
kushtetuese” në datën 30 korrik 2020, 
Edi Rama vërtetoi edhe një herë se ka 
vënë nën kontroll të plotë institucionin 
që do të duhej të ishte mishërim i 
demokracisë dhe sovranitetit popullor, 
Kuvendin e Shqipërisë. Deputetët e 
shumicës i binden pa ia kthyer fjalën, 
e shumë prej atyre të pakicës, një sur-
rogatë e opozitës, po përdoren prej 
Ramës që të shtrojë rrugën drejt kap-
jes së fortë dhe afatgjatë të pushtetit, 
sipas shembujve të Gjukanoviçit, 
Thaçit e Vuçiçit. Ngjashmëria e disa 
metodave dhe synimeve të politikës 
së brendshme të Ramës me ato të 
Vuçiçit ka prodhuar në Shqipëri, 
sikurse në Serbi, një qeverisje pa 
opozitë”, thuhet në deklaratë. 

Reagon sekretari i PPE
Por pas zëdhënësit të PPE, rea-

goi edhe sekretari i marrëdhënieve 
me jashtë i Partive Popullore Eu-
ropiane, Patrick Voller. Përmes një 
postimi në rrjetin social Facebook, 
Voller u shpreh se ndryshimet kus-
htetuese që u ndërmorën dy ditë më 
parë nga mazhoranca në Kuvend 
është një vendim shumë i trishtë 
pasi ato nuk u zhvilluan në mënyrë 
gjithëpërfshirëse. Gjithashtu ai 

theksoi se këto ndryshime duhet të 
rregullohen me kodifikim. “Shumë 
i trishtuar që votat e fundit kus-
htetuese nuk u zhvilluan në një 
mënyrë gjithëpërfshirëse. Duhet 
të korrigjohet me kodifikim!”, u 
shpreh sekretari i marrëdhënieve 
me jashtë i Partive Popullore Eu-
ropiane, Patrick Voller në Twitter. 
Por reagimi i Patrick Voller vjen në 
vijim të një reagimi të unifikuar të 
faktorit ndërkombëtar, që njëzëri 

ka shprehur keqardhjen që ndrys-
himet kushtetuese, duke i cilësuar 
ato të njëanshme. Apeli i tyre është 
që reflektimi i këtij ndryshimi në 
Kodin Zgjedhor të bëhet me kon-
sensus dhe palët të vijojnë punën 
në Këshillin Politik. Por ka pasur 
edhe nga ata, që dy ditë më parë e 
përshëndetën vendimin e Kuven-
dit, ku në deklaratat e tyre ishin 
më të moderuar dhe vlerësonin 
hapjen e listave. 

“Më 23 korrik, Parlamenti miratoi legjislacionin për 
të kodifikuar marrëveshjen e 5 qershorit për reformën 
zgjedhore, e cila u arrit në një mënyrë transparente dhe 
gjithëpërfshirëse përmes Këshillit Politik. Sot, Parlamenti 
miratoi ndryshime në Kushtetutë që do të mundësojnë 
masa shtesë për reformën zgjedhore. Ndërsa ky veprim 
ishte në kompetencën e Parlamentit, është për të ard-

hur keq që nuk u mor në të njëjtin frymë me të cilën u 
arrit marrëveshja e 5 qershorit. Ne i kujtojmë shumicës 
deklaratat e saj se, me gjithë miratimin e sotëm në Par-
lament, ata synojnë të angazhohen me të gjithë partitë 
në Këshillin Politik, në mirëbesim dhe me qëllimin për të 
arritur në marrëveshje për zbatimin e legjislacionit mbi 
listat e hapura dhe koalicionet”, tha ambasada e SHBA. 

SHBA: NDRYSHIMET KUSHTETUESE, KOMPETENCË E PARLAMENTIT

Ambasadori i BE-së në Tiranë 
Luigi Soreca, shpreh keqardhje 
që Kushtetuta u ndryshua pa 
dakordësinë e opozitës jashtë 
parlamentit, megjithatë kërkon 
që ndryshimet në Kodin Zgjed-
hor për listat dhe koalicionet të 
miratohen me konsensus. "Tani 
është thelbësore që ndryshimet 
në kodin zgjedhor të nevojshme 

për zbatimin e ndryshimeve kus-
htetuese, me referencë të veçantë 
në listat e hapura dhe rolin e 
koalicioneve parazgjedhore, të 
diskutohen siç duhet me të gjithë 
aktorët politikë në Këshillin Poli-
tik në një mënyrë bashkëpunuese 
dhe gjithëpërfshirëse para se të 
votohen në Parlament”, tha Sore-
ca dy ditë më parë.

JA REAGIMI I BE PËR NDRYSHIMET KUSHTETUESE
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PD dheLSI vlerësojnë qëndrimin e 
PPE, mazhoranca përgjigjet ashpër, 

i akuzon se po nxisin përçarje politike

Paloka: Qeveria mos e trajtojë një mik gjerman si armik

Agron Duka: Ndryshimet kushtetuese ishin një akt arrogant dhe 
i njëanshëm, mazhoranca duhet të paguajë izolimin e Shqipërisë

Kreu i Partisë Agrare Ambientaliste, Agron 
Duka, reagoi ditën e djeshme pas deklaratës së 
fortë të PPE për ndryshimet kushtetuese, duke 
deklaruar se çdo akt arrogant dhe i njëanshëm i 
mazhorancës vjen me kosto të lartë për vendin. 
Përmes një postimi në rrjetin social, Duka 
tha se izolimi i Shqipërisë është një faturë që 
mazhoranca duket e gatshme të pranojë në 
emër të makutërisë për pushtet. “Çdo akt arro-
gant dhe i njëanshëm i mazhorancës vjen me 
kosto të lartë për vendin. Izolimi i Shqipërisë 

është një faturë që mazhoranca duket e gatshme 
të pranojë në emër të makutërisë për pushtet, 
por shqiptarët nuk duhet ta pranojnë kurrsesi. 
Askush nuk mund ta marr peng perspektivën 
europiane të Shqipërisë; sidomos në emër të 
një sovranizmi fals, që sot është mishërimi më 
kuptimplotë i shprehjes së Samuel Johnson: Na-
cionalizmi është streha e fundit e maskarenjve!”, 
u shpreh Duka. Ndërsa ish deputeti i Lëvizjes 
Socialiste për Integrim Edmond Panariti u 
shpreh se fronti i Partive Popullore Europiane 

ka dhënë një mesazh të qartë mbi miratimin në 
Kuvend të ndryshimeve kushtetuese. Përmes një 
postimi në rrjetin social, Panariti tha se Kushte-
tuta u ndryshua në mënyrë të njëanshme dhe 
në këtë mënyrë u prish konsensusi me opozitën 
reale. Ish ministri shton se Fronti më i madh 
Politik Evropian e ka dënuar këtë farsë dhe 
puç kushtetues “Shumica e Partive të spektrit 
politik të Evropës së Bashkuar (fronti i PPE) 
është shumë e qartë! U prish konsensusi me 
Opozitën Reale! Prandaj kushtetuta u ndryshua 

në mënyrë të njëanshme. Pra Fronti më i madh 
Politik Evropian duke dënuar këtë farsë dhe puç 
kushtetues shprehet se: Nuk ka dy opozita! Por 
një dhe vetëm një, ajo e votuara. Ajo sot ndod-
het në një front unik! Fronti i madh opozitar. 
Opozita reale nuk ndodhet në parlament dhe 
prandaj ky është i delegjitimuar qoftë ne frymë 
(nuk është pluralist) qoftë në përmbajtje nuk i 
ka mandatet përfaqësuese nga forcat e votuara 
nga zgjedhësit në 2017 Prandaj fund teatrove 
të rrezikshme dhe destabilizuese”, tha Panariti. 

Elisjeda KIKO

Qëndrimet e Partisë Pop-
ullore Europiane, e cila 
doli kundër miratimit të 
ndryshimeve kushtetuese, 

kanë gjetur mbështetje dhe vlerësim 
nga Partia Demokratike dhe Lëvizja 
Socialiste për Integrim. Por kundër 
këtyre deklaratave ka dalë mazhoran-
aca, e cila shprehet se po nxitet 
përçarje politike. Ish deputeti i LSI, 
Petrit Vasili, u shpreh se PPE flet për 
popullin shqiptar dhe u çjerr maskën 
ndryshimeve kushtetuese të Ramës. 
Përmes një postimi në rrjetin social, 
Vasili deklaroi se PPE nuk bën kom-
promise me Ramën si disa të tjerë që 
mbyllin sytë para kriminalizimit të 
Kushtetutës së Shqipërisë. Sipas ish 
deputetit të LSI, Partia Popullore foli 
në emër të themeleve dhe parimeve 
demokratike të Europës. “Falemind-
erit PPE, garanci e palëkundur e 
vlerave, themeleve dhe parimeve të 
Europës Demokratike. Faleminderit 
PPE që flet qartë për popullin shqiptar 
dhe jo për zuzarët e pushtetit. Fale-
minderit PPE, që i tregon horrave të 
drogës se kush janë vlerat e vërteta 
të demokracisë. Faleminderit PPE, 
që i çjerr maskën ndryshimeve kël-
liro-kushtetuese të Ramës dhe zor-
rave qorre. Faleminderit PPE, që nuk 
bën kompromise me narko-shtetin 
e Ramës por u jep shembullin edhe 
atyre që mbyllin sytë përpara krim-
inalizimit të Kushtetutës”, u shpreh 
Vasili. 

Reagon qeveria
Ndërkohë që ministrja për Shtetit 

për Marrëdhëniet me Parlamentin, 
Elisa Spiropali ka reaguar fort në 
lidhje me deklaratën e zëdhënësit të 
Partive Popullore Europiane, Michael 
Gahler i cili kritikoi ndryshime kus-
htetuese të miratuara nga Kuvendi 
të bëra në mënyrë të njëanshme. Me 
një deklaratë të fortë në rrjetin social, 
Spiropali deklaroi se dikush duhet 
t'ia shpjegojë zëdhënësit të partive 
simotra të PD në Parlamentin Euro-
pian, se Parlamenti i Shqipërisë nuk 
është as i njëanshëm dhe as në varësi 
të ndonjë familjeje partiake në Bruk-
sel. Spiropali shprehet se parlamenti 
shqiptar ka mazhorancë dhe opozitë, 
dhe se zëdhënësi i PPE, Gahler është 
duke folur në emër të opozitës që ka 
djegur mandatet dhe se sipas saj po 
nxit përçarje politike. "Dikush duhet 

Kulluri: Opozita 
parlamentare 

nuk ka legjitimitet 
Ish-anëtari i kryesisë së Partisë 

Demokratike, Edvin Kulluri komentoi 
ditën e djeshme zhvillimet e fundit 
politike sa ju përket kryesisht ndryshi-
meve kushtetuese, për të cilat tha se pa 
opozitën nuk duhet të bëheshin. Sipas 
tij kështu cenohet kontrata me qyte-
tarët, ndërsa ka theksuar se opozita 
parlamentare nuk e ka legjitimitetin 
për të votuar pro një vendimi të tillë. 
“Jam i bindur se opozita parlamentare 
që është aty prej opozitës zyrtare nuk 
legjitimohet për të dhënë votën e tyre 
për ndryshimet kushtetuese. Nëse do 
të kemi një sistem me lista të hapura 
me një përqindje të caktuar, është një 
gabim më i madh akoma, sepse listat 
ose duhet të hapen ose jo. Justifikimi 
për kuotat gjinore nuk ndikon së pari 
sepse është diskriminuese ndaj grave. 
Nuk e kam parë problematike situ-
atën e përfaqësimit gjinor, normalisht 
mund të propozohen dhe votohen 
edhe gratë kandidate për deputete dhe 
jo domosdoshmërisht duhen nxjerrë 
në këtë formë që po tentohet të bëhet”, 
u shpreh Kulluri. 

PD: Rama ka dështuar, nuk 
ka mbajtur asnjë premtim

Akuzat për qeverinë kësaj rad-
he kanë ardhur nga shefi i kabinetit 
Basha, Dorian Teliti i cili shprehet se 
kryeministri Edi Rama ka dështuar 
me menaxhimin ekonomik të situ-
atës pas COVID-19. Për Teliti, të gji-
tha kanë mbetur vetëm premtime, 
pasi Rama nuk ka bërë asgjë për të 
mbajtur fjalën e dhënë. “Vetë qever-
ia parashikon që të ardhurat mesa-
tare për frymë në vitin 2020 priten të 
bien me 5.7%, ose me rreth 270 euro 
më pak për çdo shqiptar. COVID-19 
nxori tërësisht zbuluar paaftësinë e 
qeverisë për të menaxhuar situatën 
ekonomike, braktisjen që i beri 
qytetarëve dhe bizneseve, të gjithë e 
shohim qartësisht humnerën ku na 
ka zhytur. Asnjëherë më parë, as në 
vitet e krizës botërore ekonomike 
2008, Shqipëria nuk ka shënuar 
një rekord të tillë në rënie, e kjo 
lidhet kryesisht me mungesën e 
vizionit dhe menaxhimin e keq të 
taksave dhe parave të shqiptarëve 
nga qeveria”, tha Teliti. 

 

t'ia shpjegojë zëdhënësit të partive si-
motra të PD në Parlamentin Europian, 
se Parlamenti i Shqipërisë nuk është 
as i njëanshëm, as në varësi të ndonjë 
familjeje partiake në Bruksel. Parla-
menti ynë ka shumicë dhe opozitë, 
ndërsa opozita me gjuhën e së cilës flet 
zotëria i nderuar, ka "djegur mandatet" 
si asnjë parti tjetër në historinë e PPE! 
Ajo nuk ka as monopolin e opozitës 
shqiptare, as ndonjë të drejtë hyjnore 
mbi Parlamentin e mbi qeverinë e 

Shqipërisë. Me këtë rast e ftoj mod-
estisht zotin Gahler të mos e fyejë në 
emër të Lulzim Bashës dhe si Lulzim 
Basha e partia e tij extra-parlamentare, 
as Parlamentin legjitim, as qeverinë e 
as opozitën parlamentare të Shqipërisë, 
e mbi të gjitha të mos e fyejë popullin 
shqiptar. I cili në shumicë dërrmuese 
kërkon hapjen e listave zgjedhore për të 
shprehur me votë preferencën jo vetëm 
për partinë, po edhe për kandidatët për 
deputetë", u shpreh Spiropali.

“Fyese për shqiptarët është të mashtrosh part-
nerët, është t’u premtosh marrëveshje dhe pastaj ta 
grisësh atë. Tradhti ndaj interesave të shqiptarëve 
është të shpërfillësh paralajmërimet e Bashkimit 
Europian dhe të izolosh vendin. Fyese dhe kriminale 
është përdorimi i disa deputetëve pa mandat si fasadë 

për llogaritë e Ramës kundër interesit të shqiptarëve. 
Dhe një sqarim të fundit vetëm për “nafijen e partisë”, 
Elisa Spiropalin. Kur Edi Rama të të sjellë gati tekstin 
e sulmit për ndonjë mik tjetër të Shqipërisë, kërkoji 
foton e saktë. Ky që të kanë dhënë, nuk është Michael 
Gahler”, u shpreh ish deputeti i PD Edi Paloka. 

PALOKA: QEVERIA PO MASHTRON PARTNERËT NDËRKOMBËTARË

Reagon PD
Por deklaratat e PPE gjetën 

mbështetje edhe nga PD. Ish deputeti 
Edi Paloka përmes një postimi reagoi 
ashpër ndaj deklaratës së ministres 
Spiropali, duke theksuar se qeveria nuk 
duhet të trajtoj një mik gjerman si armik 
vetëm pse tha të vërtetën për ndryshimet 
kushtetuese. “Sulmi i qeverisë ndaj 
zëdhënësit të Partisë Popullore Europi-
ane, Michael Gahler, është një turp për 
Edi Ramën. Michael Gahler është një 
mik shumë i mirë i Shqipërisë. Është 
një nga shumë miqtë e PPE-së në Par-
lamentin Europian, i cili ka ndihmuar 
Shqipërinë në rrugën e integrimit, sa 
herë ka patur nevojë. Këtë rrugë Edi 
Rama po e bën shumë të vështirë, e ka 
bllokuar prej gati 7 vjetësh, vetëm për 
interesin personal. Është e pandershme 
që qeveria ta trajtojë mikun gjerman si 
armik, vetëm pse Michael Gahler tha të 
vërtetën: Me ndryshimet e njëanshme 
kushtetuese marrëveshja e arritur me 
opozitën u zhbë, partnerët nga BE dhe 
vendet anëtare nuk u dëgjuan, rregullat 
e lojës për zgjedhje u ndryshuan në 
mënyrë të njëanshme”, tha Paloka.

“Koston e konfliktit të krijuar 
me hedhjen në erë të marrëveshjes 
së 5 Qershorit dhe 14 Janarit, do ta 
mbash vetëm ti personalisht Edi 
Rama. Nëse mendon se me konf-
liktin e krijuar dhe me prishjen e 
stabilitetit demokratik të vendit, do 
të marrësh garanci për kokën tënde 
dhe të hajdutëve që të rrethojnë, 
po ta them prerë dhe shkurt: Vendi 
yt pas zgjedhjeve të reja është në 

burg, atje ku shkon çdo individ që 
me dashje kryen një krim kundër 
vendit dhe qytetarëve të tij. Partia 
Demokratike dhe Opozita e Bash-
kuar do të vazhdojnë të kenë në 
plan të parë, jo lojën tënde dhe të 
krimit që të drejton prej 22 vitesh në 
politikë, por hallet dhe problemet e 
shqiptarëve, që ti dhe Qeveria jote i 
kanë braktisur për hallet e tua per-
sonale”, tha Basha dy ditë më parë. 

BASHA: RAMA HODHI NË ERË 
MARRËVESHJEN E 5 QERSHORIT
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Bie numri i të infektuarve me COVID-19, shënohen 79 raste të 
reja, nuk fituan dot betejën 3 të infektuar, ja shpërndarja gjeografike

Bilanci i të infektuarve me koronavirus në 
vend, duket se po pëson rënie nga dita në ditë. Në 
pikun e tij bilanci arriti rreth 140 raste në ditë, por 
gjatë kësaj jave kurba ka pësuar një rënie pasi 
ditët fundit shifrat kanë rënë nën 100 raste. Ditën e 
djeshme, Ministria e Shëndetësisë ka bërë të ditur 
se gjatë 24 orëve të fundit janë kryer 500 testime 
për të dyshuar të prekur me COVID-19, nga të cilat 
janë konfirmuar 79 raste pozitive. Pra rezulton, 
se në 100 të testuar vetëm 15 janë të infektuar. 
Vlen të theksohet se janë rritur testet e për pasojë 
është rritur dhe numri i të infektuarve. Në fillim të 

pandemisë testoheshin rreth 100 të dyshuar dhe 
rezultatet ishin rreth 15, pra praktikisht gjendja 
është e njëjtë. Në përditësimin e të dhënave këtë të 
premte, MSH-ja deklaroi se kanë humbur jetën tre 
pacientë të shtruar në dy spitalet Covid. Bëhet fjalë 
për një 56 vjeçar dhe një 76 vjeçar nga Tirana me 
disa sëmundje bashkëshoqëruese dhe një 90 vjeçar 
nga Elbasani. Aktualisht në spitalin Infektiv dhe 
spitalin “Shefqet Ndroqi” po trajtohen 115 pacientë, 
16 janë në terapi intensive, 5 prej të cilëve pacientë 
të intubuar. Shpërndarja gjeografike e rasteve është 
si vijon: 56 raste në Tiranë, nga 6 raste në Shkodër 

e Krujë, nga 3 raste Fier e Lushnje, nga 1 rast në 
Elbasan, Kavajë, Vlorë, Kamëz e Divjakë. Gjatë 
24 orëve të fundit janë shëruar 69 qytetarë, duke e 
çuar numrin e të shëruarve në 2.952, që nga fillimi 
i epidemisë. Sipas Mirela Cami, Drejtore e Opera-
torit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor, kanë 
vijuar testimet për personat e dyshuar të prekur me 
Covid-19 dhe vazhdon puna intensive e epidemi-
ologëve në terren për gjurmimin aktiv të rasteve. 
“Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ju 
rikujton të përdorni maskën kudo në ambientet e 
mbyllura dhe në çdo ambient publik ku nuk mund 

të ruani distancën. Ministria e Shëndetësisë dhe 
Mbrojtjes Sociale i rekomandon çdo qytetari të 
tregojë kujdes për respektimin e rregullave: Ruani 
distancën nga të tjerët të paktën 1.5 metër; Mbani 
maskë në ambiente të mbyllura dhe kudo ku nuk 
mund të ruani distancën. Ruani higjienën person-
ale dhe kolektive. Nëse keni shenja të sëmundjes 
izolohuni dhe telefononi në numrin e Urgjencës 
Kombëtare 127 dhe në linjën e gjelbër 0800 40 40 
për këshillim psikologjik apo çdo informacion për 
Covid19”, thuhet në njoftimin e përditshëm për 
shtyp të Ministrisë së Shëndetësisë. 

Mbyllet numërimi, ja kush do të jenë 
drejtuesit e rinj në universitetet e vendit, 
Universiteti i Tiranës drejt një fryme të re

Mynyr Koni “fundosi” Universitetin e Tiranës, Artan Hoxha pritet të reformojë universitetin

Është mbyllur ditën e djeshme 
numërimi i votave për postet 
drejtuese në universitetet e 
vendit. Janë zbardhur emrat 

e rektorëve në të gjitha universitet e 
vendit, si dhe dekanët në disa prej 
fakulteteve kryesore në vend. Sakaq 
në bazë të emrave që janë zgjedhur 
duket se Universiteti i Tiranës po 
shkon drejt një fryme të re. Në krye 
të rektoratit të Universitetit të Tiranës 
është zgjedhur Artan Hoxha. Ndër-
kohë në Universitetin e Durrësit, 
është zgjedhur rektore Kseanela 
Sotirofski për një mandat 4 vjeçar. 
Sotirofski është e rizgjedhur në këtë 
post pasi edhe para zgjedhjeve, ishte 
ajo që e drejtonte Universitetin e 
Durrësit. Rektor në Universitetin e 
Gjirokastrës “Eqerem Çabej”, është 
rizgjedhur Bektash Mema. Rektor 
në Universitetin e Shkodrës,u zg-
jodh pas zgjedhjeve universitare të 
mbajtura në datën 30 Korrik, Suzana 
Golemi. Nga numërimi i votave të 
pedagogëve ajo ka dalë fituese me 2 
vota diferencë. Përballë saj në këtë 
garë ishte Adem Bekteshi, rektori në 
detyrë. Roland Zisi është rizgjedhur 
rektor i Universitetit “Ismail Qemali” 
në qytetin e Vlorës. Zisi është zg-
jidhur rektor me 119 vota. Ai la pas 
Yllka Stramarkon me 63 vota dhe 
Shyqyri Hysin me 30 vota. Sakaq, 
Fatbardh Sallaku është zgjedhur rek-
tor i Universitetit Bujqësor të Tiranës. 
Rektor në Universitetin e Korçës, u 
zgjodh Dhimitër Bello, i cili është 
rektori i ri i universitetit “Fan S. Noli 
Korçë” dhe do e drejtojë atë për 4 vitet 
e ardhshme. Reagimet ndaj zgjedhjes 
së tij si rektor kanë qenë pozitive. 
Profesori i gjuhë-letërsisë ka fituar 
me 95 vota, ndaj 54 votave të kan-
didatit për rektor Lorenc Ekonomi. 
Bello ka fituar ndaj Ekonomit në të 
katërt fakultetet e këtij universiteti. 
Ndërkohë rektor në Universitetin e 
Elbasanit, u zgjodh Skënder Topi, i 
cili ishte dhe rektori aktual, pra është 
rizgjedhur në këtë post. Ai ishte i 
vetëm në garën dhe ka arritur të 
sigurojë 89.4% të votave. Topi është 
votuar nga shumica e stafit dhe stu-
dentëve, duke e marrë sërish postin e 
Rektorit të Universitetit të Elbasanit. 
Universiteti i Arteve ka zgjedhur për 
rektor sërish Prof. Kastriot Çaush-
in. Ndërsa Universiteti i Sporteve 

Covid-19, Ambasadorja 
Kim i dhuron Manastirliut 

pako me pajisje mjekësore
Ambasadorja e SHBA-ve Yuri 

Kim, i dorëzoi dje Ministrisë së Shën-
detësisë një tjetër ndihmë me pajisje 
shumë të nevojshme për kontroll 
dhe parandalim nga Programi i 
Ndihmës Humanitare të Komandës 
Evropiane (EUCOM) për Ministria 
e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes So-
ciale, në mbështetje të përgjigjes së 
vazhdueshme të Shqipërisë ndaj 
pandemisë globale COVID-19. Gjatë 
një ceremonie me Ministren Ogerta 
Manastirliu, stafi i Departamentit të 
Mbrojtjes i Ambasadës së Shteteve 
të Bashkuara të Amerikës, dorëzoi 
pajisjet, përfshirë edhe monitorues 
për pacientët, helmeta CPAP, pompa 
shiringash, kominoshe për një për-
dorim dhe dezifektant dore. “Jemi 
krenarë që qëndrojmë krah partneres 
sonë Shqipërisë në këtë luftë kundër 
COVID-19. Jemi me ju”, thuhet në 
mesazhin e ambasadës amerikane. 
SHBA dhe Be kane qenë që në krye 
të herës në ndihmë të Shqipërisë si për 
pandeminë ashtu edhe për tërmetin. 

Tritan Kalo: Bajram e 
Pashkë do t’i festojmë 

bashkë, pavarësisht virusit
Mjeku infeksionist, Tritan Kalo, 

iu drejtua me një mesazh të gjithë 
shqiptarëve me rastin e festës së 
Kurban Bajramit. Mjeku infeksionit 
Kalo ka theksuar në mesazhin e tij, se 
pavarësisht kushteve jo të zakonshme 
që imponon koronavirusi, kurrë nuk 
duhet të harrojmë të urojmë njëri-
tjetrin për këtë festë. Mjeku shprehet 
se të gjithë jemi bijë te trojeve arbërore 
e nuk duhet të harrojmë festën. “Kohë 
kovidiane. Miq, të afërm, kolegë, 
dashamirës e bashkëkombës kudo 
që frymoni në këto kohë të kësaj 
“flame mbarëbotërore”. Pavarësisht 
kushteve jo të zakonshme që na im-
ponon infeksioni Sars-Cov2/Covid-19, 
kurrë të mos harrojmë të urojmë njëri 
tjetrin për këtë festë të lumnueme, 
sepse ne kurdoherë e në çdo rrethanë 
BAJRAM e PASHKË i kemi festuar 
e do t’i festojmë bashkërisht. Jemi të 
gjithë bijë e bija të Trojeve Arbërore. 
Together forever”, ka shkruar mjeku 
Tritan Kalo në rrjetin social Facebook.

ka zgjedhur rektor Agron Kasën. 
Universiteti i Mjekësisë ka zgjedhur 
sërish Arben Gjatën për rektor. 

Universiteti i Tiranës 
drejt një fryme të re

Ndërkohë që janë zgjedhur rek-
torë të rinj në të gjitha universitet e 
vendit, Universiteti i Tiranës është ai 
që pritet të ketë një frymë të re, pas 
zgjedhjes së Artan Hoxhës në krye 
të tij. Gjatë drejtimit nga ish rektori 
Mynyr Koni, Universiteti i Tiranës u 
ballafaqua me probleme të mëdha, 
si pasojë e konflikteve personale të 
rektorit, i cili gjatë 4 viteve e “fundosi” 
Universitetin e Tiranës, që është uni-
versiteti më i rëndësishëm në vend. 
Në fund të mandatit të tij Mynyr Koni 
i dha goditjen finale universitet, duke 
tentuar bllokimin e zgjedhjeve, por 
që nuk arriti ta bënte, pasi zgjedhjet u 
zhvilluan si moralisht dhe tashmë në 
krye të UT është Artan Hoxha. Por tani 
pritet që rektori i ri ti japë një frymë 

tjetër universitetit. Ai ka një karrierë 
të pasur akademike, dhe është një 
figurë e shquar në fushën akademike 
dhe në atë të drejtësisë. Sakaq ai ka 
drejtuar Fakultetin e Drejtësisë ku 
ka një reputacion të mirë dhe gëzon 
mbështetjen e shumë studentëve, të 
cilët në datë 30 korrik u shprehën se 
po votonin vetëm se besonin që Hoxha 

do reformojë universitetin. Objektivi 
i tij dhe qëllimi shprehën mjaft qartë 
dhe në platformën që ai paraqiti gjatë 
fushatës zgjedhore, ku në qendër të 
saj ishte stafi akademik, studentët 
dhe kërkimi shkencor. Artan Hoxha 
u zgjodh në krye të rektoratit të Uni-
versitetit të Tiranës me 54% te votave, 
ku ka marrë 348 vota nga pedagogët.

Artan Hoxha, rektori i ri i uni-
versiteti të Tiranës ka reaguar dje pas 
rezultateve të zgjedhjeve universitare 
ku ai doli fitues për postin e rektorit, 
duke deklaruar se tashmë ka nisur një 
kapitull i ri për UT. “Isha i nderuar që në 
këtë garë bashkë me mua kandidonin 
dy kolege të nderuara me të cilat do 
bashkëpunojmë në vijim për të mirën 
e Universitetit të Tiranës. Me votën tuaj 

më keni besuar drejtimin e UT-së dhe 
së bashku nisim tashmë një kapitull të 
ri, atë të Kolegjialitetit, Ndërkombëta-
rizimit dhe Transparencës. Së bashku do 
punojmë fort për të kthyer në plan vep-
rimi të gjithë platformën e dakordësuar 
me ju. Së bashku do bëjmë të mundur 
që Universiteti i Tiranës t’u përkasë 
studentëve, pedagogëve dhe shoqërisë 
shqiptare”, ka deklaruar Hoxha.

HOXHA: SË BASHKU NISIM TASHMË NJË KAPITULL TË RI

“Më lejoni të falënderoj 
gjithsecilin prej jush, që nëpërm-
jet votës suaj, sot keni shprehur 
vullnetin për të ardhmen e Uni-
versitetit të Tiranës. Së bashku 
demonstruam sërish se UT nuk 
influencohet nga sjelljet antilig-
jore për prishje procesi dhe as 
nga zhurmat që vijnë nga jashtë 
tij. Përkundrazi, zhvilloi një pro-

ces model, me një pjesëmarrje të 
personelit akademik mbi 95% dhe 
të një numri të lartë studentësh. 
Jam i lumtur që ky proces shënoi 
rikthimin e UT-së në rrugën e 
ligjshmërisë dhe normalitetit. Në 
vijim, i uroj punë të mbarë komi-
sioneve të numërimit të votave për 
të përfunduar me sukses proces-
in”, ka deklaruar Artan Hoxha. 

REKTORI I UT: DEMONSTRUAM 
SËRISH SE UT NUK INFLUENCOHET
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Lista e plotë, ja dekanët dhe shefat e 
departamenteve të zgjedhur në fakultetet 
e Tiranës dhe rretheve, rikonfirmohet Kule

Në zgjedhjet universitare votuan 718 personel akademik dhe mbi 25 mijë studentë

Partia Demokratike denoncon: Kutitë e votimit me logot e 
PS, farsa që zhbën autonominë e zgjedhjeve në universitete

Zgjedhjet universitare u mbajtën në të gjithë 
vendin me datë 30 Korrik, ku pati pjesëmarrje 
të lartë nga ana e pedagogëve, por munguan 
studentët, ku vetëm 14.5% e tyre morën pjesë 
në Universitetin e Tiranës, ndërsa në të gjithë 
vendin morën pjesë rreth 25 mijë studentë. Zg-
jedhjet janë shoqëruar me debate që para se të 
zhvilloheshin, ku grupe të ndryshime studentore, 
si Lëvizja Për Universitetin dhe Qëndresa Qyte-
tare kanë bërë thirrje për bojkot. QQ po ashtu 
i ka kërkuar presidentit Ilir Meta, që të ketë të 
qartë se cilat janë shkeljet që po bëhen në këtë 
proces, madje ata kanë bërë edhe një takim 

me presidentin. Ndërkohë LPU ka mbajtur një 
fushatë online mbi bojkotin e zgjedhjeve, ndërsa 
ditën e zgjedhjeve shpalosën një banderolë ku 
dënonin zgjedhjet. Sakaq Partia Demokratike ka 
dalë kundër zgjedhjeve duke denoncuar faktin 
se disa prej kutive mbanin logon e Partisë So-
cialiste. Ish-deputetja e PD-së Albana Vokshi, ka 
denoncuar zgjedhjet në universitete, si një farsë 
që zhbën autonominë. Vokshi thotë se zgjedhjet u 
zhvilluan pa fushatë, pa garë dhe pa ide. Ajo i ka 
krahasuar ato me zgjedhjet e 30 qershorit. “Njësoj 
si zgjedhjet politike të 30 Qershorit vjet, zgjedhjet 
në universitetet sot ishin të paracaktuara, pa 

garë, me shumicën e studentëve të përjashtuar 
nga zgjedhjet me vendim qeverie. Fituesit ishin 
të paracaktuar. U zhvillua e njëjta skemë si në 
zgjedhjet lokale, u bë i njëjti shantazh dhe presion 
ndaj studentëve e ndaj pedagogëve. U përdor 
e njëjta infrastrukturë partiake, edhe kutitë e 
votimit ishin më logo të PS, gjë që ndalohet kat-
egorikisht nga ligji i arsimit të lartë. Pa fushatë, 
pa garë, pa ide, pa programe, pa alternativa dhe 
me kandidatë të paracaktuar nga Edi Rama dhe 
Partia shtet”, është shprehur Vokshi. Më tej ish 
deputetja e Partisë Demokratike është shprehur 
se procesi i zgjedhjeve ka qenë kriminal. Sipas 

Vokshit është dhunuar e drejta kushtetuese për 
të votuar. “Në një proces kriminal, të dhunuar 
në të drejtën e tyre kushtetuese për të votuar 
e për të votuar, të shantazhuar për notë apo 
për të ardhmen e tyre, studentët u detyruan të 
qëndronin me orë në turma përpara Fakultetit 
të Drejtësisë, pa maska a distancim social në 
rrezik ekstrem për shëndetin dhe jetën e tyre. 
Kandidatët për rektorë, dekanë, anëtarë të KIZ 
ilegjitim qëllimshëm caktuan datat e provimeve 
sot, për të rritur pjesëmarrjen e studentëve, duke 
rrezikuar shëndetin e tyre, me qëllimin e vetëm 
uzurpimi dhe pushteti”, tha ajo. 

Arbjona ÇIBUKU

Lista e plotë e fituesve në 
Fakultetin e Tiranës dhe 
Universitet e rretheve është 
zbardhur ditën e djeshme. 

Disa prej fakulteteve të Universitetit 
të Tiranës nuk kanë pësuar ndryshim, 
pasi në Fakultetin e Ekonomisë është 
rizgjedhur Dhori Kule dekan dhe në 
Fakultetin e Historisë dhe Filologjisë 
është zgjedhur sërish dekan Sabri 
Laçi, i cili u zgjodh edhe në zgjedhjet 
e fundit. Edhe pse zgjedhjet u sho-
qëruan me debate të forta, për shkak 
të kohës ku do të mbaheshin, në datën 
30 korrik morën pjesë rreth 90% e 
pedagogëve dhe 14.5% e studentëve, 
vota e të cilëve ka vetëm 10% peshë, 
andaj kanë qenë pedagogët ata që 
kanë zgjedhur dekanët e rinj dhe rek-
torët në të gjithë universitet e vendit. 
Sa i takon dekanëve në fakultetet e 
Universitetit të Tiranës, është zgjed-
hur Prof. Sokol Mëngjesi, në Fakulteti 
e Drejtësisë. Në FHF Sabri Laçi. 
Prof. Edmond Rrapti, është zgjedhur 
në krye të Fakultetit të Shkencave 
Sociale. Prof. Spiro Drushku, do të 
jetë dekan i Fakultetit të Shkencave 
të Natyrës. Tek Gjuhët e Huaja është 
zgjedhur dekan Prof. Artur Sula. Dhe 
Prof. Dhori Kule do të jetë sërish de-
kan i Fakultetit të Ekonomisë. 

Postet drejtuese në FHF
Ndërkohë janë bërë publike dhe 

rezultatet e votimit në Fakultetin e 
Historisë dhe Filologjisë, kur përveç 
Sabri Laçit që u zgjodh dekan, janë 
zbardhur dhe postet e tjera drejtuese 

REKTORËT FITUES NË 
12 UNIVERSITETET PUBLIKE

 Universiteti i Tiranës Prof. Artan Hoxha
 Universiteti Politeknik i Tiranës Prof. Andrea Maliqari
 Universiteti Bujqësor i Tiranës Prof. Fatbardh Sallaku
 Universiteti i Elbasanit “Aleksandër Xhuvani” Prof. Skender Topi
 Universiteti “Luigj Gurakuqi”, Shkodër Prof. Suzana Golemi
 Universiteti “Eqrem Çabej”, Gjirokastër Prof. dr Bektash Mema
 Universiteti “Fan S. Noli”, Korçë Prof. Dhimitër Bello
 Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë Prof. Roland Zisi
 Universiteti “Aleksandër Moisiu”, Durrës Prof. Kseanela Sotirofski
 Universiteti i Arteve Prof. Kastriot Çaushi
 Universiteti i Sporteve të Tiranës Agron Kasa

 Universiteti i Mjekësisë, Tiranë Prof. Arben Gjata
Dekanët fitues të Universitetit të Tiranës

• Prof. Sokol Mëngjesi, Fakulteti i drejtësisë
• Prof. Sabri Laçi, Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë
• Prof. Edmond Rrapti, Fakulteti i Shkencave Sociale
• Prof. Spiro Drushku, Fakulteti i Shkencave të Natyrës
• Prof. Artur Sula, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja
• Prof. Dhori Kule, Fakulteti i Ekonomisë

Dekanët fitues në Universitetin e Durrësit
• Griselda Abazaj, Fakulteti i Edukimit
• Shkëlqim Fortuzi, Fakulteti i Biznesit
• Andon Kume, Fakulteti i Shkencave Politik dhe Juridike
• Lindita Mukli, Fakulteti i Teknologjisë dhe Informacionit

• Osman Metalla, Fakulteti i Studimeve Profesionale
• Dekanët fitues në Universitetin e Korçës
• Ledina Alolli, Fakulteti i Ekonomisë
• Jonela Spaho, Fakulteti i Mësuesisë
• Gjergji Mero, Fakulteti i Bujqësisë

Ja drejtuesit e Fakultetit 
të Historisë dhe Filologjisë

• Mark Marku, përgjegjës i Departamentit të Gazetarisë
• Valentina Duka, përgjegjëse e Departamentit të Historisë
• Persida Asllani, përgjegjëse e Departamentit të Letërsisë 
• Iris Pojani, përgjegjëse e Departamentit të Arkeologjisë
• Romeo Hanxhari, përgjegjës i Departamentit të Gjeografisë
• Sezai Rokaj, përgjegjës i Departamentit të Gjuhës

JA EMRAT E DREJTUESVE TË RINJ NË UNIVERSITETE

në departamentet përkatëse. Përg-
jegjës i Departamentit të gazetarisë 
është zgjedhur me 13 vota pro Mark 
Marku. Përgjegjëse e Departamentit 
të Historisë është zgjedhur Valentina 
Duka me 14 vota. Në departamentin 
e Letërsisë ka pasur më shumë se një 

kandidat dhe ka fituar me 9 vota Per-
sida Asllani. Përgjegjëse e Departa-
mentit të Arkeologjisë është zgjedhur 
Iris Pojani me 7 vota pro. Përgjegjës 
i departamentit të Gjeografisë është 
zgjedhur me 15 vota pro dhe 3 kundër 
Romeo Hanxhari. Seazi Rokaj është 

zgjedhur me 15 vota pro përgjegjës i 
departamentit të Gjuhës.

Korça
Universiteti “Fan S. Noli” në Korçë 

ka bërë publik dje emrat e dekanëve 
fitues për 3 fakultete. Në Fakultetin 
e Ekonomisë është zgjedhur dekane 
Ledina Alolli, në Fakulteti e Mësuesisë 
dekane është zgjedhur Jonela Spaho 
dhe në Fakultetin e Bujqësisë, Gjergji 
Mero. Në Fakultetin e Shkencave 
Natyrore dhe humane kandidati i 
vetëm Robert Damo nuk e fitoi garën, 
pasi nuk plotësoi numrin e votave. 
Zgjedhjet për dekan në ketë fakultet, 
sipas rregullit do te zhvillohen serish 
pas 2 javësh.

Durrësi
 Ndërkohë Universiteti “Alek-

sandër Moisiu” në qytetin e Durrësit 
ka zgjedhur dekanët e 5 fakulteteve, 
përmes zgjedhjeve të zhvilluara 
në datë 30 Korrik. Griselda Abazaj 
është zgjedhur dekane e Fakultetit 
të Edukimit, Shkëlqim Fortuzi në 
Fakultetin e Biznesit, Andon Kume në 
Fakultetin e Shkencave Politike dhe 
Juridike, Lindita Mukli në Fakultetin 
e Teknologjisë dhe Informacionit dhe 
Osman Metalla në Fakultetin e Studi-
meve Profesionale. Ndërsa Kseanela 
Sotirofski është zgjedhur rektore e 
universitetit "Aleksandër Moisiu" në 
qytetin e Durrësit. 

Vlora
Roland Zisi është rektori i rikon-

firmuar për herë të dytë në krye të 
Rektoratit të Universitetit të Vlorës. 
Pas përfundimit të procesit votues dhe 
numërimit të votave sipas Komisionit 

Universiteti i Mjekësisë në 
Tiranë nuk ka prodhuar ndonjë sur-
prizë. Kandidati i vetëm në garë për 
rektor Arben Gjata u rikonfirmua 
në postin që mbante për një mandat 
të dytë ndërsa u votua nga personeli 
akademik me 76.25% të votave 
dhe studentë 8.64 %. Në një status 
në rrjetin social Facebook, Gjata 
komentoi votat kundër duke thënë 
se janë për ti kujtuar se mund të 

bëjmë edhe më shumë shkruajti ai. 
Edhe në disa universitete në rrethe 
ka pasur rikonfirmim në detyrë të 
kandidateve që garuan pa rival. 
Bëjnë përjashtim rektoret e rinj të 
universitetit të Shkodrës dhe Ko-
rçës. Dy pedagogët kanë triumfuar 
duke merituar mandatin e parë të 
drejtuesit të universitetit, të dy kanë 
mundur rektorët aktuale madje pa 
qenë as në postet e dekanëve.

REZULTATET NË UNIVERSITETIN 
E MJEKËSISË TIRANË

Institucional Zgjedhor pranë Univer-
sitetit të Vlorës, Roland Zisi ka fituar 
125 vota ndaj 55 votave të kandidates 
Yllka Stramarko. Në zgjedhjet për 
dekanë u rikonfirmuan në detyrë 3 
ish-dekanët. Në fakultetin ekonomik 
është rikonfirmuar Albert Qarri, në 
fakultetin e Shkencave Teknike Haj-
dar Kicaj, në fakultetin e Shëndetësisë 
publike është zgjedhur Aurela Saliaj, 
ndërsa në fakultetin e Shkencave 
Humane Armela Panajoti ka fituar 
ndaj kandidates Meri Gjoleka.

Në Universitetin Bujqësor të 
Tiranës gruan Sallaku dhe Meço. 
Profesor Fatbardh Sallaku me 35 
vite karrierë akademike mori kësh-
tu mandatin e tij të parë në postin 
e drejtuesit të këtij universitetit me 
5.500 studentë dhe 300 pedagogë. 
Ai mori 59.18% të votave. Rekord 
votash mori dhe për pozicionin 
e Rektorit në universitetin e Ar-
tave profesor Kastriot Çaushi. Ai 
është fitues me 90% të votave. Për 
Fakultetin e Artit Skenik, u zgjodh 
dekan Prof. Petrit Malaj. Universi-
teti i sporteve ka tashme rektorin 
e ri. Ai është pedagogu Agron 
Kasa i cili ka mundur rektorin në 
detyrë Agron Cukën me 48 vota të 
kolegëve nga 82 në total.

REZULTATET TEK 
BUJQËSORI, ARTET 

DHE SPORTET
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EDI 
RAMA: 

Kur Ilir Meta përmend babain tim, ndjej thjesht keqardhje të thellë për Ilir Metën, t'i 
vijë turp, por në fund fare kur Ilir Meta të jetë harruar njëherë e përgjithmonë, Kris-
taq Rama do të jetë aty, tek 'Nëna Shqipëri' dhe Heronjtë e Pavarësisë së Vlorës dhe 
të gjithë kur të shkojnë të nderojnë dëshmorët apo etërit e pavarësisë do të ngrenë 
kokën lart dhe do të admirojnë atë që Kristaq Rama i ka lënë këtij vendi...

“Presidenti i shërben opozitës, PS do i fitojë zgjedhjet”

Basha të vijë të ulet në tryezë sepse nuk e 
ndajmë nga Monika, Metës t’i vijë turp që 

sulmon babin tim, vetëm fashistët e bëjnë këtë gjë
Kryeministri Edi Rama i ka 

bërë dje një tjetër ftesë 
liderit të opozitës, Lulzim 
Basha që të ulen në tryezë 

dhe të diskutojnë për gjetjen e kon-
sensusit mbi përcaktimet që do të 
bëhen në Kodin Zgjedhor pas ndrys-
himeve kushtetuese. Shefi i qeverisë 
u ndal dhe te ndërkombëtarët duke u 
shprehur se Parlamenti është legjitim 
dhe e di ai se çfarë voton. Nga ana 
tjetër nuk ndali kritikat ndaj presi-
dentit, sidomos për akuzat e këtij të 
fundit ndaj të atit të tij.

-Parlamenti miratoi ndryshimet 
kushtetues,e ndërsa PD ju akuzon se 
preket marrëveshja e 5 qershorit. A 
preket kjo marrëveshje? 

Në momentin që koalicioni sikur 
ishte nuk ekziston më, saktësimi nuk 
është i nevojshëm. Marrëveshja ka 
qartësisht në draftin e dakordësuar 
një numër pikash, kjo që përmendët 
nuk hynë fare. Vetë marrëveshja nuk 
është prekur në asnjë pikë të sajën. 
Nuk ka lidhje fare, janë teknikalitete 
që kanë të bëjnë me formulën e koa-
licionit që nuk është më e njëjta, por 
koalicioni parazgjedhor do të jetë 
përsëri i mundshëm, për ato parti 
që duan të kthehen në një subjekt 
të vetëm dhe të kenë listën e tyre të 
përbashkët 

-Por sa interferon ndryshimi i 
kushtetutës në marrëveshjen e 5 
Qershorit?

Zero. Marrëveshja lidhet me ad-
ministrimin zgjedhor kryesisht, me 
disa aspekte të tjera që kanë të bëjnë 
me procesin zgjedhor në zbatimin 
e tij, ndërkohë që risitë kushtetuese 
lidhen me mekanizmat korrektues, që 
rrisin fuqinë e qytetarëve vendimmar-
rje. Nuk ka asnjë interferencë.

-Me sistemin aktual të koali-
cioneve, PS-ja e drejtuar nga Edi 
Rama bëri marrëveshje parazg-
jedhore me LSI-në në 2013 për të 
ardhur në pushtet, por pse tashmë 
po ia heq, atë që opozita e cilëson 
si avantazh? 

Unë nuk kam përshëndetur 
ndonjë formulë, kam bërë si gjithë 
të tjerët atë që bëjnë të gjithë në 
respekt të ligjit dhe rregullave në 
fuqi. Ka qenë një rregull që tani 
nuk do të jetë më dhe tani rregulli i 
ri do të jetë më i mirë. Do u krijojë 
mundësi zgjedhësve që të njihen me 
koalicionet si dhe kur formohen, nga 
programi, lideri dhe kandidati dhe 
jo të votojnë qorrazi për koalicione 
të panjohur për publikun dhe për 
më tepër deformojnë votën. Është 
një model që nuk e ka asnjë vend i 
OSBE-ODHIR-it dhe nuk kemi pse 
e mbajmë ne akoma.

-PS-ja kërkon që listat të hapen 

2/3 për të garantuar përfaqësimin 
gjinor, por PD këmbëngul për 100%...

Ne jemi për jo më pak se 2/3, që 
të mos e kufizojmë veten për t'i hapur 
100%, por të mos e lejojmë një mbyllje 
më shumë se 30%. Dhe e gjitha kjo 
është për t'u diskutuar, ne nuk jemi 
partia që flet e para, por e fundit, i 
japim vetes kohë për të analizuar 
të gjitha qëndrimet dhe avantazhet 
apo disavantazhet e një ndryshimi të 
mundshëm. Dhe kështu ndodhi edhe 
listat e hapura, që nuk i kemi parë me 
simpati fillimisht, por duke parë që 
publiku ishte i interesuar, ne mbajtëm 
anën e publikut. Unë personalisht i 
kam dëgjuar me orë të tëra (opozitën 
jashtë parlamentit) dhe janë zhvilluar 
debate të gjata të përsëritura, janë 
dëgjuar plotësisht, nuk kanë dashur 
të dëgjojnë më shumë se aq, por nuk 
mund ti prisnim pafundësisht. Ka një 
kohë për të dëgjuar, ka një kohë për 
të vendosur, ka një kohë për të votuar. 

-Por a është i duhuri propozimi 
i Lulzim Bashës për hapjen 100% të 
listave?

Nuk ka një propozim të duhur 
ose të pa duhur, ka propozime të 
ndryshme, e duhura është që të ulemi 
dhe të diskutojmë pa humbur kohë në 
mënyrë që të gjejmë mundësisht një 
dakordësi sa më të gjerë

-Ambasadorja amerikane u 
shpreh me keqardhje pas ndryshim-
it të Kushtetutës pa konsensus me 
opozitën jashtë parlamentit..

Keqardhja është emocion, por 
kundërshtia është pozicion. Nuk ka 
asnjë kundër. Zëdhënësi i PPE? Këtë 
nuk e njoh kush është, por këta po, 
dhe i respektoj maksimalisht, pasi për-
faqësojnë institucione dhe shtete mike 
dhe partnere dhe nuk përfaqësojnë 
opinione të njëanshme dhe person-
alisht njerëz që e kanë treguar më 
shumë se njëherë se në Shqipëri nuk 
janë vetëm për të jetuar në një vend 
të bukur dhe për t'u paguar mirë, por 
janë të përfshirë me shumë afeksion 
dhe shumë respekt për shqiptarët. Nuk 
ka asnjë kundër aty, ka thjesht 
keqardhje. Edhe unë jam 
i keqardhur që nuk 
u arrit dot të bëhet 
me konsensus të 
plotë, edhe unë 
e mirëkuptoj 
dhimbjen e 
o p o z i t ë s 

jashtë parlamentit, por deri këtu, dhe 
unë bashkohem me idenë që duhet të 
vazhdojmë së bashku për të reflektuar 
këto risi në Kodin Zgjedhor. Unë nuk 
jam kundër, jam pro. 

-Nuk priste koha për ndryshimet 
kushtetuese pasi opozita është da-
kord me hapjen e listave? 

Ata janë dakord në fakt me hap-
jen e listave, të paktën me fjalë, por 
nga ana tjetër, sigurisht nuk kanë si 
të mos jenë dakord që të ulen me ne, 
flas racionalisht, pastaj emocionalisht 
mund të mos ulen për të materializuar 
në ligj mekanizimin e ndërtimit edhe të 
koalicioneve zgjedhore. Ne politikisht, 
dhe unë personalisht, por asnjëri në 
fakt nuk është i interesuar që të ndajë 
Bashën nga Kryemadhi, ne i duam ata 
bashkë, sa më bashkë të jenë ata, në 
kuptimin e thjeshtë, aq më e lehtë është 
për ne beteja zgjedhore”. Po aq bashkë 
sa PS-ja ka qenë në koalicion me LSI-
në në 2013? "Nuk janë asnjëherë gjërat 
njësoj dhe asnjëherë kohët nuk janë 
njësoj, gjërat dhe kohët kanë kontekse 
të ndryshme gjithmonë.

-Me kë do të bëjë PS koalicion 
në 2021? 

Partia socialiste me popullin 
shqiptar, ne jemi forcë politike që nuk 
kemi nevojë të ndërtojmë trena me 
vagonë të mbushur me emra që populli 
as nuk i di dhe nuk i sheh kush janë. 
Ne kemi programin dhe skuadrën 
tonë dhe aleancën me 
popullin shqiptar. 
Sa kohë do të 
na besojë do 
i shërbejmë 

me përkushtim. Edhe pse nuk jemi më 
të mirët, më të mirë se ne nuk ka. Në 
zgjedhje do të vendosë populli, jo unë 
fatmirësisht, por që nuk ka më të mirë 
se ne është parë dhe riparë, mjafton 
që të shohim, që ata që duan të vijnë, 
janë po ata që lanë Shqipërinë në atë 
katandi dhe nuk po tregojnë që kanë 
ndonjë qasje të re, ide apo skuadër të 
re për të kuptuar që....

-Marrëdhëniet mes jush dhe 
presidentit duket sikur janë dashuri 
dhe urrejtje. Presidenti përmendi dhe 
babain tuaj në një deklaratë të enjten. 

Kur Ilir Meta përmend babain 
tim, ndjej thjesht keqardhje të thellë 
për Ilir Metën, t'i vijë turp, por në 
fund fare kur Ilir Meta të jetë har-
ruar njëherë e përgjithmonë, Kris-
taq Rama do të jetë aty, tek 'Nëna 
Shqipëri' dhe Heronjtë e Pavarësisë 
së Vlorës dhe të gjithë kur të shkojnë 
të nderojnë dëshmorët apo etërit e 
pavarësisë do të ngrenë kokën lart 
dhe do të admirojnë atë që Kristaq 
Rama i ka lënë këtij vendi. Ata që 
merren me familjet janë o fashistë 
o komunistë.

-Ju e keni akuzuar disa herë 
presidentin se bën rolin kreut të 
opozitës. A është kjo për t’i ulur 
vlerat Bashës? 

Kur presidenti fton opozitën në 
zyrë dhe pastaj lëshon klithma dhe 
kushtrime për përmbysje të regjimit, 
nuk e di çfarë mund të quhet përveç 

se drejtues i opozitës. Kur fton 
opozitën dhe pastaj bashkë me 

opozitën bashkë bëjnë thirrje 
për përmbysje të regjim-
it, thashë kur organizon 
shtabin e luftës kundër 
qeverisë në presidencë 
me opozitën dhe kur 
del para popullit bashkë 
me opozitën dhe thërret 
popullin në miting.

-Kë do të preferonit 
përballë në zgjedhje, 
Metën, Bashën apo Ber-
ishën? 

Nuk i zgjedh unë 
rivalët dhe nuk kam unë 

problem kundërsh-

tarët në kuptimin e personit përballë, 
unë problem, kam problemet reale, me 
të cilat lufta është më e egër dhe gjatë, 
gjërat që duhen zgjidhur për njerëzit.

-SPAK beri disa arrestime për 
dosjen 339 dhe u panë komisioner 
nga të gjitha palët. A ishte kjo lëvizje 
për të balancuar... 

Unë nuk jam drejtues i SPAK-ut, 
është institucion i pavarur. Përgjimet 
nuk janë prova si fillim, së dyti nga 
ç’kam dëgjuar unë përgjimet, nuk 
kam parë ndonjë hata, por unë nuk 
jam as prokuror dhe as gjykatës dhe 
çdo gjë e dëgjuar në përgjim duhet 
hetuar dhe verifikuar, nuk mund të 
gozhdohen njerëzit me përgjime në 
publik dhe as të arrestohen me përg-
jime se pastaj është fundi i të drejtave 
të njeriut dhe demokracisë. Ajo ishte 
një arsye e fortë për të bindur edhe 
ata që nuk ishin bindur pse duhet të 
ndryshohet sistemi zgjedhor. Sistemi 
i korrupton njerëzit. Prandaj duhen 
depolitizuar komisionet zgjedhore. 
Socialistët nuk janë engjëj dhe 
demokratët djaj, janë shqiptarë të 
ndarë me parti por të njëjtët njerëz. 
Por nëse i fusim në kontekste të tilla 
nuk duhet të çuditemi kur përballemi 
me fenomene të tilla. Dhe ajo që ishte 
më flagrante, nga pikëpamja e provës, 
ishte që ata që bërtasin më shumë për 
vjedhjen e votave rezultojnë që të jenë 
hajdutët më të mëdhenj të votave. 
Unë po flas për faktet nuk ka rëndë-
si kur ka fituar apo humbur, sepse 
mendoj që zgjedhjet në Shqipëri nuk 
përmbysen nga fenomenet negative, 
rezultati del ai që vendos populli. Nuk 
janë përmbysur zgjedhjet ndonjë herë 
nga fenomenet negative. Fenomenet 
negative influencojnë, si në 2011, por 
rezultati u përmbys nga kapja e KQZ, 
jo nga numërimi që prapë doli me 10 
vota plus. Nuk përmbysen zgjedhjet 
në kuti, çështja është te tkurrja e 
këtyre fenomeneve dhe depolitizimi 
do të bëhet të neutralizohej plotë-
sisht. Marrëveshja e 5 qershorit këtë 
fenomen e ngre në piedestal, do të 
jenë po ashtu si te dosja dhe sikur ka 
ndodhur gjithmonë sepse politizimi i 
komisioneve sjell edhe këtë sëmund-
je, që nuk e influencon rezultatin në 
pikën që ta përmbysë, por prek pjesë 
të caktuara të procesit. 

-A do jepni dorëheqjen nëse 
humbisni zgjedhjet? 

Unë nuk do i humbas zg-
jedhjet e ardhshme parlamenta-
re dhe nuk do të jap dorëheqjen 
si kryetar i PS-së sepse do të 
jem i detyruar të vijoj punën. 
Nuk flas kurrë me nëse, se ka 

edhe një shprehje që flet për 
hallën dhe xhaxhanë edhe... kohë 

është shumë e shtrenjtë për t'u hum-
bur me nëse.
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Ndryshimet në buxhet, nga shtimi i numrit 
të policëve, tek forcimi i OFL dhe blerja e 

pajisjeve për SPAK, ja si do të ndahen paratë

Kume dhe Vishaj: Nano u detyrua të qeveriste 6 muaj pa ministraQeveria ka gati fondin prej 200 milionë eurosh për nxitjen e punësimit në vend

Esmeralda HIDA

Shpenzimet e buxhetit për vi-
tin 2020 janë të fokusuar në 
përmirësimin e organeve pol-
icore, strukturës së OFL dhe 

SPAK. Të mërkurën parlamenti votoi 
ndryshimet në buxhet.  Saktësisht, 
shpenzimet e përgjithshme të buxhetit 
rriten me rreth 30.2 miliardë lekë, kështu 
për vitin 2020 përveç investimeve që do 
të rriten për të përballuar pasoja e pan-
demisë shteti ka vendosur të rrisë shpen-
zimet dhe për organet mbrojtëse, duke 
filluar nga shtimin i forcave policore dhe 
investimet në organet hetimore. Konk-
retisht në dokumentin final të paraqitur 
në faqen zyrtare të Kuvendit bëhet me 
dije se, akti normativ i ndryshuar për të 
disatën herë, parashikon që gjatë 2020  
forcave të Policisë së Shtetit do t’i shto-
hen 50 efektivë të rinj, duke theksuar 
këtu se këto lëvizje nuk do kenë kosto 
shtesë nga buxheti. Ndërkaq tregohet 
se për forcimin e strukturës së re OFL 
do të shpenzohen 40 milionë lekë dhe 
573 milionë lekë të tjera do të shkojnë 
për rikonstruktim të godinës së SPAK. 
“Rritja e strukturës organike të Policisë 
së Shtetit me 500 efektivë të rinj, pa kosto 
shtesë në buxhet. Sigurimi i organikës 
së mjaftueshme për strukturën e re të 
OFL-së prej 87 efektivësh, me një kosto 
prej 40 milionë lekësh. Akordimi i një 
fondi prej 573 milionë lekësh për blerjen 
e pajisjeve dhe përshtatjen e godinës 
së SPAK”, thuhet në dokument. Edhe 

Rritja e strukturës 
organike të Policisë së 
Shtetit me 500 efek-
tivë të rinj, pa kosto 
shtesë në buxhet. 
Sigurimi i organikës 
së mjaftueshme për 
strukturën e re të OFL-
së prej 87 efektivësh, 
me një kosto prej 40 
milionë lekësh...

në diskutimet e bëra më parë në Komi-
sionin e Ekonomisë për  aktin normativ 
të buxhetit 2020, është bërë e qartë që 
përveç ndihmës  drejtë për drejtë për 
bizneset dhe qytetarët të prekur  nga 
tërmeti dhe pandemia, qeveria do t’u japë 
vëmendje edhe zërave që  rrisin sigurinë, 
drejtësinë dhe luftojnë korrupsionin  në 
vend. Sipas të dhënave  të raportit, në kra-
hasim me buxhetin e rishikuar me aktin 
normativ fillestar, rritja e shpenzimeve 
është 21 miliardë lekë. Më tej shpenzime 
të tjera përkojnë me fondin shtesë prej 3 
miliardë lekësh për Fondin e Zhvillimit 
Shqiptar, për 5 programe zhvillimi.

Ja sa do shpenzohen 
për pronat dhe punësimin

Mbyllja e problematikave me 
pronat që  zgjat prej vitesh, është një 
tjetër synim që pritet të arrihet nga 
shtetit gjatë këtij viti. Prandaj në aktin 
normativ të ndryshuar disa ditë më 
parë është vendosur që 4 miliard lekë 
t’i shkojnë Kadastrës, për mbylljen sa 
më shpejt të procesit të shpronësimit. 
Nga ana tjetër duke qenë se ekonomia 
vendase ka pësuar recesion të thellë 
dhe ka nevojë për rimëkëmbje, qeveria 
ka vendosur që 200 milionë euro t’i 
shpenzoj vetëm për vënien në praktikë 

të skemës së punësimit, për të rritur 
kështu përqindjen e parashikuar të 
punësimit. Kështu për të vijuar më tej 
edhe më çështjen e përkrahjes sociale, 
është vendosur që vetëm për këtë zë 
të shpenzohen mbi 900 milionë lekë. 
Të cilat do  t’i kalohen bashkive për 
dhënien e bonusit të qirasë. “Alokimi 
i fondit në masën 4 miliardë lekë për 
shpenzime shpronësimi dhe shlyerje 
detyrimesh të prapambetura në se-
ktorin e infrastrukturës. Financimi 
shtesë në masën 900 milionë lekë i 
nevojës së njësive të qeverisjes vendore 
për bonusin e qirasë sociale, në kuadër 

Depozitat  bankare shënojnë 
kthesë, rriten me 7% në qershor

Zbardhet vendimi, hiqet TVSH për 
profesionet dentistë dhe avokatët

Depozitat bankare kanë 
shënuar kthesë në muajin qer-
shor. Në tre mujorin e parë de-
pozitat e biznesit pësuan rënie, 
por muaji i fundit i tre mujorit 
të dytë ka njohur përmirësim.  
Sipas të dhënave të bëra pub-
like nga  Banka e Shqipërisë, 
depozitat bankare të biznesit 
u rritën me rreth 7% me bazë 
mujore, kundrejt muajit maj.  
Të dhënat tregojnë se, të shpre-
hur në vlerë monetare  totali i 
depozitave (biznes dhe indi-
vidë) gjatë këtij muaji u rrit me 
45 milionë euro më shumë, në 
krahasim me muajin e mëpar-
shëm ku  kursimet e individëve 

pa afat në lekë, u zgjeruan 
me rreth 1% me bazë mujore. 
Sipas BSH-së, në totalin e de-
pozitave mbizotëron mbajtja 
e fondeve në formë likuide, në 
llogari rrjedhëse ose depozita 
pa afat, duke shpjeguar këtu 
se kjo lidhet me normat e ul-
ëta të interesit, që nuk japin 
stimuj për t’i mbyllur paratë 
në depozita me afat. Ndër-
kohë që depozitat e mbyllu-
ra, me afate të përcaktuara 
maturimi pësuan rënie, gjatë 
muajit qershor. Deri më tani  
struktura e depozitave dom-
inohet nga fondet në valutë 
dhe sidomos në euro.

Dentistët , avokatët , 
vlerësuesit e pasurive dhe të 
gjithë profesionet e tjera të 
lira, nga 1 janari i vitit të ar-
dhshëm, nuk do të paguajnë 
më TVSH-në nga zero, por 
mbi qarkullimin vjetor prej 
10 milionë lekësh, ashtu si 
gjithë bizneset e tjera. Kështu 
tregon vendimi i publikuar 
së fundmi në fletoren zyr-
tare. Kjo do të thotë që  në 
ato raste kur një dentist apo  
një vlerësues pronash ka të 
ardhura vjetore poshtë  ku-
firit 10 milionë lekë nuk do të 
paguaj TVSH. “Kufiri minimal 
i regjistrimit për TVSH-në 

për personat e tatueshëm, 
që ofrojnë shërbime në vep-
rimtari ekonomike, sipas pro-
fesioneve të tilla si: avokat, 
noter, mjek i specializuar, 
dentist, , farmacist, infermier, 
veteriner, arkitekt, inxhinier, 
mjek-laborant, projektues, 
ekonomist, agronom, ekspert 
kontabël i regjistruar, konta-
bilist i miratuar dhe vlerësues 
i pasurisë, pavarësisht nga 
qarkullimi vjetor i tyre, është 
zero”, thuhet në dokument. 
Ky vendim është marrë për 
të barazuar kështu edhe këto 
profesione me biznese të tjera 
në vend.

AMF thirrje shoqërive të  sigurimit: 
Shtoni masat kundër koronavirusit

 Autoriteti i Mbikëqyrjes 
Financiare ka miratuar ud-
hëzimin “Mbi pritshmëritë 
rregullatore ndaj subjekteve 
nën mbikëqyrje, për shkak 
të situatës së krijuar nga 
COVID-19”. Përmes  këtij 
udhëzimi  AMF u kërkon 
shoqërive të sigurimit dhe 
fondeve të marrin masa sht-
esë për të përballuar situatën 
e krijuar nga Covid-19. “Të 
gjitha Shoqëritë e  Sigurimit 
të marrin masat për të sigu-
ruar vazhdimësinë e biznesit 
duke përfshirë rreziqet që 
shkakton situata pandemike 
si dhe të depozitojnë në Au-

toritet planet e rishikuara 
për vijimin e veprimtarisë 
dhe përballimin e krizave. 
Të kryejnë një vlerësim të 
produkteve të cilat mund 
të ndikohen nga pandemia 
duke informuar personat e 
siguruar. Të përditësojnë ud-
hëzimet/procedurat e marrjes 
në sigurim në vijim të ngjarjes 
së COVID – 19”, thuhet në 
udhëzim. Sakaq AMF u ka 
kërkuar të gjithë operatorëve 
të tregjeve nën mbikëqyrje që 
të përditësojnë dhe të kenë 
funksionale plane të vazh-
dimësisë së veprimtarisë dhe 
planet e përballimit të krizave.

të tërmetit të datës 26.11.2019, deri në 
fund të vitit 2020. Rritja me 200 milionë 
lekë e fondit të planifikuar për skemën e 
papunësisë, si rrjedhojë e parashikimeve 
dhe pritshmërive deri në fund të vitit 
2020”, theksohet në dokument. Në këto 
parametra të lartë shpenzimesh dhe 
tkurrje të ndjeshme të ardhurash në këtë 
akt-normativ qeveria parashikon një 
nivel të lartë të deficiti për gjatë gjithë 
vitit.  Sipas të dhënave të publikuara 
deficiti buxhetor bëhet rreth -133 mil-
iardë lekë ose rreth 8.4 për qind e PBB-
së, nga përkatësisht 39.7 miliard lekë 
ose 2.2 për qind e PBB-së që ishte sipas 
buxhetit fillestar dhe nga 68.7 miliardë 
lekë ose rreth 3.9 për qind që ishte në 
buxhetin e rishikuar.

Banka Botërore  dhuron 15 milionë euro për 
Shqipërinë. Ashtu sikur herë të tjera, me shpërthimin 
e pandemisë Banka Botërore ka qenë në krah të 
vendit tonë, si për rekomandime të nevojshme edhe 
për ndihmë financiar. Këtë herë duke parë që gjend-
ja e koronavirusit në Shqipëri po komplikohet BB 
ka vendosur të financojë shëndetin publik në vend 
për të përballuar pasojat e virusit. Sipas njoftimit të 
publikuar nga BB fondin prej 15 milionë eurosh do të 
mbulojë një pjesë të konsiderueshme të shpenzimeve 
spitalore.“Banka Botërore miratoi sot një financim 
prej 15 milionë Eurosh për Shqipërinë që të ndihmojë 
vendin të parandalojë, zbulojë dhe të reagojë ndaj 

pandemisë së COVID-19  si dhe të fuqizojë sistemin 
kombëtar të gatishmërisë së shëndetit publik. Financi-
mi mbulon një gamë ndërhyrjesh për të fuqizuar 
shërbimet e shëndetit publik dhe për të ruajtur jetët e 
njerëzve”, thuhet në njoftim. Më tej banka tregon se 
për çfarë specifikisht do të shpenzohen këto para. Të 
dhënat tregojnë se fondi do të mbulojë shpenzimet 
nga shtimi i kapaciteteve për shtretër deri në trajnim të 
stafit mjekësor për kësisoj rastesh të komplikuara.“Në 
mënyrë që të ndihmojë për të zbuluar dhe parandal-
uar përhapjen e COVID-19, projekti do të mbështesë 
testime masive të popullsisë; sigurimin e pajisjeve për 
të fuqizuar zbulimin dhe gjurmimin e kontakteve, in-

vestime për pajisje për kujdesin shëndetësor dhe për 
laboratorët publikë, pajisje mbrojtëse për  personelin 
mjekësor, rritjen e numrit të shtretërve në kujdesin 
intensiv si dhe fuqizimin e  kapaciteteve për vlerësimin 
dhe modifikimin e kërkesave për distancimin fizik. 
Projekti do të trajnojë staf mjekësor për kujdesin 
që duhet treguar për rastet me COVID-19 dhe për 
parandalimin e infeksionit. Tani që Shqipëria ka hyrë 
në fazën komplekse të rihapjes së ekonomisë, projekti 
do të ndihmojë që të intensifikohet më tej komunikimi 
me publikun”, theksohet në njoftim. Ndërkaq bëhet 
e ditur se ky program do të mbështesë financiarisht 
edhe qytetarët e prekur nga virusi, sidomos të rinjtë.

Covid-19, BB jep 15 milionë euro për Shqipërinë, ja si do përdoret fondi
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Debatet për zgjedhjet në RMV, reagon 
presidenti Pendarovski: Mandatin për 
qeverinë e merr kush ka 61 deputetë

Kume dhe Vishaj: Nano u detyrua të qeveriste 6 muaj pa ministraSpasovski: Nuk do të ketë zgjedhje të tjera në vjeshtë

Presidenti i Maqedonisë, Ste-
vo Pendarovski, ka dalë dje 
me qëndrim të prerë sa i 
takon formimit të qeverisë 

së re. Ndërkohë që partitë politike 
vazhdojnë përplasjet dhe diskutimet 
mbi marrjen e qeverisë Presidenti 
ka dalë dje në një deklaratë të fortë 
për ta. Gjatë një interviste televizive 
ai ka thënë se do t’i japë mandatin 
për formimin e qeverisë cilitdo për-
faqësues që në listat zgjedhore kanë 
marrë jo më pakë se 61 deputetë në 
Kuvend. “Norma kushtetuese e nenit 
90 për ndarjen e mandatit është e 
qartë – mandatin e merr kandidati i 
partisë ose partitë që kanë shumicë 
në Parlament dhe këtu presidenti 
praktikisht nuk ka kurrfarë hapësire 
për manovrim. Do të më bind ai për-
faqësues që ka 61 deputetë”, tha ai. Si-
pas tij nuk ekzistojnë kufizime të tjera 
të përfolura deri më tani, apo që janë 
paraqitura edhe në 2017, pasi këto 
kushte krijonin shkelje dhe mungesë 
korrektësie. Sakaq ai theksoi sërish 
që do të marrë mandatin ajo parti e 
cila e bindë t këtë të fundit që sigu-
ron 61 deputetë. “Nuk janë paraparë 
kurrfarë kushtëzime shtesë të tipit të 
kërkesës për garanci për karakterin 
unitar të shtetit, reforma në shërbi-
met e sigurisë etj, pasi gjithë atë që e 
pamë në vitin 2017 paraqiste shkelje 
flagrante të aktit më të lartë juridik. 
Më konkretisht do t’ia ndajë mandatin 
cilitdo përfaqësuesi të cilësdo nga 6 
listat zgjedhore që kanë marrë depu-
tetë në Kuvend e cila do të më bind 
se ka shumicë prej 61 deputetë”, ka 

Virusi, në shtator nis 
mësimi i pjesshëm në Kosovë

Carovska: Pnalitete për kompanitë që 
keqpërdorën fondet e pandemisë

Ministria e Arsimit në 
Kosovë ende nuk e ka të qartë 
se si do të fillojë procesi mësi-
morë. Por një opsion që po 
diskutohet e po përkrahet edhe 
nga SBASHK-u është rikthimi i 
pjesshëm në shkollë. MASHT në 
një deklaratë për mediat tha dje 
se aktualisht në plan është rik-
thimi i nxënësve në ambientet 
shkollore por nuk përjashtohet 
as opsioni për mësim nga dis-
tanca. Drejtoresha e Arsimit në 
Komunën e Prishtinës, Shpresa 
Shala thotë se për ekspertët e 
shëndetësisë në bashkëpunim 

me qeverinë më e arsyeshme 
shihet rikthimi i pjesshëm në 
shkolla. Sipas saj mësimi do 
të ndahet në orare për grupe 
të ndryshme, në mënyrë që në 
shkollë të ketë më pak grumbul-
lime dhe më shumë mundësi për 
klasa me nxënës të reduktuar në 
numër.“Mendohet se mësimi me 
gjysmë klase do të kishte qenë 
ideale sidomos për klasat e ciklit 
të ultë pra klasat 1, 2, 3. Të bëhet 
një orar që një ditë të vijë një 
pjesë e klasës ndërsa ditën tjetër 
pjesa tjetër e klasës”, deklaroi 
Shpresa Shala.

Zëvendëskryeministrja 
për Çështje Ekonomike, Milla 
Carovska, ka deklaruar dje se 
do të ketë penalizime për kom-
panitë të cilët morën ndihmë 
shtetërore, por nuk ua dhanë 
punëtorëve. Sipas Carovskës, 
për momentin po shqyrtohen 
gjitha mundësitë juridike për 
të qenë tq saktë cilat kompani 
kanë abuzuar dhe sa është shu-
ma që ata kanë shfrytëzuar pa-
drejtësisht. “Rrogat urgjentisht 
duhet t’u paguhen punëtorëve, 
duhet të tregohet përgjegjësi 
nga ana e kompanive. Është 

bërë lëshim i madh dhe kup-
tohet sanksionim i kompanive, 
do të ndodhë. Për momentin 
Sekretariati i përgjithshëm i 
analizon të gjitha mundësitë 
juridike, ngritën të gjitha ele-
mentet që janë të mundshme”, 
ka thënë Carovska. Ajo ka 
rikujtuar se dje Sekretariati 
i përgjithshëm i Qeverisë me 
shkrim ka dalë me qëndrim 
zyrtar rreth lëshimit nga ana e 
kompanive. Në faqen zyrtare 
të qeverisë është publikuar 
edhe lista e kompanive ndaj 
të cilave është paguar.

Hoti: Gjendja është e rëndë, lufta 
kundër virusit mision kombëtar

Prej disa javësh situata pan-
demike në Kosovë vazhdon të 
rëndohet. Kështu ka njoftuar dje 
Kryeministri i Kosovës, Avdul-
lah Hoti, i cili teksa falënderoi 
qytetarët e Kosovës që në ditën 
e festës së Kurban Bajramit 
kanë respektuar masat dhe 
apelin e qeverisë që të mos i 
vizitojnë objektet fetare, në këtë 
rast xhamitë, ai tha se kujdesi 
ndaj virusit është një mision 
kombëtar, detyrë e të gjithëve. 
“Gjendja është e rëndë. Unë sot 
i falënderoj të gjithë qytetarët 
që po i respektojnë masat për 

këtë ditë feste. Duket që apeli që 
kemi bërë si qeveri, bashkë me 
të gjitha institucionet dhe aktorët 
tjerë të përfshirë në menaxhimin 
e kësaj situate, ka dhënë efekt. 
Shpresoj që kjo të vazhdojë dhe 
njerëzit t’i respektojnë masat 
dhe të jenë të vetëdijshëm, sepse 
vetëm kështu mund ta menax-
hojmë këtë situatë. është mision 
kombëtar”, tha Hoti. Edhe me 
masat e reja të miratuara nga 
Qeveria e Kosovës, pjesëmarrja 
fizike e qytetarëve në të gjitha 
ceremonitë dhe veprimtaritë 
fetare në Kosovë është e ndaluar.

Greqia shtyn në 14 gusht 
hapjen e kufijve me 

Shqipërinë dhe Turqinë

Koronavirusi, në 
Kosovë humbin jetën 

15 persona brenda ditës

Hyseni: SHBA tepër e 
angazhuar në dialogun 

Kosovë-Serbi
Bashkërenduesi shtetëror i 

Kosovës për bisedimet me Serbinë, 
Skender Hyseni, ka deklaruar dje 
për Zërin e Amerikës nga Brukseli 
të premten se Shtetet e Bashkuara 
janë plotësisht të përfshira në 
këtë proces. Zoti Hyseni tha se do 
të udhëtojë nga Brukseli për në 
Ëashington ku do të ketë takime 
me zyrtarë të lartë të administratës 
amerikane për të diskutuar proces-
in e normalizimit të marrëdhënieve 
me Serbinë.

Njëri nga ekspertët më të njohur për politikat 
e zgjerimit të Bashkimit Evropian profesori nga 
Parisi, Christian Lequesne, u shpreh se ende nuk 
është mundur anëtarësimi i Serbisë dhe Kosovës 
nëse nuk zgjidhin mosmarrëveshjet mes tyre. 
Sipas tij e vetmja zgjidhje është njohja e Kosovës 
nga Serbia. “Nuk shoh ndonjë mundësi reale që 
Kosova dhe Serbia të anëtarësohen në BE nëse 
nuk e njohin sovranitetin e njëri-tjetrit. Nor-
malizimi i marrëdhënieve nën ndërmjetësimin 
e BE-së ka qenë një hap shumë pozitiv, por kjo 
nuk është e mjaftueshme. Hapi tjetër duhet 
të jetë njohja. Nëse Beogradi dhe Prishtina 
nuk e pranojnë këtë hap të ri, nuk do të ketë 
anëtarësim”, tha ai.

Maqedonia rrit çmimin e energjisë elektrike. 
Ditën e djeshme Kryetari i Komisionit Rregullator 
për Energjetikë në Maqedoninë e Veriut, Marko Bis-
limovski, tregoi se muajin e ardhshëm do të rritet 
çmimi i energjisë elektrike për 7.4 %, pra 100 de-
narë plus. Sipas tij kjo erdhi nga kriza ekonomike 
që po përjeton vendi, si të gjithë vendet e tjera në 
rajon. “Ne e kuptojmë se me këtë vendim për rritjen 
e çmimit të energjisë, do të ndikojmë tek të gjithë 
konsumatorët. Për shembull fatura me çmimin prej 
1500 denarë do të ketë shtesë plus 100 denarë. kriza 
shëndetësore ka ndikuar negativisht tek përfitimet 
e kompanive elektroenergjetike dhe tek elektranat 
në pjesën e shitjes së energjisë elektrike jashtë 
kufijve”, theksoi Bislimovski

BE: Pa njohje nuk do ketë anëtarësim për Kosovën dhe Serbinë Rritet me 100 denarë çmimi i energjisë elektrike në Maqedoni

thënë Pendarovski. Gjithsesi se si do 
të veprohet në praktikë mbetet për t’u 
parë në datën 4 gusht, ku është caktua 
edhe seanca konstitutive e përbërjes 
së dhjetë parlamentare. Sakaq sipas 
Kushtetutës, presidenti i shtetit është 
i obliguar që në afatin prej 10 ditëve 
nga konstituimi i Shtëpisë legjislative, 
mandatin për përbërjen e Qeverisë 
t’ia dorëzojë kandidatit të partisë, apo 
partitë që kanë shumicë në Kuvend. 
Mandatari në afat prej 20 ditëve nga 
dita e dorëzimit të mandatit, Kuven-
dit duhet t’i dorëzojë program dhe 
propozim për përbërjen e Qeverisë.

Reagon LSDM
Nga ana tjetër në lidhje me mar-

rjen e mandatit të qeveris ka reaguar 
dje Kryeministri dhe nënkryetar i 
LSDM-së, Oliver Spasovski, i cili u 
shpreh se pret që së shpejti do të 
formohet Qeveria e re nga LSDM-ja. 

Ai i vlerëson si keqdashëse akuzat 
nga opozita për blerjen e deputetëve, 
duke potencuar se nuk ka zgjedhje të 
reja.“Gjoja blerja e deputetëve është 
edhe një nebulozë e Mickoskit nga 
spektri i nebulozave që çdo ditë i 
tregon. Ne jemi seriozë dhe kështu 
do të sillemi edhe gjatë formimit të 
Qeverisë. Përmes bisedës, përmes 
dialogut me pranimin e principeve 
për të cilat angazhohemi, kjo do të 
jetë baza në të cilën do të kërkojmë 
mbështetje prej deputetëve në Ku-
vendin e Maqedonisë. Pres kjo të 
ndodhë shumë shpejt pas formimit 
të Kuvendit të Maqedonisë”, tha 
Spasovski. Lidhur me çështjen nëse 
kanë biseda jozyrtare rreth qeverisë 
së re, Spasovski e përsëriti se LSDM 
dhe koalicioni bisedat e tilla do t’i 
fillojnë pas festës së 2 gushtit.“Përn-
dryshe gjithsesi se kemi kontakte me 

partitë politike jemi duke biseduar, 
megjithatë, detajisht rreth shumicës 
parlamentare, rreth Qeverisë, do të 
fillojnë bisedime zyrtare pas Ilindenit, 
me partitë të cilat para së gjithash 
janë gjithnjë e më evropiane të cilat 
kanë perspektivë dhe vizion për 
shtetin”, tha Spasovski. Ndërsa për 
deklarata se do të ketë zgjedhje të 
reja në vjeshtë ai tha se, Mickoski 
çdo ditë i ndryshon qëndrimet, pasi 
deri para ca ditësh thoshte se ai do të 
formojë qeveri, se është duke e krijuar 
shumicën parlamentare. Pra përfun-
dimisht nuk do të ketë zgjedhje të reja.

Qeveria greke ka vendosur 
shtyrjen e vendimit për bllokimin e 
kufirit me Shqipërinë, Maqedoninë 
e Veriut dhe Turqinë deri në datën 
14 gusht. Sipas qeverisë greke deri 
në datë 14 gusht kalojnë shtetasit 
shqiptarë me leje qëndrimi, shtetasit 
grekë, punëtorët sezonalë, anëtarët 
e familjeve të shtetasve grekë, diplo-
matët , por në mënyrë kategoritë 
ndalohet kalimi i turistëve. Sakaq 
bëhet me dije se ky vendim është 
marrë për shkak të numrit të lartë 
të të infektuarve që kanë këto shtete.

Covid 19 vazhdon të marrë 
jetë në Kosovë. Instituti Kombëtar i 
Shëndetësisë ka njoftuar DJE se në 
24-orët e fundit kanë vdekur 15 per-
sona si pasojë e infektimit me Cov-
id-19. Ndërkaq numri i personave të 
vdekur ka shkuar 227.” Numri total 
i rasteve pozitive është 8.330 raste 
nga 36.509 persona të dyshimtë në 
virusin SARS-CoV-2, me gjithsej 227 
raste të vdekjes të cilët kanë pasur 
sëmundje të tjera shoqëruese”, thu-
het në njoftimin e IKSHPK.

Reforma në shërbi-
met e sigurisë etj, 
pasi gjithë atë që e 
pamë në vitin 2017 
paraqiste shkelje 
flagrante të aktit 
më të lartë juridik. 
Më konkretisht do 
t’ia ndajë mandatin 
cilitdo përfaqësue-
si të cilësdo nga 6 
listat zgjedhore...
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Trump reagon sërish për zgjedhjet: Dua 
më tepër se çdo kush të mbahen, por jo më 

pas të mësoj që mungojnë fletët e votimit

Kume dhe Vishaj: Nano u detyrua të qeveriste 6 muaj pa ministraPresidenti sqaron deklaratën e shtyrjes së zgjedhjeve 

Presidentit amerikan Don-
ald Trump ka sqaruar 
deklaratën e së enjtes mbi 
anulimin e zgjedhjeve, në 

një konferencë ai u ndal te kjo 
çështje duke sqaruar se çfarë ka 
dashur të thotë realisht. Sipas tij, 
ai do më shuam se kushdo që zg-
jedhjet të mbahen, por ka ngritur 
dyshime mbi manipulime. “Dua 
zhvillimin e zgjedhjeve dhe daljen 
e rezultatit, i dua shumë, shumë 
më tepër se ju. Nuk dua vonesa. 
Dua të zhvillohen votimet. Por 
gjithashtu, nuk dua të pres për tre 
muaj dhe të mësoj më pas se mun-
gojnë fletëvotime dhe se zgjedhjet 
nuk kanë vlerë”, tha presidenti në 
konferencën për shtyp në Shtëpinë 
e Bardhë. Presidenti citoi njoftime të 
medias për probleme me votimet me 
postë, pasi fletëvotimet kanë mbër-
ritur vonë. Presidenti tha se mund 
të duhen javë, muaj, ndoshta edhe 
vite për të sqaruar çdo gjë. “A dua 
ndryshimin e datës (se votimeve)? 
Jo, por nuk dua as zgjedhje të par-
regullta”, tha presidenti. Presidenti 
Donald Trump hodhi për herë të 
parë të enjten idenë për t’i shtyrë 
zgjedhjet presidenciale të nëntorit, 
pas aludimeve të tij se votimi me 
postë do të rezultojë në manipulime, 
aludime që nuk duket të kenë ndonjë 
bazë. Presidenti Trump shkruante 
të enjten në Twitter se “Me votimin 
e përgjithshëm me postë zgjedhjet 

e 2020-s do të jenë zgjedhjet më të 
pasakta dhe më të manipuluara në 
histori. Do të jetë një turp i madh 
për SHBA. A duhen shtyrë zgjedh-
jet në mënyrë që njerëzit të mund 
të votojnë siç duhet???,” shkruante 
presidenti në Twitter.

Konkurrenca në zgjedhje 
 Ndërsa dita e zgjedhjeve në 

Amerikë po afron konkurrenca me 
dy kandidatëve po shtohet gjithnjë 
e më shumë. Nga koha e zgjedhjeve 
presidenciale kanë mbetur edhe 
100 ditë kohë, dhe në këto ditë 

mediat në Amerikë kanë zhvilluar 
një sondazh se cilin do të votojnë 
qytetarët Trump apo Biden. Deri 
më tani sondazhet tregojnë për 
avantazh të kandidatit demokrat 
Joe Biden ndaj Presidentit Donald 
Trump. Sipas të informacioneve të 
publikuar nga “ Zëri i Amerikës”, 
vlerësimet për punën e presidentit 
kanë rënë ndërsa shtohet numri i 
vdekjeve nga koronavirusi. Gjithse-
si ky sondazh nuk është faktik pasi 
mbështetësit ndër vite shprehen 
se do të jenë në krah të Trump pa-

varësisht kaosit që ka shkaktuar 
pandemia. Sipas korrespodentit 
Brian Padden vlerësimi për punën 
e Presidentit Trump ka rënë gjatë 
pandemisë së zgjatur të koronavi-
rusit në Shtetet e Bashkuara, një 
recesioni të thellë ekonomik dhe 
trazirave civile. I emëruari i pre-
supozuar demokrat Joe Biden, i cili 
ishte zëvendës i Presidentit Obama, 
tani po kryeson sondazhet e zgjedh-
jeve presidenciale. Por jo vetëm 
kaq sondazhet tregojnë se rritja e 
mbështetjes për të është kryesisht 

Tre zona të Spanjës klasifikohen 
me rrezik të lartë nga virusi 

Rëndohet bilanci në SHBA, 
1,379 humbje jete në 24 orë

Gjermania klasifikoi 
dje tre rajone të Spanjës, të 
prekura nga COVID-19, si 
zona me rrezik më të lartë 
nga koronavirusi. Kjo do të 
thotë që udhëtarët që kthehen 
nga këto zona për në Gjerma-
ni duhet të vetë karantinoren, 
përveç atyre rasteve ku ata 
paraqesin një test negativ të 
virusit. “Ekzistojnë aktualisht 
paralajmërime kundër udhë-
timeve turistike jo thelbësore 
në komunitetet autonome të 
Aragonit, të Katalonjës dhe 
të Navarres për shkak të rri-
tjes së numrit të infektimeve 
të reja. Rezulton një detyrim 

për karantinim në Gjermani, 
që mund të shmanget nga 
një test COVID-19 negativ 
për udhëtarët e këtyre rajon-
eve që hyjnë në Gjermani”, 
theksoi Ministria gjermane e 
Punëve të Jashtme në faqen 
e internetit. Sipas minis-
trisë, udhëtarët që vijnë nga 
zonat me rrezik do të duhet 
detyrimisht të testohen pas 
mbërritjes së tyre në territor-
in gjerman”, njoftoi së fundi 
ministri i Shëndetësisë, Jens 
Spahn. Këto teste, falas, do të 
propozohen për udhëtarët që 
vijnë nga vende të gjykuara 
më të sigurta. 

Kurba e të infektuarve 
në SHBA vazhdon të shënoj 
rritje për të tretën ditë rad-
hazi. Konkretisht vetën më 
24 orët e fundit në SHBA janë 
regjistruar 72,238 raste të reja 
me koronavirusit. Gjithashtu 
numri i të vdekurve është tepër 
i lartë ku për të tretën ditë rad-
hazi personat që kanë humbur 
jetën e kalojnë shifrën e 1.200. 
Në 24 orët e fundit në SHBA 
kanë vdekur 1.379 persona 
për shkak të COVID-19 sipas 
të dhënave të Johns Hopkins 
University, shifër kjo që vazh-
don të rritet nga dita në ditë 
dhe që po alarmon organet 

shëndetësore atje. Sipas të 
dhënave të publikuar nga au-
toritetet amerikane deri tani 
në SHBA janë infektuar me 
koronavirus 4,495,015 persona 
nga të cilët kanë humbur jetën 
152,070. Ndërsa në total në të 
gjithë botën janë regjistruar 
me COVID-19 17,315,750 per-
sona nga të cilët kanë vdekur 
673,568. Edhe pse shifrat janë 
më të larta për shkak se edhe 
popullsia taje është më madhe 
kjo nuk e zbut aspak faktin 
që virusi po përhapet në ritme 
të shpejta në Amerikë, madje 
duke rrezikuar edhe moshat e 
reja, si dhe fëmijët.

EUROSTAT: Rënie historike 
e PBB-së së zonës euro prej 12,1%

Pandemia ka shënuar 
recesion të thellë ekonomin 
në eurozonë. Kështu ka 
njoftuar instituti i statis-
tikave Eurostat, i cili në 
raportin më të fundit të 
publikuar tregon se, zona 
euro regjistroi në tremujor-
in e dytë një rënie historike 
prej 12,1% të Prodhimit të 
Brendshëm Bruto (PBB), si 
pasojë e masave kufizuese 
për shkak të koronavirusit. 
Në raport thuhet se kjo 
është rënia më e madhe e 
shënuar në 25 vitet e fundit, 
duke theksuar se rënia do 
të rishikohet më pasi gjasat 

janë që rënia të thellohet më 
tej. “Bëhet fjalë për rënien 
më të madhe që prej fillimit 
të matjeve në 1995 në të 
gjitha zonat. Ky vlerësim 
paraprak është i bazuar në 
burime të dhënash të paplo-
ta dhe do të bëhet objekt i ri-
shikimeve”, njoftoi dje zyra 
europiane e Statistikave 
Eurostat. Sakaq Eurostat 
flet për një tkurrje të madhe 
ekonomike edhe në vendet 
më të zhvilluara ekonomik-
isht si Gjermania, Italia, së 
fundmi edhe Franaca, vende 
këto më të prekura nga ko-
ronavirusi.

për shkak të qëndrimit larg medies 
dhe fushate të disiplinuar, që ka kri-
tikuar pa mëshirë trajtimin e krizës 
dhe goditur mesazhet e çrregullta 
të zotit Trump, përfshi mohimin 
e përgjegjësisë për mënyrën sesi 
Amerika e trajton pandeminë. Ndër 
të tjera përshëndetet edhe afërsia 
dh përgjegjësit që shpreh Biden për 
popullin. “A mund të imagjinoni të 
qëndroni në vendin e presidentit 
dhe të thoni nuk është përgjegjësia 
ime, unë nuk kam asnjë përgjegjë-
si”, u shpreh kandidati Joe Biden 
lidhur me qëndrimin e Presidentit 
Trump. Gjithsesi kjo tërheqje inter-
esi mund të shkëputet lehtë nëse 
vendi e rimerr veten nga pandemia. 
Pavarësisht të dhënave të zbehta 
nga anketat, mbështetësit e zotit 
Trump thonë se nëse bie shkalla e 
përhapjes së koronavirusit dhe zh-
villohet një vaksinë para zgjedhjeve 
të nëntorit, perspektivat e presi-
dentit do të përmirësohen. Kështu 
janë shprehur vetë mbështetësit 
e tij që nuk lëkunden lehtë, por 
së fundmi edhe analist konserva-
tor me Institutin e Demokracisë, 
Patrick Basham, në një intervistë 
on-line për Zërin e Amerikës tha se 
Biden merr vëmendje për aq kohë 
sa njerëzit janë të përqendruar 
tek pandemia dhe të mërzitur për 
situatën e krijuar, por nëse vendi 
del shpejt nga kjo gjendjen Biden 
penalizohet automatikisht

Qeveria britanike vendosi të shtyjë të 
paktën me dy javë fazën e ardhshme të 
lehtësimit të masave kufizuese në Angli. 
Dita e sotme parashikonte lehtësimin e 
radhës të masave kufizuese në Britani 
për nesër me rihapjen e disa vendeve 
publike, por për shkak të rritjes së rasteve 
me koronavirusin e ri kryeministri Boris 
Johnson njoftoi shtyrjen edhe për dy javë 
të tjera. Përmes një deklarate publike, 
duke ju referuar të dhënave të fundit mbi 
mbizotërimin e koronavirusit të ri, drejtuesi 
konservator deklaroi se me këto shifra që 

rriten qeveria vlerëson se duhet të shtyp 
pedalen e frenimit për të mbajtur virusin 
nën kontroll. Ai kërkoi mirëkuptimin e 
qytetarëve që në një farë mënyre do t’u 
prishen planet nga ky vendim, por ata du-
het ta mbështesin duke qenë se është në të 
mirë të të gjithëve. Ndër të gjitha Johnson 
ka kërkuar falje dhe mirëkuptim të gjithë 
atyre që nuk mund ta festojnë bajramin 
asht si çdo vit tjetër, duke vazhduar më 
pas me qytetarët që kishin planifikuar cer-
emonitë martesore. Ai shprehur të gjithë 
keq ardhjen e tij për këtë vendim, por duke 

theksuar se kjo është më e mira aktualisht 
për të mbrojtur atë çka është më kryesore 
për çdo njeri, shëndetin. “Unë e di se hapat 
që ne po ndërmarrim do të jenë një goditje 
e vërtetë për shumë njerëz, për të gjithë 
ata, projektet e të cilëve për martesë janë 
ndërprerë dhe për ata që nuk mund të 
festojnë tashmë Kurban Bajramin ashtu si 
do të dëshironin”, theksoi Boris Johnson 
në një konferencë për shtyp. Dhe unë jam 
me të vërtetë, me të vërtetë i dëshpëruar, 
por ne nuk mund të rrezikojmë”, deklaroi 
ai. Gjithsesi bëri me dije se dasmat me më 

pak se 30 persona , kazinotë me sigurimin e 
distancës dhe zbatim të plotë të protokollit 
do të jenë të lejuara. Ndërsa nga 8 gushti do 
të hapen qendrat kulturore dhe ato të kultit. 
“Kazinotë, bowlings, sallat e patinazhit do 
të rihapen duke filluar nga nesër, si dhe 
sallat e spektakleve. Ceremonitë martesore 
deri në 30 persona do të jenë gjithashtu të 
lejuara. Aplikuar për momentin në tregje, 
mbajtja e detyrueshme e maskës do të 
shtrihet gjithashtu duke nisur nga 8 gushti 
dhe në vende të tjera si muze, kinema dhe 
vendet e kultit”, deklaroi ai. 

Britania shtyn sërish fazën e ardhshme të lehtësimit të masave kufizuese
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“Sipas burimeve, shkaku i vdekjes 
së 40-vjeçarit, ka qenë një godit-

je në kokë me një këmbë karrigeje e 
cila i ka sjellë çarje të kafkës si dhe 
një çarje të aortës në parakrahun e 
majtë. I riu Florian Lamçe u ekzekutua 
mbrëmjen e ditës së enjtes, në ambi-
entet e lokalit “Piazza delsol”...

Kultivonin lëndë narkotike dhe transportonin lëndë drusore,
arrestohen 3 persona, procedohen penalisht 4 të tjerë

Policia ka arrestuar dje 3 persona dhe 4 
të tjerë janë proceduar penalisht, pasi aku-
zohen për vepra të ndryshme penale. Sipas 
policisë, këto raste të shkeljes së ligjit janë 
identifikuar përkatësisht në qytetet Tiranë, 
Bulqizë, Mat. Burime nga policia bëjnë me 
dije se një 42-vjecar R.I banues në Tërnovë, 
Bulqizë është arrestuar pasi u kap duke qa-
rkulluar 11 fishekë. Gjithashtu një 35-vjeçar 
banues në Tiranë është arrestuar pasi u kap 
duke shpërndarë lëndë narkotike. “Në zbatim 
të plan-operacionit të bërë nga DVP Dibër janë 
intensifikuar kontrollet në të gjithë territorin, 
për parandalimin dhe goditjen e veprimtarisë 
kriminale në fushën e kultivimit dhe shitjes së 
lëndëve narkotike, për kapjen e personave që 

qarkullojnë me armë zjarri, kapjen e personave 
në kërkim dhe goditjen e krimeve mjedisore. 
U kap dhe u arrestua në flagrancë shtetasi: 
R. I., 42 vjeç, banues në Tërnovë, Bulqizë, i 
cili u kap në fshatin Tërnovë, me automjetin 
"Land Rover", duke qarkulluar me armë zjarri 
pistoletë dhe 11 fishekë, të cilët u sekuestruan 
në cilësinë e provës materiale. Po në vijim të 
operacionit u arrestua në flagrancë shtetasi M. 
T., 35 vjeç, banues në Tiranë, i cili qarkullonte 
në mjet me shtetasin R.I, pasi u kap me një sasi 
të vogël lëndë narkotike. Ky shtetas dyshohet 
se merrej me veprimtari kriminale në fushën e 
shpërndarjes në doza të vogla të lëndëve narko-
tike”, deklaron policia. Ndërkohë në Mat është 
arrestuar një 31-vjecar A.P pasi kultivonte 

lëndë narkotike në territorin e shtëpisë. “Një-
kohësisht në Mat është vënë në pranga shtetasi 
A. P., 31 vjeç, pasi gjatë kontrollit të territorit 
nga shërbimet e Policisë është konstatuar se 
shtetasi A. P. kishte kultivuar bimë narkotike 
në oborrin e banesës së tij”, deklaron policia. 
Gjithashtu 4 persona të tjerë janë proceduar pe-
nalisht për kryerje të veprimtarive në mungesë 
të dokumentacioneve përkatëse. “Po në vijim të 
plan-operacionit, janë evidentuar dhe goditur 4 
raste të krimeve mjedisore dhe janë proceduar 
penalisht shtetasit: V. B., E. J., pasi janë konstat-
uar duke bërë ndërtime pa lejen e organeve 
kompetente. I. D., A. Z., pasi janë konstatuar 
duke transportuar lëndë drusore pa dokument-
acion përkatës”, thuhet në njoftimin për shtyp 

nga policia. Ndërkohë materialet procedurale 
në ngarkim të shtetasve të lartpërmendur i 
kaluan Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Dibër 
dhe Mat, për veprime të mëtejshme.

Kume dhe Vishaj: Nano u detyrua të qeveriste 6 muaj pa ministra“Arrest me burg” për Sokol Sanxhaktarin, mikun e viktimës Florian Lamçe

Albiona LIPO

Orët e vona të së enjtes, 
kanë qenë trishtuese 
për vendin, pasi 2 të 
rinj janë ekzekutu-

ar në qytetin e Elbasanit, nga 
ku njëri prej tyre është edhe 
40-vjeçari Florian Lamçe. Sipas 
burimeve, shkaku i vdekjes së 
40-vjeçarit, ka qenë një goditje 
në kokë me një këmbë karrigeje 
e cila i ka sjellë çarje të kafkës si 
dhe një çarje të aortës në par-
akrahun e majtë. I riu Florian 
Lamçe u ekzekutua mbrëmjen 
e ditës së enjtes, në ambientet e 
lokalit “Piazza delsol”, në qendër 
të Elbasanit, teksa shoqërohej 
nga dy miqtë e tij, për të pirë 
dhe për tu argëtuar. Mësohet 
se ata kanë qëndruar përgjatë 
gjithë natës në lokal dhe rreth 
orës 05:30 të mëngjesit miqtë 
kanë nisur të përleshen me njëri-
tjetrin. Konflikti banal ka nisur 
si pasojë e teprimit më lëndë 
alkoolike, por dyshohet të kenë 
konsumuar dhe kokainë më 
tepër seç duhet. Më pas në bisedë 
e sipër, situata ka degraduar 
duke bërë që të rinjtë të zihen 
me njëri-tjetrin duke përdorur 
shishet e birrës dhe për pasojë 
kanë lënë të vdekur në vend 
Florian Lamçen. Ajo që bën 
përshtypje është se pak orë pas 
ngjarjes, lokali i ngjante një dite 
të zakonshme. Tavolinat e tij ishin 
të mbushura me klientë. Gjithsesi 
jo vetëm aty, por qytetarët në 
përgjithësi refuzojnë të flasin për 
ngjarjet kriminale, pasi në 10 ditë 
janë regjistruar 10 vrasje. Burimet 
bëjnë me dije se Lamçe ka qenë 
i dënuar me tre vite burg për 
akuzën e “pengimit të zbardhjes 
të së vërtetës”. Gjithashtu Lamçe 
është hetuar edhe për dy plagosje, 
por në fund ka vuajtur dënimin e 
vetëm për akuzën e mësipërme. 

“Arrest me burg” për Sokol 
Sanxhaktari

Prokuroria e Elbasanit ka 
kërkuar dje arrest me burg 

për autorin e vrasjes së Florjan 
Lamçes mbrëmjen e kaluar në 
Elbasan, Sokol Sanxhaktarin. 
Sipas burimeve, Sanxhaktari 
rezulton i dehur në masën 0.7 
gl/l por po i bëhen dhe analizat 
e gjakut për të parë nëse ka 
qenë ose jo nën efektin edhe të 
narkotikëve. Nga kjo ngjarje, 
përveç Sokol Sanxhaktari u 
arrestua edhe Adriano Hajdari. 
Florian Lamçe është ekzekutu-
ar në qendër të qytetit, në afërsi 
të muzeut etnografik pranë 
lokal “Piazza”, teksa ishte i sho-
qëruar nga dy persona. Sipas 

policisë, ngjarja mësohet të ketë 
ndodhur për motive të dobëta. 
Gjithashtu mësohet se Florian 
Lamçe, së bashku me dy perso-
na të tjerë kanë qenë të dehur 
dhe pas një konflikti, tre të rin-
jtë kanë goditur me shishe dhe 
mjete të forta njëri-tjetrin, ku 
mbeti i vdekur 40-vjeçari Flori-
an Lamçe. Dy të arrestuarit dhe 
vetë viktima Florian Lamçja, 
konsiderohen si persona me 
precedentë penalë në Elbasan. 
Vetë viktima Florian Lamçe 
në muajin shkurt 2020 është 
përfshirë në një ngjarje, ku be-

Vrasja në Elbasan, zbardhet shkaku 
i vdekjes së 40-vjeçarit, prokuroria 
kërkon arrest me burg për autorin

Nuk respektoi rregullat e qarkullimit, 
aksidentohet drejtori i policisë Dibër

Paraditen e djeshme është aksidentuar në kryeqytet në 
zonën e "21 Dhjetorit" drejtori i policisë së qarkut të Dibrës, 
Skënder Kalemi. Sipas burimeve, makina tip "Smart" me targë 
AA225PN është përplasur me "Toyota"-ën me targë MB414 AA 
të Drejtorisë së Policisë Dibër në të cilën ndodhej Drejtori Ven-
dor i Policisë, Skënder Kalemi. Aksidenti ka ndodhur si pasojë 
e mosrespektimit të sinjalit rrugor stop nga mjeti i “Toyota” nga 
ana e drejtorit të policisë së Dibrës. Mësohet se makina me targa 
MB414AA me drejtues Skënder Kalemin duke dalë nga rruga 
“Frederik Shiroka” për në rrugën “Muhamet Gjollesha” u përplas 
me mjetin me targa AA225PN me drejtues Aurel Hasën i cili 
vinte nga kryqëzimi i "21 Dhjetorit" në drejtim të kryqëzimit të 
inxhinierisë së ndërtimit duke shkaktuar vetëm dëme materiale. 
Drejtuesit e mjeteve rezultuan se nuk kishin konsumuar alkool.

Falsifikim monedhash dhe drejtim mjeti 
pa patentë, 2 të arrestuar në Vlorë 
Dy të rinj kanë rënë dje në prangat e policisë Vlorë pasi 

akuzohen për vepra të ndryshme penale. Sipas burimeve një 
34- vjeçar M. Ç., banues në Vlorë u arrestuar pasi u kap duke 
falsifikuar monedha. Mësohet se personi në fjalë ka shkuar 
në një pikë karburanti në fshatin Sherishtë të Vlorës dhe ka 
mbushur automjetin "Ford Focus" me disa litra naftë, duke i 
dhënë punonjësit të pikës një kartëmonedhe me prerje 50 
euro, e cila dyshohet të jetë e falsifikuar. Gjithashtu mësohet 
se është arrestuar edhe një 24-vjeçar N. L., banues në Elbasan 
pasi është kapur në aksin rrugor të lagjes "Ujë i Ftohtë" Vlorë 
duke drejtuar automjetin pa patentë si dhe nga kontrolli i 
ushtruar, shërbimet i gjetën një sasi të vogël lëndë narkotike, e 
dyshuar e llojit canabis sativa. Ndërkohë materialet iu referuan 
Prokurorisë për veprime të mëtejshme.

I vuri zjarrin dy makinave në parkimin e 
një pallati në Fier, arrestohet 32-vjeçari 

Një 32-vjeçar është arrestuar dje nga policia pasi si 
dyshohej për djegie të qëllimshme të dy mjeteve mesnatën 
e 29 korrikut në parkimin e një pallati në lagjen "Apollonia" 
në Fier. Sipas burimeve, personi i identifikuar me iniciale D. 
M., 32 vjeç, banues në lagjen "Apollonia" në Fier, dyshohet se 
ka djegur me lëndë djegëse, për motive të dobëta, 2 mjete në 
pronësi të personit F. F., 28 vjeç, banues në Fier, në parkimin e 
pallatit. Mësohet se ndërhyrja e shpejtë bëri të mundur shuar-
jen e zjarrit dhe evakuimin e menjëhershëm të banorëve dhe 
fatmirësisht nuk pati dëme në njerëz, por vetëm materiale, 
pasi zjarri arriti të përhapej edhe në makinat e tjera. Sipas 
policisë, materialet i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së 
Shkallës së Parë Fier, për veprën penale "Shkatërrim i pronës 
me zjarr duke shkaktuar pasoja të rënda materiale".

sohet se ka qëlluar me armë në 
drejtim të Rodi Bylykbashit, por 
pa i shkaktuar dëmtime. Ndër-
kohë Florian Lamçe rezulton i 
dënuar për plagosje dhe kryer-
jes së veprimeve që pengojnë 
zbardhjen e të vërtetës. Për 
këtë të fundit ai është dënuar 
me 3 vjet burg nga gjykata e 
Elbasanit, pasi u përfshi në 
2012 në një ngjarje kriminale, 
ku mbeti i vrarë Almir Cani. Pr-
onari i disko “Tekila” në Elbasan 
u ekzekutua me dy plumba në 
kokë mbrëmjen e 23 shkurtit 
2012. Dy vëllezërit Florian dhe 
Olsi Lamçja e kanë thërritur atë 
me telefon duke e nxjerrë jashtë 
banesës nga ku më pas e kanë 
vrarë me dy plumba. Autorët 
arritën të fshehin mjaft prova të 
vendit të ngjarjes, përfshirë edhe 
gëzhojat, si dhe telefonin celular 
të viktimës. Në fund të gjykimit, 
Florian Lamçe u dënua me 3 
vite burgim si personi që kishte 
fshehur provat në vendngjarje 
ndërsa Olsi Lamçe u dënua me 
22 vite burgim për akuzën e 
vrasjes me paramendim. I gjithë 
konflikti që solli më pas vrasjen 
ndodhi për një shumë prej 300 
mijë lekë të vjetra. 
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“Sipas burimeve, javën e ard-
hshme pritet që prokurori t'i 

marrë deklarimet Safet Bajrit se cilat 
janë argumentet që ka kallëzuar 
Ismailin për shpërdorim detyre dhe 
provat që ai disponon. Gjithashtu si-
pas letrës me akuzat që Bajri ngrinte 
kundër Ismailit, mësohet se drejtori i 
burgut ka shpërdoruar detyrën...

Sekuestrohen 70 kg kokainë e fshehur në një kontenier 
më banane të nisur nga Panamaja me destinacion Durrësin 
Policia greke ka zhvilluar dje dy superop-

eracione në kuadër të së cilës janë sekuestruar 
70 kg kokainë me destinacion Durrësin, dhe 
6 persona të tjerë janë arrestuar në Kakavijë 
për falsifikim dokumenatsh. Policia greke në 
bashkëpunim me DEA-n amerikane dhe Forcat 
Speciale të rojës bregdetare, kanë sekuestruan 
dje një sasi prej 70 kg kokaine e pastër. Sipas 
burimeve, lënda narkotike ishte vendosur në 
60 pako në një konteiner me banane që ishte 
ngarkuar në Panama, me destinacion Durrësin. 
Mësohet se konteineri ndodhej në port prej disa 
ditësh, në pritje për tu ringarkuar në anije me 
destinacion portin e Durrësit. Por ende nuk dihet 
nëse kompania pritëse ndodhet në Shqipëri apo 
ngarkesa do të kishte Durrësin si port tranzit. 

Gjithashtu mësohet se për gjetjen e sasisë, u për-
dorën qentë e trajnuar të antidrogës. Ndërkohë 
një rast tjetër i shkeljes së ligjit është identifikuar 
nga policia greke, ku 4 shqiptarë dhe 2 grekë 
janë arrestuar në Kakavijë. Sipas burimeve, 
personat në fjalë kanë falsifikuar dokumentet 
dhe janë hequr si punëtorë sezonal në Greqi. 
Plani ka qenë i mirëmenduar para se të bëhej 
kalimi drejt kufirit. Kështu njëri prej tyre madje 
ka rrezikuar jetën e një efektivi në tentativë 
për të kaluar pikën kufitare në Kakavijë për të 
hyrë në anën shqiptare por është ndaluar nga 
autoritete tona kufitare. Mësohet se shqiptarët 
e arrestuar kanë falsifikuar dokumentin PLF 
(Passenger Locator Form), dokument që lejon 
dhe konfirmon lëvizjen dhe hyrjen në territorin 

grek të punëtorëve sezonal shqiptarë në Greqi, 
kjo pasi shteti fqinj nuk e ka hapur kufirin për 
shtetasit e tjerë shqiptarë që duan të hyjnë për 
turizëm, si pjesë e vendeve të zonës Schengen 
që nuk i kanë hapur lëvizjet me vendet jashtë 
kësaj zone. Të gjendur përballë kësaj situatë 
shqiptarët vendosin të falsifikojnë datat e doku-
menteve si dhe janë hequr si shoferë kamionësh 
për të kaluar lirisht kufirin grek dhe më pas të 
hynin sërish. Mirëpo, plani i tyre dështoi pasi kjo 
ata u zbuluan menjëherë nga autoritete greke 
dhe më pas janë shoqëruar drejt komisariatit 
të policisë. Sipas burimeve, gjatë arrestimit një 
nga shqiptarët ka bërë rezistencë duke kundër-
shtuar autoritetet policore dhe ka tentuar të 
kalojë me automjetin e tij në drejtim të anës 

shqiptare në Kakavijë, duke rrezikuar të shtypë 
edhe një polic grek, por që është arrestuar prej 
autoriteteve tona kufitare.

Kume dhe Vishaj: Nano u detyrua të qeveriste 6 muaj pa ministraI arrestuari përplaset me drejtorin e burgjeve për transferimin

Albiona LIPO

SPAK ka shpallur 
moskompetencë duke 
dërguar në proku-
ror inë  e  Ti ranës 

kallëzimin e Safet Bajrit 
kundër Drejtorit të Përgjith-
shëm të Burgjeve Agim Ismai-
li, pasi ai nuk mori parasysh 
kërkesën e Bajrit për tu trans-
feruar në burgun pranë famil-
jes. Sipas burimeve, javën e 
ardhshme pritet që prokurori 
t'i marrë deklarimet Safet Ba-
jrit, se cilat janë argumentet 
që ka kallëzuar Ismailin për 
shpërdorim detyre dhe provat 
që ai disponon. Gjithashtu 
sipas letrës me akuzat që 
Bajri ngrinte kundër Ismailit, 
pretendon se drejtori i bur-
gut ka shpërdoruar detyrën, 
pasi nuk e transferoi për të 
vuajtur dënimin në një burg 
afër familjes, pra në Reç të 
Shkodrës sikur ishte kërk-
esa, por e la në burgun e 
Fierit. Bajri pretendon se në 
burgun e Fierit i rrezikohet 
jeta nisur edhe nga bindjet 
e tij politike. Safet Bajri, ose 
siç njihet ndryshe si “i forti i 
Shkodrës” është dënuar me 9 
vite burg nga drejtësia belge, 
por nuk mund të ekstradohet 
për shkak se dy vendet nuk 
kanë një marrëveshje për 
këtë pjesë. Gjithsesi dy vendet 
njohin dënimet e dhëna në 
vendet reciproke dhe për këtë 
arsye Bajri do e vuaj dënimin 
në Shqipëri. 

Operacioni “OAZ”
Në shtator të vitit 2018 

Policia e Shtetit në bash-
këpunim me ish-Prokurorinë 
për Krime të Rënda do të 
trumbetonin në konferenca 
mediatike, goditjen e një prej 
grupeve më të rrezikshme 
kriminale që operonte në 
Shkodër. Në sajë të këtij oper-
acioni policia arrestoi 11 per-
sona, të cilët i etiketoi si per-
sona me rrezikshmëri të lartë 

shoqërore. Në atë kohë Dre-
jtori i Përgjithshëm i Policisë, 
Ardi Veliu, gjatë konferencës 
për shtyp tha se ishin shpallur 
në kërkim edhe dy persona 
të tjerë. I pari Enver Bajri, i 
cili u arrestua disa muaj më 
pas në Spanjë. Në atë kohë 
drejtori Ardi Veliu tha se një 
tjetër personazh kyç në këtë 
grup është edhe Behar Bajri, 
i arrestuar në Roterdam, pasi 
ishte larguar një javë përpara 
se të zhvillohej operacioni 
“OAZ”. “Është provuar në 
javët e fundit se anëtarët e 
këtij grupi kriminal kanë 
kanosur dhe shtrënguar disa 

shtetas për dhënie shumash 
të konsiderueshme parash. 
Ky grup është i dyshuar dhe 
po hetohet intensivisht për 
disa nga ngjarjet e fundit të 
ndodhura në Shkodër”, thek-
soi Veliu gjatë konferencës 
për shtyp, pas finalizimit të 
këtij operacioni. Në atë kohë 
policia tha se grupi “Bajri”, në 
bashkëpunim edhe me grupe 
të tjera kriminale, brenda dhe 
jashtë Shqipërisë, dyshohet 
se trafikonin lëndë të forta 
narkotike në Europë. Ndër-
sa paratë e fituara nga ky 
aktivitet i investonin brenda 
vendit. Nga ana tjetër, u tha 

4 të rinj mbyten në 24 orë në 
lumenjtë Bunë, Vjosë e Drini i Zi

Temperaturat e larta të ditëve të fundit kanë bërë që 
shumë qytetarë të frekuentojnë për tu larë lumenjtë, por 
rrjedha e shpejtë e tyre në vetëm 24-orët e fundit u ka marrë 
jetën 4 personave. Sipas burimeve, dy persona janë mbytur 
në ujërat e lumit Buna në Shkodër. Viktimat janë Dhurim Arra 
39 – vjeç, dhe 14 -vjeçari me inicialet F.P të cilët janë gjetur 
të pajetë nga polumbarët pas disa orësh kërkime. Mësohet 
se gjithashtu në lumin Vjosë sot është mbytur A.B., 30 vjeç, 
banues në Gorishovë i cili është futur në lumë për t’u larë por 
nuk ka mundur të dalë i gjallë. Së fundmi viktima e katërt 
një 18-vjeçar i quajtur Edison Zuna mësohet se është mbytur 
në ujërat e lumit Drini i Zi. Sipas informacioneve, 18-vjecari 
ka qenë së bashku me tre shokët e tij në lum ku më pas edhe 
është mbytur. Thuhet se të rinjtë kanë qenë duke pedaluar në 
ujë me një varkë plastike pranë fshatit Selane.

Tre vatra zjarri aktive prej ditësh, 
digjen banesa dhe qindra hektarë tokë

Tre vatra zjarri janë aktive prej tre ditësh në territorin e 
Dibrës. Sipas burimeve, një vatër është në sektorin pyjor të 
Pratit në njësinë administrative Selishtë. Mësohet se zjarri ka 
rënë prej tre ditësh dhe ka djegur një sipërfaqe pyjore rreth 150 
hektarë. Ndërkohë një tjetër vatër ka djegur rreth 40 hektar 
pyll në zonën e Runjës në Njësinë Administrative të Muhurrit 
dhe dje ka kaluar në zonë të lartë kullosore (bjeshkë) duke 
përshkuar një sipërfaqe të konsiderueshme. Po ashtu vatra 
tjetër ka rënë në fshatin Topuze në Njësinë Administrative 
Zall Dardhë dhe ka marrë mbarë sipërfaqe pyjore , toka dhe 
pemtore në fshatrat e Njësisë Administrative Sllovë. Mësohet 
se zjarri ka djegur mbi 150 hektarë pyje dhe kullota , dhe 
vazhdon të jetë aktiv duke u ngjitur drejt zonës së mbrojtur 
të masivit të Korabit. Gjithashtu janë djegur edhe disa banesa 
të vjetra pa njerëz pasi banorët janë shpërngulur në Tiranë.

Ushtronin dhunë ndaj grave,
arrestohen dy të rinj

Policia e Durrësit ka arrestuar dje dy të rinj pasi akuzo-
hen për veprën penale “Dhunë në familje”. Sipas burimeve, 
është arrestuar në flagrancë personi i identifikuar me iniciale 
Sh.M., 28 vjeç, banues në Durrës pasi ka ushtruar dhunë 
fizike dhe psikologjike ndaj të fejuarës së tij, shtetases S.C., 
17 vjeçe. Mësohet gjithashtu se, personi i identifikuar me 
iniciale G.P., 37 vjeç, banues në Larushk, Krujë i shpallur 
në kërkim është arrestuar nga Specialistët për Hetimin e 
Krimeve në Komisariatin e Policisë Krujë pasi ushtronte 
dhunë në familje. Sipas informacioneve Gjykata e Shkallës 
së Parë Krujë, ka caktuar masën e sigurisë” Arrest me burg” 
për veprën penalë “Dhunë në familje’. Ndërkohë materialet 
i kaluan Prokurorisë për veprime të mëtejshme.

se për disa nga veprat pe-
nale, për të cilat akuzohen 
nga Prokuroria e Krimeve të 
Rënda, dyshohen edhe nga 
Policia belge, kryesisht për 
pengmarrje, gjobëvënie, mad-
je edhe vrasje, ndaj shtetasve 
shqiptarë që jetojnë e zhvillo-
jnë aktivitetin atje. Pas për-
fundimit të operacionit “OAZ” 
rreth një vit e gjysmë më 
parë, policia tha zyrtarisht se 
kishte provuar akuzën e vras-
jes për dy raste. E para, është 
vrasja e 15-vjeçares Fabiola 
Bajri, bashkëjetuese e njërit 
prej të dyshuarve. Vrasja e 
saj u raportua si vetëvrasje 
20 vjet më parë, edhe pse e 
mitura ishte qëlluar me një 
plumb, ndërsa edhe pas të 
shtënave, arma u gjet me 
fishekë gati për qitje. Krimi i 
dytë dyshohet se është kryer 
për shkaqe banale, me të 
njëjtën armë që ishte ekzeku-
tuar 15-vjeçarja. Por tashmë 
kur kanë kaluar gati dy vjet 
nga operacioni që policia e 
quajti nga më të suksesshmit, 
SPAK rrëzoi akuzën e grupit 
kriminal ndaj personave të 
lartpërmendur dhe e dërgoi 
dosjen në Shkodër, ku këta 
të fundit shuan dje masat e 
sigurisë ndaj tyre.

Padia e Safet Bajrit ndaj drejtorit të 
burgjeve, SPAK shpall moskompetencë, 

e delegon çështjen te Prokuroria e Tiranës
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Nga Gjon BRUÇI

Për të dytën herë, 
i famshmi SPAK 
bëhet “KAPS”. Shka-
ku, dy dosje me num-

ra të ndryshëm, por me përm-
bajtje të njëjtë. 339–ta dhe 
188-ta, ku flenë regjistrimet e 
tragjikomedisë së zgjedhjeve 
të 2017-tës, përkatësisht në 
Durrës dhe në Dibër. Herën e 
parë, kur kjo ndodhi me Dosjen 188 të Dibrës, 
kapsllëkun e SPAK, e përcollëm si një trazim 
të lehtë “zorrësh”, shkaktuar nga ndonjë ftohje 
e lehtë, që ky institucion kishte marrë në 
zyrat e sapo hapura të tij. Nga ana tjetër, 
gjykuam ne qytetarët, duke qenë në fillimet 
e “ecjes” së parë në këmbët e veta, dhe pa 
një dado që ta ndihmonte, SPAK-u nuk e 
kishte të lehtë mbajtjen e drejtpeshimit. 
Por trazimi i zorrëve ndodhi përsëri, edhe 
tani që personazhi ynë është kompletuar 
mjaftueshëm me resurse njerëzore, madje 
ka nis në rrogë edhe Kreu i Drejtorisë Kom-
bëtare të Hetimit, që shënon kompletimin 
përfundimtar të Reformës tashmë Legjen-
dare të Drejtësisë.

Jo më larg se me datën 28 korrik 2020, 
SPAK-u njoftoi se, bazuar mbi hetimin e 
Dosjes numër 339, ku janë stivuar regjistri-
met e kontrabandës së votave në zgjedhjet 
e vitit 2017 në Qarkun e Durrësit, ka lësh-
uar plot 22 urdhër arrestesh për anëtarët e 
komisioneve të disa qendrave të votimit, të 
cilët, duke parë se pesha e votave në kutitë 
e votimit ishte poshtë gramaturës së caktuar 
nga eprorët e lartë të partive përkatëse, futën 
nëpër kuti edhe nga një, dy, apo tre “shuka” 
me fletë votimi, në emrin e emigrantëve që 
ndodheshin si refugjatë në vendet e Bash-
kimit Europian.  Ky veprim gëzoi pothuaj 
gjithë shqiptarët, të cilët po e presin SPAK-
un, si ujët e pakët në mesin e gushtit. Por 
njëherësh gazmoi edhe Ambasadoren e 
SHBA, Yuri Kim, e cila nuk vonoi të lëshonte 
mesazhin optimist: “Puna e SPAK  fillon të 
zbulojë lidhjet midis krimit të organizuar 
dhe korrupsionit. Reforma e Drejtësisë 
vazhdon të ecë përpara dhe nuk mund të 
ndalet. Edhe një gur!” – përfundon ambasa-
dorja, e sigurt se “gur, gur”, do të bëhet muri 
i drejtësisë dhe do të shkatërrohen “kasollet” 
e krimit dhe të korrupsionit.

Por vetëm njëzet e katër orë pas arresti-
meve me bujë, dy nga të akuzuarit për kon-
trabandë votash, dolën se ishin ndarë nga 
jeta dy vjet më parë, çka e bëri SPAK-un të 
skuqej gjer tek veshët, pa e nisur ende punën. 
Sikur të mos mjaftonte kjo gafë, e denjë për 
shtetin mesjetar e anadollak të Ahmet Zogut, 
dy ditë pas arrestimeve, “kamardarja” e re 
e SPAK-ut u shfry gjer në fund.  Gjykata e 
Posaçme Antikorrupsion, me kërkesë të vetë 
SPAK-ut, në një seancë me dyer të mbyllura, 
shpalli moskompetencë gjykimi për mungesë 

Nga Gjon NEÇAJ  

Nënë Tereza  ka thënë se ne nuk mund 
të bëjmë gjëra të mëdha në këtë 
tokë, por ne mund të bëjmë gjëra të 
vogla me dashuri të madhe. Shkak 

për këtë thënie të mençur,  janë kronikat bajate 
televizive të shpërndarjes së ndihmave tek 
njerëzit nevojtarë, fukarenj e të pamundur. 
Mirë ata që shpërndajnë ndihma nuk kanë turp 
që reklamojnë trasta absurde me 2 kg makaro-
na, një oriz, një sheqer dhe një pije freskuese, 
po si nuk u vjen zor dhe televizioneve që i 
ndjekim me kamera e gazetarë, a thua se po 
transmetojnë një mrekulli dhe nuk mendojnë 
se në këtë mënyrë ulin dinjitetin e vëllait, mikut 

apo bashkëqytetarit të tyre, duke e nxjerr në 
ekran të shpërfytyruar për një trastë bosh! Disa 
herë planet tona madhore për të bërë gjëra të 
mëdha, më në fund  ndeshen me shanset tona 
për të bërë gjëra të vogla drejt dhe në kohë.  
Ne s’mund të ndryshojmë botën, por për ta 
bërë këtë botë me më pak dhimbje ne mund 
të përkushtohemi gjithashtu. E gjitha që ne 
mund të bëjmë është që të përqendrohemi në 
këto akte të vogla të mirë-bërjes, gjëra që mund 
t’i bëj çdokush drejt e mirë në këtë kohë dhe 
pa aspak tejmundim e shpenzime. Rruga ime 
më e favorshme që të jem në shërbim, është 
të ndërtoj ritualin personal të ndihmës dhe të 
praktikojë shpeshherë akte mirëbërjeje, ndosh-
ta nga gjëra të imta e të padukshme që më japin 

një ndjenjë të panumërt qetësie shpirtërore dhe 
mendore. Shpeshherë, shumë të përfolurat akte 
të mirëbërjes janë aktet e dhurimit të miliona 
lekëve prej bashkëpunëtorëve të mëdhenj të 
biznesit ose të ndonjë fushe tjetër, por një orë 
punë e papaguar në një azil pleqsh, ose në 
ndonjë shtëpi me të tillë njerëz në nevojë, një 
takim me dikë që ka nevojë të largojë stresin, 
apo dhe më tutje në raste e nevoja të panumërta 
emergjence nuk mund të jetë e pamundur dhe e 
parealizueshme. Këtu nevojitet pak më shumë 
etje për të parë realisht traditën, për të parë 
shpirtin e shqiptarit në shekuj, dhe jo aspak 
me degradimin e vullnetarizmave politike, ose 
masovike të një kohe pa bereqet. Trishtohemi 
kur shikojmë në ekran lajme nga njerëz të 

Republikë partish apo 
demokraci e vërtetë…

SPAK-u bëhet “KAPS”! 

qeshur, të kollarisur, të ngrënë e të pirë dhe nx-
jerrin nga goja porosi, japin mesazhe si të lajmë 
duart, na mbani me shpresë, me fjalë të mira 
se punët janë mirë, ju rrini brenda, ne punojmë 
nga jashtë, paratë do shpërndahen, ne nuk vua-
jmë për bukë. A e kuptoni ju se me këtë mënyrë 
pune tregoni se ushqeheni e lumturoheni me 
trishtimin, vuajtjet dhe depersonalizimin e atij 
teleshikuesi që e keni kthyer në një shtamë 
para ekranit? A e dini ju se bamirësia është 
shpirtërore dhe ndihma e shtetit është detyrë 
dhe jo lëmoshë për qytetarët e vet? Ne preten-
dojmë se jemi një Republikë normale, dhe nga 
ana tjetër shikojmë kronika sikur këtu është 
Siri apo një vend geto andej nga Afrika, duke 
nxjerr grumbuj romësh fatkeqë nëpër që rrugë 
që kërkojnë të mbledhin kanaçe e duke lypur 
bukë. Mjaft më me fjalë të mira dhe trastën 
bosh. Jepini hallexhinjve mundësinë për të 
jetuar si njerëz normalë dhe mjaft më me ato 
ekrane të shitura tek politikanët hajdutë që 
keni pas. Kemi nevojë për pak optimizëm dhe 
shpresë në këtë kohë pandemie. Jemi i vetmi 
vend në botë ku qeveria ka “koronavirusin e vet” 
dhe opozita “koronavirusin e vet”, dhe të dyja 
palët me fjalë të mira dhe trasta bosh.

të veprës penale në dosjen përkatëse ndaj 22 
të akuzuarve, dhe për pasojë ia transferoi 
dosjen në fjalë Prokurorisë së Durrësit. 
“Tëpkë” si në rastin e dosjes 188 në Dibër. 
Këtë rezultat, jam i sigurt që e ka marrë 
vesh edhe ambasadorja amerikane. Mbase 
gjen mundësinë e lexon edhe këtë shkrimin 
tim modest. E, duke menduar këtë të fundit, 
do t’i lutesha shqiptarëve që i rrinë afër, t’ia 
përkthejnë si duhet titullin e shkrimit, ku unë 
kam thënë “SPAK” bëhet “KAPS”. Unë nuk e 
di anglishten, ndaj nuk di si ta shkruaj ndry-
she titullin, përveçse me fjalën që përdorim 
ne në shqip “Kaps”, emërtim që më doli kur 
lexova inversin e emërtimit “SPAK”.

Ndokush mund të thotë se “Nuk shitet 
kali me të një qorollisur”. SPAK-u, sapo ka 
nisur nga puna dhe i lejohet të bëjë edhe 
gabime. Po, bëhen gabime, por jo gafa. Të 

nisësh fletë arresti për njerëz që nuk e din 
se ku janë e ku banojnë, është më tepër se 
gafë, të cilën nuk mund ta anashkalojë edhe 
një jurist i vitit të parë tw Fakultetit tw Dre-
jtwsisw. Aq më keq kur, pasi ke arrestuar 22 
qytetarë, gjykata speciale (kolegu i SPAK), 
të arrestuarit i përjashton nga vepra penale, 
dhe i transferon në një gjykatë më poshtë, 
që t’i dënojë me “ndalim kazerme”, “ndalim 
liridalje”, etj, siç është vepruar gjatë tri 
dekadave me të arrestuar që kanë pasur 
lidhje pune apo fisnore me bosët e mëdhenj 
të politikës dhe të pushtetit. Megjithatë, ne 
qytetarët do t’ia falnim SPAK-ut jo vetëm 
“qorollisjen” e parë”, por edhe të dytën, nëse 
do të kishim një gram besim se “qorollisjen” 
nuk do të kthente në “profesion” të detyruar.  
Nuk ka asnjë shans që SPAK-u të arrijë kuo-
tat për të cilat është ngritur. Dhe jo vetëm 
SPAK-u, por edhe organet e tjera si Gjykata 
Speciale, Byroja Kombëtare e Hetimit, etj, 
që kanë dalë e do të dalin nga “shtërzimi” i 
Reformës së Drejtësisë, nuk do ta arrijnë të 
barazojnë rrogat e tyre të majme, me rezul-
tatet që pretendon ky trajtim ekstra.

Shkaku?  Po rendis disa argumente:
Së pari: - Korpusi i ligjeve të hartuar 

në këtë tridhjetë vjeçar, duke filluar nga 
Kushtetuta dhe gjer tek ligjet dhe aktet 
nënligjore, të arnuara disa herë, janë kaq të 
ngatërruara, sa nuk ka SPAK, Byro Hetimi, 
apo Gjykatë Speciale, ti kthejë për së mbari, 
e t’i përdorë me efikasitet kundër krimit të 
organizuar, i cili ka për kapobandë peshqit e 
mëdhenj të politikës e të pushtetit. Hartuesit 
e këtyre ligjeve, janë pikërisht “peshqit e 
mëdhenj” të politikës e të pushtetit, dhe këta 
janë kujdesur që këto ligje t’i hartojnë me 
kthesa e gjalma, të cilat vidhisin çdo proku-
ror e gjykatës, sapo të tentojë të kërcënojë 
“grupin e strukturuar” të krimit e të korrup-
sionit. Së dyti: Dosjet e krimit të organizuar 
e të korrupsionit gjatë këtyre tri dekadave, 
duke mos u hetuar e zbardhur asnjëherë gjer 
në fund, kanë bërë një nyje më të madhe e 
më të fortë se nyja e Gordonit, sa nuk ka 
shpatë drejtësie, e madje as shpatë Aleksan-
dri që të mund t’i ndajë. Së treti: Nuk mund 
të ketë prokuror apo gjykatës në Shqipëri, 
qoftë ky dhe i SPAK-ut e i Gjykatës Speciale, 
që nuk ka lidhje fisnore, njohje shoqërore, 
apo simpati ideore më drejtuesit e politikës 
që alternohen në pushtet. Për pasojë, senti-
mentalizmat për “X” apo “Y” peshk të madh 
të politikës apo pushtetit, do ta detyrojnë ta 
mbylli njërin sy, dhe duke nxjerrë pretekst 
“kthesat” e “gjalmat” e ligjeve, të mjaftohet 
me dënimin e cironkave, por kurrsesi të 
peshkaqenëve. Së katërti, dhe që unë e kon-
sideroj edhe më kryesoren, asnjë prokuror 
apo gjykatës, nuk besoj se do të pranojë 

vullnetarisht rolin e Falkones së komshiut 
të përtej detit. Nuk ka pagë, sado e majme 
qoftë, që mund të zëvendësojë jetën fizike 
të prokurorit apo gjykatësit. Ky rrezik nuk 
është hipotetik, por real dhe i pranishëm. 
Mjafton të kujtojmë vrasjen e shoferit të 
ish Prokurorit të Përgjithshëm, në mes të 
Tiranës, në timonin e makinës dhe në prani 
të bashkëshortes së Prokurorit. Sigurisht, 
vrasjes së shoferit në fjalë, i është gjetur një-
farë “verige”, por aspak e vërteta. Shumica e 
qytetarëve tashmë e dinë mirëfilli, se shoferi 
i ndjerë u vra nga mafia e krimit të organi-
zuar, si paralajmërim për prokurorin, i cili 
kishte filluar të “ngacmonte” një aventurë të 
një bosi të politikës. Duke pasur këtë shem-
bull të kaluar, por jo të harruar, prokurorët 
aktualë, qoftë edhe ata të SPAK-ut, e dinë 
fort mirë se shteti aktual, që kurrë nuk u bë 
shtet, nuk ka asnjë mundësi të sigurojë jetën 
e prokurorëve e gjykatësve dhe familjeve të 
tyre. Aq më pak kjo, kur “bosi” apo “peshku 
i madh”, që planifikohet për arrestim, gjen-
det në shkallët më të larta të politikës dhe 
pushtetit, siç është aktualisht piramida jonë 
e krimit të organizuar. Së pesti:  Jo, nuk do 
të vijoj më tej, sepse nuk është e nevojshme, 
ndonëse ka edhe plot argumente të tjerë. Do 
ta mbyll me dialogun e zhvilluar dikur midis 
popullit të një fshati në malësi dhe priftit të 
Kishës së tyre:

-Populli: Uratë, kemi disa muaj që nuk 
bien këmborët e Kishës. Pse ndodh kjo?

-Prifti: Ka disa arsye, të bekuemit e mi. 
Na është prishur shkalla e këmbanares, 
roja i Kishës që merret me këtë punë ka 
qene i sëmurë . . . – dhe pasi rreshtoi nja 
15 arsye të ndryshme, e mbylli me arsyen 
e gjashtëmbëdhjetë: - dhe . . . mungon 
këmbora!

Fshatarët shpërthyen njëherësh: Po 
këtë të fundit të na kishe thënë, uratë, pse 
na lodhe me gjithë ato arsye?!!

 “Këmbora” e  historisë së SPAK-ut, 
Byrosë Kombëtare të Hetimit, Gjykatës 
Speciale Antikorrupsin, etj., dhe të vetë Re-
formes së Drejtësisë është sistemi aktual, të 
cilit i mungon objektivisht qëllimi për drejtë-
si të vërtetë. Sistemi borgjez kapitalist është 
ngritur dhe mbahet mbi padrejtësinë, dhe 
për pasojë nuk mund të prodhojë drejtësi të 
barabartë dhe të drejtë për të gjithë. Ligjet 
e këtij sistemi, janë hartuar në interes të 
klasës borgjeze në fuqi, dhe këtu nuk mund 
të ketë drejtësi për popullin e thjeshtë. Aq 
më pak mund të ndodhë kjo në një sistem 
borgjez hibrid, si ky që është ngritur në 
vendin tonë, ku drejtimin e punëve të shtetit 
e kanë në dorë krerët e krimit të organizuar, 
kaluar tashmë plotësisht në nivelin e mafies 
kombëtare e rajonale.

 “Këmbora” e  historisë 
së SPAK-ut, Byrosë Kom-

bëtare të Hetimit, Gjykatës 
Speciale Antikorrupsin, 

etj., dhe të vetë Reformes 
së Drejtësisë është sistemi 

aktual, të cilit i mungon 
objektivisht qëllimi për 

drejtësi të vërtetë. Sistemi 
borgjez kapitalist është 

ngritur dhe mbahet mbi pa-
drejtësinë, dhe për pasojë 
nuk mund të prodhojë dre-
jtësi të barabartë dhe të 

drejtë për të gjithë. Ligjet e 
këtij sistemi, janë hartuar 
në interes të klasës borg-
jeze në fuqi, dhe këtu nuk 
mund të ketë drejtësi për 

popullin e thjeshtë...
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Nga Bardhyl BEJKO 

Rr a l l ë  m u n d  t ë 
ndodhë që burrë e 
grua, qofshin, fer-
merë, punëtorë, 

barinj, peshkatarë, fsh-
esaxhinj e aq më pak poli-
tikanë, si çifti presidencial, 
të sulmojnë me të njëjtën 
gjuhë, me fjalorin më të 
rëndë, të shajnë dhe fyejnë 
deri në palcë edhe një individ në rrugë, le 
më kryeministrin e vendit, zgjedhur me 
votë, i ligjshëm, me besimin e sovranit me 
një fjalor të denjë për alabakët. Fill pas 
miratimit me 106 vota pro dhe disa kundër, 
delfinë të porositur edhe pse kishin bërë be 
e rrufe se do miratonin ndryshimet kus-
htetuese për listat e hapura, sikur të bash-
kohej tokë e qiell mbi dhe. Një furi e 
jashtëzakonshme, jo në sferën debatit 
politik, po bashkësisë familjare, me bijë e 
bija, nënë e motër, babë e grua, shpërthyen 
si breshër, duke habitur cilindo që ka vesh 
e dëgjon, sy e shikon. Për inat të kryemi-
nistrit, u fye Aneta nëna e Ramës. U përd-
hos kujtimi të atit, Skulptori i Popullit, 
Kristaq Rama. Artit të së cilit, siç është 
përmendorja “Nënë Shqipëri” në varrezat 
“Dëshmorët e Kombit” i përkulen të gjithë, 
duke përfshirë edhe anatemuesit presiden-
cial. Në të njëjtën gjatësi vale, në sinkron, 
si të ishin fotokopje klasike, Meta president 
dhe Monika kryetare e partisë, si ta kishin 
bërë me fjalë në mëngjes, para se t`i drejto-
heshin, njëra LSI-së dhe tjetri presidencës 
për ta sharë me rrënjë e degë, të parin e 
qeverisë, duke mos ia kursyer të ëmën e të 
atin. Sa herë nxehet, Iliri Meta, dje në krye 
të partisë, kur kërcënonte nga Lezha për 
armatosjen e popullit, sot garant i unitetit 
kombëtar e nis dhe e mbyll ditën, me shar-
je, mallkime, me race, fis e farë. Njëherë i 
kujton të birin, më pas të atin se paska 
varur poetët në mes të Kukësit. Është vijim 
i akuzave të shumë viteve. E njëjta gjuhë. I 
njëjti fjalor. Dhe këto i thotë, ai, i pari i 
vendit që e di dhe e njeh shumë mirë kush 
të akuzonte e të dënonte pasi është politi-
kan me goxha përvojë, i stazhonuar në tri 
dekada. Ai e di si merreshin vendimet, kush 
i merrte, cili e niste dhe cili ishte roli i një 
individi në presidium, pesha e votës e të 
cilit kishte rëndesën e një puple. Ekzekuti-
mi i poetëve është një mëkat i rëndë. Na 
dhëmb të gjithëve, së pari familjarëve që 
ua morën nga gjiri e tyre për mos t`ua kthy-
er kurrë, për të vetmin faj se kishin shkru-
ar poezi. Dihet se poezia është fryt i shpir-
tit, dhimbjes, emocionit, njeriut të mirë me 
botë shpirtërore, pavarësisht se dikush 
mund ta ndjejë se thumbohet apo nuk është 
në linjën zyrtare ideja që përcjell. Të 
përpiqesh të denigrosh të atin me vendimin 
kolegjial të presidiumit të dikurshëm, është 
njëlloj si të thuash që planeti Tokë nuk është 
në galaktikën tonë, gjendet në hapësira të 
tjera kozmike dhe jo këtu, ku rrotullohet 
rreth diellit. Është mëkat i madh të për-
dorësh si argument për të akuzuar për një 
vendim që nuk varet nga një individ qoftë 
ai edhe Skulptor Popullit. Kristaq Rama, 
ulej në atë karrige si artist dhe jo politikan. 
Është verbëri të godasësh kundërshtarin 
p o l i t i k ,  ve t ë m  s e  k a  i n i c u a r  k u s -
htetueshmërisht, një nismë e cila ka qenë 
kërkesë permanete e OSBE-së. Vetë i pari i 
Shqipërisë, Presidenti Meta, deklaronte, orë 
e minutë hapjen e listave, kërcënonte cilin-
do që do pengonte dhe ndryshimin e sis-
temit zgjedhor që nuk mund të kryhet pa 
ndryshuar kushtetutën e vendit. I njëjti 
individ, po në poste të ndryshme mban në 
harkun kohor të ndryshimeve kushtetuese, 

Çifti presidencial: Rama ka mbaru, 
nuk ka babë e bir me e shpëtu!

Qëndrimi i Ilir Metës, si 
president duhet të jetë i 

pavarur. Ai është në të dre-
jtën e vet të mbajë çfarë-

do pozicioni që gjykon 
se është për mbrojtjen e 

kushtetutës. Po kur bën si 
tellalli që thërret për shit-
je e blerje të mallrave në 
pazarin e gjësë së gjallë, 

kërcënon me urrejtje, si të 
ketë përballë armikun më 
të rrezikshëm të njerëzim-
it nga krijimi i sistemeve 
shoqërore, atëherë duhet 

marrë seriozisht... 

pozicione diametralisht të kundërta. Thua 
të jenë më shumë se një Ilir, jo vetëm Ilir 
floriri. Fillimisht bëri revolucion të tërë në 
sallën e kuvendit të Shqipërisë për të rua-
jtur listat e hapura. Më pas aksione pafund 
të një opozitari të thekur për hapjen e tyre, 
së fundi kërcënon me revolucion dhe ven-
dosjen përballë parlamentit, popullin, si të 
ishte figurinë prej plasteline ta hedhë në 
betejat e radhës. Në se e premton si përg-
jigje e kërkesës së deputetit, Lefter Maliqi 
që i kërkon ta shpërndaj palo parlamentin, 
të nisin revolucionin në vjeshtë për të zh-
bërë republikën dhe për t`ia dorëzuar mal-
iqëve dhe popullit imagjinarë, kjo duhet 
parë. Qëndrimi i Ilir Metës, si president 
duhet të jetë i pavarur. Ai është në të drejtën 
e vet të mbajë çfarëdo pozicioni që gjykon 
se është për mbrojtjen e kushtetutës. Po kur 
bën si tellalli që thërret për shitje e blerje 
të mallrave në pazarin e gjësë së gjallë, 
kërcënon me urrejtje, si të ketë përballë 
armikun më të rrezikshëm të njerëzimit nga 
krijimi i sistemeve shoqërore, atëherë duhet 
marrë seriozisht. Kjo është për t`u alarmuar, 
për të vënë duart në kohë e për të menduar 
në ç`duar kemi rënë?! Nga çmendje ud-
hëhiqemi dhe nga cilët drejtohemi! Presi-
denti ka të drejtën të flas e të shkruaj, po 
kurrsesi të fyej, mallkojë, si gratë e liga, si 
ata që shajnë me libër shtëpie. Ai, si burrë 
shteti dhe jo çun problematik lagjeje nuk 
mund ta bëjë baltë shqipen. Unë, po besoj 
se edhe ju të nderuar bashkëqytetarë të mi, 
kudo në Shqipëri nuk keni dëgjuar një 
burrështetas, këtu deri në Hono Lulu të 
shpërthejë me kaq mllef, të fyej kaq rëndë. 
Kemi dëgjuar debate. Presidentë e kryem-
inistra që kanë mendime e gjykime të 
ndryshme. Ata debatojnë. Në fund nxjerrin 
dekrete e marrin vendime. Rriskojnë dhe 
vënë në jo pak raste në peshore të ardhmen 
e tyre në emër të qytetarëve. Kjo është 
politika dhe bashkëjeton me riskun. Të 
nxjerrë në krye ose të fundos. Varet nga 
vendimet që merr dhe sa janë në interes të 
popullit. Presidenti ka mbajtur qëndrime 
që nuk na kanë pëlqyer. Ai ka qenë ciklik 
në sjellje arrogante. Po i ka ambalazhuar 
përmes dekreteve. Ka kthyer ligje me ko-
mente të gjata dhe argumente që i ka 
gjykuar objektive. Kjo është gjuha e komu-
nikimit institucional dhe kështu presidenti 
del i larë edhe kur i kundërvihet faktorëve 
politik. Presidenti ynë ka mbajtur anën e 
opozitës në këto dy vite. Është njehsuar me 
të. Ai e ka të pamundur të ndahet nga par-
tia. Aktualisht presidenca qëndron mes të 
dyjave, partisë dhe shtetit. LSI është pro-

dukti i tij, presidenca detyra që i kanë 
deleguar deputetët armiq përmes votës së 
tyre. Është brenda kostumit politik kur 
bënë presidentin. Po bëhet qesharak kur 
sillet një çik president, shumëfish kryepoli-
tik. Edhe kur bënë si mbrojtës i kushtetutës, 
vepron në të kundërtën, merr vendime që 
bien në kundërshtim me interesat e 
shqiptarëve, siç ka qenë ç`dekretimi i zg-
jedhjeve të 30 qershorit 2019. Dhe më keq 
dekretimi i 13 tetorit 2019, dekret që lanë 
opozitën pa asnjë pushtet. Nuk i hapën 
rrugën konkurrimit të ndershëm, fitores së 
bashkive nga opozita sipas peshës së votës. 
Dekretim-çdekretimi, u shoqëruan me 
protesta të dhunshme. U dogjën institucione 
të dijes. U përleshën militantët me policinë. 
Presidenti nuk u fajësua nuk u anatemua, 
përkundrazi u amnistua nga ata që sot u 
bën gjyqin. Edhe pas dekretim – ç’dekreti-
mit nuk e kurseu fjalorin fyes e denigrues, 
të paperceptueshëm për një president që e 

mban veten, mjeshtër të drejtimit dhe 
qeverisjes, personifikim i urtësisë, qetësisë 
e dashurisë. Është individi që ka lindur me 
këmishë, drejtoi qeverinë, si socialist, par-
lamentin si LSI-të, sot kryeson piramidën 
shtetërore, presidencën. Dëgjon Presiden-
tin. Të dhimbset i shari, i fyeri. Mëshiron 
fyesin. Gjuhë e rëndë, e drunjtë. Gjuhë e 
padenjë për cilindo. Është fjalori i urrejtjes 
së thellë. Duket se presidenti është prekur 
në sedër. Në pushtet. Sikur Rama t`i ketë 
hequr pushtetin presidentit, t`i ketë zeruar 
shanset LSI-së, opozitës në tërësi për të 
mbërritur në pushtet. Një reflektim pa din-
jitet. Trembje nga ndryshimi. Është vërtetë 
për të ardhur keq kur dëgjon mbrojtësin e 
listave të hapura, të shpërthej në këtë far 
feje. Kjo është vërtetë për të vënë kujën dhe 
menduar si shumë shqiptar se cila do jetë 
e nesërmja jonë vallë? Çifti presidencial, 
është acaruar. I zëmëruar. Bashkëshortët, 
Meta-Monika, çuditërisht edhe pse e shpal-
lin fitoren, garantojnë militantët se Rama 
ka prerë biletën edhe sikur ti numëroj votat 
në zyrën kryeministrore. Monika betohet 
dhe jep garanci edhe në se e shkruan kus-
htetutën nëna e ti, Aneta, sikur të bëhet siç 
e do Rama ligjin zgjedhur, opozita ortakët, 
PD-LSI e kanë të fituar pushtetin. Është 
vetëm një formalitet, veprim simbolik. Kjo 
punë është e përfunduar dhe pikë. Monika 
e ka mësuar nga filxhanit. Meta nga pro-
testat e marsit dhe ajo që do të bëjë së 
afërmi. Në se fitorja është bindje e çiftit 
presidencial përse duhet të acarohen kaq 
shumë sa të nxjerrin shkumë? Ata të fituar 
janë. Rama është i humburi i madh. Monika 
i kujton se është i mbaruar, nuk ka babë e 
birë, gocë e çun, ta shpëtojë. I mbaruar, si 
kurrë herë tjetër. Më i turpëruar ndër 
shekuj?! Do e turpërojnë socialistët e tij. Ka 
qejf të hajë dru përsëri?! Kot e zgjat Moni-
ka, le t`i jap një dru Ramës, vënçe, alla di-
brançe apo skraparçe, siç ka bërë gjithnjë, 
me moltovë, shishe, vezë, këpucë, çizme, 
tymuese, krunde. Le t`i jap Monika një dru 
të mirë Kryeministrit, ta zhveshë lakuriq 
siç i pëlqen atij dhe ta mbylli këtë cikël 
viral duke i treguar shqiptarëve se Monika 
është fitimtarja dhe Rama i humburi, i 
mbaruari, i turpëruari, i çnderuari. Ne, 
militantët të këndojmë këngën më të re: 
“Edi Rama ka mbaru, nuk ka babë e birë 
për me e shpëtu”. Shikoni si i kanë ndarë 
rolet Presidenti me kryetaren e LSI-së. 
Ndarje perfekt rolesh. Njëri për ti thyer 
hundët Ramës, merr për target të atin, 
vdekur tri dekada më parë, e dërmon me 
fyerje dhe akuza. Horror. Monika vë në 
shënjestër Anetën, nënën e kryeministrit 
shqiptar. Është politika e fisit. E biografive. 
E riciklimit të fajeve dhe unifikimit të përg-
jegjësive. Politika sjell në ndihmë, bëma të 
viteve më parë. Politik mjerane natyrisht, 
po kjo është politika e çiftit tonë presiden-
cial fatkeqësisht, njëra merr në shenjë 
nënën, tjetri me top ia qëllon babanë. Hak-
marrja me familjarët, është tipike, sjellje 
bajraktariste që vjen nga kanuni i shekujve. 
Po në ndryshim me përjashtimet e kanunit, 
kanunarët e sotëm, ata që janë në krye të 
shtetit, i shtojnë bishtnaja që e shpërfyty-
rojnë edhe vet Lek Dukagjinin. Kanuni nuk 
shfyn urrejtje mbi nënat. Ndanë fajësinë 
nga të pafajshmit. Po Monika e Meta nuk 
marrin parasysh asgjë, as traditën. Vetëm 
shajnë e mallkojnë në emër të pushtetit dhe 
privilegjeve që fitojnë. Dhe këtë e shesin si 
atdhetari e ndershmëri. Çudi e bëjnë këtë 
ndërkohë që Ramën e shpallin të humbur. 
Pse kanë frikë nga një i mbaruar? Duket 
sikur çifti prsidencial është duke kënduar 
melodinë e shkruar prej tyre, jo si muz-
ikantë, po politikanë:”Edi Rama, ka mbarue 
nuk ka babë e birë me e shpëtue”!
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Skulptori pohon se ekspozita e pranverës është vetëm me kontributin e artistëve 

mbështetjen institucionale. Skulp-
tori shprehet se si projekt “Pranver-
Art”, në jetën artistike është zhvil-
luar vetëm me kontributin e vetë 
artistëve. “Ekspozita “PranverArt” 
është zhvilluar dhe më parë vetëm 
me forcat tona, pra me kontributin 
e vetë artistëve pjesëmarrës në të 
me punët e tyre në pikturë dhe 
skulpturë. Gjatë dhjetë viteve kjo 
ekspozitë është mbështetur vetëm 
dy herë nga Ministria e Kulturës. 
Për edicionin e këtij viti, që është 
menduar të zhvillohet ne nuk kemi 
aplikuar në Ministri të Kulturës 
për të na mbështetur, sepse dhe më 
parë nuk kemi pasur ndihmë. Por 
ne tani u mësuam me këtë gjë dhe 
e zhvillojmë ekspozitën me kon-
tributin tonë si artistë. Ekspozita 
“PranverArt” është kontributi ynë 
si artistë dhe dëshira jonë, që ta 
bëjmë çdo vit dhe mos të mungojë 
si aktivitet”, shprehet skulptori i 
njohur Maksim Bushi. Duke folur 
për ekspozitën që pritet të jetë në 
muajin shtator, skulptor Maksim 

Bushi thotë më tej se artistët janë 
mërzitur nga protesta që bëjnë, 
pasi zëri i tyre nuk dëgjohet nga 
institucionet në vend. “Është një 
gjendje e përvitshme që ne vetëm 
e realizojmë ekspozitën, por nuk 
ka qenë në vëmendjen e minis-
trisë më parë. Ne jemi mërzitur si 
artistë nga protesta që bëjmë çdo 
vit për ekspozitën dhe flasim për 
mosmbështetjen nga ministria. 
Parvjet ne na ndihmoi bashkia. 
Piktorët dhe skulptorët, që marrin 
pjesë paguajnë nga 30 mijë lekë 
të vjetra, që shkon për sallën dhe 
të tjerat që bëhet ekspzoiat. Ne 
bëjmë dhe një katalog po me atë 
kontribut”, thotë skulptori i njohur 
Maksim Bushi. “PranverArt” është 
një ekspozitë që ka dy gjini, pik-
turë dhe vepra në skulpturë dhe si 
gjithnjë me krijimtari të re e punuar 
nga autorët pjesëmarrës. Ekspozita 
e pranverës u ndërpre në vitin 1972 
dhe nuk u zhvillua më. Por që nga 
viti 2010 kjo është një ekspozitë, që 
vazhdon pa ndërprerje.

Bertrand Shijaku: “Tirana 
e artit të 3 karantinave 
në 100 vjet”, me një 
temë mbresëlënëse

Maksim Bushi: “PranverArt” në edicionin 
e 11-të hapet në muajin shtator, ndër vite 

institucionet nuk na kanë mbështetur
Julia VRAPI

Ekspozita "PranverArt” një 
aktivitet, që bën bashkë 
piktorë dhe skulptorë të 
ndryshëm do të hapet në 

muajin shtator. Një aktivitet, që 
ishte pjesë prej vitesh në jetën ar-
tistike të Tiranës nga organizatorët 
e saj është menduar që të hapet 
dhe këtë vit në Muzeun Historik 
Kombëtar. Ekspozita ishte planifi-
kuar në pranverë, por për shkak të 
pandemisë ajo u shty për një tjetër 
moment, dhe tashmë organizatorët 
kanë menduar muajin shtator të 
përshtatshëm për “PranverArt”. 
Skulptori i njohur Maksim Bushi, si 
një nga organizatorët e ekspozitës 
tregon se këtë vit “PranverArt” është 
në edicionin e 11 dhe nëse nuk do 
të ketë një përkeqësim të situatës 
nga pandemia ajo do të hapet në 
muajin shtator në Muzeun Historik 
Kombëtar. “Ne e kemi prenotuar në 
shtator sallën te Muzeu Historik 
Kombëtar, por gjithmonë nëse 
nuk bëhet ndonjë mbyllje më në 
vend. Ne e kemi bërë dhjetë vjet 
ekspozitën dhe kjo e këtij viti është 
ekspozita e 11, që ne do të bëjmë 
“PranverArt”. Ekspozita do të bëhej 
si gjithnjë në pranverë, por njëherë 
u anulua për tërmetin sepse MHK 
po bënte rregullime, më pas erdhi 
pandemia dhe gjendja dihet se si 
ishte. Tani ne menduam që ta zh-
villojë nën shtator dhe shpresojmë, 
që ta bëjmë nëse nuk mbyllemi”, 
tregon skulptori i njohur. Ekspozita 
“PranverArt” ka qenë deri tani në 
historikun e saj një nga aktivitetet, 
që ka pasur vëmendjen e publikut 
dhe është mirëpritur jo pak. Si një 
nga organizatorët e saj skulptori 
Maksim Bushi thotë se edhe këtë 
vit pritet të ketë një pjesëmarrje të 
artistëve sa ka qenë në edicionet më 
parë. “Këtë vit në këtë ekspozitë ne 
vazhdojmë të ruajmë numrin që kemi 
pasur si zakonisht me pjesëmarrjen 
e artistëve, që janë diku te 80 piktorë 
dhe skulptorë”, pohon skulptori i 
njohur Maksim Bushi.

Pa ndihmë institucionale
Skulptori Maksim Bushi tre-

gon se kjo është një ekspozitë, që 
në dhjetë vjet vetëm dy herë pati 

“The Guardian” zgjedh mozaikun 
e Dua Lipas, nga artisti Pozhegu

Festa e Bajramit, Margariti 
zbulon afresket e restauruara 

Një mozaik i këngëtares 
Dua Lipa është realizuar në 
Gjakovë të Kosovës. Puna 
mban emrin e artistit të njohur 
Alkent Pozhegu, që deri tani 
ka marrë tre certifikata nga 
libri i rekordeve “Guinness”, 
për artin që bën. Artisti ka 
realizuar mozaikë për disa 
prej personaliteteve më të 
njohur, përfshirë edhe artisten 
shqiptare me famë botërore, 
Dua Lipa. Mozaiku që Alkenti 
e bëri në Gjakovë për Dua 
Lipën, ka marrë jehonë edhe 
tek mediat ndërkombëtare. 
Prestigjiozja “The Guardian” 

ka zgjedhur foton e tij si më të 
mirën, në artikullin ku përm-
bledh fotografitë më të mira 
të ditës së enjte. “Artisti Alkent 
Pozhegu punon në prekjet e 
fundit të një mozaiku të bërë 
me kokrra dhe fara, që përsh-
kruan Dua Lipën, një yll britan-
ik me prejardhje kosovare. 
Fotografia: Armend Nimani / 
AFP / Getty Images”, është për-
shkrimi që iu bë mozaikut të 
punuar nga Pozhegu. Por artisti 
edhe pse ka marrë tri certifika-
ta nga libri “Guinness”, ai asn-
jëherë nuk ka marrë përkrahje 
të duhur institucionale.

Ministrja e Kulturës Elva 
Margariti zgjodhi afresket e 
Xhamisë së Et’hem Beut për të 
uruar Kurban Bajramin. Mar-
gariti shprehej dje se në kohë 
të vështira besimi në Zot merr 
kuptim të shumëfishtë. “Me 
afresket e restauruara, të një 
prej monumenteve më të rëndë-
sishme, në Tiranë, Xhamia e 
Et’hem beut, ju urojmë Gëzuar! 
Në këto kohë të vështira, besimi 
në Zot dhe dashuria për njëri-
tjetrin marrin një kuptim të 
shumëfishtë!”, uron Margariti. 
Xhamia e Haxhi Et'hem Beut, 
është një xhami historike dhe 

monument kulture në mes të 
Tiranës, e cila nisi të ndërto-
hej nga stërnipi i Sulejman 
Pashës, Molla Beu i Petrelës 
rreth 1793 dhe e përfundoi i 
biri, Haxhi Et'hem Beu më 
1238 H (1822/1823). Një veçori 
e kësaj xhamie është futja e 
elementit të natyrës në de-
koratimin e xhamisë. Salla 
e xhamisë është e ndarë në 
kate, në të cilat gjejmë natyra 
të qeta, të cilat ngjiten deri në 
kube. Kubeja e xhamisë me 
një pamje madhështore është e 
zbukuruar me "Ajetul Kursine", 
shkruar në formë spirale. 

“Paketa Covid”, ofertë për 
10 muze dhe parqe arkeologjike

 Situata pandemike mund 
të shfrytëzohet për të njo-
hur më shumë vendin tonë. 
Kështu shprehet ministrja e 
Kulturës Elva Margariti në 
një status të saj në Facebook, 
ndërsa shkruan se përmes një 
pakete që është përgatitur për 
këtë kohë mund të përfitohet 
nga çmimet e biletave, që 
janë me ulje. “Këtë situatë të 
vështirë pandemike, mund 
ta shfrytëzojmë për të njo-
hur më shumë Shqipërinë. 
Përmes “Paketës Covid”, deri 
në 31 gusht mund të përfi-
toni nga oferta e çmimeve 

të biletave, për të vizituar 
muzetë dhe parqet arkeolog-
jike. Janë çmime simbolike, 
por që janë edhe më të ulëta 
nëse do të zgjidhni ta prisni 
biletën tuaj online, në faqen 
www.cultureticketalbania.al. 
Kjo ofertë vlen për 10 muze 
e parqe arkeologjike, infor-
macionin për të cilat është 
i mundshëm në 6 gjuhë të 
ndryshme”, shkruan minis-
trja e Kulturës, që herë pas 
here publikon materiale që 
kanë lidhje me muzetë dhe 
monumentet e kulturës në 
vendin tonë.

Ekspozita “Tirana e artit të 3 karantinave në 100 vjet” me punimet e 
100 artistëve nga vitit 1935 deri në vitin 2020 u përcoll me vlerësimin e 
publikut. Ekspozita që u çel në një nga vilat e vjetra Tiranase u kurua nga 
Shpend Bengu dhe erdhi në 100-vjetorin e Tiranës kryeqytet. Pjesëmarrës 
në ekspozitë me punën e tij piktori Bertrand Shijaku thotë se e mirëpriti 
ftesën e kuratorit Bengu, ku sipas tij pikturat përshkruanin Tiranën në 100 
vitet e saj si kryeqytet. “Ekspozita pati një jehonë të madhe për vetë faktin, 
sepse ishte një me një temë shumë mbresëlënëse atë të 100- vjetorit të Ti-
ranës kryeqytet. Për mua pati shumë rëndësi pjesëmarrja, sepse në radhë 
të parë mora pjesë në një ekspozitë, që i kushtohej qytetit tim dhe mbi të 
gjitha sepse unë u prezantova me një peisazh nga një lagje e periferisë 
së Tiranës, ajo e lagjes 
“Ali Demi”. Zakon-
isht janë ekspozuar 
peisazhe nga qendra 
e qytetit nga artistë 
të ndryshëm, por 
kësaj radhe ndodhi 
diçka e bukur sepse 
u ekspozuan piktura 
shumë të sinqerta dhe 
me sens artistik nga 
çdo kënd i Tiranës dhe 
nga këndvështrimi i 
artistëve ishin piktura që e përshkruanin Tiranën në pothuajse në 100 
vitet e saj si kryeqytet” pohon piktori Shijaku. Me rëndësi për piktorin 
Bertrand Shijaku ishte dhe fakti që kjo ekspozitë i krijoi atij mundësinë 
që të ekspozonte punën e tij krahas mjeshtrave të pikturës shqiptare. Ai 
thotë se ekspozita ishte një gërshetim ndërmjet emrave të traditës dhe 
artistëve të rinj. “Gjithashtu rëndësi për mua pati, sepse unë ekspozova 
krahas mjeshtrave të pikturës shqiptare, pra ftesa e bërë nga kuratori 
z. Shpend Bengu ishte dhe një gërshetim brezash ndërmjet artistëve të 
traditës dhe të shquar dhe artistëve të rinj”, vijon Bertrand Shijaku. Në 
reagimin e tij piktori Shijaku tregon se kur mori ftesën për të marrë pjesë 
në ekspozitë nga kuratori z. Shpend Bengu u ndje entuziast dhe i dërgoi 
disa punë të realizuara ndër vite, ndër të tjera një peisazh të vitit 1985 
të realizuar në lagjen “Ali Demi”, që u ekspozua. “Për një periudhë kohe 
kam banuar në atë lagje dhe ishte një punë që unë nuk e kisha ekspozuar 
dhe vetë kuratori ishte i mendimit të ekspozonim këtë, ku përveç vlerave 
artistike mbarte dhe vlera te kohës kur është pikturuar”, tregon piktori 
Bertrand Shijaku. Ekspozita “Tirana e artit të 3 karantinave në 100 vjet” 
qëndroi për publikun tre ditë dhe u çel në oborrin e një shtëpie tiranase, 
te ajo e kompozitorit Selim Ishmaku. 
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Mendoj se ishte një alternativë shumë e 
mirëmenduar për “Teatër në kohë pandemie”. 

Është një zhanër mes teatrit dhe filmit, një zhanër 
ndoshta i ri që edhe i bën “drejtësi” monologut...

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

Aktorja flet për projektin me monologje nga personazhe të Shekspirit, në Metropol

Kodranjeshin, studente e departamentit 
të filmit në Universitetin e Arteve kon-
ceptuan imazhin dhe stilin e kameras në 
bashkëpunim edhe me Ergys Bakin, si 
mjeshtër ndriçimi. Unë dhe Joana Ymer-
aj ishim koordinatore të kudondodhura 
me Cakun, Scriptin, organizimin, Arbies 
Komoni Besart Cani dhe Ened Kalenja 
u kujdesën për zërin. Ishte një punë 
më se profesionale, e bërë me dashuri, 
përkushtim dhe përgjegjësi”, pohon 
ajo. Teatri Metropol po vijon mbrëmjet 
me episodin e fundit për publikun, 
por aktorja Klodjana Keco thotë se 
u bë një “album” i artë. “Besoj se me 
“Monolog- Teatër në Epokën e Izolimit” 
teatri Metropol ka bërë një “album” 
të artë monologjesh shekspiriane me 
vlera letrare, artistike dhe edukative 
për brezat në vijim”, përfundon aktorja 

Klodjana Keco. Në episodin e fundit të 
serisë “Monolog: Teatër në Epokën e 
Izolimit” nga Edvin Mustafa vjen Ober-
oni, nga komedia “Ëndrra e një Nate 
Vere”, një burrë që krenaria e cënuar 
prej xhelozisë e shtyn të hakmerret 
ndaj Titanias, gruas së tij, mbretëresha e 
zanave. Nga Silvio Goskova vjen Lago, 
nga tragjedia “Otello”, që komploton 
hakmarrje ndaj të zotit i shtyrë nga ur-
rejtja dhe racizmi. Nga Margent Caushi 
vjen Shajloku, nga komedia ”Tregëtari 
i Venetikut”, të cilin diskriminimi dhe 
poshtërimi i vazhdueshëm e shtyn të 
ideojë një hakmarrje çnjerëzore. Nga 
Armela Demaj vjen Portia, nga komedia 
“Tregtari i Venedikut”, një grua e cila kur 
përballet me thirrjet për drejtësi përmes 
hakmarrjes, zgjedh të kërkojë rrugën e 
faljes dhe mëshirës.

Muzeu kombëtar 
“Shtëpia me gjethe”, 

me interesin e të rinjve

Klodjana Keco: “Monolog: Teatër në 
Epokën e Izolimit”, një alternativë e 

mirëmenduar për teatër në kohë pandemie
Julia VRAPI

Në episodin e fundit të serisë 
“Monolog: Teatër në Epokën 
e Izolimit” eksplorohen nuan-
cat e ndryshme të hakmar-

rjes tek njeriu, të shtyrë nga xhelozia, 
urrejtja, apo lëndimi i thellë. Në të 
gjitha rrjetet sociale të teatrit Metropol, 
artdashësit deri mbrëmjen e së dielës 
mund të ndjekin episodin e fundit. 
Shekspiri erdhi si premierë disa javë më 
parë në teatrin Metropol, me “Monolog: 
Teatër në Epokën e Izolimit”. Një seri me 
monologje të personazheve nga veprat 
e Shekspirit erdhën me interpretimin 
e aktorëve të teatrit. Këto monologje 
trajtuan tema të përbotshme si dashuria, 
loja, xhelozia, humbja, tradhtia, pushteti 
dhe hakmarrja. Pjesëmarrëse në këtë 
projekt të teatrit Metropol, aktorja e 
njohur Klodjana Keco e vlerëson si 
një alternativë të mirëmenduar për 
këtë kohë pandemie në vendin tonë. 
“Mendoj se ishte një alternativë shumë 
e mirëmenduar për “Teatër në kohë pan-
demie”. Është një zhanër mes teatrit dhe 
filmit, një zhanër ndoshta i ri që edhe i 
bën “drejtësi” monologut. I jep atë dritë 
dhe brendësi, që rrallë i jepet në teatër”, 
thotë aktorja Keco. Në këtë projekt të 
teatrit Metropol aktorja Klodjana Keco 
erdhi me dy monologje dhe shprehet se 
i ka shijuar. “Personalisht pata privilegjin 
të interpretoj 2 monologje, atë të Titanias, 
që ndonëse ishte roli im i fundit në teatër 
tek “Monolog” kishte një këndvështrim 
tjetër, më tokësor, më të vërtetë, më 
“urban”. I dyti monolog ishte Desdem-
ona, monolog që më ka shijuar në çdo 
dubël që bëmë gjatë xhirimeve. Për mua 
“Monolog- Teatër në Epokën e Izolimit” 
ishte një eksperiencë shumë e bukur, që 
në momentin e shkëmbimit të ideve mes 
stafit krijues të teatrit Metropol. Aty u 
shkëmbyen idetë e para se cila do ishte 
rrethana më e përshtatshme “urbane” 
për secilin material”, tregon aktorja.

Puna dhe stafi
Për aktoren Klodjana Keco stafi që 

u mor me këtë projekt ishte profesional, 
dhe u bë një punë me përkushtim dhe 
përgjegjësi, që pati dhe rezultatet e saj. 
“Stafi ishte tejet profesionist. Jonida 
Beqo dhe Armela Demaj kryesisht 
bënë drejtimin artistik, regjisori i ri i 
filmit Ergys Meta bashkë me Gersa 

Froni i Dhespotit ose Mbretëror, 
realizim në shekullin XIX

Margariti: “Miqtë e Prespës”, iu 
dedikua edhe historisë e trashëgimisë

Froni i Dhespotit ose 
Mbretëror është realizuar në 
shekullin e XIX me teknikën 
e gdhendjes në dru dhe i 
praruar në ar. Qendra Muze-
ore, Berat në një material të 
publikuar shkruan se autori 
ngelet anonim edhe pse për 
nga stili përafron shumë me 
mjeshtrat oparakë. “Ai arrin 
një lartësi 380 cm dhe gjerësi 
85 x 60 cm. Froni dekorohet 
nga motive të ndryshme flore-
ale dhe zoomorfe. Nën këmbët 
e fronit paraqiten të gdhendur 
dy luanë. Tek vendi i shpinës 
rafigurohet ikona e Jezu Kris-

htit në fron, realizuar nga Joan 
Çetiri në vitin 1814, për të ku-
jtuar gjithmonë Kryepriftin e 
Madh dhe Zotin e Krijesës. Mbi 
të vendoset një kupolë që për-
fundon me simbolin e shpirtit 
të shenjtë, pëllumbin, i cili sim-
bolizon Mbretërinë e Perëndisë 
si dhe përkujdesjen hyjnore të 
Peshkopëve. Froni mbretëror 
u vendos në kishë që në fillim 
të periudhës Bizantine, kohë 
në të cilën arkitektura kristian 
ortodokse mori një formë të 
plotë”, thuhet në materialin e 
publikuar nga Qendra Muzeo-
re Berat për Fronin e Dhespotit.

MIK Festival këtë vit zh-
villoi një koncert në Prespë, në 
ishullin e Maligradit. Koncerti 
“Miqtë e Prespës” në kuadër të 
festivalit u zhvillua në kishën 
Shën Mëria, shoqëruar nga 
muzika baroke e "Albanian 
Baroque Ensemble", me so-
pranon Ulpiana Aliaj, Denis 
Bizhga në kitarë dhe Jusuf 
Beshiri me klaviçembal. Min-
istrja e Kulturës Elva Margari-
ti shprehet se ishte një event, 
që iu dedikua kënaqësisë 
së shpirtit dhe vlerave të 
historisë dhe trashëgimisë 
në vendin tonë. “Një event 

i dedikuar kënaqësisë së 
shpirtit, dashurisë për artin, 
vlerës së kulturës, historisë 
dhe trashëgimisë! Një trilogji 
kombinimi, qëllimi i së cilës 
është zhvillimi i turizmit dhe 
promovimi e njohja e zonës së 
Prespës në tërësi. Sëbashku 
shijojmë natyrën, muzikën 
baroke, dhe zbulojmë shije 
dhe vende të reja”, shkruan 
ministrja e Kulturës për këtë 
event, që erdhi me emrin “Mi-
qtë e Prespës”. Festivali këtë vit 
erdhi në edicionin e tretë me 
drejtoreshë artistike sopranon 
e njohur Inva Mula.

Ekspozita “Artistët në karantinë”, 
me punimet e gjashtë autorëve

Veprat e gjashtë artistëve, 
që janë krijuar gjatë kohës së 
izolimit si pasojë e pande-
misë, janë përmbledhur në 
ekspozitën virtuale “Artistët 
në karantinë”. Artistët Artan 
Hajrullahu, Arbnor Karali-
ti, Brilant Milazimi, Driton 
Selmani, Edona Kryeziu dhe 
Lorik Sylejmani kanë sjellë 
para publikut veprat e tyre në 
ekspozitën e formatit digjital. 
Nëpërmjet shëtitjes vizuale, 
vizitorët e ekspozitës kanë 
mundësi të shohin përmes 
ekranit kompjuterik veprat, 
që janë rezultat i ndryshimit 

të normave sociale dhe i 
ritmit ditor të secilit njeri. 
Punimet e ekspozitës “Ar-
tistët në karantinë” janë ven-
dosur fizikisht në ambiente 
të Shtëpisë së Evropës në 
Prishtinë. Kjo ngjarje është 
organizuar në bashkëpunim 
me Galerinë Kombëtare të 
Kosovës. Situata e krijuar 
nga covid-19 vazhdon t’i 
mbajë mbyllura për publi-
kun galeritë në Prishtinë 
dhe këtë herë artistët kanë 
gjetur një tjetër mënyrë për 
tu prezantuar para publikut, 
me punë e tyre.

Një grup studentësh, anëtarë të P.V.N Albania (Punë Vullnetare 
Ndërkombëtare) vizituan muzeun kombëtar të përgjimeve "Shtëpia 
me Gjethe". Muzeu kombëtar "Shtëpia me Gjethe" shprehet se të 
rinjtë treguan interes për këtë institucion muzeor, por edhe për 
ekspozitën “Libra të ndaluar në komunizëm”, që dje shënoi dhe 
ditën e fundit të saj për publikun. “Ata treguan interes jo vetëm për 
përmbajtjen e muzeut por dhe për ekspozitën "Libra të ndaluar në 
komunizëm". Muzeu kombëtar i përgjimeve "Shtëpia me Gjethe" 
është i hapur çdo ditë nga ora 09 - 19:00. Deri më 31 gusht bileta 
kushton vetëm 200 lekë, ndërsa çdo të diel hyrja është e lirë”, shpre-
het muzeu. E realizuar 
nga bashkëpunimi mes 
Bibliotekës Kombëtare 
me Drejtorinë e Përg-
jithshme të Arkivave 
të Shtetit në kuadër të 
“Muajit të Kujtesës” kra-
has ekspozimit të librave 
të ndaluar ekspozita tr-
egon historikun e cen-
surës në Shqipëri përmes 
dokumenteve arkivore 
mbi ndalimin e qarkul-
limit të librave të caktuar, 
fshirjen e emrave të reda-
ktorëve apo përkthyesve, 
pezullimin dhe ndalimin e autorëve të shpallur si armiq të regjimit. 
Kjo ekspozitë skicon historikun e censurës në Shqipëri përmes 
dokumenteve arkivore të urdhëresave mbi ndalimin e qarkullimit 
të botimeve, fshirjen e emrave të redaktorëve ose përkthyesve, 
hedhjen e librave për karton, pezullimin dhe ndalimin e botimit 
të autorëve të shpallur si armiq të dënuar nga regjimi i kohës, 
pastrim të botimeve të elementëve armiq, autorë shqiptarë dhe të 
huaj, botime brenda Republikës së Shqipërisë, por edhe jashtë saj. 
Ndërtesa e njohur si “Shtëpia me gjethe” (e quajtur kështu për shkak 
të bimës kacavjerrëse që mbulonte fasadën e saj), është kthyer 
tashmë në muzeun kombëtar të përgjimeve. I hapur më 23 maj 
2017, është muzeu më i ri në Shqipëri dhe një nga më të veçantët 
që përpiqet t’u rrëfejë të rinjve dhe të huajve një nga periudhat më 
të errëta të historisë së vendit. Pozicionuar në qendër të Tiranës, 
përballë Kishës Ortodokse: “Ringjallja e Krishtit” dhe pranë Bankës 
Kombëtare, ndërtesa që strehoi për pak kohë Gestapon gjatë push-
timit të vendit në Luftën e Dytë Botërore, ka qenë Selia Qendrore 
e Përgjimeve të Shërbimit Sekret nga viti 1944-1991.
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Trajneri i Besëlidhjes, Samuel Nikaj, cilësohet 
si një prej teknikëve më të aftë në kategorinë e 
Parë dhe fakti që arriti në çerekfinale të Kupës 
së Shqipërisë, duke eliminuar edhe Partizanin, si 
dhe duke qenë në “play-out” me Vllazninë për një 
vend në Superiore, dëshmon se ai është një teknik 
karizmatik dhe i aftë për të drejtuar klube elite. Në 
Shqipëri. “Kjo gjë ndodh pasi presidentët e klubeve 
të futbollit në Shqipëri kanë sjellje arrogante ndaj 
lojtarëve dhe kontratave që kanë me futbollistët. 
Presidentët e klubeve bëjnë kontrata fiktive, me 
probleme shqetësuese në dokumentacion, me 
premtime të mëdha që nuk mbahen gjatë rrugës, 
me arrogancë në sjellje dhe prepotencë në tra-
jtimin e sportistëve. “E ka drejtuar Vllazninë për 

periudha të vogla, por shpesh ka qenë në stafin 
shkodran. Samuel Nikaj analizon sfidën që luhet 
nesër në “Loro Boriçi’, atë mes shkodranëve dhe 
lezhjanëve, e cila sipas tij është mjaft e fortë. I py-
etur se kush triumfon, Nikaj ka pohuar:“Specifika 
e kësaj ndeshje është shumë e fortë. Nuk falen më 
gabimet, diferencën e bëjnë trajnerët. E ndoqa dhe 
Plori bëri diferencën në ndeshjen me Pogradecin. 
Plori është më i favorizuar edhe në këtë ndeshje, ai 
njeh ambientin, njeh mentalitetin dhe kam besim 
se Besëlidhja do të shfaqet si skuadër solide në 
Shkodër, ndaj edhe shkodranët nuk do ta kenë 
aspak të lehtë”, tha Samuel Nikaj. Në lidhje me 
duelin e radhës, Nikaj u shpreh: “Është një ndeshje 
si derbi, pasi Besëlidhja ka shumë shkodranë në 

gjirin e vet. Vllaznia ka hasur vështirësi në çdo 
ndeshje me Besëlidhjen. Por është ndeshje e 
hapur. Me Flamurtarin, Vllaznia kishte një ndeshje 
miqësore duke pritur se me kë kundërshtar do 
luante në “Play-Off’. Ka për të qenë ndeshje e fortë, 
por e shoh dominuese Vllazninë në këtë ndeshje. 
Detajet e vogla do bëjnë ndryshimin e madh dhe 
kam besim se në ato detaje do spikati Vllaznia.” 
Në fund ka një koment edhe për të ardhmen. “Te 
Vushtrria priten ndryshime në kryesi dhe nëse rik-
thehen në krye ata drejtues që kanë qenë, unë do të 
rikthehem për të qenë sërish në krye të Vushtrrisë”, 
– tha Samuel Nikaj, një trajner që ka drejtuar disa 
skuadra të Kategorisë së Parë në vendin tonë, si: 
Ada, Besëlidhja, apo Kastrioti e Burreli.

Qëndrimi/ Trajneri i Besëlidhjes, Nikaj: Vllaznia e ka pisk me ne

Laçi nuk ka shumë kohë, e madje 
duke qenë se do të luajë në Europë, 
kurbinasit kanë nisur merkaton. Në fakt 
kanë punë, pasi duhet që të zëvendëso-
jnë Gjonin, por edhe Fangajn e dëmtuar, 
të dy titullarë në pjesën e parë të garës. 
Nëse Selmani në mbrojtje ka fituar vend 
titullari, duket se për Fangajn shihen 
si alternativa lojtarë nga vendi dhe 
shqiptarë nga Kosova ose Maqedonia e 
Veriut. Dëmtimi i mbrojtësit Abdurrah-
man Fangaj ka prishur jo pak planet, 
por gjithsesi drejtuesit i kanë hedhur 
tashmë piketat për ta zëvendësuar. Emra 
si Filip Gligorov apo Bojan Najdenov 
janë lakuar si përforcime, e megjithatë 
ditët e ardhshme do të zbulojnë diçka 
më shumë edhe për merkaton.

MESFUSHORIVërtetohet dhe një herë që klubet tona kanë probleme me kontratat me lojtarët e huaj

Adriatik BALLA

Kontrata fiktive, shpesh pa 
të dhëna të sakta juridike, 
mangësi të theksuara në 
dokumentacion, futbollistë 

të papaguar prej muajsh dhe kushte 
mizerabël trajtimi. Kjo është pasqyra e 
trajtimit të lojtarëve të huaj që ankohen 
më pas në UEFA e FIFA dhe ku këto 
të fundit nuk hezitojnë t’u tregojnë 
normat disiplinore klubeve shqiptare, 
duke i ndëshkuar me gjoba të rënda në 
aspektin financiar dhe me masa të tjera 
penalizuese, sikurse ka ndodhur ditët e 
fundit, kur Kukësit, skuadrës nënkam-
pione të Shqipërisë, i është pezulluar 
merkato e verës pas mospërmbushjes 
së detyrimit ndaj një lojtarit Filip Zderiç. 

Letra e FIFA-s për 
bllokim merkatoje

Qeveria botërore e futbollit, FIFA, 
raportohet edhe zyrtarisht që i ka 
bllokuar merkaton klubit verilindor 
pasi nuk ka shlyer borxhin ndaj futbol-
listit Filip Zderiç, i cili ka qenë pjesë e 
kësaj skuadre në gjatë pjesës së dytë të 
sezonit 2017-2018. Lojtari në fjalë, i cili 
ka patur përplasje me klubin dhe është 
larguar para kohe, ka fituar gjyqin, duke 
i shkaktuar një dëm të konsiderueshëm 
financiar Kukësit, që duhet t’i paguajë 
mbi 50 mijë euro në total, ku përfshihet 
paga dhe dëmshpërblimi. Kukësi duhet 
t’i kishte mbyllur më herët llogaritë me 
këtë lojtar, për të mos rrezikuar dënimin 

(pezullim të merkatos në tri dritare), 
por ka vendosur ta çojë çështjen në 
Gjykatën e Arbitrazhit Sportiv (CAS 
i Lozanës), i bindur se do të dalë tri-
umfues. Pas daljes së lajmit, erdhi dhe 
reagimi i klubit verilindor që i mëshonte 
faktit se është vetë lojtari fajtor, por mes 
palëve duket se ka ndasi të thella dhe 
mungesë faktesh të përbashkëta. Kukësi 
nuk është hera e parë që ndëshkohet 
nga UEFA e FIFA, sikurse shumë skuad-
rat tona si Tirana, Vllaznia, Partizani, 
Flamurtari, Skënderbeu, Besa, Elbasani 
etj. Problemi i klubeve tona është se 
bëjnë kontrata fiktive, kanë probleme 
me dokumentacionin, nuk paguajnë 
futbollistët dhe lojtarët e huaj, duke i 
njohur rregullat ndërkombëtare në këto 
raste, nuk përtojnë që t’i hedhin klubet 

tona në gjyq, duke i fituar në shumicën 
e herës ato. Pse ndodh kjo? Kjo gjë 
ndodh pasi presidentët e klubeve të fut-
bollit në Shqipëri kanë sjellje arrogante 
ndaj lojtarëve dhe kontratave që kanë 
me futbollistët. Presidentët e klubeve 
bëjnë kontrata fiktive, me probleme 
shqetësuese në dokumentacion, me 
premtime të mëdha që nuk mbahen 
gjatë rrugës, me arrogancë në sjellje dhe 
prepotencë në trajtimin e sportistëve. 

Reagimi i Kukësit
Klubi i Kukësit ka dhënë sqarimin 

dhe qëndrimin e tij për këtë çështje kaq 
serioze, që nuk është e para me klubet 
shqiptare, por një rast i përsëritur, duke 
ia hequr vetes barrën e fajtorit dhe duke 
akuzuar lojtarin se kishte braktisur 
skuadrën e Kukësit B, ku ishte dërguar 

Emanuel Mensah ka luajtur 
më parë në Superiore dhe e 
njeh mjaft mirë kampionatin 
tonë, ku ka mundur të jetë mjaft 
efikas. Në vitin 2017 ai ishte 
pjesë e Laçit, ku u tregua lojtar 
mjaft i rëndësishëm. Mensah 
luajti 17 ndeshje me kurbinasit 
në harkun e gjashtë muajve dhe 
mundi të gjejë rrjetën katër 
herë. Më pas sezonin 2018-19 
ganezi ishte pjesë e Partizanit 
të Gegës, ku u shpall kampi-
on. Mensah ishte një zgjedhje 
e vazhdueshme e trajnerit, i 
cili e aktivizoi në 30 ndeshje 

mesfushorin dhe ai ia shpër-
bleu me 5 gola në kampionat. 
Tashmë Tirana po mundohet ta 
rikthejë 26-vjeçarin në vendin 
tonë dhe operacioni nuk pritet 
të jetë i vështirë. Kjo për arsye 
se Mensah është lojtar i lirë. 
Ai pritet të jetë përforcim për 
sezonin e ardhshëm, pasi që 
nga janari është pa skuadër 
dhe mosaktivizimi në ndesh-
je ka bërë që mesfushori me 
tipare ofensive të mos ketë 
kondicionin e duhur fizik për 
të ndihmuar Tiranën në elimi-
natoret e Champions League. 

Ganezi ka provuar të luajë në të 
majtë të sulmit dhe në qendër, 
por pozicioni natyral i tij është 
si mesfushor i avancuar, pas 
treshes apo dyshes së sulmit. 
Së fundmi Mensah ishte pjesë e 
Zemplin Miçalovçe në Sllovaki, 
ku rezultoi një kalim i dështuar 
pasi ai luajti shumë pak dhe 
nuk mundi të gjejë rrugën e rr-
jetës. Te Tirana pritet që Mensah 
të ketë rendimentin e duhur, 
për shkak se trajneri Egbo e di 
mirë sesi t’i marrë më të mirën 
lojtarëve të huaj, sidomos atyre 
nga kontinenti afrikan.

Tirana i vë syrin për Champions 
“ish”-it të Partizanit, Mensah

Laçi “turret” në merkato, 
do përforcime cilësore 
për në Europa League

Bruno Dita prezantohet 
në Tetovë, ambicie për 

trofe dhe Europa League

“Play-out”, Vllaznia pret 
Besëlidhjen të dielën, 
Superiorja në “hava”

LËVIZJA

KALENDARI

për shkelje të normave të klubit sepse 
nuk kishte shkuar në grumbullimin e 
skuadrës. “Kukësi kërkon të sqarojë 
opinionin sportiv në lidhje me një ven-
dim të dhënë nga FIFA në muajin janar, 
ku është bllokuar merkatoja jonë për 
shkak të një ankimimi të ish-futbollistit 
tonë Filip Zderiç. Është e vërtetë që në 
klub ka ardhur një vendim i tillë, mirëpo 
ky vendim është i pakuptimtë dhe klubi 
ka marrë masat e nevojshme për ta çuar 
çështjen deri në fund. Ky vendim tashmë 
është në CAS dhe është pikërisht kjo 
gjykatë, ajo që do të thotë fjalën e fundit. 
Klubi siguron se nga kjo çështje do të 
dalim të fituar, sepse nuk ka asgjë të 
vërtetë nga ajo çka pretendon futbollisti 
në fjalë. Mbrojtësit i është komunikuar 
që të bashkohet me grupin në grum-
bullim, mirëpo futbollisti ka refuzuar 
dhe për pasojë klubi e ka dënuar duke e 
dërguar të stërvitet me Kukësin B (aktiv 
asokohe). Futbollisti nuk e ka marrë 
parasysh këtë dënim të klubit, duke u 
larguar nga Shqipëria e duke shkelur 
kontratën dhe njëkohësisht duke bërë 
një denoncim me pretendimin se nuk 
është paguar. Klubi ka dorëzuar doku-
mentacionin e nevojshëm në CAS dhe 
tashmë jemi në pritje të vendimit për të 
fituar gjyqin!”, shkruan klubi verilindor 
në komunikatën e tij për shtyp, duke 
bërë me faj kështu lojtarin Zderiç dhe 
duke pretenduar se do ta fitojë betejën 
në Gjykatën e Arbitrazhit Sportiv të 
Lozanës (CAS).

Kampionati për këtë sezon është 
mbyllur dhe janë dhënë verdiktet. Mbe-
tet të luhen edhe dy ndeshje finale. Një 
në kupë, Tirana-Teuta, e një për qëndrim 
në superiore. Kështu, Përballja “play-
out”-it mes Vllaznisë dhe Besëlidhja, që 
do të përcaktojë se cila skuadër do të 
luajë në Kategorinë Superiore sezonin 
e ardhshëm do të luhet të dielën, më 2 
gusht, në orën 19:00, në “Loro Boriçi”. 
Vllaznia vjen në këtë përballje pasi u 
rendit në vendin e 8-të të Kategorisë 
Superiore në edicionin 2019/2020 me 46 
pikë të grumbulluara në 36 javë, ndërsa 
Besëlidhja u rendit e dyta në Grupin 
A të Kategorisë së Parë dhe u përball 
të mërkurën me Pogradecin (i dyti në 
Grupin B), duke e mposhtur 3-2.

Bruno Dita u largua nga Skënder-
beu dhe ditën e djeshme u prezantua tek 
klubi shqiptar nga Maqedonia e Veriut, 
Shkëndija e Tetovës, e cila ka zyrtarizuar 
afrimin e një prej mesfushorëve më të 
mirë të Kategorisë Superiore. Kontrata 
e tiranasit me Skënderbeun përfundoi 
menjëherë pas mbylljes së kampionatit 
dhe 27-vjeçari u nis menjëherë drejt 
Tetovës, ku u bashkua me klubin e ri. 
Një vlerë e humbur e Superiores ikja e 
Ditës, që ishte objektiv i madh i Tiranës, 
po në fund bardheblutë dështuan të 
marrin mesfushorin në gjirin e tyre. 
Kështu, Dita largohet nga Skënderbeu 
pas tre sezonesh. Te Shkëndija ai ka 
firmosur kontratë për dy vite dhe do të 
mbajë numrin 19. 

Futbollistë pa paguar, kontrata fiktive 
dhe mangësi dokumentesh, FIFA nis me 
Kukësin ndëshkimin e klubeve shqiptare
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Mesfushori shqiptar i përfaqësueses së 
Zvicrës, Granit Xhaka, iu kthye edhe një herë 
përplasjes me tifozët e Arsenalin vitin e kaluar, 
që e detyruan të bënte gati valixhet, por në 
momentet e fundit ndërroi mendje. Çfarë e bëri 
mesfushorin shqiptar të bënte prapakthehu 
atëherë kur thyerja me klubin londinez ishte 
totale? “Të gjithë e dinë se çfarë ndodhi mes 
meje dhe tifozëve. Nuk ishte kohë e mirë, – tha 
ai për “BT Sport”, – por, mbase ishte çelësi, sepse 
u ktheva më i fortë se kurrë, kështu që mësova 
shumë nga ajo situatë. Shpresoj që edhe fansat 
të kenë nxjerrë mësime. Gjithmonë thosha me 
vete, por edhe me tifozët: Hyj në fushë për të 
dhënë 100 për qind çdo ndeshje. Njerëzit kanë 

filluar të më kuptojnë gjithnjë e më shumë. 
Duhet të jem i sinqertë, isha shumë afër largimit 
nga klubi. Kam pasur, deri në atë moment, 
një kohë të shkëlqyeshme tek Arsenali. Por, 
pas asaj që ndodhi, natyrisht e pashë veten 
shumë poshtë, sepse nuk e prisja nga njerëzit, 
nga fansat. Asnjëherë nuk e kisha menduar 
largimin nga klubi, por pasi asaj që ndodhi, sig-
urisht që mendova për këtë. Kur Mikel Arteta 
erdhi si trajner, pata një takim shumë të mirë 
me të. Biseduam hapur. Ai më ktheu dhe më 
dha një shans të dytë, më tha se besonte tek 
unë. Për këtë, jam përpjekur t’i jap gjithçka.” 
Xhakës, në fakt, i duhet “një natë e gjatë dimri” 
për të mbaruar lëvdatat për Artetan. “Që kur 

Mikel ka ardhur në këtë klub, shumë gjëra 
kanë ndryshuar. Ai ka ndryshuar mentalitetin, 
shpirtin e grupit. Të gjithë e dinë saktësisht se 
cila është puna e tyre. Kemi një plan të qartë 
të lojës. Ai na përgatit vërtet shumë, stërvitemi 
me lumturi. Me të po bëjmë një punë të mah-
nitshme”, shtoi mesfushori kosovar i Zvicrës. 
27-vjeçari, gjithashtu, u pezullua nga skuadra 
për pesë ndeshje, por e rifitoi vendin e tij dhe, 
tetë muaj më pas, është përsëri lojtar i rregullt 
i formacionit fillestar. Një betejë e fortë e fituar 
me durim dhe cilësi. Ky është Granit Xhaka, 
lojtari që nuk resht së promovuari origjinën e 
tij shqiptare, duke gërshetuar duart në formë 
shqiponje sa herë i jepet mundësia.

Xhaka rrëfen raportin me Arsenalin: Isha duke ikur, por më ktheu Arteta

Bomberi i Kosovës, Vedat Muriqi, 
ka bërë një sezon të shkëlqyer duke 
shënuar 17 gola. Ofertat për të nuk 
kanë munguar e Napoli dhe Totenhem 
e kërkojnë me ngulm. Por, sot mediat 
italiane bëjnë me dije se në garë serio-
zisht është hyrë edhe Lacio që nuk ka 
hequr dorë nga lojtari. Tare po ndjek me 
kujdes situatën e sulmuesit shqiptar e 
së bashku me Borja Majoral janë dy 
lojtarët që mund të afrohen këtë mer-
kato. Fenerbahçe kërkon të paktën 25 
milionë euro për të lënë të lirë Vedat Mu-
riqin. Por një shumë të tillë për momen-
tin nuk është gati ta paguajë asnjë klub. 
Lacio shpreson nëpërmjet Igli Tares ta 
bëjë për vete futbollistin, por kjo do të 
jetë e vështirë sepse Fenerbahçe s’heq 
dorë nga kërkesat.

VLERËSIMITrajneri beson se me afrimin e të rinjve mund të zgjidhen më mirë objektivat e 4-vjeçarit

Adriatik BALLA

Trajneri Edi Reja do të zbarkojë 
në gusht në Tiranë, me idenë 
e zbatimit të planeve të tij për 
të revolucionarizuar ekipin 

në aspektin afatgjatë, duke gërshetuar 
elementët, por me theks të veçantë për 
të ingranuar të rinjtë e perspektivës, si 
pjesë e projektit të tij katërvjeçar që ka 
në kontratë me FSHF-në. Por Reja do 
të përballet me pengesa dhe vështirësi 
serioze. Shumë lojtarë titullarë dhe vet-
eranë të ekipit janë ose jashtë forme ose 
pa skuadër. Të tillë janë Sadiku, Hysaj 
(as këndej e as andej), Veseli, Llullaku, 
Cikalleshi, Balaj, Memushaj, Etrit Beri-
sha etj. Mbetet të shihet si do të veprojë 
ai, por kur sheh Llullakun të kthehet në 
kampionatin shqiptar, duket më shumë 
regres sesa progres. Sidoqoftë, për Re-
jën ka ende kohë të konkretizojë idetë 
e tij. dalja në skenë e lojtarëve të rinj që 
janë grumbulluar nga ekipe të mëdha 
si Vrioni tek Juventusi, Kumbulla tek 
Verona, Broja tek Çelsi etj, janë dëshmi 
se tekniku mund ta nisë që në vjeshtë 
revolucionin e tij të premtuar. 

Llullaku zgjedh Superligën e 
Shqipërisë: Dua kontratë mbi 1 vit

Azdren Llullaku ka përfunduar 
kontratën me Shaktjor Soligorsk e 
tashmë është një futbollist i lirë. Për sul-
muesin ka interes edhe nga ana e klubit 
të Kukësit e vetë Llullaku pranon se 

është në bisedime me verilindorët. Duke 
folur për “Fax Sport”, ai hedh dritë mbi 
disa tema rreth karrierës së tij dhe Kom-
bëtares. “Jam ende në Rumani dhe diçka 
po lëviz, por jam në pritje. Nuk ka shumë 
prej momentit kur ndërpreva kontratën 
në Bjellorusi, por po presim. Ka pasur 
dhe ka bisedime me Kukësin, tani po 
pres. Duhet të mendoj për më të mirën 
për veten dhe familjen. Interesi për në 
Shqipëri ka qenë edhe më parë, tani të 
shikojmë. Do më pëlqente të luaja në 
Shqipëri dhe është kampionat i fortë. 
Kukësi do luaj edhe në Europë, e mund 
të jetë variant i mirë. Duhet të bisedo-
jmë sa më mirë për të gjithë gjërat, du-
het të mendojmë mirë. Dëshira është”, 
tha ai. Llullaku komentoi edhe ardhjen 
e Skënder Gegës në krye të skuadrës 

së Kukësit. “Menaxheri më tregoi se 
është një trajner shumë i mirë dhe kjo 
është pozitive. Menaxheri ka kontakte 
çdo ditë me Kukësin dhe m’i tregon të 
gjitha. Duhet të pres edhe pak të shikoj 
variantet e tjera, por interesi nga të dy 
anët është”, nënvizoi ai. Një lëvizje e 
mëparshme e tij në Superligë është 
pritur, por kjo nuk ndodhi dhe sulmuesi 
i krahut i sqaron arsyet. “U transferova 
te Shaktjor se ishte edhe Bakaj. Por, nuk 
më eci mirë si nuk më eci mirë edhe në 
Kazakistan. Mentaliteti i ndryshëm dhe 
ka qenë edhe faji im. Në të ardhmen 
nuk do të zgjedhë vende që nuk janë 
në të njëjtin mentalitet me mua”, vijoi ai. 
Më tej Llullaku komenton raportet e tij. 
“E kam ndjekur edhe para se të shkoja 
te Soligorsk, është një çun shumë i mirë 

Lojtarët shqiptarë që luajnë 
për përfaqësuesen e Kosovës po 
bëjnë një paraqitje vërtet të mirë 
në Zvicër, qoftë në Superligë, 
ashtu dhe në ligën e dytë hel-
vete. Madje numri i tyre është 
konsiderueshëm i lartë dhe kjo 
ka impakt pozitiv për imazhin 
e futbollit shqiptar. Kështu, 
ndër të tjerë, futbollisti që do ta 
përfaqësojë Kosovën në të ardh-
men, Andi Zeqiri, ka ndihmuar 
skuadrën e tij, Lozanën, të ngjitet 
në elitën e futbollit të Zvicrës. 
Zeqiri, që në duelin e xhiros 
së 35-të hyri si zëvendësues në 

minutën e 46-të, asistoi në golin 
e tretë për Pasçen. Lozanë fitoi 
në udhëtim te Lozane Ouçi me 
rezultatin 4:0. FC Luzanë-Sport 
e siguroi titullin e rangut të dytë 
të futbollit zviceran me 70 pikë, 
ndërsa vendin e dytë e mban 
Vaduzi me 64, tri më shumë se 
Grasshopersi në vendin e tretë. 
Lozanë kthehet në Superligën 
e Zvicrës pas dy vitesh mung-
esë, dhe brenda pak javësh do 
të luajë në elitën e futbollit të 
këtij vendi. Në këtë edicion, kjo 
skuadër e pati sulmin më të mirë, 
me 79 në total, falë Aldin Turkesit 

që ka 21 të shënuar, ndërsa Andi 
Zeqiri, ka kontribuuar në këtë 
sukses me 15 gola e 6 asistime. 
Kujtojmë që Zeqiri lojtari më i 
mirë i kësaj lige në vitin 2019-
të. E enjtja ishte ditë e frytshme 
edhe për shqiptarët tjerë. Liridon 
Balaj që është pjesë e Aaraus, 
shënoi dy herë në barazimin 
kundër Grasshopersit, 2:2. Gjel-
brim Taipi i skuadrës së Shaf-
hausenit, e realizoi golin e vetëm 
në humbjen 3:1 në udhëtim te 
Vaduzi. Shënues në barazimin 
1:1 ishte edhe Valon Fazliu i Vilit 
kundër Kiasos.

Suksesi/ Një shqiptar ngjit Lozanën 
në Superligë, shkëlqen Zeqiri

 Lacio rikthehet në garë 
për Muriqin e Kosovës

Trajneri i Veronës vë 
“veton” për Kumbullën

 Halili: Dëshiroj që 
bashkia ta mbajë 
fjalën për Tiranën

SULMUESI

QËNDRIMI

dhe një futbollist i mirë. Më vjen keq 
se ka pasur dëmtimin dhe shpresoj të 
kthehet së shpejti. Më foli shumë mirë 
për Bjellorusinë dhe ka pasur të drejtë 
se kushtet sportive ishin të mira”, thek-
soi sulmuesi. Rikthehet sërish në bisedë 
për Kukësin. “Duhet të bisedojmë edhe 
më mirë. Në vitet e fundit kam ndërruar 
shumë ekipe. Gruan e kam shtatzënë, 
nuk dua të lëviz shumë, jam 32-vjeç 
dhe po mendoj për një kontratë më të 
gjatë. Superiorja? Më duket shumë i 
mirë. Ekipe të forta dhe lojtarë me vlerë. 
Është një motiv të vij në Shqipëri”. Në 
Bjellorusi nuk u ndal prej koronavirusit, 
a kishit frikë? “Nuk u ndërpre, ishte 
edhe me tifozë. Njerëzit ishin në resto-
rante pa problem. Unë e kam familjen 
në Itali dhe e dija mirë se çfarë do të 
thoshte. Pak frikë ka qenë. Por, aty nuk 
kishte frikë. U mundoja të ruhesha, pas 
stërvitjes shkoja në shtëpi”. Një koment 
i tij për Kombëtaren nuk mungoi dhe 
sulmuesi ka pikëpamjen e tij për këtë 
çështje. “Më vjen keq që nuk e kam ve-
shur më shumë fanellën e kombëtares. 
Por, ky është futbolli. Për fajin tim nuk 
kam qëndruar në kombëtare. Por, mund 
të kem mundësi përsëri. Tani nuk kam 
pasur minuta, po kur të filloj sezoni 
të shohim. Reja më duket një trajner 
profesionist dhe shpresoj të vazhdoj 
sa më shumë. Kombëtarja ka vlera 
të mëdha. I ka pasur edhe më parë”, 
u shpreh Llullaku.

Në një dalje televizive, presidenti 
i skuadrës së Tiranës, Refik Halili, 
apeloi tek Bashkia e Tiranës ta ndih-
monte për të arritur më të mirën për 
klubin. “Do ishte mirë që Bashkia të 
japë kontributin, nuk kam dashur që 
sipas rregullave kur nuk paguan t’i ul 
kuotën e aksioneve. Nuk kam dashur 
të bëj konflikte, jam i gatshëm për ta 
ndihmuar me leje për ta përsosur në 
infrastrukturë. Kemi bërë një projekt 
që edhe qyteti zbukurohet, me biznes, 
qendër tregtare, etj. Stadium me mbi 
13 mijë vende, punësohen më shumë 
njerëz, merren të ardhura. I kemi çuar 
në zyrën e kryeministrit projektin, 
shpresojmë miratimin, Se ku gjenden 
fondet, ai (Rama) ka shumë si për 
Tiranën dhe të tjerët”, tha Halili.

Trajneri Ivan Juriç ka folur për 
të ardhmen e Marash Kumbullës, 
duke thënë se shqiptari ka kapac-
itet të madh. Gjatë një interviste 
për “Gazzetta dello Sport”, ai do të 
nënvizonte: “Kumbulla është gati 
për një ekip të madh. Inter apo Lacio 
për të? Unë do të doja të qëndronte 
edhe një vit tjetër te Verona. Ai është 
një person serioz”. Pas 20-vjeçarit 
shkodran qëndrojnë dy klube të 
Serisë A, Interi dhe Lacio. Zikaltrit 
janë interesuar që në merkaton e 
janarit për të, ndërsa Igli Tare me 
bardhekaltrit kryeqytetas kanë fituar 
terren në këtë “ankand”, duke bërë 
ofertë konkrete. Sidoqoftë, mbetet 
ende për t’u bërë drejt marrëveshjes 
totale mes palëve.

Lojtarë jashtë forme dhe pa 
skuadër, Reja zbarkon në gusht në 
Tiranë për revolucionin e të rinjve
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Matthew McConaughey, në tetor 
prezanton librin e tij “Greenlights”

1- I thonë ndryshe plëndësit të pulës 2- Cicëron, ai që flet dhe ligjëron 
bukur 3- Venë gjaku 4- Kompozitori popullor Myzyri 5- Automjetet e transportit 
ndërkombëtar 6- Mamaqi e letrave në inic 7- Luftëtar që del malit për liri 8- Nuk 
i tregohen ato babait 9- Legjendë, gojëdhënë 10- Asistencë Sociale 11- Kadare, 
shkrimtare 13- Tenisti spanjoll Rafael... 14- Kryeqyteti Santiagi ka për shtet ...  
15- Horr, batakçi dhe mashtrues 16- Ish aktori elbasanas Hyskja 18- Është kripë 
kaliumi, përdoret për prodhimin e plehrave kimike, sapunit etj 19- Janë ndryshimet 
që pëson emri gjatë lakimit 20- Qytet bregdetar në Francë në Gjirin e Lionit 22- 
Musaj i Salarisë 23- Ai që drejton një universitet, i shquar 25- Është fshat në Vlorë 
26- Qytet në Maqedoninë e Veriut, kufi me Kosovën 27- Qumësht i kondesuar, në 
kanoçe 28- Janë fuçi druri për bulmet 29- Vendqëndrim i anijeve para se të hyjnë 
në port 30- Pengesë që ngrihet për një ujëmbledhës apo për të penguar vërshimin 
e ujërave, i pashquar 32- Fjalë që vihet para emrit të një prifti katolik 33- Aktori 
Gibson 34- Zyrat ruse 35- Humoristi anglez Atkinson në inic.

1- Film me metrazh të shkurtër 7- Vend i hapur në mur anash oxhakut për 
të vënë aletet e kafes dhe të rakisë 12- Emër burri 13- Aktori amerikan Xhek 
... 14- Njeri i pasur, bos ose i ... 15- Pagesë fature mbi vlerën e saj 16- Durham, 
etnografe dhe publiciste angleze në inic 17- Mbishkrim në varr 19- Kolosi 
i ..., një ishull grek që njihej për një nga shtatë mrekullitë e botës së vjetër 
20- ... Hsiao Pi, ish udhëheqës kinez 21- Me ngjyra 22- Janë konstruksione 
prej betoni për ndërtim 23- Dhoma e ulët e parlamentit rus 24- Automjetet 
e transportit ndërkombëtar 25- Takije prej cohe që mbajnë myzeqarët në 
kokë 26- Vilhelm ... Heroi Kombëtar i Zvicrës 27- Shkrimtari gjerman Tomas 
... autori i romanit “Mali magjik” 28-Mikael ...futbollist gjerman ka luajtur me 
Çelsean 29-Arritje më e lartë në një garë atletike 31- Inspektor Sanitar 32-
Janë kodra prej rëre në shkretëtirë 33- Diku atje tej 34- Njëlloj si dhënie fjale 
35-Lloj konjaku vendi 36- Një roman i dëgjuar i shkrimtarit francez Prosper 
Merime është edhe opera 37- Tundet sa andej e këndej në ajër.

Aktori fitues i shumë çmimeve Matthew 
McConaughey ka mjaft vlerësime për aktiv-
itetin e tij, me filmat. Me rolet e ndryshme 
ka marrë vlerësime nga kritika dhe publiku. 
Por së fundmi aktori është duke publikuar 
librin e tij të parë, por ai thotë se është larg 
nga një autobiografi tipike e famshme. “Ky 
nuk është një kujtim tradicional, ose një 
libër këshillimi, por më tepër një libër loje 
i bazuar në aventura në jetën time”, thotë 
McConaughey 50 vjeç, në një deklaratë të 
fundit. Aktori shprehet se libri i titulluar 
“Greenlights”, është vendosur të publiko-

het më 20 tetor të këtij viti. Sipas Crown, i 
cili njoftoi për librin të mërkurën, aktori i 
njohur për filmat “Dallas Buyers Club” dhe 
“Magic Mike” do të prezantojë një ditar, 
që ai ka mbajtur për 35 vjet me radhë. “Ai 
gjeti jo vetëm histori, pyetje, të vërteta dhe 
pohime, por edhe një temë të besueshme. 
Nga rritja si një fëmijë aventuresk në një 
shtëpi në Texas deri në udhëtimet zbavitëse 
në Australi, Peru dhe Mali, në ditët e tij në 
Hollywood dhe ngritjen në famë, McCo-
naughey ndan përvojat e tij të jetës”, njofton 
më tej Crown. 

Duhani dhe vrapi
Dy shokë takohen me njëri - 

tjetrin dhe biseda e parë që bëjnë 
ka lidhje me duhanin. I pari thotë:

-Duke pirë duhan e di që më 
shkatërrohen mushkëritë. Madje 
pasi kisha bërë 30 metra vrap në 
mëngjes, mezi merrja frymë më 
pas. Zemra më rrihte tepër fort.

Shoku pasi e ka dëgjuar i 
thotë:

-Atëherë e ke lënë duhanin 
pas gjithë kësaj, që të ka ndodhur?

I pari i përgjigjet:
-Bën shaka? Kam lënë vrapin.

Adresa
Në një stacion të ruajtjes së 

zjarrit, bie zilja e telefonit dhe njëri 
prej punonjësve kap receptorin 
dhe dëgjon personin që flet:

-Këtu është stacioni i policisë 
së Marmosedios ka rënë një zjarr, 
mund të vini menjëherë ju lutem?

Dhe punonjësi që i përgjigjet:
-Do të jemi atje sa më shpe-

jtë të jetë e mundur. Por, meqë 
ra fjala, si mund të vijmë për në 
Marmosedio?

Dhe tjetri që përgjigjet nga 
telefoni tepër i mërzitur:

-Dhe këtë ma kërkoni mua? 
Përdorni kamionin e madh me 
çisternë!

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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 Tom Hanks dhe 
Rita Wilson, shijojnë 

bregdetin grek
Tom Hanks së bashku me 

gruan e tij Rita Wilson shfry-
tëzuan një pjesë të mirë të kohës 
në Greqi, duke shëtitur edhe me 
jahtin e tyre luksoz të premten. 
Aktori 64 vjeçar, dukej i lezet-
shëm në një triko të bardhë e 
pantallona të shkurtra, ndërsa 
u shfaq në tryezën e sipërme të 
anijes me gruan e tij. Ndërkohë 
Rita, 63-vjeçare, ishte veshur me 
një bluzë të bardhë duke i bash-
kangjitur edhe një palë pantallona 
të së njëjtës ngjyrë. Çifti u shfaqën 
në formë të mirë dhe të freskët nën 
hijen e kabinës së varkës. Udhëtimi 
i tyre vjen pas lajmeve që çifti tani 
janë zyrtarisht qytetarë të Greqisë, 
gjë që u zbulua nga kryeministri 
grek Kyriakos Mitsotakis. Ky i 
fundit ndau një fotografi të shtunë 
e kaluar, ku u shfaq pranë bash-
këshortes Mareva Grabowski dhe 
me çiftin Tom dhe Rita.
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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

Kjo e shtunë nuk është ndër 
më të mirat, pasi do të jeni të lod-
hur dhe nervoz. Jeni gjithashtu 
të acaruar dhe kjo mund të bëjë, 
që të acaroheni lehtësisht. Mun-
dohuni që të ruani qetësinë.  

23 shattor-22 tetor

Ju pret një ditë mjaft pozitive, 
pavarësisht se mbrëmja mund 
të sjellë nervozizëm. Në dashuri 
gjërat do të ecin mirë, ndonëse 
disa luhatje nuk do të mungojnë 
gjatë kësaj dite.

Virgjëresha 
23 korrik – 22 gusht

Luani 
22 gusht-22 shtator22 maj- 21 qershor

Binjakët Gaforrja 

Nuk jeni në formën tuaj mak-
simale, pasi lodhja do të ndihet. 
Në punë situata paraqitet e 
vështirë, ku Saturnin do e keni 
kundër. Mund t’iu duhet, që të 
rinisni gjithçka nga e para.  

Pavarësisht se Venusi nuk 
është i pranishëm në shenjën 
tuaj, çështjet sentimentale pa-
raqiten mirë. Në punë, mund 
të vendosni që të ndryshoni 
gjithçka gjatë kësaj kohe.

Ju pret një ditë mjaft pozi-
tive. Mund të ketë riafrim me 
dikë të cilin e keni për zemër. 
Puna paraqitet mjaft mirë, 
ku nëse reflektoni do të gjeni 
zgjidhje për gjithçka mendoni.  

Dashi Demi 

Do të keni dëshirë për të 
dashuruar, por me ndikimin e 
kundërt të Hënës duhet të treg-
oheni të kujdesshëm. Në punë, 
duhet të tregoheni të vëmend-
shëm dhe të shmangni rreziqet.  

21 mars 20 prill

HOROSKOPI HOROSKOPI HOROSKOPI HOROSKOPI HOROSKOPI HOROSKOPI HOROSKOPI HOROSKOPI HOROSKOPI 

Keni nevojë për të pasur më 
shumë kohë për veten dhe për tu 
relaksuar. Në dashuri gjërat do 
të bëhen interesante me kalimin 
tranzit të Venusit. Ndërsa në 
punë jo çdo gjë do të ecë mirë.  

Kjo është një periud-
hë shumë e favorshme për 
dashurinë, në sajë të ndikimit 
të favorshëm të Venusit. Në punë 
do të keni projekte dhe do të jeni 
të përqendruar tek e ardhmja.

VERTIKAL 

HOROSKOPI HOROSKOPI HOROSKOPI HOROSKOPI HOROSKOPI HOROSKOPI HOROSKOPI HOROSKOPI HOROSKOPI 

22 qershor- 22 korrik21 prill – 21 maj
Me praninë e Marsit në anën 

tuaj, ky muaj do të jetë ideal për 
ndjenjat dhe takimet. Në punë 
duhet të siguroheni mirë, pasi 
është momenti për të vendosur 
në vend padrejtësitë.

Huawei tejkalon 
Samsungun, me 

shitje të smartfonëve

Në dashuri gjërat do të ecin 
shumë mirë në sajë të ndikimit 
të favorshëm të Marsit. Raportet 
miqësore mund të rezultojnë 
shumë më të rëndësishme në 
këtë moment.  

HORIZONTAL  

Në dashuri situata nuk është 
ndër më të mirat ndaj duhet bërë 
kujdes, pasi Venusi do të ketë 
ndikim të kundërt. Sfera profe-
sionale paraqitet mjaft mirë dhe 
me mundësi të reja.

Kjo e shtunë do të jetë e 
lodhshme, ku nuk do të ndiheni 
mirë. Nëse jeni çift, do të keni 
nevojë për mbështetjen e part-
nerit/es. Në punë sot do e keni të 
vështirë që të dilni në pah.

Përgjigjet e fjalëkryqit

Fjalëkryq i shifruar

Vrau gorillën, 
gjahtari dënohet 
me 11 vjet burg  

 1- Drama “... para gjyqit” 5- Atdheu i Odis-
esë 9- Qytet në Maqedoninë e Veriut 11- Gaze-
tarja Vasili në inic 13- Njëvjeçar 14- Posedon 
15- Rri pezull në ajër, i pashquar 17- Një lloj 
sporti 18- Stacioni televiziv A1 19- Është në për-
bërje të ajrit 21- Humbjet që pëson malli gjatë 
shitjes dhe transportimit 22- Shkrimtari turk 
Aziz ... 23- Janë si veçori dalluese 24- Dushk ose 
... 26- Kular që i vihet qeve në qafë kur janë në 
qerre 27- Ish futbollisti i Mançesterit Robin ... 
28- Sinjal i koduar për ndërhyrjet emergjente 
30- Patrioti Sadria 32- Aktorja e dëgjuar e tel-
enovelave Noriega në inic 33- Gjigand, (A=O) 
35- Pohojnë italianët 36- Mënyrë e hollë për 
t’ia dalë mbanë një pune, dredhi apo djallëzi 
38- Ish mbretëresha e Babilonisë në Irak, pa 
fund 40- Një shtet afrikan me kryeqytet Nairobi 
41- Letër në format të madh 43- Parcelë e vogël 
e mbjellë 45- Vëllezërit e këngës popullore elba-
sanase 46- Kafe, ..., lokal 47- Iku ajo me gushtin, 
pa fund 49- Rrethi çiklistik i Francës 50- Agjensi 
Telegrafike 51- Lloj peshku liqeni me shumë 
hala 53- Në fillim të bisedës 54- I thonë edhe 
qylaf 56-...mbret, vepër e Sofokliut 57- Kafshë 
mishngrënëse sa ujku, shumë e shëmtuar.

1-Është kryeqyteti i Armenisë 2- Okej 3- I thonë 
ndryshe rërës, material inert 4- Përbëhet nga azoti 
dhe hidrogjeni, hyn në përbërjen e shumë kripërave 
5- Mëri 6- Sëbashku 7- Avokat, shkurt 8- Fillestar, 
diletant 10- Grimcë elementare 12- Lëndë e qullët 
që nxirret nga nafta, përdoret për zbutjen e lëkurës 
14- Ka për kryeqytet Venezuela 16- Kompozitori 
italian Xhoakino... pa fund 18- Është perde në teatër 
20- Mjegull e lehtë 21- Figurë tek gurët e shahut, i 
pashquar 25- ... Peci, botoi gazetën e parë shqip në 
Amerikë 27- Zotëroj 28- Është shtet në Lindjen e 
Mesme 29- Vend i rregulluar para portës së shtëpisë 
për të ndenjur 31- Shok i sinqertë 33- Lumi që kalon 
përmes Londrës 34- Koha e faljes së besimtarëve 
muslimanë 36- Është fshat malor në veri të Tiranës 
37- Ultësira të pafund në Kinën Qendrore 38- Janë 
shtetar të ngrohtë për perime 39- Lum në Europë, 
kalon në tetë shtete dhe në katër kryeqytete, lumi 
më i bukur në botë 40- Sallë kumari 42- E lezetshme, 
për italianët 44- Çekiç i madh 47- Kryesundimtar 
i një vilajeti në kohën e Sulltanit 48- Masë gjatësie 
sa pjesa e parakrahut e deri tek gishtërinjtë e shtirë 
plotësisht 51- Breg shkëmbor i futur thellë në det 
52- Fenomen atmosferik 54- Qeveria italiane 55- 
Erikson, psikolog i madh, në inic.

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

Gjahtari i paligjshëm Felix Byamukama 
që e vrau gorillën Rafiki qershorin e kaluar 
në Ugandë, u dënua me 11 vjet burg. Ai u 
shpall fajtor për hyrje të paligjshme në një 
zonë të mbrojtur dhe vrasjen e një gorille, që 
ishte shpallur specie në zhdukje. Ndërkohë 
presin vendimin e gjykatës dhe 3 personat e 
tjerë që ishin bashkë me të. Mund të konsid-
erohet një dënim i rëndë, por në të vërtetë 
është më i lehti i mundshëm për një krim 
të tillë, që parashikon sipas ligjeve vendase 
burg përjetë dhe një dënim me 5.4 milionë 
dollarë. Ajo që agravoi dënimin e tij ishte 
mënyra mizore si ishte vrarë gorilla Rafiki.

Gjiganti i telekomunikimeve në Kinë, 
Huawei, e kapërceu kompaninë jug-koreane 
të teknologjisë Samsung, duke u bërë shitësi 
më i madh i smartfonëve në botë, në tremu-
jorin e dytë të vitit. Kompania e kërkimeve 
“Canalys” tha se Huawei, i cili përballet me 
sanksione nga Shtetet e Bashkuara, ka shitur 
55.8 milionë pajisje, duke e tejkaluar për herë 
të parë Samsung, i cili ka shitur 53.7 milionë. 
Ky është tremujori i parë në nëntë vjet, që 
një kompani tjetër përveç Samsungut ose 
gjigantit amerikan Apple, udhëheq tregun, 
thotë “Canalys”. Huawei është pjesë e mos-
marrëveshjeve gjeopolitike midis Pekinit.
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Adriatik BALLA

Pep Guardiola insis-
ton se Liverpuli i Ju-
rgen Klopit gjatë se-
zonit 2019-2020 është 

kundërshtari më i vështirë me 
të cilin ai është përballur në 
karrierën e tij. Në fakt, Klop 
është i vetmi trajner që mban 
rekord pozitiv në ndeshjet 
kundër ekipeve të drejtuara 
nga Guardiola, pasi ka 9 fitore 
nga 19 duelet kundër spanjollit, 
ndërsa Guardiola vetëm 8. Pas 
një konkurrence të zjarrtë për 
titullin e kampionit gjatë se-
zonit 2018/19, kur Siti e mposhti 
Liverpulin për vetëm 1 pikë, 
këtë sezon Liverpuli e ka fituar 
me shumë më lehtësi titullin e 
parë në 30 vjet. “Kundërshtari 
më i vështirë që e kam pas-
ur gjatë karrierës time është 
Liverpuli i vitit të kaluar dhe i 
këtij viti”, ka thënë Guardiola. 
Me një koment të prerë, pa dy-
shime, ai lë të kuptuar se Klop 
dhe Liverpuli janë skuadra 
më e fortë që ai ka ndeshur në 
planin tekniko-taktik, por kjo 
indirekt ka shkuar si “thumb” 
për Hoze Murinjon, i cili ka 
qenë në disa situata si rival 
direkt i Guardiolës, veçanërisht 
kur drejtonte Realin e Madridit 

MERKATO/ Interi fiton 
lojtarin e parë në treg, 

merr Tonalin nga Breshia

LIVERPULI Arritjet e Jurgen Klopit dhe lo-
jtarëve të tij këtë sezon janë të mëdha, 
sepse fituan titullin pas 30 vjetësh. 
Sulmuesi i Liverpulit, Mohamed Sa-
lah, ka bërë të ditur se ai që nga fillimi 
i karrierës së tij në “Anfield” e kishte 
planifikuar në dy garat më prestig-
jioze me Liverpulin – Premierligën 
dhe Ligën e Kampionëve. Egjiptiani 
Mohamed Salah ishte transferuar në 
“Anfield” gjatë verës së vitit 2017, kur 
Jurgen Klop e kishte përmirësuar 
dukshëm skuadrën e Liverpulit, por 

ishte ende larg trofeve. Megjithatë, 
lojtarët e Liverpulit e kanë shijuar 
një ecuri mbresëlënëse të sukseseve 
pas triumfit në Ligën e Kampionëve, 
duke e fituar edhe Kupën e Botës për 
Klube, Superkupën e Evropës dhe, së 
fundi, Premier League. E përderisa, kur 
Salah u transferua, Liverpuli ishte larg 
skuadrës që është sot, ai thotë se që 
nga fillimi kishte planifikuar t’i fitonte 
titujt e Premierligës dhe Ligës së Kam-
pionëve me Liverpulin. “Gjithmonë kur 
njerëzit më pyesnin se a e preferoja 

Premier League apo Ligën e Kampi-
onëve, unë gjithmonë përgjigjesha që 
i dua të dyja. Për fat të mirë, tani i kemi 
të dyja – kjo është e mrekullueshme. 
Triumfi në Premierligë këtë sezon 
ishte i mrekullueshëm. Është diçka e 
pabesueshme dhe e mrekullueshme. 
Që kur kam ardhur këtu kam thënë 
që dua ta fitoj Premierligën me këtë 
klub. Ajo që e kam parë tifozët dhe 
nga njerëzit këtu është e pabesueshme, 
unë jam me të vërtetë i lumtur dhe po 
e shijoj”, tha Salah. 

SULMUESI/ MERKATO LËVIZJA

Lacio nuk toleron, dëshiron 
qëndrimin e Imobiles

Maldini dhe Masara po 
presin me padurim arritjen e 
marrëveshjes së rinovimit të 
kontratës së Zlatan Ibrahi-
moviç. Sipas “Gazzetta dello 
Sport”, Ibra ka vendosur të 
qëndrojë në Milano. Palët 
duhet të ulen në tryezë dhe 
thjesht të hedhin firmat. Si-
pas marrëveshjes, 38-vjeçari 
duhet të përfitojë 5 mln euro 
në sezon, plus bonuset, që 
lidhen me numrin e golave 
që do të shënojë, të para-
qitjeve dhe rezultatet (ren-
dimenti në Europa League 
dhe arritje në Champions). 
Vetëm nëse plotësohen disa 
kritere, mund të arrijë 6 mln 

Lacio planifikon t’i vazh-
dojë kontratat me disa prej 
lojtarëve kryesorë të këtij se-
zoni. Skuadra italiane tashmë 
ka rinovuar me mesfushorin 
Luis Alberto deri në vitin 
2025, ndërsa ka nisur bisedi-
met edhe me sulmuesin Çiro 
Imobile. Drejtori sportiv i 
Lacios, Igli Tare, nuk dëshiron 
të lejojë largimin e sulmuesit 
italian që ka shkëlqyer këtë 
sezon me 35 gola të shën-
uar. Imobile ka fituar edhe 
këpucën e Artë të Evropës. 
Lacio është e gatshëm t’i of-
rojë pagë vjetore prej gjashtë 
milionë eurosh për ta bindur 
të mbetet në klub. Për sul-

Viktor Osimhen është 
zyrtarisht lojtar i Napolit, 
pasi transferimin e tij e ka 
bërë presidenti Aurelio De 
Laurentis, i cili ka përfun-
duar marrëveshjen me Lilën 
franceze. Ai ka nënshkruar 
kontratë pesë vjeçare me 
skuadrën nga San Paolo. 
“Mezi pres që të vesh këtë 
fanellë ikonike, faleminderit 
për pritjen e mrekullueshme 
Napoli”, ka shkruar Osimhen 
në Tuiter. Sulmuesi 21 vjeçar 
nga Nigeria është bërë lo-
jtari më i shtrenjtë afrikan i 
të gjitha kohërave, ku është 
transferuar për 60 mln euro 
plus bonuse kurse portieri 

euro në sezon. Kontaktet mes 
përfaqësuesit të tij dhe dre-
jtorit sportiv Maldini janë të 
vazhdueshme e nga momenti 
në moment pritet zyrtarizimi.

Orestis Karnezis do të trans-
ferohet në Lilë si pjesë e 
marrëveshjes. Osimhen është 
transferimi më i shtrenjtë në 
historinë e Napolit. 

Guardiola thumbon Murinjon: Klop dhe Liverpul 
kundërshtarët më të vështirë që jam përballur

Tekniku spanjoll “anashkalon” rivalitetin me Murinjon dhe Realin gjatë 
kohës që drejtonte Barcelonën, pëlqen të fokusohet në Premier League

muesin italian interesim kanë 
shprehur Mançester Junajtid 
dhe Napoli. 30-vjeçari ka 
kontratë me Lacion deri në 
vitin 2023, tani pritet rinovimi.

Ibra pranë akordit me Milanin, do 
fitojë mbi 5 mln euro në sezon

Salah: Ambiciet 
e mëdha janë
Champions 
dhe titulli

Serie A nuk është mbyllur 
ende zyrtarisht (ka dhe një 
xhiro), por klubet kryesore 
kanë nisur t’i bëjnë lëvizjet e 
tyre, me shpresën se në sezonin 
e ri do të kenë mundësinë të 
jenë kompetitive. Pandemia e 
koronavirusit ka pasur efektet 
e veta negative edhe në këtë 
drejtim, pasi lojtarët mbetën 
të izoluar në klubet e tyre, por 
tani lëvizjet e para po ndo-
dhin. Ndërkohë, mësohet së 
fundmi se Interi raportohet se 
është shumë afër kompletimit 
të transferimit të Sandro Tonali, 
pasi thuhet se klubi zikaltër ka 
arritur marrëveshje me Breshi-
as për ta huazuar futbollistin 

me obligimin për ta blerë më 
vonë. Gazeta italiane “Corriere 
di Breshia” raporton se Interi 
dhe Breshia kanë arritur mar-
rëveshje që zikaltrit ta huazojnë 
Tonalin për sezonin e ardhshëm, 
ndërsa verën tjetër të jenë të 
obliguar ta blejnë atë për 35 
milionë euro. Po i njëjti medium 
raportohet se futbollisti i talentu-
ar 20-vjeçar do të paguhet 2.5 
milionë euro në vit në Inter dhe 
do të nënshkruajë kontratë deri 
në qershor të vitit 2024. Ai thuhet 
se do të udhëtojë në Milano të 
hënën për t’i finalizuar transfer-
imin. Italiani ka kontribuar me 
7 asiste dhe 1 gol në ndeshjet e 
Breshias këtë sezon.

 Napoli ka bërë një 
superblerje, vjen Osimhen

gati një dekadë më parë. Por për 
teknikun katalanas nuk është 
Murinjo dhe Reali kundërshtari 
më i fortë, por pikërisht Liver-
puli i Klop. Ndoshta kjo është 
dhe një zgjedhje e katalanasit 
për Premier League ku punon. 
“Në i lejon ata të të dominojnë, 
ata të bllokojnë dhe s’ke si të 
lirohesh. Kur ti i dominon ata, 
ata i gjejnë hapësirat si askush 
tjetër. Janë shumë të shpejtë 
dhe të fuqishëm në aspektin 
strategjik. Lojtarët e tyre kanë 
fuqi mendore. Klop është rivali 
që më ka bërë mua të mendoj 
se si duhet ta mposht për kohën 

më të gjatë”, nënvizoi më tej 
Guardiola. Trajneri katalanas 
i Sitit e kishte, siç thamë, edhe 
një rivalitet tjetër të zjarrtë 
gjatë karrierës së tij, sa ishte në 
Barcelonë me Hoze Murinjon që 
e drejtonte skuadrën e Real Ma-
dridit. Në fakt, raportet mes tyre 
nuk janë aspak miqësore, madje 
nuk teprohet të thuhet se midis 
tyre ka një urrejtje që kalon çdo 
limit, sepse është garë mes tra-
jnerëve më të mirë. Kjo tregon 
se rivaliteti mes Barcelonës dhe 
Realit në ato vite ka lënë gjurmë 
tek trajnerët, edhe pse tani Guar-
diola fokusohet tek Mançester 

Siti dhe kampionati anglez. 
Ndërkohë, trajneri i Sitit, Pep 
Guardiola, ka pranuar se largimi 
i David Silvës e ka dobësuar 
shumë skuadrën e “qytetarëve”. 
Trajneri i Mançester Sitit, Pep 
Guardiola, e ka pranuar se klubi 
anglez nuk do ta ketë aspak të 
lehtë ta gjejë një zëvendësues 
për mesfushorin David Sil-
va. Mesfushori 34-vjeçar do 
t’i japë fund karrierës së tij 
në stadiumin “Etihad” sapo të 
përfundojë sezoni aktual, pas 
dhjetë vjetëve të suksesshme 
me klubin. Guardiola e lavdëroi 
katër-herë fituesin e Premier-
ligës duke e cilësuar si lojtar 
unik dhe e pranoi se do ta ketë 
të vështirë ta gjejë dikë me të 
njëjtat aftësi dhe mendësi. “Është 
shumë e vështirë të transferohet 
dikush që e ka stilin e tij të lojës 
dhe cilësinë e tij, veçanërisht 
në aspektin e mendësisë së tij 
konkurruese, jo vetëm cilësinë 
teknike. Cilësia e tij është unike 
dhe e veçantë, aftësia e tij për të 
kaluar përpara në sulm dhe për 
të lëvizur në hapësira të vogla 
është e mrekullueshme. Ajo që 
më ka befasuar më së shumti në 
këto katër vjet sa kemi punuar 
së bashku është mendësia e tij e 
zjarrtë për konkurrencë kurdo 
që luan”, tha Guardiola.
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