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Pas Shahinit priten lëvizje të tjera
në qeveri, Edi Rama vendos pas
shqyrtimit të dosjeve nga baza, ja
strategjia me shtyrjen e Asamblesë
Faqe 7
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Blindohet ONM, BE kërkon trupa
shtesë për ruajtjen e personelit
pas përjashtimeve të gjyqtarëve
dhe prokurorëve me probleme

Faqe 9

Ambasadorët rrisin presionet
për konsensus, PD-LSI
kërkojnë mbledhjen e
Këshillit Politik, Gjiknuri
i refuzon, ja përplasjet
Ambasadorët janë vënë në lëvizje për një tjetër
marrëveshjes mes mazhorancës socialiste dhe
opozitës joparlamentare për reformën zgjedhore.
Pas dështimit të tryezës së Këshillit Politik dy ditë
më parë, trojka e ambasadorëve në vendin tonë të
kryesuar nga ai i Bashkimit Europian...
Faqe 5

Debate në Kuvend mbi 15
kushtet e integrimit, “lufta”
për Kushtetuesen rrezikon
negociatat, socialistët të
pakënaqur me Cakajn
Plotësimi i 15 kushteve të vendosura nga
Bashkimi Europian ka qenë temë e debatit të
djeshëm në Komisionin parlamentar të Integrimit. Dhjetori shihet si muaji më i përshtatshëm për
qeverinë shqiptare që të ulet në tryezën e bisedimeve
në Bruksel për anëtarësimin në...
Faqe 6

Pas takimit me Erdogan,
Rama vizitë dy ditore në
Greqi dhe darkë me Mitsotakis,
mediat greke flasin për
marrëveshjen e kufirit detar
Kryeministri Edi Rama ndodhet në Greqi për
një vizitë dy ditore. Pas takimit me presidenti turk
RexhepTahip Erdogan, shefi i qeverisë ka takuar dje
në një darkë pune homologun e tij grek Kyriakos
Mitsotakis. Mediat greke shkruajnë se në tryezë
do të diskutohen të gjitha çështjet...
Faqe 8

Meta si Berisha në 1998, kërkon përballje e
reagim për rrëzimin e qeverisë, del krah PD dhe
LSI për konsultat me ODIHR mbi koalicionet

Rikthehen atentatet mafioze, mina me telekomandë
në qendër të Tiranës bën kërdinë, ja detajet e
shpërthimit në makinën e vëllait të Tonin Gjinit
Rikthehet atentatet me tritol. Ditën e djeshme
një person ka mbetur i plagosur rëndë si pasojë
e shpërthimit të makinës së tij, gjë që dyshohet
se ka ndodhur për shkak të një lënde plasëse.

Ngjarja ndodhi pasditen e djeshme mbi urën
e ish-NISHARAK-ut në kryeqytet. Makina ka
shpërthyer në ecje dhe dyshohet se kjo ka ndodhur nga një minë me telekomandë. I plagosur

nga ky shpërthim ka mbetur drejtuesi i mjetit
“Mercedes A Clas”, Preng Gjini, 51 vjeç nga
Rrësheni. Shpërthimi i makinës ka sjellë dhe
dëmtimin e dy makinave të tjera... Faqe 14

Zbardhet strategjia e Edi Ramës për qeverisjen pas 25
prillit, Ilir Meta detyrohet me ligj të mandatojë forcën
e parë që del në zgjedhje, hapet loja e aleancave
Pas heqjes së koalicioneve, Partia Socialiste
ka një tjetër plan sa i takon lojës pas zgjedhjeve.

CMYK

Me ndryshimet kushtetuese koalicionet para zgjedhjeve nuk lejohen, por pas zgjedhjeve gjithçka

është e hapur dhe me skemën e re do të ketë
një betejë të fortë se kush siguron 71... Faqe 3

Plas sherri në opozitë për listën
e përbashkët, Kryemadhi
kërkon që në çdo 3 kandidatë
1 të jetë i LSI, refuzon Basha
Heqja e koalicioneve parazgjedhore ka futur në
konflikt kryetarin e Partisë Demokratike, Lulzim Basha dhe kryetaren e Lëvizjes Socialiste për Integrim,
Monika Kryemadhi.Tani në kushtet kur mazhoranca
socialiste e kryesuar nga kryeministri Edi Rama
nuk tërhiqet dhe ka vendosur që në...

KOMENT
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Faqe 4

ANALIZE
F. 16-17

Nga Besi BEKTESHI

Sot faji është i atij (asaj)
që pranon karrigen
e pamerituar!
Nga Bardhyl BEJKO

Për fitoren e
merituar me gurë
e hunj në duar!
Nga Stiljan DEDJA

Piter Panët
e politikës!
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Shameti: Ligji për presidentin e ka zanafillën 4 vite më parë,
do ta trajtojnë ekspertë të huaj, çështja mbyllet brenda tetorit
Deputeti i Partisë Socialiste, Adnor Shameti,
ka deklaruar dje se ligji organik për Presidentin
e ka zanafillën që në paketën për reformën në
drejtësi të katër viteve më parë. Ndërsa tregoi se ky
ligj ka për qëllim rregullimin dhe saktësimin e detyrave dhe kompetencave të presidentit, për të mos
lejuar ndërhyrje të panevojshme në institucione të
tjera, ai tha se PS ka nisur nga puna për trajtimin
këtij ligji në këtë sesion të ri. “Nisma për të bërë
një ligj organik për Presidentin e Republikës nuk
është i sotmi është i vitit 2016 me grupin e ligjeve

të reformës në drejtësi. Dhe në formatin ku ka
pasur një projektligj për rregullimin e institucionit
të Presidentit në atë kohë që më së shumti nuk
kishte të bënte me detajimin e të drejtave dhe
kompetencave të institucionit të Presidentit, me
qëllim që të mos kishte ngërçe në të ardhmen me
institucionet e tjera të shtetit por ka qenë më tepër
në frymën e privilegjeve dhe të drejtave të presidentit në detyrë. Jo më larg se dje në Komisionin
e Ligjeve kemi vendosur të fusim në kalendarin e
punimeve trajtimin e ligji të tillë që është një nismë

e deputetëve ku janë përcaktuar tre deputetë në
grupin e punës për draftin e këtij projektligji”, tha
Shameti. Ndër të tjera ai tregoi se për shqyrtimin
e kësaj çështje do të merren ekspertë të huaj dhe
se di të përfundojë brenda muajit tetor. “Kemi
filluar sot nga puna dhe në programin e punës
parashikohet marrja e ekspertëve të jashtëm
që do të na asistojnë në hartimin e këtij ligji që
parashikojmë brenda tetorit ta kemi përfunduar
këtë proces. Afati i grupit të punës është deri më
15 tetor por mendoj brenda fundit të tetorit do ta

çojmë në Komisionin e Ligjit këtë projektligj”, u
shpreh Shameti. Ndërkohë ai tha se PS ka qenë
në fushatë pranë qytetarëve gjatë gjithë kohës,
në zbatimin praktik të programit të qeverisës të
PS dhe të realizmit të detyrave specifike në bazë.
Sipas tij, PS do të dali me listë të përfaqësuesve të
saj në zgjedhjet e përgjithshme. Drejtuesit specifik
të qarqeve kanë marrë detyrat përkatëse dhe pas
mbledhjes së Asamblesë së PS-së që është shtyrë
vetëm për shkak të rrethanave nga COVID-19 do
të zgjedhë edhe strukturat në vijim.

Meta: Ka ardhur koha të mbrojmë demokracinë

Meta si Berisha në 1998, kërkon përballje e
reagim për rrëzimin e qeverisë, del krah PD dhe
LSI për konsultat me ODIHR mbi koalicionet
Esmeralda HIDA

P

residenti Ilir Meta, ka intensifikuar thirrjet për rrëzimin
e qeverisë. Të hënën ishte
22 vjetori i grushtit të shtetit
1998 dhe ajo që bie në sy është ngjashmëria mes thirrjes së Berishës
në atë kohë dhe Metës sot. Berisha
kërkonte rrëzimin e Fatos Nanos
dhe Meta duket se po bën të njëjtën
gjë ndaj qeverisë. Ditën e djeshme
përmes një postimi në rrjetin social
Facebook duke ju referuar përkufizimit të demokracisë nga Abraham
Linkoln, ai u bën thirrje shqiptarëve të
ngrihen për të vendosur demokracinë
në vend, pasi kjo e sotmja i ngjan një
lloj regjimi nënshtrues dhe jo europiane siç e duan shqiptarët.“Në vitin
1863, Abraham Lincoln e përkufizoi
demokracinë si:“Qeverisje e popullit,
nga populli, për popullin”. Një shekull e gjysmë nga kjo deklaratë dhe
tridhjetë vite nga rënia e sistemit më
të egër komunist të kontinentit, pyetja
që shtrojmë sot në Ditën Ndërkombëtare të Demokracisë është: Çfarë
lloj regjimi është vendosur sot në
Shqipëri? A është kjo forma më e
lartë e demokracisë dhe a i kanë
përmbushur shqiptarët plotësisht
aspiratat e tyre demokratike dhe
europiane? A është kjo "Demokraci"
një qeverisje e popullit, që buron nga
populli, që i shërben popullit dhe që
e meriton populli”, shkruan ai. Sakaq
deklarata vijon në nota revoltuese dhe
thirrje për ndryshim të qeverisë nga
populli, ku përmend këtu se nga kjo
qeveri e gabuar që po na qeverisë, në
vend që t’i kthenim në atdhe ata që u
larguan asaj kohe, qeveria i ka shtyrë
dhe shumë të tjerë të largohen. “Të
fundit në rajon para dyerve të BE-së
dhe me rreth 500 mijë shqiptarë të
larguar vetëm në vitet e fundit, është
përgjigja e dhimbshme! Ndërsa ky
regjimi i tanishëm po refuzohet nga
qytetarët si caku i fundit i demokracisë me braktisje masive të Atdheut,
zgjidhja nuk duhet të jetë më largimi,
por vetëm zgjimi, bashkimi, reagimi,
përballja dhe ndryshimi”, thekson
ai. Ndërsa citon fjalët e shkrimtarit
Elie Wiesel që shprehin revoltë dhe
mosnënshtrim ndaj një qeverie me
regjim shtypës, Meta bën thirrjen
e fortë për shqiptarët për t’u bërë
bashkë në mbrojtjen e demokracisë.
“Në fjalimin e marrjes së Nobelit
për Paqe, i mbijetuari i Holokaustit,

META: TË KRIJOJMË NJË MEDIA PËR TË PËRMBYSUR QEVERINË
“Dua sot të shpreh solidaritetin më të fortë me të
gjithë gazetarët që janë në një presion brutal nga të
gjitha drejtimet për shkak të tmerrit nga raportimi i të
vërtetave të tyre në publik. Tmerri nga fjala e lirë dhe
pasqyrimi i së vërtetës është tipari kryesor i regjimeve
kriminale që nuk e bazojnë qeverisjen mbi votën e
lirë dhe fjalën e lirë, por në mbajtjen të shtypur dhe të
frikësuar të popullit të tyre. Asgjë nuk e ndal ndrys-

himin! Madje koha e ndryshimit ka kaluar prej 4 vitesh.
Tani ka ardhur kohë tjetër. Ju lutem gazetarëve të më
njoftojnë që kur të gjithë pronarët e tyre të dorëzohen
para presioneve të pushtetit, të themelojmë së bashku një media transparente që ta nisë Kohën e Re me
Përmbysjen e këtij regjimi të neveritshëm mediatik që
turpëron çdo njeri me minimum dinjiteti”, deklaroi pak
ditë më parë presidenti Ilir Meta.

Shehu: Demokracia jonë
ka nevojë për ringjallje

Ish-deputeti i PD, Tritan Shehu
ka vërë dje një deklaratë të fortë në
kuadër të Ditës Ndërkombëtare të
Demokracisë. Përmes një postimi në
rrjetin social Facebook ai thotë që duhet të rigjallërojmë demokracinë nëse
e duam Shqipërinë një vend europian.
“Dita ndërkombëtare e demokracisë,
dite zije kjo për Shqipërinë! Demokracia jone nëqoftëse nuk ka vdekur
tashmë, është në agoni duke evokuar
“reanimacionin”si të vetmen shpresë!
Jemi i vetmi vend në atë ku ne dëshirojmë e aspirojmë të klasifikojmë veten
tonë, në“Botën Demokratike”, më një
Parlament karikaturë pupacësh 122sh, ku çdo gjë lëviz nën“Shkopin e dirigjentit”!Sot duhet ta kuptojmë qartë,
ne dhe partneret tanë, se demokracia
jonë ka nevojë për ringjallje, ka
nevojë për veprime e metoda reale
“reanimatore”, që disa herë mund të
duken edhe të “ashpra”, por janë të
domosdoshme. Ndryshe autokracia
është shumë pak për çfarë na ofron e
ardhmja”, deklaron ai.

PD tjetër padi për PS:
Po përdorin institucionet
për vjedhje votash

Presidenti: Shpresojmë për një Shqipëri më të drejtë dhe humane
“Me urimet e ngrohta për suksese në misionin e tij
hyjnor, të përhapjes së porosive të Zotit dhe mësimeve
të shenjta, u bashkohem lutjeve të besimtarëve për një
Shqipëri më të drejtë, më të denjë, humane, të dhembshur dhe më vëllazërore! Vlerësoj mesazhin e mençur
të Arqipeshkëvit të Metropolit Tiranë-Durrës, Imzot
shkrimtari i jashtëzakonshëm Elie
Wiesel i la njerëzimit një mësim të
vyer: “Jam betuar që kurrë nuk do
të hesht ndaj vuajtjeve dhe poshtërimeve që përjeton një qenie njerëzore.
Ne gjithmonë duhet të marrim anë.
Neutraliteti ndihmon shtypësin,
kurrë viktimën. Heshtja inkurajon
torturuesin, asnjëherë të torturuarin.
E kundërta e dashurisë nuk është
urrejtja, është indiferenca”. Koha për
të mbrojtur demokracinë është tani”,
përfundon Presidenti.
Kërkesa për zgjedhjet
Ndër të tjera Ilir Meta ka vijuar
me kundërshtitë e tij ndaj qeverisë
edhe sa i përket çështjes së zgjedh-

George Frendo se: "Të gjithë duhet të mendojmë për
të mirën e përbashkët, që ka përparësi mbi të mirën
e partisë". Politika të marrë shembull dhe të vërë në
jetë porositë e udhëheqësve tanë të ndritur fetarë”, ka
shkruar Meta në facebook pas takimit me të Sh.T. Imzot
Arjan Dodaj, Ipeshkëv Ndihmës i Tiranë-Durrësit.

jeve. Me një tjetër postim në rrjetet
sociale Presidenti ka dhënë reagimin
e tij pas vendimit të opozitës për të
thirrur mbledhjen e Këshillit Politik,
për ditën e sotme. Ku pas mbledhjes
në ditën e hënë palët pjesë e Këshillit
nuk ranë në asnjë dakordësi pasi
opozita e bashkuar kërkon lejimin
e koalicioneve parazgjedhore dhe
hapjen 100% të listave, ndërkohë
që mazhoranca nuk i ka pranuar
këto kërkesa. Në këtë situatë Meta
del kundër qeverisë dhe mbështet
propozimin PD dhe LSI, duke thënë
se duhet menjëherë që Këshilli
Politik të realizojë ndryshimet në
Kodin Zgjedhor, duke zbatuar res-

pektuar pikë për pikë marrëveshjen
konsensuale të 5 qershorit dhe palët
të bien në konsensus. “Tani që data
e zgjedhjeve është dekretuar pas
konsultimit me forcat politike, është
domosdoshmëri që Këshilli Politik
të realizojë sa më parë ndryshimet
në Kodin Zgjedhor, me konsensus
dhe duke respektuar pikë për pikë
Marrëveshjen konsensuale të 5
qershorit. Kërkesa legjitime dhe
parimore e opozitës për të kërkuar
ekspertizën e ODIHR nuk duhet
refuzuar. Zgjedhjet e lira dhe të
ndershme janë domosdoshmëri
absolute për çeljen e negociatave”,
shkruan Presidenti.

Ditën e djeshme Partia Demokratike ka bërë një tjetër padi ndaj Partisë Socialiste. Përmes një deklarate
PD ka publikuar formularin, i cili
shpërndahet në administratë për të
detyruar punonjësit për votat. Në
këtë rast PD denoncon se drejtori i
Ujësjellës Kanalizime Rrogozhinë,
Skënder Dedej, i cili shkel shantazhon punonjësit për plotësimin e
një formulari partiak të paligjshëm.
“Gjatë ditës së sotme kemi përcjell
të dhënat e plota për kallëzimin e tij
në prokurori për kryerjen e veprës
penale të parashikuar në nenin 328/a
“Përdorimi i funksionit publik për
veprimtari politike ose zgjedhore”të
Kodit Penal. Partia Demokratike Rrogozhinë garanton të gjithë punonjësit
e administratës publike që nuk angazhohen në veprimtari politike dhe
nuk bien pre e presionit të paligjshëm,
se asnjë akt shantazhi apo largimi
nga puna për qëllime elektorale nuk
do të njihet nga qeveria e re e Partisë
Demokratike e dalë pas zgjedhjeve të
25 Prillit 2021”, deklaron PD.
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Ligji për presidentin, Manja: Do rrudhen benefitet dhe
për ish-presidentët, ja pikat që do të kemi në fokus
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Të hënën u ngrit grupi i punës për ligjin për
presidentin, ndërkohë një ditë pas ngritjes së
grupit të punës, mazhoranca i ka të qarta pikat
se ku do të ndërhyjë me ligj në kompetencat e
Presidentit. Kryetari i Komisionit të Ligjeve, Ulsi
Manja, i cili drejtoi edhe Komisionin Hetimor që
u ngrit për shkarkimin e kreut të shtetit, tha se
bëhet fjalë për sqarim të atyre kompetencave
që i njeh Kushtetuta. Në një intervistë televizive
ai u shpreh se jo vetëm statusi i presidentit, por
do të qartësohen edhe statusi dhe privilegjet e
ish-presidentëve.“Jo vetëm statusi dhe privilegjet
e Presidentit, por edhe të ish-Presidentëve të Re-

publikës, do të qartësohen në ligj edhe mënyra e
ushtrimit të kompetencave kushtetuese nga ana
e Presidentit të Republikës”, u shpreh Manja.
Përvoja të herëpashershme të përplasjeve me
presidentin Ilir Meta, i kanë mësuar mazhorancës
se cila pjesë duhet sqaruar me ligj. Në fjalën e tij,
Manja u shpreh se ligji do të përcaktojë me saktësi
se si ushtron presidenti kompetencat e tij. “Ligji
duhet të përcaktojë saktësisht se si e ushtron Presidenti këtë kompetencë, kush e sjell propozimin
për dhënien e deklaratave dhe titujve të nderit
apo në caktimin e datës së zgjedhjeve, presidenti
konsultohet me grupet parlamentare dhe forcat

politike. Është traditë presidenciale, por nuk është
e normuar në ligj se si e ushtron presidenti këtë
konsultim. Presidentit nuk ja njeh Kushtetuta të
drejtën e zhdekretimit të datës së zgjedhjeve”, ka
deklaruar Manja. Ndërkohë Presidenca nuk ka
asnjë koment për draftin, i cili sipas socialistëve,
do të konsultohet jo vetëm me kreun aktual të
shtetit, por dhe paraardhësit e tij. Ndërkohë sa i
takon grupit të punës që do të merret me ligjin për
presidentin, emrat e tyre u vendosën ditën e hënë.
Në këtë grup do të jenë deputetët Vasilika Hysi,
Adnor Shameti dhe Alban Zeneli të cilët kanë afat
deri në 15 tetor për të hartuar ligjin për presidentin.

Ndërkohë në një reagim të tij, Shameti u shpreh se
thelbi i saj që mazhoranca pret nga ky draft është
që të hartohet një ligj organik që i takon sqarimit
në detaje të teknikaliteteve të veprimtarisë kushtetuese të presidentit.“Thelbi i asaj që ne presim
shumë shpejt të draftojmë do jetë një ligj organik
që i takon sqarimit në detaje të teknikaliteteve të
veprimtarisë kushtetuese të Presidentit të Republikës. Kompetencat e presidentit do t'i shohim si në
nivelin kushtetues ashtu dhe në harmonizimin e
plotë të elementëve që do ketë ligji për organizimin
e institucionit të presidentit dhe ligji kushtetues
nga ana tjetër”, tha Shameti.

PS detajime në ligj që kreu i partisë fituese merr të drejtën e qeverisë

Ja strategjia e Ramës për qeverisjen pas 25
prillit, Meta detyrohet me ligj të mandatojë forcën
e parë në zgjedhje, hapet loja e aleancave
Kliti TOPALLI
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as heqjes së koalicioneve, Partia Socialiste ka një tjetër plan
sa i takon lojës pas zgjedhjeve.
Me ndryshimet kushtetuese
koalicionet para zgjedhjeve nuk lejohen, por pas zgjedhjeve gjithçka është
e hapur dhe me skemën e re do të ketë
një betejë të fortë se kush siguron 71
mandate. Ilir Meta në disa deklarata ka
dhënë sinjale se mund të mos dekretojë
qeverinë e re nëse ka probleme në
zgjedhje. Por me ligjin e ri organik dhe
përcaktimet në Kodin Zgjedhor që po
hartohet për presidentin, mazhoranca
ja ka lidhur duart sa i takon qeverisë
së re. Ligji organik do të përmbledhë
të gjitha kompetencat e presidentit që
nga zgjedhjet, te dekretimi i ligjeve, i
ministrave, i gjyqtarëve dhe me radhë.
Por ky kapitull i tërë do të jetë i fokusuar te zgjedhjet. Aty do të përcaktohet
që nga dekretimi i datës së zgjedhjeve,
deri te formimi i qeverisë. Duke qenë
se tashmë u hoqën koalicionet, PS do
të përcaktojë në ligj që menjëherë pas
shpalljes së rezultatit të zgjedhjeve, të
drejtën për të formuar qeverinë t’ia
japë partisë që rezulton me më shumë
vota. Historikisht PS ka qenë forcë e
parë politike, por më pas aleancat e
kanë mbajtur jashtë qeverisë, si rasti
i vitit 2009. Pra edhe sikur PD dhe LSI
të rezultojnë se kanë më shumë mandate deputetësh dhe mund ta formojnë
qeverinë, nëse PS del forcë e parë duhet
t’i jepet asaj e drejta të krijojë qeverinë.
Në fakt kjo nuk është ndonjë risi, pasi
kështu ndodh në vende si Kosova apo
Maqedonia e Veriut. Edhe aty partitë
hyjnë të ndara dhe më pas ajo që ka më
shumë vota merr të drejtën e formimit
të qeverisë. Kjo skemë krijon mundësi
për më shumë aleanca pas zgjedhjeve,
lëvizje deputetësh dhe garë për formimin e qeverisë. Në zgjedhjet e 25 prillit do
të futen edhe parti të reja që do të thotë
se mund të dalin deputetë shumë emra
që nuk janë as në PS, as në PD dhe as
në LSI. Këta deputetë mund të jenë vendimtarë në zgjedhjet e 2021. Një detajim
i skemës së re do të bëhet edhe te Kodi
Zgjedhor. Grupi i punës i ngritur për
të detajuar përcaktimet Kushtetuese
do merret dhe me këtë çështje, ku do
të detajojë skemën e plotë se si do të
mandatohet kryetari i partisë fituese
për të formuar qeverinë e re.

JA SI META PARALAJMËROI MANOVRAT ME QEVERINË E RE
Presidenti Ilir Meta ka dhënë intervistën e tij të
parë pas betimit në postin e kreut të shtetit në vitin
2017. Nga studioja e “Top Story” në Top Channel, kreu
i shtetit iu përgjigj edhe pyetjes nëse do të dekretonte
qeverinë Rama. Gjatë fushatës së ashpër të zgjedhjeve
parlamentare, Ilir Meta deklaroi mes të tjerash se nuk
do dekretonte një qeveri të dalë nga votat e vjedhura.

Ai u pyet nga gazetari nëse do të dekretonte qeverinë
“Rama”.“Natyrisht që do të përmbush detyrimet e mija
kushtetuese, institucionale në mënyrën më korrekte dhe
sigurisht që duhet të presim konstituimin e Parlamentit
të ri. Duhet të prisni veprime tërësisht kushtetuese, institucionale, demokratike dhe transparente”, tha Meta,
duke lënë të hapur edhe një veprim të tillë.

Nisma Thurje partia më e
re, tregon ku pozicionohet
ideologjikisht

“Nisma Thurje” ka deklaruar
se është drejt krijimit të një partie të
re për të marrë pjesë në zgjedhjet e
2021. Me ta janë bashkuar edhe figura
të tjera si deputetja Rudina Hajdari
dhe pedagogu Rezart Prifti. Në një
intervistë ky i fundit ka folur sa i takon
pozicionimit ideologjik të kësaj force
të re, duke qenë se në qëndrimet e tyre
janë të paqartë në këtë drejtim. Prifti
ka thënë se nuk është zgjedhje mes
së majtës dhe së djathtës, por zgjedhje mes së mirës dhe së keqes. “Nuk
është çështje e majtë apo e djathtë.
Para se të kemi luksin për të shkuar
majtas apo djathtas, duhet të dimë
a duam të shkojmë lart apo poshtë,
është zgjedhje midis së mirës dhe së
keqes. Në Shqipëri paragjykojmë çdo
nismë politike të re, por objektivi ynë
është të ndryshojmë këtë vend dhe
nuk ka rëndësi nga vihet. Prandaj në
vend që të copëtohemi kemi menduar
të bashkohemi ”, ka deklaruar Prifti.

Lindita Nikolla zbulon
pse u vendos drejtuese
politike në Lezhë

Rezultatet dhe aleancat
Nëse bëjmë një përllogaritje me
rezultatin e zgjedhjeve të 2013 me
skemën pa koalicione, rezulton se PD
e LSI nuk e formojnë dot qeverinë dhe
PS po ashtu nuk e formon dot. PS mori
713 mijë vota, ose 41 për qind të tyre në
rang vendi. Falë skemës me koalicione
përfitoi 65 mandate. Nëse do ishim pa
koalicione do të merrte rreth 58 mandate. PD në 2013 mori 528 mijë vota ose
rreth 30.6 për qind të tyre. Me skemën
me koalicione kjo parti përfitoi 50
mandate. Por nëse do ishte skema që do
zbatohet në 2021, pra pa koalicione, do
merrte rreth 43 mandate. Nëse zbresim
te LSI. Në 2013 kjo parti mori 110 mijë
vota, ose rreth 10.4 për qind. Duke qenë
në koalicion mori 16 mandate, nëse do
ishte pa koalicion do të merrte vetëm 14.
PDIU me skemën me koalicione mori
4 mandate, ndërsa pa koalicione me të
njëjtin numër votash merrte 3 deputetë.
PR rrotullohet te rreth 3 mandate dhe
PBDNJ te një mandat. Pra nëse shohim

BASHKËQEVERISJE PD DHE PS?
Me skemën pa koalicione duket
se do të jetë mjaft e vështirë krijimi i
qeverisë së re. Tani te ne do të ndiqet
e njëjta skemë si në Kosovë. Pasi të
mbarojnë zgjedhjet, nëse i fiton PD, ajo
merr mandatin e krijimit të qeverisë. E
njëjta gjë edhe nëse i fiton PS. Nëse nuk
janë siguruar 71 mandate, atëherë do
të duhet të nisin bisedimet. Më skemën
që treguam më lart, pra si me votat e
2013 ashtu dhe të 2019 me skemë pa
shifrat, në 2009 nëse nuk do kishim
koalicionet, qeverinë do e formonte PS.
Po ashtu, më 2013 PS përmes skemës
së koalicioneve parazgjedhore fitoi 7-8
deputetë më shumë sesa votat e saj dhe
bashkë me LSI rreth 10 mandate më
shumë, të mjaftueshme për të siguruar
shumicën për krijimin e qeverisë dhe
jetësimin e rotacionit politik. Pa skemën
e koalicioneve dhe vetëm me votat e tyre

koalicione opozita e bashkuar e ka të
vështirë të formojë e vetme qeverinë.
Kjo shton dyshimet dhe u jep kuptim
zërave të javëve të fundit se nuk është
çudi që PS dhe PD të shkojnë te bashkëqeverisja. Kosova është shembulli
tipik ku gjithmonë pas zgjedhjeve ka
pasur krizë sepse nuk formohet dot
qeveria. Me gjasë dhe te ne kështu do
të ndodhë dhe për hir të stabilitetit nuk
është çudi që PS e PD të jenë bashkë.
më 2009 dhe 2013 u zgjodhën vetëm
125-126 deputetë nga 140 në total. Pjesa
tjetër janë mandate të partive të vogla
të “grabitura” për shkak të formulës
nga partitë e mëdha. Pra tani më 26
prill hapet loja e aleancave dhe rriten
shanset që PD dhe PS mund të shkojnë
te qeveria e përbashkët.Viti tjetër është
kyç për negociata dhe me detajimet në
ligj hapet mundësia e një aleance PD-PS.

Qarku i Lezhës nuk do të ketë
më drejtues politik nga PS ministrin
e Brendshëm Sandër Lleshajn, por
ish-ministren e Arsimit Lindita Nikolla, një rikthim i saj pasi drejtoi qarkun
në vitin 2017. Nikolla në një intervistë
tha se mund të jetë një ngarkesë në
atë qark pas pasojave të tërmetit dhe
një moment që forcat në kohë fushate
masin veten ku janë dhe mund të bëjnë më mirë. Ajo tregoi se si ju njoftua
caktimi i kësaj detyre.“Kur ripërcaktoi
gjithë skuadrën përcaktoi ndryshimet
që lidheshim me Lezhën, Shkodrën,
Durrësin, nuk e dija më parë, po kjo
s'ka rëndësi”, tha ajo. Ajo u pyet nga
gazetari edhe për mundësinë e rikthimit të saj si ministre.“Nuk mund
ta them këtë dhe sinqerisht s’është
për komoditet, patjetër ai plotësoi
gjithë detyrat e kryesisë. Është
përsëri kryesia dhe kryetari i PS që
në momentin e krijuar të fushatës
elektorale të ketë një sinergji. Unë
kam drejtuar në 2017 si drejtuese
politike qarkun Lezhë”, tha ajo.
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Opozita: Hapja e listave fitore e jona, qytetarët nuk e duan
më PS-PD-LSI, në 25 prill do përmbysim establishmentin

Opozita parlamentare është e bindur se
me hapjen e listave do fitojë ajo dhe qytetarët
shqiptarë. Kështu deputetja e opozitës së re,
Rudina Hajdari pas mbledhjes së dy ditëve
më parë të Këshillit Politik ka hedhur akuza
në drejtim të 3 partive, PS-PD-LSI. Nëpërmjet
një postimi në“Facebook”, Hajdari shprehet se
këto parti nuk po kërkojnë ndryshime në Kodin
Zgjedhor, por po “luajnë” për interesat e tyre
personale. Ajo shprehet se nuk do të heqë dorë
nga kërkesa e saj për hapjen 100% të listave.
“Dje i kemi propozuar Këshillit Politik një

mekanizëm i cili garanton përfaqësimin gjinor
duke i mbajtur listat 100% të hapura nëpërmjet
korrektimit, i cili i detyron si burrat edhe gratë
të garojnë dhe votohen nga qytetarët e më pas
lista korrektohet nëse përfaqësimi gjinor nuk
garantohet në masën 30%. Problemi që kemi
në Këshill është se Rama po kërkon të mbajë
tepsinë, Mona do të mos i shqitet Lulit, Luli
do patjetër vagonin e partiçkave, ndërsa populli mezi po pret t’i heqë qafe të gjithë sepse
ka 30 vite që i mban në kurriz. Forma më e
mirë, që këta të gjithë të shihen në pasqyrë,

janë listat e hapura 100% me mekanizmin që
kemi propozuar ne. Do qëndroj deri në fund
për këtë çështje si edhe për problemin e votës
së diasporës i cili ende nuk ka marrë përgjigje
përfundimtare”, shkruan deputetja e opozitës
së re, Rudina Hajdari. Nga ana tjetër deputeti
i opozitës dhe që është rreshtuar në krah të
Bindjes Demokratike, Andi Përmeti ka shpërthyer në adresë të qeverisë. Deputeti i opozitës
në Kuvend ka reaguar në rrjetet sociale ditën
e djeshme pas largimit të Besa Shahinit nga
Ministria e Arsimit. Për Përmetin ky vendim i

kryeministrit Edi Rama ka anën pozitive dhe
negative. Sipas tij, lajm i mirë është fakti që
u largua një nga ministret më të dobëta që ka
njohur sistemi arsimor, ndërsa ka quajtur lajm të
keq faktin që ky vendim tregon se në këtë vend
çdokush mund të marrë pa asnjë meritë një post
kaq të rëndësishëm.“Lajmi i mirë dhe lajmi i keq
i largimit të Besa Shahinit. Lajm i mirë për faktin
se mund të jetë nga ministrat më të dobëta që ka
njohur sistemi arsimor shqiptar. Nuk kreu asnjë
reformë dhe mandati i saj u kalua me skandale
të mëdha”, shkruan Përmeti.

LSI lëvizje taktike, kërkon t’i marrë në tavolinë PD-së 35 mandate deputetësh

Plas sherri në opozitë për listën e
përbashkët, Kryemadhi kërkon që në çdo
3 kandidatë 1 të jetë i LSI, refuzon Basha
Rigels SELIMAN

H

e q j a e k o a l i c i o n eve
parazgjedhore ka futur
në konflikt kryetarin e
Partisë Demokratike,
Lulzim Basha dhe kryetaren e
Lëvizjes Socialiste për Integrim,
Monika Kryemadhi. Tani në kushtet kur mazhoranca socialiste
e kryesuar nga kryeministri Edi
Rama nuk tërhiqet dhe ka vendosur që në zgjedhjet parlamentare
të 25 prillit 2021 të garojnë pa koalicione, ndërsa e vetmja zgjidhje
që i ka mbetur PD-së dhe LSI-së
që të hyjnë ose të ndara ose me
lista të përbashkëta. Por gazeta ka
mësuar se Partia Demokratike dhe
Lëvizja Socialiste për Integrim nuk
po gjejnë gjuhën e përbashkët, sa i
takon mënyrës se si do të shkojnë
në zgjedhjet e 2021.
Kryemadhi kërkon që në çdo
3 kandidatë 1 të jetë i LSI
Burime të sigurta nga selia blu
theksuan se Kryemadhi po lufton
shumë fort dhe ka rritur presionet
ndaj kryedemokratit Basha, duke i
kërkuar që të hyjnë në zgjedhje me
listë të përbashkët, ku secila parti të
ketë kandidatët e saj në një listë unike që do të jetë rivale e PS. Në këtë
kontekst, mësohet se LSI ka rritur
kërkesën e saj, teksa mësohet se ka
kërkuar nga Basha që në tre kandidatë një t’i takojë asaj. Për shembull,
referuar të njëjtit burim, në qarkun
e Tiranës, Lëvizja Socialiste për Integrim ka kërkuar që kandidatin e 3
të listës së përbashkët ta ketë ajo, po
ashtu kandidatin e 6, 9 dhe kështu
me radhë. Madje, mësohet se kryetarja e LSI e ka mbështetur kërkesën
e saj në bindjen se partia e saj do të
marrë shumë deputetë në zgjedhjet
e ardhshme të përgjithshme. Mirëpo,
duket se kjo është një lëvizje taktike
nga ana e Kryemadhit, pasi Lëvizja
Socialiste për Integrim del partia
që fiton më shumë nga kjo formulë.
Kjo pasi duke iu referuar zgjedhjeve
të fundit parlamentare të vitit 2017,
kohë kur LSI garoi më vete dhe pa
koalicione, ajo u dëmtua shumë
nga zgjedhjet. Ndërkohë që përmes
kësaj strategjie partie e Kryemadhit
del e fituar, sepse ka gjasa që të marrë shumë deputetë, duke rrudhur
kështu PD-në.

KRYEMADHI “FTESË” BASHËS PËR TA MARRË NË KOALICION
Kryetarja e LSI, Monika Kryemadhi zbuloi pak ditë
më parë se partia që ajo drejton e ka nisur fushatën
elektorale, ndërsa i dërgoi edhe një mesazh Bashës
sa i takon koalicioneve. “Unë e kam nisur fushatën
me kohë. Kam qenë në disa qytete. Nuk ka nënë e bir,
babë e gocë, që ta shpëtojë Edi Ramën. Do të dalë më
i turpëruar se në vitin 1992, kur humbi Partia e Punës

Por sipas informacioneve duket se
kryedemokrati Lulzim
Basha e ka “nuhatur”
këtë skemë të Kryemadhit, i cili mësohet se
e ka refuzuar kërkesën
e kryetares së Lëvizjes
Socialiste për Integrim.
Arsyeja kryesore është
se Basha ka bërë llogaritë dhe se nëse do ta
pranonte si kërkesë,
Partisë Demokratike i
hiqen automatikisht nga
35 deri në 40 mandate...

“

Basha refuzon kërkesën e
Kryemadhit
Por sipas informacioneve
duket se kryedemokrati Lulzim
Basha e ka “nuhatur” këtë skemë
të Kryemadhit, i cili mësohet se
e ka refuzuar kërkesën e kryetares së Lëvizjes Socialiste për
Integrim. Arsyeja kryesore është
se Basha ka bërë llogaritë dhe
se nëse do ta pranonte si kërkesë, Partisë Demokratike i hiqen
automatikisht nga 35 deri në 40
mandate. Kështu që, i vënë përballë kësaj situate dhe kërkesë
groteske nga ana e Kryemadhit,
lideri demokrat mësohet të ketë
rrëzuar këtë propozim të kësaj
natyre. Në këtë kontest mësohet
se shefi i selisë blu ka theksuar se
PD do të garojë me kandidatët e saj
në zgjedhjet parlamentare të vitit

dhe humbjen më të madhe Ramës, do të ja sjellin socialistët e vet. Ne si Lëvizje Socialiste për Integrim, e
them që sot, se ne jemi në koalicion vetëm me Partinë
Demokratike dhe në vitin 2021. Nuk do të ketë asnjë
deputet të LSI-së apo të PD që të shkojë me Edi Ramën.
Deri tani ai ka blerë seksin, por nuk ka më asgjë ç’të
blejë”, deklaroi në 30 korrik Kryemadhi.

Dhima: Në 2021,
alternativë e vetme
dhe fituese do jetë PS

Bashkia Patos ka ndezur “De
facto” motorët e fushatës zgjedhore
për zgjedhjet parlamentare të 25
prillit të vitit 2021. Lajmi është bërë i
ditur nga deputetja e qarkut Fier, Antoneta Dhima. Kjo e fundit shkruan
në rrjetet sociale se ka zhvilluar një
takim me Asamblenë e zgjeruar të
PS të Bashkisë Patos dhe se sipas saj,
qytetarët shqiptarë do t’i besojnë një
mandat të tretë qeverisës Partisë Socialiste.“Me Asamblenë e zgjeruar të
Partisë Socialiste të Bashkisë Patos,
gati për sfidën e radhës. Startojmë
me strukturat drejtuese fillimin dhe
organizimin e punës për zgjedhjet
parlamentare 2021 dhe fitoren e
mandatin e tretë me zotin Edi Rama
kryeministër. Me punën e bërë dhe
shërbimet e ofruara nga qeverisja
e kësaj mazhorance, shqiptarët as
kanë patur dhe as kanë alternativë
më të mirë sesa Partia Socialiste e
Shqipërisë. Alternativa e vetme 2021
është Partia Socialiste e Shqipërisë”,
shkruan Dhima.

Gjebrea: Ja pse qytetarët
do i besojnë mandat të
tretë qeverisës PS

EDHE PS I MBYLL DERËN E KOALICIONIT LSI
Kryeministri Edi Rama deklaroi
pak ditë më parë se Partia Socialiste
nuk ka asnjë plan për të diskutuar
një koalicion me Lëvizjen Socialiste me Integrim. I pyetur për këtë
mundësi në një bashkëbisedim
me gazetarët, kryeministri e quajti
LSI-në partinë e presidentit. “Në
politikë kurrë mos thuaj kurrë, por
nuk shoh perspektivë për rikthim në
2021, ndërsa ka dhënë garanci për
aleatët e tij tradicionalë se është i
gatshëm që t’i fusë në listat fituese
të PD. Megjithatë, mësohet se për
Partinë Demokratike kjo është një
strategji e mirëmenduar, pasi në
rast se ata dalin forcë e parë në
zgjedhje dhe nuk kanë nevojë që
të kenë ndihmën e partive të tjera
për të formuar qeverinë, shanset

koalicion me partinë e Presidentit,
sepse konteksti i sotëm, degradimi
i asaj force politike dhe detyrimet
tona në program dhe bindja jonë se
për ne është e mjaftueshme të flasë
punë dhe aleanca me popullin, na
e bëjnë krejtësisht pa interes këtë
temë diskutimi. Nuk kemi asnjë
arsye që të mendojmë në këtë drejtim”, deklaroi Rama.
e bashkëpunimit me Lëvizjen
Socialiste për Integrim janë zero.
Pra, demokratët nuk e duan një
bashkëpunim me LSI, pasi kjo e
fundit do ta përdorë këtë raport për
interesat e saj. Sidoqoftë, mbetet të
shihet në ditët në vijim se çfarë do
të ndodhë më konkretisht dhe se
çfarë zhvillimesh do të dalin nga
kampi opozitar.

Njësia 1 nëTiranë ka ndezur“De
facto” motorët e fushatës zgjedhore
për zgjedhjet parlamentare të 25
prillit të vitit 2021. Lajmi është bërë
i ditur nga deputetja e qarkut Tiranë
dhe që mbulon këtë njësi administrative, socialistja Elona Gjebrea. Kjo e
fundit shkruan në rrjetet sociale se ka
zhvilluar një takim pune me drejtuesin politik, ErionVeliaj, kryetarin e PS
Tiranë, Ervin Bushati dhe administratoren Trëndelina Bala Jaku, ndërsa
thekson se në fokus të diskutimeve
ka qenë ndarja e detyrave politike
dhe organizative. Sipas saj, qytetarët
shqiptarë do t’i besojnë një mandate
të tretë qeverisës Partisë Socialiste në
zgjedhjet parlamentare të 2021.“Një
takim pune me Drejtuesin Politik,
ErionVeliaj dhe Kryetarin e Partisë
Tiranë Ervin Bushati, për të ndarë
detyrat me ekipin fitues të Njësisë
1, Tiranë. #Bashkë përsërisim
Fitoren. #PS, Forca më e madhe”,
shkruan Gjebrea.
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p o l i t i k e
Heqja e koalicioneve zgjedhore, Alibeaj: Do hyjmë në
zgjedhje dhe do i fitojmë ato, Rama është i pashpresë

www.sot.com.al

Çështja e koalicioneve dhe hapja e listave
është një nga temat më të nxehta në tryezën
e Këshillit Politik që po përplas palët politike.
Mazhoranca shprehet e vendosur se këto janë
çështje të panegociueshme, ndërkohë që opozita
jashtë Parlamentit kërkon që formula e koalicioneve të mbetet kjo që është aktualisht. Por Partia
Demokratike shprehet se kushdo që të jetë formula e koalicioneve, ata do të hyjnë në zgjedhje. Ka
qenë ish-deputeti Enkelejd Alibeaj, ai i cili gjatë një
interviste televizive u shpreh se me apo pa ndrys-

hime kushtetuese, opozita do të hyjë në zgjedhje
dhe do i fitojë ato. Sipas tij, Rama është i pashpresë
dhe nuk e ndal dot humbjen me të gjitha akrobacitë ligjore që ai bën. Më tej ai ka ironizuar duke
theksuar se Rama ka shpresë të mos humbë më 25
prill vetëm po të heqë nga Kushtetuta zgjedhjet në
këtë datë, gjë që është e pamundur.“Besoj që është
më e rëndësishme sinjalet që jepen para pëlqimit
politik. E arritëm në 5 qershor. Duke respektuar
marrëveshjen e 14 janarit. Synimi ishte që në
përfundim t’i shtrëngonim dorën njëri-tjetrit, duke

injektuar në publikun shqiptar paqen politike para
betejave elektorate. Ndryshimet kushtetuese ishin
tradhti.Tregoi qartazi se Rama nuk do paqe politike para zgjedhjeve. Është i tmerruar para duke
parë dhe numrat, kuotat e tij elektorale. Është
politikisht i vdekur. Qëndrimi ishte i qartë. Koalicionet parazgjedhore janë prej 17 vitesh. Ne do
hyjmë në zgjedhje dhe do fitojmë zgjedhjet. Do e
rrëzojnë këtë regjim. Është aritmetikë elektorale.
Gjithë të papunët, gjithë biznesi i gjobitur, gjithë
ata që shohin se ky vend i është dhënë krimit, që

shkaktar shohin Ramën. Kështu do të ndodhë,
s’ka rrugëzgjidhje tjetër. Le të bëjë çfarë të dojë”,
tha Alibeaj. Më tej ish-deputeti demokrat shtoi
se ruajtja e koalicioneve është e parashikuar në
Kushtetutë. “Ne duam të rruajmë koalicionet.
Është në nenin 96 të Kushtetutës. S’ka nevojë as
të heqësh, as ta shtosh për koalicionet parazgjedhore me listë të veçantë. Këshilli Politik s’ka
nevojë të sjellë propozime, madje pala tjetër
s’duhet të ndërhyjë për qoftë dhe një presje në
tekstin e Kodit Zgjedhor”, tha Alibeaj.

Ambasadorët i lidhin duart Bashës, Kryemadhi çon Vasilin në takim nga frika e puçeve

Ambasadorët rrisin presionet për konsensus,
PD dhe LSI kërkojnë mbledhjen e Këshillit
Politik, Gjiknuri i refuzon, ja përplasjet
Rigels SELIMAN

A

mbasadorët janë vënë në
lëvizje për një tjetër marrëveshjes mes mazhorancës
socialiste dhe opozitës joparlamentare për reformën zgjedhore. Pas
dështimit të tryezës së Këshillit Politik
dy ditë më parë, trojka e ambasadorëve
në vendin tonë të kryesuar nga ai i
Bashkimit Europian, Luigi Soreca;
ambasadori i Britanisë së Madhe,
Duncan Norman dhe zv/ambasadorja
amerikane, Leyla Moses Ones kanë
zbarkuar në selinë e Partisë Demokratike. Tre diplomatët kanë zhvilluar një
orë bisedime kokë më kokë me kreun
e PD, Lulzim Basha, ndërsa mësohet se
ia kanë bërë të qartë liderit demokrat
që të heqë dorë nga kërkesat, por
të ulet në tryezën e bisedimeve për
të çuar përpara miratimin në Kodin
Zgjedhor të pikave të dakordësuara
në marrëveshjen e 5 qershorit dhe
atyre të votuara në Parlament për
ndryshimet kushtetuese. Mësohet se
ambasadorët kanë rritur presionet,
duke kërkuar konsensus, pasi sikundër
pohuan burimet për gazetën nga ky
takim, mësohet se ata janë shprehur
s’ka marrëveshje pa lëshime. Madje,
mësohet se ambasadorët ja kanë bërë
të qartë Bashës se opozita joparlamentare duhet të tërhiqet nga kushtet.
Nga ana tjetër, burime nga selia blu
theksuan për gazetën se në takim ka
qenë i pranishëm edhe nënkryetari i
Lëvizjes Socialiste për Integrim, Petrit
Vasili, lëvizje kjo strategjike e kryetares
së kësaj partie, Monika Kryemadhi,
duke qenë se kjo e fundit i druhet një
“puiç”të Bashës dhe ambasadorëve në
kurriz të saj. Pra, Kryemadhi edhe pse
ishte një takim që ishte programuar
mes Bashës dhe ambasadorëve, dërgoi
Vasilin për të“përgjuar”bisedën.
PD-LSI kërkojnë mbledhjen
e Këshillit Politik
Megjithatë prania dhe zbarkimi
i ambasadorëve në selinë blu, duket
se ka sjellë edhe reflektimin e parë
nga ana e opozitës joparlamentare,
e cila ka lëvizur nga pretendimet e
saj. Vetëm pak minuat pasi trojka e
ambasadorëve kishin lënë selinë e
PD, opozita ka kërkuar mbledhjen
e Këshillit Politik. Përfaqësuesit e
opozitës kanë kërkuar një mbledhje
nesër (sot) në orën 10:00.“Pas takimit
me ambasadorët, opozita kërkon thir-

REFORMA ZGJEDHORE, GJIKNURI: PS PRO BASHKËPUNIMIT
“Ne duam bashkëpunimin me synim arritjen e
një konsensusi sa më të gjerë. Ne duam që opozita
jashtëparlamentare të jetë e përfshirë, të ndjehet e përfillur në këtë proces, të jetë kontribuese. Që kjo të ndodhë
duhet që të gjithë bashkë të punojmë për implementimin
e dispozitave të reja të Kushtetutës për zgjedhjet. Puna e
do që ne të shtrojmë në tavolinë jo vetëm idetë, por mbi
të gjitha propozimet tona të detajuara, pse jo draftet tona

të plota e ezauruese për pragun zgjedhor, për formulën
dhe procedurën për numërimin, tabulimin dhe kalkulimin e votave parapëlqyese, për regjistrimin e të drejtat
proceduriale dhe materiale të koalicioneve zgjedhore,
për pasqyrimin në fletën e votimit, për numërimin e
votave, tabulimin dhe kalkulimin e votave parapëlqyese
të listës së koalicionit”, deklaroi dje përfaqësuesi i PS
në Këshillin Politik, Damian Gjiknuri.

Gjiknuri akuza
PD-LSI: Harrojini
taktikat e pengimit

Këto janë lëndë e bollshme
për amendamentet që duhen hartuar në zbatim të Kushtetutës.
Kërkohet punë dhe përkushtim,
sepse koha nuk pret. Lidershipi
juaj ka deklaruar pas miratimit të
dispozitave të reja të Kushtetutës,
se nuk do t’i njihte ato. Ju i qëndruat të njëjtës linjë me letrën tuaj
zyrtare të datës 14.09.2020 dhe në
debatin vijues në Këshill. Ka ardhur
koha që të deklaroni besnikërinë
dhe respektin ndaj Kushtetutës
së vendit tuaj, ashtu siç bëjnë të
gjitha partitë simotra të Europës
demokratike ndaj kushtetutave të
vendeve të tyre. Po ashtu ka ardhur
koha që të tregoni me prova vullnet
të mirë ndaj këtij procesi që po
zhvillojmë bashkërisht. Taktikat e
pengimit, zvarritjes, bllokimit dhe
konfliktualitetit artificial nuk pijnë
më ujë. Unë ju ftoj përzemërsisht të
futeni në rrugën e duhur, në rrugën
e drejtë”, nënvizoi dje Gjiknuri.
rjen e mbledhje së Këshillit Politik.Të
nderuar kolegë, në vijim të mbledhjes
së ditës së hënë, me qëllim gjetjen e
konsensusit për kërkesën e Opozitës
së Bashkuar, për marrjen e ekspertizës
së OSBE/ODIHR, për çështjet që nuk
biem dakord në Këshillin Politik, siç

Biba: Vonesat në
Këshill pamundësojnë
zgjedhjet e 25 prillit

Këshilli Politik nuk arriti ditën
e djeshme të gjente një konsensus
për reflektimin e ndryshimeve kushtetuese në Kodin Zgjedhor. Çdo
vonesë e këtij këshilli për të miratuar
ndryshimet për koalicionet dhe listat e
hapura për Denar Bibën do të çojë në
mosrealizimin e zgjedhjeve të 25 prillit.“Vonesa të kota që pamundësojnë
zgjedhjet e 25 prillit 2021. Ndryshimet
e fundit që iu bënë Kushtetutës së
Republikës, tashmë kanë hyrë në
fuqi. Neni 4, pika 1 i saj parashikon
se“Dispozitat e Kushtetutës zbatohen
drejtpërsëdrejti, përveç rasteve kur
Kushtetuta parashikon ndryshe”.
Duke qenë akti më i lartë në hierarkinë e legjislacionit, Kushtetuta ka
përparësi ndaj çdo akti tjetër ligjor e
nënligjor dhe iu imponohet zbatuesve
të këtyre akteve. Këta të fundit, në çdo
rast, duhet të orientohen nga norma
kushtetuese, duke i dhënë përparësi
asaj si dhe duke e interpretuar ligjin
në frymën e Kushtetutës”, tha Biba.

Biberaj: Nuk ka
demokraci që ndalon
koalicionet me ligj

parashikohet edhe në Marrëveshjen
e 14 Janarit, kërkojmë: Thirrjen e
mbledhjes së Këshillit Politik nesër,
e mërkurë, në orën 10:00. Në këtë
mbledhje Opozita e Bashkuar do të
prezantojë kërkesën për marrjen e ekspertizës së OSBE/ODIHR. Përsa më
lart, mbetemi në pritje të konfirmimit
tuaj për mbledhjen e ditës së nesërme.
Oerd Bylykbashi Petrit Vasili”, thuhet
në njoftimin e selisë blu.
Gjiknuri refuzon takimin
Por duket se kjo kërkesë ka rënë në
veshë të shurdhët, pasi Partia Socialiste
ka refuzuar kërkesën e opozitës PD-LSI
për mbledhjen e Këshillit Politik ditën
e sotme. Opozita kërkoi mbledhjen e
Këshillit Politik me argumentin se do
të prezantojë kërkesën për marrjen
e ekspertizës së OSBE/ODIHR për
çështjen e listave dhe koalicioneve. Por
Damian Gjiknuri në përgjigjen e kthyer
për opozitën thotë se kjo është tentativë
për zvarritje të procesit. “Sapo u njoha
me kërkesën tuaj për organizimin e

një mbledhjeje jashtë radhe të Këshillit
Politik, me temë“marrjen e ekspertizës
së OSBE-ODIHR, për çështjet që nuk
biem dakord në Këshillin Politik”.
OSBE/ODIHR ka qenë gjithmonë gati
të përfshihej me ekspertizë teknike për
shqyrtimin dhe përpunimin e propozimeve dhe drafteve tona të reformës.
Por si përfaqësues i Partisë Socialiste ju
konfirmoj se, sa na takon ne, nuk do ketë
asnjë produkt të punës sonë të përbashkët që nuk do t’i nënshtrohet ekspertizës
së OSBE/ODIHR-it. Por, përpara se kjo
të ndodhë ne duhet të fillojmë të prodhojmë produkte konkrete, jo të pengojmë.
Në vazhdim të diskutimit të mbledhjes
së fundit, unë mirëpres propozimet
tuaja, qoftë dhe fillestare, për çështjet e
sipërcituara, në mbledhjen e planifikuar
për ditën e Premte datë 18.09.2020, ora
10:30. Ndërkohë ju informoj se ekipi
i PS-së është në punë për të konkretizuar dispozitat e Kushtetutës dhe për
t’i reflektuar ato respektivisht në Kodin
Zgjedhor”, shkruan Gjiknuri.

Ish-deputeti i PD-së, Aleksandër Biberaj u shpreh ditën e
djeshme se kjo mazhorancë është
ilegjitime pasi janë manipuluar
zgjedhjet e vitit 2017. Gjatë një
interviste televizive, ai tha se nuk
ka demokraci nëse i ndalon koalicionet parazgjedhore me ligj, por
sipas tij, Rilindja mendon që të
penalizojë opozitën duke i hequr
koalicionet.“Kjo mazhorancë është
ilegjitime pasi janë manipuluar
zgjedhjet e vitit 2017, ndërsa pjesa
tjetër e parlamentit sigurisht është
aty për interesat e tyre dhe nuk
përfaqësojnë votuesin opozitar.
Ndërsa ndryshimet kushtetuese
duhet të ishin bërë me një konsensus, sikurse janë bërë këto 30 vite.
Nuk ka demokraci nëse i ndalon
koalicionet parazgjedhore me ligj.
Por duke e ndjerë veten të braktisur
para zgjedhjeve Rilindja mendon që
të penalizojë opozitën duke i hequr
koalicionet. Të gjithë shqiptarët
janë bërë bashkë për të rrëzuar këtë
rrezuar këtë regjim”, tha ai.
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Ecuria e reformave në drejtësi, Gramoz Ruçi: Po punojmë
fort për ngritjen e Gjykatës së Lartë dhe asaj Kushtetuese
www.sot.com.al

Reforma në drejtësi është e pandalshme
dhe e pakthyeshme dhe gëzon mbështetjen
totale të qytetarëve shqiptarë dhe të partnerëve
ndërkombëtarë. Kështu u shpreh ditën e djeshme
kreu i Kuvendit Gramoz Ruçi, i cili priti ditën e
djeshme delegacionin parlamentar francez të
grupit të miqësisë me Shqipërinë, i cili ndodhet
për vizitë në Shqipëri, me ftesë të Kryetares së
grupit parlamentar të miqësisë më Francën, deputetes Mirela Kumbaro.Vizita e delegacionit të
grupit parlamentar të miqësisë Francë-Shqipëri,
është pjesë e aktiviteteve, shkëmbimeve dhe

bashkëpunimit ndërmjet Kuvendit të Shqipërisë
dhe Asamblesë Kombëtare të Francës. Ruçi,
falënderoi delegacionin parlamentar francez
për vizitën dhe shprehu mirënjohjen e Kuvendit
të Shqipërisë si edhe të popullit shqiptar për
mbështetjen e Francës për hapjen e negociatave nga Këshilli Europian, në mbledhjen e
marsit të këtij viti. Në përgjigje të interesimit
të deputetëve, anëtarë të delegacionit, kryetari
Ruçi u ndal në punën e Kuvendit të Shqipërisë
për përshpejtimin e procesit të integrimit europian, thellimin e reformave, sidomos reformës

në drejtësi, e cila është e pandalshme dhe e
pakthyeshme dhe gëzon mbështetjen totale të
qytetarëve shqiptarë dhe të partnerëve tanë
ndërkombëtarë. “Duke shprehur mirënjohjen
e Shqipërisë për qëndrimin e Francës dhe të
presidentit Macron për hapjen e negociatave,
dëshiroj t’ju përcjell mesazhin se dëshira e
shqiptarëve është që vëmendja e Francës dhe e
Presidentit Macron për Shqipërinë dhe Ballkanin
Perëndimor të vazhdojë dhe të rritet.Tashmë janë
ngritur e bërë funksionale shumica e organeve të
reja të qeverisjes së sistemit dhe po punojmë fort

për të bërë sa më shpejt funksionale Gjykatën
Kushtetuese dhe Gjykatën e Lartë”, u shpreh
kreu i Kuvendit Gramoz Ruçi. Kryetarja e Grupit,
deputetja Mireille Clapot, si edhe anëtarët e
delegacionit falënderuan Kryetarin e Kuvendit
për mbështetjen e bashkëpunimit shumë të mirë
midis Kuvendit të Shqipërisë dhe Asamblesë
Kombëtare të Francës dhe nënvizuan se miqësia
e mbështetja për Shqipërinë vjen jo vetëm nga
grupi i miqësisë, i cili përbëhet nga deputetë më
përvojë dhe përfaqësues nga të gjitha grupet parlamentare, por nga të gjithë deputetët francezë.

BE sytë te dosjet e bujshme të SPAK

Debate në Kuvend mbi 15 kushtet e integrimit,
“lufta” për Kushtetuesen rrezikon negociatat,
socialistët të pakënaqur me Gent Cakajn
Elisjeda KIKO

P

lotësimi i 15 kushteve të vendosura nga Bashkimi Europian ka qenë temë e debatit
të djeshëm në Komisionin
parlamentar të Integrimit. Dhjetori
shihet si muaji më i përshtatshëm
për qeverinë shqiptare që të ulet në
tryezën e bisedimeve në Bruksel për
anëtarësimin në Bashkimin Europian.
Ministri në detyrë për Europën dhe
Punët e Jashtme, Gent Cakaj raportoi
në mbledhjen e Komisionit të Integrimit
për planin e veprimit të qeverisë në
kuadër të integrimit ku kushtet më të
vështira mbetet plotësimi i Gjykatës së
Lartë dhe asaj Kushtetuese. Kjo e fundit
vijon të mbetet jashtë funksionit për
shkak të përplasjeve të mëdha politike.
Vakancat vijojnë të mos plotësohen,
pasi kandidatët që kanë shprehur
interes janë skualifikuar për shkak se
nuk plotësojnë kushtet. Por tashmë KE i
ka kthyer sytë nga Gjykata Kushtetuese
dhe nëse kjo gjykatë arrin të jetë funksionale deri brenda këtij viti, ndoshta
Bashkimi Europian bindet dhe arrin që
të mbledhë tryezën e parë ndërqeveritare në dhjetor. Por nëse brenda këtij
viti Kushtetuesja nuk ngrihet, atëherë
hapja e negociatave do të jetë në rrezik.
“Natyrisht që skenari ideal është për
dhjetorin, por nuk dua të jap premtime
pa mbulesë. Meqenëse nuk ekziston një
datë fikse për mbajtjen e konferencës së
parë ndërqeveritare.Varet jo vetëm nga
performanca e qeverisë por edhe nga
institucionet e pavarura dhe kushtet
për gjykatën kushtetuese dhe gjykatën
e lartë ndaj ne kemi filluar edhe një
fushatë diplomatike ku është përfshirë edhe krye negociatori”, u shpreh
Cakaj. Ndërkohë që një tjetër kusht i
rëndësishëm që është vendosur nga BE
është edhe lufta ndaj korrupsionit. Në
këtë kuadër, janë ngritur strukturat e
reja të drejtësisë dhe tashmë Struktura
e Posaçme Antikorrupsion duhet që
brenda këtij viti të nisë me hetimin e
dosjeve të bujshme. Për këtë, ministri i
Jashtëm në detyrë Gent Cakaj u shpreh
se funksionimi i SPAK është mjaft i
rëndësishëm në mënyrë që të mbahet
mbledhja ndërqeveritare.
Socialistët të pakënaqur me Cakajn
Por ndonëse kjo ishte paraqitja e
parë e ministrit të Jashtëm në detyrë,
Gent Cakaj në një komision parlam-

Cakaj: Plotësimi i kushteve nuk është përgjegjësi e qeverisë
“Natyrisht që skenari ideal është për dhjetor, por
nuk dua të jap premtime pa mbulesë, duke qenë se nuk
ka një datë fikse për një konferencë ndërqeveritare.
Varet shumëçka nga performanca jo vetëm e qeverisë,
por edhe institucioneve të pavarura dhe kushteve që
lidhen me Gjykatën Kushtetuese dhe Gjykatën e Lartë.
Realisht nuk janë përgjegjësi e ekzekutivit, ndaj edhe

ne jemi angazhuar dhe kemi filluar një fushatë diplomatike në të cilën është i përfshirë edhe kryenegociatori për të sensibilizuar të gjitha vendet anëtare për
rëndësinë e mbajtjes së konferencës së parë ndërqeveritare. Por duhet pasur parasysh se ajo kushtëzohet
nga plotësimi i disa masave. Në këtë kuptim do të ishte
më e drejtë të mos jap një datë”, tha Cakaj.

Ja 15 kushtet e
vendosura nga BE
1. Miratimi i reformës zgjedhore
2. Funksionimi i Gjykatës Kushtetuese
3. Funksionimi i Gjykatës së Lartë
4. Finalizimi i ngritjes se strukturave
kundër krimit të organizuar dhe
antikorrupsionit
5. Forcimi i luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, në
bashkëpunim me vendet anëtare
dhe nëpërmjet Plan Veprimit për
adresimin e krimit financiar
6. Ulje e numrit të azilkërkuesve
7. Rishikimi i Ligjit të Medias në linjë
me rekomandimet e Komisionit të
Venecies
8.Vazhdimi i Reformës në Drejtësi
9. Track Records Inicimi dhe përfundimi i proceseve gjyqësore të
shkallës së parë të zyrtarëve të lartë
dhe politikanëve
10. Progres në reformën e administratës publike
11. Zbatimi i reformës zgjedhore
12. Vendimi për ligjshmërinë e zgjedhjeve lokale 2019
13. Miratimi i Akteve nënligjore të
Ligjit për Pakicat Kombëtare
14. Miratimi i Ligjit (të amenduar)
të Censusit
15.Avancimi i procesit të regjistrimit
të pronave
entar pas kritikave të pak ditëve më
parë, duket se vetë socialistët janë të
pakënaqur me punën e tij. Ka qenë
kreu i grupit parlamentar socialist
Taulant Balla, ai i cili gjatë mbledhjes së Komisionit të Integrimit u
shpreh se i pakënaqur nga prezantimi i ministrit të Jashtëm në detyrë
përsa i përket planit të veprimit për
plotësimin e 15 rekomandimeve të
Këshillit Europian. “Padyshim që

Kuvendi: Angazhohemi për
t’u shërbyer qytetarëve

Kuvendi i Shqipërisë reagoi ditën
e djeshme për ditën ndërkombëtare
të demokracisë. Përmes një postimi
në faqen zyrtare, Kuvendi shprehet
se është angazhuar për t’u shërbyer
qytetarëve dhe duke garantuar vazhdimësi të proceseve vendimmarrëse.
“Demokracia është sa një proces
aq dhe një qëllim dhe vetëm me
mbështetjen e plotë të bashkësisë
ndërkombëtare, organeve drejtuese
kombëtare, shoqërisë civile dhe
individëve, ideali i saj mund të bëhet
realitet për të gjithë, kudo". Kuvendi
sot feston ditën e demokracisë, angazhohet t’u shërbejë qytetarëve dhe
të përmbushë funksionet e tij duke
garantuar vazhdimësinë e proceseve
vendimmarrëse. COVID-19 ka qenë
një sfidë e vërtetë globale, por Kuvendi
i Shqipërisë ka qenë një nga institucionet e para që është përshtatur me këto
kushte të reja imperative”, thuhet në
njoftimin e Kuvendit të Shqipërisë.

Dita ndërkombëtare
e demokracisë,
reagojnë SHBA-BE

Natyrisht që skenari ideal është për dhjetorin
por nuk dua të jap premtime pa mbulesë. Meqenëse nuk ekziston një datë fikse për mbajtjen
e konferencës së parë ndërqeveritare. Varet jo
vetëm nga performanca e qeverisë por edhe
nga institucionet e pavarura dhe kushtet për
gjykatën kushtetuese dhe gjykatën e lartë...
plani nuk ishte tejet i detajuar”, u
shpreh Taulant Balla.
Ja plani i integrimit
Por deri në mbajtjen e konferencës
së parë ndërqeveritare, Bashkimi
Europian ka kërkuar plotësimin e 15
kushteve të vendosura për Shqipërinë.
Kështu, miratimi i reformës zgjedhore
sipas rekomandimeve të OSBE ka qenë
një kusht kyç për integrimin e vendit.
Por edhe ngritja dhe funksionimi i

“

Gjykatës së Lartë dhe asaj Kushtetuese
ka qenë një ndër kushtet më të rëndësishme, sipas opinionit të Komisionit të
Venecias. BE ka kërkuar që deri në tetor
të 2020 të plotësohen të gjitha vakancat
në Kushtetuese, ndërsa për Gjykatën e
Lartë ka lënë afat deri në fund të këtij
viti. Po ashtu, BE i ka lënë afat deri
në muajin tetor 2020 për plotësimin e
SPAK me 15 prokurorë dhe nisjen e
hetimeve për zyrtarët e lartë.

Ambasadori i Bashkimit Europian në vendin tonë Luigi Soreca ka
një mesazh për politikën shqiptare, në
ditën ndërkombëtare të demokracisë.
Soreca përmes një postimi në rrjetin
social Twitter u shpreh se qytetarët
në çdo vend të botës, ashtu si edhe
në Shqipëri, kërkojnë pjesëmarrje
më të madhe në politik-bërje dhe
transparencë. “Në të gjithë botën
demokracia po përballet me sfida të
përkeqësuara nga Covid-19. Besimi
i qytetarëve në demokraci nuk duhet
të merret si i mirëqenë. Qytetarët
kërkojnë pjesëmarrje më të madhe
në politikëbërje dhe transparencë. Ne
duhet të dëgjojmë dhe duhet të ndërtojmë besimin”, u shpreh Soreca. Në
ditën ndërkombëtare të demokracisë
reagoi edhe ambasadorja e SHBA
Yuri Kim.“Çdo qytetar ka të drejtë të
marrë pjesë në proceset e vetëqeverisjes demokratike. Demokracitë janë
të përgjegjshme para qytetarëve të
tyre.Ata respektojnë sundimin e ligjit,
mbrojnë jetën dhe pronën, dhe respektojnë liritë, dinjitetin dhe barazinë
e çdo personi”, tha Kim.
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Rama i besoi Ministrinë e Arsimit, reagon për herë të parë Evis
Kushi: Përgjegjësi e jashtëzakonshme, uroj të dalim faqebardhë

Dy ditë më parë me fillimin e vitit të ri
shkollor 2020-2021 u bë publik në mënyrë të
befasishme edhe dorëheqja tashmë e ish-ministres së Arsimit, Besa Shahini dhe emërimi
i deputetes së Partisë Socialiste të qarkut të
Elbasanit, Evis Kushi në krye të arsimit në
vend. Por teksa ministrja e re, Evis Kushi pret
të mandatohet në detyrën e re, ajo e ka cilësuar
këtë post si një sfidë tepër të vështirë dhe me
përgjegjësi të jashtëzakonshme. Përmes një
postimi në llogarinë e saj në rrjetin sociale
“Facebook”, zonja Kushi kërkon ndihmën edhe
të kolegëve të saj në mënyrë që detyra të kryhet

me sukses dhe në fund të dalin faqebardhë.
“Të dashur miq, Ju falënderoj pamasë për mesazhet tuaja inkurajuese në këtë moment kaq
sfidues për mua! Më keni gëzuar, por nuk më
keni lehtësuar! Përkundrazi, mesazhet tuaja më
bëjnë të ndjehem edhe më e ngarkuar se sa dje
kur kryeministri më shprehu vendimin e tij, me
barrën e kësaj përgjegjësie të jashtëzakonshme.
Kur mora doktoraturën në Stafforshire University në Britaninë e Madhe, pas pesë vitesh
studime e vajtje ardhje mes Elbasanit dhe
“Stoke-on-Trent”mendova se provimet për mua
mbaruan. Por paskam qenë aq gabim sa s’ka!

Ky i tanishmi është një provim aq i vështirë sa
nuk gjej fjalë ta shpreh! Uroj që të kem ndihmën
tuaj dhe të kolegëve të mi të shumtë në botën
universitare për t’ia dalë faqebardhë”, deklaroi
deputetja socialiste e Elbasanit. Më tej, ministrja
e re e Arsimit, Evis Kushi theksoi se në postin e ri
do të bëjë të pamundurën për të nderuar Partisë
Socialiste dhe kryeministrin Edi Rama. “Do bëj
gjithçka mundem që të nderoj Elbasanin tim,
Partinë Socialiste dhe kryeministrin tonë dhe që
kur të kthehem një ditë në auditor të kem respektin e të gjithë kolegëve të mi për atë që do të jem
si drejtuese e arsimit. Një pedagoge dhe qytetare

në shërbim të përulur ndaj komunitetit të madh të
dijedhënësve. Faleminderit shumë edhe njëherë
të gjithëve”, nënvizoi ministrja e re e Arsimit, Evis
Kushi. Kujtojmë që dy ditë më parë në një takim
të zhvilluar në Kryeministri, të cilin e publikoi
live në Facebook, ish-ministrja Shahinit u paraqit
para shefit të qeverisë me zëvendësuesen e saj,
Evis Kushin. Kjo e fundit, me vendim të kreut të
qeverisë do të jetë tashmë në krye të Ministrisë
së Arsimit.“Keqardhje për largimin tuaj. Më vjen
mirë që ishe bashkëpunëtorja ime. Tashmë unë
kam marrë vendimin që zëvendësuesja të jetë
deputetja Evis Kushi”, deklaroi Rama.

“Fatet” e ministrave në dorë të anëtarësisë së PS, performanca e dobët i “djeg”

Pas Besa Shahinit priten lëvizje të tjera në qeveri,
kryeministri vendos pas shqyrtimit të dosjeve nga
baza, ja strategjia me shtyrjen e Asamblesë
Rigels SELIMAN

P

as largimit të Besa Shahinit
nga Ministria e Arsimit priten lëvizje të tjera në qeverinë
“Rama”. Gazeta e ka deklaruar
se kryeministri Edi Rama është i pakënaqur me punën e disa ministrave
dhe deputetëve, vërejtje këto të cilat i
ka bërë edhe publikisht në takimit që
ai ka pasur me nisjen e sesionit të ri
parlamentar dhe politik. Por mësohet se
ikja e Shahinit pritet t’i hapë rrugë zhvillimeve të reja, sa i takon ndryshimeve në
qeveri. Sipas informacioneve, mësohet
se kryeministri Rama do të vendosë
për fatin e ministrave pas shqyrtimit
të dosjeve nga baza. Në këtë kontekst,
mësohet se përveç dosje që dorëzojnë
çdo javë drejtuesit politikë të Partisë
Socialiste në 12 qarqe gjatë takimit të
përjavshëm që zhvillojnë me Ramën,
ky i fundit përpara se të shprehet dhe
marrë një vendim, do të njihet edhe me
dosjet që do t’i shkojnë në tryezë nga
baza dhe anëtarësia socialiste. Këto të
fundit përmes një platforme online do
të“spiunojnë”tek kryesocialisti Rama sa
i takon punës së ministrave dhe performancës së tyre, ku anëtari i ekzekutivit
për të cilin ka më shumë pakënaqësi
dhe ankesa do të jetë më i riskuara për
t’u larguar. Pra, kjo do të thotë se përpara se të vendosë për të bërë lëvizje
në qeveri, kryeministri Edi Rama pritet
që të marrë edhe opinionin e bazës,
anëtarësisë, madje edhe qytetarëve të
zakonshëm që mund të ankohen tek
platforma online, në mënyrë që të marrë
vendimin e duhur, duke larguar nga
kabineti ekzekutiv, ministrin më pak
popullor dhe më pak të dëshiruar nga
kategoritë e sipërpërmendura.
Ja strategjia me
shtyrjen e Asamblesë
Por lëvizjet apo ndryshimet në
qeveri duket se janë edhe një nga arsyet
se përse mbledhja e Asambleja e Partisë
Socialiste është shtyrë disa herë. Pak
javë më parë u përfol që mbledhja e
Asamblesë do të thirrje në fund të korrikut, më pas zërat thanë se ajo do të
mblidhej në fund të gushit, ndërsa më
pas u tha se diçka e tillë pritej të ndodhë
në fillim të shtatorit. Mirëpo mbledhja e
Asamblesë Kombëtarë është shtyrë pa
afat. Ndërkohë gazeta ka mësuar se kjo
është një strategji e mirëmenduar nga
kryeministri Edi Rama, në mënyrë që t’i

BALLA KOMENTON NDRYSHIMET NË QEVERI
Kreu i Grupit Parlamentar të PS,Taulant Balla ka komentuar dje ndryshimet në qeveri që ndodhën dy ditë më parë,
ku në vend të ministres së Arsimit, Besa Shahini u emërua
deputetja Evis Kushi. Gjatë një prononcimi për mediat, Balla
theksoi se reformat në arsim do të vijojnë, pasi në krye të saj
do të jetë një personazh që është pjesë e botës akademike.

“Duke qenë se mbi të gjitha në radhë të parë jam deputet në
një zonë të caktuar, ku kam qenë dje në disa shkolla në Elbasan, i gjithë procesi parapërgatitor nën drejtimin e Shahinit u
bë në mënyrë të shkëlqyer. Ajo që është e rëndësishme që të
themi për publikun është se cikli për reformën në ministrinë
e Arsimit do të vazhdojë”, deklaroi Balla.

Spiropali: PS ofron
ndërtime dhe progres,
PD-LSI kaos

Ministrja e Shtetit për Marrëdhëniet me Parlamentin, Elisa
Spiropali, në kuadër të zgjedhjeve të
2021, ka zhvilluar ditën e djeshme një
bisedë me qytetarët nëVorë. Spiropali
shprehet se mes Partisë Socialiste dhe
opozitës së sotme ka një ndryshim të
madh. Sipas saj, opozita është kthyer
në vendin e krimit për biznes në Gërdec, kurse qeveria ngre pallatet e rrënuar nga tërmeti.“Vorë-Me Asamblenë
Socialiste për një bashkim të ri, për
fitoren e forcës sonë, që nuk prish, por
ndërton, nuk vret, por shëron plagët e
një komuniteti të lënduar. Ndryshimi
mes nesh është rrënjësor: Ata janë
kthyer në vendin e krimit për biznes
në Gërdec. Ne jemi në Vorë për të
ngritur nga themelet pallatet, shkollat,
infrastrukturën e rrënuar nga tërmeti.
Me besim, me punë, me shpresë, do
ia dalim në #25Prill për #mandatin e
tretë me Kryeministër Edi Ramën”,
deklaroi ministrja Elisa Spiropali.

Largimi i Shahinit, PD:
Pasqyrë e dështimit
të Ramës me arsimin

RAMA KRITIKA MINISTRAVE
DHE DEPUTETËVE
“Jemi në provimin e madh të
zgjedhjeve, as kohë për të rrotulluar
arra nëpër gojë nuk ka. Deputetë
jemi në sallën e Kuvendit, ndërsa
jashtë saj nga sot jemi thjeshtë kandidat për deputet që duhet ta fitojmë
vendin në skuadër padyshim. Le ta
dëgjojnë të gjithë se kush nuk do
të jap jo thjeshtë gjithçka ka por
gjithçka duhet për t'u futur në atë
japë më shumë kohë vetes dhe të bindet
se kush nga vartësit e tij në kabinetin
qeveritar nuk e meriton të jetë ministër.
Pra, kryeministri Rama do të njihet me
të gjitha raportet që do t’i shkojnë në
zyrë për performancën e ministrave dhe
deputetëve, e më pas do të vendosë së kë
do të largojë nga ekzekutivi. Ndërkohë
vlen të theksohet se ikja e Besa Shahinit
nga Ministria e Arsimit ishte rast i për-

formacion të 2021, nuk do të jetë në
atë formacion. Emrat e tjera duke
filluar nga i imi i pari shkojnë dhe
vijnë. Gjithkush këtu e ka potencialin për të qenë pjesë e skuadrës
për të qenë 2021, por askush nuk e
ka të garantuar vendin në skuadër
pa e fituar atë përditë pa nëse dhe
pa por”, deklaroi pak ditë më parë
kryeministri Edi Rama.
jashtuar për shkak se me nisjen e vitit
të ri shkollor dhe me pandeminë e Covid-19 nëpër këmbë, ky institucion kishte
nevojë për një impuls të ri, në mënyrë që
të reformohet edhe më shumë.
Reagon Balla
Megjithatë, faktin se kryeministri
Edi Rama do të njihet më parë me dosjet
e performancës së secilit ministër dhe
deputetët përpara se të vendosë se kë do

të largojë nga ekzekutivi apo kë nuk do
të rikandidojë në zgjedhjet e ardhshme
parlamentare e paralajmëroi dje edhe
kreu i Grupit Parlamentar të Partisë
Socialiste,Taulant Balla. Ky i fundit duke
folur në një studio televizive theksoi
dje se puna e çdo ministri të qeverisë
“Rama”do të jetë edhe në lupën e bazës.
“Ne kemi një plan, një program dhe një
matricë vlerësimi të performancës për
çdo fushë që mbulon secila prej ministrive. Pas mbledhjes së grupit parlamentar kemi vendosur të krijojmë një kanal
virtual komunikimi me anëtarësinë
dhe qytetarët. Ne kemi thënë që nga
vitit 2017 nuk jemi në ndonjë aleancë
me partitë, ne jemi në aleancë me qytetarët. Platforma e vlerësimit po ngrihet
dhe në çdo moment që kryeministri do
vlerësojë në konsultim me qytetarët
dhe grupin parlamentar, padyshim që
çdo hap do merret në kohën e duhur
por jemi në një situatë të vështirë të një
pandemie që kërkon fokus të përditshëm”, deklaroi Balla.

Ish-deputetja e PD, Albana Vokshi ka komentuar dje largimin e Besa
Shahinit, duke thënë se çdo ministre
e PS-së për arsimin, sipas saj ka qenë
pasqyrë e dështimit të Ramës. Përmes
një postimi në rrjetet sociale, Vokshi
shkruan se ministrja e re e Arsimit ka
dy detyra të rëndësishme deri në prill
2021, të sigurojë testimin e të gjithë
mësuesve, shpërblimin e tyre për
vështirësinë e punës dhe kushte minimale“Anti- Covid”në shkolla.“A është
më mirë arsimi në vitin e 8-të dhe të
fundit të qeverisjes së Edi Ramës?
Demokratë dhe socialistë kanë të
njëjtën përgjigje: Jo! Nuk ka rëndësi
si quhet ministrja e Arsimit, Lindita,
Besa, Evis. Secila është pasqyrë e
dështimit të Edi Ramës me arsimin.
Investimet në arsim janë me pikatore,
sepse Edi Rama mashtroi qytetarët.Ai
jo vetëm mashtroi me financimin prej
5% të prodhimit të brendshëm bruto
në arsim, por e uli çdo vit fondin duke
e çuar Shqipërinë në vendin e fundit
në rajon”, deklaroiVokshi.
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Kreshnik Spahiu: PS po bën propagandë në media, ja pse nuk mund
të marrë një mandat të tretë, Rama ka dështuar në qeverisjen e vendit
Ish-kreu i Aleancës Kuq e Zi, Kreshnik
Spahiu ka shpërthyer në sulme dhe akuza të
forta në drejtim të qeverisë dhe kryeministrit
Edi Rama. Përmes një postimi në rrjetin social, Spahiu u shpreh se Partia Socialiste po
kopjon sloganin që është përdorur në vitin
2013 nga partia që ai drejtonte, duke shtuar
se Rilindja nuk mund të marrë një mandat të
tretë. “As “Skënderbeu” s’mund të qeverisë 3
mandate me Mamica! “Rilindja” u kopjua si
slogan në 2013 si një mënyrë për të rivalizuar,
patriotizmin Kuqezi i cili kishte fituar shumë

terren në vigjilje të 100 vjetorit të pavarësisë. Nga sondazhet rezultonte që kuqezi
kuotoheshin 18%, 8 muaj para zgjedhjeve
dhe socialistëve u duhej një fasadë patriotike rivalizuese sepse Kuqezi po gërryente
elektoratin majtas. Pas bllokimit mediatik
të kuqezinjve, “Rilindja” mori flamurin dhe
protagonizmin. Në 8 vite kryeministri Rama,
investoi maksimalisht figurën mediatike për
të krijuar profilin nga “Skënderbeu” dhe deri
te mjekra e Ismail Qemalit”, tha Spahiu. Më
tej ish-kreu i Aleancës Kuq e Zi shtoi se Rama

ka dështuar në qeverisjen e vendit, duke
theksuar se një pjesë e madhe e ministreve
që ai ka emëruar kanë qenë anonime dhe jo
të afta për drejtimin e ministrive. “Kjo është
fasada dhe imazhi mediatik. Por a zgjodhi
“Skënderbeu” i ri një ushtri me “Rilindas”
për ta bërë Shqipërinë një shtet të fortë dhe
komb superior në Ballkan? Jo absolutisht
jo, madje bëri të kundërtën. Gjysma e grave
që emëroi ministre e kishin parë Kosovën
vetëm në TV, sepse për trevat e tjera nga Presheva në Prevezë nuk kishin dëgjuar kurrë.

Anonimiteti i tyre dhe cektësia në mendimin
dhe përfaqësimin politik ishte skandaloze.
Rama dështoi në patriotizmin esencial të
institucioneve. Le të marrim një shembull:
Emërimi i dy ministrave nga Kosova ishte
brilante si ide në hapin për unifikim të diplomacisë dhe arsimit shqiptar në Ballkan,
por a mundet Besa dhe Genti të përfaqësonin
Kosovën? Jo absolutisht jo. Madje, përzgjedhja e Gentit dhe Besës ishin konsumim dhe
djegie e kauzës sepse Shqipëria u zhgënjye
nga dy “Isa Buletinët” e rinj”, tha Spahiu.

Rama: Marrëdhëniet mes dy popujve, busulla jonë e bashkëpunimit

Pas takimit me Erdogan, Rama vizitë dy
ditore në Greqi dhe darkë me Mitsotakis,
mediat greke flasin për marrëveshjen detare
Elisjeda KIKO

K

ryeministri Edi Rama ndodhet në Greqi për një vizitë
dy ditore. Pas takimit me
presidenti turk RexhepTahip
Erdogan, shefi i qeverisë ka takuar dje
në një darkë pune homologun e tij grek
Kyriakos Mitsotakis. Mediat greke
shkruajnë se në tryezë do të diskutohen
të gjitha çështjet e mbetura pezull dhe
pritet të hidhen themelet për marrëveshjen e detit. Ndërkohë, ditën e sotme
Rama do të marrë pjesë në orën 09:00
në panelin e forumit të“Economist”për
zgjerimin e Ballkanit Perëndimor, me
tematikë reformat, investimet, ekonomia. Në të njëjtin panel do të ndodhen
kryeministri i Maqedonisë së Veriut,
Zoran Zaev, ish-ministrja e Jashtme e
Greqisë, e cila ishte dhe një prej nënshkrueseve të marrëveshjes detare
të 2009, sot deputete e partisë qeverisëse, Dora Bakojani dhe ish-ministri i
Jashtëm i Greqisë me partinë SYRIZA,
Jorgos Katrugalos.“Një darkë e bukur
me kryeministrin e Greqisë, Kyriakos
Mitsotakis, që ofroi përzemërsisht mikpritjen e tij. Marrëdhëniet e shkëlqyera
mes dy popujve janë busulla jonë drejt
shkëlqimit të marrëdhënieve mes dy
vendeve”, tha Rama në rrjetet sociale.
Marrëveshja detare
Politika e jashtme shqiptare e
“ndarë”. Ky është titulli i njërës prej
analizave në vendin fqinj, ku komenton
lëvizjet e politikës shqiptare për çështjen e kufirit detar me Greqinë. Mediat
greke shprehen se normalizimi i marrëdhënieve mes dy vendeve është parë
si i nevojshëm si për Greqinë ashtu edhe
për Shqipërinë.“Në vitin 2020, politika e
jashtme shqiptare mund të përshkruhet
ende si “e ndarë”, një fakt që degradon
rrjedhën e aspiratave politike ndërkombëtare të vendit. Qysh në vitin 2003,
kandidatura e Shqipërisë për pranimin
në Bashkimin Europian u zyrtarizua
në Këshillin Europian të Selanikut.
Mbështetja greke për kursin evropian
të Shqipërisë vazhdon deri më sot, me
Shqipërinë dhe Maqedoninë eVeriut që
fillojnë negociatat zyrtare për pranimin
në BE. Në të njëjtën kohë, vendi u bashkua me NATO-n, me Shqipërinë që u
bë një anëtare zyrtare që nga viti 2009.
Bazuar në kursin e mëposhtëm, normalizimi i marrëdhënieve greko-shqiptare u
konsiderua i nevojshëm në të dy anët e
kufirit. Në të njëjtin vit, bashkëpunimi

MEDIA GREKE: SHQIPËRIA PO DORËZOHET TEK TURQIA
“Në një intervistë të fundit, Rama vlerësoi rrjedhën
e bashkëpunimit shqiptaro-turk dhe konsideroi se kthimi i vendit të tij në një aleat strategjik të Ankarasë është
një nga arritjet më të rëndësishme të qeverisë së tij.
Presidenti i tanishëm Ilir Meta gushtin e kaluar miratoi
një paketë bashkëpunimi ekonomik dhe ushtarak me
Forcat e ArmatosuraTurke, duke komentuar se“Përmes
kësaj marrëveshjeje, një kontribut financiar jepet në

blerjen e mallrave dhe shërbimeve për qëllime ushtarake. Prandaj, ndërveprimi i Forcave të Armatosura
të Republikës së Shqipërisë ndikohet pozitivisht”. Çdo
kontribut financiar për institucionet shtetërore mund
të ketë një efekt pozitiv. Por me ndikimin turk duke u
rritur nga kompanitë e fuqishme, te hidrocentralet apo
bankat, Shqipëria gradualisht po “dorëzohet” te turqit”
thuhet në shkrimin në median greke.

JA SI BERISHA
MBRON PAKTIN
E VITIT 2009

Media greke shkruajnë se në tryezë do të diskutohen të gjitha çështjet mbetura pezull, dhe
pritet të hidhen themelet për marrëveshjen e
detit. Ndërkohë, ditën e sotme Rama do të marrë pjesë në 09:00 në panelin e forumit të “Economist” për zgjerimin e Ballkanit Perëndimor, me
tematikë reformat, investimet, ekonomia...
dy-vjeçar i zhvilluar përmes lulëzimit
të përgjithshëm politik dhe diplomatik
të marrëdhënieve greko-shqiptare u
duk se dha rezultate”, thuhet në mediat
greke.
Negociatat
Mediat greke shprehen se negociatat për kufirin detar mes Shqipërisë
dhe Greqisë kanë zgjatur për gati 2
vjet, duke theksuar se bashkëpunimi
paralel me Turqinë konsiderohet si
mjaft problematik. “Dy vjet negociata

“

midis dy qeverive për deklarimin e
kufijve detarë, dhe veçanërisht për
përcaktimin e Zonës Ekonomike Ekskluzive të të dy vendeve, në fund
Gjykata Kushtetuese në Shqipëri e
rrëzoi. I pyetur nga një gazetar në lidhje
me çështjen dhe pikëpamjen e tij mbi
përfshirjen e Turqisë, Berisha u përgjigj
“Absolutisht. Nuk ka dyshim. Njëqind
për qind”. Duke komentuar lëvizjet e
fundit të Greqisë për zgjerimin me 12
milje në detin Jon, Edi Rama shprehu

“Bomba” Berisha: Turqia prapa
anulimit të marrëveshjes Greqi-Shqipëri”, kështu titullohet një
artikull i botuar në mediat greke në
të cilën risillet në vëmendje edhe
njëherë çështja e ndarjes së kufijve
detar Shqipëri-Greqi që me sa duket
pala greke mbetet më e interesuara.
Në këtë artikull media shkruan se
pas deklaratës së Kyriakos Mitsotakis
për shtrirjen e ujërave territoriale të
Greqisë nga 6 në 12 milje detare në
Jon, në mediat shqiptare në emisionin
“Opinion” të gazetarit Blendi Fevziu,
ka patur deklarata të forta dhe të
padëgjuara më herët.“Çfarë shkruajnë mediat greke më konkretisht?“Dy
ishin pikat më interesante të shfaqjes:
Fillimisht, lidhja drejtpërdrejt me
Kryeministrin Edi Rama, i cili, me
stilin e tij të njohur snobist, lozonjar,
argumentoi pak a shumë se shfaqja
nuk kishte kuptim sepse nuk kishte
absolutisht asnjë marrëveshje me
Greqinë dhe se çështja për detin nuk
ka ndonjë nxitim të menjëhershëm
për qeverinë e tij”, thuhet në median
greke pak ditë më parë.
hapur mbështetjen e tij. Ai deklaroi se
“Greqia, si çdo vend anëtar i Konventës
(i Kombeve të Bashkuara për Ligjin
e Detit), ku lejohet gjeografikisht dhe
me kusht që të drejtat e sovranitetit të
një shteti tjetër të mos shkelen, gëzon
të drejtën për t’u zgjedhur”. Bazuar
në pozicionet e mëparshme, politika e
jashtme shqiptare sot duket shumë më
në përputhje me interesat greke. Por
bashkëpunimi paralel meTurqinë mund
të konsiderohet mjaft problematik”,
thuhet në median greke.

Aplikimet për patrullë
policie, sot nis
faza e testimit

Në kuadër të procesit të nisur
gjatë viteve të fundit, për të bërë pjesë
të Policisë vajza dhe djem, Policia e
Shtetit, në datën 10 korrik, hapi aplikimet për 350 vende për Patrullë të
Përgjithshme, fazë e cila u përmbyll
më datë 10 gusht, me aplikimin e
mbi 2100 vajzave dhe djemve nga të
12 qarqet e vendit. Pas përfundimit
të afatit të aplikimit, u bë verifikimi
i dokumentacionit, u shpallën listat
dhe u njoftuan të gjithë aplikantët për
datën dhe vendin e zhvillimit të fazës
së parë të konkurrimit, asaj të testimit
me shkrim. Nga sot deri në datën 18
shtator, në Pallatin e Kongreseve, do të
zhvillohet faza e parë e konkurrimit,
testimi me shkrim për “Patrullë të
Përgjithshme”, me dy faza, paradite
dhe pasdite, duke respektuar masat
anti-covid. Paraditen e sotme do të
marrin pjesë në testim aplikantët
e Tiranës, duke filluar nga numri
kodik 0001 deri në 0350 dhe të gjithë
aplikantët e qarkut Korçë.

Kim-Xhaçka në depot e
municioneve, garantojnë
rritje të sigurisë

Ambasadorja e ShBA-së në Tiranë,Yuri Kim bashkë me ministren
e Mbrojtjes, Olta Xhaçka kanë qenë
në depot e municionit në Batalionin
Xhenio. Ajo ka theksuar se Shqipëria
dhe SHBA-ja janë krah më krah për
rritjen e sigurisë në fushën e mbrojtjes. Forcimi i kapaciteteve dhe rritja e
masave të sigurisë, për depot e municionit në Batalionin Xhenio është
synimi i dy vendeve në projektin e përbashkët. "Krah për krah me Shtetet e
Bashkuara të Amerikës për rritjen e
sigurisë në fushën e mbrojtjes. Me ambasadoren Yuri Kim sot inspektuam
punimet për forcimin e kapaciteteve
dhe rritjen e masave të sigurisë, për depot e municionit në Batalionin Xhenio,
në bashkëpunim me Departamentin
Amerikan të Mbrojtjes. Ky projekt,
synon rritjen e kapacitetit të Forcave
tona të Armatosura për të kufizuar
rrezikun e ngjarjeve shpërthyese dhe
të devijimit të paligjshëm, të municioneve dhe materialeve shpërthyese",
shkruan Xhaçka.

GAZETA SOT

E Mërkurë 16 Shtator 2020

politike
Vetingu, gjyqtari Bib Ndreca përballet me probleme për
pasurinë, mungesë burimesh të ligjshme për tre ngastra toke
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Gjyqtari i Gjykatës së Posaçme për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, Bib Ndreca u
përball dje me Komisionin e Pavarur të Kualifikimit. KPK gjatë seancës dëgjimore identifikoi
probleme vetëm për kriterin e pasurisë, për të
cilat ai dha shpjegime dhe tha se kishte dorëzuar
dokumente provuese. Trupi gjykues që po kryen
procesin e rivlerësimin për gjyqtarin Ndreca përbëhet nga Xhensila Pine kryesuese, Pamela Qirko
relatore dhe Etleda Çiftja anëtare. Në cilësinë e
vëzhguesit ndërkombëtar ishte i pranishëm Tonçi
Petkoviç. Në seancën dëgjimore të 26 shkurtit 2020,

Ndreca kërkoi më shumë kohë për përgatitjen e
mbrojtjes dhe rihapjen e hetimit për dy kriteret
e tjera, atë të pastërtisë së figurës dhe profesionalizmin. Kryesuesja Xhensila Pine sqaroi se ishte
pranuar kërkesa e gjyqtarit Ndreca dhe se hetimi
administrativ ishte përfunduar në të tri kriteret
e rivlerësimit. Gjyqtari Bib Ndreca ka mbaruar
Shkollën e Magjistraturës në vitin 2009 dhe është
emëruar fillimisht gjyqtar në Gjykatën eTropojës.
Në vitin 2013, ai është emëruar kryetar i Gjykatës
së Pukës, ndërsa në vitin 2015 është dekretuar si
anëtar i Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të

Rënda. Ndryshe nga ILDKPKI që nuk kishte gjetur
probleme në deklarimin e pasurisë së gjyqtarit Bib
Ndreca, Komisioni identifikoi disa gjetje për të cilat
i ishte kaluar barrë prove. Në seancë u evidentuan
pasaktësi në deklarimin e tre ngastrave tokë-arë
në Fushë-Mamurras për të cilat gjyqtari Ndreca ka
pasqyruar si burim krijimi të ardhurat e vëllezërve
nga emigracioni dhe një aktivitet. Relatorja Pine
shpjegoi se këto sipërfaqe toke fillimisht kanë qenë
në bashkëpronësi të vëllezërve Ndreca dhe se në
vitin 2011 është kryer përpjesëtimi i pjesëve takuese
në mënyrë të barabartë për secilin. Gjithashtu, në

këto sipërfaqe toke janë ndërtuar një stallë për
derra, një maternitet po për këtë specie dhe një
mulli. Pine tha se në deklaratën veting, Ndreca ka
shënuar tokë-arë, truall dhe ndërtesë. Komisioni
konstatoi se vëllezërit e gjyqtarit Ndreca nuk kanë
pasur mundësi për kryerjen e këtyre investimeve.
“Vëllezërit kanë pasur mundësi për të blerë tokat
dhe për të kryer investimet. Unë kam kontribut
zero lekë. Kontributi im është social pasi jetoja
me prindërit”, shpjegoi Ndreca dhe shtoi se kishte
gjetur e dorëzuar dosjen për ndërtimin e stallës dhe
maternitetit për mbarështimin e derrave.

Sulmet ndaj ONM rrisin masat e sigurisë, roje shtesë përveç gardistëve

Blindohet ONM, BE kërkon trupa shtesë për ruajtjen
e personelit pas përjashtimeve nga drejtësia
të gjyqtarëve dhe prokurorëve me probleme
Arbjona ÇIBUKU

S

ulmet e vazhdueshme të
politikës dhe gjyqtarëve e
prokurorëve të shkarkuar,
kanë detyruar BE që të rrisë
masat e sigurisë për anëtarët e Operacionit Ndërkombëtarë të Monitorimit.
Politikanë dhe njerëz të drejtësisë i
kanë sulmuar vazhdimisht anëtarët
e ONM, ndërsa janë rritur dyshimet
se mund të ketë pasur edhe kërcënime ndaj tyre. Ndërkohë Komisioni
Europian ka shpallur një thirrje
ku kërkon ekspertë sigurie për në
Tiranë. Momentalisht siguria e tyre
garantohet nga Garda e Republikës,
por duket se KE ka vendosur të marrë
ekspertë të tjerë që të mbikëqyrin
punën e Gardës së Republikës. Bëhet
fjalë për një ekspert i cili do të merrte
me analizimin e situatës dhe do të
vendosë mbi rreziqet që vijnë nga
politika apo persona të tjerë.“Për zbatimin e projektit të financuar nga BE
dhe ADC, Operacioni Ndërkombëtar
i Monitorimit po kërkon një kandidat
të kualifikuar dhe me përvojë për të
përmbushur pozicionin e Zyrtarit të
Sigurisë në projektin e ONM. Objektivi i përgjithshëm i ONM është të harmonizojë sistemin shqiptar të drejtësisë me BE dhe praktikat më të mira
ndërkombëtare. Objektivi specifik
është rritja e cilësisë profesionale të
gjyqtarëve dhe prokurorëve, zvogëlimi i ndikimit të krimit të organizuar,
politikës dhe korrupsionit në dhënien
e drejtësisë dhe rritja e integritetit
dhe llogaridhënies së institucioneve
gjyqësore”, thuhet në njoftim. Qeveria
ka marrë një vendim ku e përcakton
qartë se Garda është përgjegjëse për
personelin e ONM. Por duke qenë se
reforma në drejtësi po sulmohet fort,
duket se ndërkombëtarët kanë marrë
masa për të ndaluar çdo kërcënim,
presion apo cenim të sigurisë së tyre.
Roli dhe përgjegjësitë
KE ka vendosur që të punësojë persona të kualifikuar për këtë
pozicion. Në njoftim janë vendosur
përgjegjësitë që do të ketë eksperti. Ai
do të jetë përgjegjës për menaxhimin
e përditshëm të rrezikut të sigurisë në
zyrën e Zyrës Qendrore të ONM. Ai
do të monitorojë situatën politike dhe
të sigurisë në mënyrë që të vlerësojë
dhe reagojë ndaj kërcënimeve në një
kohë dhe në mënyrë efektive. Po ash-

JA VENDIMI PËR ROLIN E GARDËS SË REPUBLIKËS
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të
shkronjave“c”e“ç”, të nenit 4, të ligjit nr. 8869, datë 22.5.2003,
“Për Gardën e Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, me
propozimin e ministrit të Brendshëm, Këshilli i Ministrave
vendosi: Garda e Republikës së Shqipërisë të ruajë dhe të

mbrojë objektet (mjediset e punës), ku ushtrojnë Fletorja
Zyrtare Viti 2017 – Numri 195 veprimtarinë Komisioni i
Pavarur i Kualifikimit, Kolegji i Posaçëm i Apelimit, Komisionerët Publikë dhe vëzhguesit ndërkombëtarë të emëruar
nga Operacioni Ndërkombëtar i Monitorimit.

KËRKESAT QË DUHET TË
PLOTËSOJË EKSPERTI
• Një minimum i diplomës universitare të nivelit të parë (Diplomë
Bachelor) e vërtetuar nga një
Diplomë nga fusha e lidhur me sigurinë ose arsimimi ose trajnimi i policisë ekuivalente dhe/ose ushtarake.
• Zotërim i shkëlqyeshëm i
folur dhe i shkruar i anglishtes
dhe shqipes.
• Minimumi 5 vjet përvojë
pune përkatëse.
• Përvoja e mëparshme e punës
për organizatat shqiptare të sigurisë
ose në një mjedis ndërkombëtar
konsiderohet si një avantazh.
• Përvoja e punës në një projekt
të financuar nga BE ose donatorë,
me organizata ndërkombëtare dhe
në një kontekst ligjor konsiderohet
si një pasuri.
• Kuptim i thellë i ndjeshmërisë
së shoqëruar me elementet e sigurisë së një ndërhyrjeje në reformën
në drejtësi.

JA DISA NGA PËRGJEGJËSITË E EKSPERTIT
1. Monitoron situatën politike
dhe të sigurisë në mënyrë që të
vlerësojë dhe reagojë ndaj kërcënimeve në një kohë dhe në mënyrë
efektive.
2. Siguron raportimin në kohë
reale të problemeve potenciale dhe
shpërndarjen e informacionit tek
Zyrtari Kryesor i Sigurisë.
tu ai do të sigurojë raportimin në kohë
reale të problemeve të mundshme dhe
shpërndarjen e informacionit tek Zyrtari Kryesor i Sigurisë. Një tjetër përgjegjësi e ekspertit që do të përzgjidhet
është që të ndihmojë Shefin e Sigurisë
në kryerjen e vlerësimeve të kërcënimeve dhe rreziqeve dhe të sigurojë një
veprim të duhur të sigurisë. Personi do
të monitorojë dhe ndihmojë stafin e
ONM për t'u siguruar që politikat dhe
procedurat e sigurisë ndiqen. Ka një

3. Asiston Shefin e Sigurisë në
kryerjen e vlerësimeve të kërcënimeve dhe rreziqeve dhe siguron një
veprim të duhur të sigurisë.
4. Ndihmon Zyrtarin Kryesor të Sigurisë në zhvillimin dhe
azhurnimin e procedurave standarde të funksionimit dhe politikave
dhe procedurave emergjente.
sërë kërkesash që duhet të plotësojë
personi për t’u përzgjedhur. Ai duhet
të ketë minimumi 5 vite përvojë. Duhet të ketë përvoja të mëparshme për
organizatat shqiptare të sigurisë ose
në një mjedis ndërkombëtar. Eksperti
që do të përzgjidhet duhet të ketë
përvojë pune në një projekt të financuar nga Bashkimi Europian, ose me
organizata ndërkombëtare dhe në
një kontekst ligjor konsiderohet si
një pasuri. Një tjetër kërkesë është

kuptimi i thellë i ndjeshmërisë lidhur
me elementet e sigurisë së reformës
në drejtësi.
Roli i Gardës
Momentalisht sipas një vendimi
të 6.11.2017 anëtarët e institucioneve
të rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve
dhe prokurorëve, ruhen nga Garda e
Republikës. Fakti që KE po kërkon
një ekspertë tjetër tregon se ka rënë
besimi tek Garda ose po kërkohet një
mbikqyerje më e sofistikuar. Sipas
vendimit në fjalë është vendosur që
Garda e Republikës së Shqipërisë të
ruajë dhe të mbrojë, me truprojë, kryetarin dhe komisionerët e Komisionit
të Pavarur të Kualifikimit, Kryetarin
dhe gjyqtarët e Kolegjit të Posaçëm
të Apelimit, Komisionerët Publikë,
Vëzhguesit ndërkombëtarë të emëruar nga Operacioni Ndërkombëtar
i Monitorimit, Inspektorin e Përgjithshëm të Inspektoratit të Lartë të
Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive
dhe Konfliktit të Interesave.

• Kuptimi i thellë i ndjeshmërisë
së lidhur me elementet e sigurisë së
një reforme të lidhur me vetingun
do të konsiderohej si një avantazh.
• Shkathtësi të mira kompjuterike në aplikacionet MS Office
(Outlook, Excel,Word, Power Point).
• Aftësi për të vendosur dhe
mbajtur marrëdhënie efektive
të punës si anëtar i ekipit në një
mjedis multi-kulturor, multi-etnik.
Shkathtësi të mira ndërpersonale
dhe komunikuese.
• Përpikëri në përpikëri, aftësi
për të performuar nën stres dhe
gatishmëri për të punuar orë fleksibël pune.
• Aftësi për të dhënë përparësi
dhe për të menaxhuar një ngarkesë
të lartë të punës.
• Patentë shoferi i vlefshëm B;
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MSH: Mësuesve iu takon të bëhen bashkëpunues dhe të njoftojnë
koordinatorët e shkollës për çdo rast të dyshimtë që mund të kenë

Teksa ditën e djeshme Ministria e Shëndetësisë bëri me dije shifrat e të infektuarve
me Covid-19 në vendin tonë, ajo bëri edhe
një apel për mësuesit në këtë fillim viti
shkollor. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë,
mësuesve ju takon të bëhen bashkëpunues
dhe të njoftojnë koordinatorët e shkollës për
çdo rast të dyshimtë që mund të kenë. Në
njoftimin e saj MSH ka deklaruar se përmes
strukturave të shtuara të epidemiologëve
po vijon identifikimi, gjurmimi dhe hetimi
i rasteve të dyshuara me COVID-19. Po

ashtu MSH deklaron se angazhimi i shtuar
i epidemiologëve në terren bëhet akoma
edhe më i domosdoshëm me fillimin e vitit
të ri shkollor. “Ministria e Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale përmes strukturave të
shtuara të epidemiologëve vijon identifikimin, gjurmimin dhe hetimin e rasteve të
dyshuara me COVID-19, me qëllim izolimin
e vatrave të infeksionit. Angazhimi i shtuar i
epidemiologëve në terren bëhet akoma edhe
më i domosdoshëm me fillimin e viti të ri
shkollor, ku mësuesit dhe nxënësit do të kenë

prioritet për testimin”, ka deklaruar Ministria
e Shëndetësisë. Sipas njoftimit të Ministrisë
së Shëndetësisë, mësuesit duhet që të kontaktojnë me koordinatorin e shkollës për çdo
shqetësim.“Mësuesit për çdo shqetësim duhet
të kontaktojnë me koordinatorin e shkollës,
i cili lidhet me strukturat e shëndetësisë
për t’ju përgjigjur çdo problematike, si dhe
për të identifikuar dhe izoluar në kohë çdo
rast të dyshuar”, thuhet mes të tjerash në
njoftimin e MSH. Po ashtu në këtë njoftim
të bërë ditën e djeshme nga MSH, thuhet se

në këtë moment që janë hapur shkollat dhe
rreziku është shtuar, duhet bashkëpunimi i
të gjithë qytetarëve për të kufizuar përhapjen
e infeksionit.“Është shumë i rëndësishëm në
këtë moment, kur shtohet rreziku me hapjen
e shkollave, bashkëpunimi i të gjithë qytetarëve për të kufizuar përhapjen e infeksionit.
Është e rëndësishme të respektohen rregullat
e higjienës, distancimit dhe përdorimit të
maskës kudo në ambientet e mbyllura dhe
në çdo ambient publik ku nuk mund të ruani
distancën”, ka sqaruar dje MSH.

Virologia: Virusi vjen nga laboratori në Wuhan, sekuenca e gjenomit është si gjurma e gishtit

Shkencëtarja kineze zbulon të fshehtat:
Ja si Covid-19 u krijua në laborator, nuk ka
fare prejardhje nga kafshët, Pekini rol kyç
Arbjona ÇIBUKU

N

jë shkencëtare kinez
ka deklaruar ditën e
djeshme disa të fshehta që nuk ishin bërë
publike më parë sa i takon virusit
dhe teorive mbi krijimin e tij. Me
shpërthimin e virusit, nisën edhe
teoritë konspirative, ku nuk përjashtohej dhe mundësia e krijimit
në laborator. Shkencëtarja kineze
Li Meng-Yan publikoi një raport,
që sipas saj provon se virusi SarsCov-2 u prodhua në laborator, duke
rindezur kështu edhe njëherë këtë
debat. Virologia, e cila u arratis në
SHBA, pohoi se koronavirusi nuk
është i natyrshëm. Ndërkohë që
e gjithë bota është prekur nga ky
virus dhe të gjithë po flasin për
menaxhimin e tij, duke e konsideruar atë apriori si një fatkeqësi
natyrore, shkencëtarja kineze e
ka kthyer debatin edhe njëherë tek
gjeneza e këtij virusi. Sipas saj, virusi mund të krijohet me lehtësi në
një laborator brenda gjashtë muajve. Dr. Li Meng-Yan pretendon se
është kërcënuar dhe se u zhvendos
në SHBA pasi ju tha se do të zhdukej nëse do të fliste. Në SHBA
ajo është angazhuar në një punim
shkencor, që është botuar ditën e
djeshme, ku ka punuar sëbashku
me tre mjekë të tjerë. Bashkërisht
ata studiuan përbërjen gjenetike të
COVID-19 dhe arritën në përfundimin se ai ishte krijuar në laborator.
“Sars-Cov-2 tregon karakteristika
biologjike që nuk përputhen me
një virus që ndodh natyrshëm. Ai
mund të prodhohet brenda gjashtë
muajve në laborator. Teoria e origjinës natyrore, edhe pse e pranuar
gjerësisht, nuk ka mbështetje në
fakte. Teoria që virusi mund të ketë
ardhur nga një laborator kërkimor
është rreptësisht e censuruar në revista shkencore të vlerësuara nga
kolegët”, tha shkencëtarja kineze.
Studimi dhe largimi
Ajo punonte në sektorin e
shkencave laboratorike të shëndetit publik të Universitetit Hong
Kong, një qendër kërkimore e
sëmundjeve infektive të Organizatës Botërore të Shëndetit, kur
shefi i saj i kërkoi asaj të hetonte
shpërthimin në Wuhan. Virologia

JA KUSH ËSHTË SHKENCËTARJA KINEZE
Virologia Li Meng-Yan punonte në universitetin
prestigjioz të Hong Kongut, që konsiderohet si një
nga qendrat më të mira për hulumtimin e sëmundjeve infektive dhe ka luajtur rol te Organizata
Botërore e Shëndetësisë sa i përket rrjetit global epidemiologjik.Yan thotë se ishte një nga shkencëtaret
e para që ka studiuar koronavirusin që u bë i njohur

si COVID-19, madje pretendon se në dhjetor të vitit
të kaluar eprorët i kishin kërkuar që të kryejë një
hulumtim të detajuar të rasteve të vjetra me SARS që
shpërtheu në Kinë. Përmes kontakteve medicionale
dhe shkencore ajo pretendon se gjetjet e saj janë
fshehur nga qeveria, lidhur me përhapjen e virusit
nga një njeri të tjetri.

NGA LINDI VIRUSI?
JA ÇFARË THONË
SHKENCËTARËT
Grupi kërkimor doli me dy
skenarë të mundshëm për origjinën e SARS-CoV-2 tek njerëzit.
Një skenar ndjek historitë e
origjinës për disa koronavirus të
tjerë të kohëve të fundit që kanë
shkaktuar kërdi në popullatat
njerëzore. Në atë skenar, ata
kontraktuan virusin direkt nga
një kafshë - pendë në rastin e
SARS dhe deve në rastin e sindromës respiratore të Lindjes
së Mesme (MERS). Në rastin e
SARS-CoV-2, studiuesit sugjerojnë se kafsha ishte një shkop,
i cili transmetoi virusin në një
kafshë tjetër të ndërmjetme që
solli virusin tek njerëzit. Në skenarin tjetër, ato tipare patogjene
do të kishin evoluar vetëm pasi
virusi u hodh nga strehuesi i
kafshëve te njerëzit.
kineze, pretendon se gjetjet e saj
shkencore janë mbajtur të fshehta
dhe se i kanë thënë që të mbante
gojën mbyllur ose do të kishte
probleme. Shkencëtarja rrëzoi
pretendimin se COVID-19 vjen nga
një treg mishi në Wuhan.“Vjen nga
laboratori në Wuhan. Sekuenca e
gjenomit është si gjurma e gishtit
tek njerëzit. Duke u bazuar tek
ajo, ju mund të identifikoni këto
gjëra. Do t’i përdor këto prova për
t’u treguar njerëzve pse virusi ka
ardhur nga një laborator në Kinë.
Çdokush edhe nëse nuk ka njohur mbi biologjinë, do të jetë në
gjendje t’i lexojë ato, të kontrollojë, identifikojë dhe verifikojë vetë
çdo provë”, është shprehur ajo.
Më 16 prill, doli lajmi se qever-

“

Vjen nga laboratori në Wuhan. Sekuenca
e gjenomit është si gjurma e gishtit tek
njerëzit. Duke u bazuar tek ajo, ju mund
të identifikoni këto gjëra. Do t’i përdor
këto prova për t’u treguar njerëzve pse virusi ka ardhur nga një laborator në Kinë...
ia amerikane tha se po hetonte
mundësinë që koronavirusi i ri
mund të ishte “arratisur” disi nga
një laborator, megjithëse ekspertët
ende mendojnë se mundësia që të
ishte inxhinieruar nuk ka gjasa.
Ndërkohë raporti i Shkencës së
Drejtpërdrejtë eksploron origjinën
e SARS-CoV-2 dhe rezulton se
virusi është krijuar në laborator.
Ajo pranoi se në momentin që
është larguar nga vendlindja, in-

formacionet e saj janë shlyer nga
të dhënat e qeverisë kineze dhe se
nga kolegët e saj është kërkuar që
të përhapin thashetheme për të.
“Ata kanë shlyer çdo informacion
timin dhe gjithashtu u kanë thënë
njerëzve të përhapin thashetheme
për mua, kinse unë jam gënjeshtare. E di se do të mundohen të
kontrollojnë familjen dhe miqtë
e mi dhe të sillen sikur unë kurrë
nuk kam ekzistuar”, ka shtuar ajo.

152 raste të reja, 2 humbje
jete me COVID-19

Në 24 orët e fundit kanë humbur
jetën 2 persona, janë identifikuar
152 raste të reja ndërsa janë shëruar
53 persona. Janë kryer në 24 orët
e fundit 810 testime dhe janë konfirmuar 152 raste. Rastet ditore të
identifikuara si rezultat i gjurmimit,
testimit dhe hetimit epidemiologjik
janë si vijon 68 raste në Tiranë, 16 në
Elbasan, 11 në Durrës, 9 në Shkodër,
8 nëVlorë, nga 7 raste Kavajë, Berat,
nga 5 raste Fier, Pukë, 3 në Lushnje,
nga 2 raste në Kamëz, Gramsh,
Kuçovë, nga 1 rast në Lezhë, Mirditë,
Rrogozhinë, Mat, Vau i Dejës, Divjakë, Dibër. Në 24 orët e fundit, me
gjithë përpjekjet e mjekëve, e kanë
humbur betejën me COVID19 një 57
vjeçar dhe një 65 vjeçare nga Tirana,
me sëmundje bashkëshoqëruese.
Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale u shpreh ngushëllimet
familjarëve. Situata në spitale vijon
të jetë e qëndrueshme. Aktualisht në
spitalin Infektiv dhe“Shefqet Ndroqi”
po trajtohen 171 pacientë.

Greqia mban të mbyllur
kufirin me Shqipërinë
deri më 30 shtator

Greqia do të vijojë të mbajë
mbyllur kufirin me Shqipërinë deri
më datë 30 shtator. Ndërkohë nga
Kapshtica do të lejohen sërish 300
persona në 24 orë duke respektuar
të gjitha rregullat sipas procedurave
përkatëse. Personat që do të lejohen të kalojnë janë shtetasit grekë,
shqiptarët me leje qëndrimi në Greqi,
rezidentët dhe punonjësit sezonalë.
Ata duhet të jenë të pajisur me testin
Covid negativ nga i cili nuk duhet të
kenë kaluar më shumë se 72 orë dhe
formularin e aplikimit online nga
i cili nuk duhet të kenë kaluar më
shumë së 24 orë.Aktualisht situata në
kufirin e Kapshticës është normale
dhe thuajse nuk ka fare qarkullime
mjetesh. Ndërkohë kujtojmë se pak
kohë më parë në kufirin grek u krijua
një situatë kaotike, ku mijëra qytetarë
mbetën të bllokuar si pasojë e masave
të pandemisë së Covid-19. Situata
alarmante e krijuar aty bëri që pala
greke të rishikonte dhe njëherë vendimin për bllokimin e kufirit.
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ekonomi
Hyn në fuqi vendimi, qeveria garanton një vit punësim
për të gjithë ata që humbën punën gjatë pandemisë
www.sot.com.al

Me publikim ne Fletoren Zyrtare ka hyrë
automatikisht në fuqi ligji për punësimin e atyre
që mbetën të papunë për shkak të pandemisë.
Mbyllja e bizneseve për një periudhë tre mujore
si pasojë e masave kufizuese të ndërmarra nga
qeveria për parandalimin e koronavirusit la të
papunë mbi 65 mijë qytetarë. Për këtë arsye
disa javë më parë qeveria nxori një vendim që
garantonte punësimin e tyre dhe subvencionim
të pagave dhe sigurimeve për një vit.“Të gjithë të
punësuarit informalë që kanë dalë të papunë për

shkak të pandemisë COVID-19, do të përfitojnë
nga programi i nxitjes së punësimit 12 mujor, ku
buxheti i shtetit subvencionon kostot e financimit
të sigurimeve të detyrueshme shoqërore dhe shëndetësore në masën 100%, të llogaritura në bazë të
pagës minimale në shkallë vendi, të ofruara gjatë
të gjithë kohëzgjatjes së programit”, thuhet në dokument. Në këtë vendim theksohet se ligji përfshin
edhe ata të cilët kanë punuar në të zezë. Mjafton
të bëjnë një regjistrim pranë zyrave të punësimit
në qytetin ku jetojnë. “Përmes një vendimi të

posaçëm, Këshilli i Ministrave ka vendosur të ndajë përfituesit e programeve të nxitjes së punësimit,
ku duke synuar që të evidentojë bizneset që kanë
kryer evazion fiskal, duke mos paguar kontributet
e punonjësve, për ata që kanë punuar në të zezë
ofrohet 1 vit punësim. Nga ky program përfitojnë
ata të cilët deklarojnë që kanë qenë të punësuar,
por nuk evidentohen si të tillë në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve dhe regjistrohen në zyrën e
punësimit”, theksohet në dokument. Ndërsa nga
ana tjetër, vendimi përcakton se përfitues të dy

programeve të tjera të punësimit, 4-mujor dhe
8-mujor, ku buxheti financon pagën minimale
në masën 100 për qind për 2 dhe 4 muaj, si dhe
kontributet gjatë gjithë periudhës së punësimit,
janë punëkërkuesit e tjerë që kanë dalë të papunë
si pasojë e COVID-19, dhe janë të regjistruar në
zyrat e punësimit. Sakaq u bëhet thirrje të gjithë
përfituesve të nxitojnë për të aplikuar në bazë të
formularit që do u vihet në dispozicion nga DPT
përmes zyrave të punësimit, për të regjistruar të
gjitha të dhënat që do ta përfshijnë në këtë projekt.

BSH: Tkurrja e remitancave dobësoi të ardhurat në tre mujorin e dytë

Raporti i BSH, izolimi frenoi investimet, ja
sektorët më të dëmtuar, deficiti buxhetor
pritet të arrijë në 133 miliardë lekë
Esmeralda HIDA

P

andemia vazhdon të tkurrë
investimet në Shqipëri dhe
të përkeqësojë gjendjen e të
gjithë sektorëve të ekonomisë. Por periudha kur vendi ishte i
izoluar ka sjellë pasojat më të rënda.
Sipas raportit më të fundit të publikuar nga Banka e Shqipërisë mbi të
dhënat e tre mujorit të dytë të politikës
monetare, rezulton se vetëm në 3
muaj investimet kanë rënë me 17%,
kjo për shkak të dobësimit të aktivitetit që pati import-eksporti i mallrave, si
dhe stopimi për shkak të masave kufizuese në disa projekte të rëndësishme
investuese. “Pas rënies me 10.7% në
tremujorin e katërt të vitit 2019, investimet totale në ekonomi thelluan
rënien në 16.7% në tremujorin e dytë
të këtij viti. Rritja e pasigurisë lidhur
me tërmetin dhe pandeminë ndikuan
në aktivitetin investues privat, ndërsa
investimet publike dhanë një kontribut të ulët pozitiv.Vlera e shtuar në
ndërtim ra me 16.7% në tremujorin e
dytë dhe importi i mallrave kapitale
u zvogëlua me 19%, në krahasim
me të njëjtën periudhë të një viti më
parë. Paralelisht me to, edhe rënia e
investimeve në gazsjellësin TAP ka
dhënë ndikim në dinamikën rënëse
gjatë tremujorit të parë”, thuhet në
raport. Sipas bankës në 6 mujorin
e parë bilanci i konsumit ka pësuar
rënie drastike, duke i trembur bizneset për të hedhur hapa investuese në
këtë tre mujor të dytë. Sipas bankës
në tre muaj kanë pësuar tkurrje si
investimet private edhe ato publike.
“Situata e përkeqësuar e ekonomisë
globale, niveli i lartë i pasigurisë dhe
rënia e kërkesës konsumatore, kanë
ndikuar negativisht në vendimet e
bizneseve për të kryer investime të
reja gjatë tremujorit të dytë. Tregues
sasiorë dhe të dhënat nga vrojtimet e
besimit sugjerojnë rënie të theksuar
të investimeve private në tremujorin
e dytë, ndonëse investimet publike
pritet të rriten në këtë tremujor”,
thuhet në raport. Sakaq banka thekson se rritja e investimeve publike
ka qenë e lehtë në muajin qershor,
por me ndikim negativ në bilancin të
ardhura-shpenzime.
Deficiti në rritje rekord
Ashtu siç kemi vënë shpesh herë
në dijeni, për shkak të pandemisë
shpenzimet e buxhetit të shtetit janë

RRITJA E SHPENZIMEVE ZBRAZI BUXHETIN E SHTETIT
“Shpenzimet buxhetore u zgjeruan me 1.2% në terma
vjetorë në tremujorin e dytë të vitit. Pagesat e drejtpërdrejta të qeverisë, në përmbushje të mbështetjes financiare
të deklaruar me të dyja paketat fiskale, përfaqësonin
rreth 10% të totalit të shpenzimeve të realizuara në
tremujorin e dytë. Transfertat për të punësuarit aktualë,
por të papaguar nga punëdhënësit, apo për të larguarit

nga puna si pasojë e pandemisë, kontribuuan me rreth
9.2 pikë përqindje në rritjen e totalit të shpenzimeve për
tremujorin e dytë. Nga ana tjetër, thuajse të gjithë zërat
e tjerë të shpenzimeve njohën tkurrje në terma vjetorë,
kryesisht si pasojë e ngrirjes së pjesshme të disa zërave, të
tillë si shpenzimet për pushtetin lokal, shpenzimet kapitale,
shpenzimet operative”, thuhet në raportin e BSH.

INFLACIONI PËSOI TKURRJE TË MADHE NË MUAJIN QERSHOR
“Inflacioni mesatar i tremujorit të dytë rezultoi 1.9%,
duke qëndruar 0.3 pikë përqindje më lart se vlera e shënuar
në tremujorin paraardhës. Vlera më e lartë e inflacionit u
shënua në muajin maj (2.1%), ndërsa vlera më e ulët ishte ajo
e muajit qershor (1.8%). Efekti i rritjes së çmimeve të mallrave
ushqimore në këtë tremujor u kompensua vetëm pjesërisht
rritur ndjeshëm dhe rishikimi në tre
herë i tij ka shënuar ngritje të nivelit
të shpenzimeve, por ai i të ardhurave
nuk i është përgjigjur. Kjo disbalancë
ka bërë që deficiti buxhetor të pësojë
rritje marramendëse, rekord që prej
10 vitesh. Sipas BSH në 6 muaj deficiti u rrit me 38 mld lekë, duke shkuar
kështu në 133 miliardë lekë në vetëm
këtë vit.“Deficiti buxhetor në fund të
6-mujorit të parë të vitit ishte rreth
38.5 miliardë lekë, i vlerësuar në
rreth 4.9% të PBB-së. Në tremujorët
e mbetur të vitit pritet një zgjerim i
mëtejshëm i deficitit buxhetor, deri
në 133 miliardë lekë, i nxitur. Gjendja
e fatkeqësisë natyrore për shkak të

nga reduktimi i kontributit të mallrave joushqimore, kryesisht
si pasojë e rënies së çmimeve të naftës. Rritja e çmimeve të
ushqimeve dhe rënia e çmimeve të naftës në vend dhe tregjet e huaja kanë qenë të krahasueshme, por efekti i tyre në
inflacionin total ka qenë i ndryshëm për arsye të peshave të
ndryshme në shportën e konsumit”, tregon BSH.

Covid-19 u shpall më 24 mars e zgjati
deri më 23 qershor. Rishikimi më i
fundit i buxhetit u bë në korrik 2020,
sipas të cilit niveli i planifikuar për
deficitin u rrit në 133 miliardë lekë,
nga 68.7 miliardë lekë i planifikuar
sipas rishikimit të mëparshëm në një
masë të lartë prej shpenzimeve më të
larta publike”, tregon BSH.
Sektorët në vështirësi
Sakaq në raport tregohet se,
performanca negative reflektoi
rënien e vlerës së shtuar si në sektorin prodhues, ashtu edhe atë në
sektorin e shërbimeve, me kontribute
përkatëse -1.0 dhe -1.3 pikë përqindje
në PBB. Një ndikim të lehtë negativ

për dinamikën vjetore të PBB-së dha
edhe komponenti i taksave neto, në
masën 0.2 pikë përqindje.Tkurrja me
2.6% e vlerës së shtuar të aktiviteteve
prodhuese në tremujorin e parë
pasqyroi kryesisht vijimin e prirjes
kontraktuese të sektorit të ndërtimit
dhe sektorit të industrisë. Ndërsa
më i dëmtuari është sektori i shërbimeve, i cili shënoi rënie me 2.6% në
tremujorin e parë, kryesisht dega e
tregtisë, transportit, akomodimit dhe
shërbimi ushqimor, i cili kontribuoi
në masën më të madhe. Ndërsa në
vështirësi janë edhe emigrantët të
cilët nuk munden të dërgojnë më
para në familjet e tyre në Shqipëri.

KËRKESA E SEKTORIT
PUBLIK DHE
POLITIKA FISKALE
1. Politika fiskale ka pasur
tipare lehtësuese në tremujorët
e parë dhe të dytë, e shfaqur kjo
si në kahun e të ardhurave, ashtu
dhe atë të shpenzimeve.
2. Lehtësimi fiskal në kahun
e të ardhurave konsistoi në falje
dhe shtyrje të pjesshme të detyrimeve tatimore për bizneset e
përfshira në spiralen e efekteve
negative të pandemisë, kërkesë
nga operatorët turistikë.
3. Lehtësimi në rritje të transfertave për individët, të cilët nuk
kishin mundësi të punonin ose
humbën punën përgjatë kohëzgjatjes së gjendjes së fatkeqësisë
natyrore, dhe në ndihmë ekonomike për shtresën më vulnerabël
të popullsisë.
4. Politika fiskale pritet të jetë
stimuluese edhe gjatë gjysmës së
dytë të vitit, e mbështetur kryesisht në zgjerim të shpenzimeve
buxhetore.
5. Impuls të shtuar fiskal
përgjatë pjesës së mbetur të vitit
pritet të japë edhe fondi i rindërtimit, i planifikuar në 34 miliardë
lekë, në buxhetin e rishikuar për
2020
6. Rritja e shpenzimeve planifikohet të jetë e përqendruar
kryesisht në investimet publike.
7. Rënia e të ardhurave u
ushqye nga të gjithë zërat me
karakter tatimor e jo-tatimor,
por mbështetja e tyre do të sjellë
rimëkëmbje.
8. Kontributi kryesor lidhet
me rënien e eksportit të shërbimeve (2.0%) me ndikime në të
njëjtin drejtim edhe nga rënia e
eksportit të mallrave (2.7%).
9. Rënia e kërkesës së huaj ka
shkaktuar një rënie të ndjeshme
të eksporteve, ndërsa rënia e
kërkesës së brendshme ka nxitur një rënie në bazë të gjerë të
importeve.
10. Për sa i përket partnerëve
tregtarë në eksporte, kontributet
më të thella negative kanë ardhur
nga partnerët kryesorë si Italia,
Spanja dhe Kosova dhe më pak
nga Kina dhe Greqia.

12

GAZETA SOT

E Mërkurë 16 Shtator 2020

rajon

www.sot.com.al

Stano: Dialogu transparent, këtë javë takim në nivel ekspertësh

Thaçi: Vetëm SHBA mund të sigurojë njohjen reciproke

Gjatë kësaj jave pritet të mbahet një takim në
nivel ekspertësh lidhur me dialogun Kosovë –Serbi. Zëdhënësi kryesor për punët e jashtme dhe të
sigurisë, Peter Stano, ka njoftuar për agjendën e
takimit. Ai tha se Përfaqësuesi Special i BE-së,
Lajçak, ka njoftuar se takimi i radhës do të zhvillohet në nivelin e ekspertëve, për të vazhduar më
pas me takimin mes liderëve politikë, gjatë fundit
të këtij muaji. “Procesi është shumë transparent,
pjesëmarrësit e kanë të qartë, dhe për temat e
agjendës po njoftohen paraprakisht të dyja palët
e përfshira në këto bisedime. Siç ndodh gjithnjë
në botën e diplomacisë dhe negociatave në një
formë diskrete prapa tavolinës së negociatave apo
në media”, deklaroi Peter Stano.

Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, në mbështetje
të qëndrimeve të tij të mëparshme dhe besimin që hapat
përpara në dialog mund të bëhen vetëm në Uashington, ka
shprehur dje besimin se njohja reciproke mund të ndodhë
vetëm në Shtëpinë e Bardhë dhe nën lidershipin e SHBA-së.Thaçi është shprehur i kënaqur me marrëveshjen
e arritur për normalizim ekonomik, duke thënë se kjo do
të pasohet edhe me njohjen mes dy vendeve. Ai madje ka
thënë dje para gazetarëve se rihapja e temës në Bruksel
për çështjen e Asociacionit të Komunave me shumicë
Serbe, është një kthim prapa për Kosovën. Ai madje tha
se takimi i së enjtes në Bruksel është i rrezikshëm dhe siç
u shpreh ai,‘është agjendë e Serbisë’.“Është goditje ndaj
shtetësisë së Kosovës dhe cenim i sovranitetit e me rrezik
për krijimin e‘Republikës Serbe në Kosovë’, ka thënë ai.

Presidenti
i SHBA:
Pakti
ndihmon
për një të
botë
më të qetë
Kume dhe
Vishaj:
Nano
u detyrua
qeveriste
6 muaj pa ministra

Donald Trump reagon për paktin
Kosovë-Serbi, Grenell paralajmëron
vizitë të presidentit amerikan në Ballkan
Sonila ELEZI

P

as marrëveshjes së arritur më katër shtator në
Shtëpinë e Bardhë midis
Kosovës dhe Serbisë për
normalizimin e marrëdhënieve
ekonomike mes dy shteteve, ku
pjesë e takimit ka qenë edhe zoti
Donald Trump, një deklaratë ka
ardhur ditën e djeshme nga presidenti amerikan. Zoti Trump, e ka
quajtur të jashtëzakonshëm guximin e kryeministrit të Kosovës,
Avdullah Hoti si dhe presidentit të
Serbisë, Aleksandar Vuçiç, të cilët
shkuan në Washginton dhe nënshkruan marrëveshjen. Departamenti
Amerikan i Shtetit në profilin zyrtar në Instagram theksoi se Trump
vlerëson se një hap i tillë kërkonte
një kurajë të jashtëzakonshme
dhe një lidership të fortë. Postimi
rikujton fjalët e presidentit amerikan ditën kur është nënshkruar
marrëveshja: “ Kjo është një ditë
me të vërtetë historike... Serbia dhe
Kosova e kanë angazhuar veten në
një bashkëpunim ekonomik”. Më
tej thuhet se Trump ka konkluduar
se duke vepruar kështu, ata i kanë
bërë vendet e tyre, Ballkanin dhe
botën më të sigurt. I dërguari special i presidentit amerikan Donald
Trump për dialogun Kosovë – Serbi,
Richard Grenell ka deklaruar ditën
e djeshme se zotimi që presidenti
Trump bëri gjatë një lidhjeje LIVE
për marrëveshjen e 4 shtatorit
nga Shtëpia e Bardhë, do të bëhet

realitet së shpejti. Grenell bëri me
dije se së shpejti Trump do të jetë
në vizitë në Kosovë, Serbi dhe rajon. Sipas Grenell, ende nuk është
vendosur ndonjë datë konkrete dhe
zyrtare për këtë vizitë. “Presidenti
Trump ka thënë se mezi pret të
organizohet kjo vizitë. Ende nuk
kemi datë apo detaje, por tashmë
e kemi tejkaluar pengesën e parë,
pra që Shtëpia e Bardhë zyrtarisht
pajtohet dhe bie dakord me një gjë
të tillë”, ka thënë Grenell në një
intervistë për një radio serbe në
Çikago.
Vuçiç del kundër marrëveshjes
Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiç, ka zhvilluar ditën e
djeshme jë takim me ambasadorin
palestinez në Serbi, Mohamed Nab-

Kosovë, ndërron jetë aktori
dhe politikani, Adem Mikullovci
Ditën e djeshme ka ndërruar jetë në moshën 83-vjeçare
aktori dhe politikani kosovar,
Adem Mikullovci. Lajmin e ka
bërë të ditur bashkëshortja e aktorit, Lumnije Mikullovci përmes
një shënimi të shkurtër në Facebook.“Sonte pas mesnatës në ora
00:20 ndërroi jetë më i dashuri
jonë Adem Mikullovci! Për informata tjera dhe ceremoninë
e varrimit ju lajmërojmë”, ka
shkruar ajo në Facebook. Adem
Mikullovci ka lindur në Vushtrri
në dhjetor të vitit 1937. Si aktor
ka luajtur në qindra role krye-

sore dhe dytësore në projekte të
ndryshme filmike. Në vitin 1990
ai ishte në mesin e deputetëve
të Kuvendit të Kosovës të cilët
shpallën Deklaratën Kushtetuese
të 2 Korrikut. Mikullovci hyri
sërish në politikë kur u bashkua
me Lëvizjen Vetëvendosje në
maj të vitit 2017. Në zgjedhjet
parlamentare të atij viti ai u
zgjodh deputet në Kuvendin e
Kosovës. Mesazhe ngushëllimi
dhe vlerësimet nmë të larta për
figurën e tij janë deklaruar gjatë
ditës së djeshme nga politikanë e
figura publike.

han.Veç të tjerash Vuçiç ka njoftuar
lidhur me bisedimet e zhvilluara në
Washington e Bruksel. Ajo që ra në
sy është fakti që pavarësisht se sipas një prej pikave të marrëveshjes
Serbia duhet të ndalojë fushatat për
çnjohjen e shtetit të Kosovës, Vuçiç
është treguar shumë falënderues
ndaj ambasadorit palestinez për
faktin që shteti iu tij nuk e njeh
Kosovën. Sipas njoftimit të kabinetit të Vuçiçit, Nabhanit i është
thënë se Serbia po e respekton
dhe ruan miqësinë me Palestinën
dhe popullin palestinez dhe se e
mbështet arritjen e paqes afatgjatë
dhe stabilitetit në Lindjen e Mesme.
“Serbia është e përkushtuar për
avancimin e raporteve, edhe me
Izraelin edhe me Palestinën, teksa

dëshiron zgjidhje të qëndrueshme
mbi bazën e normave ndërkombëtare, të konfirmuara në OKB, të
cilat do të sillnin paqe, stabilitet
dhe progres për të gjithë”, ka
thënë presidenti serbVuçiç, duke
falënderuar udhëheqësin palestineze rreth qëndrimit parimor për
mosnjohjen e Kosovës. Ambasadori
Nabhan, ndërkaq, i ka thënë se Palestina e çmon Serbinë, me të cilën
ka raporte të thella miqësore dhe
se rrjedhimisht me shqetësim është
pranuar lajmi për zhvendosjen e
mundshme të ambasadës serbe në
Jerusalem.
Netanjahu i drejtohet Kosovës
Kryeministri izraelit, Benjamin
Netanjahu, i është drejtuar popullit të Kosovës përmes një letre ku
shprehet optimist se Kosova dhe
Izraeli do të arrijnë shumë duke
punuar së bashku. Ai e dërgoi letrën
për manifestimin e Vitit të Ri hebraik në Prishtinë. Netanjahu tha
se veprimet politike që ndodhën së
fundi mes Kosovës dhe Izraelit janë
fillim i një epoke të re. Netanjahu
po ashtu ka falënderuar edhe angazhimin e hebrenjve të Kosovës.
Kryeministri Hoti ka deklaruar se
pas njohjes së Kosovës, Kosova do
të thellojë marrëdhëniet diplomatike me këtë shtet. Edhe Kryeparlamentarja Osmani ka reaguar duke
thënë se populli shqiptar dhe ai
izraelit e kuptojnë mirë dhimbjen
e njëri-tjetrit dhe kërkoi që marrëdhëniet Kosovë-Izrael të kalojnë
një fazë tjetër.

Sindikata e Policisë paralajmëron
protesta, pakënaqësi ndaj qeverisë
Kryetarja e Sindikatës së
Policisë së Kosovës, Valbona
Kamberi ka thënë se Policia e
Kosovës do të mbajë një protestë
për shkak të pakënaqësive ndaj
Qeverisë së Kosovës,për mënyrën
e trajtimit të tyre nga aspekti financiar. Kamberi tha se kërkesat
e tyre janë pakoja emergjente,
shtesa për policët si dhe çështje
tjera. Sipas saj, Policia e Kosovës
ballafaqohet me sfida të shumta
dhe me rrezikshmëri, ndërsa bëri
të ditur se vetëm këtë vit kanë
dërguar tri kërkesa tek Qeveria e
Kosovës për pakënaqësitë e tyre.

“Kërkesat nuk janë të sotmet, por
të disa viteve. Nuk janë realizuar
asnjëherë kërkesat e Policisë së
Kosovës. Vetëm këtë vit kemi
dërguar tri kërkesa në qeveri, i
jemi drejtuar edhe menaxhmentit
të policisë, qeverisë, ministrisë, etj.
Policia që nga 12 marsi i këtij viti e
deri më sot punojnë nga 12 orë.Të
paktën tu jepet pushimi, pasi janë
larg nga familjet e tyre, siç jeni
dhe në dijeni. Po flas nga terreni
ku kemi njerëzit tonë. Është një
sakrificë dhe jo stimulim që po veprohet ndaj Policisë së Kosovës”,
ka thënë ajo.

Maqedonia e Veriut
numëron nëntë viktima
me koronavirus
Në Maqedoninë e Veriut të
martën janë regjistruar nëntë të
vdekur nga koronavirusi, ka bërë
të ditur Ministria e Shëndetësisë
në këtë shtet. Në mesin e viktimave
janë edhe dy persona të rinj të
moshës 23 dhe 29-vjeçare nga Shkupi dhe Strumica. Instituti i Shëndetit
Publik ka njoftuar se njëri nga viktimat ka vajtur nga kanceri ndërsa
tjetri nga mbipesha. Me viktimat e
ditës së martë numri i përgjithshëm
i të vdekurve ka arritur në 661, më
shumë se gjysma e tyre nga Shkupi.

Mariçiç: Regjistrimi
i popullsisë në
prill të 2021
Ministri i Drejtësisë Bojan
Mariçiç, ka paralajmëruar se deri
në fund të vitit do të sillet ligj për
regjistrimin e popullsisë. Ai tha
se ligji do të pësojë ndryshime në
krahasim me ligjin paraprak, i cili
hyri në procedurën e Kuvendit,
ndërsa parashikohet që regjistrimi
të mbahet në prill të vitit 2021, një vit
para zgjedhjeve lokal. Ai u shpreh i
bindur se deri në fund të vitit do të
miratohet ligji, në mënyrë që në prill
të vitit 2021 të zbatohet regjistrimi.

Deri në 400 euro për
varrosjen e viktimave
të COVID-19
Varrimi i një personi që ka ndërruar jetë si pasojë e koronavirusit,
në Kosovë kushton deri në 400 euro.
Këto shpenzime, aktualisht për viktimat me COVID-19, i mbulon Ministria e Shëndetësisë. Çmimi i varrimit
në raste të tjera është rreth 150 euro.
Procedura për varrosjen e personave
me COVID-19 është e bazuar në
Ligjin për sëmundje ngjitëse dhe
çdo person që vdes nga koronavirus,
pas vdekjes mbyllet hermetikisht në
arkivol dhe çohet në varreza.

Daut Haradinaj: PAAK do të votojë
vetëm Ramushin për president
Shefi i Grupit Parlamentar
të Aleancës për Ardhmërinë
e Kosovës, Daut Haradinaj
ka paralajmëruar se kjo parti
nuk do të votojë asnjë kandidat tjetër për president, pas
skadimit të mandatit të presidentit aktual Hashim Thaçi. Ai
ka thënë se deputetët e AAK-së
për postin e presidentit do të
votojnë vetëm kreun e partisë Ramush Haradinaj. Daut
Haradinaj ka folur edhe rreth
marrëveshjes së Uashingtonit,
për të cilën tha se si parti kanë
vërejtje rreth negociatave dhe

një pike në marrëveshje.“Marrëveshja nuk ka qenë befasi.
Vetë qëndrimi i Grenell që tha
për persona të caktuar në
Kosovë që nuk po japin ide, por
vetëm po kritikojnë, tregojnë që
kjo marrëveshje është diskutuar më herët. Delegacioni ynë lejoi largimin e pikës 10, njohjen
reciproke”, tha ai. Haradinaj ka
thënë se kryeministri Hoti, me
Kushtetutë, gëzon kompetenca
për sa i përket udhëheqjes së
procesit të dialogut, por kërkon
që AAK të jetë pjesë e barabartë në tavolinën e dialogut.
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Admirali i SHBA: Pekini synon të rrisë arsenalin bërthamor

Boris Johnson fiton votat për shkelje të Brexit

Admirali Charles Richards, që është shefi i
Komandës Strategjike të Shteteve të Bashkuara ka
deklaruar ditën e djeshme se ndërkohë që Shtetet
e Bashkuara kanë të drejtën e pagabueshme për
të dhënë fonde shtesë për forcën e saj bërthamore,
Kina ka një rekord të provuar të ndërtimit të vazhdueshëm të ushtrisë së saj. Ai përmendi shembullin
se si Pekini ka ndërtuar më shumë se 250 anije për
rojen bregdetare të sapo-themeluar të vendit gjatë
shtatë viteve të fundit. “Kur Kina i vë vetes një qëllim, ata janë shumë mbresëlënës në aftësitë e tyre
për ta arritur atë. Forcat e tyre strategjike janë në
listën e detyrave të radhës. Unë po përpiqem ta pozicionojë vendin tonë ndaj kërcënimit me të cilin do
të përballemi, jo për atë që kemi sot”, tha Admirali.

Kryeministri britanik, Boris Johnson ka fituar dje
raundin e parë të votimeve për planin për të shkelur
Brexit, megjithëse ai përballet me një rebelim në rritje
mes ligjvënësve që thonë se shkelja e ligjit ndërkombëtar do të dëmtojë reputacionin e Britanisë. Johnson,
që ka një shumicë prej 80 vendesh në Dhomën e Komunave, siguroi miratimin e të ashtuquajturit votim
paraprak të Projektligjit përTregun e Brendshëm, me
340 pro dhe 263 kundër. BE thotë se ky projektligj do
prishë bisedimet tregtare dhe do ta çojë Britaninë
drejt një Brexiti të pakontrolluar. Dje Johnson akuzoi
BE për kërcënim të integritetit territorial të Britanisë
pasi zbatimi i rregullave të tregtisë me BE kërcënon
me tarifa më të larta për mallra të dedikuara për
provincën sesa pjesa tjetër e Britanisë kontinentale.

Vijojnë
në prag
të zgjedhjeve
në të
SHBA
Kumeretorikat
dhe Vishaj:
Nano
u detyrua
qeveriste 6 muaj pa ministra

Biden-Trump përplasen për ndryshimet
klimatike, presidenti amerikan jep
shpjegime mbi zjarret masive në vend
Sonila ELEZI

S

hkaku i zjarreve që kanë
shkrumbuar 2 milion hektarë
dhe që çoi në vdekjen e 35
personave, duket se është bërë
shkak edhe për një ndasi tjetër midis
presidentit amerikan Donald Trump
dhe kundërshtarit të tij demokrat në
zgjedhjet presidenciale të nëntorit, Joe
Biden. Në një vizitë në Kaliforni, Presidenti Trump ka mbajtur një qëndrim të
ndryshëm nga Biden.Trump u shpreh se
shkak i zjarreve nuk kanë qenë ndryshimet e klimës siç pretendohet, por një
menaxhim i dobët që i është bërë pyjeve.
Nisur nga ky fakt ai i bëri thirrje shteteve
amerikane të cilat janë të vendosura në
perëndim të SHBA që të ushtrojnë një
menaxhim më të mirë të pyjeve. “Kur
pemët bien, pas një periudhe të shkurtër
bëhen shumë të thata, si shkrepëse. Kjo
i bën që të ndizen shumë lehtësisht.
Po kështu edhe gjethet. Kur ka gjethe
të thata në tokë, janë si karburant për
zjarrin”, tha Presidenti Trump. Guvernatori demokrat Gavin Newsom, një
kritik i fortë i presidentit Trump tentoi
që të hiqte përgjegjësinë nga qeveritarët lokalë, duke thënë se 56% e tokës
në Kaliforni është në pronësi federale,
kështu që qeveria federale përgjegjësinë
për përmirësimin e menaxhimit të pyjeve. “Ne ndjejmë me siguri se i nxehti
po bëhet më i nxehtë, dhe thatësirat po
bëhen më të thata. Diçka ka ndodhur
me sistemin hidraulik të botës dhe ne
vijmë nga një perspektivë, me përulësi,
që të pohojmë konkluzionin shkencor

se ndryshimi klimatik është i vërtetë.
Ju lutemi të respektoni ndryshimin e
mendimeve këtu në lidhje me çështjen
themelore të ndryshimeve klimatike”,
i tha Newsom presidentit. Argumenti
i zotit Trump ka qenë fakti që shtetet
e tjera nuk janë përballur me të njëjtin
intensitet zjarresh edhe pse ndryshimi
klimatik i sugjeruar nga Newsom do
të shpjegonte të kundërtën. Kjo sipas
Trump është një faktor që shpjegon se
situata është rezultat i keqmenaxhimit.
Sipas Shtëpisë së Bardhë, Presidenti
Trump ka dërguar më shumë se 26’000
punonjës federalë dhe 230 helikopterë
për të luftuar zjarret. Presidenti Trump
gjithashtu drejtoi të hënën një ceremoni për të dekoruar shtatë anëtarë të
ekuipazhit të një helikopteri të Gardës
Kombëtare të Kalifornisë, me Kryqin

Borrell: BE sanksione ndaj
Turqisë më 24-25 shtator
Përfaqësuesi i lartë i BE
për politikën e jashtme, Joseph
Borrell, ka deklaruar ditën e
djeshme se Unionit do ti duhet
të marrë vendime të rënda
lidhur me Turqinë më 24 dhe 25
shtator. Në fund të muajit gusht
Borrell kërcënoiTurqinë se ndaj
saj do të ndërmerren sanksione
të reja nëse dialogu me Greqinë
për detin Mesdhe nuk avancon.
Shefi i diplomacisë evropiane
paralajmëroi se po kthehen perandoritë e mëdha nga e kaluara.
“Evropa po përballet me një
situatë në të cilën perandoritë e
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mëdha po kthehen, së paku tre
prej tyre, Kina, Rusia dheTurqia.
Perandoritë e mëdha nga e kaluara po kthehen me qasje drejt
fqinjësisë së tyre të afërt, por
edhe globalisht, dhe kjo paraqet
mjedis të ri për ne”, deklaroi ai.
Borrell u shpreh se nevojiten
përpjekje shtesë për qetësimin
dhe deeskalimin e rajonit.“Turqia
duhet të përmbahet nga hapat
unilateral, ajo që ndodhi këtë
verë është e papranueshme dhe
ministrat e jashtëm të BE-së ishin
shumë të qartë se mund të ketë
pasoja ndaj Turqisë.

e Dalluar të Fluturimit për shpëtimin e
qindra personave të bllokuar në kampe
të rrethuar nga zjarret.
Qëndrimi i Biden
Kandidati demokrat Joe Biden
është shprehur se vërtetë nuk ka qenë
Trump ai që ka shkaktuar zjarret që
kanë gjunjëzuar Oregonin, Kaliforninë
dhe Portlandin, por sipas tij një mandat
i dytë i zotit Trump këto ngjarje të ferrit
do të vazhdojnë të bëhen gjithnjë e më
të pranishme, më shkatërruese dhe
më vdekjeprurëse. Deklaratat e Biden
erdhën nga shteti i tij Delaware, ku duke
folur në mjedise të jashtme me një fushë
gruri në sfond, më pak se 50 ditë para
zgjedhjeve të përgjithshme, deklaroi se
“Nëse i jepni një zjarrvënësi të klimës
edhe katër vjet në Shtëpinë e Bardhë,
përse do të habitej ndokush nëse kemi

Në një vizitë në
Kaliforni, Presidenti
Trump ka mbajtur
një qëndrim të ndryshëm nga Biden.
Trump u shpreh se
shkak i zjarreve nuk
kanë qenë ndryshimet e klimës siç
pretendohet, por një
menaxhim i dobët që
i është bërë pyjeve...

BE: Lukashenko president jolegjitim,
Tsikhanouskaya kërkon nga BE veprim
Kryediplomati i BE, Joseph
Borrell në seancën plenare
të Parlamentit Evropian ka
deklaruar se për BE-në, Aleksandar Llukashenko, lideri
i Bjellorusisë nuk është një
president legjitim përderisa
zgjedhjet konsiderohen nga
BE si të falsifikuara. Nga ana
tjetër, ish kandidatja për presidente në Bjellorusi, e cila momentalisht për arsye sigurie
gjendet jashtë vendit, Sviatlana
Tsikhanouskaya tha se taktikat
e frikësimit të udhëheqësit autoritar bjellorus, Lukashenko

“

më shumë pjesë të Amerikës në flakë?”.
Ish-nënpresidenti e argumentoi qëndrimin e tij me faktin që sipas tij qasja
e presidentit aktual Trump është që të
injorojë faktet dhe të mohojë realitetin,
duke e quajtur këtë një dorëzim të plotë
ndaj efekteve të ndryshimeve klimatike
duke mos marrë asnjë veprim për të
parandaluar apo për të ndihmuar në
minimizimin e efekteve të saj. Mes
rrezikut të vërtetë, kjo është gjithashtu
koha e mundësive të jashtëzakonshme,
tha zoti Biden, duke shtuar se si president i Shteteve të Bashkuara, ai do të
ndërmerrte "veprime urgjente" për të
luftuar ngrohjen globale.

vetëm se po e vështirësojnë zgjidhjen e krizës.Tsikhanouskaya
tha se Lukashenko është një
udhëheqës“jolegjitim”, i cili nuk
ka autoritet të bëjë marrëveshje
në emër të Bjellorusisë. Protestuesit bjellorusë kërkojnë
dorëheqjen e tij dhe mbajtjen
e zgjedhjeve të drejta dhe të
lira. BE konsideron se zgjidhje
më e mirë është të përsëritën
zgjedhjet në këtë vend me
mbikëqyrje të OSBE-së. Unioni ka dërguar mbështetje për
demonstrantët në Bjellorusi si
dhe Shoqërinë civile.

Navalny: Mund të marr
frymë vetë, Zëdhënësi:
Do të kthehet në Rusiu
Zëdhënësi i opozitarit rus
Alexei Navalny ka deklaruar se
ai do të kthehet në Rusi. Navalny
gjithashtu postoi një fotografi
në Instagram për herë të parë
që kur u helmua, duke njoftuar
se po merrte frymë pa pajisje
ndihmëse. “Përshëndetje, unë
jam Navalny. Më keni munguar.
Ende nuk mund të bëj shumë,
por dje arrita të marr frymë vetë
gjatë të gjithë ditës”, shkruante
rivali i presidentit rus Alexei
Navalny.

Komisioni Europian: Kriza
e Covid-19 rrezikon
përfitimet sociale në BE
Me rastin e publikimit të raportit të fundit të KE për punësimin
dhe situatën sociale në BE, eurokomisioneri për Punë dhe Politikë Sociale tha se për rimëkëmbjen ekonomike do të ishte kyç
përqendrimi në uljen e pabarazisë.
Rimëkëmbja ekonomike, shton
pushteti ekzekutiv evropian, duhet
të jetë inkluziv, i drejtë dhe i qëndrueshëm, që do të çojë në forcimin e qëndrueshmërisë sociale të
shoqërive evropiane.

Trump: Çdo sulm i Iranit
do të merrte përgjigje
“1,000 herë më të madhe”
Presidenti Donald Trump, tha
se çdo sulm i Iranit do të merrte
përgjigje shumë më të madhe
nga SHBA-ja. Reagimi vjen pas
raporteve se Irani planifikon të
vrasë një diplomate amerikane, për
të marrë hak për vrasjen e gjeneralit iranian, Qasem Soleimani.
“Çdo sulm i Iranit, në çfarëdo forme,
kundër Shteteve të Bashkuara do
të kishte si përgjigje një sulm ndaj
Iranit, që do të ishte 1,000 herë më
i madh”, shkroi Trump në Twitter.

Gjermania: Do të pranojmë
1.500 refugjatë nga Greqia
Zjarret të cilat kanë shkrumbuar një nga kampet më të
mëdha të emigrantëve në Greqi,
kanë lënë mijëra të tillë të pastrehë. Gjermania planifikon të ofrojë strehim për 1.500 emigrantë që
aktualisht janë në ishujt grekë,
ndërkohë që çështja e ndjeshme
e emigrantëve është përfshirë
sërish në agjendën politike të
BE. Rreth 12.000 ish-banorë të
kampit Moria janë duke jetuar
aktualisht në ndërtesa të braktisura, apo rrugë, pas shkatërrimit të kampit më 8 shtator. Teksa
rritet presioni ndaj Unionit për

ta bërë punën e tij, Berlini i është
bashkuar iniciativës europiane
për të strehuar 400 fëmijë të pashoqëruar të këtij kampi. Mirëpo
Gjermania po ashtu planifikon të
mirëpresë familjet me fëmijë që
tashmë kanë siguruar statusin e
refugjatit dhe mund të mos jenë
nga kampi Moria. Këtë deklaratë
e bëri të ditur kancelaria gjermane Angela Merkel dhe ministri i Brendshëm gjerman, Horst
Seehofer. Ky plan thuhet se është
krijuar pasi qytetet gjermane i
kanë bërë thirrje Berlinit që të
bëjë më shumë për këtë çështje.
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Nga shpërthimi ka mbetur i plagosur Preng Gjini, dyshohet për hakmarrje

Rikthehen atentatet mafioze, mina me telekomandë
në qendër të Tiranës bën kërdinë, zbardhen detajet
e shpërthimit në makinën e vëllait të Tonin Gjinit

R

ikthehet atentatet
me tritol. Ditën e
djeshme një person ka mbetur i
plagosur rëndë si pasojë e
shpërthimit të makinës së
tij, gjë që dyshohet se ka
ndodhur për shkak të një
lënde plasëse. Ngjarja ndodhi pasditen e djeshme mbi
urën e ish- NISHARAK-ut në
kryeqytet. Makina ka shpërthyer në ecje dhe dyshohet se
kjo ka ndodhur nga një minë
me telekomandë. I plagosur
nga ky shpërthim ka mbetur
drejtuesi i mjetit “Mercedes
A Class”, Preng Gjini, 51
vjeç nga Rrësheni. Shpërthimi i makinës ka sjellë dhe
dëmtimin e dy makinave të
tjera, që ndodheshin shumë
pranë. Ngjarja ndodhi në
një moment kur zona ka
qenë tepër e populluar, por
fatmirësisht nuk pati shumë
persona të plagosur, përveç
drejtuesit të mjetit dhe një
qytetari italian. Shpërthimi
alarmoi gjithë zonën, pasi
ishte mjaft i fuqishëm. Preng
Gjini është vëllai i Armando
Gjinit i njohur dhe si Tonin
Gjini, nga qyteti i Rrëshenit,
i cili mbeti i vrarë në 12 gusht
2019. Armando Gjini, i kishte
shpëtuar më parë dhe një
atentati me tritol. Drejtori
i policisë në Tiranë, Rebani
Japupaj në një deklaratë për
mediat tha se gjendja e të
plagosurit do të përmirësohet, ndërsa është dëmtuar
edhe një shtetas italian që
ka qenë rastësisht aty. “Sapo
mjeti është futur në urë me
drejtues Preng Gjinin ka
ndodhur një shpërthim që
dyshohet me lëndë plasëse.
Është ngritur grupi hetimor
me specialistë të Krimeve
të Rënda nën drejtimin e
policisë kriminale në bashkëpunim edhe me një qark
tjetër ku po kryejmë hetime.
Po hetojmë në vendin e ng-

Goditën policin në pedonalen e qytetit,
arrestohen dy të rinj nga Tepelena
Dy të rinj janë arrestuar dje nëTepelenë pasi kanë goditur një polic. Sipas policisë, ngjarja ka ndodhur në pedonalen
e qytetit jugor teksa efektivi është goditur gjatë detyrës së
tij. Policia gjithashtu njofton se personat e arrestuar janë
identifikuar me iniciale E.Q., 25 vjeç dhe R. Q., 21 vjeç,
banues nëTepelenë.“Goditën punonjësin e Policisë për shkak
të detyrës, arrestohen në flagrancë dy shtetas. Specialistët
për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Tepelenë
bënë arrestimin në flagrancë të shtetasve: E.Q., 25 vjeç dhe
R. Q., 21 vjeç, banues në Tepelenë. Arrestimi i shtetasve të
mësipërm u bë pasi, në pedonalen e qytetit të Tepelenës,
kanë goditur për shkak të detyrës punonjësin e patrullës së
rendit”, thuhet në njoftimin për shtyp nga policia. Ndërkohë,
materialet i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës
së Parë Gjirokastër, për veprime të mëtejshme.

Tentoi të transportojë 12 sirianë
drejt Morinës, pranga 25-vjeçarit
jarjes për të përcaktuar llojin
e lëndës shpërthyese. Kemi
ngritur edhe pistat e hetimit
për të cilat dyshojmë që ka
ndodhur kjo ngjarje. Ka pista
për një hakmarrje midis personit që është dëmtuar dhe
disa qytetarëve të tjerë jashtë
Tiranës”, tha ai. Dyshimet
janë s ngjarja ndodhi për
hakmarrje. Vetë shënjestra e
djeshme Preng Gjini dyshohet se ka qenë ekzekutori
i Kastriot Reçit me snajper
në Mirditë. Po ashtu, pista
tjetër është e hakmarrjes për
trafiqe droge.
Atentati ndaj Tonin Gjinit
Plot një vit më parë, më
konkretisht në gusht 2019,
në një atentat mafioz u vra
Armando alias Tonin Gjini,
vëllai i Preng Gjinit. Ekzekutimi ndodhi në trotuarin
e Katedrales së Rrëshenit.
48 vjeçari ka qenë duke
udhëtuar me makinë me
bashkëshorten dhe fëmijët.
Në një moment bashkëshortja e Gjinit ka zbritur nga
makina për të blerë diçka
në një dyqan, së bashku me
vajzën, ndërsa viktima i ka

pritur ato në makinë sëbashku me djalin e tij. Në këtë
moment, automjetit brenda
të cilit ishte Gjini dhe djali i
tij i është afruar një fuoristradë me xhama të zinj dhe
ka qëlluar menjëherë me
breshëri kallashnikovi ndaj
48-vjeçarit. Djali i mitur i
Gjinit, i cili fatmirësisht nuk
ka marrë asnjë plumb nga
breshëria e armës automatike, e ka parë të gjithë ngjarjen.Viktima është dërguar
menjëherë në spital, por
nuk ka mundur ti mbijetojë
plagëve. Menjëherë pas atentatit mafioz në vendin e
ngjarjes shkuan uniformat
blu, ku pas rrethimit të zonës
ku ndodhi vrasja, ngritën një
grup hetimor për zbardhjen
e ngjarjes dhe identifikimin
e autorëve. Makina me të
cilën u bë atentati u gjet e
djegur dy orë më vonë në
fshatin Gziq të Mirditës. Në
12 Maj të 2018, Armando
Gjini u arrestua bashkë me
17 persona të tjerë si pjesë
e grupit kriminal të Met
Kananit, i njohur si bosi
i një klani ndërkombëtar

droge që vepronte në Turqi.
Gjithashtu brenda makinës
është gjetur edhe një armë
e llojit kallashnikov, ndërsa
hetimet paraprake tregojnë se makina rezultonte e
vjedhur. Po ashtu Armando
Gjini i shpëtoi një atentati me
tritol. Makinës në pronësi të
Armando Gjinit, i njohur për
drejtësinë si pjesë e grupit të
Met Kananit ishte vendosur
një sasi eksplozivi në sedilje,
por atëherë fatmirësisht nuk
shpërtheu. Gjini tregoi atë
kohë se në mëngjes kishte
marrë makinën tip ‘Benz’ të
parkuar poshtë pallatit për
të dërguar fëmijët në shkollë
pasi ishte shi, por pa e ditur
se në automjetin i tij kishte
qenë një “minë me sahat” dhe
që mund të shpërthente nga
momenti në moment. Pasi
konstatoi pakon ai njoftoi
menjëherë policinë, e cila e
s’postoi në një distancë të
largët nga pallatet duke bërë
shpërthimin e kontrolluar.
Atentati i djeshëm dyshohet
se është në linjën e atentateve
të tjera dhe gjithçka dyshohet për pazare droge.

Listës së të arrestuarve për transport të emigrantëve të
paligjshëm i shtohet edhe një 25-vjeçar nga Durrësi, i cili
ditën e djeshme u kap duke transportuar 12 sirianë kundrejt
fitimit. “Specialistët e Seksionit për Hetimin e Trafiqeve të
Paligjshme në DrejtorinëVendore të Policisë Lezhë arrestuan në flagrancë shtetasin E. B., 25 vjeç, banues në Durrës.
Ky shtetas është kapur nga shërbimet e Policisë, në aksin
rrugor Milot-Morinë, në afërsi të Milotit, duke transportuar
me automjetin tip "Volkswagen”, 12 shtetas të huaj sirian
që kishin hyrë në Republikën e Shqipërisë në mënyrë të
paligjshme”, deklaron policia. Ndërkohë, materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së
Parë Lezhë, për veprime të mëtejshme hetimore.

Shpërndante drogë, policia
arreston 25-vjeçarin në Mat
Policia e Matit ka arrestuar dje një 25-vjeçar pasi është
kapur me disa doza droge të dyshuar cannabis satviva në
afërsi të fshatit Urakë.“Në vijim të punës për parandalimin dhe
goditjen e veprimtarisë kriminale në fushën e shpërndarjes dhe
trafikimit të lëndëve narkotike, si dhe bazuar në informacione të
grumbulluara në rrugë operative, se një shtetas posedonte dhe
shpërndante lëndë narkotike në doza, specialistët për Hetimin
e Krimit në Komisariatin e Policisë Mat, arrestuan në flagrancë
shtetasin Mariglent Palluçi, 25 vjeç, banues në Rukaj, Mat. Arrestimi i tij u bë pasi, në afërsi të fshatit Urakë, gjatë kontrollit
fizik, policia i gjeti këtij shtetasi 20 doza me lëndë narkotike, të
dyshuara canabis sativa, gati për shitje, të cilat u sekuestruan
në cilësinë e provës materiale”, deklaron policia. Ndërkohë,
materialet hetimore i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së
Shkallës Parë Mat, për veprime të mëtejshme.

Atentat me armë zjarri në Rrogozhinë, ekzekutohet
brenda makinës 33-vjeçari i dënuar për trafik droge
Mëngjesi i djeshëm ka shënuar një tjetër
ngjarje të rëndë për vendin tonë pasi një 33-vjeçar
me emrin Klevis Kapllani është gjetur i vrarë me
armë zjarri, në afërsi të banesës së tij në fshatin
Sinaballaj të Rrogozhinës. Sipas burimeve, konkretisht trupi i pajetë i të riut është gjetur rreth
orës 6:00, brenda makinës së tij, 200 metra larg
banesës, por dyshohet se vrasja ka ndodhur disa
orë më parë në një kohë kur ai kishte dalë për
të konsumuar një kafe dhe pas dy orësh teksa
po kthehej për në shtëpi, i zihet pritë nga disa të
panjohur. Gjithashtu mësohet se Kapllani është
goditur sapo ka qëndruar makinën, pasi frenat e
dorës së mjetit tip“Fiat”, janë konstatuar të ngritura.
33-vjeçari me precedent të mëparshëm penal në
fushën e trafikut të drogës dhe i dënuar në Itali,

mësohet të jetë qëlluar me 14 plumba me një tip
automatiku“Tomson”. Ndërsa nga kontrolli i zonës
ku ka ndodhur ngjarja policia ka identifikuar një
pistoletë tip“Glock”, e cila dyshohet t’i ketë rënë në
ikje e sipër njërit prej autorëve. Nga vëzhgimet e
bëra në vendin e ngjarjes mësohet se ekzekutimi
i të riut është bërë mes disa arave me misra, në
një rrugë të pashtruar, larg banesave duke e bërë
të vështirë identifikimin e autorëve, të cilët mesa
duket kanë qenë të kujdesshëm për të mos lënë
gjurmë të atentatit të kryer. Klevis Kapllani 33-vjeç
mbrëmjen e djeshme rreth orës 21:00 kishte dalë
për të konsumuar një kafe me disa shokë të tij në
një lokal të fshatit Sinaballaj, por nuk u kthye më i
gjallë. Sipas burimeve 33-vjeçari, besohet se është
vrarë rreth orës 23:00 të natës, teksa po kthehej për

në banesë, por kur kishin mbetur edhe gati 200
metra për të hyrë në banesë, 33-vjeçari është qëlluar me 14 plumba me një tip automatiku“Tomson”
duke e lënë të vdekur. Klevis Kapllani mësohet të
ketë qenë i dënuar dy herë nga drejtësia italiane
për akuzën e shpërndarjes së drogës. Deri tani
dyshohet se autorët e vrasjes ka qenë dy, të cilët
pas një plani të mirëmenduar mësohet t’i kenë
zënë pritë të riut në një arrë të mbjellë me misër.
Fillimisht si skenar për të detyruar Kapllanin që të
qëndrojë autorët mësohet të kenë hedhur në rrugë
disa degë ferrash. Në vijim të planit kriminal, në
momentin që Klevis Kapllani, është afruar në një
distancë prej gati 200 metra larg banesës së tij,
për të larguar ferrat, dy persona mësohet të jenë
shfaqur befasisht nga arra me misër, duke qëlluar

nga një distancë shumë të afërt me 14 plumba.
Sipas burimeve, Kapllani është goditur sapo ka
qëndruar makinën, pasi frenat e dorës së mjetit
tip“Fiat”, janë konstatuar të ngritura. Ndërsa nga
kontrolli i zonës ku ka ndodhur ngjarja policia ka
identifikuar një pistoletë tip“Glock”, e cila dyshohet t’i ketë rënë në ikje e sipër njërit prej autorëve.
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Çekaj
akuzatNano
në sallën
e gjyqittë qeveriste 6 muaj pa ministra
Kumemohon
dhe Vishaj:
u detyrua

613 kg kokainë në Durrës, dënohet
me 21 vite burg Arbër Çekaj, përfiton
ulje të dënimit nga gjykimi i shkurtuar
Albiona LIPO

Të dënuar për kultivim të narkotikëve,
4 persona duhet të deklarojnë pasuritë

D

ënohet me 21 vite
burg Arbër Çekaj,
pronari i kompanisë “Arbi Garden”
në Maminas i akuzuar për
613 kg kokainë që ju gjetën
në magazinën e tij, por me
përfitim uljeje nga gjykimi
i shkurtuar. Ky vendim u
mor në seancën e zhvilluar
dje në GJKKO, ndërsa Çekaj
ka mohuar edhe njëherë
përfshirjen e tij në ngjarjen
e 2018, kur brenda një kontejneri bananesh u gjetën 613
kg kokainë të ardhura nga
Kolumbia, që kaloi nga Italia,
në Portin e Durrësit dhe më
pas në magazinën e Çekajt.
Fillimisht Çekaj nuk u gjet
në Shqipëri, pasi fshihej
në Gjermani, teksa më pas
mësohet t’iu jetë dorëzuar
autoriteteve për të vijuar
një kalvar seancash prej 2
vitesh që në fund e shpallën
fajtor. Ndërsa, ai dënohet
me 21 vite burg, por përfiton
ulje pasi gjykata më parë ka
pranuar gjykim të shkurtuar dhe tashmë do të vuajë
14 vite. Ndërkohë Donald
Lushaj, administratori i“Arbi
Garden” u dënua me 16 vite
burg, teksa i shkurtohet në
10 vite e 8 muaj. Ndërsa për
shoferin e kamionit që çoi
kontejnerin në magazinën e
tij, Armando Pezaku, mësohet të jetë dhënë dënimi me
13 vite burgim dhe i ulet në 8
vite e 8 muaj. Ndërsa lidhur
me vendimin ka reaguar
edhe avokati i Çekaj, Maks
Haxhia, i cili pas seancës
mësohet të ketë deklaruar
se nuk pati asnjë provë dhe
Çekaj është i pafajshëm për
akuzat që i janë ngritur teksa
e cilësoi procesin gjyqësor
si komik. Sipas burimeve,
Donald Lushaj, Armando

Plot 4 persona të dënuar për prodhim, shitje e kultivim
të lëndëve narkotike, duhet të deklarojnë pasurinë para OFL.
OFL ka bërë publike vetëm inicialet e personave që u është
kërkuar formulari. Sipas njoftimit ata janë M. M., banues në
Tepelenë, K. G., banues në Gjirokastër, A. B., banues në Gjirokastër, R. S., banues në Tepelenë.“Operacioni Forca e Ligjit i
ka nisur kërkesat me shkrim për vetëdeklarimin e burimeve
të pasurisë, shtetasve: M. M., banues në Tepelenë, i dënuar
për veprën penale“Prodhimi dhe shitja e narkotikëve”; K. G.,
banues në Gjirokastër, i dënuar për veprën penale“Kultivimi
i bimëve narkotike”; A. B., banues në Gjirokastër, i dënuar për
veprën penale “Kultivimi i bimëve narkotike”; R. S., banues
në Tepelenë, dënuar për veprën penale “Prodhimi dhe shitja
e narkotikëve”, kryer në bashkëpunim”, deklaron policia.

Pezaku, janë dënuar për
pjesëmarrje në grup të strukturuar kriminal dhe trafik
ndërkombëtar narkotikësh
në bashkëpunim. Ndërsa
bie në sy se ekzaktësisht
këto dënime kishte kërkuar
prokuroria rreth një vit më
parë dhe duket se gjykata
nuk ka ndryshuar mendim,
por ka vendosur të japë këto
dënime për 3 shqiptarët e
përfshirë në trafikun e sasisë më të madhe të kokainës të kapur ndonjëherë në
Shqipëri, me një vlerë prej
180 milionë dollarësh.
Arbër Çekaj mohon akuzat
Gjatë seancës së djeshme
gjyqësore të zhvilluar në
GJKKO, Arbër Çekaj, teksa
ka marrë fjalën, ka mohuar
edhe njëherë përfshirjen e tij
në ngjarjen e 2018 kur brenda një kontejner bananesh
u gjetën 613 kg kokainë të
ardhura nga Kolumbia, që
kaloi nga Italia, në Portin
e Durrësit dhe më pas në
magazinën e Çekajt. Sipas
burimeve, përtej dokumenteve e faturave që paraqiti
në gjykatë, Çekaj dha edhe

argumenta të cilat sipas tij
janë të logjikshme, si për
shembull nëse droga do ishte
e tija do kishte "formuar një
grup me vrasësit më të mirë
të Ballkanit për të ruajtur
drogën, por në ato momente
në fabrikë kanë qenë vetëm
roje dhe shkarkuesit". "Asnjë
punëtor nuk bënte roje, aty
pritej që të shkarkoheshin
vetëm frymë. Droga u kap
në shteti italian, ata kanë
instaluar dhe një kamerë
në kontejnerët dhe më pas
njoftuar autoritet shqiptare
që sa morën këtë lajm, me
telefonat e dytë dekonspiruan telefonin. (...)Duhet të
formoja grupin e armatosur. Këtu për 3 kg hashash
të vrasin 3 vetë. Duhet t'i
merrja të gjithë vrasësit e
Ballkanit të ruaja drogën, si
të ikja në Gjermani e të lija
qindra miliona euro, unë me
2 dhoma e kuzhinë. Si do ia
jepja grupit, mua do të më
vrisnin. Duhet të formoja
grupin e armatosur për të
ruajtur drogën. Unë isha në
Gjermani, u nisa nga Kosova
se bileta ishte më lirë, këtu i

keni tabulatet telefonike nuk
jam kurnac, por nuk kam
parë kriminel në rruzullin
tokësor që i llogarit 200 euro
biletë dhe e merr gruan e
shkretë në vend t'i thotë "tani
mbaruam gjithçka, ku do të
shkosh, nga pamja s'jam në
ndonjë bukuri e radhë", unë
duke marrë agjencitë ku të
më gjenin një biletë sa më
të lirë që kurseja 200 euro.
Pra ika në Gjermani për të
blerë mobilje në Gjermani,
droga s'ka qenë investim
e imja apo e familjes sime,
droga ka qenë e personave
të tjerë, duhej të lihej dhe
të mos dekonspirohej", tha
Çekaj. Referuar dëshmisë
së tij Cekaj deklaron se në
asnjë rrethanë nuk do të
linte miliona euro këtu, që do
vinin nga droga, për të ikur
në Gjermani me gruan për të
blerë mobilje, dhe mbi të gjitha nga Kosova, pasi biletat
nga aty janë shumë më lirë.
Në rrethana të tjera, mësohet
të ketë shtuar Çekaj, nëse do
ishte trafikant, nuk do i vinte
keq për 200 euro që mund të
kursente.

Kthehej nga Anglia, kapet me
20 mijë paund 43-vjeçari
Një 43-vjeçar nga Elbasani është proceduar dje penalisht
nga policia pasi nuk ka deklaruar paratë në Rinas.“Shërbimet
e Policisë Kufitare të Rinasit, në vijim të kontrolleve të shtuara
për parandalimin dhe goditjen e paligjshmërisë, bazuar dhe
në analizën e riskut, në bashkëpunim me autoritetet doganore
në hyrje të RSH-së, kanë kaluar për kontroll të imtësishëm
në vijën e dytë, shtetasin B. M., 43 vjeç, banues në Elbasan.
Gjatë kontrollit të imtësishëm, shtetasit B. M., Policia i gjeti në
çantën e shpinës 20.240 paund”, deklaron policia. Ndërkohë,
nga specialistët për Hetimin e Krimit në Komisariatin e Policisë
Rinas u kryen veprimet e para hetimore për veprën penale
“Mosdeklarimi i të hollave dhe sendeve me vlerë në kufi”dhe
materialet i kaluan Prokurorisë, për veprime të mëtejshme.

Përplasi me makinë shtetasen e mitur,
arrestohet shoferi 58-vjeçar në Vlorë
Policia eVlorës ka arrestuar dje në orët e fundit dy persona,
nën akuzat për trafik droge dhe mosrespektim të rregullave të
qarkullimit rrugor. Sipas policisë, blutë e qytetit jugor kanë prangosur 58-vjeçarin M.I pasi ky shtetas duke drejtuar automjetin
në lagjen“Hajro Çakërri”ka aksidentuar një shtetase të mitur
5 vjeçare, e cila ndodhet në Spitalin e Vlorës, jashtë rrezikut
për jetën.“Arrestohet shtetasi D. P., 43 vjeç, banues në fshatin
Trevllazër, Vlorë, pasi në afërsi të banesës së tij janë gjetur të
mbjella disa fidanë bimë narkotike të dyshuara kanabis sativa,
për të cilat dyshohet se 43 vjeçari është autor.Arrestohet shtetasi
M. I., 58 vjeç, banues në Vlorë, pasi ky shtetas duke drejtuar
automjetin në lagjen“Hajro Çakërri”ka aksidentuar një shtetase
të mitur 5 vjeçare, e cila ndodhet në Spitalin e Vlorës, jashtë
rrezikut për jetën”, deklaron policia.

E rëndë në Kamëz, gruaja vritet me armë zjarri
nga kunati, konflikti nisi për shkak të "moralit”
Një tjetër ngjarje e rëndë ka ndodhur
pasditen e djeshme në rrugën "Apollonia"
në Bathore të Kamzës, ku një grua u vra
me armë zjarri nga kunati i saj. Sipas informacionit paraprak nga policia, vrasja
mësohet të ketë ndodhur për shkak të një
konflikti moral brenda familjes e cila më
pas ka përfunduar me vrasjen e një gruaje.
Mësohet se ka qenë kunati Agron Tanushi
personi i cili ka qëlluar disa herë me armë
zjarri në drejtim të bashkëshortes së vëllait të tij, Jetmira Hasani, duke e lënë të
vdekur. Sipas burimeve, dyshohet se vrasja
ka ndodhur për shkak të "moralit", pasi
mendohet se kunatit nuk i kanë pëlqyer
disa sjellje të nuses së vëllait të tij.“Më datë

15.09.2020, rreth orës 17:40, në Bathore,
në rrugën “Apollonia”, pas një konflikti të
çastit, për motive ende të paqarta dyshohet
se shtetasi A.T., ka vrarë me armë zjarri
kunatën e tij, shtetasen J.H. Menjëherë
forca të shumta policie kanë shkuar në
vendngjarje dhe kanë rrethuar zonën ku
vijon krehjen e zonës për kapjen e autorit.
Gjithashtu është ngritur Grupi hetimor dhe
nën drejtimin e Prokurorisë po vijon puna
për sqarimin dhe dokumentimin e plotë të
rrethanave të ngjarjes”, deklaron policia.
Ndërsa ende nuk dihet nëse vëllai i autorit
dhe bashkëshorti i viktimës ka qenë prezent në momentin e ngjarjes. Mësohet se pas
vrasjes autori është larguar me shpejtësi

dhe policia është vënë në ndjekje të tij.
Lidhur me këtë ngjarje të rëndë të ndodhur
në Kamzë ku kunati Agron Tanushi vrau
me armë zjarri bashkëshorten e vëllait të
tij, Jetmira Hasani ka tronditur familjarët
e kësaj të fundit. Mësohet se pak pas atentatit përpara shtëpisë së familjes Tanushi
janë mbledhur një grup njerëzish, të cilët
mendohen se janë familjarët e Jetmira
Hasanit. Sipas burimeve, mes tyre dhe
familjes Tanushi ka filluar një konflikt.
Gjithashtu mësohet se Agron Tanushi
është arratisur nga vendi i ngjarjes dhe
policia po punon për kapjen e tij. Ngjarja
e djeshme, lidhet me një ndër rastet me të
theksuara kohët e fundit, teksa një grua

dhunohet, gjykohet dhe vritet nga familjarë të bashkëshortit duke ushtruar dhunë
të vazhdueshme për dyshime në lidhje me
sjelljen e saj.
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Piter Panët e politikës!

Nga Stiljan DEDJA

Ë

shtë fatkeqësi për
kombin shqiptar, që
në të gjitha kohërat
atë e kanë drejtuar, në formën e tij më të
keqe të mundshme, njerëz
jashtëzakonisht të papërgjegjshëm. Ata gjithmonë kanë
parë interesat e tyre personale, familjare dhe fisnore dhe
shumë pak ose aspak kanë menduar të kontribojnë për formimin e një shteti të fortë dhe
demokratik shqiptar. Në çdo kohë ai të mbronte
interesin e kombit të vet dhe jo të përulej dhe
servilosej fuqive grabitqarë të kohës. Dëshira
për të mbajtur pushtetin me çdo kusht, i ka bërë
ata të mos mbrojnë fort interesin e vendit të tyre,
por ti shesin ato si plaçkë tregu, bile në disa raste
të turpshme të shesin edhe territore të shtetit të
tyre dhe të gjithë Shqipërisë. Edhe në të kaluarën jo të largët, por edhe sot politikanët tanë
asnjëherë nuk janë rritur dhe bërë burra shteti
të vërtetë, por gjithmonë kanë ngelur të vegjël
në mendime, në drejtim dhe në karakter, ata

kanë ngelur Piter Panët e sotëm të politikës. Ata
shtetin e shohin si lodër dhe trojet shqiptare si
favore, ku mund të shesin dhe të blejnë. Njerëzit
i shohin si vasalë dhe mjete për të realizuar
qëllimet e tyre të mbrapshta. Ata janë njerëz
të djallëzuar dhe pa shpirt, ku në çdo moment
dhe në çdo kohë mund të tallen dhe mund të
drejtojnë si të duan këtë vend të begatë. Ata nuk
duan të“rriten”dhe të marrin përgjegjësi si burra
shteti. Ata duan të ngelen në adoleshencën e tyre
dhe në papërgjegjshmëri, në kalamallëqet e tyre,
të merren me lodrat e tyre të dikurshme. Tani
që ata janë në krye të shtetit duhet ta kuptojnë
se nuk mund t’i marrin gjërat lehtë dhe pa seriozitetin e duhur. Shteti kërkon njerëz të rritur
në frymë dhe në përgjegjësi, kërkon atdhetarë,
njerëz këmbëngulës dhe të zgjuar, politikanë
të zot që të mbrojnë fort interesat kombëtare.
Shteti shqiptar dhe Parlamenti ynë ligjvënës
kërkon njerëz të ndershëm dhe profesionistë të
shkolluar dhe të përgjegjshëm, të drejtë në çdo
vendim që marrin dhe jo njerëz mashtrues, me
diploma false, pa integritet, interesaxhinj, njerëz
të inkriminuar dhe falsifikatorë, të dënuar për
drogë apo armëmbajtje pa leje. “Sindroma” e
tyre për të“mos u rritur”dhe për të mos ndrysh-

uar, është një“fenomen i rrezikshëm”i politikës
shqiptare dhe i shtetit shqiptar. Këta njerëz do të
përballen me politikanë dhe interesa të shteteve
fqinje. Ata nuk mund të jenë burra të vegjël dhe
pa integritet. Sot në Shqipëri lipsen të drejtojnë
njerëz të kualifikuar, njerëz me profil dhe moral
të lartë dhe jo njerëz që futen në Parlament sepse
kanë para dhe nuk kanë asnjë lloj bagazhi arsimor dhe profesional. Ligjet shqiptare duhet të
kenë një rrjetë që të kapë jo vetëm mizat e vogla,
por edhe buajt e mëdhenj. Dekriminalizimi i
politikës shqiptare, nuk rezultoi një mjet efikas
për kapjen e personave të kriminalizuar dhe me
rekorde kriminale. Ajo më shumë shërbeu si
mjet propagande, si gjithmonë nga politika për
konsum politik të jashtëm dhe të brendshëm të
partive politike në Parlament. Piter Panët e politikës shqiptare po përpiqen përsëri për ta kaluar
me sukses në favor të tyre edhe këtë fushatë
zgjedhjesh që po vijnë, duke anashkaluar edhe
kontrollin e gjithanshëm të çdo kandidati për
deputet në Kuvendin e Shqipërisë. Besoj disa
prej tyre besoj se do t’ia arrijnë qëllimit të tyre
si përherë, pasi ata kanë përvojën e duhur për ta
bërë këtë gjë si dhe aftësinë për të manipuluar
dhe kompromentuar çdo drejtues partie, që do të

përcaktojë personat pretendentë për kandidatë.
Shqipëria duhet të ecë përpara dhe të arrijë
shoqet e saja në Ballkan dhe në Europë, për këtë
arsye ajo duhet të largojë nga drejtimi shtetëror
dhe parlamentar Piter Panët e politikës, të cilët
patën kohë“për t’u rritur”për të marrë drejtimin
e shtetit dhe për të marrë përgjegjësi drejtuese
në shtet dhe kudo, por ata janë dembelë, të
paaftë, të korruptuar. Rob të mafias, sharlatanë
dhe njerëz pa moral. Zhgënjimi është kthyer
në akuzë. Ata nuk mund të rriten, prandaj
ka ardhur koha që ata duhet të largohen nga
drejtimet kryesore të vendit dhe pjesmarrjes së
tyre në Parlament. Noli në fjalimin e mbajtur në
Parlamentin e Shqipërisë më 1924, që tingëllon
aktual edhe sot, do të shprehej: “Herodoti na
tregon se në betejën Navale të Selaminës, një
Athenian kapi një anie persiane me dorën e
djathtë e s’e lëshonte, gjersa ia prenë: atëherë
e kapi me dorën e mëngjër; ia prenë edhe këtë;
atëherë e kapi me dhëmbë dhe se lëshoi, gjersa
ia prenë kokën. Sikur të ngjallej Herodoti do
t’i shikonte që kolltugofagët tanë janë më të
fortë se ky trim legjendar i vjetërsisë Greke.
Që ti ç’qitësh këta tanët nga kolltuku duhet t’u
preç jo vetëm duar e kokën por dhe këmbët dhe
trupin”. Sot vendin e tyre duhet ta zënë njerëz
të aftë të shkolluar dhe të përgjegjshëm, për
detyrat që duhet të marrin. Populli shqiptar
duhet të votojë vetëm njerëzit e duhur. Këta
njerëz e kanë lodhur këtë popull deri në fund.

Edhe historianët europianë e pohojnë
origjinën mirditore të Kastriotëve
Nga Preng Cub LLESHI*

H

istoriografia
shqiptare, para,
po edhe pas
viteve nëntëdhjetë, në agimin e shekullit
XXI, ka përmendur vetëm
tri krahina si vendorigjina
të mundshme të familjes
princore të Kastriotëve:
Matin, Sinjën në Dibër dhe
Kastratin në Has të Kukësit, duke lënë në
harresë, çuditërisht, Kastrin në Vig të Mirditës
edhe pse për këtë kishin folur, përveç historianit austriak Jakob Falmerajer edhe historianët shqiptarë Fan S. Noli, Athanas Gega
dhe historian të tjerë europianë e turq. Pasi
edhe sot e kësaj dite është lënë në hije kjo
tezë, unë kam mbledhur mbi 180 dëshmi e
referenca historike që e vërtetojnë origjinën
mirditore të Kastriotëve. Shtegtimin e kam
nisur me historianin e shquar Fan S. Noli, i
cili pat pohuar qartë se “Mirditën dhe Hasin
i kishte Gjon Kastrioti, po Barleti s’ua përmend emrat fare dhe i përmbledh me emrin
e përgjithshëm Aemathia”, duke shtuar se
“Aemathia e Barletit ka qenë, që nga koha e
tij e gjer sot, një burim lajthitjesh (për historianët-shënimi im), se me këtë emër quhej në
kohët e vjetra Maqedonia Jugore dhe, shpesh,
tërë Maqedonia”. (V. 4, f. 67). Për kësi “lajthitjesh” dëshmonte edhe historiani Kristo
Frashëri, kur, në librin e tij“Historia e Dibrës”,
pohonte se “Historianët mesjetarë quanin
Maqedoni (Emathia) edhe Shqipërinë e
Mesme, duke përfshirë në të edhe gjithë
krahinën ku rridhte lumi Mat me degët e tij
(?!), me dy Fanët (Fani i Madh dhe Fani i
Vogël”, të cilët, siç dihet, nuk janë degë të
lumit Mat-shënimi im), por përshkojnë mespërmes Mirditën etnografike dhe pastaj,
derdhen në lumin Mat. Por se kush është Mati
i periudhës së mesjetës, për të cilin flasin disa
historianë, na e zbulon qartë edhe një fragment i shkëputur nga libri “Antologjia e re e
shkencave, e letërsisë dhe e arteve”, volumi
33, botuar në Firence më 1876, në të cilin
thuhet se “Mati… shtrihet jo larg nga Drini
dhe përbën një vend pjellor dhe të populluar,
të banuar nga mirditorët e famshëm, njerëz
të bukur, të guximshëm dhe të rreptë, të

panënshtrueshëm ndaj çdo autoriteti. Në këtë
vend lindi Gjergj Kastrioti i famshëm, i quajtur Skanderbeg”. Kjo ide sikur shpaloset
edhe në veprën “Precis de la geographie
universelle” (Përmbledhje e gjeografisë universale”) të autorëve Marte-Brun. Se edhe
këtu zbulohet e vërteta që “lumi i Matit,
ish-Mathis, përshkon një vend malor të banuar nga mirditorët, një fis katolik shqiptar,
që ruan njëfarë pavarësie dhe dallohet disi
nga shqiptarët e tjerë për ndershmëri më të
theksuar dhe për vlera të larta morale”. Dhe
këta autorë u shkojnë më tej të vërtetave
historike, që dëshmojnë origjinën mirditore
të Kastriotëve, kur shkruajnë se “Ata (mirditorët-shënimi im) drejtohen nga dy prijës ose
krerë, një shpirtëror, që ishte kryeprifti ose
abati i Oroshit (të Mirditës-shënimi im) dhe
një tjetër tokësor, i përkohshëm, kreu i familjes Leka” (Lekë Dukagjini-shënimi im). Dhe
i shkonin në themel të vërtetës kur pohonin
që “Nga gjiri tyre (i mirditorëve-shënimi im)
ka lindur fama Kastriotase, tmerri i osmanëve për një kohë të gjatë, Gjergj Kastrioti-Skënderbeu”. Për “lajthitje” të tilla dëshmonte edhe historiani francez Zhan Klod
Faverial, i cili, në librin e tij “Historia e
Shqipërisë”, shkruan: “Mirditorët… banonin
në malet përreth, dikur të quajtura Kunavia.
Fshatrat e tyre, të shpërndara në luginën e
Matit (e lumit Mat-shënimi im), zinin një
hapësirë prej 24 lega, që nga grykëderdhja e
këtij lumi e deri në burimet e tij, ndërsa
kryeqyteti i tyre, i vendosur 16 lega prej Alisios (Lezhës-shënimi im), quhet Orosh”, duke
shtuar se: “Kruja, e shpallur sinjori prej
kontëve napoletanë, gjendet në trevat
shqiptare që e marrin emrin nga lumi Mat”.
Ndoshta ka qenë kjo arsyeja që Fan S. Noli
ynë i madh, pasi i ka vënë dukshëm në dyshim Matin, Dibrën dhe Hasin si vendorigjina të mundshme të Kastriotëve, sikur i orientonte historianët shqiptarë drejt së vërtetës,
kur shkruante: “Thaloc dhe Jeriçek (në veprën “Zëei Urkunden aus Nordalbanien”shënimi im) e quajnë përrallë sllavërinë e
Kastriotëve dhe shtojnë se llagapi i tyre…
tregon se i kishin rrënjët nga një fshat i quajtur Kastri”, që, siç dihet, shtrihet në Vig të
Mirditës dhe jo në Mat, në Dibër apo në Has.
Këtë e kishte pohuar edhe historiani austriak
Jakob Falmerajer, kur kishte shkruar se

“Kastriotët ishin nga fshati Kastër i Mirditës”.
Këtë sikur e kishte pohuar edhe historiani
Aleks Buda, i cili pat shkruar se: “Sipas të
dhënave të një marrëveshjeje tregtare me
qytetin e Dubrovnikut (1420), tokat që iu
përkisnin zotërimeve të Gjon Kastriotit
nisnin në perëndim, në bregdet, në rrethinat
e qytetit të Lezhës dhe arrinin deri në rrethinat e Prizrenit, d.m.th, përfshinin trevën në
jug të lumit Drin, Mirditën e Lumën”. Për
Mirditën si vendorigjina e Kastriotëve sikur
pohon qartë edhe akademiku Kasem Biçoku,
kur thekson se “Ky lumë (Mati-shënimi im)
shërbente si kufi ndarjeje me një tjetër njësi
administrative, të ndarë në vilajete, të përfshirë në një regjistër të veçantë të emërtuar
“Defteri i emrit të Gjonit”. (Gjon Kastrotit),
ku gjendeshin të shënuara edhe fshatrat e
vilajetit të Dhimitër Jonimës, që shtriheshin
nga Lezha në Rubik”. Dhe e bën më bindëse
idenë e tij kur shtonte: “Nevojat e drejtimit të
principatës (të Kastriotëve) kërkonin që Gjon
Kastrioti dhe familja e tij të mos banonin në
viset ekstreme lindore, siç ishin ato të Dibrës,
por në një nga qendrat kryesore të saj, prej
nga Gjoni mund të drejtonte e administronte
principatën e tij, siç u bë Kruja në kohën e
Skënderbeut”. Ashtu si historiani Fan S. Noli
edhe akademiku Dh. Shuteriqi tregon se
“Gjon Kastrioti, sipas disa dokumenteve, më
1407 pretendon të ketë kisha të cilat ishin
pjesë e Peshkopatës së Arbërit. Midis tyre
është edhe Shën-Mëria e Ndërfanës. Ai (Gjon
Kastrioti) thotë se “që prej 800 vjetësh, Peshkopata e Arbërit vendosej në tokat e sunduara prej tij”. Drejt Kastrit, si vendorigjina e
Kastriotëve, na çon edhe historiani Athanas
Gega, të cilin Fan S. Noli e quante “njohësin
më të mirë të historisë së Skënderbeut”. Në
veprën e tij “Arbëria, Gjergj Kastrioti”, ky
historian, si edhe të tjerë, dëshmon se “Kastriotët zotëronin territorin e përfshirë në
verilindje të Shkodrës dhe të Lezhës e deri
në Prizren”, duke shtuar konkluzionin lapidar, sipas të cilit “Mbiemri Kastrioti që ka
mbijetuar në histori, lidhet më shumë me
lokalitetin (fshatin-shënimi im) e Kastrit në
Mirditë, se sa me lokalitete (vende-shënimi
im) të tjerë”. Këto të dhëna të studiuesve dhe
historianëve shqiptarë për origjinën mirditore të Kastriotëve i gjejmë edhe tek disa
historianë europianoperëndimorë e turq.

Kështu, historiani francez Zhan Dysylje,
pohon se “Midis rrjedhës së poshtme të Matit dhe të Drinit shtriheshin zotërimet e Kastriotëve dhe të Dukagjinëve, ku Lezha ishte
kryeqendër”. Dhe çështjen e bën të qartë
edhe rilindasi i shquar Preng Doçi, i cili u
tregon pasardhësve se “Lezha ka bërë pjesë,
sikurse edhe sot (1885-shënimi im), në trevën
e Mirditës, që lufton nën shenjën e Gjergj
Kastriotit dhe qe cep i Dukagjinëve”. Edhe
historianë të tjerë evropianoperëndimorë i
pohojnë këto të vërteta. Kështu, në librin
“Statistika të Liceut ose Gjimnazit “Umberto
I” të Palermos”, theksohet se “Gjon Kastrioti,
princ i Mirditës dhe babai i Skënderbeut, nuk
i rezistoi Muratit II dhe u nënshtrua”. Edhe
albanologu i madh gjerman George Hahn
theksonte se“Kjo fushë (Kastri dheVigu-shënimi im) përbën vijën perëndimore të kufirit të
bajrakëve të Dibrit, që bëjnë pjesë në krahinën e Mirditës dhe që nuk duhen ngatërruar me dibranët e Drinit të Zi”. Të njëjtën ide
shprehte edhe gjeografi francez Ami Bue, i
cili, siç tregon historiani K. Frashëri, “kishte
dëgjuar që Skënderbeu kishte lindur në fshatin Kastër të Mirditës, gjysmë ore larg fshatit
të sotëm Vig”. Dhe këtë ide e çon më tej kur
shkruan: “Popullsinë shqipfolëse, në të dy
anët e Drinit, e quajnë, në përgjithësi, “mirditase”, duke shtuar se “mirditasit e mirëfilltë,
të cilëve u përkasin Kastriotët, gjenden në
anën jugperëndimore, ndërsa Dukagjinasit
në anën verilindore të shtrirjes së territorit
të lartpërmendur”. Dhe, për të mos u zgjatur
me historianë të tjerë anglezë e tur për origjinën mirditore të Kastriotëve, po i mbyll këto
shënime me pohimin e historianit italian
Antonio Zoncada, i cili, në librin “Scanderbeg: Storia albanese del secolo XV”, tregon
se “Gjergj Kastrioti u shfaq për herë të parë
në mesin e mirditorëve, (banorë të asaj krahine që njihet si selia e Skënderbeut), për të
rikthyer dominimin e babait të tij, Gjonit, në
atë krahinë”. Dhe nuk është normale të
anashkalohen këto pohime lapidare e plot të
tjera si këto për origjinën mirditore të Kastriotëve nga Instituti i Historisë, nga Qendra
e Studimeve Albanologjike dhe nga Akademia e Shkencave tani në agimin e shekullit
XXI!
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farë ishte për t’iu
thënë Besës, kur e
mori postin e ministres së Arsimit iu tha
nga njerëz të normales si politike dhe kombëtare. Besa, nuk
ka bërë keq kur sot (dje) ka
dorëzuar një post të lartë ministror të Shqipërisë, por ka kryer një akt shumë të mirë kur e
ka dorëzuar atë. Sigurisht ajo ishte një nga gratë
e reja me serioze si ministre dhe ato që i thoshin
për dialektin apo dhe për qenien kosovare janë
idiotë patologjikë, por... Por Besa Shahini, kur ka
pranuar të bëhet ministre e Arsimit në Shqipëri
nuk ka pasur parasysh trashëgiminë arsimore
të këtij vendi. Ka bërë gabim me historinë. Me
moshën dhe të kaluarën. Besa u është bashkuar
levendëve të "demokracisë" së sotme në politikën
e Shqipërisë, që nuk respektojnë as trashëgimi,
as moshën as kontributet në arsimin shqiptar.
Besa nuk do të bëhej kurrë (askush nuk do ta
propozonte) ministre e Arsimit në Kosovë dhe
padyshim duhet të refuzonte të bëhej ministre
Arsimit në Shqipëri. Pavarësisht se Rama me sa
duket nga propozimet e Spiropales (kështu thotë
ajo) ja bëri këtë nder. Në fakt nuk ishte thjesht
një nder, ishte thjesht qëllim i tij i zakonshëm
të ulë deri ku nuk shkon më, trashëgiminë dhe
moshën, sëbashku me kontributet që sigurisht
Besa nuk i ka dhe sot e kësaj dite në arsimin
shqiptar. Besa, vetëm po të kishte parasysh që
ministra të Arsimit në Shqipërinë e formimit të
arsimit kombëtar kanë qenë Luigj Gurakuqi,
Rexhep Mitrovica, Hil Mosi dhe Mirash Ivanaj,
nuk duhet kurrë të pranonte të bëhej pa dhënë
kontribute dhe pa i plotësuar këto kontribute
me partinë qoftë të Ramës apo kujtdo tjetër.
Zonja Shahini duhet të kuptonte se në Kosovë ka

A

jo që të çudit gjatë
këtyre ditëve është
ashpërsimi i gjuhës
së komunikimit të
përfaqësuesve politik të cilët
kanë shpërthyer në një batare
kërcënimesh të pashpjegueshëm dhe të patolerueshme.
Retorikë sulmi, gati revolucionare e denjë për betejat mes
ushtrive kundërshtare që luftojnë për jetë a
vdekje, jo për pushet, po për të mbrojtur atdheun
e vet. Kërcënimet, ngjallja e frikës, akuzat për
vjedhje të zgjedhjeve, bërja fakt i kryer se zgjedhjet do përmbysen, manipulim të votave, duket se
kërkohet me ngulm për të nxjerrë jashtë vetes
tmerrin nga vota e popullit. Llogaritë për fitore
të shpallura orë e minutë, janë më shumë fantazi se realitet dhe sondazhet me sa duket e nxjerrin opozitën ndryshe nga sa deklarohet, të
humbur në 25 prill 2021. Që opozita lufton për të
ardhur në pushtet dhe kërkon rotacion politik,
kjo është një e drejtë që buron nga vullneti i
popullit, rotacionet demokratike, ligjet dhe Kushtetuta e Shqipërisë. Në këtë kuptim është në të
drejtën e vet morale, ligjore, tradicionale dhe
demokratike beteja për pushtet. E drejtë e Bashës
dhe e liderëve të reshtuar në koalicionin opozitar.
Shndërrimi i fushatës elektorale normale në
betejë luftarake, si të jenë përballë armikut më
të egër të shqiptarëve, është kapërcim galopant
nga rrugët demokratike, fitores përmes votës në
marrjen e pushtetit përmes dhunës. Jo më kot,
dy nga zërat e njohur të opozitës, PetritVasili nga
LSI dhe Edi Paloka nga PD nuk flasin për votë,
fushatë, takime me qytetarët, premtime, programe, aksione demokratike të opozitës, kontakte me njerëzit e thjeshtë, bindje të elektoratit
për të shprehur vullnetin e tyre me zgjedhje të
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kapacitete të larta, fantastike arsimore që Rama
i ka zëvendësuar me Besën dhe kjo mjafton të
mos pranonte. Besa as kontributin e Tefta Camit
kurrën e kurrës nuk i kishte si kontribute. Besa
Shahini sigurisht mbetet një shembull i një gruaje
që është serioze, por që pranoi të katapultohej
politikisht dhe personalisht pa qenë në gjendje
të kishte peshën e rëndë të rekordeve dhe rolit në
gjatësi jete në arsim. As peshën në PS, sigurisht
nuk e kishte. Mirëpo kjo gjë po i shkakton ulje të
pandreqshme të përfaqësimit dhe sigurisë së mbajtjes përgjegjësi nga titullarët e rritur pa merita në
postet shumë të rëndësishme të shtetit shqiptar
për kapriçot "kreative" të Ramës dhe pothuaj gjatë
gjithë kohës në demokraci. Akoma më keq është
plotësuesi i detyrës së Ministrit të Jashtëm Gent
Cakaj. Ai erdhi (e zëvendësoi) sigurisht mbas një
kontribuenti në PS dhe me një mbiemër të njohur
politikisht dhe qytetarisht, por dhe me moshë të
pabarazueshme me Cakajn. Erdhi vetëm se kishte
lexuar shumë libra. I ri sigurisht ishte Bushati, por
padyshim kishte peshën e madhe të qytetit nga
vinte dhe emrit e mbiemrit që mbarte në rrethet
politike e qytetare në Shqipëri.Tashmë nuk shkon
kjo marrëzi dhe është një sëmundje jo thjesht e
kryetarit të qeverisë për kabinetin, por e atyre që
pranojnë pa merita të bëhen zyrtarë të lartë të
vendit pse kështu i del llogaria politike më mirë
kryetarit. Po ashtu dhe vendimi i një ish-gjenerali
të ushtrisë të bëhet ministër i Brendshëm është një
gabim. Në vendet me demokraci të vërtetë nuk
ka shanse një gjeneral qoftë në pension dhe me

grada të mëdha të bëhet një ministër i Brendshëm.
Nuk do ai vetë t’i përziejë të tilla gjëra bashkë.
Nuk shkon dhe nuk duhet që modeli ushtarak të
bëhet post politik në rend, sepse roli i ushtrisë është
tjetër, praktikat, kontrolli, kodet dhe format janë
ndryshe dhe eksperiencat po ashtu. Kontributi
dhe dijenitë juridike sigurisht ndryshe dhe civile,
shkollimi padyshim duket i afërt, por policia dhe
rendi janë detyra të civilëve dhe jo ushtarakëve në
postin e ministrit të Rendit apo Brendshëm. Kanë
dëshirën dhe ambicien, por nuk kanë kontributet
dhe profesionin që normalisht të bëjnë të thuash
një jo të prerë dhe një faleminderit për respektin
atij që të thotë - eja në skuadrën tonë.
Në këtë mënyrë, janë mbushur drejtoritë me
emra të panjohur, bashkitë me kryetarë "no name
no face", zyrat e shtetit me vajza dhe djem që nuk
kanë qoftë dhe kontributin më të vogël në drejtim
dhe aftësi të shprehura në punë. Kanë vetëm
miqësinë (letra shkollimi kot dhe të rrejshme)
dhe katapultimin absurd të kryetarit, miqve të tij
dhe deviacionit politik për të bërë zullume me pa
aftësinë për punë, por me aftësinë për të thënë po
atij që të ka katapultuar. Kështu mbushen borde
dhe në Shqipëri kështu janë mbushur televizione
dhe media, por dhe drejtime të rëndësishme
kombëtare në kulturë dhe art apo dhe ekonomi
e financa. Të tillë njerëz të pamerituar dhe pa
moshën e kontribute, pa eksperiencën dhe vitet
mbi shpinë bëjnë dhe politikat e mëdha të arsimit,
kulturës, trashëgimisë e financave, kur mjafton të
jesh i zoti për tendera dhe fitim dhe ky është kushti
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lira dhe demokratike sipas ligjit zgjedhor, po për
armatosje me shkopinj, hunj, drunj, gurë, siç i
cilësojnë ata armët e zgjedhura në emër të opozitarizmit, armë që në realitet i kanë përdorur, jo
pa efikasitet në këto tetë vjet. Po pse kërcënojnë
dy funksionarët, zëvendësa të kryetarëve të partive aleate, si të ishin një trup, një mendje, një
gojë, në sinkron të plotë, me të njëjtën gjuhë kur
ata e kanë të sigurtë fitoren edhe sipas llogaritjeve
dhe leximit të sondazheve të kryera në vijimësi
dhe të publikuara me mburrje për një fitore
plebishitare të koalicionit opozitar? Kur e kanë
fitoren të garantuar përse u nevojitet druri dhe
huri, guri e molotovi dhe kundër kujt do t`i përdorin këto mjete goditëse që i përkasin kohës kur
sapo lindi njeriu i parë në tokë? Përse i duhen
këto mjete luftarake opozitës kur ajo ka votën
popullore, frymën, energjinë, besimin, armë të
demokracisë, garante të fitores? Përse janë karikuar negativisht dy zëvendësat e partive aleate?
Ata janë të sigurt në fitore dhe votimi është
thjesht një formalitet, deri sa është e sigurtë fitorja me njëqind deputetë, siç kanë deklaruar
drejtuesit kryesorë të opozitës?! Përse nuk i
kursejnë hunjtë si mekanizëm kopaçe kundër
kundërshtarëve për t`i përdorur atje ku duhet, si
përshembull në ndërtimin e gardheve? Me sa
duket llogaritë e brendshme të partive opozitare
janë ndryshe dhe ato që afishohen, janë fiktive
jo reale. Ndryshe opozita do ishte e qetë, liderët
opozitarë nuk do kërcënonin, Edi Ramën as me
hunj as me gurë e drurë se kështu nuk do ta
mundnin kurrë! Kërcënimi nuk është baras me
frikësim të kundërshtarit. Nuk është çarmatosje
e tij.Trembje apo thyerje e vullnetit për të luftuar
për të rifituar. Jemi në shekullin e njëzetë e një
dhe jo në fillimet e erës së re kur edhe në ato vite
demokracia ishte e drejtpërdrejtë dhe ogaraja,
sheshi, ku qytetarët debatonin dhe zgjidhnin
prijësit e vet. Kemi tri dekada demokraci po
opozitës i ka mbetur ora në prehistori. Një opozite

serioze nuk i shkon fare të flasi e të veprojë në
këtë mënyrë, si të ishte fëminore dhe të kishte
zbritur në mes të shqiptarëve si jashtëtokësore.
Kërcënimet nuk trembin askënd. Nuk frikësojnë
popullin. Nuk ndrydhin qytetarët. Nuk detyrojnë
askënd që është në pushtet të lërë zyrat e të ikë
me bisht në shalë për t`iu shpëtuar hunjve dhe
drurëve. Po realisht funksionarët e skalionit të
dytë, kanë marrë përsipër të bëhen trima të çartur, të shpallen gladiatorë gati të shfaqen në arenë
për të dalë fitimtarë me çdo kundërshtar. Si
mekanizëm kanë zgjedhur kërcënimin, armë,
hunj e drunj. Pse jo edhe tërë arsenalin e armëve
deri sa Paloka deklaron se do luftojnë me të gjitha
format. Nuk përjashtohen edhe pushkët që qëndrojnë kushedi në cilën armaturë?! Mos qoftë e
thënë pasi opozita është garantja e lirisë në
demokraci dhe jo e luftës për qeveri. Është vendi
të kujtojnë, Vasili dhe Paloka se edhe kur kanë
pasur në duar ushtri e polici, tanke e topa, SHIK
e kanë provuar dhe nuk dolën të fituar. Le të
nxjerrin mësime e të mos u hyjnë aventurave.
Shqiptarët kanë tri dekada në demokraci dhe
nuk do pranonin të bëheshin mish për top për
asnjë nga ata që kërkojnë pushtet me forcë.
Qytetarët nuk do i thonë po thirrjes për t`u armatosur kundër popullit. Kundër kujt do luftojnë?
Kundër pushtuesit Edi Rama? Po cilin pushtet u
ka marrë Rama me forcë, me dru e gurë, me
molotov e dhunë? Pse duhet t’u bashkohen
kërcënuesve shqiptarët që të futen në spiralen e
dhunës si në vitin 1997? Mjafton ky kujtim, jo i
largët për t’i thënë, jo të prerë iniciuesve të luftës
dhe forcës. Mund të përkunden në djepin e ëndrrave të marrjes së pushtetit me forcë dhe
kërcënime, me armatime e me sherre, po kjo
është një ndërmarrje e pamundur, aksion i dështuar që nuk ka asnjë shpresë për t`i nxjerrë iniciatorët në bregun e fitores. Nëse i ftojnë
shqiptarët, jo drejt kutive të votimit për të shprehur vullnetin politik, po hurit e gurit që tani e

i vetëm për të ndërtuar dhe mbajtur shtetin. Por ky
nuk është shtet më. Është një pikturë e shëmtuar,
e ndryshkur, kalbur filozofikisht pa nisur lulëzimi,
e paqartë dhe korruptive që në pamje të parë.
Tashmë kush pranon të katapultohet është po aq
fajtor dhe po aq bashkëpunëtor në krim ekonomik dhe kombëtar sa dhe ai që katapulton. Asnjë
respekt dhe asnjë dedikim prekës për të tillë të
katapultuar që vijnë, përfitojnë dhe ikin duke bërë
dëm. Djem dhe vajza, por dhe më në moshë që
vetëm i kanë marrë këtij vendi pa i dhënë asgjë.
Përkundrazi duke i bërë keq. Po pra me pa aftësinë
e tyre dhe ma fajet e mëdha rrugës së pushtetit dhe
postit të lartë. Ky shtet po turpërohet përpara të
huajve me të tillë ministra dhe postet e mbajtura
nga të paaftë dhe të panjohur për asgjë, pa kontribute dhe pa asgjë të qartë në karrierën e tyre të
deri atëhershme.Te ne kanë filluar punë për herë
të parë si "hapje libreze" si kryeministra dy persona
dhe kjo mjafton të bëhet e qartë situata, por tani
është kthyer në biznes kjo gjë, në një teatër absurd
politik që të largon dhe shpresën më të vogël se
mund të kemi një shtet të drejtuar normalisht.
Shkurt është një turp i madh. E ideatorët e kësaj
maskarade janë të plotfuqishëm që kujtojnë se sa
janë në pushtet shteti dhe Shqipëria është pronë
e tyre. Kështu janë pothuaj të gjithë ata që kanë
tre dekada që bëjnë marrëzi të tilla pa kuptim,
ose me kuptimin e krijimit të një shteti personal.
Mjaft më me fajin e pranimit të postit të lartë kur
e di veten qartësisht se nuk ke asnjë meritë dhe
asnjë kontribut. Mjaft se na turpëruat.
kanë të humbur pushtetin. Asnjëri nuk i trembet
hurit e drurit, gurit e dinamitit, molotovit e gjithfarë armësh që mund të përdorin garuesit e
pushtetit.Thirrja për linçim është lajthitje politike,
arrogancë ekstreme, e dënueshme, objekt i drejtësisë, përçarëse, agresion kundër demokracisë
dhe tregon sa pak demokratike janë zgjidhjet që
synojnë partitë politike. Këto gjykime nuk janë
të individëve. Ata flasin në emër të partive që
përfaqësojnë, janë zëri i liderëve.Thirrja për luftë.
Kërcënimet për të vrarë e prerë. Paralajmërimet
se në këtë vend do bëhet hataja dhe do shkojë
gjaku deri në gju ambalazhuar në emër të ruajtjes së votës, duke parashikuar vjedhjen e votave,
mbajtjen e pushtetit me dhunë edhe pse i drejtohen individit Rama në realitet godasin shqiptarët.
Aktorët e autorët e që të japin pushtet përmes
votës.Vjedhja e votës, flet për makthet me të cilat
erret e gdhihet opozita jonë e cila në mëngjes
deklaron se fitorja është e sigurtë, në mbrëmje
kërcënon se do përdor tërë armët moderne të
prehistorisë për të penguar vjedhjen e votës?! Në
realitet, kjo është një vjedhje imagjinare, fantaziste, e stisur, propagandë e mirëfilltë. Manipulatorët e këtyre tri dekadave, ata që kanë bërë
gjëmën me votën, kanë përmbysur rezultatet e
zgjedhjeve, sa herë i kanë organizuar, bërtasin
për vjedhje të votave. Është paradoksi më i madh
që do i shkonte vetëm sentenca: Hajduti, thërret,
kapeni hajdutin! Zgjedhjet nuk i organizon një
individ qoftë ai edhe kryeministri. Komisionet
zgjedhore janë ta balancuara, vota është e sigurtë.
Opozita parlamentare dhe jashtë parlamentare
do ketë në çdo hallk zgjedhore, nga fletët e votimit deri te komisionet e qendrave në fshatra dhe
lagje, syrin dhe veshin e vet. Atëherë si do vidhen
votat? Mazhoranca aktuale nuk do veproj kurrë
si opozita e sotme, dje në pushtet që i përjashtoi
komisionerët e majtë, nuk u dha asnjë dokument
të rezultateve, përkundrazi i zhdëpi në hu i hodhi
në humnera, i rrahu në mes të sheshit Skënderbej.
I gjakosi. I sakatosi. Këto praktika kanë marrë
fund. Ndaj Vasili dhe Paloka është mirë t`i lënë
drunjtë e hunjtë, alibitë e fantazitë.Votën nuk ta
jep huri e druri. Edhe diçka. Nëse mazhoranca
prek votën nuk ka nevojë që opozita të rrëmbejë
shkopin. Mjafton të dokumentohet vjedhja dhe
cënimi i zgjedhjeve me prova e fakte dhe drejtësia e re ti vërë fajtorët para ligjit. Ndëshkim ligjor
dhe jo hunj e gurë. Shqipëria ka nevojë për
demokraci dhe jo për anarshi. Armatosja me hunj
e gurë nuk të sjell në pushtet kurrë.
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Kompozitori shprehet me kritika ndaj institucioneve për mungesën e botimeve muzikore

Miron Kotani: Muzika e lehtë shqiptare deri në
’90-ën e lexueshme për të gjithë, sot kjo është
tabu, na rrethon terri e analfabetizmi muzikor
Julia VRAPI

M

uzika shqiptare para viteve
’90-të në vendin tonë ishte
në vëmendjen e institucioneve, ku nuk mungonin dhe
botimet e ndryshme. Festivale këngësh
apo dhe aktivitete të tjera, që kishin
krijimtarinë muzikore sipas kompozitorëve ishin me botime të ndryshme. Por
pas kësaj kohe duket se për krijimtarinë
muzikore për ta botuar humbi ai interes,
që ka qenë më parë. Kompozitori Miron
Kotani thotë se deri në vitet ’90 krijimtaria muzikore shqiptare ishte e lexueshme
për të gjithë.“Deri në vitet 90' te muzika
e lehtë shqiptare ( jo vetëm) ishte e
lexueshme dhe e prekshme për çdo
muzikant, interpret, nxënës, studentë,
pedagogë a dashamirës muzike kushdo
qoftë. Sot? Në 2020- ën? Kjo është tabu
saqë dhe kur e diskutoj me kolegë të
ndryshëm u vjen çudi ”, thotë ai. Por
sipas kompozitorit Miron Kotani dekada
më parë çdo këngë shkruhej dhe kthehej
në një broshurë serioze botimi për t’u
përhapur më pas në të gjithë vendin
tonë, por dhe më gjerë. Miron Kotani
sjell në vëmendje një këngë të viteve ’70
të kompozitorit të njohur Enver Shëngjergji dhe thotë se, ndërsa vite më parë
kishte botime sot nuk mund të flitet për
to në muzikën shqiptare. “Shikoni se
ç' bëhej në fillim të viteve ‘70- të! Dhe
një partiturë e një kënge Ankete, në
rastin konkret një kompozimi i Enver
Shëngjergjit me titull "Udhëtuam së
bashku" nga shkrimi me laps në letër
në origjinal i kompozitorit kthehet në
një broshurë serioze botimi në libër
për tu përhapur në të gjithë Shqipërinë
e më gjerë. Çfarë zhvillimi më 1970-ën!
Po sot? Terri dhe analfabetizmi muzikor na rrethon! Regres....kulturor!”,
shprehet mes të tjerave kompozitorit
Miron Kotani.
Botimet të shkojnë dhe në shkolla
Kompozitori Miron Kotani herë pas
here është shprehur për problemet, që
janë në krijimtarinë muzikore shqiptare
në vendin tonë, si dhe mungesën e interesimit për çfarë ndodh nga institucionet
shqiptare. Sipas tij nga viti 1990 e deri
tani nuk kemi botime të tilla nga institucionet në vend, duke shtuar se çdo
aktivitet muzikor që zhvillohet duhet të
dokumentohet dhe të shpërndahet në

“Fondi i krijimtarisë letrare
për të rinj”, shpallen
3 fitues nga QKLL

Shikoni se ç' bëhej në fillim të viteve ‘70- të! Dhe një
partiturë e një kënge Ankete, në rastin konkret një
kompozimi i Enver Shëngjergjit me titull "Udhëtuam
së bashku" nga shkrimi me laps në letër në origjinal i
kompozitorit kthehet në një broshurë serioze botimi
në libër për tu përhapur në të gjithë Shqipërinë...
shkollat tona. “Ne kemi folur përpara
dy javëve dhe për botimet e festivaleve
të këngës për fëmijë. Dikur çdo festival
rrethi dhe në ai në Shkodër botohej
në broshura, flasim deri te këngët për
fëmijë dhe jo më aktivitetet për të rritur si
Dekada Maji, etj. Nga viti 1990 nuk kemi
asnjë botim të çdo aktiviteti muzikor, që
zhvillohet tek ne. Çdo aktivitet muzikor
që zhvillohet duhet të dokumentohet për
të qenë e prekshme dhe të shpërndahet
nëpër shkolla në edukimin muzikor”,
thotë mes të tjerave kompozitori Miron
Kotani. Duke folur për këtë problem,
që sipas tij po vazhdon të mos ketë
zgjidhje nga institucionet në vend që
duhet të kujdesen për botimet në fushën
e muzikës shqiptare, kompozitori Miron

Adem Mikullovci ndahet nga
jeta në moshën 81 vjeçare
Një nga aktorët më të
njohur në Kosovë, Adem Mikullovci ndërroi jetë në orët e
para të 15 shtatorit. Lajmin e
bëri të ditur gruaja e të ndjerit,
Lumnije Mikullovci. Qendra
Kinematografike e Kosovës
shprehet se Mikullovci ishte
një aktor ikonik i komedive.
“Ai do të kujtohet çdoherë për
krijimtarinë e tij të mrekullueshme si aktor dhe regjisor
në televizion dhe teatër, dhe jo
vetëm!”, shprehet QKK. Homazhet në nder të aktorit, ku
ishte vënë një fotografi e tij u
kryen në Teatrin Kombëtar të

Kosovës. Në homazhe morën
pjesë jo vetëm personalitete
të artit, por dhe përfaqësues
të politikës në Kosovë. Aktori
Adem Mikullovci ka lindur në
vitin 1939 në Vushtrri. Përgjatë jetës së tij si aktor ai ka
luajtur në shumë projekte
filmike, teatër, komedi dhe
shumë performanca të tjera.
Mikullovci gjithashtu ka qenë
delegat i Kuvendit në Kosovë,
i cili shpalli deklaratën Kushtetuese dhe të Pavarësisë nga
viti 1990-1992; si dhe u zgjodh
deputet i Kuvendit të Kosovës
në legjislaturën e kaluar.

Kotani thotë se këto botime duhet të
jenë në mënyrë të vazhdueshme nga
institucionet përkatëse. “Botimin për
muzikën duhet ta bëjnë institucionet
përkatëse në vendin tonë. Botimet para
‘90 ishin në mënyrë institucionale dhe
kishim institucione që merreshin me
botime qoftë krijimtaria popullore që
botonin ato folklorike, qoftë dhe RTSH
që botonte festivalet që zhvilloheshin.
Çdo institucion kishte drejtoritë më vete
përkatëse, që merreshin me këtë fushë”,
shton më tej kompozitori. Miron Kotani
është autor këngësh dhe instrumentist
i njohur. Kotani është autor i shumë
këngëve për të rritur e fëmijë, autori
i muzikës në disa filma dhe njihet si
orkestrues i mijëra këngëve shqiptare.

Qendra Kombëtare e Librit dhe Leximit shpalli tre fituesit
e projektit “Fondi i krijimtarisë letrare për të rinj”, në një ceremoni ku ishte e pranishme edhe ministrja e Kulturës, Elva
Margariti. Dhjetë autorë të rinj aplikuan për mbështetje nga ky
fond. Në fjalën e saj gjatë kësaj ceremonie të shpalljes së fitueseve, drejtoresha e Qendrës Kombëtare të Librit dhe Leximit
Alda Bardhyli u shpreh se politikat ndaj të rinjve janë politikat
e së ardhmes. Juria, e kryesuar nga prof. asoc. Adelina Çerpja,
në përbërje të së cilës ishin zv.dekania e Fakultetit të Filologjisë, Elsa Skënderi-Rakipllari dhe gazetarja e studiuesja Monika Stafa, shpalli fitues tre autorët Suad Arilla, Tobias Xhaxhiu
dhe Besart Kadia. Suad Arilla u shpall fitues me romanin “Libri
i kujtimeve dhe harresës”, motivacioni: “Për një roman që përcjell te lexuesi luftën e brendshme të secilit personazh të stilizuar me mjeshtëri,
gjithë pse-të e tyre,
përpjekjet për të
kuptuar veten,
por dhe të tjerët,
nëpërmjet një gjuhe të kujdesshme,
leksiku të pasur
dhe figuracioni të
shprehur”. Tobias
Xhaxhiu u shpall
fitues me romanin
“Memento Mori”,
motivacioni: “Për
sjelljen origjinale të një balade të njohur, mbajtjen pezull të
lexuesit me të njohurat dhe të panjohurat, për përdorimin e
një leksiku të pasur, për përzgjedhjen me kujdes të toponimisë
dhe antroponimisë, në funksion të sjelljes së kohës dhe vendit
ku zhvillohen ngjarjet e këtij romani”. Besart Kadia u shpall
fitues me romanin “Loja e vjetër”, motivacioni: “Për lëvrimin e
një lloji të veçantë romani në gjuhën shqipe, të trillerit politik.
Për zhbirilimin e individualitetit të secilit personazh, duke
i kushtuar vëmendje çdo detaji në funksion të plotësimit të
karakterit të tij dhe të dhënies së një tabloje të qartë të realitetit shqiptar në dy përmasa kohore, të cilat përkojnë me
dy realitete politike e shoqërore të ndryshme”. Çmimet iu
dorëzuan fituesve nga shkrimtarja Flutura Açka dhe Virion
Graçi. Aplikimet për këtë fond u shpallën nga QKLL më datë
10 korrik dhe vijuan deri më 28 gusht dhe më herët institucioni shprehej se ky fond do të nxisë dhe mbështesë financiarisht
procesin krijues të autorëve të letërsisë së sotme shqipe.

Reshat Arbana në 80 vjetor,
Margariti: Mjeshtër i aktrimit
Aktori i njohur Reshat
Arbana dje festoi 80 vjetorin
e lindjes. Ministrja e Kulturës
Elva Margariti në urimin e saj
për aktorin e njohur shprehet
se është një mjeshtër i aktrimit.
“Do të ishte shumë pak nëse
Reshat Arbanën do ta quanim
thjesht një aktor. Reshat Arbana është një mjeshtër i aktrimit,
që na sfidon në çdo dalje skenike; një shkollë e gjallë për çdo
të ri; zëri kumbues që të ngre
peshë! Edhe 100 vite të tjera
Reshat Arbana”, shprehet ministrja Margariti. Reshat Arbana
lindi nëTiranë, më 15 shtator.Ai

është një aktor teatri dhe filmi.
Një nga aktorët më popullorë të
kinemasë shqiptare, me mbi 35
role, duke filluar që nga viti 1963.
Pasi i kreu studimet në shkollën
e lartë për aktorë “Aleksandër
Moisiu”, pranë Teatrit Kombëtar
nëTiranë, më 1968, filloi punë në
RadioTirana. Nga viti 1977 e deri
sa doli në pension ishte aktor i
Teatrit Kombëtar tëTiranës. Ndër
rolet më të spikatura në filma
janë Samiu tek “Fije që priten”
në 1976, prefekti tek “Gjeneral
Gramafonio”1978, Bimbashi tek
“Liri a vdekje” 1979, Isa Boletini
tek“Nëntori i dytë”në 1982, etj.

QSPA: Engjëll Sedaj ka sjellë
të dhëna historike për arbëreshët
Shqiptarët janë nga të paktët popuj të botës, te të cilët
ekzistojnë dy emra nacionalë,
njëri me përdorim të brendshëm,
konkretisht emri me të cilin ata
emërojnë popullin e vet, e tjetri
emri me të cilin njihen nga bota
e jashtme, përkatësisht“Albania”
dhe “Shqipëri”. Qendra e Studimeve dhe Publikimeve për Arbëreshët shprehet se për të shpjeguar këtë fenomen, profesor
Engjëll Sedaj ka sjellë të dhëna
historike dhe etnologjike.“Duke
cituar edhe emra autoritarë
në fushën e shkencës, ai thekson si argument faktin se edhe

shqiptarët e Italisë nuk e kanë
bartur me vete si emër të popullsisë së tyre emrin“shqiptar”,
ata kanë vetëdijen se janë “arbëreshë””, shprehte Qendra e
Studimeve dhe Publikimeve
Arbëreshe. Engjëll Sedaj është
autor i shumë studimeve për
kulturën, letërsinë dhe gjuhësinë shqiptare. Shkrimet e
para i botoi në vitin 1970-1971
dhe që nga ajo kohë, vazhdimisht ishte i pranishëm në
organet shkencore e letrare,
duke trajtuar tema pak të njohura ose edhe të trajtuara nga
e kaluara kulturore.
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Filmografia është sfondi i ekspozitës, përmes fotografive, dokumenteve dhe kostumeve

“Njëqindvjetori. Fellini në Botë” çelet në COD,
Piro Milkani: Federico Fellini ka lënë gjurmë
të forta në kinemanë italiane dhe botërore
Julia VRAPI

E

kspozita “Njëqindvjetori.
Fellini në Botë” u çel për
publikun në COD. Filmografia është sfondi i ekspozitës,
që vjen e treguar përmes fotografive
të ndryshme, dokumenteve, kostumeve të filmave, posterave dhe sendeve e objekteve, me mbi 120 punime.
Pas Romës, Moskës, Sao Paolos, dhe
Vilnius, ekspozita mbërriti dhe për
publikun shqiptar në COD, nëTiranë.
COD shprehet se është një rrugëtim
mbresëlënës i jetës dhe veprës së
regjisorit të madh italian, Federico
Fellini. Në një reagim të tij regjisori
i njohur Piro Milkani shprehet me
vlerësime për ekspozitën dhe atë
që ajo prezanton për publikun. “Për
mua ishte një surprizë manifestimi i
mbrëmshëm, ku mësova nga organizatorët e kësaj ekspozite lëvizëse në
botë, që ajo me rastin e 100-vjetorit
të regjisorit të madh është organizuar në disa shtete dhe Shqipëria
ishte vendi i katërt”, thotë regjisori
Milkani. Në reagimin e tij regjisori
Piro Milkani ndalet dhe te aktiviteti
dhe kontributi i Federico Fellini-t me
kinematografi. Sipas tij, në filmat e
tij ai dhe kostumet i ka propozuar
vetë, ku në Tiranë nuk mungonin
dhe ato nga filmi“Kazanova”.“Fellini
nuk ishte vetëm regjisor si gjithë të
tjerët, që mund të shkruajnë skenarë
dhe mund të quhet film autor, por ai
bënte dhe piktura, ai propozonte dhe
kostumet, ai propozonte dhe dekore,
etj. Dhe aty në relike dhe gjërave të
ekspozuara ishin dhe kostumet e
filmit “Kazanova”. Në këtë film ai
të gjithë kostumet i ka propozuar
vetë. Aty ishin disa kostume të personazheve të filmit”, vijon më tej Piro
Milkani. Për regjisorin Piro Milkani
ekspozita kushtuar Fellini-t në COD
në kryeministri është një homazh
për regjisorin, që mori disa çmime
Oscar. “Ekspozita ishte një homazh,
që i bëhet një regjisori të madh i
cili në krijimtarinë e tij artistike ka
qenë tepër origjinal, tepër praktik,
tepër agresiv, tepër inovator, tepër
me gjëra të papritura. Por gjithmonë
më gjëra shumë të bukura dhe të
pëlqyeshme.Të pëlqyeshme jo vetëm
nga kritika, por dhe nga publiku

Kalaja e Krujës, nisin
ndërhyrjet shpëtuese
dhe restaurimet

Ekspozita ishte një homazh, që i bëhet një regjisori të madh i cili në krijimtarinë e tij artistike
ka qenë tepër origjinal, tepër praktik, tepër
agresiv, tepër inovator, tepër me gjëra të papritura. Por gjithmonë më gjëra shumë të bukura
dhe të pëlqyeshme. Të pëlqyeshme jo vetëm
nga kritika, por dhe nga publiku i gjerë...
i gjerë. Federico Fellini është një
figurë, që ka lënë gjurmë të forta në
kinemanë italiane dhe botërore. Ai
ka lënë filma të papërsëritshëm dhe
të paimitueshëm”, thotë regjisori i
njohur Piro Milkani.
Puna për ekspozitën
Ekspozita lëvizëse “Njëqindvjetori. Fellini në botë” në COD te
kryeministria vjen pas një procesi
sistematik grumbullimi dhe bashkon aq sa mundet çdo lloj materiali të prodhuar prej tij apo që ka
të bëjë me të, përftuar nga arkiva
publike, private dhe koleksione. Në
materialin e ekspozitës thuhet se
spikat delli dhe frymëzimi i padiskutueshëm i regjisorit në imazhet
që e portretizojnë të gatshëm për të
dhënë udhëzime në shesh xhirim,
në intervistat që zbulojnë pasionin
e tij të jashtëzakonshëm për artin
e shtatë, por edhe anën njerëzore
të mjeshtrit, atë të Federico-s, në

Berat, përfundon restaurimi
i çatisë së banesës në Goricë
Drejtoria Rajonale e
Trashëgimisë Kulturore, Berat, ka përfunduar restaurimin e çatisë së banesës Ago
në lagjen Goricë, monument
kulture kategori e dytë. “Një
tjetër ndërhyrje ka përfunduar.
Restaurimi i çatisë në banesën
e familjes Ago lagjen Goricë
u krye në bashkëpunim me
Chëb Albania dhe konsistoi në zëvendësimin dhe trajtimin e elementëve të drurit
të tavanit të strehës së çatisë”,
shprehet Drejtoria Rajonale
e Trashëgimisë Kulturore Berat. Më herët në këtë banesë

është kryer edhe restaurimi i
fasadës, që përfshiu ndërhyrje
në strukturën e çatmasë dhe
suvatimit të saj, lyerjen me
gëlqere, restaurimin e dritareve, fashaturave, lyerje me
vaj lini e antimol të gjithë
elementëve drusorë duke nxjerrë në pah vlerat e këtij
monumenti shumë pranë urës
së Goricës. Ansambli i lagjes
Goricë shpaloset në pjesën më
të ulët të një lartësie kodrinore,
që kurorëzohet në majë me një
fortifikim të periudhës antike.
Sipas Çelebiut, në shek. XVII
lagjia numëronte 200 shtëpi.

vizatimet e tij kushtuar miqve, atyre
që punonin me të, si dhe në letrat e
dashurisë drejtuar Giulietta Masina-s. Kjo ekspozitë u organizua falë
mbështetjes së: MAECI- Drejtoria
e Përgjithshme për Promovimin e
Vendit; Mibact - Drejtoria e Përgjithshme për artin e Kinemasë
dhe atë Audiovizual; C.O.R. Krijo
Organizo Realizo; Trashëgimtarët
dhe miqtë e Fellini-t. Federico Fellini ( provinca e Riminit , 20 janar
1920 - Romë , 31 tetor 1993) ishte
një skenarist italian dhe regjisor i
njohur ndërkombëtarisht. Fellini
konsiderohet gjerësisht si një prej
kineastëve më të shquar dhe më
me ndikim në historinë e kinemasë.
Titujt e filmave të tij më të famshëm
janë "La Strada" , "Netët e Cabirias"
, "La Dolce Vita", "Amarcord", "La
citta delle donne", etj. Ekspozita do
të qëndrojë e hapur për publikun deri
më 11 tetor në COD.

Në kalanë e Krujës kanë nisur ndërhyrjet shpëtuese dhe restaurimet pas dëmtimit nga tërmeti i 26 nëntorit. Kryeministri Edi
Rama dhe ministrja e Kulturës Elva Margariti inspektuan së fundmi
punimet, që kanë nisur në kalanë e Krujës. Sipas kryeministrit Rama,
paketa e shpëtimit të monumenteve të dëmtuara, e cila financohet nga
Bashkimi Europian dhe donatorë të përveçëm, do të ngrejë cilësinë e
hapësirave të trashëgimisë kulturore, për t’i bërë ato më të vizitueshme
dhe më të qëndrueshme edhe financiarisht. Ministrja e Kulturës Elva
Margariti, duke folur për punën e bërë në kala tha se gjatë muajve të
pandemisë, duke qenë se edhe vizitorët kanë qenë të paktë vëmendja ka qenë te pastrimi
i vegjetacionit, ndërsa
në pjesën e brendshme
shumë shpejt do të jetë një
hapësirë të re që mund të
jetë infopoint. Ministrja
vijoi se në muajt pandemisë u bë një marrëveshje
me Bashkinë e Krujës,
ku Ministria e Kulturës
dhuroi një numër të madh
biletash falas njësive akomoduese. “Kjo ka pasur
impakt pozitiv dhe numër
të shtuar të vizitorëve
shqiptarë sidomos të rinjtë”, tha ministrja Elva
Margariti. Sipas saj, Kruja
pas procesit të rindërtimit do të fillojë të flasë me një tjetër vizion atë të
rijetëzimit.“Kemi hartuar disa paketa projektesh që nuk ndalen vetëm
në restaurimin e monumenteve por duke identifikuar ato objekte, ato
hapësira, ato lloj shërbime, që do sjellin më shumë vizitorë”, vijon
ministrja e Kulturës. Duke folur për Teqen, ministrja Margariti tha se
ajo ishte një nga monumentet më të rrezikuara pas tërmetit dhe janë
hartuar projekte për ndërhyrje.“Projekti u hartua në kohë rekord. Punimet janë realizuar përmes fondit të Prince Klaus, është bashkëpunim
shumë i mirë i institucioneve shtetërore me donatorët e huaj që janë
përgjigjur edhe pas konferencës së Brukselit me ndihma konkrete”,
tha ajo. Kjo kala me trajtë eliptike dhe me perimetër 804 m, zë një
sipërfaqe prej 2.5 ha tokë dhe është ngritur në një kodër shkëmbore.
Gërmimet arkeologjike të vitit 1978 dëshmojnë se kodra ka qenë e
banuar që në shek e III p.e.r. ndërsa kalaja është ngritur në shek.V-VI
e.r. Pranë saj është zbuluar një varrezë e madhe e kulturës arbërore.
Përmendet me emrin e sotëm në shek. e IX bashkë me qytetin e Krujës
si qendër peshkopale. Në shek. XIII-XIV ishte qendra e shtetit të Arbrit.

Komedia “Sot 8 Ditë”, me tre
çmime në festivalin “KoKo Fest”
Në datën 11 shtator teatri
Metropol u përfaqësua në festivalin e komedisë “KoKo Fest”
në Korçë me produksionin ekskluziv“Sot 8 Ditë”, një komedi
shqiptare e shkruar nga Josip
Rela dhe sjellë për të parën
herë në skenën e “MetroFest”
nga regjisorja Elona Hyseni.
Në këtë festival teatri Metropol
bën me dije se ky produksion
mori tre çmime. “Me shumë
kënaqësi ju lajmërojmë se juria
e festivalit “Koko Fest” e vlerësoi produksionin e Metropolit
me 3 çmime. 1-Regjia më e
mirë, Elona Hyseni; 2- Aktori

më i mirë i ri, Erin Kujofsa;
3- Aktorja më e mirë episodike
Klodjana Keco. Ishte kënaqësi
dhe nder të përfaqësoheshim
nga një trupë fantastike dhe
shumë dinamike artistësh. Faleminderit “KoKo Fest” për ftesën
dhe vlerësimin e gjithashtu faleminderit gjithë ekipit të Metropolit”, bën me dije teatri. Me
regji nga Elona Hyseni në këtë
vepër interpretuan aktorët Alba
Shtembari, Elona Hyseni, Erin
Kujofsa, Ermir Hoxhaj, Ermir
Jonka, Klea Konomi, Klodjana
Keco, Xhino Musollari. Muzika
në vepër nga Elgit Doda.

“Lucia di Lammermoor”, premierë
në skenën shqiptare më 2008
Në 1 nëntor 2008 u shfaq
premiera e operas “Lucia di
Lammermoor”, në skenën e
Teatrit të Operës dhe Baletit.
Opera“Lucia di Lammermoor”
me 3 akte është shkruar nga
kompozitori Gaetano Donizetti, libreti nga Salvadore
Cammarano. Regjisor Nicola
Zorzi; as/regjisore Adelina
Muça, skenografia e veprës
u realizua nga Alfredo Troisi. Kostumet nga Teatro del
Maggio Fiorentino, Itali; as/
dirigjent kori Dritan Lumshi.
Mjeshtre kori Suzana Turku
dhe mjeshtër koncertues dhe

dirigjent Gianluca Martinenghi. Në role ishin artistët
Ylber Gjini, Orjana Kurteshi, Francesca Micarelli, Gianluca Terranova, Cristiano
Oliveri, Rudi Sata, Armand
Likaj, Vikena Kamenica dhe
Erlind Zeraliu. Tashmë artistët e TOB kanë rinisur
punën në mjediset e rregulluara pas disa viteve që
vijoi rikonstruksioni në këtë
institucion. Ky sezon i ri i
artistik nisi për artistët në
operën e rikonstruktuar, ku
disa ditë më parë u bë dhe
analiza e punës 4 vjeçare.
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Ministrja Denaj thumbon Dukën: Kërkesat tuaja janë shantazh ndaj qeverisë
Përplasjet mes FSHF-së, që mbështet Ligën
profesioniste në katër kërkesat e famshme
të saj, dhe qeverisë, solli dje daljen e zyrtares
qeveritare të Ministrisë së Financave dhe të
Ekonomisë, Anila Denaj, për të dhënë sqarimet
e saj për këtë çështje. Ministrja pati një reagim
për mediat për të folur lidhur me katër kërkesat
e Ligës Profesioniste që të zgjidhet çështja e
bojkotit të futbollit në Shqipëri, por duke ftuar
ligën të ulet në tryezë për të biseduar dhe për
të diskutuar dhe jo për të vënë kushte e për t’i
bërë shantazh qeverisë në distancë.“Dje nuk ka
pasur një komunikim dhe sot dalim publikisht
për dy arsye. E para për kërkesat dhe çfarë ka
bërë qeveria Rama për sportin në vitin e fundit.

Futbolli nuk mund të jetë mjet shantazhi. Kërkesat për investim janë. Nuk është viti i duhur,
nuk e pranuam as vjet. Nuk e kemi pranuar
edhe vjet. Në ligjin e tatimit të të ardhurave
kemi miratuar dy ndryshime. Kemi rritur nga
3 në 5 % shumën e zbritshme. Së dyti, për çdo
kompani me shpenzim mbi 100 milion lek,
njohim trefishin e sponsorizimit. Kjo është një
zgjidhje për financim të shëndetshëm”, theksoi
ajo. Më pas komentoi angazhimin e qeverisë
për ta zgjidhur këtë çështje, por pati kritika ndaj
lëvizjes së FSHF-së.“Kemi folur për formalizim.
Është një përpjekje e qeverisë prej ditës së parë.
Kemi folur për informalitetit në tregun e punës,
ku nuk bën përjashtim as futbolli. Kuptojmë nev-

ojën për kohë dhe kemi miratuar që për dy vite
të mos njihet tatimi mbi pagën. Kërkesa është
që të bëhet 10 vite, por është një kohë shumë e
gjatë”, nënvizoi më tej ministra Denaj. Në fund
titullarja e ekonomisë foli për kërkesën e bërë
për faljen e kamatëvonesave, ku tha se jemi të
destinuar për të diskutuar.“Kërkesa e tretë është
ajo e faljes së kamatave. Ndihemi krenarë që për
energjinë, që u formalizua dhe e justifikoi faljen
e kamatëvonesave. Jemi të hapur për të diskutuar. Kërkesa tjetër lidhet me TVSH-në, nga 20
për qind në 6 për qind. E kemi miratuar këtë vit
për të gjitha ndërtimet në ambiente sportive.
Të kërkosh për çdo shërbim, bëhet fjalë për një
kërkesë shumë të zgjeruar”, përfundoi Denaj. .

Deputeti i PS-së, i zgjedhur si negociator nga qeveria, ka sulmuar Dukën dhe zëvendësin e tij

Fidel Ylli: Liga është Duka, sjellja e
FSHF politike, pse nuk ulen në tryezë ?
Adriatik BALLA

L

iga Profesioniste e futbollit
ka vendosur bojkot të kampionatit për shkak të kushteve të paplotësuara që ajo
i kushte vënë në mënyrë ultimative
qeverisë. Ky bojkot është mbështetur
fuqishëm nga FSHF dhe presidenti i
saj Armand Duka. Por të gjithë e dinë
që Liga në vetvete është vetë FSHF,
dhe nuk janë të paktë ata që besojnë
se ky bojkot është iniciuar e zbatuar
në përpikmëri nga vetë “bosi” i federatës. I konsideruar shpesh “Enveri
i futbollit”, në radhët e komunitetit
sportiv, Duka mobilizoi presidentët e
klubeve, alias anëtarë të Ligës, që të
bëjnë presion për arritjen e kushteve.
Kërkesat në thelb janë katër, por
puna ka shkuar deri aty sa liga nuk
pranon as të shkojë ë negociata. Në
këto rrethana, kur diskutimi mungon,
ka shpërthyer negociatori i qeverisë,
FidelYlli, që ka sulmuar Dukën, duke
e barazuar me ligën. Duke folur nga
konferenca e shtypit e organizuar tek
Ministria e Financave, Fidel Ylli nuk
i kurseu as ironitë, kur tha se kush
është kjo liga, ku e ka selinë, kush
e përfaqëson? “Jemi ngarkuar nga
kryeministri i Shqipërisë për 4 pikat
e Ligës Profesioniste. Sa për dijeni, jo
vetëm kryeministri, por edhe kryetari
i parlamentit më kanë deleguar mua
për të negociuar me këto grupe interesi. Siç e patë edhe dje, në tavolinë
me mua ishin të gjithë ata që kanë një
eksperiencë të madhe në këtë fushë.
Pritëm Ligën Profesioniste të vinte.

Sa për dijeni kam një shkresë që i
dërgohet kryeministrit dhe kryetarit
të parlamentit. Ndër të tjera thuhej se
janë gati për t’u takuar. Unë i ftova dhe
në moment Edvin Libohova më tha:
“Jam shumë i lumtur që do të takohemi. Ne bëjmë gati vendin e takimit.
Më sugjeruan “Air Albania”, por në
fund vendosëm që ta bëjmë takimin
te Ministria e Financave. Unë dua të
bëj një pyetje: Ku e ka Liga selinë? Sa
e ka buxhetin? E ka 0! Arbitrat kush
i cakton? Federata! Politikat e zhvillimit? I cakton Federata! Unë mendoj
se duhet të dalë hapur presidenti i
FSHF-së bashkë me grupin që ka
iniciuar. Të gjitha kërkesat ne i kemi
analizuar, por s’është normale kjo që
t’i bësh presion qeverisë. Futbolli prej

30 vitesh është informal. Nuk është
normal, që qytetarët të shkojnë në
bashki dhe të japin taksa një miliardë
për një klub të Kategorisë së Dytë. Zgjidhja nuk behet nëpër studio, por në
tavolinë, të mblidhemi dhe të flasim
për ato. Për ligjin e sponsporizimit
do ulemi të flasim, pasi as unë nuk
jam i kënaqur me këtë që është tani”,
theksoiYlli.
Qeveria i bëri selinë federatës,
sporti larg politikës
Duke folur më tej për situatën e
krijuar, Ylli vijoi të thumbojë FSHFnë dhe krerët e saj, Dukën dhe
Libohovën, për shpalosje kriteresh
politike, porYlli tha se sporti duhet të
qëndrojë larg politikës.“Ligji i sportit
ka kaluar në kuvend me 90 vota, e

Ismajli prezantohet tek Specia, mesazh
special nga klubi i parë në karrierë
Për kuqezinjtë po fryjnë
erëra të mira në këtë start të
sezonit të ri, pasi një pjesë kanë
mundur të sigurojnë transferime
të bujshme. Kështu, Ardian Ismajli hodhi një hap të rëndësishëm
në karrierë teksa në ditën e
djeshme u zyrtarizua kalimi i tij
në Serinë A te klubi i Specias,
nga Hajduku i Splitit. Mbrojtësi
i kombëtares i shtohet kështu
kolonisë së shqiptarëve që aktivizohen në elitën e futbollit italian,
ndërsa ka shansin e artë në karrierë për të treguar vlerat e tij dhe
më pas të ketë mundësinë për t’u

bërë pjesë e një klubi edhe më
të rëndësishëm. Ndërkaq, lajmi
për kalimin e Ismajlit në Itali ka
gëzuar pa masë edhe klubin e 2
korrikut në Kosovë, atje ku lojtari
hodhi hapat e parë në futboll teksa ishte pjesë e këtij klubi nga viti
2010 deri në 2015 për t’u transferuar më pas në Kroaci. Klubi i
2 korrikut ka pasur një mesazh
për Ismajlin, ndërsa theksojnë se
kalimi i tij në Serinë A i motivon
edhe më shumë për të punuar.
“Një tjetër futbollist i rritur e i
formuar si futbollist në shkollën
e futbollit “2 Korriku”, sot ka

bërë hapin e madh në karrierë,
duke kaluar tek skuadra italiane
Spezia Calcio, që garon në Serie
A. Bëhet fjalë për Ardian Ismajlin,
23-vjeçarin prishtinas, i cili për
shumë vite me radhë ishte pjesë
e klubit verdheblu. Lajmi për
kalimin e Ardianit tek skuadra e
Spezia Calcio na lumturon jashtë
mase si dhe motivon futbollistët,
trajnerët e stafin drejtues që klubi
të vazhdoj punën intensive edhe
më tutje. Ardianit përsëri i urojmë
gjithë të mirat në jetë si dhe në
karrierën e tij si futbollist”, thuhet
në mesazhin e klubit.

ka mbështetur edhe federata. Ky ligj
është kushtetuta e sportit. Për këtë duhet të flasim, nëse është ligj europian
apo jo. Çfarë janë probleme shtesë
për sponsorizimin, duhet të hiqen.
Janë bërë fusha, që i ka investuar nga
UEFA dhe FIFA. Ne kemi thënë se të
gjitha materialet do futen pa takse dhe
pa doganë, për të ndihmuar sportin. I
bëmë zyrat FSHF, pasi kemi si prioritet sportin. Ky është bashkëpunimi
që ne duhet të bëjmë me FSHF-në. I
kërkovaTares të më shpjegojë dhe më
tha, që nuk ka asnjë lidhje bashkia e
Romës me Lacion. ‘Është kthyer në
një biznes privat’. Edvin Libohova
është kryetar i komitetit dhe tashmë
është vënë kryetar i Ligës. FSHF-ja
e bëri edhe njëherë për t’i hedhur hi
syve UEFA-s dhe FIFA-s. Nuk mund
të pranoj unë që si qytetar të pranoj
që taksat e mia të bëhen rroga për
skuadrat. Sa me djeg mua sporti, nuk
i djeg askujt këtu. Unë jam këtu për të
kontribuar për sportin. Këto janë politike, pasi ja erdhën zgjedhjet në prill.
JO! Sporti larg politikës. Sporti duhet
të na bashkojë. Çfarë të bëjmë ne, kur
këta nuk vijnë të diskutojmë.Të vijnë
të na thonë çfarë duan”, tha më tejYlli.
Në fund, ka një ftesë sërish për debat,
duke ftuar Ligën (nënkupton FSHFnë) që të ulet në tryezën e bisedimeve.
“Unë jam në krahun e tyre, kam dy
ditë bëj debate me ministren. Nuk
bëhet fjalë vetëm për futbollin, por
për gjithë sportin, pasi ende nuk ka
pista. Na është bërë mendja vetëm
futboll, por jo, duhet të shikojmë të
gjithë sportin”, përfundoiYlli.

SULMUESI

Lacio zyrtarizon
Muriqin, zbulohen
shifrat financiare
Një nga lëvizjet më të bujshme
të këtyre ditëve nga lojtarët shqiptarë
ishte kalimi tek Lacio i kosovaritVedat
Muriqi. Ndërkohë, Lacio e ka konfirmuar transferimin e yllit të Kosovës,
Vedat Muriqi. Muriqi te Lacio është
transferuar nga Fenerbahçe. Ai te
klubi nga Roma erdhi të dielën dhe iu
nënshtruar testeve mjekësoreve. Është
zyrtarizuar vetëm sot.“SS Lacio njofton
për blerjen e futbollistit Vedat Muriqi
nga Fenerbahçe”, ka shkruar në faqen
zyrtare të Lacios. Muriqi me Lacion ka
firmosur kontratë pesëvjeçare, ndërsa
raportohet se janë paguar 17.5 milionë
euro për transferimin e tij. Shifra e
shpërblimit mund të rritet deri në 20
milionë euro varësisht nga bonuset.

EUROPA LEAGUE

Kukësi nuk merr prioritet
nga Volfsburgu, gjermanët
me mendjen në merkato
Kukësi pret Volsfburgun të enjten,
në një duel mjaft të rëndësishëm për
turin e dytë eliminator të Ligës së Europës. Përballë janë gjigantët gjermanë
që duket se nuk e kanë marrë seriozisht
skuadrën tonë nënkampionë.Volfsburgu, më tepër se te Kukësi, në këto ditë
është përqendruar në merkato, aq sa
dhe në mediet vendase klubi gjerman
më tepër mendon për sfidën e raundit
të 3-të ndaj ukrainasve të Tesnës, ku
madje theksohet dhe fakti që klubet
e Bundesligës nuk kanë bilanc pozitiv me ato ukrainase, duke e quajtur
pothuajse të kaluar rivalin verilindor.
Mbetet të shihet si do të shkojë ndeshja,
por Kukësi ëndërron të shkojë në turin
tjetër, paçka se gjermanët janë favoritë.

LËVIZJA

Bylis bën një tjetër
goditje në merkato, afron
portierin e Shpresave
Klubi i Bylisit nuk ndalet në merkato dhe ballshiotët sapo kanë zyrtarizuar portierin që ka qenë pjesë
e Tiranës në sezonin e shkuar. Pano
Qirko, portieri vlonjat i Shpresave
U-21 firmos për 3 vitet e ardhshme
duke u bërë pjesë e Bylisit. Qirko
është një portier me të ardhme dhe
në Superiore ka luajtur me Flamurtarin dhe Tiranën. Portieri Qirko
është prezantuar sot në ambientet e
klubit nga presidenti Besnik Kapllanaj. Ballshiotët këtë verë e kanë
ndërtuar strategjinë duke afruar në
merkato sa më shumë lojtarë të rinj
të talentuar, që nga porta e deri në
sulm. Ja postimi në faqen zyrtare pak
minuta më parë nga klubi ballshiot.

GAZETA SOT

SOT sport

E Mërkurë 16 Shtator 2020

21

www.sot.com.al

Kosova rrit kuotat ndërkombëtare, 7 lojtarë pjesë e top-ligave europiane
Këtë edicion merkato ka qenë relativisht e
frytshme për futbollistët me origjinë shqiptare.
Ata të Shqipërisë janë pëlqyer fort në Itali dhe
në Turqi, kurse ata të Kosovës edhe në Holandë,
Belgjikë, Gjermani dhe Francë. Padyshim që
Kosova ka futbollistë të talentuar që janë një
bazë e mirë për të ardhmen e përfaqësueses së
saj. Sikurse raportojnë edhe mediat sportive në
Prishtinë, ligat më të forta evropiane janë bërë
vatër e futbollistëve“Dardanë”. Ata kanë nisur të
zënë rrënjë thuajse në çdo ligë të madhe, e më së
shumti në kampionatin italian dhe në atë francez.
Kampionati italian i futbollit ka nisur të vërshohet
nga lojtarët e Përfaqësueses së Kosovës.Asnjëherë
më parë nuk ka pasur më shumë lojtarë“Dardanë”

në Serie A sesa që do të ketë në sezonin 2020/2021.
Në fakt, do të jenë katër futbollistë verdhekaltër
që do të paraqiten në njërën prej ligave më të
forta në Evropë. I fundit që zbarkoi në Itali ishte
Vedat Muriqi. Sulmuesi kosovar tash e tutje do t’i
mbrojë ngjyrat e Lacios, të cilës iu bashkua nga
Fenerbahçe pas eksperiencës së shkëlqyeshme
në Turqi. Paraprakisht, javë më parë në Serie A
kishte zbarkuar edhe MërgimVojvoda. Mbrojtësi
i djathtë kosovar i ishte bashkuar Torinos nga
Standard Liege. Tek ekipi “Granata”, 25 vjeçari
do ta gjejë shokun e tij të skuadrës tek Kosova,
Samir Ujkani. Kapiteni i Përfaqësueses do ta
kalojë sezonin e dytë në Torino. Dhe, futbollisti i
katërt i Kosovës që do të luajë në Serie A edhe këtë

vit është Amir Rrahmani. Pasi e kaloi një sezon
mjaft pozitiv nëVerona, qendërmbrojtësi kosovar
iu bashkua Napolit, me të cilin nënshkroi qysh në
janar. Krahas Italisë, futbollistët e ekipit kombëtar
të Kosovës kanë depërtuar edhe në ligat tjera më të
forta evropiane. Në Francë do të luajnë tre lojtarë:
Arbër Zeneli eValon Berisha në Reims dhe Bersant
Celina në Dijon. Ndërkaq, në Itali luajnë edhe disa
futbollistë të tjerë nga Shqipëria dhe Kosova, të cilët
luajnë për Kombëtaren Sqiptare. Lëvizja e Muriqit
tek Lacio në Itali, e Ismajlit tek Specia, e Rrahmanit
tek Napoli, apo dhe Kumbulla që së fundmkji po
përflitet tek Roma, tregojnë se lojtarët shqiptarë
janë rritur shumë në cilësi gjatë viteve të fundit
dhe po“pushtojnë”kampionatet cilësore europiane.

Bardheblutë po përgatiten për të bërë hapin e madh, presidenti optimist për objektivin

Tirana po projekton fazën e
grupeve në Ligën e Europës,
Halili: I kemi sytë nga shorti

Adriatik BALLA

T

irana po mendon të shkruajë
historinë këtë sezon të Ligës
së Europës. bardheblutë kanë
mundur të arrijnë deri në
fazën“play-off”të këtij aktiviteti, kjo falë
edhe fatit në hedhjen e shortit të turit
të dytë të këtij kompeticioni, ku goglat
përcaktuan që nga grupi i skuadrave që
erdhën pas eliminimit në Champions
dy prej ekipeve të shkonin direkt në
“play-off”dheTirana e pati këtë fat. Pra
bardheblutë janë vetëm një hap larg
fazës së grupeve, një ëndërr për ekipet
tona, që deri më sot e ka realizuar
vetëm Skënderbeu i Korçës.
Halili beson tek mrekullia
Siç theksuam dhe më lart,Tiranën
e ndajnë 90 minuta apo edhe më
shumë nga pjesëmarrja në Ligën e
Europës. Bardheblutë me pak fat kanë
mbërritur në “play-off” dhe tashmë
presin të mësojnë emrin e kundërshtarit që do të kenë përballë. Presidenti
i Tiranës, Refik Halili shpreson në një
short të favorshëm, edhe pse e di se
në këtë fazë të gjithë kundërshtarët
janë të fortë. Në një intervistë për
Vizion Plus, Halili shprehet se do të
ishte një mrekulli sikur ndeshjen e cila
konsiderohet finale, ta luanin në shtëpi
me prezencën e një numri të caktuar
tifozësh.“Dëshira është e madhe që të
kemi një kundërshtar jo të fortë. Kjo
është një pjesëmarrje e cila ngado

që të rrotullohesh kundërshtari do
të jetë i denjë. Fakti që seleksionimet
vijnë duke u forcuar, skuadrat e lehte
eliminohen. Unë jam optimist si person,sepse shikojnë skuadër shumë të
mirë, shikoj një grup kompakt. Këtë
e kanë treguar dhe në dy ndeshjet
që kanë zhvilluar . Ditën e ndeshjes
do ta konsideroja dhe një mbështetje
nëse do të na binte ndeshja këtu në
kryeqytetin tonë dhe nëse do ishte dhe
pak tifozë do të ishte një mrekulli dhe
një fat shumë i madh. Unë kam besim
tek kjo skuadër që ne do marshojmë
dhe do ecim shumë përpara”, u shpreh
Halili. Një optimizëm që jep shpresë
në kampion bardheblu, pasi Tirana i
ka cilësitë e duhura për të bërë realitet
këtë ëndërr dhe të nderojë futbollin

shqiptar këtë sezon, për të mundësuar
pjesëmarrje në fazën e grupeve që
është kulmi për një ekip të Superiores.
Tirana fiton miqësoren
me Vllazninë
Tirana luajti dje një takim miqësor
në“Selman Stërmasi”ndajVllaznisë, të
cilën e fitoi me përmbysje 2-1. Fillimisht
shënoiVllaznia me penallti në minutën
e 17-të, me anë të Dungës, kurse në fund
të pjesës së parë bardheblutë barazuan
nga një autogol i shkodranëve që nuk e
përballoi presionin e Muçit. Në minutën
e 86-të, kur ndeshja po i shkonte fundit,
Tirana shënoi golin e fitores me anë të
Albion Avdijajt. Ky ishte një test për të
dy trajnerët, sidomos teknikun Egbo të
Tiranës, i cili po përgatit një ekip të denjë për“play-off”-in e Ligës së Europës.

Broja: Debutimi me Shqipërinë ishte
special, tek Viteshe presin nga unë
Në këtë merkato të këtij edicioni shumë lojtarë shqiptarë ndryshuan destinacion, në kërkim të
skuadrave më cilësore dhe kampionateve më të mira europiane, por
pati dhe prej atyre që ndryshuan
ekip më të mirë në një ligë më të
lartë për të shkuar në një skuadër
më pak të njohur në një kampionat
më të dobët, dhe e gjitha kjo për të
mundësuar që të aktivizohet më
shumë në fushë. Një lëvizje të tillë
bëri edhe sulmuesi i Kombëtares,
Armando Broja, i cili dje ka gjetur
për herë të parë rrugën e rrjetës
me Viteshen. Edhe pse ishte fjala

për një ndeshje miqësore ndaj
Utreht, sulmuesi i talentuar jep sinjalin se është gati të marrë përsipër
repartin ofensiv të skuadrës edhe
në kampionat. Pas kësaj ndeshje,
19-vjeçari u shpreh se ai vjen nga
një klub i madh si Çelsi dhe se ka
shumë besim te vetja. Ndër të tjera,
Broja thekson se debutimi me kombëtaren ishte special.“Po mësohem
shpejt me gjërat e reja, pasi jam
bashkuar me klubin në fundin e
përgatitjeve. A jam gati për të luajtur vazhdimisht? Unë stërvitem
dhe punoj shumë, bëj më të mirën
në fushë dhe më pas gjykimet ia

lej trajnerit. Goli? Luajta një futboll
të mirë. Skuadra ishte mirë dhe si
pasojë e kësaj rastet për të shënuar
do të vijnë natyralisht. Sapo kam
arritur te Viteshe, por pritshmëritë
janë të larta.Vij nga Çelsi, një klub i
madh.Ata presin një performancë të
shkëlqyer nga unë. Duhet të tregoj
kualitetet e mia dhe të shënoj gola.
Duhet gjithashtu të bind Çelsin për
të më rikthyer në Premier League.
Debutimi me kombëtaren? Ishte
shumë special. Vjet kam shënuar
30 gola me të rinjtë dhe rezervat e
Çelsit, ky instikt vrasësi duhet të
vazhdoj teViteshe”, u shpreh Broja.

Granada zbarkon në Durrës, ndeshja
në “Niko Dovana” të enjten
Ndërkohë që Tirana ëndërron
fazën e grupeve, nesër në Durrës vjen
një skuadër e madhe spanjolle, Granada, të përballet me Teutën tonë. Në
fakt, Granada përgatitet për debutimin
europian e ndërgjegjshme se duhet të
mbajë lart dhe emrin e klubeve spanjolle në Europa League, ku shumë pak
skuadra nuk ia kanë dalë të kualifikohen për në fazën e grupeve. Pas fitores
me Athletik Bilbaon, ekipi seancën e
fundit e kreu në qendrën e saj stërvitore, ku vëmendja ishte mbi të gjitha
te rikthimi iYan Eteki, që u rikthye me
grupin pas periudhës së karantinës,
teksa kishte rezultuar më parë pozitiv
me Covid 19. Mesfushori pritet të jetë
pjesë e ekipit që do të luajë në Durrës
ndajTeutës, ndërsa nuk do të udhëtojnë
me skuadrën sipas të gjitha gjasave,
Neyder Lozano dhe Aleks Martinez, që
nuk ishin pjesë e ekipit as në seancën
e fundit stërvitore. Qendërmbrojtësi
kolumbian pati sërish shqetësime fizike
dhe mund t’i nënshtrohet madje dhe një
ndërhyrje kirurgjikale. Sipas mediave
iberike atmosfera në ekipin e Granadës
është tejet pozitive dhe ekipi është
besimplotë sa i përket një kualifikimi
në raundin tjetër. Granada seancën
e fundit stërvitore ka parashikuar ta
zhvillojë të mërkurën në stadiumin
“Niko Dovana”. Ndeshja mes Teutës
dhe Granadës do të luhet në orën 19:00.

MBROJTËSI

Kumbulla shumë
pranë Romës,
firma punë orësh
Nga sa raportojnë mediat italiane, presidenti i Hellas Veronës,
Maurizio Seti, në mungesë të ofertave
zyrtare të Lacios dhe të Interit, ka
arritur një akord paraprak me Romën
për huazimin e Marash Kumbullas
për një sezon me detyrim blerjeje për
shifrën e 30 milionë eurove verën e
ardhshme. Një lëvizje e zgjuar kjo e
Romës, por që të konkretizohet duhet
që Kumbulla të pranojë transferimin
te verdhekuqtë. Në fakt dëshira e talentit shqiptar është të vihet në dispozicion të Antonio Contes te Interi, por
zikaltrit përpara se të tentojnë afrimin
e kuqeziut duhet të largojnë disa futbollistë në repartin e tërhequr pasi
për momentin janë të mbipopulluar.

TRAJNERI

Gjoka: Botoshani
ekip i fortë, por mund
të kalojë Shkëndija
Shorti i turit të dytë në Ligën e
Europës i dha Shkëndijës së Tetovës
Botoshanin e Rumanisë. Skuadra
e trajnerit Ernest Gjoka do ta luajë këtë takim në transfertë. Megjithatë, Gjoka thotë se ka besimin
se nëse ekipi i tij është i qetë mund
t’ia dalë të marrë kualifikimin e
shumëdëshiruar, pavarësisht cilësisë së kundërshtarit. “Botoshani
është shumë cilësor dhe nga më
të mirat në Rumani. Ka lojtarë që
bëjnë diferencën. Dimë pikat e forta
dhe të dobëta të kundërshtarit. Nëse
do jemi të qetë dhe qartë në anën taktike, si dhe të freskët fizikisht, ndeshja
do bëhet shumë e vështirë dhe më pas
nuk i dihet se kush e kalon turin”, u
shpreh trajneri Ernest Gjoka.

EKIPI

Luftëtari në krizë të plotë,
dje bojkotoi stërvitjen
Ka klube në Shqipëri që marrin
një farë shkëlqimi të përkohshëm, falë
investimeve të momentit, e më pas
bien në“humnerë. I tillë është Luftëtari.
Lojtarët bojkotojnë stërvitjen e sotme
pasi drejtuesit janë “zhdukur” dhe nuk
po i japin asnjë zgjidhje situatës. Unanimisht skuadra ka vendosur të mos
dalë në të dyja seancat e parashikuara
për sot, ndërkohë që ka munguar në
Gjirokastër edhe vetë trajneri serb,
Marko Jovanoviç. Gjyqet e shumta dhe
borxhet e lojtarëve të huaj dhe shqiptarë,
e tashmë bojkoti, duket se e bëjnë një
fillim aspak premtues të sezonit të ri për
Luftëtarin me shumë histori, por që nga
ish-drejtuesit apo dhe drejtuesit është
duke u katandisur si mos më keq.
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Miley Cyrus: Albumi i ri në muzikë
do të reflektojë se kush jam
Këngëtarja e njohur Miley Cyrus ka folur për
frymëzimet e saj në albumin e ri, duke thënë se do të
pasqyrojë atë që me të vërtetë është ajo. Këngëtarja
së fundmi bëri rikthimin me këngën e re “Midnight
Sky”, për të cilën konfirmoi se është pjesë e albumit
të ri. Duke folur në një intervistë të re për radion
franceze, NRJ, Cyrus zbuloi se kënga e parë ishte
shumë presion, pasi tregon shumëçka. “Në setet e
mia, unë mbuloj Britney Spears në Metallica, kështu
që albumi im i ri do të reflektojë se kush jam, e cila
është thjesht lloj i të gjitha pjesëve të ndryshme të
frymëzimit dhe ndikimit”, tha ajo. Ndërkohë, biondja
së fundmi akuzoi MTV për seksizëm pas një takimi në
prapaskenë gjatë xhirimeve për ceremoninë e ndarjes

së çmimeve VMA të këtij viti. Këngëtarja interpretoi
“Midnight Sky” në ceremoninë e muajit të kaluar
dhe, ndërsa fliste në The Joe Rogan Experience ajo
tregoi për mënyrën se si kërkoi t’i fiknin dritat gjatë
performancës, diçka që ajo thotë se përdoret vetëm tek
gratë.“Drita e bukurisë përdoret gjithmonë tek gratë
dhe thashë të fikni dritat. Ju kurrë nuk do t’i thonit
Travis Scott ose Adam Levine se ai nuk mund ta fikte
dritën e bukurisë”, tha Cyrus për Rogan. Një vit më
parë këngëtarja Miley Cyrus mori shumë vëmendje
për jetën e saj dhe për shkak të divorcit me Liam
Hemsworth. Hemsworth 29-vjeç, paraqiti divorcin për
t’u ndarë nga Cyrus në gusht të 2019, shtatë muaj pas
martesës së tyre më 23 dhjetor 2018.

FJALEKRYQI SOT

Seriali “For Life” ndërpret
xhirimet në New York

Seriali i ri dramatik “For Life”,
në të cilin reperi i famshëm“50 Cent”
shërben si producent ekzekutiv,
ndërpreu xhirimet në New York të
premten për shkak të problemeve
me testimin e COVID-19 të aktorëve
në shesh-xhirim.“Si rrjedhojë e disa
rezultateve të paqëndrueshme të
testeve, dhe për shkak të kujdesit,
ne kemi ndaluar xhirimet më herët”,
tha një përfaqësues i Sony Pictures
Television, në një deklaratë për
Deadline. Seriali “For Life” kishte
nisur xhirimet në lagjen Queens të
NewYorkut, edhe pse“50 Cent”nuk
u pa në skenë në atë kohë. Seriali,
i cili filloi xhirimet e sezonit të tij
të dytë më 26 gusht, besohet të jetë
prodhimi i parë që do të rikthehet
dhe do të funksionojë në NewYork,
që nga mbylljet masive për shkak të
krizës së koronavirusit.

HORIZONTAL

VERTIKAL

1- Lloj takije prej cohe që mbajnë disa banorë të Lindjes së Mesme,
zakonisht e kuqe. 4- Ka për kryeqytet Jemeni në Gadishullin Arabik. 7Shamatë. 12- Pinci, tek filmi “Dy herë mat” 13- Është institucion riedukimi.
14-Jitzhak ... ish-kryeministër izraelit që e vranë më 1995. 15- Ndryshe për
shumëzuesin. 17- Janë pajisjet që vihen në skenën e teatrit. 18- Në fillim të
bisedës. 19- Goli në stadiumin e Juventusit. 20- Njëri muaj i vitit. 21- Një fjalë
pa shkak. 22- Rita e humorit 23- Mali i ... plazh afër shkëmbit të Kavajës. 24Shkurre e egër që bën kokrra të kuqe që hahen. 25- Organizata e Atlantikut
tëVeriut. 26- Qytet në veriperëndim të Italisë, pa të fundit. 27- Aktori Spiro ...
28- Krasta i RTV. 29- Mostër, yrnek. 30- Kola i të përndjekurve politikë. 32Humoristi anglez Atkinson në inic. 33- Lumi i Londrës. 34- Dule i politikës.
36- Janë ato të kokosit. 37- Arshi gjuhëtar, akademik dhe filozof shkodran.
38- Tase e volejbollit. 39- Ndryshe i thonë tregues. 40- Aktorja amerikane
Rajan, e shquar. 41- Atij nuk i dridhet bebëza e syrit.

1- Organizata botërore e futbollit. 2-Tase e volejbollit. 3- Një filozof grek.
4- Janë 114 Kapitujt e Kuranit. 5- Kafshë e egër e pyjeve tona. 6- Ndërmareja
Grumbullimit. 7-Plikot. 8- Sheshi para shtëpisë. 9- Automjetet e transportit
ndërkombëtar. 10- Energji Natyrore. 11-Grupi që drejton një institucion apo
ndërmarrje. 13- Ish-mjeku apasionant Arqile... 14- Cipa e kokërdhokut të syrit.
16- I thërrasin motrës së nënës apo të babait. 17- Njeri i mefshtë që s'para mbush.
18- Nuk është metal, i fortë, i zi që përdoret në metalurgji e në mjekim, simboli
kimik“Bo”. 20- Ish-futbollisti i Dinamos .... Çiraku. 21- Është aneks i një objekti
të madh ndërtimi. 22- Tip autoveture ruse. 23- Kolosi i ... një ishull grek që njihet
për një nga shtatë mrekullitë e botës së vjetër. 24- Ai jeton në manastir . 25- Ndoka i politikës, i shquar. 26- Futbollisti i Bajernit Myler. 27- Janë kodra prej rëre
në shkretëtirë. 29- Shkrimtari Dodani. 30-Vendosja e gjerave mbi njëra-tjetrën.
31- Sëmundja e pulave, i pashquar. 33- Një numër. 34- Barelë primitive. 35- Fara
e këngës. 36- Aleanca Demokratike. 37- Fill i hollë pambuku.
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Drita e fikur

Pasi ranë për të fjetur dy
shokët njëri prej tyre pyeti tjetrin i
cili ndodhej në shtratin e poshtëm:
-A e fike dritën?
Shoku tjetër ngrihet nga
krevati ndez shkrepësen dhe e
drejton nga llamba dhe më pas i
përgjigjet shokut tjetër:
-Po, e paskam fikur.

Takimi

Dy mike pasi janë kthyer nga
një festë që kishin zhvilluar në
diskotekë bisedojnë. E para e pyet:
-Si ia kalove mbrëmë në
darkë?
Shoqja përgjigjet:
-U mërzita, nuk njoha asnjë
person të këndshëm dhe nuk më
kërkuan as numrin tim të telefonit. Po të si ia kalove? Mund të
tregosh?
Vajza, edhe kjo e mërzitur
përgjigjet:
-Unë njoha një djalë tepër të
këndshëm dhe simpatik. Pas asaj
që ndodhi me ish të dashurin tim,
tani u ndjeva më mirë. U puthëm
dhe fjetëm bashkë.
Shoqja e cila çuditej nga mërzitja e saj e çastit e pyet:
-Po, atëherë pse je kaq shumë
e mërzitur. Si shkoi më pas?
Vajza:
-Rutina e zakonshme, ende
nuk më ka telefonuar edhe pse
kanë kaluar disa orë.
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Britani, burri mbulon
fytyrën me gjarpër
Një burrë nga Britania e Madhe ka habitur të gjithë pasagjerët, që ishin në autobus
kur u fut brenda për të udhëtuar nga Swinston drejt Manchesterit. Në vend të maskës,
në fytyrë ai kishte vendosur një gjarpër gjigant ,që e kishte mbështjell në formë të një
shalli. “Fillimisht mendova se mund të ketë
vendosur ndonjë maskë të pazakontë. Por
kur e pashë gjarprin duke u mbështjell edhe
në tubin e autobusit, mbeta e habitur. Askujt
nuk i pengonte, përkundrazi u është dukur
diçka argëtuese”, ka deklaruar një pasagjere.
Shumë shtete e kanë bërë të obligueshme
bartjen e maskës mbrojtëse në transportin
publik, por disa qytetarë kanë gjetur metoda
të pazakonta për ta mbuluar fytyrën.

Përgjigjet e fjalëkryqit

TikTok zgjedh rrugë tjetër
në vend të shitjes
Kompania, që ka në pronësi TikTok ka
rënë dakord që të bëhet partneri i besuar
teknologjik i aplikacionit të shpërndarjes së
videove. Detajet e plota pritet të zbulohen, por
qëllimi është që të shmanget dëbimi i aplikacionit nga SHBA.Trump e konsideron aplikacionin dhe shërbime të ngjashme kineze, si
kërcënim për sigurinë kombëtare dhe i akuzon
për spiunazh për llogari të Pekinit. Aktualisht
kompania që kaTikTok në pronësi ByteDance
ka mohuar çdo akuzë.Madje thotë se ka marrë
masa të jashtëzakonshme për të mbrojtur privatësinë dhe sigurinë e përdoruesve tëTikTok,
në SHBA dhe Singapor.TikTok ka pasur afat
deri më 15 shtator të shitet tek një kompani
amerikane ose të dëbohet.

Fjalëkryq i shifruar

HORIZONTAL

VERTIKAL

1- Njeri i mefshtë që s'para mbush. 4Opera e parë shqiptare nga Prenk Jakova.
7- Gadishull në Gjirin Persik apo Detin e Kuq.
9-Një kompozitor i madh austriak. 11- Është
organizatë terroriste baske. 13- Kafshë e
egër e pyjeve tona. 14- Shkrimtari gjerman
Tomas ... 16- Paolo ... ish-futbollist italian i
Juves. 18- Kuçedër. 19- Këngëtarja popullore
Rasha. 20- Një fshat i Tiranës afër Baldushkut.
21- Një shenjë e horoskopit. 22- Hyskja aktor,
( R = T). 23- Organizatë Demokratike Orosh.
24- Roli i një humoristi në një film. 26- Zyra
Operative. 27- Është hamall në port. 28- Në
fillim të bisedës. 29- Ish-futbollisti gjerman
Rudi ... 30- Patrioti Sadria. 31- Shkrimtari
Andoni. 32- Ndërtesa ku ushtron funksionet
e saj një organ drejtues. 33- I thonë edhe uror,
copë çeliku për të ndezur eshkën. 34- Nasi
shkrimtar. 35- Iliri regjisor. 37- Vendqëndrim
i anijeve para se të hyjnë në port. 39- Një shtet
me kryeqytet Santiago, pa të fundit. 40- Deda
i humorit. 42- I thonë ndryshe bakrit. 43- Maja
më e lartë e Himalajeve 8848 m. 46- Perëndesha e dashurisë. 47- Personazh tek filmi "Një
jetë tjetër". 48- Ai nxirret me duf.
HOROSKOPI

HOROSKOPI

Dashi
21 mars 20 prill

Keni kaluar një periudhë
të mbushur me tensione, të
cilat do të jenë të pranishme
edhe gjatë kësaj të mërkure
në dashuri. Mundohuni që të
ruani qetësinë gjatë kësaj dite.
HOROSKOPI HOROSKOPI
`
Peshorja
23 shattor-22 tetor

Venusi do të ketë ndikim tranzit në shenjën tuaj.Nga ana tjetër
kjo është një periudhë mjaft e
rëndësishme për ndjenjat, por
më e mira pritet të vijë me afrimin e fundit të javës.

HOROSKOPI

HOROSKOPI

Demi

Ju pret një ditë disi e komplikuar në dashuri. Ndërsa sa
i takon punës, do të përballeni
me lodhje të madhe, ndaj bëni
kujdes. Kjo ditë do të jetë me
shpenzime, veproni me maturi.

Mundohuni që të jeni të
kujdesshëm në dashuri këtë
kohë. Do të keni mundësi që
të merrni frymë lirisht, pasi
kjo ditë do të jetë më e mirë në
raport me të tjerat.

Venusi dhe Marsi do të
kenë ndikim të favorshëm te ju,
ndërkohë që dashuria do të jetë
e mbushur me dyshime. Kush
punon në sektorin e turizmit do
të ketë mundësi të reja

HOROSKOPI

Hëna do të ketë ndikim të
favorshëm te ju. Do të keni
mundësi që të rigjeni dashurinë,
ose të jeni më afër njeriut të zemrës. Duhet të reflektoni për ta
planifikuar më mirë të ardhmen.
HOROSKOPI
Bricjapi

HOROSKOPI
Luani

22 qershor- 22 korrik

HOROSKOPI HOROSKOPI
Shigjetari
22 nëntor-21dhjetor

HOROSKOPI
Gaforrja

22 maj- 21 qershor

HOROSKOPI HOROSKOPI
Akrepi
23 tetor – 21 nëntor

HOROSKOPI

Binjakët

21 prill – 21 maj

Në të kaluarën keni pasur
probleme të vogla në dashuri.
Ka ardhur momenti që të
zgjidhni çështjet e mbetura
pezull. Sa i takon punës do të
përballeni me debate.

HOROSKOPI

1- Qytet në verilindje të vendit. 2Shoqëron këngën labe. 3- “... në botën
e çudirave" një tregim për fëmijë nga
shkrimtari Luis Karoli. 4- Shkencëtarja
franceze Kyri me origjinë polake. 5- Ka edhe
një të tillë fetar. 6- Akt-Lidhje me një organ
shtypi për shtypin e ditës. 8- Ndoka i politikës. 9- Boldi, humorist italian. 10- I thonë
shalqinit korçarët. 12- Një qytet historik në
Spanjë, në jug të Madridit. 15- Ai drejton
një manastir. 17- Fringo fare, i porsadalë
nga fabrika. 18- Cak, kufi. 20- Masa e belit
nga rrobaqepësi. 21- Porcion, pjesë. 22Është hamall në port. 24- Irritim i zorrës së
trashë. 25- Ish-shërbimi i fshehtë ushtarak
italian gjatë luftës. 27- Marinar. 29- Vjershë
lirike popullore për heronjtë legjendarë. 30Repart, ashtu si është. 31- Piktori i merituar
Shijaku. 32- Një zotëri anglez. 33- Një e
njëmijta pjesë e milimetrit. 36- Këngëtari
italian Renato ... 38- Ai vërteton identitetin.
40- Ish-futbollisti i Dinamos Mihallaq... 41Takije prej cohe zakonisht e kuqe që mbajnë
disa banorë të Lindjes së Mesme. 44- Zakon,
huq. 45- Djalë, rus.

23 korrik – 22 gusht

Kjo është një periudhë mjaft
interesante për ndjenjat tuaja.
Të lindurit e shenjës së Luanit,
do të kenë mundësi që ta jetojnë
dashurinë në mënyrë shumë
intensive.

HOROSKOPI

22 dhjetor – 21 janar

Hëna do të ketë ndikim të
favorshëm dhe do ju ndihmojë
që të jetoni ditë pozitive në
dashuri. Ndërsa në punë bëni
mirë, që të pranoni ndonjë
kompromis të vogël.

Virgjëresha
22 gusht-22 shtator

Hëna do të jetë e pranishme
në shenjën tuaj. Nga ana tjetër,
kjo e mërkurë do të jetë mjaft
pozitive për ndjenjat tuaja.
Optimizmi do të dominojë
edhe punën.

HOROSKOPI
Ujori

Peshqit

22 janar –1 9 shkurt

20 shkurt – 20 mars

Në dashuri parashikohen
lajme të mira, por nëse duhet
të flisni me një person që ju intereson, shtyjini diskutimet për
në fundjavë. Sa i takon punës,
kjo periudhë kërkon kujdes.

Hëna do të ketë ndikim të
kundërt gjatë kësaj dite, ndaj
mundohuni që të shmangni
komplikimet në dashuri. Sa i
takon punës duhet të bëni zgjedhje të rëndësishme sot.

24

GAZETA SOT

E Mërkurë 16 Shtator 2020

SOT sport

www.sot.com.al

Miralem Pjaniç prezantohet tek Barcelona,
merr numrin 8 të legjendës Andres Iniesta
Boshnjaku u prezantua si blaugrana, me fanellën, numrin e së cilës më
parë e mbante një legjendë si Iniesta. Kjo ka domethënie për Pjaniç
Adriatik BALLA

M

i ra l e m P j a n i ç
u prezantua dje
tek Barcelona me
fanellënq ë më
parë e mbante një ikonë e
klubit blaugrana. Mesfushori
boshnjak do të veshë fanellën
me numrin 8, të cilin e mbante
më parë legjenda Andres
Iniesta. Boshnjaku Pjaniç iu
bashkua Barcelonës gjatë
kësaj vere në një marrëveshje shkëmbimi kokë me
kokë me Arthur, i cili kaloi në
Juventus. Përfaqësuesi i Bosnjës ende nuk ka stërvitur me
bashkëlojtarët e vet të ri, për
shkak se qëndroi mbi dy javë
në vetizolim pasi ishte infektuar me koronavirus. Pjaniç
ka nënshkruar kontratë me
Barçën deri në qershor të vitit
2024, në të cilën ekziston një
klauzolë largimi në vlerë 400
milionë euro. Ai u prezantua
sot si lojtar i Barcelonës dhe
zgjodhi numrin 8 në fanellë.
Ndërkohë, një tjetër blerje
e Barcelonës është Memfis
Dipaj. Katalanasit kanë arritur akordin me Lionin për
transferimin e holandezit
Memfis Dipaj në“Camp Nou”,
një dëshirë e trajnerit të ri

Ronald Kuman i cili e ka stërvitur sulmuesin te kombëtarja
holandeze. Sipas mediave
holandeze në arkat e Lion do
të shkojnë 25 milionë euro
fikse plus 5 të tjera në formë
bonusesh për kartonin e Dipaj
i cili do të provojë të bëjë te
Barcelona atë që nuk bëri dot
te Mançester Junajtid disa
vite më parë kur u transferua
nga PSV-ja për 34 mln euro.
Depaj me Barcelonën pritet
të firmosë një kontratë deri
në vitin 2024. Me Depay në
skuadër por edhe me emra të
tillë si Mesi, Griezman, Dembele, Kutinjo apo edhe talenti

Trincao vështirë se do të ketë
vend për Lautaro Martinez
në këtë sezon. Ndërkohë, tek
Barcelona dëshiron të shkojë
edhe mbrojtësi me tipare
mesfushe, David Alaba, i cili
duket i lodhur nga qëndrimi i
gjatë tek Bajerni. Ai dëshiron
të luajë përkrah Lionel Mesit.
Kështu, Lothar Matheus e
pranon se do të ishte e kuptueshme nëse David Alaba do
ta kërkonte largimin nga Bajerni i Mynihut për të luajtur
përkrah Lionel Mesit në Barcelonë, por e paralajmëroi atë
se nuk duhet ta lejojë paranë
t’ia përcaktojë karrierën. Bi-

KALENDARI

Futbolli do të revolucionarizohet në mënyrën e organizimit
të kalendarit të kampionateve dhe
nismëtarja e ndryshimit të madh
është vetë qeveria botërore e këtij
sporti, FIFA. Ka qenë vetë presidenti Xhiani Infantino që në një
intervistë ka deklaruar se synimi
i FIFA-s është që brenda vitit 2022
të përfshihet faza “play-off” në
shumicën e ligave europiane, për
t’i bërë edhe më interesante ato.
“Ne duam që brenda dy viteve të

FIFA projekton
revolucion me
“play-off”-in në
ligat europiane
REVISTA

Revista e njohur amerikane,“Forbes”, publikoi listën
me 10 futbollistë që kanë
fituar më shumë gjatë një viti
kalendarik, ku përfshihen
jo vetëm pagat nga klubet,
por edhe të ardhurat nga
sponsorë të tjerë. Lista kryesohet nga Lionel Mesi, që ka
arkëtuar rreth 107 mln euro
brenda një viti kalendarik. I
dyti në listë është ylli portugez
Kristiano Ronaldo me 98 mln
euro të ardhura vjetore, nga të
cilat 1/3-a është pagë e marrë
te klubi i Juventusit, ndërsa
pjesa tjetër janë të ardhura nga sponsorët. Podiumi
plotësohet nga braziliani

CMYK

Nejmar, i cili arkëton rreth 80
mln euro në vit, ndërsa në listë
janë Mbape, Salah, Pogba,
Griezman, Bejl, Levandovski
dhe portieri De Gea.

shëmtuara në fund të takimit,
pasi pesë futbollistë u përjashtuan me kartonë të kuq për shkak
të përfshirjes në një përleshje në
fushë. Nejmari ishte i fundit që u
përzë nga fusha për shkak se e
qëlloi me shpullë pas qafe Gonzalezin. Ky veprim mund t’i kushtojë shtrenjtë brazilianit, me
një pezullim të gjatë të paktën.
Sipas “RMC Sport”, rregullat e
Komitetit Disiplinor të Federatës
së Futbollit të Francës thonë se
agresioni pa top në fushë, si ai që
e kreu Nejmar, mund të dënohet
deri në 7 ndeshje pezullim. Nëse
arsyeja për karton të kuq vlerësohet si tentim-sulm, ai mund të
dënohet me 6 ndeshje pezullim.

idenë tonë për revolucionarizimin e
këtij sporti, kemi programuar edhe
ndryshime rrënjësore në kalendar,
për t’u dhënë hapësirë të dedikuar
të gjithë aktiviteteve. Kështu gjatë
një viti do të ketë 5 muaj afat për
ndeshjet e kampionatit, 1 muaj për
pushimet e futbollistëve, 1 muaj
e gjysmë për “play-off”-in, 1 muaj
e gjysmë për ligat europiane, 1
muaj e gjysmë për Europianët ose
Botërorët dhe 1 muaj e gjysmë për
Kombëtaret”, tha kreu i FIFA-s.

MERKATO

Totenhemi sfidon Junajtid,
futet në garë për Bejl
Totenhemi është vënë
në kërkim të një sulmuesi
për sezonin që sapo filloi
dhe synimi kryesor i “Spurs”
është që ta rikthejnë Gareth
Balen në Londër.Ylli uellsian
pritet të largohet nga Real
Madridi në javët në vazhdim
dhe klubi anglez është futur së
fundmi në garë për futbollistin
problematik të“Los Blancos”.
Lojtari i ka prishur punët me
trajnerin Zidane dhe e ardhmja e tij duket të jetë larg “Santiago Bernabeut”. Interesim
për lojtarin ka shfaqur edhe
Mançester Junajtid, ndërsa
së fundmi në garë është futur
edhe ekipi i Hoze Murinjos,

Një incident që mund të
ketë pasoja, edhe pse rivali e
provokoi.“Ylli”i Paris San Zhermen, Nejmar përballet me pesë
ndeshje pezullim, pas kartonit të
kuq në humbjen e skuadrës së
vet kundër Marsejë, për shkak
se e kishte qëlluar me shpullë
pas qafës mbrojtësin Alvaro
Gonzalez. Nejmari e akuzoi
mbrojtësin e Marseille Gonzalez, për racizëm gjatë takimit
tejet të tensionuar të dielën në
Ligue 1, i cili u prish nga një përleshje në fushë që për rezultat i
kishte 14 kartonë të verdhe dhe
pesë të kuq. Paris San Zhermen
humbi 1:0 kundër Marsejë, por
ndeshja u prish nga skenat e

ardhshme, shumica e ligave europiane të përfshijnë fazën“play-off”.
Kështu do të ketë më pak ndeshje
dhe më shumë interes. Ideja është
që kampionatet të luhen me vetëm
një fazë, pa sistemin vajtje-ardhje
dhe më pas të kalohet direkt te
“play-off”-i me eliminim direkt,
pak a shumë si në Ligën e Kampionëve këtë verë. Kështu do të
rritej ndjeshëm interesi i tifozëve,
sponsorëve, mediave, etj, duke
gjeneruar më shumë të ardhura. Në

SULMUESI

“Forbes” zbulon 10 lojtarët
më të paguar në botë

STAFI/

sedimet për marrëveshjen e
re të 28-vjeçarit me gjigantin
gjerman kanë ngecur. Mbrojtësi i majtë austriak është
në vitin e fundit të kontratës
në “Allianz Arena” dhe nuk
ka dhënë asnjë shenjë se do
ta vazhdojë të ardhmen në
Bajern. Ish-presidenti i Bajernit, Uli Hënes, e ka kritikuar
ashpër Alaban, duke e quajtur
menaxherin e tij peshk lakmitar. Por Alaba i ka hedhur
poshtë thashethemet se po
kërkon rrogë të majme për ta
vazhduar kontratën. Ndërsa
ish-ylli i Bajernit, Mathaus
shpreson se do të arrihet një
marrëveshje mes palëve dhe
nëse vërtet Alaba vendos të
largohet, ta bëjë këtë për arsye
sportive e jo financiare.“David
është bërë njëri prej lojtarëve
më të rëndësishme në këtë
super ekip dhe jam i sigurt që
të gjithë në klub duan që ai të
qëndrojë”, tha legjenda e Bajernit. “Nëse David vendos se
pas kaq shumë vitesh dëshiron
vërtet të përjetojë diçka ndryshe, atëherë është e kuptueshme.
Nëse ai dëshiron të luajë për
një klub si Reali, ta përjetojë
Premierligës javë pas jave apo
të prodhojë magji me Mesin,
atëherë do ta kuptoja”, shtoi ai.

Goditi me shuplakë
rivalin, Nejmar rrezikon
5 ndeshje pezullim

raporton “ESPN”. Junajtid e
sheh 31-vjeçarin si alternativë
të Xhedon Sanços, të cilin
dështoi ta transferonte nga
Dortmundi këtë verë.
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Fenerbahçe gjen pasuesin
e Muriqit, është Mandzukiç
Merkato ka hyrë në një
fazë intensive e të nxehtë
dhe klubet po nxitojnë të
bëjnë lëvizjet e dëshiruara
në treg, duke tentuar të firmosin me lojtarë cilësorë e
me eksperiencë. Raportohet se Mario Mandzukiç së
shpejti do të veshë fanellën
e gjigantit turk, Fernerbahçe.
Sulmuesi kroat nuk e ka ndërmend të rikthehet në Serie A
përkundër që është lidhur
me një transferim te Milani
dhe Fiorentina. Por, sipas
gazetës turke Fanatik ylli
kroat tashmë ka arritur marrëveshje me Fenerbahçen, ku
do ta zëvendësojë sulmuesin

shqiptar Vedat Muriqi i cili
është bashkuar me Lacion.
Mandzukiç ishte larguar nga
Juventusi në afatin kalimtar
të janarit si lojtar i lirë.
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