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Aleatët irritohen me Bashën për
çështjen e listave, kreu i PD vijon
t’i mbajë në ankth, LSI dorëzohet
dhe paralajmëron daljen më vete

SHBA paralajmëron se shumë
prej politikanëve shqiptarë do ju
bllokohen vizat, Palmer kërcënon
korrupsionin shqiptar me SPAK e BKH
Faqe 8-9

Faqe 4

Deputetët e PS paralajmërojnë
Metën: Ndërkombëtarët e
dinë tashmë se kush je,
do vijë dita që SPAK të
trokasë në Presidencë
Akuzat e presidentit Ilir Meta ndaj qeverisë se
nuk ka marrë asnjë masë sa u takon përmbytjeve
të ndodhura ditët e fundit dhe paralajmërimet
se vendi do të shkojë drejt kaosit, nëse opozita e
bashkuar do të humbasë zgjedhjet parlamentare
të 25 prillit, kanë ngjallur reagim në radhët e socialistëve. Ditët e fundit presidenti...
Faqe 2

Prapaskenat e spastrimeve
në PS, Rama listë me detyra
deputetëve, rikandidimi
varet nga mbështetja në bazë,
askush s’e ka vendin të sigurt
Kryeministri Edi Rama pritet të bëjë spastrime
të forta në listën e kandidatëve për deputetë sa u
takon zgjedhjeve parlamentare të 25 prillit. Pas
mbledhjes së fundit të fillim shtatorit të Asamblesë
Kombëtare të PS, thuajse çdo ditë e në çdo takim
me drejtuesit politikë të PS në 12 qarqe, kryeministri Rama është shfaqur kritik me...
Faqe 5

Implementimi i teknologjisë
ende në vështirësi, PS nuk
tërhiqet nga propozimet e saj,
KQZ fton partitë në takim
Marrëveshja e 5 qershorit duket se ka vënë në
vështirësi të shumta Komitetin Qendror të Zgjedhjeve. Edhe pse jemi 3 muaj para zgjedhjeve shumë
çështje janë në proces duke shtuar presionin ndaj
komisionit. Një ndër pikat më delikate është ajo e
teknologjisë në zgjedhje ku palët kanë rënë dakord
që të kemi votim elektronik dhe...
Faqe 6

Soreca “shuplakë” politikës: Boll sulmuat
dhe frikësuat anëtarët e vetingut, reforma
në drejtësi më ambiciozja, po avancon

Shkrirja e LSI dhe drejtësia alarmojnë Metën, luftë
për pazare në prapaskenë për një mandat të
dytë si president, Lulzim Basha i prish planet
Presidenti Ilir Meta ka intensifikuar lëvizjet
për të shpëtuar LSI nga shkrirja dhe për të pasur
edhe 5 vite imunitet nga hetimet. Zgjedhjet e 25

prillit do të jenë jetike për PS, PD dhe LSI, por
në veçanti për presidentin, pasi nëse partia e tij
nuk vjen në pushtet, ai në vitin 2022 ikën nga

Presidenca dhe nuk do të ketë asnjë imunitet
politik. Kjo është pjesa që si duket ka alarmuar
presidentin pasi Byroja e Hetimit do të... Faqe 3

Botohet në Fletoren Zyrtare
ligji, më 23 janar nis falja e
detyrimeve për pensionet
e ushtarakëve, ja detajet

Akademia e Shkencave ja plas
në fytyrë Bratajt: Numri i të
infektuarve në vend është rreth
600 mijë, ja si u krye studimi

Nga 23 janari mbi 847 ish-ushtarakë mund të aplikojnë për falje të
borxheve për pensionet sipas ndryshimeve të bëra në ligj. Pas miratimit
nga komisionet përkatës është publikuar në Fletoren Zyrtare... Faqe 11

Akademia e Shkencave i është përgjigjur dje zyrtarisht shefit të Urgjencës Skënder Brataj mbi studimin e përhapjes së Covid në vend. Kreu i
Urgjencës Brataj, ka hedhur poshtë studimin se gjysma eTiranës... Faqe 10

CMYK

Drejt perspektivash të reja
në ripërtëritjen e jetës
artistike dhe kulturore
Nga Msc. Pandi Madhi & Klaudia Madhi
Duke lexuar një raport të UNESCO-s (Organizata e Arsimimit, Shkencës, Kulturës e Kombeve të
Bashkuara) të majit 2020 për muzetë e artit, morëm
shkas për te trajtuar çështje që lidhen pikërisht me
artin dhe kulturën jo vetëm në një prizëm botëror,
por edhe më lokal, në atë të vendit...
Faqe 17

&

KOMENT

ANALIZE
F. 16-17

Nga Fatos ÇOÇOLI

Shqipëria dhe
bisedimet greko-turke
Nga Bardhyl BEJKO

Kauzat tri dimensionale
opozitare, tërmet,
pandemi, shi!
Nga Pandeli BARDHI

Enigma e tre
milionë ilirëve!
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Pas braktisjes nga Naço dhe krerët e degëve, Kryemadhi thirrje
socialistëve të shkojnë te LSI: Vetëm ne ju garantojmë të ardhmen
Kryetarja e LSI, Monika Kryemadhi ditën
e djeshme është takuar me strukturat e kësaj
force në Shkodër. Ajo tha nga ky takim se socialistët e gjejnë veten pranë LSI-së. Sipas saj
qëllimi nuk është që të bëjë propagandë, por t’i
afrojë njerëzit që të shohin qëllimin e vërtetë të
LSI-së. Kryemadhi u shpreh se do të shihnim
një Shqipëri komplet tjetër nëse do t’iu jepej
mundësia të rinjve për të ndenjur në këtë vend
dhe për të marrë pjesë në vendimmarrje.“Unë në
fakt pasi bëra takime në Obot, kemi pasur takime
me faktorë, me socialistë që do t’i afrohen LSI-së
në vazhdim. Ky nuk është qëllimi ynë, për të bërë

propagandë sesi njerëzit i afrohen LSI-së, qëllimi
ynë është që të jemi shumë të qartë dhe të kthjellët në atë që ofron sot LSI-ja. Sigurisht që kemi
marrë përsipër përgjegjësitë tona. Përgjegjësitë
tona janë për të pranuar jo vetëm ato gabime që
kemi bërë, por edhe për të reflektuar mbi punën
tonë që kemi bërë në këto 4 vite të opozitës dhe
për të vazhduar në një etapë të re në LSI, që është
partia e të rinjve dhe të rejave. E them këtë sepse
nëse një prindi nuk i garantohet e ardhmja dhe
mundësia e djalit apo e vajzës, nëse një prindi
i largohet fëmija nga shtëpia e tij, atëherë ai
nuk ka asnjë motiv për të qenë pjesë e vendim-

marrjes në politikën shqiptare. Ama nëse ne i
krijojmë mundësinë djemve dhe vajzave tona,
që jo vetëm të jenë pjesë e vendimmarrjes, por të
jenë ata vetë politikëbërësit, sigurisht që ne do të
shikojmë një Shqipëri komplet tjetër”, deklaroi
Kryemadhi. Deklarata e saj vjen në një kohë kur
LSI është braktisur nga të gjithë, përfshirë disa
krerë degësh dhe ish-ministri Nasip Naço. Ajo
akuzoi kryeministrin Edi Rama si njeriu që bëri
të mundur varfërimin e shqiptarëve dhe i largoi
ata. Sipas saj Rama vazhdon të fusë Shqipërinë
në krizë ekonomike duke e kthyer ekonominë
në duart e oligarkëve. “Dëgjojmë sesi ai do të

fokusohet për punësimin e të rinjve dhe të rejave,
ky njeri që jo vetëm nuk punësoi, por mbylli me
qindra mijëra biznese në Shqipëri, shkatërroi
ekonominë shqiptare dhe e ktheu atë në duart e
2-3 oligarkëve, të cilët nuk janë as oligarkë me
punë, janë oligarkë të emëruar. Shqiptarët do
thonë na ka lodhur kaq shumë Edi Rama me integrimin europian sa që e nisi betejën e tij kundër
shqiptarëve për hir të integrimit europian dhe jo
vetëm që nuk i integroi shqiptarët, por përkundrazi i varfëroi ata, i largoi nga Shqipëria, e zbrazi
Shqipërinë dhe krijoi një situatë që vazhdoi dhe
e futi nga kriza në krizë”, tha ajo.

Çela: Meta është kthyer si i burgosuri i çmendinës, e ardhmja e tij janë penxheret e burgut

Deputetët e PS paralajmërojnë Metën:
Ndërkombëtarët e dinë tashmë se kush je, do
vijë dita që SPAK të trokasë në Presidencë
Rigels SELIMAN

A

kuzat e presidentit Ilir Meta
ndaj qeverisë se nuk ka marrë asnjë masë sa u takon
përmbytjeve të ndodhura
ditët e fundit dhe paralajmërimet se vendi do të shkojë drejt kaosit, nëse opozita
e bashkuar do të humbasë zgjedhjet
parlamentare të 25 prillit, kanë ngjallur
reagim në radhët e socialistëve. Ditët e
fundit presidenti Meta ka kërcënuar me
përmbysje të qeverisë, ndërsa ka shtuar
dozën e sulmeve ndaj mazhorancës
qeverisëse, të cilën e akuzon se ka
braktisur qytetarët. Por këto sulme,
deputetët e Partisë Socialiste i shohin
si shenjë frike dhe dëshpërimi. Sipas
tyre, kreu i shtetit është i tmerruar nga
reforma në drejtësi dhe kërkon kaos për
të bllokuar atë.
Ndërkombëtarët e dinë tashmë
se kush është Meta
Fillimisht, ka qenë deputeti i PS,
Bujar Çela, i cili gjatë një prononcimi
për gazetën “SOT”, ka shpërthyer
kundër presidentit Meta, të cilit i ka
kujtuar se retorika e tij është boshe
dhe se shumë shpejt, sipas tij, do të vijë
dita që SPAK të trokës në Presidencë
për t’i kërkuar atij llogari për gjithçka
ka bërë gjatë këtyre 30 viteve. Madje,
ligjvënësi Çela shkoi deri atje kur i
kujtoi Metës se edhe ndërkombëtarët e
dinë tashmë kush është në të vërtetë ai,
referuar debatit për ngritjen e Gjykatës
Kushtetuese.“Presidenti Ilir Meta është
përfundimisht i shkundur totalisht
dhe i pashpresë për të dalë nga llumi
ku është zhytur. Metën nuk e shpëton
dot as Monika dhe as Berisha, pasi ai
është lëndë e parë e gatshme për të
gjitha strukturat e reja të reformës në
drejtësi. Kështu që në 25 prill ai dhe
forca e tij politike do marrë një goditje
të fortë nga sovrani. LSI do shkrihet
dhe Metës do i trokasë SPAK. Edhe
ndërkombëtarët e dinë tashmë kush
është Meta dhe nga presioni i bërë nga
ambasadorja amerikane në Tiranë, ai
kishte vetëm një rrugë, o të dekretonte
anëtarin e Gjykatës Kushtetuese ose
vetëm të dekretonte dhe pastaj të
vriste veten ose të bënte deklaratën e
çmendur të radhës. Meta është kthyer
si burgosuri i çmendinës me fund të
paracaktuar po nga vetë ai që ditën që
votoi me policët ndërkombëtarë mbi
kokë, hapjen e rrugës së fundit të vet

Presidenti paralajmëron arrestimin e socialistëve pas 25 prillit
Presidenti Ilir Meta ka kërcënuar pak ditë më
parë gjatë një interviste për mediat me arrestime pas
zgjedhjeve parlamentare të 25 prillit. Edhe pse në zgjedhje garojnë PS, PD e LSI, presidenti ka deklaruar se
do të hapen dosjet “339” dhe “184”, duke kërcënuar me
arrestimin eVangjush Dakos dhe Damian Gjiknurit.“Ilir
Meta do bëjë të gjitha veprimet. Kam mbajtur shënim

çdo gjë. I kam të dokumentuar aktorët vendas dhe të
huaj. Me Parlamentin e ri do vendoset rendi kushtetues,
duke çuar në qeli ata që kanë kryer krime kundër Kushtetutës. Me epokën që do lindë më 25 prill do bëhen
shembull ata që kanë shkelur Kushtetutën. E dyta vota.
Do hapen hetimet për çështjen e Shijakut dhe Dibrës.
Këtë ta keni të sigurt”, deklaroi Meta.

Braçe: Qeveria është
në terren, Meta
mashtrues serial

Zëvendëskryeministri Erion
Braçe hodhi poshtë dje pretendimet
e opozitës dhe të presidentit Ilir Meta
për mijëra hektarë tokë të përmbytura në Sukth, ndërsa shtoi se nuk ka
asnjë shtëpi të përmbytur. Përmes
një statusi në rrjetet sociale, Braçe
solli disa fakte kundër gënjeshtrës,
si i quajti ai deklaratat e Metës dhe
opozitës. “Boll me gënjeshtra. Gënjeshtra në nivel të lartë është neveritëse. Në Sukth nuk ka mijëra hektarë
nën ujë. Ishin 100 hektarë në kulm
të reshjeve e janë 30 sot! Në Sukth
nuk ka asnjë shtëpi të përmbytur, me
ujë brenda, as në kulm të reshjeve e
as sot. IGJEUM-in e kemi dëgjuar
qysh në verë, jo veç tani. Presidenti i
Republikës ndoqi kryetarin e partisë
së hiçit dje në Sukth. Recitoi edhe një
herë tekstin standard se, Qeveria nuk
mori seriozisht IGJEUM dhe paralajmërimin e tij për reshjet. Gënjeu.
Qeveria i ka paraprirë IGJEUM që
në verë”, shkruan Braçe.

Sinaj: Në 2021 na presin
shumë punë, gjithmonë
pranë qytetarëve

Meta: Vendi do përfshihet nga kaosi, nëse cenohet vota në 25 prill
Presidenti Ilir Meta paralajmëroi pak ditë më parë
mazhorancën se vrima e vrimës së miut do t’i duket e
vogël dhe se vendi do të shkojë në kaos, nëse sipas tij,
ajo tenton të fabrikojë një shumicë si në rastin e Shijakut dhe Dibrës, duke vjedhur dhe blerë votat.“Presidenti
i Republikës është këtu, në krye të detyrës, nuk flemë
gjumë deri në 25 prill. Shpresoj që të gjithë të kuptojnë
dhe reflektojnë se këto zgjedhje janë domosdoshmëri.
të pashmangshëm drejt shtatë penxhereve”, deklaroi Çela.
Socialistët akuza Metës
Në të njëjtën linjë me kolegun Çela
dje është rreshtuar edhe deputeti i Partisë Socialiste,Andrea Marto. Ky i fundit
gjatë një prononcimi për gazetën“SOT”,
u shpreh i keqardhur që presidenti Ilir
Meta është zhveshur nga roli i kreut
të shtetit dhe po bën politikë. Sipas tij,
qeveritë rrëzohen me votë dhe jo me
dhunë e revolta, sikundër pretendon
Meta.“Fatkeqësisht, prej shumë kohësh,
Presidenti i Republikës ka lënë mënjanë

Kushdo që mendon dhe që ndjen se është rëndë dhe do
të trembë popullin shqiptar që të fabrikojë shumicë në
ato mënyrë që dinë të gjithë sipas dosjeve të Shijakut
dhe Dibrës, ta provojë. Presidenti nuk i thotë askujt
të mos bëjë eksperimente kur është kokëfortë, por i
paralajmëron të gjithë që fati i tyre të mos cenojë fatin
e popullit shqiptar sepse vrima e vrimës së miut do t’u
duket shumë e madhe”, deklaroi Meta.

detyrat e tij kushtetuese dhe luan rolin e
një kryeopozitari destruktiv. Në vazhdën
e këtij roli përfshihen edhe kërcënimet
e vazhdueshme ndaj shumicës dhe
qeverisë. Në demokracitë parlamentare
qeveritë ndryshohen me votën e lirë të
qytetarëve dhe për rrjedhojë thirrjet për
përmbysje, ngado që vijnë, janë antikushtetuese”, deklaroi Marto. Ndërkohë
akuza në adresë të presidentit Ilir Meta
dje hodhi edhe deputetja e PS, Artemis
Malo. Kjo e fundit gjatë një prononcimi
për gazetën “SOT”, u shpreh se Meta
ndihet në siklet, pasi në 25 prill partia e

tij do të shkrihet.“Thirrjet e presidentit
Ilir Meta për të përmbysur qeverinë
dhe Partinë Socialiste janë thirrje dëshpëruese. Është e turpshme që presidenti
Meta sulmon dhe akuzon mazhorancën
socialiste qeverisëse me një gjuhë që
edhe rrugaçi nuk e bën. Por megjithatë
një gjë është e sigurt në këtë fabul, që Ilir
Meta po sulmon PS dhe kryeministrin
Edi Rama, pasi në zgjedhjet parlamentare të 25 prillit LSI do marrë një goditje
të fortë dhe do të shkrihet si parti. Kështu
që për Shqipërinë Ilir Meta është një e
keqe e madhe”, deklaroi Malo.

Deputeti i PS, Vullnet Sinaj, ka
reaguar dje në rrjetet sociale, ndërsa
ka falënderuar qytetarët vlonjatë dhe
bashkëpunëtorët e tij, ndërkohë që
mes të tjerash ka garantuar të gjithë
se ai do të jetë gjithmonë në mbështetje të tyre.“Që në momentin kur populli më besoi votën për ta përfaqësuar
në parlament në vitin 2017, vendosa
të hap zyrën time në Vlorë. Kjo zyrë
nuk qëndron hapur vetëm në kohë
fushate elektorale, por çdo ditë e çdo
vit, pret e përcjell njerëz të cilët ndajnë
me ne probleme të ndryshme. Që
nga viti 2017 në këtë zyrë punon me
përkushtim stafi i juristëve, të cilët
ndjekin hap pas hapi shqetësimet e
banorëve të Vlorës dhe i adresojnë
për zgjidhje këto shqetësime. Sot, si
fillim viti këtë staf profesionistësh
vendosa ta mbledh në zyrat tonë në
Tiranë, për ta falënderuar për punën e
mirë gjatë vitit që lamë pas, por edhe
për ta nxitur për të punuar më shumë
gjatë 2021”, shkruan Sinaj.
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Rama shkon në Fier për spitalin e ri: Nuk do lejojmë asnjë
burokraci, shpresojmë që Erdogan të mbajë fjalën për afatet
Kryeministri Edi Rama ka shkuar dje në Fier
për të parë nga afër territorin ku është planifikuar
ndërtimi i spitalit që do të financohet nga turqit.
Ai shoqërohej nga përfaqësuesit e kompanisë
turke, e cila bëri me dije se do të angazhojë 1200
punëtorë me 3 turne në 7 ditë të javës.“Sfida është
shumë e madhe, siç mund ta kuptoni. Ju jeni ndër
ata që kanë reputacionin e madh për zhvillimin e
projekteve shumë sfiduese. Tani ne jemi këtu në
dispozicionin tuaj, çdo gjë do të jetë si e kërkoni
ju. Me mbështetje të plotë. Plani që keni ju parashikon që shumë njerëz të punojnë këtu, prandaj
mirë se vini dhe ambasadori nga ana juaj dhe

ne nga ana jonë do të japim mbështetje të plotë”,
tha Rama. Ndërkohë përfaqësuesi i kompanisë
turke vlerësoi mbështetjen e qeverisë shqiptare,
ndërsa theksoi se kanë marrë urdhër nga Erdogan që ta mbyllë punën brenda 3 muajve.“Ne si
grup, morëm urdhër nga Presidenti ynë, Rexhep
Taip Erdogan javën e kaluar gjatë vizitës së
kryeministrit të nderuar në Turqi. Na instruktuan
të finalizojmë, duhet të dorëzojmë spitalin pas 3
muajsh. Ka një bast të madh mbi këtë gjë, e dimë
që është një sfidë e madhe dhe faleminderit për
mbështetjen që na dhanë që nga dita e parë. Ne
arritëm dje dhe e ndjejmë mbështetjen e plotë

nga ana e qeverisë shqiptare, nga ambasadori
ynë gjithashtu, Shkëlqesia e Tij. Ne do bëjmë më
të mirën tonë, erdhëm si skuadër dhe do e lëmë
skuadrën këtu. Do fillojmë punën që nesër. Le të
kryqëzojmë gishtat, e dimë që është sfidë e madhe,
por nëse kemi besim do ia dalim dhe inshalla para
zgjedhjeve do jemi të nderuar të hapim spitalin”,
tha ai. Sipas tij, 20-30 për qind e punëtorëve do
të jenë shqiptarë, pjesa tjetër nga Turqia.“Kjo do
jetë një sfidë, për të nisur shpejt punën dhe për të
folur me kompanitë e vogla rrotull, me ndërtuesit
e vegjël për të parë çfarë mund të ofrojnë ata, por
jam shumë i sigurt që do ia dilni. Nuk e premtoj

unë, nuk e kam premtuar unë, dua të sigurohem
që njerëzit e dëgjojnë, ky është premtimi i Presidentit, nëse nuk mbahet premtimi është për shkak
të tij, jo timin, se njerëzit nuk duhet ta harrojnë
këtë. Do bëjmë më të mirën tonë që mos të keni
arsye për të marrë ambasadorin e për t’i thënë që
humbëm një ditë pune për shkak të burokracive
shqiptare, për shkak të çfarëdo arsyeje nga ana
shqiptare. Do jemi 24 orë në ditë me ju, ministrja,
skuadra, menaxheri i projektit nga ana jonë do të
vendoset që të punoni me të vetëm që t’i përgjigjet
çdo kërkese, pra s’do ju duhet të shkoni në asnjë
zyrë, askund, ne do jemi pas jush”, siguroi Rama.

Zbardhen disa nga kërkesat e Metës dhe LSI për Bashën

Shkrirja e LSI dhe drejtësia alarmojnë Metën,
luftë për pazare në prapaskenë për një mandat
të dytë, Lulzim Basha lë në baltë presidentin

P

residenti Ilir Meta ka intensifikuar lëvizjet për të shpëtuar
LSI nga shkrirja dhe për të
pasur edhe 5 vite imunitet
nga hetimet. Zgjedhjet e 25 prillit do
të jenë jetike për PS, PD dhe LSI, por
në veçanti për presidentin, pasi nëse
partia e tij nuk vjen në pushtet, ai në
vitin 2022 ikën nga Presidenca dhe
nuk do të ketë asnjë imunitet politik.
Kjo është pjesa që si duket ka alarmuar
presidentin pasi Byroja e Hetimit do të
ngrihet shumë shpejt, ndërsa SPAK ka
paralajmëruar se do të shkohet drejt
shembullit kroat. Gazeta ka mësuar
se po bëhet një luftë shumë e fortë në
opozitë që LSI të mbijetojë dhe presidenti po ashtu të mos ketë asnjë telash
më drejtësinë e re. Meta ka spostuar
Kryemadhin dhe ka marrë vetë në dorë
negociatat me Bashën mbi mënyrën se
si do të shkohet në zgjedhje, ndërsa mbi
tavolinë ka hedhur të gjitha kërkesat e
mundshme. PD nuk e pëlqen daljen me
dy lista në zgjedhje dhe për këtë arsye
LSI ka dalë me disa alternativa. Përveç
kërkesës që në disa qarqe të ketë listë të
përbashkët, mësohet se në 2-3 qarqe të
vogla, sidomos në Berat e Gjirokastër,
LSI kërkon që të jetë ajo që udhëheq
listën dhe PD mund të fusë 1-2 vetë në
pjesën fituese. Kjo gjë ka shtuar akoma
dhe më tepër dilemat te lideri demokrat,
pasi PD mund të dalë shumë e humbur
me këtë skemë.
Ndarja e pushtetit
Përveç skemës së listave, gazeta
ka mësuar se LSI ka kërkuar që tani
të hidhen piketat e ndarjes së pushtetit.
Pak kohë më parë, mediat pranë LSI
hodhën një lajm provokativ, duke bërë
të ditur se Meta është gati që më 26
prill të dorëzojë detyrën dhe të bëhet
kryeministër ose ministër i Brendshëm.
Sipas informacioneve kjo kërkesë i
është paraqitur dhe vetë PD, por Basha
e ka bërë të qartë se një gjë e tillë nuk
negociohet. Si posti i kryeministrit
edhe ai i ministrit të Brendshëm do të
drejtohen nga PD, duke refuzuar planet
e presidentit. Por gazeta ka mësuar se
i gjendur përballë kësaj situate, Meta
ka kërkuar që të zgjidhet dhe për një
mandat tjetër si president. Në vitin 202
atij i mbaron mandati 5-vjeçar dhe me
ndryshimet ligjore të 2008 presidentit
mund të zgjidhet edhe me 71 vota në
raundin e katërt. Pra nëse PD-LSI
janë në pushtet mund ta zgjedhin

JA QARQET KU KA RIVALITET PD-LSI
Heqja e koalicioneve është tashmë realitet. Nga ana
tjetër PD nuk pranon që të shkohet me lista të përbashkëta
në zgjedhje. Futja e LSI në lista do sillte mjaft dëme pasi
baza demokrate është anti-LSI. Kjo do të thotë se në zgjedhje do kemi një rivalitet të fortë edhe brenda opozitës,
sidomos në 5 qarqe kryesore. Për shkak të lëvizjeve të
popullsisë do të ndryshojë harta elektorale dhe pritet që
Dibrës dhe Gjirokastrës t’u hiqen nga një deputet. Por nëse
ndodh kjo, pritet të kemi një betejë të fortë mes PD dhe
LSI. Në zgjedhjet e 2017, në Dibër PS mori 2 mandate, PD
po 2 mandate, LSI 1 mandat dhe PDIU (Reme Lala), një

mandat. Por nëse hiqet një mandat deputeti, atëherë LSI
është ajo që rrezikon, pasi është partia me më pak vota.
PS në 2017 ka marrë më shumë vota se PD dhe se LSI dhe
pritet që të mbajë të pandryshuar numrin e mandateve.
Reme Lala pritet të rikandidojë dhe mund të fitojë e vetme.
Kështu që 2 mandatet e fundit do duhet të ndahen mes
PD dhe LSI. Edhe Gjirokastra paraqet të njëjtën situatë.
PS ka 3 mandate, PD 1 dhe LSI 1. PS në 2017 ka marrë
më shumë vota se PD e LSI bashkë. Kjo do të thotë se për
mandatin e katërt beteja do jetë mes partive opozitare.
Rivalitet i fortë PD-LSI do të jetë dhe në Berat.

MESAZHET E
KODUARA TË METËS
PËR BASHËN
Pak kohë më parë presidenti
Meta lëshoi një deklaratë të fortë.
Ai u pyet për Bashën dhe u shpreh
se ai zotëria duhet të deklarojë se
nga kush është marr peng. “Presidenti është ushtari i parë dhe këtë
duhet ta dijë kushdo. Ta dinë të
gjithë edhe armiqtë e Shqipërisë
se do ta marrin përgjigjen atje ku
nuk i shkon mendja. Boll i futën
duart këtu duke na bërë gaz i
botës. Atij zotërisë i them përpiqu
të bësh aq sa bëri Izetbegoviçi kur
e morën peng. Thuaji popullit që
je peng dhe vazhdo punën tënde.
Këtë popull dhe këtë vend nuk e
merr askush më”, tha Meta. Kjo
deklaratë nga të gjithë u mor si mesazh për Lulzim Bashën. Më vonë
zëdhënësi i Presidencës deklaroi
se mesazhi ishte për kryeministrin,
por zërat në prapaskenë thonë se
ishte për Bashën, pasi raportet mes
tyre janë tensionuar.
vetë kreun e shtetit dhe Meta mësohet
se ka kërkuar garanci nga Basha që
nëse fitojnë zgjedhjet, ai të marrë një
rikonfirmim në detyrë. Por mësohet se
lideri i PD akoma nuk i ka konfirmuar
një gjë të tillë presidentit. Basha ua ka
bërë të qartë të gjithë aleatëve se qeveria
do të projektohet pas zgjedhjeve. Sipas
ligjit, konstituimi i Parlamenti bëhet në
shtator dhe Basha e ka bërë të qartë se
nga prilli në shtator janë rreth 6 muaj
që mjaftojnë për të ndarë qeverinë.
Kreu i PD është vendosur në një sit-

Rekomandimet, GRECO
takim online me Gjonajn

Shqipëria gëzon mbështetjen
e Këshillit të Europës në luftën
ndaj korrupsionit. Shqipëria do
të vazhdojë të jetë e angazhuar
në luftën ndaj korrupsionit dhe në
bashkëpunimin me “GRECO”, në
sundimin e ligjit, antikorrupsionin
dhe të drejtat e njeriut. Ministrja
e Drejtësisë, Etilda Gjonaj, ka zhvilluar të martën në mëngjes, një
takim online me Gianluca Esposito, Sekretar Ekzekutiv i GRECO
(brenda Këshillit të Europës që
monitoron arritjet në fushën e
korrupsionit). “Pata një takim të
shkëlqyer online me Gianluca
Esposito, të cilin e falënderova
përzemërsisht për bashkëpunimin
shumë të vlerësuar në rolin e tij
si Sekretar Ekzekutiv i GRECO.
E sigurova zotin Esposito për angazhimin tonë të fortë për të arritur edhe më tej rezultate në luftën
kundër korrupsionit, veçanërisht
në raundin e 5-të të vlerësimit të
GRECO-s”, njoftoi Gjonaj.

Vijon verifikimi për
kandidatët e BKH

“

Zgjedhjet e 25 prillit do të jenë jetike për PS,
PD dhe LSI, por në veçanti për presidentin,
pasi nëse partia e tij nuk vjen në pushtet, ai
në vitin 2022 ikën nga Presidenca dhe nuk
do të ketë asnjë imunitet politik...
uatë të vështirë, pasi të gjithë aleatët
kërkojnë pjesë në qeveri. Disa prej
aleatëve tradicionale mësohet se synojnë ose një post ministri ose disa poste
zëvendësministrash dhe drejtorësh. LSI
po ashtu synon 4-5 ministri dhe Meta
të mbetet president. Por lideri demokrat
duket se po i mban në ankth të gjithë,
pasi nuk ka bërë asnjë premtim. Madje
dhe vendimin për listat e kandidatëve

e ka shtyrë për shkak të situatës së
përmbytjeve. Arsyeja që Basha nuk do
ta ndajë që tani planin e qeverisjes është
sepse së pari PD synon të vijë e vetme
në pushtet. Nëse PD siguron rreth 73
mandate, LSI me shumë gjasë mbetet
në opozitë. Teoria tjetër që qarkullon
në korridoret politike është edhe ajo
e bashkëqeverisjes me PS. Gjithçka
mbetet të shihet pas 25 prillit.

Me përfundimin e testit të
poligrafit (makina e së vërtetës)
për agjentët e BKH-së, pritet verifikimi i pasurisë për 39 kandidatët
që kanë kaluar. Ata kanë plotësuar
formularin e deklarimit të pasurisë. Por brenda muajit janar nuk
do të kemi një listë finale të agjentëve të BKH-së, kjo për shkak
se procesi i verifikimit të pasurisë
do të marrë kohë. Kjo procedurë
do të zgjasë për kandidatët të
cilët në gjendjen civile rezultojnë
se aktualisht bashkëjetojnë me
një person tjetër. Në këtë rast do
të bëhet verifikimi i pasurive për
prindërit e kandidatit, prindërit e
bashkëjetuesit, i biri ose e bija të
ndarë nga prindërit, bashkëjetuesi,
motra e vëllezër. Ata duhet të japin
të dhëna për llogaritë bankare,
pasurive të luajtshme e të paluajtshme. Gjithashtu ata do të japin
një autorizim me shkrim për të
dhënë pëlqimin që të kalojnë në
sitë pasuritë e tyre.
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Tabaku shpërthen ndaj qeverisë: Banorët po izolohen nga mungesa
e investimeve, Rama e ka mendjen te vjedhjet, PD do sjellë ndryshimin
Ndërsa ndodhej për një vizitë në Zall-Bastar
ku është takuar me banorët e zonës lidhur me
situatën e përmbytjeve, ish-deputetja e Partisë
Demokratike, Jorida Tabaku ka shpërthyer në
sulme dhe akuza të forta në adresë të kryeministrit Edi Rama. Pas dëgjimit të problemeve të
qytetarëve, ish-deputetja Tabaku ka denoncuar
qeverinë se ka braktisur qytetarët dhe se në vend
që të merren me investimet ne rrugë dhe urën
e fshatit për të shmangur izolimin e banorëve,
merret me dreka e darka luksoze me oligarkët.
Sipas saj, reshjet e shiut kanë nxjerrë në pah
vjedhjen e qytetarëve dhe premtimet e pambajtura nga qeveria, ndërsa thekson se Zall-Bastar,

është vetëm 15 kilometra largTiranës dhe gjendja
e banorëve është mjerueshme. Madje, Tabaku
theksoi se një pjesë është e izoluar për shkak të
reshjeve dhe pamundësisë për të kaluar një urë
të vjetër dhe të rrezikshme. “Jemi vetëm 15 km
largTiranës, ndërkohë që këtu nuk ka absolutisht
asnjë lloj investimi, nuk ka asnjë zyrtar të qeverisë.
Dhe kemi një situatë ku 2000 banorë të fshatitVilë
që ndodhen në anën tjetër të urës, janë të izoluar.
Sot kur Shqipëria është nën shi, kur qeveritarët e
zhytur në luks udhëtojnë për dreka dhe për darka
me oligarkët dhe me delegacionet me burimet
financiare të buxhetit të shtetit, sot kur qeveria
tallet. Banorët e harruar të Zall-Bastarit vuajnë

vetëm si rezultat i investimit të munguar, që nuk
i kushton asgjë buxhetit të shtetit, që është asgjë
në krahasim me shpenzimet miliona euroshe
që kjo qeveri ka bërë”, deklaroi ajo. Ndërkohë
ish-deputetja Jorida Tabaku dënoi politikën
diskriminuese të qeverisë dhe të bashkisë për
mungesën e investimeve dhe mos mbajtjen e
premtimeve. “Nuk mundet që qeveritarë si Edi
Rama të mbajnë peng zhvillimin e qytetarëve, të
mbajnë peng ekonominë e qytetarëve, të mbajnë
peng të ardhmen e të rinjve. Janë banorë tëTiranës
që janë të harruar, janë banorë të harruar nga
qeveria, të përdorur politikisht sa herë u nevojitet
për vota Edi Ramës dhe Erion Veliajt. Ka ardhur

koha që t’i themi mjaft përdorimit politik, t’i themi
mjaft qeveritarëve që vetëm abuzojnë me paratë e
shqiptarëve, me taksapaguesit e ndershëm si këta
që kam takuar sot këtu, që shkojnë për dreka e
për darka e nëpër udhëtime dhe nuk shpenzojnë
as 1/10 e atyre fondeve për të siguruar kushte
minimale jetese. Nuk ka përse të ketë Shqipëria
qytetarë të dorës së dytë, nuk ka përse të ketë
Tirana, qytetarë të dorës së dytë. Shqipëria ka
nevojë për investime, qytetarët kanë nevojë për
shpresë, kanë nevojë për mundësi ekonomike.
Mjaft më me modelin e Rilindjes fasadë, mjaft
më me lënien e qytetarëve, 15 km largTiranës, në
harresë të plotë”, nënvizoi Tabaku.

Braimllari i tregon muskujt PD: LSI ka kapacitetet e saj të forta për të dalë me një listë të vetën

Aleatët irritohen me Bashën për çështjen e
listave, kreu i PD vijon t’i mbajë në ankth, LSI
dorëzohet dhe paralajmëron daljen më vete
Rigels SELIMAN

A

leatëve tradicionalë të
Partisë Demokratike duket
se iu ka sosur durimi dhe
ndihen mjaft të irrituar me
kryedemokratin Lulzim Basha për
çështjen e listave. Zgjedhjet parlamentare të 25 prillit po afrojnë, ndërkohë
që opozita e bashkuar ende nuk e di se
si do të hyjë në zgjedhje. Javën që lamë
pas, kreu i PD dhe zyrtarë të tjetër
të kësaj partie zhvilluan disa takime
me aleatët tradicionalë demokratë.
Burime nga selia blu dhe nga krerët
e partive të vogla të kampit opozitar, i
thanë gazetës se në fokus të takimeve
mes tyre dhe zotit Basha ka qenë
strategjia se si opozita do të shkojë në
zgjedhje, ndërsa i parashtruan edhe
disa kërkesa liderit demokrat, për të
cilat kishin marrë garanci se do të
merrnin zgjidhje deri të hënë. Por dje
skadoi afati dhe nuk është qartësuar
ende formula e opozitës se si ajo do
të shkojë në zgjedhje. Për këtë arsye
gazeta mësoi ditën e djeshme se disa
nga krerët e partive aleate të Partisë
Demokratike, kishin kontaktuar në
telefon me shefin e demokratëve, teksa
ky i fundit iu ka premtuar se shumë
shpejt do ta zbardhin strategjinë e
opozitës dhe se këto vonesa kanë
ndodhur për shkak se ai ka qenë në
terren, për të ndjekur nga afër situatën
e përmbytjeve. Mirëpo, kjo përgjigje
nuk i ka kënaqur aleatët tradicionalë
të PD, pasi çdo ditë që kalon, rritet
ankthi tek ta, sepse nuk dinë si të
veprojnë. Megjithatë, mbetet të shihet
në ditët në vijim se çfarë do të ndodhë
më konkretisht.
LSI dorëzohet dhe
paralajmëron daljen më vete
Por teksa aleatët tradicionalë po
përpiqen me të gjitha mënyrat për të
bindur kryedemokratin Lulim Basha
që opozita e bashkuar të shkojë me
dy lista në zgjedhjet e 25 prillit dhe
se strategjia duhet të zbardhet sa
më parë, Lëvizja Socialiste për Integrim është dorëzuar dhe madje ka
paralajmëruar dalje më vete, pra me
listën e saj në zgjedhje. Një gjë të tillë
e ka paralajmëruar ditën e djeshme
Sekretari i Përgjithshëm i LSI, Endrit
Braimllari. Ky i fundit gjatë një prononcimi për mediat i dërgoi një mesazh

Kryemadhi sfidon PS dhe PD: LSI merr 40 deputetë në 25 prill
“Ky ka qenë një lajm i sponsorizuar nga zyra e
Edi Ramës, të cilin e ka nxjerrë në një faqe europiane,
që thotë “Europe Elects”. Thotë ka këto rezultate që
thoni ju, që na është rritur PS dhe paska ra, LSI. Po ky
institucion për të qenë korrekt ka nxjerrë këtë Piepolin,
që punon për Baton Haxhiun dhe Carlo Bolinon e ka
nxjerrë LSI-në në 2017 e ka nxjerrë LSI-në me 2%, por

ne morëm 14 %, e nxirrte me 2 deputetë e ne morëm 19
deputetë. Tani e ka nxjerrë LSI-në e 3%, që do të thotë
se do të shkojmë në 34 deputetë, sipas rezultatit të tyre.
Unë do të ju jap një sondazh tjetër, që e bën një faqe
angleze, që ka bërë në Kosovë, Kroaci, gjithandej. Pra e
nxjerr 31% dhe ma nxjerr 40 deputetë LSI-në”, deklaroi
pak ditë më parë kryetarja e LSI, Monika Kryemadhi.

Xhixho: Votoni për
LSI në 25 prill që të
ndryshojmë këtë realitet

Nënkryetarja e LSI, Erisa Xhixho ka vizituar dje familjen Molla në
Shkozë tëTiranës. Përmes një statusi
në rrjetet sociale, Xhixho theksoi se
kjo familje dhe shumë të tjera si ato,
përballen me kushte ekonomike të
vështirë, ndërsa shprehet se vetëm
me anë të zgjedhjeve më 25 prill
mund të sigurohet ndryshimi i këtij
realiteti të vështirë. “Varfëria dhe
kushtet e vështira ekonomike janë
problemi kryesor i Artit, Erjonit dhe
Teutës të cilët duhet të sigurojnë të
ardhurat për familjet e tyre nëpërmjet
punës që bëjnë në një fasoneri. Rroga
që marrin është e pamjaftueshme
për të përballuar kostot e jetesës.
Vetëm me fuqinë e votës në 25 prill
kemi mundësi të ndryshojmë këtë
realitet kaq të pashpresë, pasi vetëm
me rigjallërimin e ekonomisë dhe
funksionimin e shtetit në shërbim të
qytetarëve e jo të oligarkëve do mund
ta bëjmë Shqipërinë sërish shtëpinë e
shqiptarëve”, shkruan Erisa Xhixho.

Gjosha: Qeveria ka
braktisur qytetarët,
gjithçka është propagandë

BRAIMLLARI: JA PSE LSI NUK
DUHET TË GAROJË NË LISTAT E PD
“Ajo çka po diskutohet me partitë opozitare, me të gjithë frontin
e bashkuar opozitar, ka të bëjë me
faktin e një matematike, e cila maksimizon votën në çdo qark të vendit.
Por ajo çka ju them me bindje të
plotë ka të bëjë me faktin që fronti
opozitar është në bllok kundër kësaj
qeverie që i ka varfëruar shqiptarët
dhe ka larguar të rinjtë. Ndërkohë
të koduar Bashës, ndërsa u shpreh i
bindur se Lëvizja Socialiste për Integrim i ka të gjitha kapacitetet që të dalë
e vetme në zgjedhjet e ardhshme të
përgjithshme.“Ne po bëjmë të pamundurën për të maksimizuar votën pasi
beteja jonë është me keqqeverisjen.

Lëvizja Socialiste për Integrim duhet
të garojë më një listë më vete, sepse
LSI ka identitetin e vet politik, është
një forcë politike, e cila në këto 16
vite të krijimit të saj i ka dhënë
shumë vendit duke krijuar një forcë e
cila në gjithë filozofinë e saj thelbin e
saj e ka pasur tek integrimi”, deklaroi pak ditë më parë Sekretari i Përgjithshëm i LSI, Endrit Braimllari.
Në këtë vendimmarrje janë të gjitha
partitë. Gjithçka është e hapur, por
LSI ka kapacitetet e saja të forta për të
dalë me një listë të vetën. Ky është një
vendim që do të merret në strukturat
e LSI-së, por edhe një vendim i përgjithshëm i gjithë kampit opozitar, pasi

ne kemi katër vite bashkë”, deklaroi
ai. Ndërkohë nga ana tjetër, Sekretari
i Përgjithshëm i Lëvizjes Socialiste
për Integrim, Endrit Braimllari i kishte
rezervuar një“këshillë”Partisë Socialiste, duke i kujtuar që të përgatitet
për një opozitë të gjatë, pasi sipas tij
opozita do të ketë një fitore të madhe në
zgjedhjet parlamentare të 25 prillit.“LSI
është në rrugën e saj të funksionimit.
Ne kemi të rinjtë tanë, por dyert tona
janë të hapura për të gjithë ata që duan
të luftojnë keqqeverisjen. Votat vijnë
nga programi që rikthen shpresën.
Fuqizimi i LSI është kapilar në të gjithë
Shqipërinë. Në Durrës ka një rritje
spektakolare të LSI-së, po ashtu në Fier,
Korçë, Berat ku PS rrezikon të marrë
vetëm një deputet etj. Unë e kuptoj
shqetësimin e Rilindjes, por s’kemi
ç’t’i bëjmë. Rilindja të përgatitet për një
opozitë të gjatë”, deklaroi Braimllari.

Nisur nga situata e përmbytjeve
në të gjithë Shqipërinë, ish-deputetja e
Lëvizjes Socialiste për Integrim, Klajda Gjosha ka shpërthyer në akuza
të forta në adresë të qeverisë, ndërsa
shprehet se ajo ka braktisur qytetarët.
Përmes një statusi në rrjetet sociale,
zonja Gjosha theksoi se gjithçka po
bën qeveria është propagandë. “Për
ditë me radhë përballemi me keqinformim dhe fshehje të një të vërtete,
e cila nëse sot mbulohet nesër mund
të na dëmtojë edhe më shumë. Na
është thënë se prurjet në kaskadën e
Drinit janë më shumë seç kanë qenë
që nga epoka e s’di se kur, por nuk na
thonë dy herë të njëjtin informacion
në një standard.Të thuash që prurjet
në kaskadë janë 4000m3/s dhe se vite
të shkuara na paskan qenë shumë më
pak, nuk ke thënë asgjë. Është detyrim i shtetit që përballë qytetarëve të
tij të thotë një të vërtetë të madhe”,
shkruan Gjosha.
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Rama inspektime në Vlorë për përmbytjet, kërkon të mbyllet
procesi i kanalizimeve dhe të merren masa për Vjosën

Kryeministri Edi Rama, ditën e djeshme së
bashku me kryetarin e Bashkisë Vlorë, Dritan
Leli, dhe ministren e Infrastrukturën Belinda
Balluku kanë inspektuar situatën në Vlorë, pas
përmbytjeve. Rama tha se pavarësisht reshjeve
shumë të dendura, largimi i ujit ndryshe nga
çfarë ndodhte deri para disa vitesh ishte i shpejtë.
Ai tha se do të vijohet me 3 projektet e fundit që
mbyllin zinxhirin e investimeve për kanalizimet
dhe lehtësimin maksimal të ngarkesës së ujit në
kohë reshjesh intensive nëVlorë.“Duhet të mbyllet cikli i kanalizimeve, në rast se nuk ka reshje
shumë intensive. Reshjet intensive përmbysin
edhe Parisin. NëVlorë kemi 3 projekte akoma, që

do mbyllin gjithë ciklin. Reshjet në këto ditë ishin
test se çfarë progresi është bërë për mbrojtjen
nga uji në territor. Janë pastruar shumë kanale.
Problem ishte fryrja e Vjosës. Duhen hequr
kënetat. Ne po përpiqemi të bëjmë gjithçka me
kapacitetet që kemi sigurisht. Duhet durim që të
bëhen të gjitha.Të fundit kanalizime kanë qenë në
vitet 1980, pastaj nuk ka pasur më në demokraci.
Ujë në Vlorë do ketë 24 orë në ditë, që të jemi
të saktë”, tha Rama. Kryetari i Bashkisë Vlorë,
Dritan Leli tha se investimi ka dhënë rezultatet e
veta dhe se ka funksionuar. Sipas tij janë pastruar
më shumë se 50 për qind e kanaleve kulluese në
territorin e BashkisëVlorë. Leli tha se para 6 viteve

sistemi i kanalizimeve ishte kalbëzuar ndërsa sot
inxhinierët llogarisin dhe punojnë për çdo lloj
sistemi kanalizimesh. “Skuadra jonë po punon
në bulevard. Ne po mbarojmë situatën problematike në Skelë dhe problematikën që shkaktohet
nga reshjet në bulevardin “Ismail Qemali”. Kemi
pastruar më shumë se 50 për qind e kanaleve
kulluese në territorin e Bashkisë Vlorë. Do të
vendosim bokse betoni, që do të ndërpresin ujërat.
Gjashtë vjet më parë, sistemi i kanalizimeve ishte
kalbëzuar, ndërsa sot sistemi i kanalizimeve është
llogaritur nga inxhinierët”, tha Leli. Edhe ministri
i Mbrojtjes, Niko Peleshi ka folur për situatën
e përmbytjeve. Peleshi shpërndau një video në

Facebook ku u shpreh se situata nga përmbytjet
është duke u normalizuar. Ministri theksoi se kemi
rënie të ndjeshme të nivelit të ujit në Përmet dhe
në Memaliaj. “Në Shkodër kemi qetësim të situatës dhe rënie të nivelit të ujit, megjithatë trupat
e batalionit të Vaut të Dejës janë në terren dhe
po ndihmojnë banorët e Obotit. Vjosa gjithashtu
po normalizohet pasi kemi rënie të ndjeshme në
Përmet dhe Memaliaj. Si rrallëherë ka nisur puna
që në janar për zhbllokimin e aksit Bogë-Theth
në Shkodër. Po e hapin efektivët e Komandës
Mbështetëse në bashkëpunim me ARRSH, të cilët
janë maksimalisht të përkushtuar për t’u ardhur
në ndihmë qytetarëve”, tha Peleshi.

Kryeministri kërkon të “hetohet” dhe gjenden pikat e dobëta të opozitës gjatë fushatës zgjedhore

Prapaskenat e spastrimeve në PS, Rama listë
me detyra deputetëve, rikandidimi varet nga
mbështetja në bazë, askush s’e ka vendin të sigurt
Rigels SELIMAN

K

ryeministri Edi Rama pritet
të bëjë spastrime të forta
në listën e kandidatëve
për deputetë sa u takon
zgjedhjeve parlamentare të 25 prillit.
Pas mbledhjes së fundit të fillim shtatorit të Asamblesë Kombëtare të PS,
thuajse çdo ditë e në çdo takim me
drejtuesit politikë të PS në 12 qarqe,
kryeministri Rama është shfaqur
kritik me punën dhe performancën
e deputetëve aktualë, të cilët i ka
kërcënuar se nuk do t’i kandidojë
nëse nuk dalin nga letargjia ku
kanë hyrë. Por gazeta ka mësuar
se prapaskenat e spastrimeve në
Partinë Socialiste duket se janë edhe
më të thella se sa shihen. Sipas informacioneve, mësohet se ndryshe nga
herët e tjera që kryesocialisti Rama
ka vendosur vetë se kush do të jenë
deputetët që do të rikandidojnë dhe
garojnë nën siglën e PS në zgjedhjet
e radhës, këtë herë do të jenë edhe
vetë ata që kanë në dorë fatin e tyre.
Për këtë arsye burime nga selia rozë
theksuan se Rama iu ka lënë një listë
me detyra deputetëve aktualë, ndërsa
vihet re se rikandidimi në zgjedhjet
e 25 prillit do të varet nga numri i
votave të sigurta dhe se siç thonë
të njëjta burime, askush nuk e ka
vendin të sigurt, nëse nuk plotëson
këtë kriter. Po çfarë iu ka kërkuar në
të vërtetë shefi i mazhorancës deputetëve socialistë? Kështu, mësohet se
Rama iu ka kërkuar deputetëve që ta
skanojnë dhe të gjurmojnë të gjithë
socialistët në zonën e tyre elektorale,
në mënyrë që çdo ligjvënës të shkojë
me një bilanc para tij, duke i treguar
se sa vota ai pretendon të marrë
në zgjedhjet e 25 prillit. Po ashtu,
mësohet se këtë punë deputetët do ta
bëjnë, duke u koordinuar me koordinatorët e Partisë Socialiste në nivel
lagjeje dhe QendërVotimi. Më pas do
të bëhen krahasimet dhe verifikimet,
ku nëse do të dalë se numri i dhënë
nga deputetët është i saktë e i sigurt,
atyre do t’iu hapet drita jeshile për të
qenë pjesë e ekipit të PS në zgjedhjet
parlamentare të 25 prillit.
Askush nuk e ka vendin të sigurt
Por pavarësisht këtyre porosive, duket se rëndësia e zgjedh-

ZGJEDHJET E 25 PRILLIT, PS U HAP DERËN 58 TË RINJVE
“Më vjen mirë që kjo nismë që materializohet për
herë të parë ka gjetur mbështetje për faktin se rreth 1600
vajza dhe djem, gra e burra të një gjenerate të re kanë
hedhur hapin që të shprehin interesin e tyre në mënyrë të
guximshme, më vjen mirë në gjithë këtë masë individësh
ambiciozë, që nuk ka qenë e lehtë nga ana e grupit për

të filtruar ata që sot janë këtu për fazën e dytë. Tanimë
kjo fazë është faza e konsolidimit të këtij grupi të ri dhe
janë 58 emra që përfshihen në listën e atyre që e kanë
prezantuar më mirë veten më mirë pse-në e kësaj nisme
individuale, kanë prezantuar dhe fuqinë e ambicies së
tyre”, deklaroi dy ditë më parë kryeministri Edi Rama.

4
MESAZHET E RAMËS
PËR DEPUTETËT
1. Kryeministri Edi Rama listë
me detyra deputetëve
2. Rama u bën të qartë deputetëve se rikandidimi në zgjedhjet
e 25 prillit, varet nga numri i
votave të sigurta
3. Shefi i mazhorancës iu ka
kërkuar deputetëve që të “hetojnë” dhe gjejnë pikat e dobëta të
opozitës gjatë fushatës zgjedhore
deri para zgjedhjeve parlamentare të 25 prillit
4. Rama vijon të jetë i pakënaqur me deputetët
jeve të prillit, do të jenë edhe një
“gijotinë” për shumë nga deputetët
aktualë, pasi askush nuk e ka
vendin e sigurtë dhe se në çdo
moment një “Po” për ta mund të
kthehet një “Jo”. Sinjalin më të
freskët kryeministri Rama ua dha
dy ditë më parë publikisht, kur iu
hapi derën e kandidimit plot 58
emrave të rinj, të përzgjedhur nga
platforma “Deputeti që duam”. Po
ashtu, këtë nuk janë të vetmit që
“kërcënojnë”t’iu zënë vendin deputetëve aktualë, pasi listës së Partisë
Socialiste pritet t’iu shtohen edhe
emra që janë “të përkëdhelur” nga
Rama, si dhe ish-deputetë të Partisë
për Drejtësi Integrim dhe Unitet që
kanë braktisur këtë parti dhe pritet
të kandidojnë nën siglën e PS në 25
prill, si Elena Xhina, Reme Lala dhe
Dritan Bici, apo edhe ish-deputetë
të Lëvizjes Socialiste për Integrim,

Veliaj: Në kohën e
Bashës, Tirana nën ujë

Nga fshati Mumajes i Baldushkut, ku vizitoi familjet e Hamid dhe
Genc Allmuçës, të cilat kanë hyrë
në banesat e reja të rindërtuara pas
tërmetit, kryebashkiaku i Tiranës
Erion Veliaj, kujtoi ditën e djeshme
se çfarë ndodhte me zonën e bregut
të lumit pak vite më parë, sa herë
binte shi, dhe pse sot ajo zonë nuk
përmbytet më. Sipas tij, deri në 25 prill
beteja zhvillohet mes atyre që japin
zgjidhje dhe atyre që flenë gjumë.
“Përpara 5 vitesh, kurTiranën e kishin
këta që sot bëjnë gam-gam nga Gjiri i
Lalëzit, përmbyteshin Bregu i Lumit
dhe Njësitë 4, 8, 9 e 11. Uji vinte deri
te“Siri Kodra”e në Laprakë, kurseTirana mbante erë. Është shumë kollaj
të shash, por është më e vështirë të
ndërtosh, të pastrosh, të ndihmosh
njerëzit, t’i zhvendosësh në zona që
përmbyten, t’i kompensosh edhe
për përmbytjet që kanë ndodhur në
kohën e atyre të Lalëzit”, tha ai.

PD: Rehabilitimi i Lumit
të Tiranës u nis nga
Basha, Veliaj gënjen

“

Por pavarësisht këtyre porosive, duket se
rëndësia e zgjedhjeve të prillit, do të jenë
edhe një “gijotinë” për shumë nga deputetët aktualë, pasi askush nuk e ka vendin
e sigurtë dhe se në çdo moment një “Po”
për ta mund të kthehet një “Jo”...
Nasip Naço, Robert Bitri, etj. Pra, të
gjitha këto tregojnë se askush nuk
e ka vendin të sigurtë për të kandiduar dhe se teksa koha ecën, ata
duhet të punojnë fort për të bindur
kryeministrin Edi Rama që t’i fusë
në listat e PS. Ndërkohë një tjetër
porosi që ka lënë kryeministri ishte
që të “hetohet” opozita për mënyrën
se si do të angazhohet në fushatë, në

mënyrë që t’i gjejnë pikat e dobëta.
Pra, skema që ka ndjekur Rama
është e njëjtë si në futboll ku një
skuadër përpara se të ndeshet me
kundërshtaren e studion atë, për të
mësuar shumëçka nga loja dhe organizimi i saj. Kështu që edhe shefi
i qeverisë ka kërkuar të njëjtën gjë
të bëjnë edhe socialistët me opozitën
deri para zgjedhjeve të 25 prillit.

Partia Demokratike ka sulmuar
dje kryetarin e Bashkisë së Tiranës,
Erion Veliaj ndërsa e akuzoi këtë
të fundit se po mashtron qytetarët.
Përmes një reagimi nga selia blu,
zëdhënësja e PD-së, Ina Zhupa theksoi se rehabilitimi i Lumit të Tiranës
u nis nga Lulzim Basha. Mes të
tjerash Zhupa tha në emër të PD-së
se çdo projekt strategjik i Tiranës ka
firmën e Bashës.“ErionVeliaj gënjeu
sot paturpësisht, kur akuzoi kreun e
opozitës se nuk bëri asnjë investim
për Lumin eTiranës, një nga burimet
e përmbytjeve në kryeqytet. Faktet
flasin vetë. Ishte Lulzim Basha që nisi
investimin për sistemimin e Lumit të
Tiranës, pasi Edi Rama për 11 vjet e
la në gjendje të mjerueshme, si një
segment të botës së tretë. Projekti i
Lulzim Bashës për Lumin e Tiranës
ishte shndërrimi i tij nga një bombë
ekologjike, që mblidhte mbi 1 milion
metër/kub plehra, në një oaz të gjelbër
për kryeqytetin, pjesë e Bulevardit të
Ri”, deklaroi Zhupa.
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Basha akuza Ramës: Nuk të vjen turp që ministrat darkonin
në Dubai ndërkohë që vendi po vuante nga përmbytjet

Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha
në një deklaratë për mediat ditën e djeshme zgjodhi të fliste për darkën e disa ministrave shqiptarë
në Dubai. Basha akuzoi kryeministrin Rama
si një njeri të paturp që me qeverinë e tij është
duke shkatërruar ekonominë shqiptare. Sipas tij
është e papranueshme se si vendi po vuante nga
përmbytjet dhe Rama ishte me deputetët duke
darkuar në Dubai me fatura të kripura.“Pas 8 vite
dështimesh, premtimesh boshe, skandalesh të Edi
Ramës dhe qeverisë së tij, duket sikur jemi mësuar

me gjithçka. Madje kjo është shkatërrimtare për
shoqërinë. Dy ditë më parë u bë publike se kur
e gjithë Shqipëria ishte përmbytur, kur mijëra
familje rrezikonin shtëpitë e tyre, qindra e mijëra
qytetarë kishin mbetur pa asnjë mbështetje, kriza
ekonomike është thelluar, papunësia është rritur,
ministrat e Edi Ramës po darkonin në një nga
restorantet më të shtrenjta të botës. 1000 dollarë
bifteku! Ndërkohë që njerëzit po shtyhen drejt
krizës ekonomike më të thellë të këtyre 30 viteve.
Edi Rama nuk ka turp”, u shpreh kryedemokrati.

Sipas tij qeveria mendon vetëm për vete dhe do
t’ia dijë vetëm për trefishimin e pasurisë. Basha
u shpreh se Rama ka braktisur dhe ka lënë në
mëshirë të fatit shumë qytetarë sepse nuk i intereson të kujdeset për ta.“Dje u publikua një raport
i cili tregon se zyrtarisht qeveria e Edi Ramës
ka shumëfishuar pasurinë gjatë këtyre 7 viteve.
Anëtarët e kabinetit të Edi Ramës zyrtarisht kanë
trefishuar pasurinë e tyre gjatë viteve në qeverisje.
Kjo është një qeveri që mendon vetëm për veten
e vet dhe ky është një kryeministër që mendon

vetëm për paratë e veta, jo për paratë tuaja të
dashur qytetarë. Nuk ju intereson qytetari dhe kjo
është arsyeja se pse shqiptarët edhe pas tërmetit
edhe gjatë pandemisë edhe gjatë përmbytjes janë
lënë në mëshirë të fatit, janë braktisur ndërsa
qeveritarët e tyre darkojnë në vende luksoze.
Nuk janë kujdesur për interesat e qytetarëve, e
kanë harruar se çfarë është qeveria dhe misionin
e saj. Qeveria duhet të kujdeset për njerëzit dhe
të zgjidhë ku është e mundur hallet e tyre jo t’i
rëndojë ata”, tha Basha.

Demokratët dhe socialistët ende pa gjetur dakordësi për pilotimin e votimit

Implementimi i teknologjisë në zgjedhje
ende në vështirësi, PS nuk tërhiqet nga
propozimet e saj, KQZ fton partitë në takim
Aleksandra HOXHAJ

M

arrëveshja e 5 qershorit
duket se ka vënë në
vështirësi të shumta
Komitetin Qendror të
Zgjedhjeve. Edhe pse jemi 3 muaj
para zgjedhjeve shumë çështje janë
në proces duke shtuar presionin
ndaj komisionit. Një ndër pikat më
delikate është ajo e teknologjisë në
zgjedhje ku palët kanë rënë dakord
që të kemi votim elektronik dhe
sistem kamerash në të gjitha pikat
e votimeve. KQZ ka kërkuar të zhvillojë një takim me përfaqësuesit
e partive politike, për zgjedhjet e
25 prillit. “Duke marrë në konsideratë afrimin e datës së zgjedhjeve
dhe rëndësinë që kanë projektet
e identifikimit biometrik të zgjedhësve, votimit dhe numërimit
elektronik, monitorimi me kamera
i qendrave të votimit dhe votimi
nga jashtë i shtetasve shqiptarë që
kanë vendbanimin e përhershëm
jashtë Shqipërisë, KQZ dëshiron
të zhvillojë një takim konsultativ
me përfaqësuesit e partive politike
në KQZ”, thuhet në njoftimin e
dërguar nga KQZ.
Për projektin e pilotimit, Partia Socialiste ka vendosur për
Korçën dhe Tiranën, ndërsa Partia
Demokratike ka kërkuar Korçën
dhe Fierin. Demokratët dhe socialistët nuk kanë arritur ende të gjejnë
dakordësinë për pilotimin e votimit
dhe numërimit elektronik për 20%
të zgjedhësve në rang vendi. Teksa
PS ka vendosur për Tiranën, PD e
sheh si të pamundur për shkak të
numrit të lartë të votuesve. Për këtë
ka reaguar Sekretari i Përgjithshëm
i PS, Taulant Balla i cili e quajti mos
dakordësinë e opozitës si alibi për
të vonuar procesin zgjedhor.“Në Tiranë ka një përqindje shumë të lartë
të popullsisë që e kupton shumë
shpejt këtë proces. Në asnjë vend
tjetër në botë nuk do të përjashtohej
kryeqyteti nga pilotimi i një procesi.
Këto janë thjesht alibi të PD-së, siç
gjithmonë ka bërë, për të vonuar
proceset zgjedhore”, tha Balla.
Ankesat e PD dhe LSI
Një sërë ankesash nga PD dhe
LSI, i janë dërguar KQZ në lidhje
me aktivitetet që qeveria ka mbajtur, por që janë në kundërshtim

LSI DEPOZITON ANKESË NË KQZ PËR DEPUTETIN BUJAR ÇELA
Shpërndarja e lejeve të legalizimit është një ndër
aktivitetet e ndaluara nga KQZ, për të cilat parashikohen edhe penalitete në vlerë monetare. Para dhënies
së vendimit final, Kryekomisioneri i Zgjedhjeve ka
marrë kohë për të vlerësuar provat. Për të njëjtën
akuzë edhe PD ka kallëzuar në SPAK, kryeministrin

Rama, kryebashkiakun Veliaj dhe 15 ministra e deputetë socialistë. Mes emrave të kallëzuar penalisht
figuroi edhe deputeti Bujar Çela, për të cilin LSI ka
depozituar edhe një ankesë në KQZ. Akuza është e
njëjtë, shpërdorim detyre dhe përdorim i burimeve
shtetërore për qëllime elektorale.

DEKLAROHEN 1 MIJË SHQIPTARË NGA JASHTË VENDIT PËR TË VOTUAR
Drejtoria e Gjendjes Civile i ka dërguar një njoftim Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ku sqarojnë se
shtetasit shqiptarë që kanë plotësuar kriteret ligjore për
deklarimin e vendbanimeve jashtë vendit janë rreth 32
mijë shtetas, por nga këta vetëm 1mijë kanë të drejtë të
votojnë. Në letrën e DPPGJ-së theksohet se këta shtetas
shqiptarë janë të deklaruar me adresa jashtë territorit
me Aktin Normativ. Sipas Aktit të
ri Normativ, të miratuar nga KQZ,
zyrtarët e institucioneve ndalohen
të organizojnë apo të marrin pjesë
në aktivitete ku priten shirita
elektoralë apo prezantohen projekte të investimeve në fushën e
transporteve, energjisë, mjedisit,
shëndetësisë, kulturës dhe arsimit,
për një periudhë 3 muaj nga dita e
zgjedhjeve. Komisioneri Shtetëror
i Zgjedhjeve, Ilirjan Celibashi tha
se KQZ po ndjek me vëmendje të
gjithë procesin, por nuk duhet të
ngatërrojmë aktivitetin normal të
qeverisë me fushatën. Në lidhje

të Shqipërisë. “Këta shtetas kanë deklaruar dhe kanë
aktive në sistem adresën jashtë territorit të Shqipërisë,
por mund të kenë vendbanim kryesor në Shqipëri. Në
zgjedhjet e 25 prillit do të mund të votojnë për herë parë
vetëm rreth 1 mijë shtetas shqiptar që kanë deklaruar
vendin e banimit jashtë vendit”, thuhet në njoftimin e
dërguar nga Drejtoria e Gjendjes Civile.

me përurimin e veprave publike,
Celibashi e konsideroi si një veprim normal. “Ajo ka të bëjë me
fushatën elektorale dhe ka të bëjë
me angazhimin e palëve në fushatë
elektorale. Ashtu si kryeministri
mund të dalë dhe të thotë, ne e
përmbushëm këtë angazhim tonin,
ashtu edhe opozita mund të dalë
dhe të thotë ky angazhim nuk
është përmbushur”, tha Celibashi.
Celibashi garantoi zbatimin e Aktit Normativ dhe u shpreh se janë
duke u shqyrtuar të gjitha ankesat
e ardhura në KQZ. Komisioneri
tha se nuk do të tolerohet asgjë në

lidhje me këtë çështje. “Jemi duke
shqyrtuar një sërë ankesash të ardhura nga parti të ndryshme. Sot
shqyrtuam një ankesë të ardhur
nga LSI, për shpërndarjen e disa
certifikatave dhe lejeve të legalizimit në Lushnjë. Kemi ndërtuar
një faqe në internet, e cila lehtësisht
realizon procesin e dhënies së informacionit. Ju garantoj se KQZ do
të jetë strikte në zbatimin e përcaktimeve të Kodit Zgjedhor në lidhje
me këtë çështje. Është një çështje
që lidhet me integritetin e procesit
zgjedhor dhe ne nuk do të tolerojmë
aspak”, u shpreh Celibashi.

Çaka: Ankesat në
KQZ janë kryesisht
për legalizimet

Anëtari i Komisionit Rregullator,
Dritan Çaka ditën e djeshme foli për
ankesat e ardhura në KQZ nga Partia
Demokratike dhe Lëvizja Socialiste
për Integrim.Çaka nuk dha një numër
të saktë ankesash, por tregoi llojin e
aktiviteteve që kanë mbizotëruar në
to.Ai tha se këto ankesa kanë të bëjnë
kryesisht me dhënie legalizimesh dhe
së fundmi edhe dhënien e çelësave të
shtëpive të dëmtuara nga tërmeti i 26
nëntorit.“PD dhe LSI kanë depozituar
ankesa, kryesisht që kanë të bëjnë me
shkelje të pretenduara me shpërndarjen e lejeve të legalizimeve apo me
aktivitete publike që janë zhvilluar
nga institucionet, ku ka pasur raste
që nuk janë raportuar në ndërfaqe, se
edhe mos raportimi 5 ditë përpara se
të zhvillohet aktiviteti përbën shkelje.
Pas datës 25 dhjetor dhe periudha më
kryesore ka qenë ajo e ditëve të fundit
të vitit të kaluar, por edhe për një sërë
aktivitetesh në fillim janari. Ka dhe
me dhënien e çelësave të banesave
të dëmtuara nga tërmeti”, tha Çaka.

KQZ: Ende nuk është
vendosur kompania për
identifikimin elektronik

Komiteti Qendror i Zgjedhjeve
akoma nuk e ka vendosur nëse
Smartmatic, e vetmja kompani në
garë për identifikimin elektronik të
votuesve, do të pranohet apo jo. Në
lidhje me këtë çështje Ilirjan Celibashi
tha se janë duke komunikuar dhe
shkëmbyer informacione për kompaninë dhe për pak do të vendoset.
“Punë ditësh. Jemi duke shkëmbyer
komunikime dhe informacione me
kompaninë. Nëse nuk do të kemi një
marrëveshje me këtë kompani, do të
jetë e vështirë të rifillojmë një procedurë të re sepse nuk ka kohë”,u shpreh
kreu i KQZ. Celibashi për zgjedhjet
tha se pavarësisht zgjidhjes teknike të
dhënë nga KQZ, është politika ajo që
do të vendosë nëse emigrantët do të votojnë apo jo në 25 prill.“Jemi në limite
dhe shpresojmë që muaji që vjen të jetë
vendimtar, qoftë për zgjidhjet teknike
që KQZ do të ofrojë dhe konsideratat
që partitë politike të japin për këtë
proces”, përmbylli Celibashi.
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Planet e Athinës për detin, Dendias: Zgjerimi do të bëhet
me 13 mijë km, e drejtë e patjetërsueshme e Greqisë

www.sot.com.al

Ligjvënësit grekë kanë nisur shqyrtimin
e projektligjit për zgjerimin e Greqisë me 12
milje në Jon, pas dërgimit nga qeveria greke në
Parlament. Komiteti i Mbrojtjes së Jashtme dhe
Kombëtare diskutoi ditën e djeshme projektligjin e Ministrisë së Punëve të Jashtme. Ministri i
Jashtëm grek Nikos Dendias ka folur sa i përket
çështjes së zgjerimit në detin Jon gjatë fjalimit të
mbajtur në Komisionin Parlamentar të Çështjeve
të Jashtme dhe Mbrojtjes Kombëtare në diskutimin e projektligjit. Ai u shpreh se kjo është hera

e parë që Parlamenti thërret për të votuar lidhur
me këtë çështje. Ndër të tjera ai u shpreh se kjo
është një e drejtë e patjetërsueshme e vendit
të cilin qeveria ia propozon parlamentit grek.
“Është hera e parë që Parlamenti grek thërret
për të votuar rritjen e territorit mbi të cilin ka
sovranitet kombëtar, që nga viti 1947. Qeveria i
propozon Parlamentit ushtrimin e së drejtës së
patjetërsueshme të vendit tonë, për të zgjeruar
ujërat tona territoriale në rajonin e detit Jon dhe
deri në Tainaro, nga 6 në 12 milje detare”, ka

thënë Dendias. Ai vijoi më tej duke thënë se nga
ky zgjerimi i Greqisë në detin Jon do të bëhet me
13 mijë kilometra katrorë.“Ky proces do të rrisë
sipërfaqen e sovranitetit kombëtar me 10,079
kilometra katrorë dhe nëse dikush merr parasysh
zonën e krijuar nga mbyllja ligjore e gjireve, sipas
ligjit ndërkombëtar, ajo tejkalon 13,000 kilometra
katrorë”, bëri me dije Dendias. Ministri i Jashtëm
kujtoi në këtë pikë se sipërfaqja e përgjithshme
e Greqisë është 131,000 kilometra katrorë dhe
se zona e Kretës është pak më shumë se 8,500

kilometra katrorë. Sakaq ministri e cilësoi si
një nder jashtëzakonisht të madh që në emër të
qeverisë Mitsotakis, t’i propozojë këtë projektligj
Parlamentit. Ndërkohë, projektligji“Përcaktimi i
detit territorial në zonën detare të Ishujve Jon dhe
Jon deri në Kepin Tainaro në Peloponez”u paraqit në Parlament pas hyrjes në fuqi të Dekretit
Presidencial për mbylljen e gjireve dhe heqjen
e vijave bazë në këtë zonë sipas dispozitave të
Konventës së Kombeve të Bashkuara për Ligjin
e Detit të 10 dhjetorit 1982.

Qytetarët presin të nisin hetimet ndaj politikanëve të lartë

Ramës i kërkohen arrestime politikanësh,
kryeministri ia kalon topin drejtësisë, ja rrugët
për të shkuar te rihapja e dosjeve të bujshme

R

eforma në drejtësi ka
hyrë në shina, por ende
nuk po shihen hetime apo
ndëshkime politikanësh.
Sytë e qytetarëve ishin te SPAK
dhe zhgënjimi po duket, pasi të
gjithë duan hetime për politikanët.
Kjo ka sjellë dje dhe një debat mes
kryeministrit Edi Rama dhe disa
ndjekësve të tij në rrjetet sociale.
Qytetarët kanë kërkuar që të ketë
arrestime politikanësh. “Kryeministër kam respekt për punën që
bën, por duhet të punojë gjykata
për ata hajdutët në Parlament që
kanë pasuri të padeklaruar t’i fusje brenda një nga një boll vodhën
hajdutët. Kam 30 vjet në emigrim
dhe s’kam një shtëpi”, shkruan
qytetari. Por ndaj tij ka komentuar
kryeministri, i cili është distancuar
nga hapja e hetimeve, ndërsa ia ka
kaluar topin drejtësisë. “Nuk jemi
në vitin 1945 i dashur dhe nuk të
fut brenda as partia, as qeveria, po
drejtësia dhe prandaj po e pastrojmë
edhe drejtësinë njësoj siç kemi pastruar kanalet e bllokuar me plehra
fushave! Por duhet durim, se kanalet
pastrohen më lehtë e më shpejt se sa
drejtësia”, shkruan Rama.
Hapja e dosjeve të bujshme
Pra duket qartë se pritshmëria
për të shkuar te hetimi i politikës
është shumë e madhe. Kur nisi
reforma në drejtësi u tha shpesh
se do të hapen dosjet e vjetra, 21
Janari, Gërdeci, Rruga e Kombit,
shitja e detit dhe afera të tjera që
kanë shkaktuar viktima dhe miliona euro dëme financiare. Deri më
sot nuk ka asnjë lëvizje edhe pse
ka disa rrugë që mund të ndiqen
për të shkuar te dosjet e vjetra.
Pyetja që lind është: Cilat janë ato?
E para është dorëzimi i provave të
reja. Bëhet fjalë për çështje apo individë për të cilët nuk ka një vendim
gjyqësor të formës së prerë. Nëse
marrim 21 Janarin, nëse dikush
dorëzon prova të reja për individë
të tjerë atëherë sigurisht që hetimi
është i mundshëm. Rruga e dytë
është përmes kallëzimeve të reja.
Pra nëse qeveria, një jurist apo një
qytetar bën një padi për një ngjarje
që nuk është zbardhur këto vite,
atëherë prokuroria apo SPAK mund
të vihen në lëvizje. Një tjetër rrugë
është ajo e hetimeve kryesisht.
SPAK ka të drejtë të nisë hetimet

SYTË E TË GJITHËVE NË SPAK
“Njerëzit kërkojnë që të gjitha hallet t’i zgjidhin
tek SPAK-u. Vijnë tek ne letra të pafundme, nga më të
çuditshme. Ndonjëherë njerëzit për një gardh që ngatërrohen me njëri-tjetrin thonë nuk ma ka zgjidhur strukturat lokale kërkoj të ma zgjidhni ju, sepse kam besim
tek ju. Kjo ka dy anë, e para tregon besim, na ngarkon
ne me përgjegjësi edhe më të madhe. Kjo ishte e para
që duhet t’ju them njerëzve, që ne veprojmë në bazë të
kompetencave të caktuara dhe janë ato që parashikon

kodi i procedurës penale dhe nuk mund të bëjmë gjithçka, e dyta, ajo që duhet ti garantoj është edhe mesazhi që
kam dhënë me rastin e një vjetorit kur botuam treguesit
e përgjithshëm, është që, ne garantojmë që pandëshkueshmëria nuk do të jetë më fenomen në Shqipëri,
për rastet që janë objekt i hetimit apo kompetencë e
Prokurorisë së Posaçme. Të pandëshkueshmit nuk do
të kenë më sukses dhe nuk do të mbijetojnë”, tha kreu i
SPAK, Arben Kraja pak kohë më parë.

Cooper letër Xhaçkës:
Nën drejtimin tuaj,
progres në FA

Zëvendës ndihmës Sekretarja e
Mbrojtjes së SHBA-së, Laura Cooper
i ka dërguar një letër ministres për
Europën dhe Punët e Jashtme, Olta
Xhaçka. Cooper vlerëson kontributin
e Xhaçkës si ministre e Mbrojtjes në
marrëdhëniet SHBA-Shqipëri. Po
ashtu ajo thekson se udhëheqja e
ministres Xhaçka ka bërë të mundur
që Forcat e Armatosura Shqiptare
të bëjnë përparim thelbësor për
modernizimin.“Në emër të Departamentit të Mbrojtjes të SHBA-ve, ne
e vlerësojmë thellësisht mbështetjen
tuaj të palëkundur për marrëdhëniet
e mbrojtjes SHBA- Shqipëri në më
shumë se tre vjet si Ministër i Mbrojtjes. Udhëheqja juaj ka bërë të mundur
që Forcat e Armatosura Shqiptare të
bëjnë përparim thelbësor për modernizimin. Ju keni udhëhequr me aftësi
institucionin tuaj përmes sfidave të
papritura nga tërmeti në Covid-19,
ndërsa keni shërbyer si një udhëheqës
në rajon, përmes Kryesisë së Kartës
SHBA - Adriatik”, thuhet në letër.

Mitsotakis: Me Turqinë do
diskutojmë vetëm
për kufirin detar

DOSJET E
MBYLLURA
NGA LLALLA
Viti 2013- 74 çështje
Viti 2014- 92 çështje
Viti 2015- 124 çështje
Viti 2016- 83 çështje
Viti 2017- 132 çështje
vetë për çështje të caktuar, sidomos
kur ka ndjeshmëri publike. Rruga
e katërt është përmes një ligji të
posaçëm. Pra nëse Parlamenti harton një ligj që të rihapen të gjitha
dosjet e vjetra, kjo do lehtësonte
punë e të gjithëve. Sipas burimeve,
në SPAK ka pasur një padi për tragjedinë e Gërdecit. Një prej familjarëve të viktimave i është drejtuar
prokurorisë së posaçme me një padi

“

Nuk jemi në vitin 1945 i dashur dhe nuk të fut
brenda as partia, as qeveria, po drejtësia dhe
prandaj po e pastrojmë edhe drejtësinë njësoj
siç kemi pastruar kanalet e bllokuar me plehra
fushave! Por duhet durim, se kanalet pastrohen
më lehtë e më shpejt se sa drejtësia!...
të re dhe nuk është çudi që të kemi
zhvillime. Kur në krye të prokurorisë ishte Arta Marku, ajo deklaroi se
për 21 Janarin po shihet mundësia
e rihapjes së dosjes. Ndërkohë për
shumë krime të tjera të bujshme
kemi një padi që është marrë në
dorë nga SPAK. Izet Haxhia ka bërë
një kallëzim ndaj ish-kryeministrit
Berisha për të gjitha ngjarjet më

të bujshme që kanë ndodhur në
vend, duke futur firmat piramidale,
vrasjen e Hajdarit, grushtin e shtetit
1998, etj. Pra mundësitë ekzistojnë
dhe tashmë topi është në krahun
e drejtësisë. Kreu i SPAK Arben
Kraja ka deklaruar se viti 2021 do
të jetë i rëndësishëm në luftën ndaj
korrupsionit. Mbetet të shihet nëse
do të kemi rezultate të rëndësishme.

Kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis në një intervistë televizive
për mediat greke, ka folur sa i takon
çështjes së kufijve detarë dhe bisedimeve me Turqinë. Ai deklaroi
se nuk do të pranohet asnjë lloj
marrëveshje tjetër përveç diskutimit
për përcaktimin e kufijve. I pyetur
se cilat janë “vijat e kuqe” të qeverisë
se tij, kryeministri theksoi se qeveria
aktuale nuk do të diskutojë asgjë të re
prej atyre çështjeve që janë aspiratat
e Turqisë. “Greqia nuk do bisedojë
me Turqinë për asnjë çështje tjetër,
përveç së përcaktimit të kufijve detare
dhe ZEE mes dy shteteve. Nëse pala
turke do të hedhë në tryezë çështje si
demilitarizimi i ishujve grekë, zonat
gri, çështjet e minoritetit në Trakë, ne
nuk do të pranojmë. Nuk ka pranuar
asnjë qeveri greke në 60 ciklet e deritanishme të bisedimeve teknike, as
qeveria jonë nuk do pranojë. Greqia
do të shkojë në Stamboll në 25 janar
për të vazhduar nga aty ku janë ndaluar këto bisedime”, deklaroi Mitsotakis.
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Palmer: BE të hapë negociatat për Shqipëri, Ballkani i rrezikuar nga Moska

SHBA paralajmëron se shumë prej politikanëve
shqiptarë do ju bllokohen vizat, Palmer kërcënon
korrupsionin shqiptar me SPAK dhe BKH

S

htetet e Bashkuara të
Amerikës kanë paralajmëruar të tjera bllokime
vizash për zyrtarët e korruptuar. Zëvendës Ndihmës Sekretari Amerikan i Shtetit Matthew
Plamer ka folur dje në një intervistë
për RTSH, ku u shpreh se masa e
vizave do të vijojë. Duke u ndalur
te reforma në drejtësi ai u shpreh
se SPAK dhe BKH janë dy organe
shumë të rëndësishme dhe falë tyre
do të jepet llogari nga të paprekshmit. Ai u ndal dhe te zgjedhjet e 25
qershorit dhe situatën në Ballkan.
-Çfarë pritet të ndryshojë në
politikën e jashtme të Presidentit
Biden lidhur me rajonin dhe problemeve e pazgjidhura?
Nuk dua të parashikoj të ardhmen dhe çfarë do të bëj administrata
e Biden, çfarë përparësish do t'i
japin apo si do t’i qasen sfidave, por
nëse mundem mund të flas pak për
Ballkanin. Është një fushë ku unë
kam punuar për 27 vjet. Kam punuar për administratën demokrate,
republikane dhe qasja amerikane
në Ballkan ka qenë e qëndrueshme
dhe e vijueshme në të gjitha vitet e
në të gjitha administratat. Sepse interesat amerikane janë të njëjta: ne
duam të kemi një rajon që është në
paqe me veten e vet dhe me fqinjët,
që është stabël, që ka prosperitet dhe
i integruar në strukturat europiane
dhe euroatlantike. Deri sot nuk kam
asnjë arsye që të mos besoj që kjo
do të vazhdojë të jetë e vërtetë edhe
javën që vjen edhe gjatë administratës së ardhshme. Nuk mendoj
që administrata e ardhshme do ta
shohë Ballkanin ndryshe. Ne duam
që të kemi një të ardhme europiane
për të gjithë Shqipërinë dhe rajonin
dhe fqinjët e vet.
-Ju e dini që çdo vend në Ballkan mendon se është kërthiza e
botës. Sa i lartë mendoni se do të
jetë vëmendja e administratës së re
ndaj rajonit
Edhe njëherë nuk do të doja
te flisja për administratën që ende
nuk është konstituuar tërësisht, por
Ballkani është kërthiza e botës time
faktikisht. Ballkani është një zonë
me të cilën kam me të vërtetë shumë
lidhje. Kam vetëbesim që Ballkani
do të ketë vëmendjen e qeverisë
amerikane, jo vetëm nga unë, por
edhe nga administrata në vetvete e
më gjerësisht. Besoj se mund të bëjmë punë shumë të mirë në Ballkan,
besoj se kemi bërë shumë punë, por
ama ka ende shumë punë për të bërë
dhe kam besim se do të investohet
nga administrata në kohë dhe në
vëmendje.
-Në fjalën tuajën para 14 muajsh në Prishtinë, ju keni folur për
“prangat e historisë”. Sa të pranishme janë sot këto “pranga” në
rajon?
Ka një citim që kam mësuar nga
një ish ministër i jashtëm i Greqisë,
z.Kocias që tha se historia duhet të
jetë shkollë dhe jo burg dhe besoj
se historia është e fuqishme në

Ballkanin Perëndimor. Si amerikanë
ne jemi akuzuar ndonjëherë se jemi
popull pa histori, po ne besoj se
jemi më të orientuar nga e ardhmja,
shohim përpara dhe mundohemi
të shohim se cili është rrugëtimi
më i mirë për rajonin, për vendet
e Ballkanit Perëndimor. Besoj se
ka një marrëveshje të gjerë për
sa i përket të ardhmes europiane.
Mund të ç'orienrohemi nga veprimet dhe ndodhitë e të shkuarës,
është e thjeshtë të dalim nga rruga
kur mendojmë për mosmarrëveshjet historike. Por ama është e
rëndësishme për të gjithë në rajon
të shohin përpara. Të identifikojnë
ato fusha prioritare ku mund të ecin
përpara ku mund të krijojnë një jetë
më të mirë për fëmijët e tyre për
të ardhmen e tyre. Dhe këtu do të
shohin që Amerika është një partner
i fuqishëm dhe i qëndrueshëm.
-Në librin tuaj“Ujku i Sarajevës”
ka një moment ku duke përshkruar
personazhin kryesor, shkruani nuk
mund të thuash me saktësi nëse ai
po vështronte në të shkuarën apo
në të ardhmen….
Po, e di se për cilën pjesë të
librit po flisni dhe cilës pjesë i
referoheni. Dhe ai libër që faktikisht
është art, është trillim flet shumë
për mënyrën se si historia ndikon
në të tashmen dhe ndikon në të
ardhmen dhe besoj se të gjithë që
punojnë për Ballkanin Perëndimor
për çfarëdolloj kohe e kuptojnë
mënyrën se si historia është shumë
e pranishme në politikën aktuale.
Patjetër mund të jetë një barrë duhet kuptuar, duhet trajtuar. Historia
është patjetër një narrativë, por
është edhe e vërtetë. Dhe besoj se
përparësia duhet të vendoset tek të
ecurit përpara, tek largpamësia, tek
identifikimi i rrugëtimit më të mirë
për të ardhmen e vendeve të rajonit
dhe maksimizimit të dobisë dhe të
ardhmes më të mirë të mundshme
për të rinjtë. Besoj se kjo është e arritshme në partneritet me SHBA-të,
me vendet anëtare të BE-së. Por ama

kam besim që prirjet janë pozitive.
-Çfarë mund të përshpejtojë
integrimin e Ballkanit Perëndimor
në Perëndim?
Besoj se kemi arritur në një
kryqëzim të rëndësishëm. Tashmë
është e rëndësishme që Bashkimi
Evropian të gjejë një rrugëtim për
mbajtjen e Konferencave Ndërqeveritare për Maqedoninë e Veriut
dhe për Shqipërinë, t'i fillojë këto
procese. Patjetër, të dy vendet i kanë
përmbushur kërkesat në kuadrin e
kushteve që janë vendosur nga BE.
Dhe besoj se ky do të jetë një event
jashtëzakonisht shumë i rëndësishëm, duam që të ndodh sa më
shpejt të jetë e mundur. E kuptojmë
që ka disa komplikime dhe pse po
zgjat më tepër. Por ama besoj se ky
do të jetë një gur kilometrik shumë i
rëndësishëm që i vendos Shqipërinë
dhe Maqedoninë e Veriut në rrugën
e anëtarësimit. Ka edhe fusha të
tjera ku ka rëndësi të bëhet progres.
Duam që dialogu Serbi-Kosovë të
arrijë në një marrëveshje për normalizimin e plot të marrëdhënieve
midis Beogradit dhe Prishtinës. Në
mbështesim procesin e Lojcakut
dhe gjithashtu përpjekjet në Bosnje Hercegovinë. Duam të shohim
progres edhe në 14 përparësitë e
agjendës 5+1 të BE-së të krijuar nga
zyra e përfaqësueses së lartë për
Bosnje Hercegovinën dhe të shohim
që Bosnje Hercegovina të ketë një
rrugëtim dhe perspektivë europiane
gjithashtu. Kjo do të kërkojë kurajo
dhe lidership nga ana e klasës politike që ta përdorin këtë mundësi.
-Në tetor të 2019 ju keni shprehur zhgënjimin e SHBA ndaj vendimit të Këshillit Europian për mos
çeljen e negociatave për Shqipërinë
dhe Maqedoninë e Veriut dhe frikën
se aktorë të tjerë (Rusia, Kina e të
tjerë) mund të mbushin boshllëkun
e krijuar. Sa rrezik ka sot nga
boshllëku i krijuar nga zvarritja e
procesit të anëtarësimit?
Patjetër është rrezik. Kjo është
një çështje që ne e kemi trajtuar

shumë ngushtë për vite me radhe
dhe të gjithë duhet të jemi vigjilentë për rolin e fuqive të huaja në
Ballkanin Perëndimor. Rusia, Kina
këto vende kanë një vizion për Ballkanin Perëndimor që nuk është në
përputhje me interesat e vendeve të
rajonit ashtu siç ato vet i kanë përcaktuar. Ajo që duan SHBA-të për
vendet e Ballkanit Perëndimor është
demokraci, paqe, stabilitet, prosperitet, anëtarësim në institicionet
euroatlantike. Ky është vizioni ynë
për rajonin. Ky është vizioni që vet
vendet kanë identifikuar si vizionin
e tyre për të ardhmen e tyre më të
mirë. Ju siguroj që ky nuk është
vizioni i Rusisë, nuk janë qëllimet e
Moskës. Moska beson se interesat
strategjik të saj shërbehen më mirë
nga një rajon që është i ndarë në
vetvete, që është dyshues dhe që
është i fragmentuar, ku ka konflikt dhe jo bashkëpunim. Ky është
mjedis strategjik ku Rusia beson se
mund të marr avantazhet e veta më
të mira. Kështu që ne po punojmë
për të nxitur bashkëpunimin midis
vendeve të Ballkanit Perëndimor
dhe t’i mbështesim ata në rrugëtimin
e tyre drejt BE-së.
-Zgjedhjet në Shqipëri do të
mbahen më 25 prill, cili është mesazhi juaj për aktorët politikë dhe
qeverinë?
Së pari do të doja të përgëzoja
qytetarët shqiptar për progresin e
bërë në arritjet demokratike. Marrëveshja për reformën zgjedhore
ishte më të vërtetë inkurajuese,
bazuar në rekomandimet e ODHIR,
ne duam të shohim zbatimin e këtyre rregullave të marrëveshjes dhe
që zgjedhjet në prill të mbahen në
mënyrë që është e drejtë, që është
transparente dhe në të cilën klasa
politike të jetë llogaridhënëse. Dhe
duam që opinioni dhe mendimi i
votuesve të shprehet në kutitë e votimit dhe që kjo të pasqyrohet në përbërjen e parlamentit dhe në politikat
që pasqyrojnë ambiciet dhe dëshirat
e popullit shqiptar. Kjo është mënyra
se si funksionon demokracia dhe
ne jemi me të vërtetë shpresëplotë
që zgjedhjet në prill do të sigurojnë
dhe do të plotësojnë këto ambicie.
-Pritshmëritë e publikut në
Shqipëri për reformën në Drejtësi
kanë qenë tejet të larta. SHBA është
investuar shumë për këtë reformë.
Cilat janë pritshmëritë tuaja ndaj institucioneve të reja të sapo krijuara?
Besoj se është shumë inkurajuese që Gjykata e Lartë dhe Gjykata Kushtetuese janë krijuar tashmë.
Duam me të vërtetë të shohim
plotësimin e vendeve me gjyqtarë në
këto institucione në mënyrë që të ofrohet cilësia më e lartë e mundshme
e drejtësisë. Ne shohim institucionet e reja si Byronë Kombëtare të
Hetimit edhe SPAK si institucione
që ofrojnë mundësi për të forcuar
sundimin e ligjit dhe për të krijuar
transparencën dhe faktikisht llogaridhënien që kërkohet dhe meriton
populli shqiptar. Kështu që në këtë
proces të krijimit të forcimit të këtyre institucioneve dhe këtij kuadri

institucional që është në bazë të
qeverisjes së mirë dhe qeverisjes
transparente dhe qeverisjes llogaridhënëse, SHBA -të do të punojnë
shumë ngushtë me lidershipin në
Shqipëri dhe me klasën politike
dhe me publikun shqiptar që këto
të gjitha të bëhen realitet.
-SHBA përdor një instrument
efikas ndaj politikanëve dhe zyrtarëve të korruptuar; vendosjen
e tyre në listën “e zezë”. A do të
ketë emra të rinj në këtë listë për
Shqipërinë?
Ne në një farë mënyrë nuk i
parashikojmë vendimet për sanksionet, por ama jemi të ndërgjegjshëm ashtu sikur edhe shumë të
tjerë janë të ndërgjegjshëm që këto
janë instrumente të rëndësishme
efikase dhe të fuqishme për të
çuar përpara sundimin e ligjit dhe
të kërkojmë llogaridhënie nga ata
që kanë abuzuar me pozicionet
politike. Nuk kemi qenë të druajtur
nga përdorimi i këtij instrumenti në
të shkuarën dhe normalisht që nuk
do të druhemi ta përdorim atë në të
ardhmen.
- Zoti Palmer, më lejoni një pyetje nga Kosova. - Kosova është në
prag të zgjedhjeve të parakohshme..
Për çfarë sfidash duhet të jetë e përgatitur qeveria e re që do të dalë nga
zgjedhjet e 14 shkurtit…?
Mattheë Palmer: Zgjedhjet janë
themeli i praktikave demokratike.
Zgjedhjet në shkurt do të sjellin një
qeveri të re në Kosovë. SHBA-të
do të jenë partner i kësaj qeverie.
Do të jemi partner i mirë i kësaj
qeverie ashtu siç kemi qenë për
qeveritë e shkuara në Kosovë.
Besoj do të jetë e rëndësishme që
kjo qeveri të trajtojë mirë disa nga
problematikat që vazhdojnë të jenë
sfiduese për vendin, përfshi këtu
sundimin e ligjit, qeverisjen transparente dhe llogaridhënëse, nxitjen
e rritjes ekonomike dhe mundësitë
e zhvillimit për investitorët e huaj.
Mundësinë që të shihet që të ketë
një ekonomi të gjallëruar që lejon
të rinjtë të besojnë që e ardhmja e
tyre është më e mirë në Kosovë se
sa në emigracion. Besoj se do të ketë
nevojë që të vlerësohet gjithashtu
qasja e Kosovës lidhur me dialogun
me Serbinë. Për të gjetur një mënyrë
për të shpjeguar çështje të cilat po
diskutohen lidhur me agjendën e
normalizimit dhe që të ecet përpara në lidhje me normalizimin e
marrëdhënieve me të gjithë fqinjët,
përfshi Serbinë këtu. Normalizimin
e marrëdhënieve me Beogradin dhe
normalisht të çohet Kosova drejt një
rrugëtimi në Europë dhe gjithashtu
do të doja t'iu falenderoja për ftesën
në programin tuaj, shpresoj t'iu kem
dhënë disa ide për mënyrën se si
mendojmë dhe si e shohim rajonin
dhe marrëdhënien midis SHBA-së
dhe Shqipërisë që është me të vërtetë
me vlerë për ne, ne shohim me të
vërtetë mundësi që të ecim përpara
marrëdhëniet dypalëshe. Kështu që
faleminderit shumë dhe mirëpres
rastin tjetër që të kemi mundësi të
flasim dhe të diskutojmë për rajonin.
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Ambasadori: Të befasuar me qëndrimet e kryeministrit ndaj BE për vaksinimin

Luigi Soreca “shuplakë” politikës: Boll sulmuat dhe
frikësuat anëtarët e vetingut, reforma në drejtësi
më ambiciozja, po ecën me ritëm të qëndrueshëm

A

mbasadori BE në Tiranë,
Luigi Soreca në një intervistë për Zërin e Amerikës
shprehet se beson që negociatat me Shqipërinë do të hapen
gjatë presidencës portugeze në 6 muajt
e parë të këtij viti. Në lidhje me tonet
kritike të kryeministrit Edi Rama ndaj
BE-së për mungesë solidariteti ndaj
Ballkanit në procesin e vaksinimit, zoti
Soreca tha se ndjehej i habitur nga ky
qëndrim i kryeministrit. Ambasadori
i BE-së flet edhe për projekt-ligjin e
debatueshëm “antishpifje” për median
on-line, për të cilin ai beson se qeveria
nuk do të përpiqet ta miratojë përsëri
në Parlament.
-Zoti Ambasador, faleminderit
për këtë intervistë! Shqipëria po bën
një rrugë të gjatë dhe të mundimshme
drejt integrimit. Çfarë mendoni ju se e
bën kaq të mundimshme atë?
Së pari, faleminderit që më ftuat
dhe Gëzuar Vitin e Ri, juve dhe gjithë
shqiptarëve! Mendoj se viti 2021 është
një vit i rëndësishëm për rrugën e
Shqipërisë drejt BE-së.Viti 2020 u mbyll
me një lajm të rëndësishëm, që ishte
plotësimi i tre vendeve në Gjykatën
Kushtetuese, çka e bëri atë funksionale pas më shumë se dy vjetësh. Kjo
e sjell vërtet më pranë Shqipërinë
me atë çka i kërkuan të bënte shtetet
anëtare dhe Këshilli. Është një rrugë
që kërkon kohë. Kërkon kohë sepse
standardet e BE-së janë shumë të larta
dhe Shqipëria po bën atë që është e
nevojshme për të arritur çastin për
nisjen e negociatave.Të mos harrojmë
se marsin e kaluar Këshilli kishte
vendosur ndërkaq t’i hapte negociatat.
Po të shikoni se ku është Shqipëria
tani - duke hamendësuar se këtë vit
do të ndodhë çelja konkrete e negociatave, siç edhe jam i sigurt - Shqipëria
pra mund të arrijë një nisje të shpejtë
edhe falë punës së bërë, për shembull,
me reformën në drejtësi që mbulon
pjesën më të rëndësishme të hapave
të parë të këtyre negociatave. Pra, e di
që ka njëfarë zhgënjimi, por tani jemi
vërtet shumë pranë dhe mendoj se
gjatë presidencës aktuale portugeze
ka vërtet shumë shpresë se do të thirret
Konferenca e parë Ndërqeveritare nga
Këshilli.
-Por Portugalia që mban presidencën e radhës në Bashkimin Europian, në prioritetet e saj duket se e ka
lënë në hije Ballkanin.
Kam dëgjuar fjalë shumë të qarta
nga ministri i Punëve të Jashtme të Portugalisë, i cili do të drejtojë mbledhjet e
Këshillit, ku do të merret vendimi. Ai
e ka konfirmuar angazhimin e plotë
të presidencës portugeze për të ecur
përpara drejt nisjes së negociatave
për Shqipërinë dhe për Maqedoninë e
Veriut. Ne e dimë që muajt e ardhshëm
ka takime me rëndësi, zgjedhje në disa
shtete anëtare, zgjedhje në Shqipëri
dhe unë mendoj se kjo periudhë duhet
përdorur nga Shqipëria për të vazhduar
punën që është bërë, për të bërë progres
të mëtejshëm në fusha të ndryshme
që i njohim shumë mirë, në mënyrë
që sapo të vijë koha, këtë pranverë, të
merret një vendim. Unë kam besim
tek presidenca portugeze që punon

në një mjedis ku Komisioni Europian,
Veprimi i Jashtëm Europian dhe gjithë
shtetet e tjera anëtare vërtet duan të
ecin përpara.
-Mendoni se klasa politike ka
përgjegjësi për vonesat, jo vetëm tani
në procesin e negociatave, por edhe më
herët, gjatë viteve të shkuara?
Kjo është një përpjekje afatgjatë
që shkon përtej shumicës dhe pakicës,
është përpjekje e gjithë shoqërisë, që
do të thotë se gjithë aktorët politikë,
shoqëria civile, media duhet të punojnë
së bashku. Nuk është medoemos gjithnjë kështu. Duhet të flasim pozitivisht
për BE-në. 90% e shqiptarëve duan t’i
bashkohen BE-së dhe po e presin këtë.
Ndaj, klasa politike, siç e përmendët,
duhet ta bëjë këtë përparësinë numër
një. Unë pres me padurim të shoh shumicën, pakicën, shumicën e ardhshme,
pakicën e ardhshme, të punojnë së
bashku në një pakt për integrimin
europian. Njerëzit duhet të dëgjojnë
udhëheqësit e tyre të flasin për Bashkimin Europian, sepse kjo është ajo që
duan qytetarët shqiptarë. Sondazhet e
fundit e konfirmojnë interesin e madh,
që e bën Shqipërinë vendin që e do më
shumë Bashkimin Europian në rajon.
Ndaj klasa politike duhet të flasë për
atë që dëshirojnë qytetarët shqiptarë.
-Disa vite më parë Bashkimi
Europian kishte vetëm pesë kushte
për Shqipërinë. Sot ka disa herë më
tepër.A ka ndryshuar qasje BE përmes
metodologjisë së re, apo Shqipëria po
qëndron në vend?
Metodologjia e re që u miratua vitin
e fundit, sipas mendimit tim, e ndihmon
Shqipërinë të përshpejtojë punën drejt
integrimit europian. Shqipëria ka kaluar një nga reformat më të vështira që
mund të përfytyrohet, që është reforma
e drejtësisë. Kur të nisin negociatat dhe
kjo do të ndodhë shpejt, Shqipëria do
të arrijë, sipas mendimit tim, më shumë
se të tjerët dhe po rrezikoj duke e thënë
këtë, por mendoj se është shumë e
rëndësishme. Gjithnjë kam qenë shumë
i kujdesshëm kur flas për kushtet, sepse
ajo që ka rëndësi për mua është ajo që
kanë identifikuar shtetet anëtare dhe

Këshilli, si hapa që duhen ndërmarrë,
në konkluzionet për vendin. Deri më
sot, Shqipëria i ka ndërmarrë këto
hapa, tani topi është kthyer në fushën e
BE-së dhe është shumë e rëndësishme
për BE-në në muajt e ardhshëm, që të
japë një përgjigje pozitive. Unë kam
besim, siç e thashë, që kjo do të ndodhë
gjashtë muajt e ardhshëm.
-Reforma në drejtësi ka patur mbështetjen e vazhdueshme të
Shteteve të Bashkuara të Amerikës
dhe Bashkimit Europian. Nëse sot do
të ktheheshim pas, në korrikun e vitit
2016 kur ajo u miratua, a ka diçka për
të korrigjuar?
Unë e thashë që e konsideroj
reformën në drejtësi një nga reformat
më ambicioze, por edhe një nga më të
vështirat që mund të ndërmarrë një
vend. Unë kam punuar në këtë fushë
dhe e di sa pranë zemrës së pushtetit
është gjyqësori. Shqipëria vendosi në
vitin 2016 të niste këtë rrugëtim. Ai
është i vështirë, sepse duhet hyrë në
fushën e sovranitetit të plotë të shtetit.
Bashkimi Europian, partnerët e tjerë
ndërkombëtarë, e kanë mbështetur
plotësisht këtë përpjekje dhe tani jemi
në një situatë ku, gjithë institucionet
janë krijuar. BKH-ja do të bëhet plotësisht funksionale me rekrutimin e disa
prej oficerëve operativë, por ndërkaq
është krijuar. Gjithë institucionet janë
krijuar dhe tani pasi kemi bërë funksionale Gjykatën Kushtetuese, duhet
të përqendrohemi tek Gjykata e Lartë
dhe unë kam në plan të punoj shumë
ngushtësisht me Këshillin e Lartë të
Drejtësisë, me Gjykatën e Lartë, që të
sigurohemi se emërimet në këtë gjykatë
të bëhen shumë shpejt. Në lidhje me
pyetjen tuaj, nëse mund të bëhej diçka
ndryshe, këtë nuk e di, nuk kam qenë
këtu në vitin 2016 sepse merresha me
çështje të tjera, por është e qartë se
nxirren mësime. Dhe ndoshta ata që
e përgatitën reformën në drejtësi në
Shqipëri dhe komuniteti ndërkombëtar,
nuk prisnin largimin e një numri kaq të
lartë gjyqtarësh, më shumë se 60%. Kjo
është diçka, që mendoj se, nuk ishte në
mendjet e atyre që bënë reformën. Kjo,

sigurisht, ka një ndikim mbi ritmin e
reformës, sepse nëse inxhinierët e saj
do të kishin menduar për këtë, me gjasë
do të kishin përdorur më shumë burime
për Shkollën e Magjistraturës, që të
sillte më shumë magjistratë ditë pas
dite, si dhe do të kishin përfshirë disa
masa tranzitore për disa gjykata. Për
shembull, tani Ministria e Drejtësisë po
diskuton mbi të ashtuquajturën “hartë
gjyqësore”, që është numri i gjykatave
që duhet të jenë të pranishme në këtë
moment të reformës në drejtësi në
vend. Ndoshta disa rregullime janë të
nevojshme, deri në çastin kur Shkolla e
Magjistraturës të jetë në gjendje në vitet
e ardhshme të diplomojë mjaftueshëm
gjyqtarë për të mbuluar vendet vakante
si pasojë e largimeve nga procesi i
vetingut. Pra, reforma në drejtësi duhet
të vazhdojë me ritëm të qëndrueshëm.
Siç e thashë, kjo është pasaporta që i
jep mundësi Shqipërisë të kapë shpejt
ritmin e negociatave pasi ato të nisin.
-Procesi i vetingut po shoqërohet
me vonesa dhe zvarritje. Sa janë gjasat
që ky proces të vihet në pikëpyetje?
Siç e thashë, procesi i vetingut
është thelbësor, nuk është i lehtë, sepse
prek edhe jetën personale dhe karrierat
e njerëzve. Prandaj, gjithë masat mbrojtëse të mundshme duhen ruajtur. Edhe
një herë, duke qenë se kam punuar me
këtë, e di sa e rëndësishme është që çdo
gjyqtar të ketë të drejtën për një proces
të drejtë. Mendoj se për momentin janë
hapur 650 nga 800 raste dhe gjysma
e vendimeve që duheshin marrë janë
dhënë. Vetingu është në vetvete një
proces shumë i vështirë. Mendoj se duhet të kemi besim te procesi i vetingut.
Ne kemi besim tek ky proces dhe së
bashku me partnerët tanë i mbështesim plotësisht komisionerët, anëtarët e
Komisionit të Pavarur të Kualifikimit,
anëtarët e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit. Ata duhet të punojnë fort, ata
duhen mbrojtur nga opinioni publik,
nga klasa politike, për të bërë punën
e tyre. Ata nuk duhen frikësuar dhe
frikësimi duhet të marrë fund aty ku
ndodh. Vetingut i janë dhënë burime
të reja nga buxheti i vitit 2021 dhe kjo

do ta ndihmojë me gjasë të zgjerojë aftësinë për të marrë vendime. Por është
e rëndësishme që ne të gjithë së bashku
t’i mbrojmë institucionet e vetingut, që
po bëjnë një punë shumë të mirë për të
dhënë drejtësi, ajo që duan shqiptarët.
-Zoti Ambasador, kryeministri
Edi Rama ka qenë kritik në lidhje me
qëndrimin e Bashkimit Europian ndaj
Shqipërisë dhe rajonit për procesin
e sigurimit të vaksinave. Një koment
nga ju?
Më duhet ta pranoj se u habitëm
nga deklarata e dhënë nga kryeministri në fillim të vitit, veçanërisht pasi
solidariteti i Bashkimit Europian nuk
ka qenë kurrë aq i dukshëm sa në vitin
2020. Pas disa ditësh kemi përvjetorin e
parë të Konferencës së Donatorëve në
Bruksel, pas tërmetit tragjik të nëntorit
2019, kur Bashkimi Europian mblodhi
aq shumë aktorë për të vënë në dispozicion të Shqipërisë më shumë se 1
miliard euro dhe menjëherë 115 milionë
euro nga Komisioni Europian, që tani,
pas një viti, po japin rezultate konkrete
në terren, në fushat e kulturës dhe
arsimit. Më pas, vjen ndihma e Bashkimit Europian gjatë pandemisë së
Covid-19.Të gjithë e kanë parë sasinë e
pajisjeve mjekësore. Unë vetë kam bërë
shtatë dhurime pajisjesh, që u kanë
mundësuar shqiptarëve ta përballojnë
këtë periudhë. Pastaj Plani Ekonomik
dhe i Investimeve, me 9 miliardë euro
për tre vitet e ardhshme. Në çastin kur
nisi vaksinimi, ndryshe nga partnerët e
tjerë, Bashkimi Europian nuk e mbylli
derën për ndihmën me vaksinimin,
përkundrazi, vuri menjëherë në dispozicion 70 milionë euro që janë të
disponueshme për vendet e rajonit,
përfshirë Shqipërinë, që do të marrë
një sasi të rëndësishme të kësaj kuote,
për t’u siguruar që shtetet tona anëtare
që dëshirojnë ta bëjnë këtë mund t’i
përdornin këto para për t’ia dhuruar
apo rishitur vaksinën Shqipërisë. Unë
e kuptoj zhgënjimin, por ky është një
proces jashtëzakonisht i ndërlikuar.
Zhvillimi i një plani vaksinimi i ka
angazhuar gjithë shtetet e botës, si dhe
shtetet anëtare dhe kjo ka rezultuar
shumë e vështirë. Ne po shohim se situata e Covid-19 në Europë është ende
shumë e vështirë dhe numri i vaksinave
që janë të disponueshme, është ndoshta
më i vogël nga sa shpresonim. Ka një
pengesë për prodhimin e vaksinës.
Pavarësisht kësaj, jemi gati t’i japim
ndihmë Shqipërisë. Dje Shqipëria nisi
vaksinimin dhe ne jemi gati t’i japim ndihmën tonë Shqipërisë. Unë jam takuar
me ministren e Shëndetësisë, do të takoj
edhe ambasadorët e shteteve anëtare,
për të punuar të gjithë së bashku, për
t’u siguruar që javët e ardhshme të ketë
më shumë vaksina të disponueshme për
qytetarët shqiptarë. Por duhet të kuptojmë se Shqipëria duhet të përgatisë një
plan vaksinimi për t’i mundësuar BE-së
të ndërhyjë, por edhe Covax-it, më vonë
gjatë vitit, që të vazhdojë vaksinimin. Ky
nuk është një moment i vetëm, plani i
vaksinimit do të kërkojë muaj, me qëllim
që të mbulojë gjithë komunitetin këtu.
Kështu që Bashkimi Europian është
këtu, siç ka qenë pranë shqiptarëve
gjatë gjithë kohës.
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Dita e dytë e vaksinimit, Manastirliu: Janë vaksinuar 50 mjekë
dhe infermierë, vijojmë me procesin edhe në qytete të tjera

Ministrja e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu
ishte ditën e djeshme në stadiumin“Air Albania”
ku ka monitoruar nga afër procesin e vaksinimi
në ditën e dytë. Pas mjekëve, procesi po vijon me
vaksinimin e epidemiologëve ngaTirana, Durrësi,
Kruja e Kavaja, për të garantuar asgjësimin e
rrezikut nga Covid-19, të skuadrës së atyre që
bëjnë testimet nëpër shtëpitë e qytetarëve me
simptoma të virusit. Gjatë fjalës së saj ministria u shpreh se po vijon vaksinimi me pjesën
tjetër të mjekëve të spitaleve Covid. Ajo theksoi
se njëkohësisht ka filluar edhe vaksinimi për

epidemiologët përveç atyre të Tiranës edhe për
ata të qyteteve të tjera të vendit.“Dita e djeshme
ka vajtur mirë. Kemi vaksinuar 50 mjekë dhe
infermierë. Kemi sot serinë tjetër të mjekëve
dhe infermierëve, të dy spitaleve Covid,“Shefqet
Ndroqi”-t dhe Infektivit, pastaj vazhdojmë me
treshin dhe katrën, por paralelisht, sot kemi filluar
vaksinimin edhe të epidemiologëve. E kemi nisur
te ata tëTiranës, Durrësit, Kavajës dhe Krujës e më
pas në gjithë Shqipërinë”, informoi ministrja Manastirliu. Ndër të tjera, ministrja theksoi se pranë
stadiumit “Air Albania” aty ku po kryhet procesi

vaksinimit është krijuar praktika e regjistrimit
me formularët që marrin të gjithë ata që vijnë.
Po ashtu ajo theksoi se do të kryhet vaksinim i
kombinuar sipas strategjisë që kanë përcaktuar
ekspertët. Ndërkohë, ekspertja Silva Bino nga
Instituti i Shëndetit Publik foli sa i përket kushteve
në të cilat ruhet vaksina kundër Covid.Ajo theksoi
se vaksina ruhet në kushtet e përshtatshme dhe
në temperaturën e duhur. Po ashtu Bino bëri me
dije se edhe në ambientet ku po bëhet vaksinimi
ka frigorifer, ndërsa vijoi më tej duke thënë se
numri i personave të vaksinuar në një ditë shkon

rreth 600 persona.“Vaksina vjen nga frigoriferi i
ISHP ku ruhet në temp -80 gradë C dhe sillen këtu,
vetëm dozat që janë planifikuar të aplikohen. Dje
nuk kemi asnjë dozë të humbur. Qëllimi ynë është
të mos kemi asnjë dozë të humbur. Çdo flakon
duhet të përdoret brenda dy orësh. Jemi përpjekur të bëjmë organizimin të mos humbë asnjë
dozë dhe kushtet e ruajtjes të jenë të sakta, sipas
rekomandimit të prodhuesit. Në ambientet e“Air
Albania”ka një frigorifer, ndërkohë që në terren do
të përdoren kutitë e posaçme të ISHP-së. Ne mund
të vaksinojmë 600 veta brenda ditës”, tha ajo.

ASH: Raporti i pohuar edhe nga operatorë të shërbimit shëndetësor

Akademia e Shkencave ja plas në fytyrë
Bratajt: Numri i të infektuarve në vend
është rreth 600 mijë, ja si u krye studimi
Sidorela BRAÇJA

A

kademia e Shkencave i
është përgjigjur dje zyrtarisht shefit të Urgjencës
Skënder Brataj mbi studimin e përhapjes së Covid në vend. Kreu
i Urgjencës Brataj, ka hedhur poshtë
studimin se gjysma e Tiranës ka fituar
imunitet ndaj virusit. Në postimin e
bërë nga akademia thuhet se ky reagim vjen për skeptikët dhe i përgjigjet
disa pikëpyetjeve të ngritura rreth
besueshmërisë së rezultateve të këtij
studimi. Teksa i referohet studimit në
shkrimin e publikuar akademia thotë
se raporti është konsultuar edhe me operatorë të shërbimit shëndetësor, ndërsa
theksohet se nga të dhënat e nxjerra
numri i të infektuarve në vend është
rreth 600 mijë, shifër e cila përkon edhe
me studimin e kryer nga akademia.“Ky
raport është pohuar edhe nga operatorë
të shërbimit tonë shëndetësor, që kanë
njoftuar përmes medias se, megjithëse
numri i individëve të diagnostikuar me
Covid-19 në vendin tonë ishte rreth
60.000 në fund të vitit 2020, numri real i
individëve të infektuar në vend duhet të
jetë afër 600.000. Duke qenë se nëTiranë
është diagnostikuar rreth një e dyta e
numrit të individëve të diagnostikuar
me Covid-19 në gjithë vendin, kjo e
dhënë përkon edhe me seroprevalencën
49.6 për qind të infeksionit Covid-19
në qytetin e Tiranës konfirmuar në
fund të vitit 2020 me studimin nga ekspertët e Akademisë së Shkencave të
Shqipërisë”, thuhet në postim. Po ashtu
në shkrim thuhet se studimi është realizuar nga ekspertë dhe se është bërë për
të njohur realitetin në vend sa i përket
virusit. Ndër të tjera, akademia sqaron
se studimi në fjalë është kryer me të
njëjtat procedura kërkimore me të cilat
është bërë hulumtimi epidemiologjik i
shkallës së prekjes së popullatës nga
Covid-19 në një shumicë vendesh të
Europës.“Studimi mbi seroprevalencën
e virusit Sars-Cov-2 në popullatën
shqiptare të qytetit tëTiranës, realizuar
nga ekspertë të Akademisë së Shkencave, është kryer për të njohur realitetin
dhe për të ndihmuar në parashikimin e
pritshmërive të pandemisë së shkaktuar
nga Covid-19, jo për të krijuar gjendje
të caktuara iluzive, qofshin euforike,
qofshin në anën e kundërt. Studimi
nuk ka karakter diagnostikues, por
verifikues për situatën reale të shtrirjes

DOKTOR SULÇEBE I PËRGJIGJET BRATAJT
Mjeku Genc Sulçebe pak ditë
më parë i është përgjigjur Bratajt
se vetëm 25% e banorëve të Tiranës
e kanë kaluar Covid dhe jo 50%. Ai
tregoi metodën random nga qendrat
shëndetësore të përdorur për të arritur konkluzionin se gjysma e Tiranës e
ka kaluar virusin. “Më çuditi denigrimi krejt subjektiv që z. Brataj i bënë
këtij studimi. Ai nuk e pranon shifrën

AKADEMIA E SHKENCAVE
PO PUNON PËR FAKTE TË REJA
Akademia e Shkencave po ashtu
në postimin e publikuar u shpreh se
studimi i kryer mund të ketë edhe
kufizime, por që do të detajohen në
një tjetër raport mbi të cilin Akademia po punon aktualisht. Ndër të tjera
theksohet se po punohet për të sjellë
edhe të tjera fakte të reja sa i përket
situatës së Covid në vend. “Duke iu
referuar edhe një herë çështjes së
së infeksionit nga Covid-19. Niveli i teknologjisë së testimeve imunologjike të
përdorur në këtë studim është i njëjtë si
në shumicën e vendeve të Europës apo
SHBA”, thuhet në postim.
Fazat e studimit
Akademia e Shkencave po ashtu
bën me dije edhe fazat në të cilat ka
kaluar studimi. Sipas saj studimi ka

metodologjisë, pohojmë se, ashtu si
çdo metodë shkencore edhe studimi
në fjalë mund të ketë kufizimet e
veta, të cilat do të përshkruhen në
detaje në raportin mbi të cilin po
punohet. Akademia e Shkencave
është duke punuar për të sjellë fakte
të reja që do të ndihmonin për të njohur akoma më mirë situatën në këtë
fushë”, bëhet me dije nga Akademia.
pasur 3 faza ku përmendet publikimi
i të dhënave, përgatitja e raportit si
edhe publikimi përfundimtar. Po ashtu
theksohet se të dhënat e nxjerra nga ky
studim kanë qenë të mjaftueshme për të
dalë në përfundimet në të cilat ka dalë
studimi.“Studimet e kryera nga ekspertë
të Akademisë së Shkencave kalojnë
nëpër të njëjtat faza si të gjitha studimet

e mësipërme për qytetin e Tiranës dhe
thotë, sigurisht vetëm me hamendjen
e tij, që seroprevalenca e vërtetë në
qytetin e Tiranës është 20 deri 25%.
Këtu ai u referohet dhe burimeve
epidemiologjike nga SHBA të cilat
konfirmojnë që prevalenca e vërtetë e
infeksionit në popullatë është 10 herë
më e qartë se sa numri i individëve të
deklaruar zyrtarisht”, tha ai.

që janë duke u zbatuar gjerësisht në botë
në kushtet e pandemisë: 1. Publikimi
i të dhënave paraprake apo operative;
2. Përgatitja e raportit shkencor dhe
publikimi i tij në“pre-print”; 3. Publikimi
përfundimtar i raportit shkencor të rishikuar nga kolegë ekspertë, një proces që
kërkon shumë muaj. Në komunikimet
e deritashme janë ofruar aq të dhëna sa
janë të nevojshme për të kuptuar gjendjen nga opinionet publike. Të dhëna të
tjera janë të mundshme të këshillohen
nga specialistë ose operatorë të administratës së shërbimit shëndetësor edhe
para përfundimit të fazës së tretë, të
nxjerrjes së konkluzioneve të studimit”,
bëhet me dije në postim. Sakaq, duke iu
referuar raporteve botërore në postimin
e akademisë thuhet se numri i të infektuarve real me virusin Sars-Cov-2 mund
të jetë deri 10-15 herë më i lartë se numri
i të sëmurëve me Covid-19 evidencuar
nga shërbimi shëndetësor, raport i cili
ndryshon në vartësi të shtrirjes së testimeve depstiuese serologjike.

Dasho: Me sasi të tilla
duhen 100 vjet të
mposhtet virusi

Mjeku Erion Dasho ka hedhur
akuza në drejtim të kryeministrit
Rama lidhur me mbajtjen sekret të
vendit nga erdhën vaksinat anti-Covid. Me anë të një postimi në rrjetet
sociale ai u shpreh se vaksinat erdhën
nga një vend sekret me të cilin sipas
tij kryeministri ka lidhje personale.
Po ashtu Dasho theksoi se me sasinë
e vaksinave të ardhur në vend për
virusin sipas tij fitorja ndaj Covid
mund të arrihet pas shumë vitesh.“Të
gjithë i mbajmë mend kontrabandistët
e ilaçeve të viteve‘90 të cilët me çanta
dore sillnin ilaçe nga Turqia, Greqia
dhe Italia. Të njëjtën pamje ofroi dje
kryeministri i vendit dhe takimi i tij, të
cilët në sajë të lidhjeve personale me
një “vend sekret” arritën të sjellin në
Shqipëri një çantë me një mijë vaksina për të propaganduar me tam-tame
mediatike fillimin e të ashtuquajturës
“betejë”përfundimtare mbi“armikun
e padukshëm”. Me sasi të tilla, gjeneralit tonë i duhen 100 vjet të arrijë
fitoren në betejën kundër “armikut”
të vet imagjinar”, tha ai.

Shehu: Rama fsheh
dështimin me
vaksina “lëmoshë”

Ish-ministri i Shëndetësisë,
Tritan Shehu ka reaguar sa i përket
ardhjes së vaksinës në vend . Përmes
një statusi në Facebook ai deklaroi
se vaksina e mbërritur në Shqipëri
kundër Covid është e rrethuar me
hije dyshimi. Sipas tij edhe pas
shumë reagimeve dhe pyetjeve
kryeministri sërish nuk e tregon
vendin nga erdhi vaksina dhe kjo
sipas tij bie në kundërshtim me ligjet.
Ai shtoi se asnjë donator i botës nuk
do ta kërkonte kurrë këtë fshehtësi.
“Kur Shqipërisë që të mbylle këtë
proces i duhen rreth 5,5 milionë doza,
kjo nuk mund të korrigjohet me 970
të djeshmet dhe këto si“lëmoshë”e pa
adresë zyrtare dërgimi. Por më keq
akoma kryeministri është rasti unik
në Europë, që me gjithë insistimet e
shumta nuk deklaron prejardhjen e
certifikatën e origjinës se kësaj vaksine, gjë që bie ndesh me ligjet dhe
transparencën në përgjithësi”, tha ai.
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Nga
23dhe
janari
fillon zerimi
Kume
Vishaj:
Nanoi borxheve
u detyruapër
të ish-ushtarakët
qeveriste 6 muaj pa ministra

Botohet në Fletoren Zyrtare ligji, më
23 janar nis falja e detyrimeve për
pensionet e ushtarakëve, ja detajet

Esmeralda HIDA

N

ga 23 janari mbi 847 ish-ushtarakë mund të aplikojnë
për falje të borxheve për
pensionet sipas ndryshimeve të bëra në ligj. Pas miratimit nga
komisionet përkatës është publikuar
në Fletoren Zyrtare projektligji për
faljen e detyrimeve të cilat janë krijuar
nga ndryshimet e shumta në ligjin
për përfitim të trajtimit të veçantë të
ish-ushtarakëve. Ligji është publikuar
ne datën 8 janar dhe hyn në fuqi me
datë 23, çka do t’i japë zgjidhje problemit shumëvjeçar të ish-ushtarakëve,
ku një pjesë e madhe i kanë çuar
çështjet në gjykata. Sipas ndryshimeve
edhe këto çështje do të anulohen dhe
ushtarakëve do t’u falen të gjitha
detyrimet e prapambetura deri në
momentin që ky ligj hyn në fuqi.“Falen
detyrimet e ushtarakëve ndaj fondit
të sigurimeve shoqërore, të krijuara si
diferencë nga rishqyrtimi i pensioneve
të parakohshme për vjetërsi shërbimi,
të caktuara sipas vendimeve gjyqësore
të formës së prerë, bazuar në kriteret
e vendimit unifikuese të Kolegjeve të
Bashkuara të Gjykatës së Lartë nr. 3,
datë 24.11.2016. Shumat e detyrimeve,
të përcaktuara sipas pikës 1 të këtij
neni, falen sipas gjendjes së mbetur
në datën e hyrjes në fuqi të këtij ligj.
Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare”, thuhet në
dokument. Kjo do të thotë që shumë
shpejt ish-ushtarakët do të kenë zero

detyrime të papaguara ndaj ISSH. Pasi
detyrimet u akumuluan për shkak
të ndryshimeve në skemën e sigurimeve, që rrjedhimisht i nxori debitorë
ushtarakët që përfitonin pension të
parakohshëm për vjetërsi shërbimi.
“Me ligjin nr. 9481, datë 16.02.2006 u
parashikuan ndryshime në Ligjin nr.
9418, datë 20.05.2005 “Për sigurimin
shoqëror suplementar të ushtarakëve
të forcave të Armatosura të Republikës

së Shqipërisë”. Njëri qëndrim e zbatonte kufizimin për të gjithë masën e
pensionit të parakohshëm për vjetërsi
shërbimi. Një pjesë e gjykatave mbajtën qëndrim tjetër duke shfuqizuar
vendimet e ISSH për caktimin e pensioneve të parakohshme për vjetërsi
shërbimi duke i llogaritur pa kufizimin
e përcaktuar në nenin 11 të ligjit 8087/
1996, që përcaktonte përllogaritjen
e pensionit për çdo kategori. Këto

krijuan një pabarazi në sistemin e
sigurimeve shoqërore. Ndaj kërkohet
të falen detyrimet e ushtarakëve ndaj
fondit të sigurimeve shoqërore të
krijuara si diferencë nga rishqyrtimi
i pensioneve të parakohshme për
vjetërsi shërbimi të caktuara”, thuhet
në dokument.
Procedurat që duhen ndjekur
Më tej në projektligj sqarohet se
nuk mund të falen detyrimet e per-

sonave që kanë deklaruar se nuk janë
të punësuar dhe kanë përfituar masën
e plotë të pensionit të parakohshëm,
por në fakt rezulton se kanë qenë të
punësuar. Sakaq më tej përcaktohen
hapat që duhet të ndjekë ISSH në bashkëpunim më aplikantët për të zeruar
këto detyrime të prapambetura të akumuluara në llogaritë e ish-ushtarakëve.
Projektligji sqaron se ISSH duhet të
përllogarisë vlerën për secilin përfitues
në bazë të diferencave që krijohen si
pasojë e rregullave të ndryshuara në
sigurime dhe t’i bëjë ato zero. Ndërsa
të gjitha ato çështje që janë paraqitur
në gjykatë për hetim duhet të merren
mbi vete nga ISSH dhe të vërtetojë faljen e borxhit për çdo përfitues.“Nisur
nga natyra sociale që kanë përfitimet
për kategorinë e ish-ushtarakëve si
dhe procedurave komplekse dhe të
tejzgjatura gjyqësore përmes këtij
projektligji propozohet falja e të gjitha
detyrimeve të ushtarakëve ndaj fondit
të sigurimeve shoqërore të krijuara si
diferencë nga rishqyrtimi i pensioneve
të parakohshme për vjetërsi shërbimi
të caktuara sipas vendimeve gjyqësore
të formës së prerë, bazuar në kriteret
e Vendimit Unifikues të Kolegjeve të
Bashkuara të Gjykatës së Lartë nr. 3,
datë 24.11.2016. Instituti i Sigurimeve
Shoqërore do të ndjekë procedurat
administrative e ligjore për tërheqjen
e rekurseve nga Gjykata e Lartë dhe
ankimeve pranë Gjykatës Administrative të Apelit me objekt faljen e detyrimeve për këtë”, thuhet në projektligj.

Inflacioni në rënie, reduktimi i konsumit mban ekonominë në stanjacion
Në një raport të publikuar ditën e
djeshme nga Instituti i Statistikave bëhet
me dije se, niveli i inflacionit gjatë muajit
dhjetor ishte vetëm 1.1 për qind. Rritja
ishte në nivel të njëjtë edhe në muajin
dhjetor të vitit 2019. Edhe festat që zakonisht ngjallin një shpresë për rregullimin
e nivelit të inflacionit këtë vit nuk sollën
asnjë përmirësim në të, përkundrazi që
prej mesit të vitit 2020 inflacioni vazhdon
të ndjekë një trajektore rënëse. Kjo tregon
që edhe ekonomia vazhdon të jetë në stanjacion duke qenë se inflacioni është një nga

indikatorët kryesorë të saj. Madje këtë vit
inflacioni qëndron shumë larg normës 3%
që ka përcaktuar Banka e Shqipërisë, si një
nivel pozitiv për ringritje ekonomike. Diçka që duket mjaft e vështirë për t’u arritur
në kushtet kur pandemia vijon të ushtrojë
presion mbi ekonominë e rrjedhimisht
edhe mbi të ardhurat e konsumatorëve. Në
vrojtimin e fundit të bankës qendrore, treguesi i besimit konsumator shënoi rënie për
tremujorin e fundit të 2020, duke reflektuar
situatën e vështirë financiare të familjeve
shqiptare dhe ekonomisë në tërësi. Gjatë

këtyre muajve, inflacioni është udhëhequr
thuajse vetëm nga çmimet e produkteve
ushqimore, drejt të cilave janë orientuar
më së shumti konsumatorët për shkak të
pasigurive të shtuara si pasojë e krizës
së koronavirusit. Krahas ushqimeve dhe
pijeve alkoolike, inflacioni muajin e kaluar
u formua gjithashtu edhe nga shtrenjtimi
i qirave, teksa ndikim dha edhe grupi i
mobilieve dhe pajisjeve shtëpiake edhe
pse ishte më i kufizuar. Ndërsa kostot
e lidhura me transportin nga ana tjetër
kanë parë një rënie të ndjeshme me 0.31%

fundvitin e kaluar duke ndikuar kështu
negativisht rritjen vjetore të çmimeve,
teksa konstatohet nga të dhënat se familjet shqiptare kanë shpenzuar më pak për
veshje e këpucë gjatë dhjetorit. Krahasuar
me muajin dhjetor 2019, rritja më e madhe
e çmimeve vërehet në grupin “Ushqime
dhe pije joalkoolike” me 2,5%, pasuar nga
grupet “Qira, ujë, lëndë djegëse dhe energji”
dhe “Hotele, kafene dhe restorante” dhe
“Mallra dhe shërbime të ndryshme” me
0,7% secili,“Komunikimi” dhe “Argëtim dhe
kulturë” me 0,5% secili.

Ekonomi: Fermerët të aplikojnë nga Bankat të ndjeshme gjatë pandemisë, AMF: Kompanitë e sigurimit do paguajnë
150 mln lekë për kompensime në 2021
15 janari në 25 shkurt për naftë falas
u ranë me 21% fitimet në 2020
Ministrja e Bujqësisë
dhe Zhvillimin Rural, Milva Ekonomi, tha në një intervistë televizive se procesi i
shpërndarjes së naftës falas për
fermerët do të nisë në 15 janar
të këtij viti. Sipas saj, MBZHR
është në këmbë për ta bërë të
mundur zbatimin me sukses
të këtij premtimi, që ka marrë
qeveria për fermerin.“Fermerët
do të aplikojnë nga data 15 janar deri më 25 shkurt 2021, në
portalin e-Albania për të përfituar naftë me çmim të reduktuar
për bujqësinë. Ky është një
proces i cili synon të ndihmojë
fermerin deri 10 ha, por pady-

shim që përfitojnë edhe ata me
sipërfaqe mbi 10 ha. Por qëllimi
është mbështetja e fermerëve të
vegjël. Fermerët përfitojnë naftës sipas strukturës së mbjellës
që kanë dhe mekanizimit që
bëjnë në sipërfaqen e mbjellë
me një kulturë të caktuar bujqësore”, tha ajo. Për vitin 2021,
buxheti i shtetit ka shtuar një
fond prej 1 miliard lekë në ndihmë të fermerëve për heqjen e
taksave të naftës për bujqësinë.
Nafta për fermerët nuk do të
ketë më taksën e akcizës 37
lekë, taksën e qarkullimit 27
lekë dhe as taksën e ndikimit
në mjedis 3 lekë.

Të dhënat nga Banka
e Shqipërisë tregojnë se
gjatë muajit nëntor, fitimi
i sistemit bankar u rrit me
rreth 1.75 miliardë lekë.
Megjithatë, fitimi i sektorit
ngelet në nivele ndjeshëm
më të ulëta krahasuar me
vitin 2019, kur për të njëjtën periudhë raportohej një
fitim neto në vlerën e 18.25
miliardë lekëve rreth 147
milionë euro. Për 11 muajt e
vitit të kaluar, fitimet e sektorit bankar kanë zbritur në
nivelin më të ulët që prej vitit
2016, ndërsa ranë nga 2019
21%. Kjo tregon që bankat

kanë qenë të ndjeshme në
përballimin e pandemisë.
Sipas BSH edhe treguesi kryesor i rentabilitetit,
kthimi nga kapitali, këtë vit
paraqitet më i ulët, në nivelin
9.9%, nga 13.5% që kishte
qenë në të njëjtën periudhë
të vitit të kaluar. Megjithëse
fitimet kanë rënë, në tërësinë
e vet sektori bankar ka pësuar
efekte relativisht të kufizuara
nga kriza ekonomike. Ndërsa
më tej tregohet, se bankat
pritet t’i kthehen normalitetit
vetëm pas 6 mujorit të parë të
2021, ku parashikohet dhe një
përmirësim në ekonomi.

Në vendimin e publikuar
së fundmi AMF bën me dije se
kompanitë e sigurimit duhet
të paguajnë 150 milionë lekë
këtë vit për llogari të Fondit
të Kompensimit. Vendimi i
Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare llogarit edhe vlerën
e pagesave të humbura për
shpenzime që duhet të pasqyrohet në bilancet e vitit të
shkuar. Gjithsesi kujtojmë
se, Administruese e Fondit
të Kompensimit në vendin
tonë është Byroja Shqiptare
e Sigurimit. Kjo e fundit sipas
përcaktimeve që bën AMF
duhet të përllogarisë dhe t’ju

bëjë me dije pjesën takuese
kompanive të sigurimit. “Për
vitin 2021, masa e Fondit të
Kompensimit, të jetë në vlerën
150,000,000 lekë. Provigjonet
për shpenzime të Fondit të
Kompensimit do të krijohen në
vlerën prej 632,369,620 lekë, të
cilat do të pasqyrohen nga shoqëritë e sigurimit, në pasqyrat
financiare të vitit 2020. Fondi i
Kompensimit dhe provigjoni i
parashikuar, do të rishikohen
në fund të tremujorit të parë të
vitit 2021”, thuhet në vendimin
e AMF. Evidentohet se pagesa
e për Fondin e Sigurimit do të
jetë më e lartë se 2020.
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Policisë së Kukësit

Ishte në kërkim për 3 vepra penale,
ish-kreu i Qarkut Kukës përplaset me
policinë dhe u nxjerr efektivëve armën
Albiona LIPO

Zbardhet grabitja e kambistit në Korçë,
autorët vodhën 4 mln lekë të reja

I

sh-kreu i Këshillit të Qarkut Kukës, Abedin Oruçi
është përplasur dje me
forcat policore, teksa këta
të fundit kanë shkuar për ta
arrestuar, pasi Oruçi ka qenë i
shpallur në kërkrim për 3 vepra
penale. Sipas burimeve personi
në fjalë, në kohën kur efektivët
e policisë kanë mbërritur në
hotelin e tij në Kukës për ta
vënë në pranga, ka drejtuar
armën drejt tyre. Në debat e
sipër ai mësohet të ketë lënduar
të paktën 5 policë. Megjithatë
ish-kreu i Qarkut Kukës në
fund të veprimeve, ka arritur
serish t’u ikë nga duart policëve
duke u larguar menjëherë nga
vendngjarja. Ndërsa mbi të rëndojnë akuzat e 3 veprave penale
“Kundërshtimi i punonjësit që
kryen një detyrë shtetërore ose
një shërbim publik”, “Kanosja
për shkak të detyrës” si dhe
“Pushtimi i tokës” për të cilat
Oruçi ka qenë në kërkim dhe
vijon të jetë pas ngjarjes së
djeshme. Ndërkohë, në vendngjarje mësohet të kenë shkuar 2
prokurorë dhe forca të Policisë
së Kukësit.“Më datë 20.10.2020,
Prokuroria pranë Gjykatës
së Shkallës së Parë Kukës, ka
nxjerrë urdhër ndalimi për
shtetasin Abedin Oruçi, 54 vjeç,
banues në Kukës, i dyshuar për
veprat penale “Kundërshtimi i
punonjësit që kryen një detyrë
shtetërore ose një shërbim
publik”, “Kanosja për shkak
të detyrës” si dhe “Pushtimi i
tokës”. Mësohet se po punohet
për kapjen e shtetasit”, thuhet
në njoftimin nga Prokuroria.
Kujtojmë se urdhër ndalimi për
3 vepra penalet për të cilat ishkreu i Qarkut Kukës akuzohet
ka dalë para 2 muajve, por kur
policët shkuan të ekzekutojnë
vendimin, nuk e kapën dot,
pra ky urdhër ndalimi nuk

Policia ka zbardhur dje grabitjen e kambistit dy ditë më
parë në Korçë duke identifikuar të gjithë autorët e përfshirë
në ngjarje. Sipas Policisë, kambistit Sh. M., iu grabitën 40
milionë lekë, kurse autori i vetëm i arrestuar është A. C., nga
Moglica, por me banim në Durrës.“Specialistët për Hetimin
e Krimeve në Komisariatin e Policisë Korçë, nën drejtimin
e Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Korçë,
në vijim të punës intensive hetimore për zbardhjen dhe
dokumentimin e ngjarjes së ndodhur më datë 11.01.2021, në
lagjen nr. 1 të qytetit të Korçës, ku tre shtetas i vodhën me
dhunë një sasi prej 4.000.000 lekësh, shtetasit Sh. M., 57 vjeç,
para banesës së tij, bënë arrestimin në flagrancë të shtetasit
A. Ç., 42 vjeç, banues në Durrës, si edhe shpallën në kërkim
shtetasin M. A., 33 vjeç, banues në Korçë”, deklaroi policia.

“

Sipas burimeve personi në fjalë, në
kohën kur efektivët e policisë kanë
mbërritur në hotelin e tij në Kukës për
ta vënë në pranga, ka drejtuar armën
drejt tyre. Në debat e sipër ai mësohet të
ketë lënduar të paktën 5 policë...

është ekzekutuar. Kujtojmë
se, Abedin Oruçi ka garuar në
zgjedhjet vendore si kandidaturë e Bindjes Demokratike
ndërsa para zgjedhjeve ka
qenë Kryetar i Këshillit të Qarkut Kukës. Në 2017, Oruçi ka
paditur ish-deputetin e PD-së,
Ervin Salianjin pasi ky i fundit
e ka akuzuar si të dënuar për
prostitucion. Ish-kreu i këtij
qarku, pas deklaratës që ka
bërë Salianji iu drejtua gjykatës
ku përmes një kërkesë padie i
kërkoi përgënjeshtrimin e kësaj
deklarate nga ish-deputeti.
Akuzat për
armëmbajtje pa leje
Ndërkohë që një tjetër
procedim penal ndaj ish-kreut

të Këshillit të Qarkut Kukës
është edhe ajo për armëmbajtje pa leje. Në këtë rast
prokurori mësohet t’i ketë
kërkuar gjykatës masë sigurie
në mungesë arrest me burg,
por gjykata i ka caktuar detyrim paraqitje për armëmbajtjen.
Megjithatë urdhri i ndalimit
është ende në fuqi, që para 2
muajsh. Oruçi, ka qenë edhe
ish-kryetari i Partisë Socialiste i Komunës së Kolshit në
Kukës. Gjithashtu në 19 tetor
të vitit 2020 Oruçi është konfliktuar me kryebashkiakun
Gjici. Madje, ish-kreu i qarkut
Kukës në atë kohë mësohet
të jetë konfliktuar dhe me
bodigardët e Gjicit, sherr që

ndodhi pak minuta pasi Gjici
kishte përfunduar takimin me
ambasadoren holandeze. Megjithatë, Oruçi pretendon se i ka
shlyer të gjitha detyrimet ndaj
bashkisë. Ndërkohë në korrik
të vitit 2008 54-vjeçari është
ndaluar edhe në Prizren me
akuzë për përfshirje në trafik
droge, por edhe atje është
liruar nga gjykata e qytetit gjë
që solli edhe shkarkimin e tij
të menjëhershëm në Shqipëri.
Pas këtij rasti, kryeministri i
asaj kohe Sali Berisha, ndërmori shkarkim të menjëhershëm, por pak kohë më vonë
Gjykata e Kushtetuese e ktheu
në punë. Pas gjithë këtyre veprimtarive të jashtëligjshme ai
është ende në kërkim pas dy
herë tentativave të dështuara
nga policia për ta kapur dhe
më pas arrestuar pasi theksojmë se mbi të rëndojnë akuzat
e 3 veprave penale “Kundërshtimi i punonjësit që kryen
një detyrë shtetërore ose një
shërbim publik”,“Kanosja për
shkak të detyrës”si dhe“Pushtimi i tokës” për të cilat Oruçi
ka qenë në kërkim dhe vijon
të jetë pas ngjarjes së djeshme.

Plagosi 24-vjeçarin pas një sherri
afër një lokali, identifikohet autori
Një atentat plagosje ka ndodhur dy ditë më parë në
Shkodër, ndërsa dje është identifikuar autori dhe po punohet
për kapjen e tij. Ngjarja ndodhi mbrëmjen e së hënës, rreth
orës 22:20 në lagjen “Tre Heronjtë”, ku i plagosur mbeti një
24-vjeçar. Nga raportimet paraprake, shkak dyshohet të
ketë qenë një konflikt i çastit, megjithatë vijojnë hetimet për
zbardhjen e plotë të ngjarjes"Më datë 11.01.2021, rreth orës
22:20, në Spitalin Rajonal Shkodër ka shkuar i dëmtuar në
këmbë, dyshohet me armë zjarri shtetasi E. L. 24 vjeç, banues
në Shkodër, i cili ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Nga
verifikimet paraprake ka rezultuar se ngjarja ka ndodhur
në lagjen “Tre Heronjtë”, Shkodër, dyshohet si pasojë e një
konflikti të çastit”, njofton policia.

U kap me lëndë narkotike dhe
fishekë, në pranga një 23-vjeçar
Një 23-vjeçar është arrestuar dje nga Policia e Shkodrës
pasi iu gjet një sasi lënde narkotike, municion luftarakë dhe
2 shkopinj, një bejsbolli dhe një gome. Gjithashtu nën hetim
është vendosur dhe një 17-vjeçar me iniciale R.Ç. Mësohet
se ata po udhëtonin me makinë teksa u ndaluan në vendin
e quajtur "Parrucë" , lagjja "Qemal Stafa" me drejtues mjeti
23-vjeçarin me iniciale R.L. Gjatë kontrollit nga ana e policisë
në bagazhin e makinës u gjetën 2 shkopa, një bejsbolli dhe
një gome dhe 48 fishekë. Gjithashtu edhe gjatë kontrollit fizik,
23-vjeçarit iu gjet një sasi e vogël lënde narkotike. Lënda
narkotike dhe sendet e gjetura janë sekuestruar në cilësinë e
provës materiale. Ndërkohë, materialet iu referuan Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Shkodër, për veprime të mëtejshme.

U gjet i pajetë brenda vilës të tij, Prokuroria e Tiranës kërkon
pushimin e çështjes së vetëvrasjes së biznesmenit Eugert Lazaj
Prokuroria e Tiranës ka kërkuar dje
pushimin e çështjes hetimore të nisur pas
vetëvrasjes së biznesmenit Eugert Lazaj
në vilën e tij luksoze në periferi të Tiranës.
Kujtojmë se në banesën e tij gjatë kontrollit
dhe veprimeve hetimore nga autoritetet
policore, u gjet një pistoletë, tip "Glock"
e cila rezultoi se ishte përdorur edhe në
ngjarjen e bujshme të vitit 2018 në ishBllok, ku mbeti i vdekur një person dhe
të plagosur dy të tjerë. Referuar hetimeve,
mësohet se arma i përkiste personit të
identifikuar me iniciale R. P., por ky i fundit
në atë kohë mësohet të ketë deklaruar para
hetuesve se ajo i kishte humbur dhe as nuk
kishte ndonjë ide sesi kishte përfunduar në

shtëpinë e Lazajt, me të cilin siç tha, nuk
kishte asnjë njohje. Megjithatë në këtë
vorbull dyshimesh dhe ngjarjesh të paqarta, Prokuroria nisi hetimet për shkaktim
vetëvrasje, ndonëse familjarët e tij iu thanë
hetuesve se ai nuk kishte konflikte me
njeri dhe se kohët e fundit kishte shfaqur
probleme të depresionit. Ndërkohë mësohet se, pavarësisht hetimeve disa mujore,
prokuroria nuk mundi të gjejë prova që
të dëshmonin se persona të tretë e shtynë
biznesmenin drejt vetëvrasjes, ndërsa vijon
të mbetet mister sesi arma e personit me
iniciale R.P., përfundoi në banesën luksoze
të Lazajt. Gjithashtu kujtojmë se 37- vjeçari
babai i dy fëmijëve u vetëvra verën e 2020.

Ai mësohet të kishte hapur një proces
gjyqësor me autoritetet, që i kishin refuzuar lejen e qëndrimit, pasi kishte lënë
shtetësinë shqiptare dhe ishte pajisur me
pasaportë të një vendi europian. Disa muaj
pas ngjarjes, kompleksi luksoz në pronësi të
tij,“Adorion Palace” që ndodhet anë të autostradës Tiranë-Durrës u godit me breshëri
kallashnikovi. Ndërkohë, ngjarja e bujshme
në ish-Bllok në 4 tetor të 2018, ndodhi rreth
orës 21:00, në lokalin “Monopol”, teksa një
përplasje me armë përfundoi me vrasjen
e personit F. Gaxha, ndërsa u plagosën E.
Martinaj dhe shoku i tij, E. Hato. Rreth 12
orë pas ngjarjes është bërë i mundur arrestimi në flagrancë të personave E. Martinaj, 36

vjeç, banues në Tiranë dhe E. Hato, 28 vjeç,
banues në Shkodër. Besohet se ngjarja ka
ndodhur për shkak të mosmarrëveshjeve të
vazhdueshme mes grupeve.
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Kume dhe
Vishaj:
Nano
u pajisur
detyruame
tëbyzylykun
qeveristeelektronik
6 muaj pa ministra
Habilaj
dyshohet
të mos
jetë

Prapaskenat e arratisjes së Moisi Habilajt, ja
si u zhduk pas vendimit të Apelit, jetonte në
zonën e kontrolluar nga bosi i Coza Nostra
Albiona LIPO

50 klandestinët në Adriatik, shpallet
në kërkim një tjetër i dyshuar

T

rafikanti i njohur
shqiptar Moisi Habilaj, dy ditë më parë
alarmoi autoritetet
italiane pas lajmit të bujshëm
për arratisjen e tij teksa ndodhej në “Arrest shtëpie”, ndërsa
dje janë zbuluar prapaskenat
e zhdukjes së tij. Arratisja
ka ndodhur pasi Apeli la në
fuqi dënimin e tij me 15 vite
burg. Ai ndodhej në arrest
shtëpie duke pritur vendimin e formës së prerë dhe
duke qenë se do të kthehej
në burg u arratis. Referuar
mediave italiane, banesa në
provincën e Katanias në të
cilën trafikanti shqiptar ishte
duke vuajtur masën e sigurisë
“Arrest shtëpie” i përket bosit
të Cosa Nostras, e prej këtej
hidhen dyshime se Habilaj
mund të ketë qenë nën kontrollin e tij. Mësohet se kreu i
grupit kriminal që trafikonte
drogë nga Vlora në drejtim të
Italisë, mbahej në mbikëqyrje
me byzylyk elektronik, pasi
ishte dënuar me 15.5 vite burg,
ndërsa dy ditë më parë kur
policia ka shkuar për ta rikthyer në burg, ai nuk është
gjetur në banesë. Këtu hidhen
dyshime se në fakt në të vërtetë
Habilaj mund të mos jetë pajisur me byzylykun elektronik,
nëpërmjet të cilës autoritetet
bënin lokalizimin e tij. Kjo me
sa duket ka bërë më të lehtë
largimin e tij nga ambientet e
shtëpisë, duke mos pasur asnjë
gjurmë mbi vendndodhjen e tij.
Por referuar burimeve të tjera,
mësohet se Habilaj mund të
ketë humbur gjurmët duke
përdorur një argument se do
shkonte deri tek dentisti. Kjo
alibi është përdorur nga i dënuari shqiptar me 15 vite e 5 muaj
burgim në Itali, i cili sot e kësaj
dite nuk ka asnjë të dhënë se
ku ndodhet. Habilaj, ka mash-

Një tjetër person dyshohet se ka strehuar disa prej klandestinëve nga 55 sirianët që u kapën më 8 janar në një gomone në
grykëderdhjen eVjosës. Sipas burimeve, pas pronarit të hotelit
në Tiranë, F.D., i cili është vënë në pranga, dje është shpallur
në kërkim një tjetër person, i cili dyshohet se ka strehuar
klandestinët sirianë. Mësohet se kanë qenë vetë dëshmitë e
refugjatëve, çka kanë orientuar hetimet. Në bazë të dëshmive
të mbledhura ata kanë folur për një shtëpi dykatëshe dhe sipas
tyre kanë ndenjur më shumë se 10 ditë në katin e dytë të kësaj
banese. Blutë eVlorës së bashku me grupin e ekspertëve kanë
verifikuar informacionet e dhëna nga klandestinët. Personi i
cili mendohet se ka strehuar klandestinët nuk është gjetur në
banesë në momentin e kontrollit.

“

Referuar mediave italiane, banesa në provincën e Katanias në
të cilën trafikanti shqiptar ishte
duke vuajtur masën e sigurisë “Arrest
shtëpie” i përket bosit të Cosa Nostras,
e prej këtej hidhen dyshime se Habilaj
mund të ketë qenë nën kontrollin e tij...

truar autoritetet se nevojitej që
të shkonte deri tek dentisti dhe
më pas është larguar, duke mos
u kthyer më në banesën, ku i
kishte caktuar gjykata e Katanias për të qëndruar në “Arrest shtëpie”. Ndërkohë, Policia
italianë ka marrë kontakte me
familjarë dhe vëllanë e Moisi
Habilajt. Pas kësaj periudhë
Habilaj është zhvendosur në
një banesë tjetër, ku prej këtej
është arratisur duke përdorur
si argument se do shkonte për
një vizitë tek dentisti. Strukturat policore në Itali po kryejnë kërkime për lokalizimin
dhe arrestimin e tij. Ndërkohë
mbrojtësit ligjorë të Nezar Seitajt, një tjetër bashkëpunëtori të

Moisi Habilaj, bënë me dije se
në muajin nëntor 2020 është
larguar nga banesa dhe Seitaj, personi që konsiderohet si
“financier”i grupit që drejtonte
në Vlorë, Moisi Habilaj.
Ngjarja
Kujtojmë se në 17 dhjetor Gjykata e Apelit në Katania e dënoi me 15 vite burg
duke lënë në fuqi vendimin e
shkallës së parë. Ndërkohë,
mësohet se që prej fundit të
majit, ai ishte në arrest shtëpie
pas qëndrimit në burg për gati
dy vite. Konkretisht Moisi
Habilaj u dënua qershorin e
kaluar me akuzën e trafikut të
drogës nga Shqipëria në Itali,
ndërsa së bashku me Habilajn

u dënuan edhe dy persona të
tjerë të cilët dyshohet të jenë
pjesë e grupit, M. Sula dhe N.
Seiti. Gjithashtu disa muaj më
parë mësohet të jetë arratisur
edhe një person i identifikuar
me iniciale S. Çela. Ndërsa në
29 qershor të vitit të kaluar
GJKKO dënoi me 10 vite
burg të arrestuarin e vetëm në
Shqipëri që ishte pjesë e grupit
të “Habilajve” personin me
iniciale A.Kocerri. Ndërkohë
referuar ngjarjes mësohet
se grupi kryente trafikun e
drogës kryesisht nga deti
me anë të peshkarexhave.
Prokurorët argumentojnë
se ky grup, në bashkëpunim
me persona të tjerë, ndër ta
edhe funksionarë të lartë
të Policisë, kanë trafikuar
sasi të konsiderueshme lënde
narkotike drejt Italisë. Akuza i
referohet përgjimeve të grupit
të Trablovës, ku i konsideruari
si drejtuesi, T.Haxhiraj, në
një nga përgjimet dëgjohet
t’i thotë bashkëbiseduesit se
“çdo gjë bëhet me shtet”, duke
lënë të kuptohet se punonjës
të policisë kanë dijeni dhe i
favorizojnë ata në mënyrë që të
ushtrojnë aktivitetin kriminal.

Të shtënat ndaj banesës në Grudë të
Shkodrës, arrestohet 33-vjeçari
Një 33-vjeçar është arrestuar dje në Shkodër si përkrahës
i dy autorëve vëllezër të të shtënave ndaj banesës në Grudë
më 8 janar. Sipas policisë, rezulton se A.K., është vëllai i autorit
të ngjarjes, N.K., i cili është dhe ai që ka shtënë me armë ndaj
banesën në Grudë. "Në bazë të informacioneve të marra në rrugë
operative, pas lokalizimit të vendndodhjes, bënë kapjen dhe
arrestimin e shtetasit: A. K., 33 vjeç, banues në lagjen“Skënderbeg”, Shkodër. Ky shtetas ishte shpallur në kërkim, pasi Gjykata
e Rrethit Gjyqësor Shkodër, me vendimin e datës 15.01.2020 i
ka caktuar masën“Arrest në burg”në mungesë, për“Përkrahja
e autorit të krimit”, në lidhje me ngjarjen 08.01.2020, në fshatin
Grudë, Shkodër, ku A. K. dhe vëllai i tij N. K., 28 vjeç, kanë qëlluar me armë zjarri në drejtim të një banese”, deklaron policia.

Të akuzuar për vjedhje e ndërtim të
paligjshëm, arrestohen 2 persona
Dy persona kanë rënë dje në prangat e Policisë së Tiranës
pasi akuzohen për vjedhje dhe ndërtim të paligjshëm. Sipas
policisë këta persona kanë qenë të shpallur në kërkim për këto
vepra penale.“Specialistët për Hetimin e Krimit në Komisariatin
e Policisë Nr. 1 bënë arrestimin në flagrancë të shtetasit F.T., 35
vjeç, pasi në rrugën“Petro Nini Luarasi”, ka vjedhur disa sende në
mjetin në përdorim nga D. K. F.T. ishte i shpallur në kërkim, pasi
Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë i ka caktuar masën “Arrest
në burg”, për veprën “Vjedhja”. Po nga specialistët për Hetimin
e Krimit në Komisariatin e Policisë Nr. 1, në bashkëpunim me
Forcën e Posaçme Operacionale në DVPTiranë, është kapur dhe
ndaluar shtetasi i shpallur në kërkim O. B., 49 vjeç, të cilit Gjykata
e Shkallës së ParëTiranë i ka caktuar masën“Arrest në burg”, në
mungesë, për“Ndërtimi i paligjshëm””, deklaron policia.

Zbardhen detaje nga atentati ndaj 3 shqiptarëve në Greqi,
babai shkoi në ndihmë të 2 djemve, por u qëllua për vdekje
Detaje të reja janë zbardhur, lidhur me atentatin
me armë zjarri të zhvilluar dy ditë më parë ndaj 3
shqiptarëve në Greqi, teksa njëri prej tyre ka humbur
jetën dhe dy të tjerë kanë mbetur të plagosur. Këta
të fundit mësohet të kenë qenë djemtë e viktimës.
Bëhet fjalë për 54-vjeçarin me iniciale E. Llangozi, i
cili mbeti i vrarë nga atentati me armë zjarri si dhe
u plagosën dy djemtë e tij të identifikuar me iniciale
A.Llangozi dhe M. Llangozi. Referuar dinamikës së
ngjarjes mësohet se, fillimisht autori ka qëlluar në
ajër, ndërsa më pas është drejtuar qëllimisht drejt
familjes Llangozi, të cilët ndodheshin në një lokal
në sheshin “Neos Kosmos” në Athinë. Gjithashtu
mësohet se nga ky atentat i rrezikshëm, e plagosur
mbeti edhe kamerierja e lokalit ku ndodheshin, Xh.
Kosa, shqiptare. Ndërkohë, shkak i kësaj ngjarjeje

të rëndë dyshohet të ketë qenë një mosmarrëveshje
financiare mes autorit të krimit dhe dy djemve të
plagosur rëndë të viktimës, të moshës 28 dhe 22 vjeç.
Sipas burimeve autori i dyshuar për këtë ngjarje
ka shkuar për të kërkuar kthimin e parave, të cilat
dyshohen se mund të kenë ardhur nga aktivitete
të paligjshme. Në këto momente dyshohet se të dy
vëllezërit nuk kanë pranuar t’i jepnin paratë dhe për
shkak të kësaj ka filluar grindja. I gjendur në këtë
situatë, babai i dy fëmijëve, duke parë që djemtë
e tij po grindeshin, mësohet të ketë vrapuar për
t'i ndihmuar. Ndërsa, në këto momente autori ka
nxjerrë menjëherë armën dhe ka qëlluar në drejtim
të tyre. Ndërkohë, autori është identifikuar dhe
shpallur në kërkim. Ndër të tjera, autoritet greke po
hetojnë arsyet pse të gjithë anëtarët e familjes ishin

në lokal, ndërsa dyshohet se mund të ketë patur një
konflikt verbal para vrasjes. Lidhur me ngjarjen ka
dëshmuar edhe nëna e vëllezërve, e cila ka qenë në
vendin e ngjarjes. Gruaja në deklaratën e saj mësohet të ketë thënë se përveç autorit të krimit, ai ishte
i shoqëruar edhe nga katër persona të tjerë. Sipas
saj ka patur një luftë shumë të ashpër mes tyre dhe
më pas në errësirë autori nxori armën dhe filluan
të shtënat. Pas ekzekutimit të bashkëshortit të saj,
djemtë filluan të vraponin për të shpëtuar. Autori i
ndoqi ata edhe jashtë kafenesë ku ndodheshin dhe
vijoi të qëllonte, derisa i plagosi. Fakti që autorët
dhe viktimat njiheshin me njëri-tjetrin, u jep qartë
një drejtim autoriteteve greke, të cilët ndërkohë po
presin rezultatet nga laboratori i mjekësisë ligjore
për llojin e armës së përdorur në krim.
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Haradinaj: Serbia përfiton se kemi Presidente të dobët

Conte: Po vjen vala e re e koronavirusit, nevojiten masa shtesë

Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës,
Ramush Haradinaj, ka reaguar në lidhje me përpjekjet e fundit të Serbisë për të lobuar kundër Kosovës.
“Serbia ndihet e fortë tani kur Kosova ka një Qeveri
të shkarkuar dhe një President të dobët në detyrë. Ne
kemi nevojë për një President i cili qëndron fort për
Kosovën dhe është i denjë të përballet me kundërshtarin agresiv, Serbinë”, ka shkruar ai në Facebook.
Një akuzë e tillë e bërë ndaj ushtrueses së detyrës së
presidentes,Vjosa Osmani, nuk ka ngelur pa përgjigje.
“Në politikë nuk kryejnë punë muskujt, por shkathtësie politike, të cilën ju nuk e keni demonstruar. Kjo,
ngase po të ishte kështu do të ishe ende kryeministër,
por jo shef i një partie të vogël opozitare, që lufton për
mbijetesë”, u shpreh këshilltari i Osmanit, Faton Peci.

Ndërkohë që Italia ka kryer testimin e thuajse
gjysmës së testimeve të qytetarëve, ditën e martë
janë raportuar 12 mijë raste të reja infektimesh me
koronavirusin e ri, ndërkohë që 448 qytetarë kanë
humbur jetën. Kryeministri italian Giuseppe Conte,
gjatë një interviste televizive, është shprehur se në të
vërtetë vala e re e pandemisë mund të pritet që të vijë.
Kjo pasi me variantin e ri të koronavirusit është përfshirë edhe Britania e Madhe, Franca dhe Gjermania.
Kryeministri Conte ka paralajmëruar masa të reja të
cilat i sheh si të nevojshme për të luftuar infeksionin
e koronavirusit. Konte ka nënkuptuar që me valën
e re dhe me masat e reja, qytetarëve italianë do tu
duhet që të bashkëjetojnë për një farë kohe frikën e
infektimeve të reja masive.

Zgjedhjet,
tensionohet
situataunëdetyrua
Uashington
Kume dhe
Vishaj: Nano
të qeveriste 6 muaj pa ministra

SHBA shpall gjendjen e jashtëzakonshme,
FBI paralajmëron protesta të armatosura
në inaugurimin e Biden më 20 janar
Republikani Trump, i
cili është akuzuar si
përgjegjës për nxitjen e protestave të
dhunshme të cilat
degraduan deri në
hyrjen e protestuesve
në ndërtesën e Kapitolit, nuk pranoi
të ishte faji i tij për
ngjarjet e turpshme...

Sonila ELEZI

P

residenti në detyrë i Shteteve
të Bashkuara, Donad Trump
ka dhënë ditën e djeshme një
deklaratë përpara mediave,
përpara udhëtimit të tij për në shtetin
e Texasit. Republikani Trump, i cili
është akuzuar si përgjegjës për nxitjen
e protestave të dhunshme të cilat degraduan deri në hyrjen e protestuesve
në ndërtesën e Kapitolit, nuk pranoi të
ishte faji i tij për ngjarjet e turpshme.
Në fjalën e tij, Trump u shpreh edhe
në lidhje me përpjekjet e demokratëve
për ta shkarkuar nga detyra ndërkohë
që ende ligjërisht nuk ka mbaruar
afati i mandatit të tij zyrtar. Ai i quajti
ditën e djeshme përgatitjet e Kongresit për të filluar procesin e shkarkimit
ndaj tij, si absolutisht qesharake
dhe tha se ato po shkaktonin një
zemërim të jashtëzakonshëm. Përpjekjet e demokratëve, Trump i quajti
si gjuetinë e shtrigave më të madhe
në historinë e politikës.
FBI paralajmëron
protesta të armatosura
Ndërkohë që ngelen edhe disa
ditë nga 20 janari, që është edhe
data kur presidenti i ri i Shteteve të
Bashkuara do të marrë zyrtarisht
pushtetin, Byroja Federate e Inteligjencës (FBI) ka lajmëruar se pritet të
ndodhin protesta të armatosura në
kryeqytetet e të 50 shteteve amerikane
si dhe në Uashington. Këto plane kanë
rritur shqetësimin për gjakderdhje
pas protestave të dhunshme të javës
së kaluar në Uashington. Hetuesit

besojnë se disa prej pjesëmarrësve bëjnë pjesë në grupe ekstremiste, thanë
zyrtarët. Në një prononcim për VOA,
FBI tha se po analizon të dhëna që
sugjerojnë se disa grupe ose individë
mund të kërkojnë të nxisin dhunë ose
të përfshihen në veprimtari kriminale
në lidhje me transferimin e pushtetit.
“Praktika jonë është që të mos komentojmë mbi elemente konkrete të
zbulimit, mund të themi se FBI-ja po
mbështet partnerët tanë të zbatimit të
ligjit në nivel shteti, lokal dhe federal.
Fokusi ynë nuk është tek protestuesit
paqësorë, por tek ata që kërcënojnë
sigurinë e tyre dhe sigurinë e qytetarëve
të tjerë me dhunë dhe shkatërrim të
pronës”, tha FBI. Ndërkohë, në buletinin e Byrosë thuhet se janë marrë
informacione në lidhje me një grup
të armatosur të identifikuar që ka në

Vuçiç rikthen teorinë e
shkëmbimit të territoreve
Presidenti i Serbisë, AleksandarVuçiç, është shprehur se
Kosova nuk është e gatshme për
zgjidhje kompromisi me Serbinë
dhe se konflikti i ngrirë midis dy
vendeve vazhdon.Vuçiç tha për
mediat serbe se ideja e përkufizimit të kufijve, e përfolur edhe
më herët, paraqet një zgjidhje,
me të cilën Serbia do të ishte
“po aq e kënaqur dhe po aq e
pakënaqur sa edhe shqiptarët”.
Ideja për shkëmbimin e territoreve midis Kosovës dhe Serbisë,
që Vuçiç e ka cilësuar si“përkufizim ndërmjet serbëve dhe

shqiptarëve”, është shpërfaqur
për herë të parë në verë të vitit
2018. Ajo ka nxitur reagime pro
dhe kundër, si në Kosovë dhe në
Serbi, ashtu edhe te komuniteti
ndërkombëtar. Autoritetet në
Kosovë përfundimisht e kanë
hedhur poshtë idenë e tillë, duke
thënë se zgjidhja e mosmarrëveshjeve midis Kosovës dhe Serbisë duhet të përfundojë me
njohje reciproke. Vuçiç, duke
folur për mediat serbe, tha po
ashtu se “shqiptarët kanë marrëveshje për të mos respektuar
Marrëveshjen e Brukselit”.

plan të shkojë në Uashington, D.C.,
më 16 Janar.“Ata kanë paralajmëruar
se nëse Kongresi përpiqet të shkarkojë
Presidentin përmes amendamentit të
25-të, do të ndodhë një kryengritje e
madhe”, thuhet në buletin. Masat të
cilat do të merren për ceremoninë e
betimit, janë që publiku nuk do të ketë
qasje në Capitol Hill. Një lajm ë tillë e
bëri me dije shefja e policisë,Yogananda Pittman. Ajo tha se zbatimi i ligjit në
nivelin federal, shtetëror dhe lokal ishte
i detyrueshëm.“Kemi plane gjithëpërfshirëse dhe të koordinuara për të garantuar sigurinë. Disa oficerë policie
janë pezulluar ndërsa hetimet mbi
trazirat e 6 janarit vazhdojnë”, tha ajo.
Ndërkohë, Shërbimi Sekret dhe Garda
Kombëtare po përgatiten të dërgojnë
përforcime shtesë për inaugurimin e
presidentit. Ndërkaq, kryebashkiakja e

Merkel paralajmëron urgjencë
nga mutacioni i ri i koronavirusit
Kancelarja gjermane Angela Merkel është shprehur shumë
e shqetësuar për përhapjen e variantit të ri të koronavirusit, shifrat
e të cilit kanë shkaktuar rritje të
madhe në Britaninë e Madhe
dhe Irlandë. Merkel ka thënë se
në të vërtetë parashikon javë të
vështira. Ajo ka paralajmëruar
për rrezikun e një përhapjeje
të shpejtë të mutacioni të ri të
koronavirusit edhe në Gjermani.
“Gjermania ndodhet para tetë
deri në dhjetë javë shumë të
vështira”, ka thënë Merkel, sipas
të dhënave të disa pjesëmarrësve

“

Uashingtonit ka bërë thirrje që njerëzit
të rrinë në shtëpi gjatë kësaj ceremonie.
Garda Kombëtare konfirmoi të hënën
se do të dërgojë deri në 15,000 trupa për
të garantuar sigurinë gjatë ceremonisë
së inaugurimit. Kjo shifër përfaqëson
një rritje dramatike krahasuar me 8,000
trupa që u dërguan për ceremoninë e
inaugurimit të PresidentitTrump katër
vjet më parë. Duke pasur parasysh
paralajmërimet për dhunë më 20 janar, Presidenti Trump shpalli një edhe
gjendjen e jashtëzakonshme në Washington DC për ceremoninë e betimit të
Biden. Brenda kornizës së emergjencës,
Trump ngarkoi Agjencinë Federale të Menaxhimit të Emergjencave
(FEMA) të Departamentit të Sigurisë së
Brendshme për të përmbushur të gjitha
nevojat e nevojshme të emergjencës.

në takimin e ekipit të punës për
sigurinë të grupit parlamentar
të Unionit CDU/CSU të martën.
Ndërkohë që shembull i infektimit të shpejtë nga koronavirusi
i ri është Irlanda. Brenda një
periudhe shumë të shkurtër, ka
pasur një dhjetëfishim të rasteve
të infektimeve.“Nëse nuk arrijmë
ta ndalojmë këtë virus britanik,
atëherë do të kemi 10 herë më
shumë raste deri në Pashkë”,
paralajmëroi Merkel, raporton
Reuters. Megjithatë gjithçka
varet se sa shpejt do të përhapet
virusi në Gjermani.

FRONTEX dhe Greqia
nën hetime për krime
kundër emigrantëve
Krimet kundër emigrantëve në
detin Egje nga Agjencia për Siguri
Kufitare të Bashkimit Evropian
(FRONTEX) do të hetohen për krime
kundër njerëzimit, të cilat janë dokumentuar disa herë më parë. Sipas
TRT, Greqia dhe FRONTEX vazhduan të bëjnë krime kundër njerëzimit
ndaj azilkërkuesve, pavarësisht se
ishin parë disa herë. FRONTEX
përballet me akuza, duke përfshirë
ngacmimin dhe keqpërdorimin e
detyrës duke prapësuar emigrantët
në Detin Egje.

Ndryshime në KPP,
zyrtarët me aktakuza
do të pezullohen
Ministri i Drejtësisë në Kosovë,
Selim Selimi, mbajti dje një konferencë ku ka prezantuar ndryshimet
që vijnë përmes Projekt- Kodit të
Procedurës Penale, sipas të cilit synohet lufta më efikase kundër krimit
të organizuar dhe korrupsionit si
dhe siguria juridike dhe të drejtat e
patjetërsueshme të qytetarëve përgjatë zhvillimit të procedurës penale.
Pezullimi nga puna i zyrtarëve të
për korrupsionit dhe keqpërdorim
detyre është një nga ndryshimet.

Kosovë, mbyllen rrugë,
evakuohen familje,
anulohen fluturime
Kosova prej treditësh është në
pushtetin e vërshimit të ujërave dhe
përmbytjeve. Fatmirësisht, përveç
dëmeve materiale nuk raportohet
për persona të lënduar apo viktima. Më shumë se 16 familje janë
evakuuar, ndërkohë që qarkullimi
në shumë akse është i pamundur
ose shumë i vështirë për shkak të
rrëshqitjes së dherave apo përmbytjes së rrugës e dëmtimit të asfaltit.
Aeroporti Ndërkombëtar i Prishtinës ka anuluar disa fluturime.

Azerbajxhan-Rusi-Armeni arrijnë
marrëveshje për Karabakun
Në një takim që u zhvillua dy muaj pas shpalljes së
armëpushimit në rajonin e
Karabakut, liderët e Rusisë,
Azerbajxhanit dhe Armenisë
nënshkruan një pakt për zhvillimin e lidhjeve ekonomike
dhe të infrastrukturës në dobi
të të gjithë rajonit. Presidenti
rus, Vladimir Putin, ai azerbajxhanas, Ilham Aliyev dhe
kryeministri armen, Nikol Pashinyan, pas samitit që u zhvillua
në Moskë dolën para kamerave
në një konferencë të përbashkët
për media. “Kemi rënë dakord

për hapa konkrete për të ndërtuar lidhjet ekonomike dhe për
të zhvilluar projekte infrastrukturore. Për këtë qëllim, do të
krijohet një grup pune, i cili do të
drejtohet nga zv/kryeministrat
e tre qeverive, Azerbajxhanit,
Armenisë dhe Rusisë. Në të ardhmen e afërt ata do të krijojnë
nëngrupe ekspertësh, të cilët
do të paraqesin plane konkrete
për zhvillimin e infrastrukturës
dhe të ekonomisë së rajonit”, tha
Putin. Ai shprehu bindjen e tij se
nga zbatimi i këtyre marrëveshjeve do të përfitojë i gjithë rajoni.
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Tradhtia si bashkudhëtare e shqiptarëve

Nga Vangjel SAKO

T

radhtar në gjuhën letrare, por edhe
në atë të përditshme quhet ai që del
kundër atdheut e popullit të vet, duke
u bashkuar me armikun, duke bashkëpunuar me të ose duke bërë punën e tij, duke
kryer veprimtari spiunazhi kundër popullit a
vendit të vet, duke nxjerrë të fshehta të rëndësishme, duke u arratisur në një vend tjetër, ai
që nuk u qëndron besnik parimeve, ideve a një
çështjeje të madhe, ai që shkel betimin, ai që
shkel besën a fjalën e dhënë; ai që pret dikë në
besë. Nëse foshnjën e parë të tradhtisë do të
merrnim Hamza Kastriotin, na duhet të pohojmë me keqardhje se ky fenomen e ka shoqëruar
historinë shqiptare në vite, deri në ditët tona.
Dihet që Hamzai ishte jo vetëm një nip besnik
i të madhit Skënderbe, por edhe dora e djathtë
e tij dhe njëherazi edhe pasardhësi i tij. Mirëpo
lindja e djalit të Skënderbeut i trazoi ujërat midis
tyre ndërkohë që yshtja e moskënaqësisë së
Hamzait nga armiqtë jo vetëm të Skënderbeut,
por edhe të Shqipërisë e çuan atë drejt tradhtisë.
Që nuk mbeti vetëm në kuadrin e largimit të tij
nga formacioni luftarak, por degjeneroi deri në
angazhimin e tij në krye të forcave turke me
qëllim pushtimin në emër të tyre të tokave që
dikur i kishte mbrojtur me trupin e vet dhe që
përfundoi në dyluftim më xhaxhanë e vet dhe
fatmirësisht me eliminimin fizik. Por vraga e tij
mbeti në jetën shqiptare. Më i “shquar” në këtë

Nga Bardhyl BEJKO

P

rej më shumë se një
viti e gjithë opozita,
pa përjashtuar edhe
institucionin e Presidencës, median në krah të
opozitës, analistët e opinionistët që flasin me të njëjtën
gjuhë dhe nuk ndryshojnë
kurrë argumentat, e kanë të
drejtuar shënjestrën mbi të
njëjtën tabelë, janë pozicionuar fortë në tri
kauza madhore, të cilat i kanë shëndëruar në
menunë e tyre politike në betejën anti
mazhorancë. Në realitet, si në çdo shoqëri
njerëzore në të gjitha sistemet demokratike,
opozita ka të njëjtin mision. Të zhvillojë luftë
demokratike me pushtetin dhe të arrijë të realizojë objektivin e vet për të marrë qeverinë
dhe nga opozitë të bëhet mazhorancë. Kjo është
loja e demokracisë! Po për t`ia arritur këtij
objektivi, opozita normale shfrytëzon gjithçka
të ligjshme, fenomenet shoqërore, korrupsionin
shtetëror, skandalet e ministrave, dobësitë në
ekonomi, mungesën e progresit dhe ecjes përpara. Kështu veprohet në të gjitha vendet, ku
beteja pozitë-opozitë, zhvillohet në kornizat e
demokracisë dhe nuk përdoren artifica e
shkaqe inegzistente aq më pak metoda të
dhunshme që aq shumë kemi provuar në
shqiptarët në këto tri dekada, ku gati çdo vit
jemi ndeshur me veprime të dhunshme të cilat
krerët e opozitës, organizatorët dhe përgjegjësit i konsiderojnë si demokraci në veprim. Në
realitet, veprime të tilla nuk kanë asnjë lidhje
me demokracinë dhe janë jo vetëm anti
demokratike, po edhe anti sistem dhe bien
ndesh me rendin kushtetues dhe rregullat me
të cilat funksionon demokracia që përpiqemi
të instalojmë në Shqipëri. Në kuadër të betejës
opozitare, janë të shumtat kauzat që mund të
ndërmerren dhe të kthehen në faktorë të rëndësishëm për të zhvilluar debate e për të ndërmarrë aksione me vlera për të shtuar aksesin
politik të opozitës dhe për ta afruar me pushtetin. Po këtu në vendin tonë mbetet një iluzion
pasi forcat politike në opozitë nuk i referohen
fenomeneve shoqërore, atyre që në realitet janë
arsye të mjaftueshme për të zhvilluar luftën
politike, po u drejtohen vetëm fenomeneve
natyrore, atyre që nuk varen as nga qeveria e
njerëzia as nga opozita, po vijnë nga perëndia.
Është punë tjetër si menaxhohen dhe nëse
qeveria është efikase në ndryshimin dhe zg-

rrugë në histori mbeti Esat Pashë Toptani që jo
vetëm shiti Shkodrën tek serbët, por nuk rreshti
asnjëherë që përmes aktivitetit të tij tradhtar të
bënte jo thjeshtë propagandë, por edhe veprime
konkrete që ishin në dëm të çështjes shqiptare.
Si shpërblim i kësaj tradhtie edhe sot e kësaj
dite eshtrat e tij ngelen në varrezat e Beogradit,
si padi historike ndaj jetës së tij. Tradhtia shoqëroi edhe 50-vjeçarin e diktaturës, tradhëti e
përzier me dyshime dhe të pavërteta të shumta.
Nuk bëhet fjalë këtu vetëm për eliminimet e
udhëheqësve të lartë të shtetit që në shumë raste
ishin të stisura sipas situatave politike dhe interesave të çastit të “kokës së shtetit dhe partisë”,
por edhe për një shtrirje të fenomenit më gjerë,
deri në jetën personale. Në jo pak raste bëhet më
dije se për të mos tradhëtuar partinë dhe idealin
burri spiunonte gruan dhe anasjelltas dhe kjo
solli prishjen e dhjetëra familjeve shqiptare. Kur
në vitet ‘90 u ngrit dielli i demokracisë të gjithë
shpresuam se edhe ky fenomen mbaroi. Por
ishim gabuar.Tradhtia, si një gangrenë vazhdoi
të jetë e pranishme në jetën shqiptare, me forma
dhe përmasa të tjera. Më së shumti në tradhti
të idealeve dhe përgjegjësive politike, por edhe
të shtresës nga vinin vetë tradhtarët. Tradhtia
ditore u bë për një pjesë shqiptarësh si buka me
djathë. Gënje politikanët, gënje përfaqësuesit e
sistemit të drejtësisë, gënje drejtuesit qendrorë
dhe lokalë, gënje andej e gënje këtej, tradhto
këtej e tradhto andej. Tradhtari më i madh i
këtyre viteve doli ai që ne e vumë në krye të

punëve, me shpresën për një faqe të re të historisë së Shqipërisë, Sali Berisha. Jo vetëm thjesht
se shkeli me këmbë jetën dhe veprimtarinë e tij
25-vjeçare si komunist dhe sekretar partie, se atë
jetë e shkelëm me këmbë të gjithë ne, por edhe
sepse në jetën e re shqiptare ai u tregua i pabesë
dhe tradhtar i idealeve të studentëve, të të persekutuarve dhe pse jo i të gjitha shtresave politike
dhe shoqërore shqiptare. Nuk u ngop me lënien
e lulëzimit të së keqes, më së shumti të korrupsionit dhe nepotizmit në gjithë qelizat e jetës
shqiptare, por shkoi edhe deri tek marrëveshjet
për shitjen e detit shtetit grek, që fatmirësisht iu
bë pengesë Gjykata Kushtetuese. Ajo farë e keqe
që mbolli dhe lulëzoi Sali Berisha në epokën e
qeverisjes së tij, siç ndodh me barërat e këqij
që mbijnë kudo, mbeti edhe në jetën shqiptare.
Shitblerja e votave, por edhe e deputetëve janë
fenomene që edhe sot pas 30 vjetësh të së ashtuquajturës demokraci i janë kacavjerrë jetës
politike, por edhe shoqërore shqiptare sa janë
bërë të zakonshme. Nëse duhet të përmendim
emra nuk mjaftojnë dhjetëra faqe gazete, por sa
për konkretizim po përmendim aktorë tashmë
të njohur të politikës si Neritan Ceka, Arben
Imami apo Genc Pollo që si pehlivan të vërtetë
i ndërrojnë anëtarësitë partiake që do të thotë
tradhëtim i idealeve sa herë ua kërkon interesi
personal. Doni emrin e një tradhtari të neveritshëm që është i lëkundshëm më shumë se një
shelg: Lefter Maliqi. Me kë parti s’ka qenë dhe
ka mbajtur edhe poste në administratë dhe vazh-

don të mbajë ligjërata se do të jetë shpëtimtar
i demokracisë më 25 prill. Doni një tradhëtar
parë exxselencë, merrni profesorin e shquar
Kastriot Islami. Vajti deri në majën e politikës
së majtë si kryetar i Kuvendit popullor dhe
kërcënoi me thyerje kafkash të djathtët dhe sot
është bashkuar me këta të fundit dhe kërcënon
me përndjekje pas 25 prillit të gjithë këlyshët
e Edi Ramës ku fut edhe policët ndër ta. Doni
një “sheik” tradhëtar dhe që mban postin më të
lartë në vendin tonë përcaktuar me Kushtetutë?
Ilir Meta. Një herë me të majtën, një herë me të
djathtën, gjoja në emër të të mirës së Shqipërisë
që edhe pas 30 vjetësh e ka lënë më keq se ç’e
gjeti, ai ka qenë pjesë e qeverisë në pothuajse të
gjitha vitet të emërtuara të demokracisë. E filloi
nga përshëndetjet me grusht në përshëndetjen
e sotme me dy gishta. Dhe grushtin e dy gishtat
nuk i ka ndërruar vetëm një herë.Tradhtitë kanë
filluar të lulëzojnë si kërpudhat pas shiut edhe
në këtë prag fushate elektorale. Janë LSI-stët që
duke ndjerë humbjen e madhe që i pret më 25
prill po kërkojnë strehë në shtëpinë e vjetër. Doni
dy emra sa për konkretizim? Miku dhe shoku im
prej vitit të largët 1974 kur shkuam në shkollën
“Skënderbej”, presidentin e peshëngritjes Elez
Gjoza dhe deri tek deputeti dhe ministri Nasip
Naço. Ne po flasim për tradhti politike dhe urojmë që kjo sëmundje të mos ketë kapur shtetarë
dhe të na kenë tradhëtuar në idealet e larta të
atdheut dhe në sekretet shtetërore. Le që ku kanë
ngelur më sekrete shtetërore këtu tek ne pa dalë!

Kauzat tri dimensionale
opozitare, tërmet, pandemi, shi!
jidhjet më racionale. Kjo është një temë tjetër,
ku ka vend për të bërë politikë dhe zhvilluar
aksione me vlerë të dyanshme, si për pozitën
aq më shumë për opozitën në strategjinë e saj
për të përmbysur me votë mazhorancën dhe
marrë pushtetin. Po si vepron opozita jonë dhe
sa racionale është në nismat dhe luftën që
zhvillon kundër mazhorancës dhe Edi Ramës?
Është vërtet paradoksale se si fenomenet natyrore, fatkeqësitë që vijnë, jo nga shoqëria dhe
qeveria, po nga natyra të cilat kanë përmasa
mbarëkombëtare, janë kthyer në kauzat më të
rëndësishme të liderëve tanë në opozitë. Nëse
dëgjon qoftë edhe për pak minuta ligjërimet e
Lulzim Bashës, Gaz Bardhit, Berishës, Kryemadhit, Mediut deri tek Nard Ndoka, shikon se si
shfrytëzohen fatkeqësitë natyrore, të cilat as i
organizon qeveria as i ndalon dot opozita me
gjithë vullnetin që mund të kenë. Pas tërmetit
të nëntorit 2019 e gjithë opozita iu bashkua
korit të sulmeve se qeveria shkaktoi vdekjen e
më shumë se pesëdhjetë qytetarëve, se ishte
neglizhenca e qeverisë që vdiqën bashkombasit tanë nën rrënojat e tërmetit shkatërrimtar.
Me këtë logjikë, opozita fajësoi qeverinë dhe
kryeministrin se nuk ndalën tërmetin dhe nuk
ishin në gjendje të parandalonin katastrofën
që shkaktoi tërmeti. Se nuk ndihmuan popullin
në këtë fatkeqësi të jashtëzakonshme. Se nuk
e menaxhuan situatën post tërmetit. Po realiteti
flet ndryshe. Brenda një kohë shumë të
shkurtër në Shqipëri u mobilizuan tërë resurset
dhe masat për t`i dalë të keqes përballë. Strukturat e emergjencave civile, policia, ushtria,
mjetet e shumta, vullnetarët nga e gjithë
Shqipëria u vunë në resht për të ndihmuar të
dëmtuarit, ata që kishin humbur të afërmit, po
edhe ata që kishin ngelur në qiell të hapur.
Brenda një kohe shumë të shkurtër në vendin
tonë mbërritën ekipet e shpëtimit që kontribuan për shpëtimin e jetëve të bashkatdhetarëve tanë. Shteti u ngrit në këmbë dhe mobilizoi tërë resurset, duke garantuar strehim dhe
ushqim. Menjëherë filloi bonusi i qerasë për
secilin banor të dëmtuar. Për një kohë të
shkurtër vendet e Europës dhe më gjerë, organizuan me kërkesë të shtetit shqiptar kon-

ferencën e donatorëve, të cilët dhuruan ose
dhanë hua në miliardë e dyqind milionë euro,
të cilat do i shërbejnë strehimit dhe infrastrukturës së shkatërruar. Shteti vuri në dispozicion
të strehimit dhe rindërtimit më shumë se dyqind milionë euro dhe nisi rehabilitimi dhe
ndërtimi i banesave individuale apo pallateve,
ku do strehohen banorët që humbën shtëpitë
nga tërmeti shkatërrimtar. Përditë, familje të
mbetura pa strehë hynë në shtëpitë e reja të
sapondërtuara, u jepen çelësat në dorë.Të tjerët
janë në pritje të zgjidhjeve. Shteti realisht është
në aksion për t`ia mbërritur që asnjë banor të
mos mbetet i pastrehuar dhe pa shtëpi. Po në
kundërshtim me këto përpjekje, liderët e
opozitës, kanë një mision tjetër. Atë të diskreditimit të punës dhe masave të marra nga shteti
për të përballuar vështirësitë që u krijuan nga
tërmeti apokaliptik i nëntorit 2019. Për ta ka
vetëm një gjykim. Një akuzë. Qeveria i ka lënë
në mëshirë të fatit banorët! Nuk ka bërë asgjë!
Bën vetëm propagandë e akuza pa fund, të cilat
janë për konsum politik dhe vetëm zbehin
punën nga institucionet pushteti lokal e ai
qendror. Përditë dëgjon një akuzë të re. Hidhet
baltë dhe cilido që vë një tullë apo dorëzon një
banesë për familjet e mbetura pa strehë, për
korrupsion. Të gjithë ata që punojnë shpallen
fajtorë, të korruptuar, të padobishëm. Vetëm
akuzuesit opozitarë mburren se punojnë për të
mirën e banorëve. Vetëm ata janë pranë tyre e
broçkulla që hidhen në opinionin e gjerë shoqëror, vetëm për të shpërndarë tymnaja e bërë
zhurmë për të fituar ca vota. Po pas tërmetit, një
dhuratë tjetër i erdhi nga qielli opozitës. Pandemia. Virusi vdekjeprurës. Sapo mbërriti rasti
i parë, i infektuari numër një, u çel një front i ri.
Më i vlerësuari nga opozita. Nisi aksioni i luftës
me qeverinë për pandeminë. Gjatë këtij viti,
kemi dëgjuar akuza të përbindshme. Anatemime skandaloze. Është ngritur zëri në qiell në
emër të betejës anti kovid. Qëllimi? Demaskimi
i qeverisë. Hedhja baltë mbi tërë ata që merren
me organizmin e punës për përballimin e virusit.
Mjekët. Komitetit teknik të ekspertëve.Të gjithë
janë vënë në shënjestër dhe qëllohen nga të
gjitha anët. Një dhuratë tjetër që zbriti nga qiel-

li dhe u bë hit për opozitën tonë. Nga dita e parë
deri sot, janë hedhur në opinion qindra variante
dhe është zhurmuar për mungesë masash për
abuzime e korrupsion. Kulmi u arrit këto ditë
sapo në Shqipëri nisi vaksinimi.Të parët e nisën
luftën krerët e PD. Paloka e quajti vaksinën,
shpim i disa militantëve për hir të propagandës.
Shefi i Kabinetit të Presidentit, profesori i veterinarisë, Panariti, e cilësoi absurd fshehjen e
origjinës së shtetit dhurues! Ai shprehu shqetësimi se ishte e blerë apo dhuratë vaksina! Ishte e
firmës reale apo ndonjë imitacion sepse sipas tij
vaksina është shumë delikate. Opozita ngriti në
qiell flamurin e kuq kundër përpjekjeve të qeverisë për të siguruar në kohë vaksinën, e cila realisht ishte një përpjekje serioze e qeverisë dhe një
zgjidhje e shumëpritur. Me të vërtetë, Shqipëria
pas kësaj arritjeje buzëqesh, sepse më në fund
edhe në vendin tonë nisi vaksinimi kundër virusit
vdekjeprurës. Çdo opozitë në botë më e pakta do
heshtte, më e shumta do i bashkohej vlerësimit
popullor. Po jo! Kauza e pandemisë nuk ia lejon.
Nuk u mjaftua me kaq. Reshjet e shumta të këtyre
ditëve të fillim janarit u shoqëruan me përmbytje të shumta në disa nga trevat e vendit që nga
Shkodra deri në Vlorë. Përmbytjet janë një
fenomen i përsëritur. Po shirat e shumtë nuk janë
dhurata e qeverisë, po të perëndisë. Realisht,
përmbytjet e këtij viti, falë investimeve në kullim
e masat e sigurimit të argjinaturave dhe pritave
malore, si dhe kontrolli në kaskadën e hidrocentraleve mbi Drin, ishin me efekte më të ulta. Po
pikërisht, shiu u kthye në një kauzë të re. E treta
e vërteta e opozitës. Nisi propaganda. U shanë
investimet.Vërshuan fjalimet më shumë se përmbytjet. Përpjekjet e shtetit u zeruan. Në cepat e
urave dhe argjinaturave, Basha, Monika e të tjerët
nisën ligjëratat kundër qeverisë. Shiu u shndërrua në një akuzë të rëndë anti qeveri. Ishte i treti
në radhë dhe më i vlerësuari sepse erdhi tani në
prag zgjedhjesh. Dhe opozita e lumturuar, luan
me fatkeqësitë, duke zhvilluar një betejë tri dimensionale anti qeveri. E para me tërmet, e dyta
me pandemi. Dhe e treta me shumë shi! Kauza
brilante apo jo?! Dhe të gjithë pyesin: Cila do
jetë kauza opozitare e radhës? Do zoti të jetë një
madhore si këto?!
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Shqipëria dhe
bisedimet greko-turke
Nga Fatos ÇOÇOLI

A

gjencia prestigjoze e lajmeve
“Reuters” mëtoi
dje se Greqia dhe
Turqia do të rifillojnë bisedimet mbi mosmarrëveshjet
në Detin Mesdhe më 25
janar në Stamboll (https://
www.reuters.com/article/
turkey-greece-ministry/turkey-greece-to-resume-talks-on-maritimedisputes-on-jan-25-ankara-says-idUSL8N2JM5QL). Këtë e deklaruan me lehtësim
edhe disa vende anëtare të NATO-s (https://
www.oedigital.com/news/484448-turkeygreece-to-resume-talks-over-mediterraneansea-dispute). Fakti që nuk kaloi pa u vënë re
nga vendet e NATO-s ishte se kryeministri i
Shqipërisë, gjatë vizitave në ditët e fundit në
Turqi dhe Greqi, u investua për të mundësuar

Nga Pandeli BARDHI

K

ushdo që e ka
dëgjuar ultimatumin e Presidentit tonë që “më 25
prill do të keni përballë tre
milionë ilirë”, askush prej
tyre, nuk beson. Edhe sikur
ta dëgjosh për herë të parë,
edhe sikur të bësh një llogari matematike, qoftë me
mendësitë e Jozefinës që ka mbaruar
shkollën e lartë për matematikë, qoftë me
atë të Bashës që ka mbaruar Shkollën e
“Lartë” të arsimit “paraçerdhor” jo vetëm që
nuk binden, por dhe llogaria del njësoj, që
tre milionë Ilirë si presidenti ynë, nuk bëhen.
Ja, sikur të vërtetojmë këtë deklaratë, duke
filluar nga e tashmja në të kaluarën apo edhe
anasjelltas, përsëri, llogaritë nuk dalin.
Vetëm këto ditë, janë të arrestuar njëzet e
tetë kultivues të lëndëve narkotike në zonën
e Skraparit, ku në deklaratën e SPAK thuhet:
“Prokuroria e Posaçme Antikorrupsion ka
lëshuar 23 urdhër arreste për efektivë policie dhe zyrtarë të cilët akuzohen për pastrim
parash dhe për kultivim kanabisi. Operacioni është në vijim e sipër teksa SPAK njofton
se janë dokumentuar 28 raste ku përfshihen
këta 23 persona. Arrestimet e tyre janë bërë
në Berat dhe në Skrapar dhe mësohet se mes
të tyre janë dhe 4 efektivë aktualë të policisë”! Z.Basha, mund të thotë që nuk bëhen
28, por ai nuk e di që është edhe një kryeplak. Më tej, në deklaratën e Policisë, thuhet:
“Nga hetimet e kryera, si përgjimet telefonike, vëzhgimet e kryera nga policia
gjyqësore rezulton se në territorin e rrethit
te Skraparit ishin kultivuar bimë narkotike
cannabis sativa në parcela dhe vende të
ndryshme, pothuajse në gjithë këtë territor.
Janë dokumentuar disa episode të sekuestrimeve të lëndëve narkotike dhe personat
e dyshuar të përfshirë në këtë aktivitet
kriminal”! Të jetë vallë kanabizimi i
Skraparit që presidenti ynë në çdo dalje në
ekranet e televizionit përsërit: “Unë jam Ilir
Meta nga Skrapari”! Kjo gjendje, na e
turpëron presidentin tonë dhe më keq akoma kur thotë: “Mua më thonë Ilir Meta nga
Skrapari”! Skrapari, ishte dikur “vendi i
trimave dhe trimëreshave, bile edhe i
trimave “pa sy”, por sot, nuk është i tillë dhe
nuk është vetëm Skrapari, sepse kështu e
ka katandisur Shqipërinë ky sistem që “të
gjithë e kërkuan” por askush nuk e do. Por
a ka përgjegjësi këtu qeveria Rama? Ka,
bile ka shumë, por Rama, është një hap më
lart sepse nuk thotë: “Mua më thonë Edi
Rama”! Kjo, ndoshta nga ajo që vendlindja

një dialog mes dy vendeve ballkanike, pas
tensioneve të mëdha në gusht dhe tetor të vitit
të kaluar, lidhur me aktivitetin kërkimor për
naftë dhe gaz të anijes turke “Oruç Reis”, e
kthyer në mollë sherri. Të hënën më 11 janar,
ministri i Jashtëm turk, Mevlut Cavusoglu i
bëri një festë zyrtare Greqisë për të rifilluar
bisedimet dhe konkretisht homologut të tij
grek Nikos Dendias për t’u takuar në Tiranë
me kryeministrin Rama dhe të nisnin bisedimet. Me një komunikim të Ministrisë së saj
të Jashtme, Greqia pranoi ftesën, por nisjen
e bisedimeve e shtyu për në Stamboll më 25
janar. Megjithatë, sprova e kryeministrit tonë
la përshtypje të mirë. Ankaraja dhe Athina
e provuan për 15 vjet bashkëpunimin dhe
zgjidhjen e mosmarrëveshjeve me 60 raunde
bisedimesh nga viti 2002 deri në vitin 2016,
por nuk patën sukses. Vijoi një periudhë
katërvjeçare ngrirjeje e pezullimi bisedimesh,
e përkeqësuar me mosmarrëveshje të mprehta dhe deklarata shumë të ashpra të të dyja
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palëve gjatë vitit të kaluar. Kjo ashpërsi arriti
kulmin në gusht 2020, kur dukej se vendet
ishin në prag të një konflikti ushtarak, për
shkak të aktivitetit kërkimor për naftë dhe
gaz të anijes “Oruç Reis” në ujëra që rivendikoheshin si territoriale nga Greqia. Rreth
zonës ku kërkonte anija nisën të patrullonin
anije luftarake turke dhe greke, nën hijen dhe
kërcënimin e një konflikti të hapur, ndërsa
anija “Oruç Reis” vijonte të vëzhgonte për
naftë dhe gaz në perëndim të Qipros. Kjo
anije është kthyer në brigjet turke tashmë
dhe kështu është larguar përfundimisht edhe
molla e sherrit. Kryeministri grek Kyriakos
Mitsotakis u shpreh se Athina po kërkonte
një marrëdhënie "pjellore dhe produktive" me
fqinjin e saj Turqinë, duke shtuar se qeveria
e tij do të bashkohej me bisedimet, pasi të
finalizoheshin. Turqia dhe Greqia janë në
kundërshtim lidhur me shtrirjen e shelfit
të tyre kontinental (ujërave territoriale) në
Mesdhe, me të drejtat e energjisë në rajon, me
hapësirën ajrore dhe statusin e disa ishujve
në detin Egje. Ministria e Jashtme greke u
shpreh më 9 janar se ajo ishte e gatshme të
fliste për demarkacionin e një zone të veçantë
ekonomike dhe shelfin kontinental. Ankaraja
ka thënë që të gjitha çështjet midis anëtarëve
të NATO-s duhet të diskutohen, duke u shprehur se ky ishte formati para se bisedimet të
pezulloheshin në vitin 2016. Dora e nderur
e kryeministrit shqiptar për të ndihmuar në

Enigma e tre
milionë ilirëve!
e tij nuk është aq e shquar! Edhe Saliu, atij
nuk ia përmend vendlindjen, por vendbanimin! Qysh këtu bie kjo tezë, pra do të
ishte më i besueshëm të kishte thënë jo “tre
milionë “ Ilirë, por dy milionë e nëntëqind
e nëntëdhjetë e nëntë mijë e nëntëqint e
shtatëdhjetë e dy Ilirë, sepse nuk është e
mundur që presidenti të llogarisë edhe këta
kultivues të bimëve narkotike të cilët bien
ndesh edhe me pozicionin e presidentit, por
edhe me Kushtetutën e tij, që ai i qëndron
fanatik në zbatimin e çdo paragrafi të saj.
Po kështu, askush nuk mund ta besojë që
ai e ka fjalën për ata ilirë nga të cilët ne
shqiptarët e kemi prejardhjen. Dihet
tashmë nga historia që Ilirët, janë
trashëgimtarët e vetëm të pellazgëve,
banorët më të lashtë të Ballkanit. Sido që
të jetë, në të dy teoritë që qarkullojnë për
prejardhjen e Ilirëve edhe ajo sikur ata janë
të ardhur edhe ajo sikur ata janë një popull
autokton, është e sigurtë që presidenti nuk
e ka fjalën për këta ilirë, por e ka fjalën për
forcën e tij presidenciale dhe në këtë rast
do të ishte më mirë që të thoshte: “Më 25
prill do të keni përballë tre milionë presidentë si ilirët, të parët tanë. Nuk është e
qartë se përse presidenti e lëshon këtë
“ultimatum” dhe çfarë kërkon të thotë me
këtë. Po të ketë qëllim për të trembur
votuesit, askush nuk trembet, sepse ilirët,
janë të parët tanë dhe me ata kemi një gjak,
një kulturë, një zakon dhe në fund të fundit
“korbi korbit, nuk ia nxjerr sytë. E keqja e
kësaj, është që këta tre milionë presidentë
mund të vijnë nga të katër anët e rruzullit
tokësor, por nuk janë nga Skrapari! Atëherë,
ku do të jetë trimëria e tyre, për të cilët ne,
që i shohim për herë të parë, as nuk i njohim
dhe as nuk ua dimë se sa trima janë ata? Të
mos shkojmë më larg, por të mbetemi këtu,
e të shohim se sa “ilirë” do të “mbledhim” me
forcat tona. Në Shqipëri, dihet që janë mbi
gjysmë milioni pensionistë dhe është njëmijë përqind që këta, nuk janë të gjithë me
mendësitë e Ilirit tonë President. Pra këta
zbresin nga shuma e tre milionëve. Vetë Iliri president e pranon, por edhe statistikat e
thonë që gjatë periudhës së tranzicionit janë
larguar nga vendi më shumë se një milion e
shtatëqind mijë shqiptarë të moshave të

ndryshme, pa i futur në listë ata që kanë
lindur andej. Këta të “paudhë”, janë larguar
nga keqqeverisja e Ramës, po e po, e ndoshta më shumë se nga “mirëqeverisja” e Berishës, e Nanos, e Meksit, e Bufit, e Majkos,
etj. etj. Por ja që “ombrella” e shumicës së
këtyre “qeverixhinjve”, ka qenë Iliri ynë, “i
papërlyer”, i “ndershëm” sa më s’ka, “atdhetar” i flaktë, që nuk korruptohet e që nuk
njeh asgjë përveç Kushtetutës. Këta të rinj
e të reja, kanë ikur me “shumicë” e “pakicë”
edhe kur Iliri ynë ka qenë Kryeministër edhe
kur personazhi ynë ka qënë zv/kryeministër
edhe kur ka qenë ministër i Jashtëm edhe
kur ka qenë ministër i Ekonomisë që “kishin të ardhurat më të larta dhe mirëqenien
më të lartë në Europë” edhe kur Iliri ka qenë
Kryetar i Parlamentit edhe më shumë akoma
këto tre vitet e fundit që Iliri është President
i Republikës. Këto, të gjitha janë të njohura,
por i themi sa për të freskuar kujtesën për
atë që Iliri President thotë: “Një njeri (duke
iu drejtuar kryeministrit) që izolon vendin
qëllimisht, që largon të rinjtë nga vendi me
qëllim, që i thotë gjeneralëve të ushtrisë, mos
shko te Ilir Meta, si mos ta quash qen bir
qeni”. Që qeveria Rama, nuk ka bërë mirë
punën e saj, kjo dihet, por çudia është që si
është e mundur që këta të rinj e të reja, nuk
e dëgjojnë as Presidentin, i cili jo me larg se
para tre katër ditëve u drejtohet të rinjve që
“e ardhmja juaj, është në Shqipëri” dhe nuk
e dëgjojnë Presidentin as kur ai ua “dorëzon”
Presidencën. “Të rinjtë të marrin në dorë
fatet e vendit” pra u lutet atyre që të marrin
edhe Presidencën në dorë dhe përsëri largohen…Të rinjtë e të rejat, nuk dëgjojnë as
lutjet e Monikës që u bën atyre thirrje që “t’u
japim shpresa të rinjve, të qëndrojnë në
Shqipëri” sepse edhe Monika e di që po të
mos largohen të rinjtë nga Shqipëria, kjo do
të ishte një sukses i madh për Ramën,
prandaj edhe Monika e thekson për të “larguar të keqen e madhe, Ramën”. Kohët e
fundit, Monika ka gjetur disa banorë në
Paskuqan dhe Laprakë që vuajnë për bukën
e gojës dhe shkaku për këtë është “pangopësia” e Ramës. Kjo gjendje, do të marrë fund
kur të vijë Monika në pushtet. Vetë Iliri
President shprehet: “Ka ardhur momenti që
do ketë ndarje mes shqiptarëve dhe shqip-

rinisjen e bisedimeve të tyre të paqtimit, është
vlerësuar si nga dy vendet tona aleate në
Ballkan, ashtu dhe nga vendet e tjera anëtare
të NATO-s. Nuk të fton kot tjetri për drekë
në shtëpi të vet (kryeministri grek Kyriakos
Mitsotakis drekon në shtëpi me kryeministrin
Rama më 8 janar 2021). As edhe kryeministri
i një vendi të madh mik si Turqia, nuk merr
përsipër ndërtimin e një spitali rajonal me
vlerë 60-70 milionë euro vetëm dhe thjesht
për të parë ndikimin turk të rritet në zonën
tonë. Oferta shqiptare për ndërmjetësim ka
qenë oferta e duhur në kohën e duhur, pasi
moderatorja kryesore për të sjellë afër të
dyja vendet, Gjermania, nuk kishte arritur
sukses gjatë vitit 2020, kryesisht për shkak të
mosbesimit nga pala turke. Edhe pse bisedimet nuk u arritën të rifilloheshin në Tiranë
në kohën kur do të vizitojë Shqipërinë Ministri i Jashtëm turk, sprova shqiptare pati
sukses të padyshimtë. Moderimi shqiptar
me dy vizitat e Ramës në Turqi dhe Greqi në
datat 6-9 janar u përmend edhe nga gazetat
greke “Ekaterimini” dhe “Protothema”. Vendi
ynë ka një profil të theksuar paqësor në
rajon, të stabilizuar prej dekadash tashmë
dhe mundësitë për të qenë vend promotor
bisedimesh dhe marrëveshjesh janë të larta.
Kësaj i shtohet eksperienca njëvjeçare e
kryeministrit tonë në drejtim të Organizatës
për Sigurimin dhe Bashkëpunimin në Europë
(OSBE) gjatë vitit 2020.

folësve, midis të shiturve dhe atyre që e duan
Shqipërinë”. Dakord, ky është mendimi i tij,
por përsëri kemi të drejtë të themi që këta
“të shiturit” dhe ata që “nuk e duan
Shqipërinë” këta, do të jenë kundërshtarë të
Ilirëve si Presidenti dhe nuk dihet se çfarë
do të mbeten nga shuma tre milionë. Po sikur
këtyre tre milionë ilirëve, t’i zbresim edhe
ata që janë dënuar me heqje lirie nëpër
burgje, brenda e jashtë, që Iliri me siguri nuk
i llogarit këta të quhen Ilirë, sa ilirë do të
zbresin më tej nga “zeroja” që ka mbetur deri
tani? Nuk ia vlen të merremi me ato që i
drejtohet kryeministrit të vendit, i cili, i mirë
apo i keq, ai nuk mund të shahet me një
fjalor rrugës, e t’ i thuren akuza e kundërakuza, t’i bëhen kërcënime etj. etj. Më tej Iliri president thotë: “Unë, kam popullin me
vete, popullin që vuan, nuk jam me oligarkët
unë, ky është roli im, t’i dal për zot Kushtetutës”! Askush nuk e mohon në parim, por
tjetër gjë është në praktikë, por ja që edhe
këtu, oligarkët, që nuk janë pak, zbriten nga
shuma e tre milionëve! Vaj medet sikur të na
dalin përpara tre milionë ilirë e të kërcënojnë me fjalët e Presidentit“Një njeri që izolon
vendin qëllimisht, që largon të rinjtë nga
vendi me qëllim, që i thotë gjeneralëve të
ushtrisë, mos shko te Ilir Meta, si mos ta
quash qen bir qeni (Ramën)”. Më tej: Shteti
është marrë peng nga një bandë, e kontrolluar nga Sorosi, se s’dua të nxjerr emrat këtu,
edhe ata analistë që marrin lekë, se nuk e
kam me ata”, atëherë, edhe ata tre milionë
ilirë, kanë të drejtë t’i drejtohen Presidentit:
“Po ti si President, çfarë ke bërë, pse na
thirrët neve këtu, për t’u ballafaquar, me
cilin, me Ramën, apo me Juve”! Sa më shumë
të “gërmojmë” në “Ilirinë” e sotme,“Presidenciale” aq më shumë “relike” do të nxjerrim.
Kohët e fundit reshjet e shumta kanë sjellë
anomali dhe kanë bërë dëme të shumta në
ekonomi, presidenti, ende pa e njohur fare
situatën dhe dëmet që janë bërë, doli në
ekranet e televizioneve dhe lëshoi ultimatumin: “Organet e drejtësisë të venë përpara
përgjegjësisë fajtorët për përmbytjet e shumta që janë bërë nga neglizhenca e qeverisë”!
I tërë “derti” i tij është tek qeveria, por vetëm
tek ata që janë dëmtuar, nuk është. Mori
mundimin dhe shkoi në Shkodër, jo se atje
janë dëmtimet më të mëdha, por atje ka një
kundërshtar të qeverisë me të cilën i puqet
muhabeti. Shkoi tek Voltana për përmbytjet
që janë bërë në këtë qytet dhe “përmbytet”
edhe vetë me verë të kuqe dhe jo vetëm kaq,
por e “përmbyt” edhe Voltanën. Këtyre “përmbytjeve” ia ka marrë dorën se e ka të vetmen
rrugë për të nxjerrë inatin me qeverinë që as
nuk e “puth” dot, por as nuk e “kafshon” dot.
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Drejt perspektivash të reja në
ripërtëritjen e jetës artistike dhe kulturore
Nga Msc. Pandi MADHI & Klaudia MADHI

D

uke lexuar një raport të UNESCO-s
(Organizata e Arsimimit, Shkencës,
Kulturës e Kombeve të Bashkuara)
të majit 2020 për muzetë e artit,
morëm shkas për te trajtuar çështje që lidhen
pikërisht me artin dhe kulturën jo vetëm në
një prizëm botëror, por edhe më lokal, në atë
të vendit tonë.
Pa asnjë dyshim që një nga sektorët që
po vuan më shumë pasojat e pandemisë është
arti dhe kultura. Këto përmbledhin gjithë
trashëgiminë dhe aktualen e krijimtarisë së
veprave artistike, qofshin këto figurative, në
muzike, teatër, kinematografi, letërsi etj. E
thënë më shkurt, arti është mjet reflektimi dhe
pasqyrimi i tërësisë se zhvillimit të njerëzimit, deri sot. Një nga vendtakimet tona më të
shpeshta me artin janë muzetë. Në raportin
e UNESCOS paraqitet se çfarë ndodhi gjatë
pandemisë lidhur me aktivitetin e tyre.
Nëse shqyrtojmë vetëm muzetë e dedikuara artit dhe kulturës, rezulton se në fillim
të vitit 2020 në botë ndodheshin rreth 95 mijë
muze, një shifër kjo 60% më e lartë se në vitin
2012. Më shume se 65% e muzeve në botë janë
të përqendruar në Europën Perëndimore dhe
Shtetet e Bashkuara të Amerikës, 33% në shtetet e Europës Juglindore, Amerikës Latine dhe
shteteve Aziatike në Paqësor. Ndërsa vetëm
0,9% janë në Afrike dhe 0,5% në vendet arabe.
Disa shtete si Italia, Franca, Britania e Madhe,
Brazili dhe Kanadaja kanë mbi 2000 muze,
ndërsa ky numër është akoma më i madh në
SH.B.A., Gjermani, Japoni dhe Rusi ku ka përkatësisht më shumë se 5000 muze. Një statistike
interesante është edhe numri i muzeve për 1
milion banore. Shqipëria me 82 muze gjithsej
në gjithë vendin, renditet tek vendet mesatare
me 27 muze për 1 milion banorë, në një kategori me shtete si Portugalia, Zelanda e Re,
Britania e Madhe, Rusia, Greqia, Hollanda,
Japonia, etj. Por si u ndikuan këto muze gjate
pandemisë dhe çfarë pasojash u panë?
Nga të dhënat e raportit të UNESCO-s,
rezulton se gjatë periudhës së pandemisë
(pra mars 2020 deri maj 2020), u mbyllën mbi
90% të muzeve në mbarë botën (në Europën
Perëndimore dhe në Sh.B.A. u mbyllën 95%
e muzeve). Mbi 10% e muzeve në botë janë
mbyllur përfundimisht, për të mos i rihapur me
dyert për vizitorë të rinj e të vjetër. Kjo situatë
pandemike, e shoqëruar me uljen drastike
në numrin e vizitorëve, nuk vonoi të shkaktonte edhe pasojat financiare. Shumë muze
përfitojnë një pjesë të të ardhurave të tyre nga
subvencionet shtetërore, por numri më i madh
i institucioneve muzeale varen në një shkallë
të lartë nga shitja e biletave të vizitorëve dhe
donacionet, të cilat mund të jenë deri 100% të
buxhetit të tyre. Sipas rrjetit të Organizatave
Muzeale Europiane, 30% e muzeve kanë raportuar humbje 1000 euro në jave, ndërsa 25% e
tyre kane humbje deri në 5000 Euro në javë.
Ndërkohë që muzetë e mëdhenj kanë deklaruar humbje ndërmjet 100,000 deri 600.000 Euro
në javë.
Një shembull pozitiv sesi kjo humbje
financiare është lehtësuar gjatë muajve të pandemisë, ka ardhur nga Gjermania. Në paketën
e ndihmës prej 130 miliard Euro, miratuar
në fillim të qershorit 2020, shteti gjerman ka
caktuar 1 miliard euro për të mbështetur artin
dhe kulturën përgjatë këtij viti dhe vitin e ardhshëm. Konkretisht:
- Një paketë prej 250 milion euro për
sipërmarrjet dhe institucionet kulturore, me
qellim masat për rihapjen e tyre nën masat
parandaluese të pandemisë.
- Pjesë e rëndësishme e paketës prej 450
milionë euro, është drejtuar për projekte dhe
iniciativa private në fushën e muzikës live, teatrit, filmit, etj. Rreth 30 milionë euro do të përdoren nga shtëpitë botuese dhe galeritë e artit.

Muzeu Pera, Stamboll, ekspozita e artit shqiptar
“Constructing e dream”, 7.7-15.11.2020

NGA EKSPOZITA E HAPUR NE GALERINË KOMBËTARE TË ARTEVE-NËNTOR 2020
-Një shumë prej 150 milion euro i është
dedikuar projekteve digjitale, ku do të tentohet
zhvillimi i platformave për të sjelle muzetë
dhe artin me afër publikut, duke shfrytëzuar
arritjet e sotme në teknologji. Kjo përbën një
risi tepër interesante duke konsideruar lidhjen
tonë të pashmangshme tashme me internetin,
aplikacione të ndryshme sidomos të rrjeteve
sociale, të cilat ofrojnë kanale lehtësisht të
shfrytëzueshme për promovimin e artit dhe
kulturës.
Rënia ekonomike padyshim do të sjellë
pakësim të donacioneve dhe sponsorizimeve,
si dhe rënie të turizmit ndërkombëtar. Do të
duhen vite për t'iu rikthyer shifrave të një viti
më parë. Ndaj, lidhja me publikun nuk duhet
ndërprerë, pavarësisht pamundësisë për t’i
vizituar këto ambjente fizikisht.
Muzetë më të mëdhenj dhe të etabluar
në botë, ofrojnë prej kohesh zgjidhje për
personat që nuk mund t’i vizitojnë muzetë e
tyre. Louvre ofron toure virtuale për disa nga
koleksionet e tij me të rëndësishëm. Shumë vepra nga British Museum mund të“kundrohen”
online. Vepra impresionuese të Vincent van
Gogh, Jackson Pollock, apo Giotto di Bondone
nga The Metropolitan Museum of Art mund të
vizitohen brenda rehatisë së shtëpisë.
Jo shume muze ama i kanë pasur
mundësitë financiare apo njerëzore për të
zhvilluar këto platforma, ndaj pandemia
shërbeu për të nxitur ofrimin e shërbimeve
të ngjashme edhe nga muze apo galeri
më të vogla. Shumë prej tyre shfrytëzuan
kapacitetet njerëzore për të prodhuar dhe
transmetuar online dokumentare me përmbajtjen e muzeve përkatëse. Galeria e Artit
Kontemporan dhe Modern e Bergamos arriti
deri sa të zhvilloje një shou radiofonik në
internet. Sot ofrohen dhjetra filmime online
dhe shembulli i vizitave virtuale u ndoq nga
shumë muze të tjerë, si Frick Collection (New
York), Valence museum (France), Pera Museum (Stamboll) etj., si dhe nga galeri shqiptare
private si Galeria Kalo, etj. Shpresojmë që ky
trend të vazhdoje edhe për ekspozitat tepër
interesante në vijim të 2020, te cilat premtojnë pjesëmarrje të disa artistëve të njohur
ndërkombëtarisht shqiptarë.
Drejtimi drejt digjitalizimit është një rrugë
që i shërben edukimit të publikut, përveçse
është një rrugë që siguron dhe të ardhura. Por
ndërkohë forma të reja dhe më në përshtatje
me natyrën e vendit tonë, është e nevojshme
që të aplikohen. Jemi të vetëdijshëm që jo
çdokush ka akses në teknologjitë më të fundit,
dhe, edhe nëse aksesi ekziston, ai nuk shfrytëzohet gjithmonë.

E rëndësishmë është të themi që publiku
përfitues (ku përfshihen individët, subjektet
tregtare private, subjektet shtetërore, etj),
duhet të përfshihet gjerësisht në zgjidhjet që
mund të ofrohen, në të mirë të ëe dy palëve
(publikut dhe artistëve). Rol më aktiv duhet
të kenë mediat qoftë publike apo private, që
të transmetojnë me pozitivisht dhe me profesionalizëm aktivitetet e artit dhe kulturës dhe
pse jo, t’i prioritizojnë këto evente.
Ndër idetë që duhet të testohen e provohen, është dhe ideja që biznesi dhe arti të
afrohen në përfitime të ndërsjella. Ka shume
sipërmarrje privatë që kanë ambiente të përshtatshme zyrash, që mund të shërbejnë si
ambiente për ekspozim të veprave të artit. Në
rastin e Shqipërisë këto ambiente ekzistojnë
veçanërisht në bankat e nivelit të dytë, por dhe
në kompani të tjera. Ky prezantim i artit pamor
pranë biznesit, domosdoshmërisht duhet shoqëruar me shpjegime dhe informacione rreth
historisë së artit në përgjithësi (sidomos atij
shqiptar), por dhe me pjesëmarrjen e artisteve
të skenës. Aktrimi i pjesëve të shkurtra, qofshin
dramatike, apo dhe komike, ngjallin shpresën,
dëshirën për të jetuar dhe për të gëzuar të gjithë
të mirat shpirtërore që krijohen prej artistëve.
Një projekt i tille u zhvillua për gati 2 muaj
(12 tetor-4 dhjetor 2020), në një nga bankat më
të dalluara në Tiranë. Selia qendrore e Credins
Bank, u kthye mikpritëse e një ekspozite të
nivelit të lartë artistik të piktorit, Dr.Abaz Hado.
Ky artist shumë i talentuar gjate këtij viti ka
pasur një prodhimtari të gjerë dhe të larmishme, veçanërisht me veprat e kësaj ekspozite,
që sollën ajër të pastër, shpresë dhe që nxisin
solidaritetin në këtë periudhë që po jetojmë.
Synimi i organizatoreve të kësaj ekspozite
është që aktivitete të këtij lloji, të vijojnë në
shumë biznese të tjera dhe të kthehen në një
lëvizje të rëndësishme artistike drejt konsolidimit të lidhjes së artit me biznesin. Përtej këtij
aktiviteti tepër te suksesshëm, duhet nënvizuar
fakti që arti dhe kultura duhen përkrahur më
tej edhe nga instancat përkatëse qeveritare.
Me shume se mesazhe prekëse në rrjete sociale, artistet kanë nevojë për ambiente ku të
ekspozojnë krijimtarinë e tyre, dhe një publik
të shëndetshëm që i ndjek me entuziazem.
Një lajm pozitiv dhe gjithashtu një shembull nga kultura e vendit tonë fqinj, Greqisë.
Mikis Teodoraqis, një nga kompozitorët më të
shquar të botes në ditët e sotme, mbushi 95 vjeç.
Për nder të tij, u zhvilluan shume aktivitete nga
Ministria Greke e Kulturës.
Gjithashtu një tjetër shembull konkret vjen
nga Shqipëria. Pas suksesit të ekspozitës së
artit shqiptar të periudhës se realizmit socialist,

Nga ekspozita Arti tek Biznesi,
e piktorit Dr. Abaz Hado
Tetor 2020-Banka Credins,Tirane

(Muzeu Pera, Stamboll, ekspozita e artit shqiptar
“Constructing e dream”, 7.7-15.11.2020)
“Constructing a dream”, hapur ne muzeun Pera
të Stambollit përgjatë më shumë se 4 muajve (7
korrik-22 nëntor 2020) dhe që u vizitua nga mbi
40 mije artdashës, një aktivitet i rëndësishëm
po zhvillohet që nga muaji nëntor 2020 në
Galerinë Kombëtare të Arteve në Tiranë. Në
ekspozitën e hapur janë prezantuar disa qindra
piktura dhe skulptura, që i përkasin të njëjtës
periudhe të artit shqiptar (të ashtuquajturit
realizëm socialist) dhe janë pjesë e koleksionit të kësaj Galerie. Kjo ekspozitë ka ngjallur
interesimin e publikut artdashës dhe numri i
vizitorëve në Galerinë Kombëtare është rritur
ndjeshëm.
Këto shembuj dëshmojnë se një popull nuk
ka nevojë vetëm për përkrahje ekonomike, po
edhe përkrahje psikologjike dhe për edukim
të mëtejshëm nëse duam të dalim më të fuqishëm nga kjo krizë. Një rrezik i kësaj pandemie është padiskutim varfërimi intelektual
i shoqërisë, ndaj përse të mos transmetohen
këto vlera humane dhe artistike tek publiku,
pavarësisht pandemisë në të cilën jetojmë!?
Ne jemi një vend me potenciale të larta dhe kjo
pasuri kulturore duhet ndarë me publikun duke
ndërmarrë zgjidhje pse jo inovative, te cilat do
të qëndrojnë gjate, përtej krizës së COVID-19.
Ndërkohë edhe financiarisht, arti përbën një
nga fushat më fitimprurëse të investimit, pasi
këto investime, qoftë nga biznese apo individë,
do të kenë një normë të lartë kthimi në një
situate normale nesër. Dhe ambasadorë më të
mire se arti dhe kultura, nuk besojmë të ketë.
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Etnografja shprehet se duhen shpëtuar objektet në pavion

Afërdita Onuzi: Pavioni i etnografisë
përgjegjësi e Ministrisë së Kulturës, nëse
nuk hapet objektet të rikthen në arkiv
Julia VRAPI

P

avioni i etnografisë duhet të
hapet në Muzeun Historik
Kombëtar, në të kundërt
të hiqen objektet sepse po
shkatërrohen. Kështu shprehet në
reagimin e saj etnografja e njohur
Afërdita Onuzi këto ditë janari të
2021. Specialistja e njohur ka disa
vite që shprehet për problemin e këtij
pavioni etnografik, që do të kishte
dhe funksionin e një muzeu, por që
vazhdon të qëndrojë mbyllur prej
disa vitesh. Në muajin e parë të këtij
viti, prof. dr. Afërdita Onuzi thotë se
gjithçka që po ndodh me këtë pavion
që nga fillimi i 2016 është përgjegjësi e
Ministrisë së Kulturës. Autorja e platformës dhe studiuesja e trashëgimisë
kulturore prof. dr. Afërdita Onuzi
shpreh keqardhjen që ende sot nuk
ka një përgjigje për këtë pavion në
MHK. “Pavioni i etnografisë është
lënë në rrënim, në pluhura dhe në
dëmtim të jashtëzakonshëm. Nuk e
di çfarë po bëhet kështu. Mesazhi im
për ministren e Kulturës Margariti,
pavioni i etnografisë është ç’të shpëtojë. Nuk do ta vërë në funksionim
pavionin e etnografisë, të paktën të
hiqen objektet që janë aty dhe të rikthen në arkivin ku kanë qenë më parë.
Në dijeninë time është që po qëndron
mbyllur ai pavion, sepse është rikonceptimi që ka në mos gaboj që në
vitin 2015 që është pohuar”, pohon
ajo. Prof. dr. Afërdita Onuzi tregon se
objektet i ka parë para disa muajsh
dhe thotë se kanë nevojë jo vetëm
për pastrime, por dhe për restaurime.
Sipas etnografes edhe nëse hapet tani
ai pavion, kërkon një punë shumë të
madhe për objektet.“Unë i kam parë
para disa muajsh ato objekte te ai
pavion për etnografinë, që do të shërbente dhe si një muze. Janë në gjendje
të mjerueshme, që të vjen të ulërasësh
kur i shikon, objekte mbuluar me
pluhur, të lëna të braktisura, ishte dhe
tërmeti ku ranë dhera e pluhurat. Janë
objekte ku argjendaria dhe qëndisjet
e Beratit datojnë 2 shekuj e gjysmë
më parë. Është një periudhë që ne
humbasim lidhjet, humbasim gjurmët
me trashëgiminë kulturore shqiptare.
Nëse nuk e hapin atë pavion, le të

Opera “La Traviata”,
produksioni i fundit
që u vu në skenë
para rikonstruksionit

Nuk do ta vërë në funksionim pavionin e etnografisë, të paktën të hiqen objektet që janë aty
dhe të rikthen në arkivin ku kanë qenë më parë.
Në dijeninë time është që po qëndron mbyllur ai
pavion, sepse është rikonceptimi që ka në mos
gaboj që në vitin 2015 që është pohuar..
kthehen objektet te arkivi i Institutit
tonë. Kur ti mbushet mendja për ta
rikonceptuar ti marrin objektet ti vënë
sërish, por ti shpëtojmë”, pohon më tej
etnografja Onuzi.
Puna që duhet për objektet
Specialistja Afërdita Onuzi herë
pas here ka folur për këtë problematikë, duke iu drejtuar Ministrisë së
Kulturës. Në reagimin e saj etnografja
Onuzi thotë se janë objekte në atë
pavion, që janë ruajtur në arkivin e
Institutit që në vitin 1957. “Nga fillim
i 2016 ai pavion qëndron mbyllur dhe
dergjen objektet. Janë në degradim të
plotë. Edhe nëse hapet ai pavion tani
si fillim duhet një punë kolosale për
ti pastruar objektet, sepse duhet dhe
ti restaurosh në atë gjendje se si janë
katandisur. Në arkivin e Institutit janë
ruajtur, që nga viti 1957. Ministria e ka

QSPA: Jan Urban Jarnik, kontribut
për gjuhën shqipe dhe folklorin
Gjuhëtari çek, profesor i
gjuhëve romane (frëngjishtes
e italishtes) Jan Urban Jarnik,
ndërroi jetë më 12 janar 1923.
Qendra e Studimeve dhe
Publikimeve për Arbëreshët
shkruan se ai botoi materiale folklorike shqiptare, një
poezi, dy përralla popullore
dhe 53 fjalë të urta nga rrethi
i Shkodrës në librin “Mbi gjuhësinë shqiptare”, botuar në
Lajpcig në vitin 1881 si dhe
përmbledhjen me rrëfenja dhe
anekdota nga Shkodra“Ndihmesë për njohjen e dialekteve
të shqipes”, botuar në Pragë

në vitin 1883. “Dha një kontribut të madh në zhvillimin e
gjuhës shqipe dhe të folklorit
shqiptar, si dhe për krijimin
e miqësisë mes popullit çek
dhe atë shqiptar. Një pjesë e
rëndësishme e aktivitetit të tij
intelektual ishe edhe korrespondenca me personalitetet
më të rëndësishme të Rilindjes
Kombëtare: Naim Frashëri,
Jeronim de Rada, Konstandin
Kristoforidhi, Thimi Mitko
etj”, shprehet mes të tjerave
Qendra e Studimeve dhe Publikimeve për Arbëreshët për
profesorin e njohur çek.

përgjegjësinë më të madhe. Nuk di se
mund ta shpreh gjendjen e objekteve,
që dergjen aty në pluhur”, thotë etnografja Afërdita Onuzi në reagimin e
saj. Pavioni i etnografisë në Muzeun
Historik Kombëtar ka një histori të
gjatë disa vjeçare. Një projekt, që filloi në vitin 2007. Etnografja Afërdita
Onuzi edhe më parë ka pohuar se
nga Ministria e Kulturës nuk është
treguar interes për pavionin e etnografisë. Nga fondet e Institutit për atë
pavion u morën disa nga objektet më
të mira, por ka dhe ekzemplarë unikal
dhe sot rrinë mbyllur. Në dy katet e
pavionit etnografik u mendua që të
prezantohet trashëgimia materiale
dhe shpirtërore e shqiptarëve ndër
shekuj, veshje popullore të krahinave
të ndryshme, doke, zakone e mënyrë
jetese në fshat dhe qytet.

Produksioni i ri i shfaqjes “La Traviata” u realizua me një kast
prodhimi dhe artistik shqiptar dhe ndërkombëtar, në 60-vjetorin e
premierës së operës shfaqur për herë të parë në vitin 1956. Në një
material rreth kësaj vepre Teatri i Operës dhe Baletit shkruan se
shfaqja e operës“La Traviata”në vitin 2016 ishte produksioni i fundit
operistik, i cili u vu në skenë para fillimit të rikonstruksionit të institucionit.“Për herë të parë pas 31
vjetësh, produksioni i operës “La
Traviata” riktheu turnetë e TKOB
me produksione të plota skenike në
teatrot e rretheve. Prej vitit 2016, ky
produksion është shfaqur 16 herë
në Tiranë, Shkodër, Fier, Durrës,
Vlorë, Elbasan, Korçë. Për herë të
parë në një shfaqje operistike përdoret koncepti i krijimit të imazhit
grafik, për realizimin e projeksionit
si pjesë e skenografisë”, përTeatrin
e Operës dhe Baletit. “La Traviata”
është një opera me tre akte e kompozitorit Giuseppe Verdi me libret
të Francesco Matia Piave. E bazuar
në librin e Alexandre Duma“Zonja
me kamelie”. Kjo opera konsiderohet pjesë e triologjisë popullore të
Verdit, së bashku me operan “Il
trovatore” dhe “Rigoletto”. Premiera e parë u zhvillua në teatrin “La
Fenice” në 6 mars të viti 1853. Ndoshta për shkak të mungesës së
interpretëve me nivel të lartë dhe për temën, e cila u konsiderua e
zymtë dhe skandaloze, nuk pati suksesin që autori priste.“LaTraviata”
u rishfaq në 6 maj të vitit 1854 në teatrin “San Benedetto” -Venecia,
këtë herë në një version të ripunuar dhe me solistë të nivelit të lartë,
si: Maria Spezia Aldighieri dhe e dirigjuar nga vetë kompozitori. Këtë
herë vepra pati suksesin e merituar. Për shkak të kritikave të shoqërisë
borgjeze, opera në teatrot e Firences, Bolonjës, Parmës, Napolit dhe
Romës u ndryshua nga censura e kohës dhe u rishfaq në skenë me
disa pjesë krejtësisht të shtrembëruara. Në qendër të veprës është
kurtizaniaVioletaValery, që për hir të dashurisë me fisnikun Alfredo
Germont, braktis jetën prej kurtizaneje. Dashuria e tyre përçahet nga
i ati i Alfredos Giorgio Germont, i cili donte një të ardhme më të mirë
për të birin.Violeta mbyt dashurinë e saj, duke sakrifikuar veten, gjë
e cila e sëmur atë shpirtërisht dhe fizikisht.

Luljeta Lleshanaku, në garë për
çmimin “Poeti Europian i Lirisë”
Poetja Luljeta Lleshanaku
me krijimtarinë e saj është një
emër i njohur dhe i vlerësuar
nga publiku dhe kritika. Poetja
është nominuar për çmimin
letrar “Poeti Europian i Lirisë
2022”, organizuar nga qyteti
Gdansk, në Poloni. Ky çmim
vjen si nderim për shkrimtarët,
të cilët kanë tentuar t’i bëjnë
vend në poezitë e tyre fenomeneve si liria, si dhe që kanë një
vlerë artistike.“Poeti Europian
i Lirisë 2022”, do t’i jepet një poeti nga Evropa i cili është gjallë,
teksa Luljeta Lleshanaku është
në garë me katër shkrimtarë

tjerë nga Çekia, Ukraina dhe
Sllovenia. Poezitë e Lleshanakut janë përkthyer nga shqipja
në polonisht nga përkthyesja
Dorotha Horodynska. Fituesit
e konkursit do të shpallen në
pranverën e vitit 2022. Luljeta
Lleshanaku është një ndër poetet bashkëkohore shqiptare.
Lleshanaku ka studiuar letërsi
në Universitetin e Tiranës dhe
ishte redaktore në revistën
javore “Zëri i rinisë”. Më vonë
ajo punoi në gazetën “Drita”.
Poezitë e saj sipas kritikës janë
një përzierje e imagjinatës me
realitetin.

QMB: Ikona “Pagëzimi i Krishtit”,
pjesë e muzeut “Onufri”
Ikona“Pagëzimi i Krishtit”
është vepër e shekullit XIX
(1812- 1814) me autor Jahan
Çetirin, Katro. Qendra Muzeore Berat shprehet se ikona
është e ekspozuar në ikonostasin e katedrales “Fjetja e shën
Mërise”, në kalanë e Beratit.
“Teknika e përdorur është
tempera mbi pano druri. Ikona “Pagёzimi i Krishtit” është
pjesë e koleksionit të muzeun e ikonografisë "Onufri"”,
shkruan QMB. Muzeu “Onufri” në Berat është përshtatur
në ambientet e kishës “Fjetja
e Shën Mërisë”, që prej 27

shkurtit të vitit 1986. Muzeu
mban emrin “Onufri”, njëri
prej kryemjeshtrave të pikturës shqiptare të shek.XVI.
Kompleksi muzeal përbëhet
nga salla qendrore e kishës,
mjedisi i altarit, si edhe
nga një sërë mjedisesh ndihmëse njëkatëshe, në anën
veriore, dhe dykatëshe, në
anën perëndimore. Ndërtimi
shquhet për ngritje në lartësi,
duke përbërë një variant të
rëndësishëm të arkitekturës
së kultit në kalimin nga shek.
i XVIII- në shek. XIX. Muzeu
ka tri salla kryesore.
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QKLL me një aktivitet kushtuar shkrimtarit, në përvjetorin e tij të lindjes

Fatos Kongoli në 77-vjetor, kineasti Spartak
Pecani: Kam në duar romanin “Lëkura e qenit”,
projekt që ka fituar të drejtën për zhvillim
Julia VRAPI

A

ktiviteti "Nën lëkurën e Fatos
Kongolit" kushtuar 77-vjetorit
të lindjes së shkrimtarit bëri
bashkë autorë, studiues të
veprës së tij, botues e përkthyes. Në këtë
ditë të shënuar, shkrimtari Fatos Kongoli
u vlerësua me një certifikatë mirënjohje
nga Qendra Kombëtare e Librit dhe
Leximit.“Për kontributin e tij të çmuar
në letërsinë shqipe të pas viteve ’90 ku,
nëpërmjet një gjuhe të elaboruar dhe një
mozaiku të plotë karakteresh romanore,
ka arritur të shpërfaqë dhe të shpjegojë
krizën e njeriut modern”, ky është
motivacioni i Mirënjohjes, që Qendra
Kombëtare e Librit dhe Leximit i dha
Kongolit në 77- vjetor. I pranishëm në
këtë aktivitet shkrimtari Fatos Kongoli
shprehu mirënjohjen e tij për njerëzit,
që i kanë qëndruar pranë dhe tha se
nuk e priste këtë vlerësim dhe ceremoni
në këtë kohë pandemie. “Ju falënderoj
të gjithëve. Unë mendoj që mëkati më
i madh njerëzor është mosmirënjohja.
Këtë e kupton, pasi ngjitesh deri sipër.
Troket tek Shën Pjetri të mbyllet dera
dhe kthehesh pas, atëherë e kupton se
çfarë është mirënjohja. Faleminderit të
gjithëve”, tha me të tjerave Kongoli. Skenari i filmit“Bolero në vilën e pleqve”me
regji nga Spartak Pecani është bazuar
në motivet e romanit të Kongolit. Një
film, që deri tani ka marrë dy vlerësime
ndërkombëtare. Por dje në 77- vjetorin e
autorit, regjisori Pecani bëri me dije dhe
një tjetër bashkëpunim për një vepër
filmike. “Kongoli është si një labirint
që ka brenda të bukurën, të papriturën
dhe ka qenë një ndihmë e madhe për
skenarin. Veprat e tij jetën time ma
kanë bërë shumë më të bukur. Unë
kam sërish në duar romanin“Lëkura e
qenit”, që ka fituar të drejtën për zhvillim
dhe së shpejti do të hidhet në prodhim.
Jam i lumtur, që veprën më të mirë do
ta kem në duar në fund të krijimtarisë
sime. Kam jetuar prej 15 vitesh ditë për
ditë me të. Jam lumturuar me punën,
personazhet dhe filozofinë tënde. Çdo
ditë fle dhe ngrihem, jetoj me të”, tha
mes të tjerave Pecani. Drejtoresha
e Qendrës Kombëtare të Librit dhe
Leximit Alda Bardhyli, në fjalën e saj e
cilësoi kontributin e shkrimtarit Kongoli
të rëndësishëm në letërsi, por dhe në

Dëmtimi i Urës së Zogut,
Forumi: Pritej, MK e
zënë me shkatërrimin
e vilave monumentale

Kongoli është si një labirint që ka brenda të
bukurën, të papriturën dhe ka qenë një ndihmë e madhe për skenarin. Veprat e tij jetën
time ma kanë bërë shumë më të bukur...
përshkrimin e dramës së vendit tonë
pas viteve ’90. “Një nga autorët më të
rëndësishëm të letërsisë shqipe pas ‘90,
një autor që vepra e tij përshkon gjithë
metmorfozën apo dramën e madhe të
individit shqiptar pas‘90. Le të shpresojmë që kjo pandemi do të marrë fund
dhe vitin tjetër ditëlindjen do ta kthejmë
në një festë”, tha Bardhyli. Qendra Kombëtare e Librit dhe Leximit organizoi
dje aktivitetin, duke respektuar masat
ndaj covid-19.
Krijimtaria e Kongolit
Fatos Kongoli lindi në Elbasan në
12 janar të 1944. Studimet e larta për
matematikë i nisi në Universitetin e
Pekinit dhe i përfundoi në Universitetin
eTiranës (1967). Ka punuar për një kohë
si gazetar dhe më pas si redaktor në
Shtëpinë botuese "Naim Frashëri". Filloi
të botonte tregime e novela në shtypin
letrar nga fundi i viteve '60. Deri në vitin
1990 ka botuar vëllimet me tregime
"Shqetësime të ngjashme" (1972), "Tregime" (1978), "Të fejuarit" (1982), si dhe
romanet "Ne të tre" (1985), "Karuseli"
(1990). Në tregimet dhe novelat e tij të

Zyliha Miloti, aktorja
e shquar e skenës shqiptare
Aktorja e njohur Zyliha
Miloti është mjaft e njohur dh e
vlerësuar me punën e saj ndër
vite. Teatri “Migjeni”, Shkodër
me rastin e ditëlindjes së saj
më 11 janar, shprehej se është
aktore e shquar e skenës. “Me
11 janar 2021, e veçanta, shkolla simbol në krijimin e karaktereve, ajo që në moshën 14
vjeçare, për 61 vite ka krijuar
me qindra e qindra role, ajo që
vazhdon të rrok dashurinë dhe
duartrokitjet e spektatorit, ajo
që nuk njeh pleqëri, aktorja
e shquar e skenës shkodrane
dhe shqiptare, “Mjeshtrja e

Madhe”, Zyliha Miloti, feston
75 -vjetorin e lindjes. Edhe 100
vite plot shëndet e suksese”,
shkruan teatri, që ka publikuar
edhe një album fotografik të
disa roleve të mjeshtres ndër
vite. Zyliha Miloti lindi më 11
janar 1946. Në aktrimin e saj,
vërehen më pak elementët e
groteskut, duke qenë më aktive
te një humor me theksa realiste
e sjellja sa më pranë modeleve
jetësore. E paarritshme në
skenë, gjithmonë e respektuar
dhe modeste, Zyliha Miloti
është një artiste me botë të
pasur shpirtërore.

para Kongoli përzgjedh "jetët e vogla"
njerëzore, duke paraqitur bashkë virtyte
dhe cene të individualiteteve të botës
shqiptare. Në 1992 boton romanin “I
humburi” , "Kufoma" (1994), “Dragoi i
fildishtë”(1999), “Ëndrra e Damokleut"
(2001), "Lëkura e qenit" (2003, fitues
i çmimit "Pena e artë"), "Te porta e
Shën Pjetrit" (2005), “Jetë në një kuti
shkrepësesh” (2007), “Bolero në vilën e
pleqve”(2009).“Iluzione në sirtar”(2010),
“Si-do-re-la” (2011), “Njeriu me fat”
(2013), “Gjemia e mbytur” (2015) etj.
Vepra të tij janë botuar në njëmbëdhjetë
gjuhë të huaja, me jehonë në disa nga
gazetat dhe revistat më të mëdha europiane. Ka fituar tre herë çmimin“Pena e
argjendtë”për librin më të mirë në prozë
(1995, 2000, 2002), si dhe çmime të tjera
brenda dhe jashtë vendit. Është nderuar
me titullin“Kalorës i Legjonit të Nderit”
(2010) nga Presidenti i Francës, dhe
“Mjeshtër i madh”(2012) nga Presidenti
i Republikës së Shqipërisë. Në vitin
2017 është nderuar me titullin Doktor
“Honoris Causa” nga Universiteti “Ismail Qemali”,Vlorë.

Ura me harqe ose siç të gjithë e njohin si Ura e Zogut, si pasojë
e reshjeve intensive dhe prurjeve të shumta që ka pasur lumi Mat
është dëmtuar. Forumi për Mbrojtjen e Trashëgimisë Kulturore
shprehet se kjo është ngjarje e paralajmëruar, dhe ka publikuar
dhe disa foto të dëmtimit të urës monument kulture. “Sa rëndë!
Fundja kjo që ndodhi ishte kronikë e një ngjarjeje të paralajmëruar,
por Ministria e Kulturës ka qenë e zënë me shkatërrimin e vilave
monumentale në Tiranë”, shprehet FMT. Nga Instituti Kombëtar i
Trashëgimisë Kulturore u bë me dije se për shkak të situatës aktuale, si rrjedhojë e reshjeve të ditëve të fundit, u krye inspektimi në
Urën e Matit, nga specialistët e IKTK dhe të Drejtorisë Rajonale
të Trashëgimisë Kulturore Shkodër, të cilët monitoruan nga afër
situatën aktuale të urës, për të vijuar më tej me marrjen e masave
të nevojshme. Por për
Forumin e Mbrojtjes së
Trashëgimisë Kulturore
ura monument kulture
prej kohësh ka qenë pa
vëmendje. “Shikoni në
çfarë gjendje e kanë lënë
urën monument kulture
kategoria I, pa parmakë,
pa tulla asfaltide, pa
mbrojtje të betoneve dhe
pa përforcim të themeleve. Tani për çfarë shkojnë aty? Apo ta ndreqin si ndreqin urën e
premtuar të Hoshtevës? Qyfyre”, shkruan Forumi. Ura gjendet në
Milot dhe bën të mundur lidhjen e dy ekstremeve të lumit, me një
gjatësi rreth 490 m dhe gjerësi rreth 6 m. Ura e Zogut është një nga
më të veçantat për strukturën e saj arkitekturore. Stili i harqeve i
japin asaj vlerë muzeore. Ajo gjendet në të djathtë të rrugës që të
çon në Mirditë, në të dyja ekstremet e lumit Mat, që nga viti 1927.
E quajtur për shumë vite Ura e Zogut, vetë mbreti ishte ideatori i
ndërtimit të kësaj ure shumë funksionale, sidomos për kohën. Ato
vite ajo ishte një portë e domosdoshme për të hyrë në Shqipërinë e
epërme që përfshin Shkodrën, Lezhën, Mirditën,Tropojën, Kukësin,
Pukën etj. Ura është projektuar nga një inxhinier italian dhe pothuajse e gjithë baza materiale u soll nga italianët. Zbatimi i projektit
u bë nga një inxhinier shqiptar, Gjovalin Gjadri, që ka projektuar
rrugën automobilistike Milot-Burrel, që kalon nga livadhi i Turkut
nëpër Mirditë. Sipas shtypit të kohës, ura është ndërtuar brenda
një viti dhe dallohej për madhështinë e saj.

“Kreolët e Ballkanit” shkruar nga
Petrovci, në skenën e Prishtinës
“Kreolët e Ballkanit”
shkruar dhe me regji nga Enver Petrovci erdhi në skenën
e Prishtinës, me dramën e
kohës së ish-Jugosllavisë.
Sipas Petrovcit, kjo dramë
fillon në kohën e demonstratave të mëdha, kur shqiptarët
kërkonin republikë. E shkruar në vitin 1989, drama
“Kreolët e Ballkanit” sjell
rrëfimin për ditët e mjegullta
të ish-Jugosllavisë. Vjen si
shfaqje në Teatrin Kombëtar
të Kosovës me një histori të
pafolur, të cilën Enver Petrovci tashmë e ka treguar në

Tiranë, Mal të Zi e Serbi, e tani
ia prezantoi edhe publikut
në Kosovë. Zakonisht fryt i
martesave ndërkombëtare e
ndëracore, në dramën e Enver
Petrovcit kreolët janë fëmijët e
preferuar të ish-Jugosllavisë.
Të ngjizur mes shqiptarëve e
serbëve, ata më së miri përfaqësojnë idealin e asaj kohe:
vëllazërim-bashkimin. Qëllimi i Petrovcit është që përmes
dramës ta dërgojë gjeneratën
e re në botën ish-jugosllave,
për këtë arsye në të ka lidhur
dy kohëra: atë të para dhe pas
luftës në Kosovë.

“Lulet e shegës” shfaqja
më e mirë e Qenan Toros
Aktori QenanToro lindi në
Tiranë më 30 dhjetor 1931. Ai
ishte aktor i njohur shqiptar. Në
vitin 1950 u pranua aktor nëTeatrin Popullor.Tetari Kombëtar
në një material për aktorin
shkruan se pas një sërë rolesh
episodikë e plotësues, në vitin
1954 interpreton rolin e parë
në komedinë “Vajza nga fshati”, rolin kryesor të sekretarit të
partisë. Në vitin 1956 realizoi 7
role brenda një viti. Nga rolet e
tij në karrierën të përmendim
Ribakovin te “Orët e Kremlinit”, Leka te “Përkolgjinajt”,
Learti te “Hamleti”, prokurori

te “Procesi i Lajpcigut”, e në
dhjetëra pjesë të tjera deri në
mesin e viteve '80. Interpretoi
në mbi 80 role në teatër. Ai
drejtoi dhe shfaqje si regjisor,
ku drama “Lulet e Shegës”
mbetet shfaqja e tij më e mirë.
Ka interpretuar pak role në
filmin artistik. Në vitin 1988
del në pension. Teatri Kombëtar herë pas here vazhdon
të kujtojë figura të njohura
të skenës teatrore të vendit
tonë, duke sjellë në vëmendje
përmes materialeve arkivore
dhe rolet që ata kanë realizuar
ndër vite në skenë.
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Alban Bushi: Vllaznia, skuadra që më shijon më shumë këtë sezon

Alban Bushi është në pritje të bisedimeve me FSHF
nëse do të vazhdojë të jetë trajner i Shpresave, pasi i
ka përfunduar kontrata. Në një prononcim për RTSH
Sport, Bushi flet edhe për kampionatin, ndërsa shton se
Vllazninë e sheh me po aq qejf sa Barcelonën. Shqipëria
U21- “Mua më ka mbaruar kontrata me FSHF, në janar
do flasim përsëri. Shpresoj të vazhdoj, mendoj që vazo e
katërt është shumë e mirë për Shqipërinë, kushdo të jetë
trajner. Është hera e parë që Shqipëria gjendet në këtë
pozitë. Kalimi i lojtarëve të mirë në skuadrën e parë kombëtare mendoj se ka qenë një objektiv i realizuar 100%
nga ekipi Shpresa, jo vetëm këtë sezon por edhe në sezonin e kaluar. Kemi çuar shumë lojtarë që kanë ndikuar
edhe te rezultatet tona te U21. Shumë shkonin te Panuçi
dhe te Reja, mund të jenë 15-16 lojtarë të Shpresës që janë

me ekipin kombëtar. Janë lojtarë cilësorë që unë mendoj
se në të ardhmen do të mbajnë peshë”, theksoi Bushi.
Më pas komentoi prurjet nga klubet e Superiores, që ai
i cilësoi të efektshme.“Ka shumë lojtarë nga Superorja,
na ka dhënë dorë shumë të madhe. Kampionati shqiptar
është në rritje. Shumë lojtarë janë transferuar si Kallaku,
Tuci, Mersinaj apo Çokaj që kanë mbajtur peshë te U21.
Kemi pasur një ndihmë të madhe në sezonin që kaloi nga
lojtarët që luanin në Superiore, sidomos nga katër ekipet
që luanin në Kupat e Europës. Shpresojnë që edhe ata të
luajnë në Kombëtaren A, kam parasysh lojtarët e Laçit,
Tiranës apoTeutës”, shtoi Bushi. Më pas vjen komenti për
Superioren, ku veçon Vllazninë.“Ekipi i Vllaznisë ka një
trajner që duhet të mësojmë nga ai sepse është dora e tij.
Me dy-tre afrime që ka bërë, po bën një futboll spektakolar.

Vllazninë e shoh me aq qejf sa shoh Barcelonën. E kam
qejf futbollin e bukur dhe është dorë e trajnerit. Duhet të
mësojmë se vjen nga një nivel i lartë si futbolli gjerman.
I shoh stilin e lojës, si qarkullon është dorë e trajnerit.
Klubet shqiptare nuk duhet të shohin vetëm në futbollistët
e shtrenjtë, presidentët siç janë të mirë në bizneset e tyre
duhet ta bëjnë edhe futbollin të tillë. Duhet të marrim
shembull nga Apolonia që çdo trajner punon me qejf.
Partizani po punon mirë dhe po sheh larg dhe në çështjen
e organizimit po bën mirë dhe mendoj se në të ardhmen
do t’i kaloj të gjithë. Në ekipin eTiranës ka lojtarë cilësorë
dhe unë dua të them se nuk e kanë pasur grupin të plotë.
Tani që janë afruar të gjithë lojtarët duhet të shohim një
Tiranë të mirë dhe të fortë sepse ka lojtarët aktualisht më
të mirët në Shqipëri”, nënvizoi në fund Bushi.

Tirana, Kukësi, Skënderbeu, Apolonia etj, po kërkojnë futbollistë në vendin fqinj

Superiorja nuk prodhon
lojtarë cilësorë, klubet "turren"
në Maqedoni për futbollistë
Adriatik BALLA

K

ategoria Superiore pretendohet vit pas viti se ka rritur
cilësinë e saj, por është fakt
që asaj vazhdimisht i largohen lojtarët cilësorë, të cilët preferojnë
të luajnë jashtë shtetit në kampionate
më cilësore. Një pjesë e futbollistëve
kanë mundur të përshtaten mirë atje ku
kanë shkuar dhe kanë pasur sukses, por
ka dhe plot prej atyre që nuk u ka ecur
dhe janë kthyer sërish në kampionatin
shqiptar. Me daljen në skenë të kampionatit kosovar, shumë lojtarë kanë
preferuar të veshin fanellat e klubeve
kosovare, pasi atje cilësia është duke u
rritur dhe lojtarët e Superiores e gjejnë
veten shpejt, por edhe se paguhen më
mirë. Një farë rivaliteti mes kampionatit
tonë dhe atij kosovar është evidentuar
gjatë dy viteve të fundit, sidomos kur
është fjala për merkaton, ku klubet
këndej e andej kufirit nxitojnë për të
bërë blerjet e dëshiruara. E megjithatë,
Superiorja e Shqipërisë prodhon pak
cilësi, ky është fakt i pamohueshëm.
Dhe sidomos prodhon pak elementë
cilësorë për tregun dhe ky është një
tjetër fakt i fortë. Që klubet shkojnë e
kërkojnë lojtarë jashtë vendit, kryesisht
në Afrikë dhe Amerikën Latine e konfirmon më tej këtë fakt.
Maqedonia, vendi
i merkatos dimërore
Në kushtet kur pandemia e koronavi-

rusit ka bllokuar shumë vende dhe i ka
bërë transferimet e lojtarëve të vështira,
duket se klubet e Superligës tonë i janë
turrur kampionatit maqedonas, duke
bërë pazar me klubet e këtij vendi. Lojtarët me cilësi që kanë mbërritur më
herët janë dëshmi se në këtë kampionat
ka lojtarë që mund t’u blejnë klubeve
tona. Dhe në fokus nuk kanë qenë vetëm
lojtarët me origjinë shqiptare, por edhe
ata me origjinë sllavo-maqedone.
Tirana e varur nga lojtarët që vijnë
nga Maqedonia e Veriut
Tirana ka në përbërjen e saj disa
lojtarë që vijnë nga kampionati maqedonas. Por nuk ndalet me kaq. Në
kushtet kur merkato jashtë Europës
duket e vështirë qoftë për kushtet
financiare, ashtu dhe prej kufizimeve
të pandemisë së koronavirusit, tregu

maqedonas ka qenë një objektiv i mirë
për klubin bardheblu, që ka gjetur atje
lojtarë cilësorë dhe që janë shprehur
mirë me skuadrën 25-herë kampione
të Shqipërisë. Bardheblutë duan të
përsërisin suksesin e sezonit të kaluar,
por që ta bëjnë këtë u duhet të bëjnë
goditje të forta në merkato. Për këtë
arsye janë fokusuar tek klubet e Maqedonisë sëVeriut, për të gjetur elementët
e dëshiruar dhe syri i është vënë një
sulmuesi, po që emri deri tani mbetet
enigmatik. Vetë presidenti Refik Halili
duket se është angazhuar fort për t’i
sjellëTiranës lojtarë që bëjnë diferencën
dhe mbetet të shihet nëse do ta realizojë
qëllimin e tij në këtë merkato dimri.
Edhe Kukësi i mëshon pistës
maqedonase në merkato
Skënderbeu, Teuta dhe Laçi e kanë

Surpriza/ Lushnja kundër rrymës,
një "duzinë" italianësh në provë
Lushnja është një prej klubeve
të njohura të futbollit shqiptar.
Edhe pse militon në kategoritë
inferiore, gjithmonë Lushnja ka
qenë skuadër serioze dhe një klub
që ka shumë tifozeria, madje në
stadiumin “Roza Haxhiu” të Lushnjës fiksohet gjithmonë një numër
i madh tifozësh, që për nga numri
dhe emocioni meritojnë patjetër
të jenë në elitë. Ndërkohë, klubi
lushnjar po bën përgatitje për tu
ngjitur në Superiore, duke tentuar
të bëjë blerje të mjaftueshme që
ia mundësojnë objektivin. Por
Lushnja e këtij edicioni duket se

është kundër rrymës. Nëse të gjithë
futbollistët tanë kanë ëndërr të
luajnë në Itali, për Lushnjën ndodh
e kundërta, italianët po vijnë në
provë tek skuadra lushnjare. Në
fakt, Lushnja u duk mjaft aktive
në merkaton e verës, ku pati thuajse 12 lojtarë të larguar, e madje
nga ata që i kanë dhënë shumë
skuadrës edhe në Superiore. Shumica shkuan në Berat, të tjerët
në ekipe të së Parës dhe të Dytës.
Por, Lushnja afroi lojtarë të huaj,
kamerunas, brazilianë e nigerianë,
ndërsa tashmë duket se ka ndryshuar “kurs” merkatoje. Janë katër

italianë që kanë mbërritur dje në
Lushnjë dhe kanë dal në stërvitje
me skuadrën e trajnerit Ilir Gjyla.
Lojtarët pritet që të testohen për
një javë dhe do të jetë vetë Gjyla që
do të thotë fjalën e tij, ndërsa bëhet
fjalë për futbollistë të cilët vijnë nga
ligat inferiore të Italisë, dhe që e
shohin skuadrën lagunare, si një
trampolinë për të ardhmen e tyre.
Tashmë fjalën e ka Gjyla, për një
skuadër me pretendime si Lushnja,
do të jetë trajneri që do të vendosë,
nëse i duhen ose jo, ndërsa bëhet
fjalë për lojtarë mbrojtës, mesfushorë e sulmues.

vrojtuar me kujdes pistën maqedonas, kurse Tirana, siç thamë, ka
bërë hapa konkretë në këtë drejtim
dhe pret të finalizojë ndonjë lëvizje
për së shpejti. Por një tjetër skuadër
që po tenton të bëjë treg në Maqedoninë eVeriut është Kukësi, dhe verilindorët si klub e kanë shfrytëzuar
dhe më herët këtë pistë, pasi shumë
futbollistë të tyre kanë ardhur nga ky
vend. Katër humbje dhe një barazim
në pesë ndeshjet e fundit, por mbi të
gjitha shumë gola të pësuar, ekzaktësisht 11. Ky është një problem serioz
për skuadrën e Kukësit, prapavija e
të cilës “fut ujë” nga të gjitha anët.
Megjithatë, fati i mirë është se verilindorët mund të përmirësojnë situatën
në merkato, teksa nga përforcimet
mund të vijnë nga Maqedonia eVeriut.
Është “infosport.mk”, e cila raporton
se Kukësi sapo ka nisur bisedimet me
dy futbollistë. I pari është kapiteni i
Sileks, Angelçe Timovski, 26-vjeçar
dhe që aktivizohet si mbrojtës i linjës
së djathtë. Ndërkohë, i dytë është një
futbollist iVardarit dhe fjala është për
ViktorVelkoski, 25-vjeçar dhe që luan
në qendër të mbrojtjes. Ky i fundit do
të ishte edhe zëvendësuesi i Horiç me
të cilin verilindorët ndanë rrugët në
këtë merkato. Tashmë, mbetet për t’u
parë nëse drejtuesit e klubit të Kukësit
do të arrijnë të mbyllin pozitivisht negociatat me futbollistët maqedonas.

LËVIZJA

Një tjetër lojtar
i Superiores
përfundon në Kosovë
Në Kosovë ka një rivalitet të spikatur për titull dhe shumë klube janë
futur egërsisht në garë për rtë afruar
lojtarë cilësorë në merkato. Drenica po
tregohet shumë aktive në këtë drejtim.
Dje ajo zyrtarizoi edhe transferimin e
radhës, që vjen nga Shqipëria. Bëhet
fjalë për Dionis Çikanin, 21-vjeçar që
luan në pozitën e sulmuesit anësor. Ai
te skuadra e Drenicës vjen në formë
huazimi. Sulmuesi nga Shqipëria, më
herët ka bërë karrierë edhe te Tirana
dhe Besa e Kavajës. Çikani është përforcimi i shtatë në skuadrën e Drenicës, kurse po vazhdojnë të premtojnë
transferime të reja. Pas përfundimit të
stinorit vjeshtor, Drenica gjendet në
vendin e parafundit me 19 pikë.

SUPERIORE

Laçit i mungojnë dy
titullarë për ndeshjen
e fundjavës
Laçi do të ketë dy mungesa të
rëndësishme titullarësh në ndeshjen
në transfertë që do të luajë të shtunën
në mesditë në“Loni Papuçiu”të qytetit
të Fierit. Ndaj Kukësit në Laç, fundjavën e kaluar, anësori i majtë, Emiljano Musta u ndëshkua me karton të
kuq, kurse Adolf Selmani ka plotësuar
numrin e të verdhëve. E megjithatë,
organika e kurbinasve ka kualitete
dhe lojtarë të gatshëm për ndeshjen e
radhës. Kurbinasit po shohin edhe për
ndonjë elementë cilësorë në merkato,
ndonëse deri më tani kanë pasur dy
largime, Donald Rapon dhe brazilianin Teko Françia. Kurbinasit do të
synojnë 3 pikët në ndeshjen e radhës,
me objektiva për titullin.

KATEGORIA I

Luftëtari “ringjallet”,
merkato me lojtarë
të Superiores
Luftëtari po bëhet gati për Kategorinë e Tretë dhe duket se Mustafa
Hysi dhe Dritan Kristidhi, dy emra të
njohur në trajning dhe në futbollin gjirokastrit do të drejtojnë ekipin e ri që do ta
nisë rikthimin në elitë nga Kategoria e
Tretë. Nga sa ra në sy, të pranishëm në
terrenin sportiv “Fusha e Vjetër” ishin
emra si Fatjon Gërxholi, Redion Pula,
Nazmi Gaba, Renato Stroka, Artion
Këndella e të tjerë, lojtarë që kanë
qenë në stol në ekipin e Superiores dhe
Kategorisë së Parë. Ndërkohë që pritet
që skuadra deri në fundjavë të plotësohet, do të ketë edhe afrime cilësorë, të
lojtarëve gjirokastritë që kanë qenë
më parë pjesë e skuadrës bluzi, në elitë
qofshin apo në kategoritë inferiore.
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Rusi Petrov: Dua të përfaqësoj gjimnastikën shqiptare në Olimpiadë

Shqipëria ka ambicie të çojë disa sportistë në Lojërat Olimpike të Tokios, por
zyrtarisht deri tani e ka siguruar normën
vetëm atletja Luiza Gega. Peshëngritja pret
të konfirmohet, po ashtu po bën përpjekje
boksi, si dhe atleti Izmir Smajlaj që besohet
se do të kapë së shpejti rezultat që e siguron
pjesëmarrjen. Përveç këtyre dhe të tjerëve
që pretendojnë, duket se në Olimpiadë për
Shqipërinë do të garojë edhe një rus. Sikurse
bëhet e ditur, gjimnasti Matvej Petrov është
nga Rusia, por ai njihet si kampion Europe
duke përfaqësuar Shqipërinë. Tashmë,
objektivi i tij i radhës është të përfaqësojë
“vendin e tij” edhe në Lojërat Olimpike të

Tokios teksa në një prononcim për “Top
Channel” ka folur mbi atë që duhet për të
ngritur këtë sport në Shqipëri. “Si fillim
këtu duhet të kemi një palestër dhe më pas
të fillojmë me trajnimin. Gjithçka arrihet
me punë, këtu mund të jenë disa palestra,
por duhen rikonstrukturuar, kjo është e
detyrueshme. Aktualisht niveli i gjimnastikës në Europë është shumë i lartë, nëse
krahasojmë gjimnastikën e sotme me atë të
20 apo 30 viteve më parë është krejtësisht
ndryshe. Si rrjedhojë që të arrish të fitosh
tituj të rëndësishëm si europian apo botëror
është shumë e vështirë. Unë kam 26 vite që
merrem me gjimnastikë, nga 31-vjeç që jam.

Gjithashtu, prej pesë vitesh jam trajner dhe
besoj se dimë si të stërvisim dhe krijojmë
gjimnastë. Ne në Pragë kemi bërë sportistë
nga asgjëja praktikisht. Është ëndrra qëkur
isha pesë vjeç që të marr pjesë në një Olimpiadë. Sa i përket medaljes, ndoshta nuk do
të jetë e lehtë, por do të bëjmë më të mirën
tonë”, u shpreh Petrov. Mbetet të shihet
nëse federata e gjimnastikës dhe Komiteti
Olimpik Kombëtar Shqiptar do ta pranojnë
rusin të garojë për Shqipërinë në Olimpiadë,
por fakti se ai garoi me fanellën kuqezi në
Europian pak muaj në parë, mund të jetë
hapi i parë i një përfaqësimi më të madh,
sikurse është Olimpiada.

Trajneri po monitoron situatën me kuqezinjtë, disa titullarë po kalojnë krizë aktivizimi

Reja i shqetësuar, disa titullarë të
Kombëtares pa minutazh të mjaftueshëm
Adriatik BALLA

T

rajneri Edi Reja duket i
shqetësuar në këtë periudhë, pasi lojtarët e përfaqësueses kuqezi nuk po
fitojnë minutazhin e mjaftueshëm
me skuadrat e tyre dhe këtu është
fjala për disa prej lojtarëve kryesorë. Në fakt, kontigjenti i Kombëtares është shumë i madh dhe
ka plot të rinj që po rriten, por
bërthama e grupit mbetet po ajo
që luajti në Ligën e Kombeve dhe
është fakt që disa prej këtyre titullarëve kanë probleme me skuadrat
e tyre dhe nuk po aktivizohen rregullisht. Me përjashtim të portierit
Etrit Berisha dhe mbrojtësit Berat
Gjimshiti, të cilët jo vetëm luajnë titullarë, por janë liderë në
skuadrat e tyre, të tjerët kanë një
minutazh të cunguar, aq sa një
pjesë “ngrohin” stolin dhe janë larg
pritshmërive dhe objektivave të
tyre. Mbrojtësit Hysaj, Ismajli e Veseli kanë humbur terren dhe janë
larg objektivit të tyre për minutazh
të plotë. Madje minutazhi i tyre i
dobët mund të kushtëzojë trajnerin
Edi reja në vendimmarrjet e tij e
madje në modulin taktik të lojës
së ekipit. Në mesfushë Keidi Bare
vetëm tani ka nisur të luajë, pasi
më parë e kishte minutazhin “zero”
tek Espanjoli. Edhe mesfushori
tjetër kreativ, Klasu Gjasula, nuk
është se ka bërë çudira tek Hamburgu. Në sulm, Armando Sadiku
ende nuk e ka bërë sefte tek ekipi

i tij Erzerumspori në Turqi dhe
ndodhet larg pritshmërive. Madje
Sadiku mund të mos marrë fare
ftesë nga Reja për ndeshjet eliminatore të Botërorit Katar-2022.
Bekim Balaj ka luajtur me hope, po
ashtu dhe sulmuesi tjetër shtatlartë
Sokol Cikalleshi, por këta të dy,
për shkak të cilësive të tyre dhe
“firmosjes” në minutazh, duket
se kanë ende vend në listën e Rejës. Problemi tjetër duket të jetë
portieri Tomas Strakosha, i cili këtë
edicion ka hasur në vështirësi dhe
vendin e titullarit tek lacio ia ka
marrë një veteran si Pepe Reina.
Edhe Strakosha është i nervozuar
dhe mund të largohet në fund të
sezonit, por mospasja e minutazhit

mund ta penalizojë në Kombëtare
sidomos në konkurrencën me
Berishën i cili është më aktiv me
skuadrën e tij Spal.
Hysaj gjithnjë e më larg Napolit
Një nga lojtarët kryesorë të
Kombëtares, kapiteni i saj, Elseid
Hysaj, po përjeton një periudhë aspak të mirë tek Napoli, ku ka luajtur
pak ndeshje si titullar dhe pavarësisht se është më mirë nga dy vitet që
shkuan, sërish ka probleme dhe këtë
herë duket se ka vendosur të gjejë
skuadër tjetër, madje jashtë Italisë.
Sikurse shkruajnë mediat sportive
italiane, Elseid Hysaj është më larg
se afër rinovimit me Napolin. Të
paktën kështu e paraqet situatën
prestigjiozja franceze “L’Equipe” e

Situata/ Arbitrat në revoltë, kanë
muaj pa u paguar nga FSHF
Kriza në futbollin tonë nuk
është e lidhur vetëm me klubet dhe
sjelljen e tyre aspak profesioniste
prej varësisë ndaj presidentëve
që e shohin klubin si një mundësi
për ta “mjelë” apo thjesht si pronë
private. Por edhe në strukturat e
Federatës Shqiptare të futbollit
ka problematika të thella financiare. Dhe me të vërtetë, edhe pse
duket sikur çdo gjë po shkon vaj
këtë kampionat, por problemet
janë të shumta, e sidomos me
gjyqtarët që po kontestohen javë
pas jave, me vendimet e tyre, që
po ndikojnë edhe në ecurinë e

rezultateve dhe ndeshjeve. Por,
si të mos mjaftojnë kontestimet e
klubeve, apo në ndonjë rast kanë
pasur edhe kanosje nga drejtues
klubesh, duket se gjyqtarët nuk
janë paguar në dy muajt e fundit.
Madje, ka një revoltë mes tyre, e
mungesën e pagesave ua kanë
bërë të qartë edhe shefave të tyre,
madje nuk po kanë as financa që
të shkojnë në ndeshjet në transfertë (ku çdo gjë e përballojnë
me shpenzimet e tyre), ndërkohë
që edhe pse ekziston Shoqata e
Arbitrave, e cila është në dijeni
të kësaj situatë të pazakontë, ajo

bëhet e gjallë, jo kur duhet dhe të
mbrojë institucionin e gjyqtarëve,
por mundohet që të bëjë ndonjë
reagim dhe të hedhë“hi syve”duke
i dal në krah FSHF-së, sa herë që e
kërkon një gjë të tillë dhe ka oponencë ndaj institucionit që drejton
futbollin në vendin tonë. Irritimi
i xhaketave të zeza ka prekur
kulmin, aq sa kanë paralajmëruar
edhe bojkotin e ndeshjeve zyrtare,
pasi jo vetëm që janë të pambrojtur kundrejt presionit të madh që
kanë në këtë moment kulminant
ku ndodhen kampionatet, por
edhe nuk po paguhen!

cila beson se në verë kapiteni i kombëtares do të jetë një futbollist i ri i
Marsejës. Shkodrani është i hapur
për të provuar një eksperiencë të re
jashtë Italisë, duke qenë se aty ka
kaluar të gjithë karrierën deri tani.
Kujtojmë se mbrojtësi ka hyrë në
gjashtë muajt e fundit të kontratës
me Napolin dhe është i lirë tashmë të
negociojë të ardhmen e tij me klube
të tjera. Ky sezon ka qenë me ulje e
ngritje për Hysajn, ku ka ndikuar
edhe COVID. Megjithatë, trajneri
Xhenaro Gatuzo ka konsideratë për
të, edhe pse në këtë rast klubi nuk
ka bërë maksimumin për ta kënaqur
shqiptarin dhe kështu ekipi i Marsejës është një opsion real për Hysajn.
Në kuadër të ndeshjeve të Ligës së
Kombeve, Hysaj ishte një zhgënjim
i madh. M gishtat e dorë numërohen momentet e tij pozitive në këtë
aktivitet, ndërsa dalja me karton të
kuq në takimin ndaj Lituanisë dhe
disa probleme të tjera, sidomos në
mbrojtje, bënë që Hysaj të marrë jo
pak kritika për lojën e tij në Kombëtare. Shumë analistë shkruan
se mbrojtësi shkodran, njëherësh
kapiten i ekipit kuqezi, jep shumë
më pak në skuadrën përfaqësuese
krahasuar me ndeshjet që zhvillon
tek Napoli. Ndryshe nga veteranët
që kanë probleme me minutazhin,
një lajm i mirë për trajnerin Edi Reja
mund të jetë fakti se lojtarët e rinj
si Uzuni, Kumbulla, e ndonjë tjetër
janë në formë të mirë dhe luajnë me
skuadrat e tyre, duke qenë një sinjal
pozitiv për vazhdimësinë.

SUKSESI

Xhudo e Kosovës
“pushton”, botën, Akil
Gjakova i 7-ti në ranglistë
Akil Gjakova ka mbyllur garimin e
tij në Mastersin e Dohas në Katar, duke
u renditur i shtati në kategorinë deri në
73 kilogramë. Xhudisti kosovar kaloi me
sukses dy raundet e para, për ta arritur
çerekfinalen, ku humbi me Ippon nga
Zhansay Smagulov. Edhe pse humbi,
Gjakova pati mundësinë të luftonte për
medaljen e bronztë,megjithatë u mposht
në fazën e parë të“play-off”-it, po ashtu
me Ippon. Ai kështu u rendit në vendin
e shtatë në kategorinë e tij në këtë garë,
duke fituar plot 468 pikë olimpike. Dje,
Distria Krasniqi fitoi të artën, kurse Majlinda dhe Nora u stolisën me medalje të
bronzta. Nesër do të garojë edhe Loriana
Kuka, e cila e mbyll aventurën e xhudistëve kosovarë në Mastersin e Dohas.

TRAJNERI

Mezani në pritje të
ofertës së radhës,
objektiv sërish Kosova
Gentian Mezani ndërpreu bashkëpunimin me klubin e Gjilanit në fund
të nëntorit, duke e mbyllur aty aventurën
prej një vit e gjysmë. Ai korri sukses të
madh duke arritur objektivin e klubit,
arritjen e garave evropiane, kurse deri në
javët e fundit ishte në garë edhe për titullin e kampionit të Superligës. Mezani tha
se momentalisht nuk ka oferta dhe nuk
është në bisedime, por është i hapur për
oferta. “Në këto momente s’kam asnjë
kontakt ose bisedë me ndonjë klub dhe
s’kam asnjë ofertë” u shpreh Mezani.
I pyetur se a është i hapur për oferta
nga klubet, ai u përgjigj shkurtimisht:
Sigurisht që po! Mbetet të shihet se a
do ta jetë Mezani pjesë e ndonjë klubi
në stinorin pranveror.

VENDIMI

Ballkani si Tirana,
i bllokohet
merkato e dimrit
Njëjtë sikurse në Shqipëri, edhe në
Kosovë klubet duket të kenë të njëjtat
probleme. Në fakt problemet janë të
njëjta, sidomos në marrëdhëniet mes
tyre dhe lojtarëve. Ballkani i Suharekës,
skuadra e vendit të parë dhe që ka
qenë mjaft aktive në merkato, nuk ka
mundur që të federojë dot lojtarë. Në
Shqipëri kështu e pësoi Skënderbeu,
Tirana e Partizani së fundmi, teksa ky
fenomen është transferuar edhe në
Kosovë.“Infosport”mëson se Ballkanit
i është bllokuar merkatoja e dimrit. Kur
ata kanë dashur të federojnë një nga
lojtarët e afruar në këtë merkato, kanë
kuptuar se u është bllokuar sistemi
“TMS”. Tashmë priten të tjera detaje,
se për çfarë është bllokuar merkato.
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Amy Adams, së shpejti me një rol
në filmin “The Woman in the Window”
Filmi i ri i aktores Amy Adams, “The Woman in the Window” së shpejti do të lançohet në
platformën Netflix. Traileri i vonuar tashmë ishte
planifikuar të lançohej nga “Disney”, por më pas
është transferuar në platformën gjigante digjitale,
dhe tashmë nuk do të ketë lançim nëpër kinema
shkaku i pandemisë së koronavirusit. Së fundmi
revista “Entertainment Weekly” ka raportuar se ky
projekt filmik i yllit hollywoodian Amy Adams,
do të jetë në dispozicionin e publikut nga muaji
i ardhshëm. Ajo luan rolin e Dr. Anna Fox e cila
është agorafobike dhe fshihet në shtëpinë e saj
në New York, ku konsumon vazhdimisht alkool

dhe e kalon kohën duke i vëzhguar fqinjët e saj.
Pasi e vëzhgon lidhjen e ngushtë midis familjes që
zhvendoset në ndërtesën përballë saj, Annas i ngjallet dëshira për t’u ribashkuar me më të dashurit
e saj. Sidoqoftë, gjërat marrin kahe tjetër kur ajo
bëhet dëshmitare e një akti të dhunshëm kriminal.
Në filmin “The Woman in the Window” gjithashtu
luajnë aktorët e njohur si Gary Oldman, Julianne
Moore, Anthony Mackie dhe Tracy Letts, e cila
po ashtu e ka shkruar skenarin e këtij projekti.
Aktorja Amy Adams është një emër i njohur në
botën filmike dhe gjithmonë ka ngjallur interes
për rolet e saj në filma të ndryshëm.

FJALEKRYQI SOT

PUBLIKOHEN PAMJET
E PARA TË FILMIT
PËR BILLIE HOLIDAY

HORIZONTAL

Janë publikuar pamjet
e para të filmit të ri, i cili
flet për jetën dhe karrierën
e ikonës, Billie Holiday, me
titull “The United States Vs.
Billie Holiday”. Filmi biografik
“The United States Vs. Billie
Holiday”, pritet të lançohet
në platformën Hulu më 26
shkurt, ndërsa nëpër kinematë e Britanisë së Madhe do
të fillojë së shfaquri nga 12
marsi i këtij viti. Ky projekt
vjen me regji të Lee Danielsit,
dhe në të luajnë aktorët Andra
Day, Natasha Lyonne, Garrett
Hedlund, Trevante Rhodes dhe
të tjerë. Në film kantautorja
Andra Day vjen në rolin e
Billie Holiday, dhe projekti në
fjalë është konceptuar nga një
numër i krijuesve të talentuar
afrikano-amerikan, përfshirë
këtu skenaristen e shpërblyer
me çmim “Pulitzer”, Suzan-Lori
Parks dhe regjisorin e shpërblyer me “Oscar”, Lee Daniels.
Pas problemeve me substancat
narkotike, karriera e Holiday
u dëmtua, deri sa në moshën
44-vjeçare u nda nga jeta.

VERTIKAL

1- Ato vërtetojnë realitetin 7- Këngëtari dhe aktori anglez Faith ...
12- Diktatori i Romës 13-Shqetësim, siklet, sevda 14- Ka një të tillë edhe
televiziv 15- Vend i varur nga ana administrative nga një teatër që e ka
mundur në luftë 16- Notë në pentagram 17- Njeri që flet me qesëndi dhe
smirë 19- Fshat i thellë malor në veri të Tiranës 20- Bakrit i thonë edhe
ndryshe 21- Pjesë e penxheres 22- Arsye, shkak 23- Namiku, ish kryetar i
Partisë Ekologjike 24- Shprehje që e përdorim kur luajmë Poker 25- Fshat
në mes të Delvinës dhe Sarandës26- Aktori amerikan Kabir ... 27- Patrioti
...Pjetër Gega 28- Ndryshimet që pëson emri gjatë lakimit 29- Vinçenso...,
kompozitor i madh italian 31- Organizatë Demokratike 32- Është lëndë
djegëse 33- Lloj kapele pa strehë 34- I thuhet në përgjithësi mineraleve
35- Është gaz pa erë që prodhojnë tokat e kënetës 36- Merr pjesë gjerësisht
në një parti ose shoqatë 37- Përhapës i denjë i platformës politike të një
partie si përkrahës i ideve dhe interesave.

1- Njësi e vogël shitjeje të rrobave të gatshme 2- Një frut tropikal
3- Një ekip futbolli rus 4- Një shtet gjiton me Iranin 5- Pjesa kryesore e
portit 6- Energji Natyrore 7- Jo i gjallë, i plogët dhe i pamundur 8- Nuk
i tregohen ato babait 9- E thërrasin me përkëdheli myzeqarin 10- Okej
11- Mungesë e theksuar gjaku 13- Qytezë në rrethin e Korçës 14- Shtëpi
banimi 15- Njëlloj si cilësitë 16- Cipa e kokërdhokut të syrit 18- Një ekip
futbolli i Vjenës 19- Pjesë muzikore për një ose dy vegla 20-Kolosi ..., një
ishull grek që njihet për një nga shtatë mrekullitë e botës së vjetër 22- I
thonë ndryshe tasit të çobanit 23- Bukuroshja e Trojës 25- Një shpend i
bukur, shumëngjyrësh që gjuhet për mishin e këndshëm 26- Një qytet
pothuajse në jug të vendit 27- Bija e Kelmendit 28- Veshja e priftit 29- Aktorja italiane Laura ... 30- Regjizori Keko 32- Stacioni ndërplanetar rus në
hapësirë 33- Fshatar i pasur më i madh se agai para luftës 34- Gazetarja
Vasili në inic 35- Patrioti Grameno në inic.

SUDOKU
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Ndërrimi i trurit

Një burrë dëshiron të ndërroj
trurin e tij. Shkon në një klinikë
që merrej me transplantime të
trurit dhe menjëherë i tregojnë
një katalog për përzgjedhjen sipas
dëshirës. Burri menjëherë vështron listën e çmimeve.
Truri i matematicienit kushton 20.000 euro për kile. Truri i
biologut kushton 30.000 euro për
kile, ndërsa truri i mjekut kushton
40.000 euro për kile. Lista nuk
kishte fund dhe burri tepër i mërzitur dhe i çudit në të njëjtën kohë,
shkon menjëherë tek fundi i saj ku
gjen të shkruar:
-Truri i inxhinierit kushton
1.000.000 euro për kilogram.
Pasi habitet edhe më tepër
pyet sekretaren:
-Zonjë mund të më shpjegoni,
përse truri i inxhinierit kushton
kaq shumë?
Zonja përgjigjet:
-Ju, zotëri e dini se sa kemi
vrarë ne për të vënë së bashku të
paktën një kile.
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Çelësi i dhomës ku vdiq Napoleoni, në ankand
Çelësi i dhomës ku vdiq perandori francez Napoleoni do të dalë në
ankand, pasi u gjet në Skoci. Perandori francez u mbajt si i burgosur i
britanikëve në ishullin St Helena
në Atlantikun Jugor pas disfatës
së tij, në Waterloo. Ai vdiq në 1821
dhe çelësi i dhomës së gjumit u
mor nga një ushtar britanik dhe
përfundoi në një shtëpi të vendit
jashtë Edinburgut, shkruan “BBC”.
Pasardhësit skocezë të ushtarit e
kanë vënë çelësin në dispozicion
për shitje. Ai është në ankand në
shtëpinë e ankandeve “Sotheby’s”,
së bashku me zarfin dhe shënimet
me të cilat u gjet, të cilat vlerësohet
të vlejnë deri në 5.000 funte.

Përgjigjet e fjalëkryqit

Hyundai prezanton
detaje të Kona N
Hyundai ka prezantuar detaje të
crossoverit të ri Kona N. Kjo veturë do
të jetë “kapaku” i modeleve crossover të
Hyundait, që do të jenë në ofertë. Do të
ketë motor 4-cilindërsh 2.0 litërsh, turbo
dhe do të shpenzojë benzinë. Do të ketë
marsh automatik me tetë shpejtësi. Prodhuesi jug-korean nuk ka treguar se çfarë
fuqie do të ketë modeli Kona N, por pritet
të motori të prodhojë 275 kuaj fuqi. Në fotot e para zyrtare, Kona N në tërësi është i
mbuluar me folje kamuflazhi, por vërehen
shtesat aerodinamike dhe një dizajn agresiv
krahasuar me versionin e rregullt. Pjesa e
përparme do të jetë ndryshe, ndërsa prapa
do të jenë dy gypa për nxjerrjen e gazit.

Fjalëkryq i shifruar

VERTIKAL

HORIZONTAL
1-Varkë indiane 5- Guri i mullirit 9- Një fshat
i Korçës 11- Ndërmarrje Komunale 13- Heqje
barku 14- Bashkimi Sovjetik 15- Lojë në fushën
e shahut 17- Mjergull e lehtë 18- Gazeta që ti po
lexon 19- Personazh te filmi “Brazda” 21- Lloj
të qethure 22- Shkenca që studion formën e
ndërtimin e lëngjeve 23- Është lëndë djegëse
24- Fillon ose ... 26- Shprehje që e përdorim kur
luajmë poker 27- Gjarpër i madh pa helm e mbyt
kafshën dhe e ha 28- Gojëdhënë, legjendë 30Patrioti ... Pjetër Gega 32- IndustriaTekstile 33- ...
de Kuelar, ish-Sekretar i OKB-së 35- Kanon, pa të
butat 36- I thonë dërrasës me dialekt 38- Fjalë që
futen në kllapa për të sqaruar apo plotësuar një
mendim 40- Një kryeqytet afrikan me kryeqytet
Rabat 41- Piktura e një shenjtori në dru 43- Një
shtet në gadishullin arabik me kryeqytet Muskat
45- Ka edhe një gjykatë të tillë, i pashquar 46Nismat, përgjysmë 47- Aktori amerikan Gibson
49- Organizatë terroriste në irlandë 50- Humoristi anglez Atkinson në inic. 51- Njeri i fëlliqur,
imoral dhe i paedukatë 53- Agolli aktore dhe
pedagoge në inic. 54- Këngë dashurie poshtë dritares të së dashurës e shoqëruar me kitarë 56- Ka
për kryeqytet Kanadaja 57- Vlerëson benzinën.
HOROSKOPI

HOROSKOPI

HOROSKOPI

HOROSKOPI

Dashi

Demi

21 mars 20 prill

21 prill – 21 maj

Sot dita do të fillojë
shumë mirë por do të keni
ndryshime humori, që mund
të prishin gjithçka. Për këtë
arsye, jini të kujdesshëm
edhe në dashuri.
HOROSKOPI HOROSKOPI
`
Peshorja
23 shattor-22 tetor

Sot do të keni mundësinë të
takoni njerëz të rinj dhe të sqaroheni me të njohurit e vjetër.
Mund të ketë ndryshime në
punë dhe do të duhet të lini
diçka prapa.

Një lajm i shkëlqyeshëm
për ju sot veçanërisht në lidhje
me sferën e ndjenjave, falë
pranisë pozitive tëVenusit. Sa
për punën mundohuni të mos
bëni shumë.

Sot do të fitoni në dashuri
falë Hënës së favorshme. Kur
bëhet fjalë për punën, ju jeni
shumë të motivuar dhe mund
të bëni zgjedhje të dobishme
për të ardhmen.

HOROSKOPI

Binjakët
Vëmendje në dashuri
sot: në fakt dita do të jetë
e dobishme, sidomos në
mëngjes, për të pastruar disa
keqkuptime që kanë lindur
me partnerin këtë kohë.

Sot do të jetë një ditë
pozitive për dashurinë, kështu
që nëse jeni të interesuar për
dikë bëni hapa përpara. Kjo
ditë kërkon maksimumin tuaj
edhe në punë.

HOROSKOPI

22 qershor- 22 korrik

Sot me të vërtetë do të kuptoni se dëshironi të ndryshoni
diçka në jetën tuaj, dhe do të
keni një dëshirë për të udhëtuar. Në punë, pranoni një
ndryshim vetëm nëse ia vlen.

HOROSKOPI HOROSKOPI
Shigjetari
22 nëntor-21dhjetor

HOROSKOPI

Gaforrja

22 maj- 21 qershor

HOROSKOPI HOROSKOPI
Akrepi
23 tetor – 21 nëntor

HOROSKOPI

HOROSKOPI
Bricjapi

Sot do të jetë një ditë pozitive në dashuri dhe përkushtojuni më shumë partnerit,
ndërsa në punë mund të zgjidhni një situatë të vështirë
dhe me probleme.

HOROSKOPI
Luani

Virgjëresha

23 korrik – 22 gusht

22 gusht-22 shtator

Venusi nuk është më
kundër, dhe situata të caktuara në dashuri mund të
zhvillohen pozitivisht. Në
punë përpiquni të planifikoni
gjithçka për të mos u vonuar.

HOROSKOPI

22 dhjetor – 21 janar

1- Qyta e pushkës 2- Myzyri, kompozitor popullor në inic. 3- Ka të tillë civil edhe
ushtarak, pa fund 4- Grupi drejtues i një institucioni 5- Një muaj i vitit 6- Është lidhëse
për të lidhur dy gjymtyrë të një fjalie 7- Aktori
amerikan Istvud në inic. 8- Ato nuk vijnë
shpesh prandaj duhen shfrytëzuar 10- I pafe,
nuk ka besim te feja 12- Janë salla kumari
14- Një ekip futbolli i Dortmundit në Gjermani
16- Shabani i politikës 18- Bejo i politikës 20Vajza më e bukur 21- E zë, e mbërthej apo e ...
25- det që lag brigjet e Francës dhe Italisë 27Ish-këngëtari popullor Ndoja 28- Shqetësim,
sëkëlldi, sevda 29- Njëlloj si provokimi 31- Një
fjalë pa qëllim 33- Gozhdë korçare 34- Shkopi i
bilardos 36- Dorovis (E=A) 37- Një filozof grek,
autori i “Dhelpra dhe rrushtë” 38- Rrafshnaltë
në Azinë Qendrore 39- Planeti Afërdita për
italianët, mungon “V” në fillim 40- Shtet i
vogël në jug të Francës me 1 milion banorë
42- Ai i llambës magjike 44- Cohë për çarçafë
47- Behari qe na bën të qeshim 48- Humoristi
italian Banfi 51- Në fillim të revolucionit 52Kular që u vihet qeve në qafë kur janë në qerre
54- Ndajfolje sasie 55- Tip pistolete.

Sot do të duhet të përpiqeni
të jeni shumë më të qartë
me partnerin dhe të sqaroni
situata të caktuara. Kushtojini
vëmendje dhe diskutimeve me
familjen dhe miqtë.

HOROSKOPI
Ujori

Peshqit

22 janar –1 9 shkurt

20 shkurt – 20 mars

Sot do të jetë një ditë
intriguese. Por këshillohet që
të jeni shumë të kujdesshëm
në familje, pasi mund të ketë
ndonjë tension me një anëtar
të saj.

Harrojeni të kaluarën
dhe jetoni të tashmen duke
u përpjekur të takoni njerëz
të rinj, që mund të çojnë në
diçka vërtet shumë të rëndësishme për ju.
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Përmirësohen raportet e Mesit me Griezman,
për Memfis Dipajn s’ka vend tek Barcelona
Dy sulmuesit kanë nisur të përshtaten shumë mirë në skemat e trajnerit
Kuman, duke ngjallur shpresat për një bashkëpunim të frytshëm tek Barça
Adriatik BALLA

B

arcelona vijon të
jetë një prej klubeve
më të mira në botë.
Pavarësisht zhgënjimit të sezonit të kaluar, ku
dështoi të fitonte trofe, edhe
pse deri në fund të edicionit
ishte në garë për gjithçka,
duket se katalanasit e kanë
lënë pas periudhën e krizës
dhe po mendojnë për të
ardhmen, pra për fatet e
këtij sezoni, ku aq shumë
dëshirohet suksesi. Ndeshjet
e fundit kanë bërë progres,
ku kanë fituar disa takime
radhazi dhe janë futur plotësisht në vallen e suksesit.
Madje dhe raportet e Mesit
me klubin dhe me protagonistët e tjerë blaugrana janë
përmirësuar së tepërmi,
gjë që e shprehur para pak
ditësh vetë trajneri Ronald
Kuman, i cili theksoi se me
Mesin në ekip Barcelona di
të fitojë dhe të rrisë pretendimet dhe uroi që ky bashkëpunim i frytshëm i javëve
vtë fundit të vijojë deri në
fund. Ndërkohë, vetë Mesi
ka lënë të hapur mundësinë
e qëndrimit në Katalonjë,
pavarësisht se kontrata e

tij me klubin mbaron në
fund të sezonit. Mesi e ka
lënë të nënkuptuar që me
ndryshimet ë do të ndodhin
në klub pas zgjedhjeve për
presidentin e ri, mund të
qëndrojë edhe më shumë me
klubin blaugrana. Një tjetër
element që ka sjellë entuziazëm në radhët e Barçës
është raporti i përmirësuar
i Mesit me sulmuesin tjetër,
Antuan Griezman, një raport
që mund të frenojë, nga ana
tjetër, ardhjen e lojtarit të
Lionit, Memfis Dipaj. Sa më e
mirë të jetë marrëdhënia mes
Mesit e Griezmanit, aq më

pak vend ka për të tjerët. Me
largimin e Luis Suarezit, lindi nevoja që Mesi e Griezman
të bashkëpunojnë më shumë
dhe ky raport, i përmirësuar
javët e fundit, është theksuar
me forcë edhe në shtypin
sportiv spanjoll. Sikurse
shkruajnë gazetat sportive,
Mesi e Griezman mund ta
“anulojnë” transferimin e
Depaj te Barcelona. Forcimi
i repartit të sulmit ishte njëri
nga prioritetet e trajnerit të
Barcelonës, Ronald Kuman
për afatin kalimtar të verës
dhe po ashtu edhe tash në
janar. Memfis Dipaj ishte i

FORMULA 1

Drejtuesit më të lartë të Federatës
Ndërkombëtare të Automobilizmit
kishin përcaktuar datat nga 19-21 mars
për të startuar edicionin e ri të këtij aktiviteti, sidoqoftë duke parë situatën aktuale dhe përshkallëzimin e pandemisë
së koronavirusit apo qoftë edhe lëvizjet
e kufizuara nga njëri vend në tjetrin
krerët më të lartë të FIA-s vendosën që
të shtyjnë jo vetëm Çmimin e Madh të
Australisë, por gjithashtu edhe garën e
Çmimit të Madh të Kinës. Si Australia
ashtu edhe Kina kanë vendosur masa

Pandemia
kushtëzon sërish,
gara e Australisë
shtyhet 8 muaj
PORTIERI

Merkato po jep fryte në
Itali, por Milani po përpiqet
më shumë të rinovojë me
elementët cilësorë që ka
aktualisht në organikë. Kështu, Milani po planifikon t’i
vazhdojë kontratat me disa
prej lojtarëve kryesorë të
këtij sezoni. Në mesin e lojtarëve që pritet të mbeten
në “San Siro”, është edhe
portieri Xhixhi Donaruma.
Sipas “Gazzetta dello Sport”,
krerët e klubit kanë nisur
bisedimet me portierin italian. “Rossonerët” thuhet se i
kanë ofruar pagë prej shtatë
milionë eurosh në sezon për
ta bindur Donaruma të mbe-

CMYK

tet në Milan. 21-vjeçari është
në vitin e fundit të kontratës
me “kuqezinjtë”. Interesim së
fundmi për të kanë shprehur
Çelsi e PSG-ja.

se e ka bërë skuadrën të
besojë se asgjë nuk është e
pamundur. “Të mëdhenjtë e
Europës në këtë sezon kanë
vështirësi sa i përket mentalitetit. Kështu, nëse ke një grup
të mirë futbollistësh dhe me
mentalitetin e duhur, atëherë
mund ta transformosh këtë
sezon. Ky më duket rasti i
Milanit, kuptohet nga mënyra
si vendosen futbollistët në
fushë, nga fytyrat e tyre. Do
të thotë shumë që grupi të
funksionojë, ka eufori dhe
entuziazëm. Trajneri Pioli i
ka bërë të besojnë se asgjë
nuk është e pamundur dhe ky
moment duhet shfrytëzuar”, u
shpreh Bierhof.

Nga datat 19-21 mars Çmimi i Madh i
Australisë do të shtyhet me plot 8 muaj,
për t’u zhvilluar në datat 19-21 nëntor,
ndërkohë është shtuar një garë në
Imola, në Autodromin Ndërkombëtar
Enzo e Dino Ferrari, kështu që Italia do
të ketë privilegjin për të pritur garën e
dytë sezonale nga data 16 deri më 18
prill. I kënaqur, Presidenti i Formulës
1, Stefano Domenikali deklaroi se
pavarësisht këtyre ndryshimeve numri
i garave për këtë sezon do të mbetet i
pandryshuar.

AKTIVITETI

Reali gati të shesë 6 lojtarë
për të afruar Kilian Mbape
Në Madrid janë të sigurt
se Kilian Mbape do ta mbajë
fjalën dhe do të presë. Në
qershor, gjithçka do të varet
nga negociatat me Paris San
Zhermen. Të gjitha variablet ekonomikë i përshtaten
Madridit, madje edhe tani që
të ardhurat kanë rënë 25%
për shkak të krizës së koronavirusit. Klubi po llogarit
të përfitojë nga 100 deri 150
milionë euro nga shitja e disa
lojtarë verën e ardhshme.
Ata janë Isko, Kebajos, Bale,
Joviç, Marcelo dhe Brahim.
Pjesa tjetër e operacionit do të
financohet me një hua. Klubi
madrilen në sy të bankava

Milani është bërë një
skuadër kompetitive dhe këtë
edicion ka shanse për trofeun
kryesor në Itali. E pranojnë
të gjithë, Milani është duke
zhvilluar një sezon shumë
të mirë dhe kuqezinjtë pavarësisht një disfate ndaj
Juventusit (e vetmja në këtë
sezon), mbajnë vendin e parë
në Serinë A. Kuqezinjtë e trajnerit Stefano Pioli duken të
transformuar, ndërsa ish-sulmuesi i Milanit, Oliver Bierhof thekson se me një grup
të mirë dhe me mentalitetin
e duhur, sezoni mund të jetë
shumë i mirë. Bierhof nuk
harron t’i japë merita edhe
Piolit, për të cilin shprehet

shumë të rrepta dhe një protokoll
tepër të fortë ndaj të gjithë personave
me kombësi të huaj që hyjnë në territoret e tyre. Etapat në Melburn dhe
Shanghai ishin programuar fillimisht
në kalendar për t’u zhvilluar respektivisht si gara e parë dhe e tretë e sezonit,
megjithatë pas shtyrjes së tyre edicioni
i 72-të i botërorit të Formulës 1 do të
nisë kështu më datë 26 mars në Sakhir,
me provat e lira, pikërisht me Çmimin
e Madh të Bahreinit, që përfaqësonte
paraprakisht garën e dytë të vitit 2021.

MERKATO

Donaruma nis bisedimet me
Milanin për rinovimin e kontratës

STAFI/

preferuari i Kumanit, por me
performancat e larta të Antuan Griezman dhe Lionel
Mesit në vitin 2021, transferimi i holandezit mund të
mos realizohet. Edhe Mesi
edhe Griezman e kanë startuar në mënyrë të mirë vitin
e ri. Kapiteni i Barcelonës
ka shënuar katër gola në
dy ndeshjet e fundit, kurse
Griezman realizoi dy herë
në ndeshjen e fundit ndaj
Granadës në La Liga. Kombinimi dhe përshtatja e mirë
e Messit me Griezmanin,
e po ashtu edhe me Pedrin
mund t’ia pamundësojë ardhjen e Depay në “Camp
Nou”. Edhe financat mund të
jenë një problem për klubin
e Barcelonës për të afruar lojtarë. Pandemia i ka goditur
rëndë dhe klubi ka pësuar
humbje qindra milionëshe.
Por, mbetet të shihet se cilët
do të jenë hapat që do të
ndërmerren në këtë afat
kalimtar nga klubi blaugrana. Për momentin klubi
ndodhet në krizë financiare
dhe rroga e Mesit dhe “yjeve”
të tjera mbetet problem për
kapacitetet e klubit dhe objektivat për të afruar lojtarë
cilësorë.

QËNDRIMI/ Ish-sulmuesi
i Milanit, Bierhof,
elozhe kuqezinjve

vazhdon të ketë likuiditet,
kështu që besimi te financat e
shëndosha mbetet i palëkundur. Pra, Mbape mund të kalojë tek Reali i Madridit.

DREJTOR/ Arjan PRODANI; KRYEREDAKTOR/ Kliti TOPALLI;
KULTURË/Julia VRAPI; SPORT/Adriatik BALLA; MENAXHER SHITJE/Shpëtim Caco

Kupa “Libertadores”,
caktohet vendi i finales
Konfederata e Futbollit
në Amerikën e Jugut (CONMEBOL) vendosi datën dhe
stadiumin pritës të finales
së Kupës “Libertadores”, një
kompeticion i ngjashëm me
Ligën e Kampionëve në Europë. Kështu është vendosur
që ndryshe nga edicionet e
kaluara, këtë herë finalja të
luhet me një ndeshje teke, më
30 janar në stadiumin mitik
brazilian “Maracana”, por pa
praninë e tifozëve, për shkak
të situatës së krijuar nga pandemia. Pas ndeshjeve të mëngjesit të sotëm do të luhen
edhe gjysmëfinalet e kthimit
Santos-Boka Zhuniors dhe

Palmeira-River Plate. Palmeiras arriti të triumfojë 0-3 në
ndeshjen e parë ndaj River
Plate, ndërsa Santos mori një
barazim pa gola ndaj Bokës.
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