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Gara e 25 prillit, ja qarqet ku PD
dhe PS synojnë fitoren, zonat ku
do ketë betejë të ashpër dhe “lufta”
për të marrë mandatet e LSI
Faqe 9
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Moskandidimi i Berishës në zgjedhjet e ardhshme?

Spartak Braho plas “bombën”: Ka
spiunuar në favor të Sigurimit të
Shtetit, dosjen e tij e ka Ali Anadolli
Faqe 3

PDIU drejt shkrirjes, pas
deputetëve i ikin mbështetësit
në Peqin dhe Rrogozhinë,
Basha lë në mes të katër
rrugëve kreun e çamëve
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet duket se po
shkon drejt shkrirjes si subjekt politik. Teksa nga
njëra anë kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha
i ka mbyllur për momentin derën e bashkëpunimit,
nga ana tjetër edhe Partia Socialiste...
Faqe 8

Rama: Gjyqtarët dhe prokurorët
e kanë kthyer drejtësinë në
mall që shitet dhe blihet,
nuk duhet të qëndrojmë
indiferentë ndaj politikanëve
Kryeministri Edi Rama ka shpërthyer dje në
kritika të forta ndaj sistemit të drejtësisë. Gjatë një
takimin të zhvilluar në Elbasan me qytetarët, Rama
ka folur me tone të ashpra ndaj gjyqtarëve dhe
prokurorëve, teksa i ka cilësuar ata...
Faqe 7

VANGJEL GJIKONDI:
Ministria e Kulturës merret
me arkitekturën, zero ndihmë
për artistët, nuk kemi ende
një ekspozitë kombëtare
PiktoriVangjel Gjikondi këto kohë po shkruan
romanin e tij. Një libër që nisi në vitet e tij të adoleshencës, por kur kanë kaluar dekada piktori ka
nisur ti shkruajë në kompjuter ato që dikur i kishte
shkruar në fletore. Në intervistën për gazetën
“SOT”, piktori Vangjel Gjikondi...
Faqe 18

Ngjela dhe Romeo Kara: Koha të nisë lufta
ndaj korrupsionit në Shqipëri, politikanët
po nxjerrin paratë jashtë vendit si në Afrikë
112 gra të LSI në Berat bashkohen me PS, kritika ndaj çiftit Meta-Kryemadhi

Plas lufta mes Metës dhe ish-ministrave të LSI,
Manjani e Naço ironi e akuza ndaj presidentit,
“shuplakë” për angazhimin e tij në fushatë
Ndizet lufta mes presidentit Ilir Meta dhe
ish-ministrave të Lëvizjes Socialiste për Integrim.

Presidenti Meta prej kohësh është zhveshur nga
kostumi i kreut të shtetit dhe ka zbritur në terren,

duke u marrë me politikë, ndërkohë që gjatë një
prononcimi për mediat javën që lamë... Faqe 5

Kuvendi “shkund” institucionet
e pavarura, KLGJ, ERRU, AMF
dhe Avokati i Popullit nuk zbatojnë
rekomandimet, ja raporti

Çështjet në Arbitrazh
fundosin buxhetin e shtetit,
450 milionë euro detyrime,
5 çështje marrin formë të prerë

Një pjesë e mirë e institucioneve të pavarura nuk i zbatojnë rekomandimet e Parlamentit. 24 institucione raportojnë çdo vit punën e kryer dhe
Kuvendi del me një rezolutë përkatëse. Sot në seancë plenare... Faqe 10

Buxheti i shtetit vazhdon të humbasë shumë para për shkak të
çështjeve të humbura në Gjykatën e Arbitrazhit. Qeveria shqiptare në
vitet e fundit ka humbur shumë çështje në Arbitrazh, duke... Faqe 11

CMYK

BLEDAR GJEÇAJ:
Nuk bëhet sport pa
para, basketbolli i femrave
në vështirësi serioze
Basketbolli ka gati një muaj që ka marrë
dritën jeshile nga qeveria për të nisur aktivitetet
sportive, një vendim i marrë me shumë vonesë,
pasi në të gjithë Europën basketbolli është zhvilluar normalisht dhe pa probleme. Sidoqoftë, shprehja
“më mirë vonë se kurrë” merr...

&
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Faqe 20

ANALIZE
F. 16-17

Nga Besi BEKTESHI

Ballkanikët Rama-Vuçiç
në shfaqjet e tyre të
ndryshme me vaksina!
Nga Vangjel SAKO

Kërriçi nuk e mban
dot peshën e gomarit
Nga Pandeli BARDHI

Të njëjtën gjuhë
flasim, asnjëherë
nuk merremi vesh!
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Nis vaksinimi anti-Covid për figurat e artit dhe politikës mbi
80 vjeç, nga Margarita Xhepa, te Piro Milkani e Alfred Moisiu

Ditën e djeshme në aeroportin“Air Albania”
u zbuluan se kush ishin 24 personalitetet e artit
dhe politikës shqiptare mbi 80 vjeç, të përzgjedhur nga qeveria për të marrë dozën e parë të
vaksinës Pfizer.Vaksinimi nisi që prej orës 09:30,
kur në ambientet e stadiumit mbërriti e para aktorja Tinka Kurti, e më pas hyri edhe Margarita
Xhepa, regjisori Piro Milkani, Dhimitër dhe Roza
Anagnosti, si dhe këngëtari Sherif Merdani. Pjesë
e personaliteteve të moshuar që morën vaksinën
ishte edhe ish-presidenti Alfred Moisiu, edhe
ish-kryeministri Aleksandër Meksi. Ndërkohë,
Edi Rama iu përgjigj akuzave të presidentit Ilir

Meta dhe zërave kritikë në lidhje me vaksinimin
selektiv të personaliteteve. Shefi i qeverisë i
konsideroi këto akuza sulme të neveritshme të
pseudo-personaliteteve, teksa tha se nuk ka diferencime.“Siç e patë sot kemi nisur me të moshuarit
me një grup prej 80 personash gjatë paradites
dhe të moshuar të sjellë nga mjeket e familjes.
Më vjen shumë keq për shkulëm e padenjë dhe
të neveritshme të disa pseudo personaliteteve që
kanë akses në portale e media që në mënyrën
më çnjerëzore përhapin një tym krejtësisht të
panevojshme sepse e para këta njerëz që bashkohen sot janë të gjithë në kategorinë e + 80 vjeç

dhe fakti që vaksinimi nis me një numër shumë
modest që është rreth 21 e pak persona është një
shprehej shumë e sinqertë dhe e kuptueshëm në
një përkujdesje për këta njerëz të cilët nuk duhet
të presim që të ndahen nga këta për tu mbajtur
fjalimet dhe treguar kujtimet apo dhe dhënë
dekoratat siç tani më është bërë dhe një trend
qesharak në presidencë. Nga ana tjetër sigurisht
që këtu nuk bëhet fjalë për asnjë diferencim pasi
këto njerëz i përkasin kësaj kategorie, ku në sallë
ka të moshuar dhe personalitete dhe kjo do të
vazhdojë gjatë gjithë ditës. nuk do të zbritet më
poshtë pa përfunduar kjo kategori”, tha Rama.

Sakaq, regjisori Piro Milkani u shpreh i kënaqur
që ishte një nga të përzgjedhurit, ndërsa tha se vaksina është e vetmja zgjidhje për pandeminë.“Jam i
kënaqur që e bëra i 6 mijti, them se kam këmbën e
mbarë që ata do të bëjnë pas 80-vjeçarë. Sigurisht
që vaksina është gjëja më e mirë dhe shpëtimi i
vetëm i kësaj pandemie të keqe. Nëse 100 vite më
parë, gripi spanjoll shkatërroi njerëzimin, jam
optimist se vaksinimi do të na shpëtojë. Punë e
tyre.Vaksina është një gjë shumë e mirë”, u shpreh
regjisori i njohur. Përveç personaliteteve, në “Air
Albania” janë paraqitur dhe disa të moshuar të
tjerë veteranë lufte apo mjekë në pension.

Juristët thirrje për luftën kundër korrupsionit: Të arrestohen figurat e hershme politike

Ngjela dhe Romeo Kara: Ka ardhur koha të nisë
lufta ndaj korrupsionit në Shqipëri, politikanët
po nxjerrin paratë jashtë vendit si në Afrikë
Aleksandra HOXHAJ

J

uristët Romeo Kara dhe Spartak
Ngjela kanë shtuar thirrjet për
nisjen e luftës antikorrupsion në
Shqipëri. Kosova do të nisë një
epokë të re pas arrestimit të ish-liderëve të saj ndërkohë që në Shqipëri
sytë janë kthyer tek drejtësia. Në një
postim në Facebook, Kara e paralelizoi
korrupsionin në Afrikë si të ngjashëm
me atë në Shqipëri. Ai mori si shembull
rastin e Nigerisë ku në sundimin e
gjeneralit Sani Abacha u vodhën më
shumë se 400 miliardë dollarë nga
thesari i shtetit. E më pas juristi shtroi
pyetjen se pse në vendin tonë nuk ka
asnjë studim që të lidhet me sasinë
e parave të vjedhura gjatë këtyre 30
viteve.“Korrupsioni në Afrikën Subsahariane i ngjashëm me atë në Shqipëri.
Përpjekja e çdo pushteti të korruptuar
është, të grumbulloje gjithnjë e më
shumë fuqi e pasuri duke krijuar vuajtje për shumicën e qytetarëve. Një rast
klasik është ai i Nigerisë, veçanërisht
nën sundimin e gjeneralit Sani Abacha, i cili ishte president i Nigerisë nga
1993 deri në 1998. Më shumë se 400
miliardë dollarë u vodhën nga thesari
nigerian nga ai dhe njerëzit rreth tij.
Si ka mundësi qe tek ne nuk ka asnjë
studim lidhur me sasinë e parave të
vjedhura dhe të eksportuara jashtë
Shqipërisë në 30 vite”, u shpreh juristi.
Sipas tij nuk dihet ende cili ka qenë
indeksi i luftës kundër korrupsionit
në këto 30 vite apo cili është kontributi
i secilit prej politikanëve të cilët ai i
quajti gërdalla politike. Kara kritikoi
ashpër figurat politike ku u shpreh se
dinë të hapin gojë për çdo lloj teme
përveç temës së korrupsionit apo
sundimit të ligjit. Ai tha se populli nuk
duhet të presë më prej këtyre figurave
politike që ti kthejë dinjitetin vetes por
duhet të përqafojë parimet juridike të
sundimit të ligjit.“Cili ka qene indeksi
i luftës kundër korrupsionit në këto
30-vite? Cili është kontributi i secilit
prej gërdallave të politikes në forcimin
e sundimit të ligjit? Si ka mundësi që
goja e shqyer e gërdallave hapet si puset për çdo teme, por kurrë për luftën
kundër korrupsionit dhe për sundimin
e ligjit? Çfarë kontributi do të japin me
tepër për vendin këto gërdalla, që u
plaken e u veremosën majë karriges së

KARA: ZGJEDHJET E 25-PRILLIT NUK DO TË SJELLIN ZGJIDHJE
Juristi Romeo Kara me anë të një statusi u shpreh
se në Shqipëri asnjë parti politike nuk e meriton që të
votohet në zgjedhjet e 25 prillit pasi asnjëra prej tyre
nuk e ka luftuar korrupsionin, por është bërë palë me të.
Ai u shpreh se shqiptarët duhet të votojnë alternativat e
reja, por këto nuk po e marrin forcën e duhur.“Qeveria
në vendin tonë, është aleancë e jashtëligjshme politike e

korruptuar + biznes i korruptuar.Votën kundër e meritojnë ata, që i shërbyen kësaj aleance dhe bëjnë pjese në te.
Realiteti 30-vjeçar na dikton një vote kundër të gjithëve pa
përjashtim. Nga gërdallat e kësaj politike, askush nuk e
meriton votën. Ky popull duhet t’i drejtohet alternativave
të reja, të cilat fatkeqësisht nuk po marrin forcën e duhur.
Zgjedhjet e 25-prillit nuk do te sjellin zgjidhje”, tha ai.

NGJELA:
SHEMBULLI I
KOSOVËS EDHE
NË SHQIPËRI

Avokati Spartak Ngjela foli
për korrupsionin në Shqipëri ku u
shpreh se ashtu si në Kosovë u arrestuan krerët e korrupsionit ashtu
dhe në Shqipëri SPAK duhet të
veprojë. Ngjela tha se me drejtimin
e politikës amerikane pritet që
dhe në vendin tonë të arrestohen
të korruptuarit. “Se ju mendoni
që zgjedhjet i fitoi Vetëvendosja
në Kosovë!Jo, aspak. Lojën e fitoi
Gjykata Speciale në Hagë që arrestoi katër krerët e korrupsionit.
Këtu te ne e ka në dorë SPAK.
A do t'i arrestojë ky edhe këtu
krerët e korrupsionit dhe krimit të
organizuar? Për faktin që politika
amerikane po e drejton prej katër
vjetësh, sigurisht që kjo pritet të
ndodhë edhe në Shqipëri, dyzet
ditë para zgjedhjeve, njëlloj si në
Kosovë. Kjo është arsyeja logjike
e kësaj kohe”, tha Ngjela.
pushtetit? Çfarë pret akoma ky popull
mjeran, që t’i riktheje dinjitetin vetes
dhe të largohet përfundimisht nga
bataku i liderëve idhuj, duke përqafuar
e zbatuar parimet hyjnore dhe ato
juridike të sundimit të ligjit”, tha Kara.

“

Si ka mundësi që goja e shqyer e gërdallave hapet si
puset për çdo teme, por kurrë për luftën kundër korrupsionit dhe për sundimin e ligjit? Çfarë kontributi
do të japin me tepër për vendin këto gërdalla, që u
plaken e u veremosen maje karriges se pushtetit?...
Ngjela reagon për
korrupsionin në Shqipëri
Spartak Ngjela po ashtu foli në
lidhje me korrupsionin ku u shpreh
se Kosova është duke na dhënë një
shembull për ta shtyrë sa më shumë
opinionin publik drejt një patriotizmi
cilësor antikorrupsion. Ai u shpreh
se Kosova shpalli një sfidë me listat e
saj të hapura në një kohë kur gjendje elektorale në vendin tone është
me lista të mbyllura. Sipas Ngjelës,
demokracia në Kosovë do të sjellë një
goditëse therëse për opinion publik.
“Kosova me qeverinë e re mund
ta shtyjë shumë opinionin publik
shqiptar drejt anti korrupsionin dhe

drejt një patriotizmi më cilësor. Por
kush pritet të jetë kryeministri i ri i
Kosovës? Kush ka qenë individi më
i votuar në listën fituese? Demokraci
do të thotë numër votash, dhe në shtet
drejton ai i cili ka marrë me shumë
vota. Prandaj duhet të presim që të
certifikohen numërimet emërore
të votave. Kosova bëri një sfidë me
listat e saj të hapura, në një kohë kur
gjendja elektorale në Shqipëri, me
lista të mbyllura, ende po flet për urrejtje kundër demokracisë. Gjithsesi,
mbarëvajtja demokratike në Kosovë
do të sjellë patjetër një goditje pozitive
therëse në opinionin publik shqiptar
në Shqipëri”, tha Ngjela.

Duma: Toka që punohet
nuk do taksohet

Ish-deputetja Grida Duma zhvilloi një takim ditën e djeshme me
disa fermerë, të cilët kanë shprehur
shqetësimet e tyre. Duma theksoi se
toka që punohet nuk do taksohet,
ndërsa subvencioni do jetë për çdo
fermer. Ajo u shpreh se PD do të investohet në kanalizime me 50 milionë
euro për çdo vit. “Toka që punohet
nuk do taksohet! Subvencioni do
jetë për çdo fermer. Nafta është me
ujë! Naftën merreni tek “miqtë”. Jo
ndihmë që nuk është nafta gjoja e
ulur por të prish makina e mjete!Po
prishim edhe makineritë që me
shumë mund i kemi blerë. Ne do të
heqim taksat e naftës për të gjithë
që qeveria ka vendosur me padrejtë!
Toka që punohet nuk do taksohet!
Subvencioni do jetë për çdo fermer.
Do të investohet në kanalizime me
50 milionë euro për çdo vit! Këta
prishin rrugët e askush nuk mban
përgjegjësi. Mungon çdo gjë, uji i
pijshëm, rrugët, ujërat e zeza. Më 25
Prill Shqipëria Fiton”, tha Duma.

Salianji: Askush nuk i beson
më projektet 3D nga PS

Ish-deputeti i PD-së, Ervin
Salianji ka vizituar dje nga afër
banesën e një socialist në zonën
e Korçës. Salianji tha se ai prej
vitesh ka votuar Partinë Socialiste,
por më 25 prill vota e tij do shkojë
kundër projekteve 3D dhe kundër
varfërisë ekstreme që ka kapluar
familjen e tij.“Nuk ka rëndësi çfarë
flamuri ke valëvitur apo çfarë bindjesh ke. Sot e gjithë Shqipëria është
në njërën anë, përballë tyre është
i vetmuar dhe i pashpresë vetëm
Edi Rama. Zhgënjimin e Zarifit, e
ka sot çdo socialist që i besoi projektit imagjinar të Edi Ramës dhe
që sot jeton më keq se 8 vite më
parë. Sigurisht nuk është i vetmi
dhe nuk do të jetë i vetmi. Askush
nuk i beson më projektet 3D kur
varfëria është ekstreme në familjet
shqiptare! Zarifi ka dinjitetin dhe
kurajon të pranojë se në 25 prill
do të mbështes ndryshimin! Duke
votuar Partinë Demokratike fitojnë
dhe socialistët”, tha ai.
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Basha mbledh në takim drejtuesit politikë në qarqe, të gjithë
raportojnë për situatën para zgjedhjeve, jepen detyra e objektiva
Kreu demokrat Lulzim Basha ka mbajtur
dje takimin e radhës me drejtuesit politikë në
qarqe. Tashmë është bërë traditë që çdo të diel
ata mblidhen në selinë e PD për të raportuar
mbi zhvillimet e javës. Kreu demokrat është
informuar nga secili koordinator mbi ecurinë
e takimeve në bazë, pritshmëritë për një numër
të caktuar votash dhe janë diskutuar pikat e
dobëta se ku duhet të përqendrohet strategjia e
PD. Nga ana tjetër lideri demokrat ka kërkuar
që puna të vijojë me intensitet. Takimet me

popullin duhet të jenë prioritet edhe pse pandemia e kushtëzon disi. Basha ka kërkuar që
fokusi të jetë te programet e PD, kryesisht te
rritja e pensioneve, e ndihmës ekonomike, rritja e punësimit apo dhe ulja e taksave. Pra PD
do fokusohet te disa pika kryesore që kanë të
bëjnë drejtpërdrejt me mirëqenien e qytetarëve.
Nga ana tjetër sulmet ndaj qeverisë nuk duhet
të mungojnë. Mësohet se të gjithë janë porositur që të tregojnë se si Rama ka dështuar në
këto vite duke treguar me fakte konkrete. Pra

Basha ka nisur të investohet fort te programi
dhe angazhimi i PD në fushatë, duke lënë në
plan të dytë mbështetjen e aleatëve. Lideri
demokrat nuk e pati aspak të vështirë të gjente
konsensusin me kreun e PA, Agron Duka,
kreun e LZHK Dashamir Shehi, apo kreun e
PDK, Nard Ndoka. Të vetmit që nuk po gjejnë
gjuhën e përbashkët me liderin demokrat
janë kreu i PR, Fatmir Mediu dhe kreu i PDIU,
Shpëtim Idrizi. Javën që lamë pas Basha pati
një takim me të dy aleatët, por që nuk u arrit

në asnjë marrëveshje. Si Mediu ashtu edhe
Idrizi kërkojnë më shumë se një emër në listat
e PD dhe kjo nuk pranohet nga Basha. Frika e
kryedemokratit është se mund të krijojë xhelozi në parti, pasi një pjesë të madhe të listave do
i rezervojë për aleatët. Idrizi dhe Mediu duan së
paku 3 deputetë të sigurt dhe Basha nuk pranon. Dje ai ka kërkuar nga drejtuesit politikë
që të vijojnë sa më shumë punën duke marrë
militantët nga PS, ndërsa sa u takon aleatëve
gjërat duken jo shumë të qeta.

Pastrimi i PD nga komunistët rrezikon Sali Berishën

Moskandidimi i Berishës në zgjedhjet e ardhshme?
Spartak Braho plas “bombën”: Ka spiunuar në favor
të Sigurimit të Shtetit, dosjen e tij e ka Ali Anadolli

P

artia Demokratike ka futur si plan të saj pastrimin e
politikës nga komunistët dhe
ish-anëtarët e Partisë Komuniste. Basha në fundjavë prezantoi
programin për të përndjekurit politikë,
ku premtoi një formë lustracioni ndaj
bashkëpunëtorëve të sistemit komunist. Por a është kjo lëvizje një goditje
e fortë ndaj Sali Berishës dhe sinjal për
të ndaluar kandidimin tij në zgjedhje?
Kohët e fundit është folur shumë se
ndërkombëtarët duan largimin e tij,
por ish-kryeministri duket i vendosur.
Mirëpo futja e një ligji të tillë duket se
eliminon Berishën. Janë të shumtë ata
që thonë se Berisha ka pasur lidhje me
Sigurimin e Shtetit, ndërsa shumë dosje
janë zhdukur. Por i vetmi që ka arritur
të sigurojë dokumentin, ku pretendohet
se Berisha ka qenë pjesë e Sigurimit dhe
Partisë Komuniste është deputeti socialist Spartak Braho. Gazeta kontaktoi
dje me deputetin për të folur mbi këtë
çështje dhe Braho ka deklaruar se ka të
dhëna që dëshmojnë se Berisha ka qenë
pjesë e Sigurimit. “Sali Berisha është
rekrutuar nga Sigurimi Shqiptar dhe ka
përzgjedhur pseudonimin “Penicilina”.
Unë disponoj dëshmitë me shkrim të
ish-operativit të Sigurimit të Shtetit, Ali
Anadollit, i cili e ka rekrutuar Sali Berishën si agjent në vitin 1967. Ka rëndësi
të theksohet viti, pasi në vitin 1968 Sali
Berisha është pranuar anëtar i PPSH-së
për devotshmërinë e lartë që ka treguar”,
ka thënë Braho.
Dokumenti i Ali Anadollit
Por çfarë thuhet në dokumentin e
Ali Anadollit? Aty tregohet me detaje
se si Berisha u fut në Partinë Komuniste,
duke shkuar më parë te Sigurimi i Shtetit.“Në vitin 1962, Sali Berisha erdhi në
Universitetin e Tiranës, në Fakultetin e
Mjekësisë. Në atë kohë sektorin e mjekësisë e mbulonte ai. Pasi mbaroi studimet
u mbajt në spitalin eTiranës si mjek kardiolog dhe më vonë si kardiokirurg. Në
këtë kohë ai përgatiti dokumentet për
t’u futur në parti. Një vëlla i tij, me emrin
Selim, kishte mik kryetarin e Degës së
Punëve të Brendshme të Tropojës, Idriz
Shehun.Ai i kërkoi Idrizit ta ndihmonte
të vëllanë për t’u pranuar në parti. Idrizi
i përgjigjet se në kushtet e Sali Berishës
(me probleme në biografinë e familjes),
për t’u pranuar në parti, duhej që edhe
ai ta ndihmonte shtetin me shërbime të
veçanta, prandaj ai duhej takuar dhe
t’i merrej mendimi nëse ishte dakord
kështu. Pas takimit me Saliun nëTiranë
dhe pasi mori miratimin e tij, i vëllai (i cili

Xhelal Mziu: Në Dibër
përmbysim PS

BASHA:

TË DISTANCOHEMI NJË HERË E MIRË NGA DIKTATURA

"Ka ardhur koha që shoqëria të çlirohet njëherë e
mirë nga prangat që i mbajnë akoma duart e lidhura.
Asnjë xhelat i djeshëm nuk mund të jetë një shenjtor i
sotëm, ndaj angazhohem për miratimin e një ligji për
pastrimin e figurës që nuk do të jetë vetëm një distancim
njëherë e mirë nga diktatura gjakatare 50-vjeçare,
por edhe një apologji për 30 vite të munguara. Ne u
detyrohemi kaq atyre që jetën e humbën nga armët e
regjimit gjakatar, atyre që u lindën apo rritën në kampet e internimit apo u dergjën burgjeve apo kulakëve

BRAHO:

të diktaturës të dhunuar nga një pushtet që kapardisej
në luksin e bllokut të udhëheqjes, ndërsa populli terrorizohej dhe zhytej në mjerim të paimagjinueshëm...
Ne do të garantojmë që ky kapitull i errët i historisë
tonë të mos rikthehet më në asnjë formë dhe në asnjë
mënyrë dhe këtë kujtesë historike, këto viktima, këto
heronj të kësaj kohe t’i kemi gjithmonë në zemër si
shembuj dhe frymëzim të kurajës së një kombi që ecën
i sigurt drejt destinacionit të vet perëndimor, europian
dhe euro-atlantik", tha Basha.

BERISHA AGJENT I UDB

Në librin e tij“Masakroni Servet Pëllumbin”, Spartak
Braho hedh dyshime se Berisha ka qenë dhe spiun i UDB
Jugosllave.“Berisha ka qenë, është dhe do të mbetet një
kapter i zellshëm i politikës serbe sepse ai është plotësisht
dhe e vërtetuar, ka qenë është dhe do të mbetet një hije
e shkruajtur në dosjet e zbulimeve të fshehta jugosllave.
Padyshim që këtë fakt e dëshmon jo vetëm prania fizike e
këtij agjenti, dokumentacionet e rekrutimit të këtij agjenti,
për këtë fakt dëshmojnë dhe janë në dijeni mjaft agjenci
sot nuk jeton, pasi ka vdekur nga zemra
dhe që ishte i vetmi person pozitiv në
fisin tyre) u kthye nëTropojë”, thuhet në
dokumentin e Ali Anadollit, të siguruar
nga deputeti Braho. Më tej tregohet se
Berisha u bashkua me Sigurimin dhe
ka marrë pseudonimin “Penicilina”.
Pasi u bashkua me Sigurimin ai u bë
pjesë e partisë, theksohet më tej. “Pas
disa kohësh, bashkë me kryetarin e
Degës, u nisën me makinën e tij për
në Tiranë dhe u takuan me persona të

të tjera të zbulimeve të huaja. Këtë e dëshmon më së miri
dhe tërë vijimësia dhe vija e sjelljes dhe e qëndrimeve që
ka mbajtur Sali Berisha gjatë këtij dhjetëvjeçari në favor
të Serbisë dhe Millosheviçit. Padyshim që Millosheviçi
iku, por dosja e Berishës ka mbetur në sirtarët e UDB-së
jugosllave. Kështu që ajo dosje do të bjerë në ustallarë të
rinj, shefa të rinj dhe varet se me çfarë zelli dhe si do ta
përdorin ata përsëri Berishën dhe të tjerë që mban ai në
krah”, ka thënë Braho.

Ministrisë së Punëve të Brendshme, të
cilët e tërhoqën Saliun në bashkëpunim,
me pseudonimin “Penicilina” dhe pas
kësaj, iu miratua edhe kërkesa për të
hyrë në parti. Sali Berisha u studiua
mirë nga Sigurimi i Shtetit dhe pranimi
për rekrutimin e tij lidhej me ambicien
e madhe për karrierë. Në atë kohë
ishte rregull që dosje e kuadrit që bashkëpunonte me Sigurimin e Shtetit nuk
ruhej në Komitetin Ekzekutiv të Rrethit,
por nga Drejtori në Drejtorinë e Punëve

të Brendshme në Ministri. Kur erdhi
në pushtet, jo më kot, Sali Berisha e
futi në burg ish-drejtorin në ministri,
Zef Loka, një burrë i ndershëm që e
kishte ndihmuar shumë Sali Berishën
në zgjidhjen e çdo problemi familjar”,
thuhet në raportin e Anadollit, një pjesë
e të cilit është bërë dhe pjesë e librit
të zotit Spartak Braho “Masakroni
Servet Pëllumbin”. Pra nëse PD shkon
te lustracioni, Berisha është kryesori që
rrezikon largimin.

Në një intervistë televizive
drejtuesi politik i qarkut Dibër i
PD-së, Xhelal Mziu u shpreh se
është absurde që tani një deputeti
i duhen 14500 vota, ndërsa në
qarkun e Vlorës, ku është kryeministri, një deputeti i bie rreth
9000 vota. Mziu tha se qytetarët
e qarkut të Dibrës me zor presin
që t’i japin një votë kundër kësaj
qeverie në zgjedhjet e 25 prillit.
“Dibra ka pasur 6 mandate dhe
u hoq një mandat. Është absurde
që tani një deputeti i duhen 14500
vota, ndërsa në qarkun e Vlorës,
ku është kryeministri, një deputeti
i bie rreth 9000 vota. Pra, 2 deputetë të Dibrës janë të barabartë
me 3 deputetë të Vlorës. Sipas mesatares së Vlorës, qarku i Dibrës
duhet të kishte 8 deputetë dhe jo
5 sikurse ka tani. Kjo nuk varet
në dorën tonë, por jam i bindur që
koalicioni ynë do të marrë 4 nga 5
mandate në Dibër. Kjo do të jetë
një fitore e thellë”, tha ai.

Fushata, Edi Rama
poston foto të
poliklinikës në Vlorë

Kryeministri Edi Rama ka
publikuar disa foto të poliklinikës shëndetësore të Vlorës, si ka
qenë dhe si është transformuar.
Përmes një postimi në Facebook, Rama shkruan se puna për
transformimin e infrastrukturës
së shëndetësisë apo pastrimin e
qelizave kanceroze të ryshfetit
e abuzimit do të vijojë. Sipas tij,
qeveria aktuale mund të çojë përpara punën dhe të fitojë këto sfida.
"Kjo ishte për dekada e dekada,
Poliklinika e Vlorës dhe kjo është
sot, por natyrisht s'ka mbaruar
as puna për transformimin rrënjësor të krejt infrastrukturës së
shëndetësisë, njësoj si këtu, as
beteja për pastrimin me rrënjë
nga sistemi shëndetësor i qelizave
kanceroze të ryshfetit e abuzimit!
Po kush tjetër përveç nesh mund
ta vazhdojë këtë punë e ta fitojë
këtë betejë? Askush tjetër natyrisht dhe kush nuk e kupton këtë,
nuk kupton as se sa shumë që ka
për të humbur...", tha ai.
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Fatura e majme e zgjedhjeve, 35.5 milionë dollarë nga buxheti i
shtetit shkojnë për procesin, 130 milionë lekë për partitë politike
Janë rreth 35.5 milionë dollarë të parashikuara nga buxheti i shtetit të cilat do të mbulojnë
shpenzimet për zgjedhjet e 25 prillit. Kjo shifër
mund edhe të rritet në vijim, duke e bërë Ministrinë e Financave të parashikojnë edhe shtesa të
reja nga fondi rezervë i Këshillit të Ministrave. Në
Fletoren Zyrtare u publikua shifra prej 130 milionë
lekësh apo rreth 1.3 milionë dollarësh që do t’u
shpërndahet partive politike për të përballuar
kostot e fushatës. Shuma është sa dyfishi i fondeve
që partitë përfituan në zgjedhjet e përgjithshme të

vitit 2017. Ndërkohë, që pak ditë më parë Ministria
e Financave paraqiti në Kuvend kostot buxhetore
për sistemin e identifikimit biometrik, i cili do t’u
kushtojë xhepave të taksapaguesve shqiptarë jo
pak, por rreth 24 milionë dollarë, apo rreth 20
milionë euro. Shifër që shkaktoi jo pak debate
në Kuvend, duke parë se deputetët e opozitës
pretenduan se shifra fillestare për të cilën partitë
kishin rënë dakord ishte rreth 15 milionë euro.
Kostoja më e madhe ka të bëjë me teknologjinë.
Dy ditë më parë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve

zhvilloi një demonstrim të mënyrës së identifikimit biometrik. Për identifikimin e zgjedhësve do të
implementohet sistemi Elektronik i Identifikimit
të Votuesve (SEIV) dhe do të përdoren Pajisje
Elektronike të Identifikimit (PEI) të vendosura në
çdo qendër votimi, të cilat do të sigurojnë identifikimin e saktë të zgjedhësve, bazuar në regjistrin
elektronik të mbajtur në pajisje. Testimi i pajisjes
u krye nga dhjetëra zgjedhës të rekomanduar për
të qenë testues nga partitë politike. Identifikimi
elektronik i zgjedhësve do të parandalojë votimin

e shumëfishtë dhe votimin për llogari të personave
të tjerë. Pajisja siguron evidentimin qartë dhe në
mënyrë të pakontestueshme rastet e mësipërme.
Personat përgjegjës me këtë rast dënohen penalisht. Zgjedhësi në ditën e votimit do të paraqitet
në qendrën e tij të votimit me letërnjoftim ose
pasaportë biometrike, për tu identifikuar përmes
pajisjes PEI, ku përveç dokumentit të identifikimit
do të lërë edhe gjurmët daktiloskopike (shenjat e
gishtërinjve), të cilat do të shërbejnë për evidentuar
rastet e votimit të paligjshëm.

Gratë e larguara akuza se janë përdorur për interesa të partisë

112 gra të LSI në Berat bashkohen me PS, kritika
e sulme ndaj çiftit Meta-Kryemadhi, Veliaj thirrje
militantëve të braktisin partinë e presidentit
Sidorela BRAÇJA

P

lot 112 gra nga strukturat e
Lëvizjes Socialiste për Integrim të Beratit, janë larguar
nga kjo parti për tu bashkuar
me Partinë Socialiste. Ka qenë kryetarja e Gruas së Rajonit nr. 2 të LSI
Berat, Entela Vreko ajo që ka folur
në emër grave të larguara nga LSI.
Vreko u shpreh se ishte një vendim
i vështirë, por i pashmangshëm për
të dhe të gjitha gratë e tjera, që kanë
kontribuuar në LSI që nga krijimi
i saj. “Jemi 112 anëtare të LSI-së që
kemi vendosur të largohemi nga
LSI dhe ti bashkohemi PS-së. Jam
e keqardhur që LSI është kthyer në
një parti klanore dhe farefisnore.
Pakënaqësitë tona kanë filluar që në
vitin 2015 me eksperimentin që lidershipi i LSI-së ka bërë kryesisht me
Bashkinë e Beratit. Modeli që LSI solli
në Bashkinë e Beratit ishte një model
qeverisje i dështuar që në nisje, si pasojë e vendosjes së një kryetari hajdut,
imoral, tinëzar dhe shpirtëzi. Ky ishte
modeli i korrupsionit, nepotizmit,
ryshfetit dhe pabesisë që vuajtën jo
vetëm anëtarët e LSI-së por gjithë
qytetarët e Beratit”, tha ajo. Ndër të
tjera, ajo u shpreh se nuk mund të
vazhdonin të ishin më pjesë e kësaj
partie.Vreko bëri me dije në këtë parti
janë përdor dhe kanë votuar ato që i
janë kërkuar.“Tendera korruptivë dhe
pa cilësi, punësime nepotike dhe me
pagesë si dhe imoralitet pa fund. Sot
LSI këtë model na e risjellë si qelibar
kandidat për deputet. Si mund të jemi
ne më pjesë e kësaj partie dhe të votojmë këto modele që na imponohen
nga lartë? Si mund t’ja bëjmë ne këtë
qytetarëve të Beratit dhe fëmijëve
tanë? Ne nuk ja lejojmë më vetes të
përdoremi dhe ripërdoremi për interesat e ngushta familjare të askujt.
Na ngelet vetëm një gjë për të bërë,të
ikim për të mos turpëruar veten tonë”,
u shpreh Vreko.
Reagon Rehovica
Pas largimit të tyre ka reaguar
edhe Gledion Rehovica. Ai e ka
cilësuar largimin si pastrimi i llumit
të LSI-së. Sipas tij, ky pastrim do të
vazhdojë edhe në vijim, duke goditur presidentin në këtë mënyrë. “Ju
e patë edhe sot që jemi në kuadrin
e vazhdimit të pastrimit të LSI-së
nga llumi, pastrim që do të vazhdojë

VALË LARGIMESH NGA PARTIA E PRESIDENTIT
Prej disa javësh tashmë vijojnë largimet nga
radhët e Lëvizjes Socialiste për Integrim dhe
qindra anëtarë dhe simpatizantë të saj drejt PS.
Lëvizjet e figurave të larta politike nga njëri kamp
në tjetrin në këtë prag fushate për zgjedhjet e
përgjithshme kanë ndodhur edhe para pak kohësh.
Ishin rreth 70 anëtarë të Lëvizjes Socialiste për

Integrim braktisën këtë forcë politike dhe u bashkuan me Partinë Socialiste. Bëhet fjalë për anëtarët
e njësisë numër 8 në kryeqytet të cilët, janë larguar
nga LSI dhe kanë shkuar drejt Partisë Socialiste.
Po ashtu, edhe nga dega e kësaj partie në Kombinat
120 anëtarë në mënyrë demostrative kaluan nga
kampi i LSI në atë të PS-së.

KRYEMADHI:
Nuk na shqetësojnë
fare largimet

“

Jemi 112 anëtare të LSI-së që kemi vendosur të largohemi nga LSI dhe ti bashkohemi
PS-së. Jam e keqardhur që LSI është kthyer
në një parti klanore dhe farefisnore. Pakënaqësitë tona kanë filluar që në vitin 2015
me eksperimentin që lidershipi i LSI-së ka
bërë kryesisht me Bashkinë e Beratit...
edhe në ditët e javët në vazhdim”,
ka thënë Rehovica.
Veliaj thirrje për tu bashkuar PS
Kryebashkiaku i Tiranës Erion
njëkohësisht edhe drejtuesi politik
i Partisë Socialiste për Qarkun e Tiranës i ka bërë thirrje nga Rrogozhina
të gjithë të zhgënjyerve të LSI dhe PD
të bashkohen me Partinë Socialiste.
Ai u shpreh se Partia Socialiste ka
vend për të gjithë ata të cilët janë
larguar nga këto parti pasi sipas tij
kjo parti është drejtimi i duhur. “Ne

si PS jemi krahëhapur. Ndaj dhe
ftesa jonë për demokratët, por edhe
për ata të fundit që kanë mbetur te
LSI-ja duhet të jetë: eja në një familje
që nuk tradhton dhe nuk e lë kurrë
fushën dhe përgjegjësinë politike”,
tha ai. Sakaq,Veliaj bëri me dije se LSI
sipas tij ka sjell figurat e ricikluara në
këtë qytet.Teksa foli për programin e
LSI,Veliaj u shpreh se ato që kjo parti
premton, tashmë nga ana e qeverisë
këto premtime janë realizuar.“Ata po
sjellin më të lodhurit për t’i ricikluar

Kryetarja e LSI-së Monika
Kryemadhi një ditë më parë
foli sa i përket të larguarve
nga partia e saj. Kryemadhi
u shpreh se ndan të njëjtin
mendim me presidentin duke
i cilësuar si llum, ndërsa shtoi
se ata hiqen sikur janë larguar
por në fakt janë përzënë nga
LSI. Kryemadhi u shpreh se
rezultatet e LSI-së do të jetë
surprizë për të gjithë opinionin
publik. “Sigurisht që kam të
njëjtin mendim. Çdo figurë që
shitet sikur ka ikur nga LSI-ja,
në fakt e ka larguar LSI-ja. Nuk
ka asnjë lloj shqetësimi për LSInë, pasi mosha 18-24 vjeç do të
jenë bindshëm votuesit e partisë
tonë. Njerëzit që kanë frikë bërtasin për sondazhet. Rezultatet
e LSI-së do të jenë surprizë për
mediat dhe opinioni publik, por
jo për vetë LSI-në”, tha ai.
në Rrogozhinë, ndërkohë që ne po
sjellim më të mirët, të rinjtë që kanë
energji për ta çuar vendin përpara,
sepse ky është drejtimi duhur. Një pjesë
të gjërave që Luli me Monikën premtojnë ne tashmë i kemi bërë, si: nafta për
fermerët, taksa për turizmin, taksa për
biznesin e vogël”, u shprehVeliaj.

Vasili akuza qeverisë
për vaksinimin
e personaliteteve

Nënkryetari i LSI Petrit Vasili ka
hedhur akuza në drejtim të qeverisë sa
i përket vaksinimit të personaliteteve.
Me anë të një postimi në rrjete sociale,
ai e cilësoi si sevap propagandistik
qesharak nga ana e qeverisë. Ndër
të tjera, Vasili u shpreh se situata
nga pandemia në vend sa vjen edhe
rëndohet, ndërsa theksoi se vaksinat
e sigluara nuk mjaftojnë për vaksinimin e popullsisë. “Ramavaksinimi i
personaliteteve shkeli çdo kriter dhe
indikacion shkencor mjekësor, që na
mëson se më të rrezikuarit biologjikisht nuk vlerësohen duke u lidhur
as zanatet apo meritat e tyre, por me
riskun shëndetësor. Ramavaksinimi i
personaliteteve një veprim qesharak
propagandistik vetëm sa krijoi një
pështirosje kolektive dhe nuk ndryshoi asgjë në administrimin e falimentuar të pandemisë nga kryeministri
me i paaftë, që është parë ndonjëherë.
9 mijë vaksina nuk mjaftojnë as për
15% të mjekëve, infermiereve dhe
personelin shëndetësor të Shqipërisë,
ndërsa për të moshuarit janë aktualisht vetëm disa dhjetëra vaksina në
dispozicion”, tha ai.

Spahia: Rama po
injekton propagandë
në vend të vaksinës

Ish-deputeti i Partisë Demokratike, Bardh Spahia ka reaguar sa i
përket numrit të vaksinave të ardhura
në vend. Me anë të në postimi në rrjetet sociale ai shkruan se kryeministri
Edi Rama më shumë ka injektuar
propagandë sesa ka sjellë vaksina
anti-Covid në vendin tonë. Spahia
nënvizoi se kryeministri Rama nuk
ka siguruar vaksinë më shumë se
për pesë mijë njerëz dhe se pjesa
tjetër është vetëm një propagandë
qeveritare. “Edi Rama është bërë
qesharak teksa sillet lart e poshtë
dhe flet për proces vaksinimi kur
në fakt më i madh është shpenzimi
për propagandën se numri i vaksinimeve. Prej fillimit të janarit Edi
Rama vetëm gënjen e mburret se ka
siguruar me talentin prej lypësi, sasi
të konsiderueshme vaksinash duke
dhënë edhe afate herë në javën e tretë
të janarit, pastaj në shkurt”, tha ai.
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Petro Koçi: Basha dhe Meta janë helmuar nga vaksina “Berisha”,
qytetarët do e ndëshkojnë këtë treshe me votë në 25 prill
Kreu i Partisë Socialiste të Fierit, njëherësh
zv/ministri i Mbrojtjes, Petro Koçi ka shpërthyer
në akuza të forta në adresë të presidentit Ilir
Meta, ish-kryeministrit Sali Berisha dhe kreut të
Partisë Demokratike, Lulzim Basha. Përmes një
statusi në rrjetet sociale, numri një i socialistëve
të Fierit shprehu bindjen se Basha dhe Meta janë
helmuar nga vaksina “Berisha”, siç e quajti ai
ish-kryeministrin, ndërsa theksoi se qytetarët
do e ndëshkojnë këtë treshe me votë në 25 prill.
“Marrëzia kolektive në Partinë Demokratike
kur braktisën besimin e popullit dhe dorëzuan
mandatet ka vetëm një emër: Të gjithë duke fil-

luar nga Lulzim Basha dhe deri te ata të fundit
kanë bërë vaksinën Berisha! Vaksinën Berisha
e hëngri dhe Lëvizja Socialiste për Integrim,
duke filluar nga Ilir Meta i pari! Tani këta duan
që në 25 prill këtë vaksinë t’ia ngulin popullit”,
shkruan ai. Ndërkohë po dje zv/ministri ka
shpërthyer sërish në sulme e kunja në adresë të
opozitës së bashkuar të udhëhequr nga Partia
Demokratike e Lëvizja Socialiste për Integrim.
Përmes një statusi në rrjetet sociale e teksa ndan
detaje nga takimi, Koçi thekson se PS është parti
që ndërton, ndërsa opozita sipas tij, nuk duhet
votuar pasi e vret shpresën. “Një ditë superak-

tive në selinë e PS Fier. Ndërsa Kryeministri
vazhdonte inspektimet e punëve dhe projekteve
në territorin e bashkisë tonë strukturat organizative të PS vijonin takimet për të përmirësuar
efektivitetin e angazhimeve për stinën politike
pragzgjedhore. 4 mbledhje njëorëshe pune
radhazi përveç punës së përditshme në zyrat e
secilit rajon. Ne ndërtojmë, ata vrasin shpresën!
Ne sjellim ndryshimin, ata sjellin prapakthimin”,
shkruan ai. Më herët, kreu i Partisë Socialiste
për Fierin, Petro Koçi ka hedhur akuza të forta
në adresë të opozitës së bashkuar. Përmes një
statusi në rrjetet sociale, zoti Koçi u shpreh se

Partia Demokratike është parti e krimit dhe
dështimit, ndërsa sipas tij, Lëvizja Socialiste
për Integrim është “Miss Babëzia”. “Socialistët
fierakë nuk ndalen. Tani është koha të takojmë
njerëzit derë më derë, por duke respektuar rigorozisht rregullat shtetërore anticovid. Partia
Socialiste sjell ndryshimin dhe shpresën me
punë dhe projekte. Partia Demokratike është
partia e krimit dhe dështimit. Kurse Lëvizja
Socialiste për Integrim është“Miss Babëzia”. Ato
bashkë përfaqësojnë prapakthimin. LSI-ja, Miss
Babëzia; Ne ndërtojmë; Ata vrasin shpresën”,
nënvizoi kreu i PS Fier, Petro Koçi.

Manjani: Qeveria të gjobisë Metën dhe jo qytetarët, madje PS ta shkarkojë

Plas lufta mes Metës dhe ish-ministrave të tij,
Manjani e Naço ironi e akuza ndaj presidentit,
“shuplakë” për angazhimin në fushatë
Rigels SELIMAN

N

dizet lufta mes presidentit
Ilir Meta dhe ish-ministrave të Lëvizjes Socialiste
për Integrim. Presidenti
Meta prej kohësh është zhveshur
nga kostumi i kreut të shtetit dhe
ka zbritur në terren, duke u marrë
me politikë, ndërkohë që gjatë një
prononcimi për mediat javën që lamë
thumboi të larguarit nga ish-partia e
tij, LSI-ja, të cilët i cilësoi si“llum”. Por
nuk ka vonuar edhe përgjigjja e një
prej protagonistëve, ikja e të cilit nga
Lëvizja Socialiste për Integrim tek
Partia Socialiste, bëri shumë bujë të
madhe dhe u konsiderua nga analistët
dhe politikanët si një lëvizje që do të
dëmtojë tej mase partinë e Kryemadhit. Bëhet fjalë për ish-ministrin e
Drejtësisë, Nasip Naço, i cili i është
përgjigjur dje “flakë për flakë” zotit
Meta. Nga qyteti i Beratit, ku ishte i
pranishëm mes shumë grave anëtare
të LSI që publikisht dje u larguan nga
kjo parti, për t’u bashkuar me PS,
ish-ministri Naço u pyet në lidhje me
deklaratat e fundit të presidentit Ilir
Meta. Prerë dhe me ironi deri diku
therëse, zoti Naço deklaroi se ai nuk
kishte asnjë koment më shumë se të
thoshte që nuk pret asgjë nga ajka
e kombit në këtë drejtim. “Nuk kam
asnjë koment më shumë, se të them
nuk pres asgjë nga ajka e kombit në
këtë drejtim, nuk dua të merrem me
të kaluarën, por me të tashmen dhe të
ardhmen e Shqipërisë. Ju keni qenë i
pranishëm me takimet që kemi bërë,
sot duke respektuar rregullat anti-COVID. Në mënyrë vullnetare 120
gra, të pastra, dhe jo llumi, mbështesin
Partinë Socialiste për mandatin e tretë
për një Shqipëri europiane”, deklaroi
ish-ministri i Drejtësisë nga radhët
e Lëvizjes Socialiste për Integrim,
tashmë i neutralizuar në socialist, zoti
Nasip Naço.
Manjani kritika Metës
Por nuk është vetëm zoti Naço, i
cili i është përgjigjur presidentit Ilir
Meta, pasi ndaj këtij të fundit shumë
rezerva ka shfaqur ditët e fundit edhe
një tjetër ish-ministër i Drejtësisë nga
radhët e Lëvizjes Socialiste për Integrim, Ylli Manjani. Përmes një statusi
në rrjetet sociale, zoti Manjani i ka
kujtuar ditën e djeshme presidentit

META:

RAMA MERR LLUMIN E LSI DHE E SHET SI AJKËN E PS

“Nuk ka Ilir Meta shqetësimin e LSI, nuk është
nga ata që ndërrojnë parti, por nga ata që themelojnë
parti. E dyta, i vetmi shqetësim që kam unë, është
se kështu siç po sillet ai, do e trefishojë, se u ka
treguar se si merr llumin e LSI dhe e shet si ajka e
PS dhe shqetësimi im është kush e duron Monikën

që do të thotë se ja ku dallon drejtimi i një partie
nga një burrë e një grua. Problemi është biznesi i
arbitrazheve, problemet e shqiptarëve, Ilir Meta do
të jetë rrugëve të Tiranës, të Vlorës, kudo që populli
të ketë besim te demokracia”, deklaroi të premten
që lamë pas presidenti Ilir Meta.

Felaj: Në mandatin
e tretë, PS do ketë
prioritet të rinjtë

Deputetja e Partisë Socialiste
për Qarkun e Beratit, Ermonela Felaj
ka zhvilluar një takim me qytetarët
të zonës së saj elektorale, ndërsa
shprehet se në mandatin e tretë, sipas
saj, PS do të ketë prioritet të rinjtë.
Lajmin e ka ndarë vetë deputetja Felaj në rrjetet sociale.“Me votuesit për
herë të parë të Kuçovës, Perondisë
dhe Kozares , në takime të ndara;
folëm për rëndësinë e të drejtës së
votës, pjesëmarrjes aktive të tyre ,
për politikën dhe impaktin që ajo
nxit tek një sapo 18-vjeçar. E gjitha
ishte dhe shumë argëtuese por dhe
aq motivuese, kur konstatoje se ishin
të informuar për lidhjen e politikës me
nevojat bazë, për besimin që ajo duhet
të përçojë vijimisht dhe mbështetjen
që duhet të japë. E lumtur që PS është
tërheqëse për këtë kategori sepse kjo
fashë moshore është shpresa jonë për
të ardhmen e jo thjesht atë partiake
por të vendit tonë! PS për të rinjtë, PS
me të rinj”, shkruan Felaj.

Dhima: PS ka prioritet
punën, opozita gjumin

Meta që nuk ka punë që të merret me
fushatë dhe politikë sikundër po bën,
pasi sipas tij, atij nuk i lejohet për sa
kohë është kreu i shtetit. Madje, me
tone të ashpra dhe i revoltuar zoti
Manjani i ka bërë thirrje qeverisë që
të mos përdorë standard të dyfishtë,
ku Policia e Shtetit mbyt me gjoba
qytetarët dhe presidentin Meta që
bën takime elektorale, duke shkelur
kështu edhe masat anti Covid-19
e toleron. Sipas tij, është skandal
që Meta merret me politikë. “More
dakord jam që Ilir Meta, Presidenti i
Republikës, nuk ka punë me fushatën
elektorale të partive. As me fushatën
e LSI.Të paktën për sa kryen detyrën
e Presidentit, nuk lejohet. Nuk shkon.
Le pastaj këto vizitat e padukshme,
siç thotë Rama që "i bën natën". Janë
bajate, nëse janë të vërteta. Por nëse
vizitat e Metës janë bajate, gjobat
ndaj njerëzve që presin Metën janë
të poshtra! Hakmarrëse! Të padrejta!
Asnjë lidhje me ligjet e shtetit nuk

MANJANI “I PËRVISHET” METËS: NUK MUND
TË QUASH LLUM ISH-BASHKËPUNËTORËT
“E kam shumë të vështirë ta
besoj që ky është leksiku politik i
Ilir Metës. Aq më tepër me fjalë të
tilla.Të larguarit nga LSI-ja nuk janë
larguar nga partia, janë përzënë, në
një mënyrë apo tjetër iu është treguar
dera. LSI-ja nuk duhet të ketë koment
për zgjidhjet e kujtdo që ka shërbyer
kanë! Sinqerisht nuk e kuptoj përse
pushteti kërcënon njerëz që presin e
përcjellin Presidentin, që politikisht
e prezantojnë si të dobët dhe pa
vlerë”, shkruan ai. Më tej ish-ministri
Manjani i sugjeroi edhe disa këshilla
mazhorancës qeverisëse socialiste, të
cilës i kërkoi që ta diskreditojnë publikisht presidentin Meta, madje edhe
ta shkarkojnë nga kreu i shtetit, duke
qenë se ai është një lojtar i fortë politik

në LSI dhe nuk është më pjesë e saj.
Kështu e do rregulli i mirënjohjes,
sepse secili nga ata ka kontribuar sa
ka ditur, si ka ditur. Etiketimi “llum”
është i tepërt”, deklaroi të premten
që lamë pas ish-ministri i Drejtësisë
nga radhët e Lëvizjes Socialiste për
Integrim,Ylli Manjani.
që vë në rrezik Partinë Socialiste.“Duhet ta ndajnë mendjen ose Presidenti
i rrezikon elektoralisht dhe duhet ta
sulmojnë, ose ai s’ka vlerë dhe ta degjenerojnë.Ta shkarkojnë madje, pse
jo?! Logjika e ftohtë sugjeron që duhet
ta injorojnë. Por në çdo rast llogaritë i
kanë meTë, jo me njerëzit që gjobisin
për terror elektoral!! Dhuna është
gjithnjë arma e të dobëtit”, shkruan
ish-ministriYlli Manjani.

Deputetja e PS për Qarkun e
Fierit, Antoneta Dhima ka vijuar
takimet zonën e saj elektorale sa u
takon zgjedhjeve të 25 prillit, ndërsa
ka treguar arsyet se përse PS do të
marrë një mandat të tretë qeverisës.
Përmes një statusi në rrjetet sociale,
zonja Dhima shprehet se socialistët
kanë prioritet punën, ndërkohë që
opozita sipas saj, ka gjumin.“Punë
jo gjumë. S’ka kohë për pushim.
Mes socialistëve të vjetër e të rinj të
Fshatit të Ri, të cilët ndër vite kanë
dhënë kontributin e tyre dhe kanë
mbështetur Partinë Socialiste si
dhe gëzojnë respektin e banorëve
të zonës. Diskutuam dhe folëm së
bashku për investimet e shërbimet
e ofruara si nga ana e pushtetit vendor ashtu edhe nga ana e pushteti
qendror në këto vite qeverisje në
drejtim të përmirësimit të infrastrukturës rrugore, arsimore, shëndetësore, mbështetjen e fermerëve,
etj. PS Zharrëz. Bashkë Për Mandatin e Tretë”, shkruan Dhima.
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PD akuza qeverisë: Rama shkaktar për varfërinë në familje,
shpenzon taksat e qytetarëve për luks qeverie e fasada

Ish-deputetja e PD-së, Albana Vokshi ishte
ditën e djeshme pranë banorëve të Laprakës, të
cilët u shprehën se një nga shqetësimet që kanë
janë legalizimet. Vokshi e akuzoi qeverinë se
ka bërë vetëm propagandë dhe nuk ka dhënë
asnjë legalizim në këtë zonë. Ajo u shpreh se
kjo zonë është e diskriminuar nga qeveria dhe
nga Bashkia eTiranës, të cilat kanë dhënë vetëm
premtime boshe. SipasVokshit banorëve u takon
legalizimi me ligj kështu që duhet zbatuar menjëherë. Ajo u shpreh se kjo zonë është e diskriminuar nga qeveria dhe nga Bashkia e Tiranës, të
cilat kanë dhënë vetëm premtime boshe. Sipas
Vokshit, banorëve u takon legalizimi me ligj

kështu që duhet zbatuar menjëherë. Ajo u bëri
thirrje banorëve që në zgjedhjet e 25 prillit teksa
do të votojnë të mendojnë për veten e tyre dhe
fitimin që do të kenë.“Vetëm propagandë është
bërë, asnjë legalizim në këtë zonë. Jo vetëm
zonë e palegalizuara, por e diskriminuar nga
Bashkia e Tiranës dhe qeveria. Zonën e kanë
urbanizuar vetë banorët me djersën e tyre.
Nuk shprehen banorët nga frika, por shpirti
u ka ardhur aty ku nuk mban më. Mundi dhe
djersa e shqiptarëve po fshihen nga propaganda
dhe premtimet boshe të qeverisë. Ju takon me
ligj, nuk ka nevojë as për presione dhe as për
lëmoshë.Të zbatohet ligji menjëherë. Ligji është

i qartë dhe gjithsecili të bëhet pronar. Në datën
25 ku gjithsecili duhet të hedhë votën në kutinë
e votimit të mendojë për veten në radhë të parë.
Më datë 25 prill Edi Rama do të humbë dhe do
të fitoni ju”, tha Vokshi. Po ashtu dhe ish-deputetja e Partisë Demokratike, Jorida Tabaku
zhvilloi disa takime me bizneset ku u shpreh
se shteti është duke i varfëruar qytetarët dhe
duke mos menduar fare për ta. Tabaku akuzoi
kryeministrin Edi Rama si shkaktar për falimentin e bizneseve dhe varfërinë në familje. Ajo u
shpreh se kryeministri di vetëm të shpenzojë
taksat e shqiptarëve për darka luksoze, luks
qeverie e fasada ndërkohë që bizneset zhyten

në krizë. Ish-deputetja u shpreh se kjo situatë
katastrofike do të mbarojë atëherë kur Rama
do të humbasë dhe qeveria e re do të kujdeset
për çdo qytetar. “Shteti as që ekziston për të
ndihmuar në këtë kohë krize të rëndë dhe mendon vetëm si të marrë edhe qindarkat e fundit
përmes taksave. Kur bizneset janë në faliment,
familjet janë në varfërim. Rama i ka shpenzuar
taksat e shqiptarëve për darka luksoze, fasada
ministrie dhe luksin e qeverisë ndërsa bizneset
zhyten në krizë. Ne do të kthejmë faqen e kësaj
situate katastrofike.Tirana do të fitojë dhe do të
humbasë Rama. Familjet shqiptare do të kenë
një qeveri që i shërben atyre”, tha Tabaku.

PD akuza Ramës: Propaganda nuk zgjidh problemet e qytetarëve

Basha dhe PD i përgjigjen Ramës: Askush nuk
mund të tallet me qytetarët, s’mbajte premtimin
për çmimin e energjisë, në 25 prill largohesh
Aleksandra HOXHAJ

K

ryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha me anë
të postimi në rrjetin e tij
social Instagram ditën e
djeshme publikoi një prej premtimeve të pambajtura të kryeministrit
Edi Rama. Duke kujtuar se kanë
mbetur edhe 62 ditë nga zgjedhjet
e 25 prillit. Sipas kryedemokratit,
Rama premtoi uljen e taksës për
faturën e energjisë për familjet dhe
nuk e mbajti premtimin. Basha shtoi
se Shqipëria ka çmimet më të larta në
rajon të energjisë.“62 ditë deri më 25
prill, 100 dështimet e Edi Ramës në 8
vite. Rama premtoi uljen e taksës për
faturën e energjisë për familjet. A e
ka mbajtur këtë premtim? Përgjigja
jo. Jo vetëm për bizneset, Shqipëria
ka çmimet më të larta në rajon për
energjinë e familjarëve, sipas Eurostat”, tha Basha.
PD akuza qeverisë
për mashtrime elektorale
Ndërsa pas takimit të kryeministrit Edi Rama në Elbasan, reagoi
Sekretari i Përgjithshëm i Partisë
Demokratike, Gazment Bardhi, njëkohësisht dhe drejtuesi politik i këtij
qarku. Bardhi theksoi se Elbasani
është qarku më i varfër në vend dhe
sipas tij 75 mijë qytetarë janë larguar
për shkak të papunësisë dhe braktisjes që u ka bërë qeveria qytetarëve.
Sipas tij në 8 vite nuk ka pasur asnjë
mbështetje për këtë qark. “Edhe pse
viziton Elbasanin, Edi Rama sërish
refuzon të prekë realitetin e vërtitet
me orë të tëra në sferën e tij imagjinare
të sukseseve e mrekullive që i prek
vetëm ai dhe miqtë që e shoqërojnë.
Pas 8 viteve të rilindjes, Elbasani është
qarku më i varfër në vend dhe 75 mijë
qytetarë janë larguar për shkak të
papunësisë, mungesës së shanseve,
dhe braktisjes që i ka bërë qeveria
qytetarëve. Asnjë investim dhe asnjë
mbështetje për qarkun Elbasan në
8 vite. Nëse do të shohësh si është
gjendja, futu në çdo lagje të qytetit, apo
në çdo fshat të kësaj zone. Pamundësi,
skamje dhe të moshuar që luten mos
të kenë halle me shëndetin se nuk
përballojnë dritat, jo më spitalet. Ato
biznese që mbijetojnë, ia dalin falë

SPAHO: PROPAGANDËN E RAMËS E SHKËRMOQ REALITETI
Drejtuesi politik i PD-së për Qarkun e Korçës, Edmond Spaho dje foli
për procesin e rindërtimit për të cilin u
shpreh se ka ngelur në vendnumëro pasi
kryeministri Edi Rama di të bëjë vetëm
propagandë. Spaho u shpreh se realiteti
i shtëpive të shkatërruara e shkërmoq
propagandën. Sipas tij në 25 prill do të
vijë ndryshimi që të gjithë po e presin.
“Të gjithë pushtetarët, nga Rama tek

ministrat që erdhën dhe ikën në kohën e
tërmetit premtuan, që do rindërtohen të
gjitha shtëpitë e dëmtuara, por realiteti
shkërmoq propagandën dhe mashtrimet
e qeverisë në ikje. Me Ramën Shqipëria
mbeti në vend numëro! Në vend numëro
ka mbetur edhe procesi i rindërtimit të
shtëpive të dëmtuara nga tërmeti! Të
gjithë presin me padurim ndryshimin që
do të vijë në 25 prill”, tha Spaho.

Zhupa: S’mund
ta marrë mandatin
e tretë një grup
oligarkësh

Zëdhënësja e Partisë Demokratike, Ina Zhupa dje akuzoi qeverinë
se di të bëjë vetëm propagandë
dhe asnjë investim për qytetarët.
Zhupa u shpreh se nuk mund ta
marrin mandatin e tretë një grup
oligarkësh. “Shteti ligjor me Edi
Ramën dhe me ErionVeliajn, Arben
Ahmetaj, Belinda Balluku, nuk
funksionon. Ata nuk duan t’ia dinë
për ligjet, nuk duan t’ia dinë për
jetën e qytetarëve, nuk duan t’ia
dinë për strehimin e qytetarëve,
duan vetëm të bëjnë propagandë.
Duan vetëm të tregojnë që ata e
meritojnë mandatin e tretë ndërkohë që nuk kanë punuar asnjë
ditë për qytetarët, por vetëm për
veten e tyre, një grup oligarkësh
dhe klientë të pushtetit”, tha Zhupa.
punës së tyre, me administratën nëpër
këmbë që u vë gjoba e u merr frymën.
Të vetmet që po lulëzojnë, janë kurset
private të gjuhëve të huaja, sepse rinia
kërkon të largohet”, tha Bardhi. Ai e
akuzoi kryeministrin se është duke
bërë një mashtrim elektoral duke

Paloka: Nuk ka më
Rama çfarë t’iu ofrojë
shqiptarëve

Drejtuesi politik i partisë
Demokratike në Qarkut e Durrësit,
Edi Paloka, u takua dje me banorët
në zonën e ish-Kënetës, me të cilët
diskutoi mbi problematikat e tyre.
Paloka u shpreh se kryeministri Edi
Rama nuk ka bërë asgjë këta 8 vite
dhe nuk ka më çfarë t’i ofrojë këtij
vendi. Ai u shpreh se qeveria vetëm
ka vjedhur dhe atë do të vazhdojë të
bëjë. Sipas tij PD do t’u ofrojë zgjidhje
njerëzve jo mllef. “Në 25 prill jemi
përballë me një qeveri që praktikisht
ka dështuar në gjithçka. Pas 8 vitesh
marrin guximin dhe japin premtime.
Çfarë ka nisur Rama që do ta mbarojë, përveç vjedhjes që ka bërë 8 vite?
Pas 8 vitesh guxon dhe thotë se do
rregullojë ato që nuk i bëri për 8 vite.
Nuk ka më Rama çfarë t’iu ofrojë
shqiptarëve. Ne duhet t’iu ofrojmë zgjidhje njerëzve dhe jo mllef. Programi
i PD punohet prej dy vitesh dhe jo një
flluskë sapuni si Rama që premtoi
300 mijë vende pune, etj”, tha Paloka.

Teliti: PD ka një plan
për ta nxjerrë
vendin nga gremina

premtuar vende pune, shëndetësi
falas e ulje të energjisë elektrike.
Bardhi u shpreh se gjithë këto mashtrime nuk mund të zëvendësohen
me premtime dhe gënjeshtra të tjera.
Sipas tij Partia Demokratike ka një
vizion dhe një plan të qartë që ta kthejë
besimin e njerëzve tek një qeverisje e
mirë. “Dhe sot që ti qëndron me atë
mikrofon në dorë pa ndalim, qindra
të diplomuar po hyjnë e po dalin nga
orët e gjermanishtes. Mashtrimin elektoral të 300 mijë vendeve të punës
dhe shëndetësisë falas, të uljes së
çmimit të dritave dhe ushqimeve,
nuk mund ta zëvendësosh me të tjera
premtime dhe gënjeshtra të reja.
Banorët e Elbasanit duan ndryshim,
Shqipëria do ndryshim dhe kjo do
të ndodhë me 25 prill. Është e pandalshme e pashmangshme. Ne kemi
një plan, një vizion, dhe angazhimin

për të kthyer shpresën dhe besimin
e njerëzve tek politika dhe qeverisja
e mirë”, tha Bardhi. Edhe kryetari i
Forumit Rinor të Partisë Demokratike,
Belind Këlliçi foli për problemet e
qytetarëve ku akuzoi qeverinë se është
duke i anashkaluar madje dhe duke i
mohuar ato. Këlliçi tha se mohimi dhe
propaganda nuk janë një zgjidhje për
problemet e qytetarëve. Sipas tij duhet
t’i jepet përparësi infrastrukturës dhe
investimeve. “Problemet më emergjente të komunitetit, anashkalohen
ose mohohen nga Bashkia Tiranë e
qeveria. Probleme ka kudo ku shkojmë. Mohimi dhe propaganda nuk
i zgjidhin problemet e qytetarëve.
Gënjeshtra dhe manipulimi nuk jetojnë gjatë. Rrethinat e Tiranës duhet
trajtuar përparësish me investime në
infrastrukturë. Më 25 prill, bashkë për
ndryshimin”, tha Këlliçi.

Shefi i kabinetit të Partisë
Demokratike, Dorian Teliti në një
deklaratë për mediat pohoi se në 8 vite
qeverisje, kryeministri Edi Rama la në
baltë vendin. Teliti tha se Rama nuk
tërhiqet nga taksimi vrastar progresiv,
ndërkohë që theksoi se PD ka një plan
për ta nxjerrë vendin nga gremina.
“Shqiptarët nuk mund të përballojnë
të mbeten në vendnumëro edhe për
katër vite të tjera me Ramën. Është
koha për ndryshim sepse ata që e
lanë Shqipërinë në baltë nuk mund ta
çojnë atë drejt suksesit.Tani, dy muaj
para zgjedhjeve, përsëri Rama nuk
tërhiqet nga taksimi vrastar progresiv,
por premton të vazhdojë të taksojë
me të njëjtat taksa ata që marrin pagë
më të lartë se 400 mijë lekë të vjetra.
Partia Demokratike ka një plan serioz
pune për ta nxjerrë Shqipërinë dhe
ekonominë tonë nga gremina ku e ka
rrokullisur Edi Rama”, thaTeliti.
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Braçe i përgjigjet opozitës për vaksinimin: Neveri për ata që e quajnë
gjenocid, personalitetet janë të parët te grupi mbi 80-vjeçarët
Zëvendëskryeministri Erion Braçe ka hedhur akuza në drejtim të opozitës lidhur me vaksinimin e personaliteteve. Me anë të një postimi
në rrjetet sociale, teksa falënderon personalitetet
që u vaksinuan ditën e djeshme Braçe shkruan
se ka neveri për ata të cilët vaksinimin e personaliteteve e quajtën si gjenocid, duke shtuar
se personalitete janë të parët e vaksinimit mbi
80 vjeç.“Jetë të gjatë dhe, faleminderit për artin,
punën, vlerat, dinjitetin tuaj! Thonë pse po vaksinoni personalitete mbi 80 vjeç, është gjenocid,

kur në fakt ata janë të parët e vaksinimit te mbi
80-vjeçarëve! Neveri për ta! Ndërkohë edhe një
herë shumë faleminderit gjithkujt që u vaksinua
sot edhe si kontribut për të bindur gjithçka se
vaksinimi është jetik”, tha ai. Braçe vijoi më tej
duke përmendur akuzat e opozitës lidhur me
pandeminë. Ai u shpreh se opozita ka akuzuar
qeverinë lidhur me mungesën e vaksinës, ndërsa
tani lidhur me vaksinimin e personaliteteve.“Në
anën tjetër ia vlen të kujtoj se, sot është dita për të
bërë bilancin: Në fillim na thanë se nuk ka Covid,

është konspiracion për të ndalur protestat, pastaj
se po mbyllni vendin për të mbyllur në shtëpi
kundërshtarët, më tej se nuk keni spitale, nuk
keni respiratorë, nuk keni veshje, më tej akoma se
vaksina është një konspiracion me cipa, pastaj se
nuk po gjeni vaksinën, nuk po sillni vaksinën, po
e sillni kontrabandë, tani në fund, por jo për fund
se pse po vaksinoni personalitete mbi 80 vjeç”,
shkruan Braçe. Ndërkohë, ditën e djeshme filloi
vaksinimi i dhjetëra të moshuarve në mjediset e
stadiumit kombëtar “Air Albania”, ku fillimisht

u vijua me një listë prej rreth 24 personash me
kontribute në shoqëri si ish-politikanë, apo dhe
artistë. Ministrja e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu gjatë inspektimit të procesit u shpreh se janë
rreth 80 të moshuar që janë vaksinuar. Ministria
u shpreh se listimi i të moshuarve 80-90 vjeç u bë
nga mjekët e familjeve.“Janë 80 të moshuar mbi
80 dhe 90 vjeç që vaksinohen sot. Janë edhe personalitete, por gjithashtu edhe të moshuar të tjerë
të zgjedhur nga mjekë të familjes”, tha ministrja
e Shëndetësisë, Ogerta Manastirliu.

Kryeministri Rama flet me tone të ashpra ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve

Edi Rama: Gjyqtarët dhe prokurorët e kanë kthyer
drejtësinë në mall që shitet dhe blihet, nuk duhet
të qëndrojmë indiferentë ndaj politikanëve
Sidorela BRAÇJA

KRYEMINISTRI FLET PËR MBËSHTETJEN NDAJ SEKTORIT TË BUJQËSISË

ryeministri Edi Rama ka
shpërthyer dje në kritika të forta ndaj sistemit
të drejtësisë. Gjatë një
takimin të zhvilluar në Elbasan
me qytetarët, Rama ka folur me
tone të ashpra ndaj gjyqtarëve dhe
prokurorëve, teksa i ka cilësuar ata
si një kastë. Ai vijoi më tej, duke
thënë se kanë qenë gjyqtarët po
ashtu edhe prokurorët ata të cilët
sipas kryeministrit që e kanë kthyer drejtësinë në vend në mall që
blihet dhe shitet.“Te drejtësia kemi
arsye të jemi kryelartë, pavarësisht
se rezultatet e kërkuara nuk janë
ende qartësisht të dukshme, por po
çlirohemi nga dhuna e ftohtë dhe e
heshtur por shumë dëmtuese e një
kaste gjykatësish dhe prokurorësh,
që asnjëherë nuk kanë qenë në fokusin e reflektorëve të medias apo
opinionit publik, sepse kanë qenë
mbi të gjithë. Kjo kastë nuk duhet
ta kishte mbytur drejtësinë dhe ta
kthente atë në një mall që blihet
e shitet”, tha ai. Ndër të tjera, ai u
shpreh se edhe politikanët sipas tij
kanë përgjegjësi dhe faje. Sipas tij,
nëse nuk do të ishte ky abuzim i
gjyqtarëve dhe prokurorëve politikanët nuk do të ishin treguar kaq të
papërgjegjshëm. “Nëse politikanët
janë bërë objekt bisede e sulmesh
30 vjet rresht, kjo kastë, që ka qëndruar jashtë valës së sulmeve, në
raport me Shqipërinë ka përgjegjësi
e faje shumë të rënda se politikanët.
Ne sot nuk do të kishim një gjykatës
si ajo gjykatësja e papërshkueshme,
se unë nuk gjej dot fjalë për ta
përshkruar, që ditën me diell, në
kundërshtim me ligjin, jep vendime
lirimi për individë që kanë pasur
dënime ekstreme dhe aspekti tjetër
është si do të rrisim ne paralelisht
me drejtësinë dhe mundësitë tona
ekonomike duke rritur investime
publike dhe investimet private dhe
ato të huaja”, tha Rama.
Mandati i tretë
Për kreun e qeverisë mandati i
ardhshëm është i domosdoshëm për
të përmirësuar sistemin e drejtësisë
në vend. Ai u shpreh se për të pasur
një shtet të së drejtës, sipas tij është
një proces i cili kërkon kohë dhe
nuk mund të bëhet në kaq pak kohë
qeverisje.“Jemi të gjithë dëshmitarë

Kryeministri Rama gjatë fjalës së tij u fokusua edhe
në sektorin e bujqësisë, i cili do të jetë në vëmendje
pavarësisht mbështetjes së dhënë në këta 7 vite. Rama
u shpreh se vendi ynë është një nga vendet e para që
ka bërë të mundur marrjen e fondeve nga BE për këtë
sektor. “Ne sot nuk jemi më siç ishim disa vite më parë,

K

vendi i fundit në rajon për kapacitetin thithës së fondeve
të BE për bujqësinë, por jemi vendi i parë në rajon, pasi
kemi transformuar qasjen dhe mënyrën e organizmit
për të adresuar këtë financim të rëndësishëm dhe kemi
transformuar marrëdhënien me sipërmarrjen në fshat që
kanë sjellë si rezultat projekte të besueshëm”, tha Rama.

RAMA: AUTONOMIA SPITALORE
DO TË NISË NGA SPITALI I FIERIT
Teksa foli për sistemin shëndetësor kryeministri Edi Rama
u shpreh se mandati i ardhshëm
është i domosdoshëm edhe për të
përmirësuar sistemin shëndetësor.
Kryeministri bëri me dije se objektiv sipas tij do të jetë autonomia
spitalore, ndërsa theksoi se çdo
mjek do të marrë atë që meriton.
“Tani duhet të hedhim këtë hap
dhe funksionimi i autonomisë spise sa shumë burra të denoncuar
për dhunë janë liruar nga gjykatat
dhe janë fajësuar gratë. Procesi
i pastrimit të llumit nga sistemi i
drejtësisë është jo i lehtë. Ata që
kërkojnë me të drejtë shtet të së
drejtës duhet të vetëdijesohen se
nuk është një proces që mund të
mbyllet në 1 apo 2 mandate, është e
pamundur”, tha ndër të tjera, Rama.
Rama flet për arsimin
Kryeministri Edi Rama foli
edhe për arsimin profesional në
vend. Ai u shpreh se në këtë sektor
janë bërë mjaft investime, por ka

talore do të vihet në jetë në spitalin
rajonal të Fierit. Do të shikohet me
kujdes ecuria do të nxirren të gjitha
mësimet nga puna aty dhe më pas
do të shtrihet në spitalet e tjera.
Nuk mund të paguhen njësoj dy
mjekë që janë në të njëjtin spital ku
njëri kryen më shumë operacione
e vizita dhe tjetri më pak, se si do
organizohet e gjithë kjo është një
temë tjetër”, tha Rama.
ende për të bërë. Rama shtoi se po
punohet për krijimin e kolegjeve
profesionale, që do të shërbejnë
për rritjen e aftësive të nxënësve që
zgjedhin një profesion të caktuar.
“Shkollat e arsimit profesional ju
jeni dëshmitarë që ishin katandisur
si mos më keq, nuk kishte asnjë
lloj infrastrukture dhe më shumë
shërbenin si rifuxho për nxënësit që
shkonte në këto shkolla thjesht për
të thënë se po e bëjmë. Ne synuam
një ndryshim të sistemit, atij dual
gjerman dhe më pas bënë ecjen
paralele në shkollë dhe sipërmarrje

Nëse politikanët
janë bërë objekt
bisede e sulmesh
30 vjet rresht,
kjo kastë, që ka
qëndruar jashtë
valës së sulmeve,
në raport me
Shqipërinë ka
përgjegjësi e faje
shumë të rënda
se politikanët...

“

që i jep mundësi që individi dhe
sipërmarrja të ndërveprojë mes
tyre dhe menjëherë pas shkollës
ata të përfshihen në tregun e punës.
Investimet janë të pamjaftueshme
për të dhënë se është i plotësuar në
çdo hallkë, pasi ka ende shumë për
të bërë”, tha ai. Ndër të tjera, Rama
tha se kolegji profesional do të jetë
diçka e ndërmjetme mes shkollës
së mesme dhe universitetit. Ai bëri
me dije se nxënësit që mbarojnë
shkollën profesionale e kanë më të
lehtë të punësohen. “Ajo që është
inkurajuese është që nxënësit e
shkollave profesionale kanë një
avantazh dhe e kanë më të lehtë
punësimin dhe më të shpjet se ata
që mbarojnë edhe universitetet. Po
punojmë që të shtojmë një tjetër
hallkë atë të kolegjeve profesionale në mënyrë që nxënësit të rrisin
dijet dhe aftësitë e tyre, përmes
kolegjeve profesionale që janë një
hapësirë e mes shkollës së mesme
dhe universitetit”, tha Rama.

Balla: PD dhe LSI mund
të pengojnë votimin
e emigrantëve

Sekretari i Përgjithshëm i Partisë
Socialiste,Taulant Balla, teksa zhvilloi
një bashkëbisedim me qytetarët në
Elbasan, foli sa i përket votës së emigrantëve. Balla u shpreh se procesin
e votimit të shqiptarëve që jetojnë
jashtë vendit mund ta bllokojë PDLSI. Ai theksoi se kjo nuk është më
një çështje që varet nga PS.“Kuvendi
e ka miratuar gjithë kuadrin ligjor të
nevojshëm, i takon KQZ i cili për fat
të keq u bë me atë përfaqësimin politik. Frika ime është që PD-LSI kanë
mundësi të bëjnë me përfaqësuesit
e tyre me strukturat e tyre në KQZ
për ta penguar votimin e shqiptarëve
që jetojnë jashtë vendit. Tani kjo nuk
është më një çështje që varet nga ne,
vullneti i PS-së është 1000% dhe duam
që ata të votojnë. PD-LSI është një hall
i madh. Tani kemi rënë dakord për
këtë punë dhe fillojnë bëjnë lojën e
vjetër nuk e di se ku e kanë inatin me
shqiptarët që jetojnë jashtë territorit,
tani i mbetet KQZ të bëjë pjesën që i
takon. Shpresojmë që PD-LSI të mos
e bllokojë”, tha Balla.

Gjiknuri: Bypassi VlorëOrikum zhvillim
optimal për turizmin

Drejtuesi politik i Partisë Socialiste në Qarkun eVlorës, Damian Gjiknuri zhvilloi një bashkëbisedim me
investitorët kryesorë të fushës së turizmit në hapësirën mes Radhimës dhe
Orikumit. Ata ngritën shqetësimin se
projektet infrastrukturore që po zbatohen në zonë kalonin midis parcelave
të tyre duke jua bërë të pamundur
zhvillimin e biznesit. Drejtuesi politik
i socialistëve për Qarkun e Vlorës,
Damian Gjiknuri tha se është me
shumë rëndësi që bashkëbisedimi
dhe komunikimi mes bashkisë dhe
grupeve të interesit çoi në gjetjen e
një zgjidhjeje. “Zgjidhja ishte logjike
në fakt. Ju kërkonit diçka krejt normale, që rrugën aktuale ta ktheni
në një rrugë me trafik të kufizuar
duke qenë praktikisht një shëtitore.
Bypassi i Vlorës do ta devijojë fluksin drejt jugut, ndërsa bypassi i dytë
nga qyteti drejt Orikumit e devijon
gjithashtu trafikun nga kjo zonë”,
theksoi Gjiknuri.
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Astrit Patozi: Iki nga politika nëse nuk arrihen objektivat
e BD, Basha dhe Rama nuk e kanë kulturën e dorëheqjes

Kreu i Partisë Bindja Demokratike, Astrit
Patozi, shprehet i bindur se forca politike që
ai drejton do të jetë përcaktues në zgjedhjet e
ardhshme parlamentare të 25 prillit, pasi në të
kundërt ai paralajmëroi se do të shikojë pozicionin e tij. Gjatë një prononcimi për mediat
teksa ka shpalosur objektivat dhe synimet e
partisë që ai drejton sa u takon zgjedhjeve të ardhshme të përgjithshme, zoti Patozi paralajmëroi
se do të dorëhiqet dhe madje do të largohet
nga politika nëse nuk arrihen objektivat e BD,
ndërsa thumboi në distancë krerët e partive të
mëdha politike, për të cilët shtoi se nuk e njohin

kulturën e largimit nga posti i kryetarit. “Nuk
besoj, por kjo nuk ka asnjë vlerë. Ajo që pritet
sot nga publiku shqiptar, dy muaj e pak përpara
zgjedhjeve, është që të jenë të sigurt që zgjedhjet
nuk do të kontestohen, sepse është e padrejtë,
është e pandershme dhe është krejtësisht diabolike që shqiptarët mos të kenë asnjë lloj garancie, që pas zgjedhjeve mund të vijë një stinë
stabiliteti politik dhe një klimë normaliteti, për
Shtetin e së Drejtës në Shqipëri. Unë e them që
sot, në rast se objektivat e Bindjes Demokratike
nuk do të realizohen, unë sigurisht që do të jap
dorëheqjen dhe do të largohem edhe nga politi-

ka. Më gjeni një tjetër që është i gatshëm ta bëjë
këtë në partitë kryesore. Këdo që do të pyesni
do t’ju thotë që:“Nuk mund të ndodhi që unë të
humbas”. Ky është një problem që nuk mund
ta zgjidhin këto zgjedhje, por mund ta zgjidhim
vetëm në rast se ndryshimi do të filloj në 26
prill dhe në rast se tre forcat kryesore nuk do të
kenë timonin të vetëm në duar”, deklaroi ai. Më
tej i pyetur se a ekziston për hir të shqiptarëve
mbase mundësia e bashkëpunimit me Partinë
Socialiste, zoti Patozi theksoi se ai synon që
Bindja Demokratike të jetë forcë përcaktuese
për qeverinë e re, por pa folur me emra partish

se me kë mund të bëjë marrëveshje.“Unë refuzoj
t’u përgjigjem pyetjeve për situata hipotetike.
Unë di të them që objektivat e Bindjes Demokratike janë të qarta. Ne synojmë që të jemi forcë
përcaktues qeverisëse, pra që të kemi peshën
tonë, të kemi mbështetjen tonë dhe ta tregojmë
si një model tjetër. Ne në qeverisjen e vendit,
në rast se do të jemi në opozitë, do të bëjmë të
njëjtën gjë. Kaq e thjeshtë është ! Nuk mund të
përcaktojmë sot, se kush mund të jenë partnerët
e Bindjes Demokratike nesër, sepse do të presim
me shumë qetësi dhe durim vullnetin e sovranit
më 25 prill”, nënvizoi Patozi.

Tkurrja dhe largimi i militantëve, demokratët skeptikë për peshën reale të PDIU

PDIU drejt shkrirjes, pas deputetëve i ikin
mbështetësit në Peqin dhe Rrogozhinë, Basha
lë në mes të katër rrugëve kreun e çamëve
Rigels SELIMAN

P

artia Drejtësi, Integrim dhe
Unitet duket se po shkon drejt shkrirjes si subjekt politik.
Teksa nga njëra anë kreu i
Partisë Demokratike, Lulzim Basha
i ka mbyllur për momentin derën e
bashkëpunimit, nga ana tjetër edhe
Partia Socialiste është vënë në lëvizje
për t’i dhënë goditjen finale PDIU-së.
Gazeta ka mësuar se kohët e fundit
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet
është përfshirë nga një “hemorragji”,
ku pas ikjes së deputetëve, shumë
anëtarët dhe simpatizantë të saj force
politike kanë shkuar drejt PS-së. Sinjali më i freskët ka ardhur nga qyteti
i Rrogozhinës, aty ku teksa ndodhej
në një takim elektoral si drejtues
politik i Partisë Socialiste për Qarkun e Tiranës, kryebashkiaku Erion
Veliaj zbuloi se shumë anëtarë të
Partisë Drejtësi, Integrim dhe Unitet
janë larguar drejt socialistëve. “Ne si
PS jemi krahëhapur. Ka vend edhe
këtu ku jemi sot për të gjitha rrymat,
të gjitha familjet, të gjitha rrënjët
tona. Ne vazhdojmë të rritemi në
Rrogozhinë, si me komunitetin çam,
si me miqtë tanë që vijnë nga LSI-ja
dhe nga PD-ja. Ndaj dhe ftesa jonë për
demokratët, por edhe për ata të fundit
që kanë mbetur te LSI-ja duhet të jetë:
eja në një familje që nuk tradhton
dhe nuk e lë kurrë fushën dhe përgjegjësinë politike. Ata po sjellin më
të lodhurit për t’i ricikluar në Rrogozhinë, ndërkohë që ne po sjellim
më të mirët, të rinjtë që kanë energji
për ta çuar vendin përpara, sepse ky
është drejtimi duhur”, deklaroi Veliaj.
PDIU i ikin mbështetësit në Peqin
Por qyteti i Rrogozhinës nuk
është i vetmi që ka vendosur të
braktisë Partinë Drejtësi, Integrim
dhe Unitet, pasi eksodi tashmë ka
prekur edhe qytetin e Peqinit. Në
Rrogozhinë ka shumë komunitet
çam, madje qytetarët i kanë besuar
edhe votën PDIU, sepse në vitin 20152019 votuan pikërisht kandidatin e
Idrizit për kryetar bashkie. Mirëpo,
ditët e fundit thuajse shumica e këtij
komuniteti janë larguar nga Partia
Drejtësi, Integrim dhe Unitet, për t’iu
bashkuar Partisë Socialiste, pasi siç
thonë dhe vetë ata nën zë tek kjo parti
gjejnë mbështetje. Ndërkohë burime

IDRIZI NGRE ALARMIN: PS, PO JOSH SIMPATIZANTËT E PDIU
Kreu i Partisë Drejtësi, Integrim dhe Unitet,
Shpëtim Idrizi gjatë një prononcimi për mediat pak
ditë më parë, zbuloi se në terren njerëzit e PDIU-së
po intimidohen nga socialistët. “Ka një sulm direkt
nga “Tiret” e “shportës së fiqve”, por edhe në qarqe të

tjera, për të intimiduar dhe kërcënuar simpatizantët
e PDIU-së. Ka raste kur bëjmë takime në një zonë të
Tiranës mundohemi të mos i shfaqim, pasi sa mbaron
takimi merr“shporta e fiqve apo qershive”, i kërcënon,
afron, i josh”, deklaroi kreu i PDIU, Shpëtim Idrizi.

DODA: RAMA, PO SHANTAZHON ELEKTORATIN
E PDIU ME LARGIM NGA PUNA
Sekretarja e Përgjithshme e
PDIU, Mesila Doda përmes një statusi
në rrjetet sociale, zbuloi pak ditë më
parë se shumë anëtarë të PDIU po
kërcënohen që të braktisin këtë parti.
“Për të disatën herë po vijnë deklarimet e anëtarëve të PDIU për kërcënime me pushime nga puna nëse vazhdojnë të mbështesin opozitën. Do
marrim të gjitha masat që cilido që
të sigurta i pohuan gazetës se edhe
në Qarkun e Elbasanit e veçanërisht
në qytetin e Peqinit, PDIU-së po i ikin
mbështetësit. Madje“hemorragjia”në
Peqin është aq e madhe sa edhe figurat kryesore të PDIU në nivel qendror
si Saimir Hasalla dhe ish-deputeti
Aqif Rakipi, të cilët janë pozicionuar
hapur e zyrtarisht pranë PS. Zoti
Rakipi sipas burimeve mbështet
fuqishëm kandidaturën e Hasallës

kërcënon mbështetësit e opozitës të
demaskohet publikisht dhe të mbajë
përgjegjësinë para ligjit për presion
në fushatë zgjedhore dhe tentativën e
ndryshimit të vullnetit të popullit. Ftoj
cilindo opozitar që ka presione të këtij
lloji të na kontaktojë dhe ne marrim
përsipër që të mbrojmë publikisht të
drejtën e votës së lirë të qytetarëve
shqiptarë”, shkruan Doda.
për deputet nga Partia Socialiste në
Qarkun e Elbasanit sa u takon zgjedhjeve parlamentare të 25 prillit, ndërsa
njihet që është personi që i dha plot dy
mandate deputetësh Partisë Drejtësi,
Integrim dhe Unitet gjatë kësaj legjislature, pra 2017-2021. Nga ana tjetër,
kreu i çamëve, Shpëtim Idrizi është
braktisur edhe nga deputetja e Dibrës,
Reme Lala, e cila tashmë ka shfaqur
ambicien për të kandiduar në 25 prill

nën siglën e PS, ndërkohë që edhe
ajo e fitoi mandatin në zgjedhjet e
përgjithshme të 2017 me djersën e saj.
Basha lë në mes të
4 rrugëve kreun e çamëve
Megjithatë, vlen të theksohet fakti
se këto zhvillime kanë bërë që kreu i
çamëve, Shpëtim Idrizi të përfshihet
nga paniku, pasi ka sinjale se edhe
kryedemokrati Lulzim Basha mund
t’i mbyllë atij derën e bashkëpunimit.
Sipas informacioneve, mësohet se në
kushtet kur nga negociatat mes Partisë
Demokratike dhe Partisë Drejtësi, Integrim dhe Unitet nuk ka“tym të bardhë”
dhe pas oreksit të shtuar të Shpëtim
Idrizit, i cili mësohet se i ka kërkuar
zotit Basha katër vende të sigurta në
listat e PD në zgjedhjet e 25 prillit, gjasat janë që Idrizi të mbetët në mes të
katër rrugëve. Madje, sikundër pohoi
një burim nga selia blu, demokratët
po e shikojnë me skepticizëm PDIUnë, pasi largimi i militantëve ka vënë
tashmë në pikëpyetje edhe peshën e
kësaj force politike, ndryshe nga sa e
shet çami Idrizi.

Shaqiri i bindur: Në 25
prill, “Rilindja” largohet
përgjithmonë

Kandidati për LSI në qarkun e
Durrësit, Bahri Shaqiri ka shpërthyer dje në akuza të forta në adresë të
mazhorancës, ndërsa ka denoncuar
qeverinë Rama për tendera dhe
shpenzime të tepruara në Portin e
Durrësit. Përmes një status statusi
në rrjetet sociale, Shaqiri theksoi se
edhe pak ditë dhe “Rilindja” largohet
përgjithmonë, por shtoi se ajo nuk do
i shpëtojë dot përgjegjësisë për çdo
abuzim e shkelje që ka kryer duke
u përballur me ligjin dhe drejtësinë.
“Shtatë tenderat e Autoritetit Portual
të Durrësit, mbi shërbime të ndryshme si përmirësimi i ndriçimit të
portit, shtimi i sipërfaqes së parkimit,
si edhe tenderat për kontenierët dhe
skanerin, tregojnë që projekti 3D i
“Rilindjes”për Portin e Durrësit është
një gënjeshtër e madhe elektorale,
dhe të gjitha këto shpenzime jo vetëm
janë shpërdorime të tepruara. Edhe
pak ditë dhe“Rilindja”largohet përgjithmonë”, shkruan Shaqiri.

Vangjel Tavo: PS po e
shfrytëzon Covid-19
për përfitime elektorale

Ish-deputeti i Lëvizjes Socialiste
për Integrim, Vangjel Tavo teksa ka
komentuar situatën e rënduar në të
cilën po kalon vendi ynë nga Covid-19, deklaroi ditën e djeshme se fillimisht qeveria injoroi pandeminë dhe
tani po e shfrytëzon për propagandë
dhe përfitime elektorale. Përmes një
statusi në rrjetet sociale, sipas ish-deputetit Tavo, qeveria po vendos gjoba
50 milionë lekëshe ndaj individëve të
opozitës, intelektualëve, pensionistëve
vetëm për të injektuar terror e frikë
tek njerëzit e thjeshtë. “E frikësuar
gjer në palcë nga humbja e sigurtë
dhe me një papërgjegjshmëri të plotë
e ka lënë në rënie të lirë pandeminë
për të përfituar sa të mundet nga
frika e njerëzve, duke vendosur masa
absurde shtrënguese, duke shpresuar
që pjesëmarrja në votime të jetë e ulët
dhe disa plane të tjera që tashmë i ka
nën rrogoz, që shumë shpejt do ia
bëjmë publike”, shkruan Tavo.

GAZETA SOT

politike

E Hënë 22 Shkurt 2021

9

www.sot.com.al

Korça,
Durrësi
e Elbasani,
qarqet
më të zjarrta
më 25pa
prill
Kume Tirana,
dhe Vishaj:
Nano
u detyrua
të qeveriste
6 muaj
ministra

Gara e 25 prillit, ja qarqet ku PD dhe PS
synojnë fitoren, zonat ku do ketë betejë të
ashpër dhe “lufta” për të marrë mandatet e LSI
Kliti TOPALLI

TË DHËNAT E SONDAZHIT
TË REALIZUAR NGA “MRB”

Z

gjedhjet e 25 prillit
pritet të sjellin një
betejë të fortë politike në disa qarqe të
vendit. PD synon përmbysjen, ndërsa PS kërkon mandatin e tretë. Janë disa qarqe
në vend që mund të vulosin
fituesin, ndërkohë që një
betejë të fortë do të ketë mes
PS dhe PD për të përfituar
nga zonat ku është dobët
LSI. Gazeta pak ditë më parë
bëri një projeksion mbi mandatet që mund të marrë LSI
nëse bazohemi te sondazhet
dhe ajo rrotullohet te rreth
5 mandate. Në zgjedhjet që
shkoi LSI mori 19 mandate
dhe duket se votuesit që ajo
ka pasur mund të përcaktojnë qeverinë e re. Nëse i marrim me radhë, Berati do të
jetë një nga qarqet ku do ketë
zhvillime. LSI e ka bastionin
e saj dhe në 2017 mori 2 mandate. Por PS ka i ka marrë dy
emra të fortë në këtë qark,
Nasip Naçon dhe Gledion
Rehovicën. PS kishte 4 mandate në 2017 dhe synimi i saj
është të shkojë në PS, ose së
paku të ruajë 4 mandatet. PD
pretendon të ngrihet. Kishte
vetëm 1 mandat në 2017 dhe
synimi është që të shkohet te
2 mandate. Por Berati mbetet
i majtë sipas gjasave. Dibra
është një tjetër qark ku PD
dhe PS në 2017 kanë pasur
pothuajse numër të njëjtë
votash dhe kanë marrë nga
2 mandate, ndërkohë 1 shkoi
për LSI dhe njëri për PDIU.
Por këtë vit Dibra do ketë një
mandat më pak dhe lufta më e
madhe do të jetë pikërisht për
këtë mandat ku duke qenë se
sipas sondazheve PD është
në rritje, ajo është më e avantazhuara dhe nuk është çudi
të kemi një rezultat 3 me 2.
Qarqet e “zjarrit”
Durrësi do të jetë ndër
qarqet ku beteja e 25 prillit
do të jetë shumë e fortë. Ky
qark ka 14 mandate dhe ka
rol të madh në përcaktimin
e mazhorancës. Në 2017 PS
mori 8 mandate, PD 4 mandate dhe LSI 2. Vetë kryeministri Rama pritet të jetë
kandidat në këtë qark. LSI
ka dërguar dy këshilltarët e
presidentit, Shemsi Prençi
dhe Bahri Shaqiri, ndërsa
PD do të ketë Edi Palokën
dhe Oerd Bylykbashin. Ndërkohë me PS ka shkuar Lefter
Koka, i cili njihet si individ që
ka shumë vota në këtë zonë.
Plani i PS është të ruajë të
paprekur 8 mandate, çka
do të thotë se do kemi një
betejë PS-PD për të marrë
mandatet e LSI. PS sipas

Prirja e votës për Partinë Demokratike në zgjedhjet e
përgjithshme të prillit është rritur me 2.4% - zbuloi sondazhi
i dytë i Barometrit Politik në “Euroneës Albania”, realizuar
nga MRB. Diferenca mes PS dhe PD në prirjen e votës
gjithashtu u ngushtua me rreth 4% krahasuar me të dhënat
e sondazhit të parë të publikuar në janar. Partia Socialiste
pësoi një rënie në projeksion nga 41.8% në sondazhin e parë
në 39.9% në sondazhin e dytë, sipas anketimit të kompanisë
prestigjioze MRB për zgjedhjet e 25 prillit në Shqipëri. LSI
kotohet në 9.1 për qind, rënie me 5 për qind krahasuar me
rezultatin e 2017. Pjesëmarrësit në studimin e Barometrit
Politik iu përgjigjën pyetjes se për cilën parti do të votonin
nëse zgjedhjet do të mbaheshin të dielën e ardhshme. Bazuar në votën e vitit 2017 më shumë demokratë 92.2% do të
vazhdonin t’i qëndronin besnikë PD, krahasuar me votuesit
e PS në zgjedhjet e ardhshme që do të vazhdonin t’i jepnin
Partisë Socialiste votën në masën 86.4%.

TË DHËNAT E SONDAZHIT TË
REALIZUAR NGA “IPR MARKETING”
Qarqet ku PD
synon fitore
1. Lezha
2. Kukësi
3. Dibra
4. Durrësi (Luftojnë të gjithë)
5. Shkodra
6. Korça

Qarqet ku PS
synon të mbajë
rezultatin aktual
1.Tirana
2. Fieri
3.Vlora
4. Durrësi (Luftojnë të gjithë)
5. Berati
6. Gjirokastra
7. Elbasani
8. Korça
sondazheve është me rënie
në Durrës dhe mund të humbasë 1 ose 2 mandate. Por 1
mandat të LSI e ka pas vetes
Lefter Koka, i cili shkon te
PS. Vetë LSI pritet të marrë
vetëm 1 mandat. Pra PD ka
si synim të përmbysë PS, por
që mbetet për t’u parë dhe
nëse shohim sondazhet do
ketë garë të fortë. PS mund
të humbasë mandat dhe atë
ta marrë PD. Po ashtu dhe
demokratët mund të marrin
mandate dhe nga LSI. Tirana
padyshim është qarku më i
fortë, pasi të gjithë synojnë
shumë. Sondazhet e nxjerrin PS në avantazh dhe ajo
në 2017 mori 18 mandate.
Synimi është që ky numër
të mos preket. Ndërkohë PD
është më rritje dhe LSI në
rënie, çka do të thotë se votat
e LSI mund të shkojnë drejt
PD. LSI mori 5 mandate në
2017, por këtë herë kuotohet
te 2 mandate. Pra PD mund
të marrë mandatet e saj.
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QARQET QË VULOSIN
QEVERINË E RE

Tirana- PD lufton me
Lulzim Bashën dhe synon të
përfitojë nga LSI dhe 2 mandatet shtesë.
Durrësi- LSI ka dërguar
këshilltarët e Metës. Rama
kandidon vetë dhe ka në
mbështetje Lefter Kokën. PD
ka Palokën dhe Bylykbashin

Elbasani- LSI garon me
Kryemadhin. PS udhëhiqet
nga Balla dhe ka në mbështetje të larguarit e PDIU, plus ka
figura të reja. PD drejtohet
nga Gazment Bardhi.
Korça- PS dhe PD historikisht kanë qenë me rezultat të ngushtë

Demokratët mund të kenë
rritje, pasi Tirana do ketë 2
mandate më shumë se në
2017. Por ndërkohë në lojë do
të hyjë dhe Tom Doshi, i cili
synon një mandat dhe mund
të marrë vota si nga e majta
ashtu dhe nga e djathta, çka
mund të bëjë që PD dhe PS
të notojnë në të njëjtat kuota, por që sondazhet u japin
avantazh socialistëve të cilët
synojnë të mos bien nën 18
mandate. Qarku i tretë që
do kemi betejë të fortë është
Elbasani. Nga LSI aty kandidon Monika Kryemadhi, nga
PD Gazment Bardhi, ndërsa
nga PS Taulant Balla. Po ashtu
socialistët do të kenë së paku
3-4 emra të rinj ndërsa do
mbështeten dhe nga PDIU.
Në 2017 kjo forcë mori 2 mandate falë Aqif Rakipit, i cili
është në krah të PS. Pra socialistët duke se e kanë blinduar numrin e 7 mandateve.
LSI mori 2 mandate në 2017,
por në bazë të sondazheve një
mandat mund të shkojë për
PD. Ndërkohë demokratët
mund të marrin dhe një tjetër
mandat nga të pakënaqurit,
ku atyre ju shton numrin,
por PS nuk preket sepse
kompensohet nga PDIU.
Pra Elbasani do jetë betejë e
fortë, pro PS duket favorite.
Korça po ashtu është një

qark ku votuesi është 50 për
qind i djathë dhe 50 për qind
i djathë. Demokratët synojnë
të marrin 6 mandate, ndërsa
LSI mund të dalë me zero
mandate. Pra dhe në Korçë
do ketë betejë të fortë.
Beteja PS-PD
Demo kratët s yn ojn ë
përmbysjen në shumë qarqe
të vendit. Dibra duket se
është një qark ku PD pretendon të marrë më shumë mandate se PS. Lezha është një
tjetër bastion ku demokratët
synojnë përmbysje. Edhe
këtu duket se do ketë betejë
për mandatin e LSI. Kjo e
fundit mori 1 mandat në
2017 dhe PS me PD morën
nga 3 mandate. Demokrat
synojnë që të marrin 4 mandate në Lezhë duke kaluar
PS, ndërsa LSI del më e
humbura. Shkodra padyshim është bastion i djathtë
dhe demokratët kërkojnë të
thellojnë fitoren në 6 apo 7
mandate deputeti. LSI është
po ashtu partia që rrezikon,
pasi mund të dalë me zero
mandate dhe ky mandat
shkon për PD. Gjirokastra
pritet të mos ketë shumë surpriza. PS synon 3 mandat dhe
mund ta mbajë këtë numër,
ndërsa PD kuotohet te 1
mandat. LSI del jashtë loje
sepse Gjirokastrës i është

Një sondazh tjetër i realizuar për zgjedhjet e 25 prillit
është ai i “Ora News” në bashkëpunim me IPR Marketing.
Pak kohë më parë sondazhi i kryer me mbi 2 mijë persona
për Tiranën, Durrësin dhe orientimin e votuesve në rang
kombëtar tregoi se opozita e bashkuar fiton zgjedhjet me mbi
56% të votuesve. Mbi 30% e qytetarëve të pavendosur janë në
Tiranë dhe Berat. Ja treguesit. Në sondazh janë pyetur 2000
persona sipas moshës dhe vendqëndrimit në Shqipëri, ndërsa
marzhi i gabimit është 2-3%. Nga të dhënat për sondazhin
kombëtar vihet re një rënie e PS-së, ndërsa Opozita e Bashkuar fiton mbi 56%. Rritje e Opozitës së Bashkuar vërehet
dhe në qarqet Tiranë e Durrës, por edhe në shumë qarqe të
tjera. Me interes shihet elektorati i pavendosur që nuk janë
pak. Mjafton të kujtojmë zgjedhjet e fundit të 2017, ku nga
100% e qytetarëve me të drejtë vote kanë votuar vetëm 33%
e tyre dhe 67% nuk e kanë ushtruar të drejtën e votës.

TË DHËNAT E SONDAZHIT
TË REALIZUAR NGA “PIEPOLI”
Nëse do të shkohej në kutitë e votimit tanit, shqiptarët do
t’i jepnin Partisë Socialiste një mandat të tretë. Mazhoranca
aktuale do të dilte forcë e parë politike. Në sondazhin e
Piepoli në Report Tv, 47-51% e shqiptarëve kanë deklaruar
se do të votonin PS-në nëse do thirreshin tani për të votuar.
Ndërkohë që Partia Demokratike vijon të ketë një rritje, krahasuar me sondazhet e kaluara që ka bërë Instituti i Piepolit,
duke marrë 33-37% të votave. Megjithatë, në krahasim me
rezultatin e 2017, PD dhe PS kanë rritje, ndërsa LSI ka një
rënie drastike të elektoratit të saj. Të njëjtat kuota vijojnë të
kenë edhe PDIU dhe Lëvizja për Ndryshim, respektivisht
me 2-4% dhe 1-3%. Sipas këtij sondazhi në Tiranë Partia
Socialiste ka mbështetjen e shumicës së votuesve, me një
diferencë të konsiderueshme nga forcat e tjera politike. 48
deri në 52% e votuesve do t’i jepnin një mandat të tretë PS-së
edhe pse kjo e fundit ka një rënie me 1% nga sondazhi i 27
janarit. Ndërkohë që një rritje prej 2 pikësh ka pësuar Partia
Demokratike për vetëm 3 javë. Nga një rezultat prej 33-37%
më 27 janar, në sondazhin e shkurtit PD del me 35-39%.
rrudhur numri i deputetëve.
Fieri po ashtu nuk pritet të
sjellë shumë surpriza, maksimumi mund të luhet me
1 mandat deputeti, pasi PS
është shumë favorite. Vlora
është një qytet ku PD synon
rritje, falë Bujar Leskajt. Nga
3 mandate në 2017 synohen
4-5, ku 1 mandat mund të
merret nga LSI, por PS e ka
bastionin e saj. Ndërsa PS
synon të ruajë 8 mandatet,

por që mund të zbresë dhe
në 7. Kukësi është qarku
ku nuk priten surpriza, pasi
pritet të ndahet 2 mandate
për PD dhe 1 për PS. Megjithatë këto kalkulime janë
vetëm në bazë sondazheve,
pasi kemi elektoratin gri që
mund të bëjë diferencën. E
sigurt është se askush nuk e
di si do të jetë rezultati i 25
prillit, gjithçka do mësohet
në datën 26.
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Kume dhe
Vishaj: Nano
u detyrua
të qeveriste 6shifrat
muaj pa ministra
Erion
Dasho:
Qeveria
manipuloi
e të infektuarve dhe të
vdekurve, kjo solli ulje të vigjilencës dhe përhapjen e sëmundjes
Për mjekun e njohur Erion Dasho vendi ynë
është një nga më të prekurit nga koronavirusi, por
qeveria ka fshehur shifrat reale. Dukesh shpjeguar
se manipulimi i situatës ka sjellë pasojat që po
vuajmë sot, mjeku ka treguar se si ka ndryshuar
shifrat Ministria e Shëndetësisë në bashkëpunim
me Komitetin Teknik të Ekspertëve. Sipas tij,
në të vërtetë vendi ynë ka pasur infektimet dhe
vdekshmëri më të lartë nga Covid-19, por që janë
fshehur në atë mënyrë që nuk mund të kuptohet
nga qytetarët. Dasho tregon se, fakti që në kemi
më pak testime rrjedhimisht sjell më pak të
infektuar dhe vdekje të raportuara që mund të

kenë ardhur si pasojë e covid dhe këtu është faji i
ministrisë që nuk ka arritur t’i zbulojë këto raste.
Ai shton si të shkelur nga qeveria rekomandimin e OBSH që të regjistrohen si të vdekur nga
Covid-19 edhe ata që nuk u është bërë tamponi,
por kanë shfaqur të gjitha shenjat e sëmundjes.
Sipas Dashos, vetëm me neglizhencën e këtyre
dy kritereve ministria arriti të fshehë të vërtetën.
“Nga statistikat duket sikur Shqipëria është një
nga vendet që e ka kontrolluar më mirë Covid-19
në Europë dhe ku humbjet e jetëve janë nga më
të ulëtat. Në fakt, këto shifra raportojnë çdo natë
në studiot televizive përfaqësuesit e ministrisë,

komitetit dhe puthadorët e tyre. Shumë vende e
manipulojnë situatën e vdekshmërisë nga covid-19. Dy mënyrat më të përhapura janë: Mos
kryerja e testeve. Duke mos testuar, sigurisht që
nuk diagnostikon dhe personat që humbin jetën
nga covid nuk raportohen si të tillë. Manipulimi i
kritereve të përcaktimit të vdekshmërisë. OBSH
rekomandon të numërohen midis vdekjeve nga
covid si vdekjet në personat që rezultojnë pozitiv në testin e tamponit, ashtu edhe vdekjet në
personat ku testi del negativ, por shenjat klinike
flasin qartë për Covid-19”, ka evidentuar ai. Dasho
e cilëson si krim këtë veprim të MSH. Sipas tij,

paraqitja e një situate të qetë bëri që qytetarët
të tregohen neglizhentë, kjo rrjedhimisht solli
përhapje të virusit dhe këtë gjendje të agravuar
që jemi sot: me më shumë vdekje dhe infektime.
“Paraqitja e situatës me nota optimiste ndikoi edhe
mbi psikologjinë e qytetarëve. Duke u përpjekur ta
paraqesin epideminë“nën kontroll”dhe përpjekjet
e veta“të suksesshme”, qeveria dhe komiteti e çuan
Shqipërinë në greminë dhe situatën shëndetësore
në katastrofë. E nisur si një manipulim“i pafajshëm”
dhe“i zakonshëm”, kjo përpjekje përfundoi në një
ndërmarrje kriminale me pasoja fatale mbi shëndetin dhe jetën e qytetarëve”, shkruan ai në Facebook.

Institucionet e pavarura në vend neglizhojnë rekomandimet e Kuvendit

Kuvendi “shkund” institucionet e pavarura,
KLGJ, ERRU, AMF dhe Avokati i Popullit
nuk zbatojnë rekomandimet, ja raporti
Esmeralda HIDA

N

jë pjesë e mirë e institucioneve të pavarura nuk i zbatojnë rekomandimet e Parlamentit. 24 institucione
raportojnë çdo vit punën e kryer dhe
Kuvendi del me një rezolutë përkatëse.
Sot në seancë plenare Kuvendi do të
miratojë një raport me punën e çdo
institucioni ku bie në sy neglizhenca
e shumë prej tyre. Sipas të dhënave të
raportit, institucioni më problematik
dhe që nuk ka plotësuar asnjë nga
rekomandimet gjatë viti 2020 është
Enti Rregullator i Ujit. Raporti tregon
se ky institucion nuk ka arritur të
plotësojë asnjë nga rekomandimet më
të rëndësishme dhe të theksuara vazhdimisht, atë për licencimin e shoqërive
ujësjellëse. Kështu nga 10 detyra të lëna
nga Kuvendi për ERRU, ky i fundit nuk
ka përfunduar asnjërën prej tyre.“Enti
Rregullator i Ujit, ERRU nga 10 rekomandime të adresuara nga Kuvendi
i Shqipërisë në rezolutën e miratuar
në datën 21.05.2020, “Për vlerësimin
e veprimtarisë së Entit Rregullator të
Ujit për vitin 2019. sipas informacionit
zyrtar të ardhur nga ERRU, rezulton se
deri në muajin dhjetor 2020 janë në proces realizimi, ndërsa 2 rekomandime
janë të parealizuara”, thuhet në raport.
Neglizhencë e lartë është evidentuar
edhe në punën e Këshillit të Lartë
Gjyqësor, i cili, sipas raportit, ka lënë
pa realizuar 7 rekomandime nga 10 në
total. Sipas raportit, ky institucion ka
pasur një sërë parregullsish në çështjet
lidhur me vakancat dhe plotësimin
e tyre për të kryer siç duhet detyrat.
“Këshilli i Lartë Gjyqësor Nga 10 rekomandime të adresuara nga Kuvendi
i Shqipërisë në rezolutën e miratuar në
datën 25.06.2020. "Për vlerësimin e veprimtarisë se Këshillit të Lartë Gjyqësor
për vitin 2019", sipas informacionit
zyrtar të ardhur nga KLGJ rezulton
se deri në muajin dhjetor 2020 janë
realizuar plotësisht 3 rekomandime,
ndërsa 7 rekomandime janë në proces
realizimi”, theksohet në raport.
AMF dhe Avokati i Popullit
neglizhojnë detyrat
Autoritetit i Mbikëqyrjes Financiare dhe Avokati i Popullit janë dy
institucione të tjerë të cilët janë treguar
neglizhentë ndaj rekomandimeve të
Parlamentit. Në raportin e publikuar

AMA NUK PLOTËSON 9 NGA 12 REKOMANDIMET E ADRESUARA
Autoriteti i Mediave Audiovizive është gjithashtu
një nga institucionet e pavarura që nuk ka plotësuar
rekomandimet e Kuvendit. Në raport tregohet se ky
institucion ka lënë të parealizuara 9 rekomandime
nga 12 që ishin adresuar.“Autoriteti i Mediave Audiovizive, AMA nga 12 rekomandime të adresuara nga
Kuvendi i Shqipërisë në rezolutën e miratuar në datën

02.07.2020. "Për vlerësimin e veprimtarisë së Autoritetit te Mediave Audiovizive për vitin 2019", sipas
informacionit zyrtar te ardhur nga AMA, rezulton se
deri në muajin dhjetor 2020, janë realizuar plotësisht
3 rekomandime, janë në proces realizimi 8 rekomandime, ndërsa 1 rekomandim është i parealizuar”, bën
të ditur Kuvendi.

ERE NEGLIZHON REKOMANDIMET E KUVENDIT
Në një raport të publikuar në faqen zyrtare të Kuvendit të Shqipërisë evidentohet se Enti Rregullator i
Energjisë është një nga ata institucione që ka neglizhuar
së tepërmi detyrat që i ngarkohen përgjatë një viti. ERE
ka pasur në përgjegjësi 22 rekomandime dhe ka plotësuar
vetëm 6 të tilla.“Enti Rregullator i Energjisë, ERE, Nga 22
rekomandime të adresuara nga Kuvendi i Shqipërisë në
tregohet se AMF nga 12 rekomandime
të lëna ka plotësuar vetëm 2, pra 10
rekomandime nuk janë përfunduar.
“Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare,
AMF Nga 12 rekomandime të adresuara nga Kuvendi i Shqipërisë në rezolutën e miratuar ne datën 23.07.2020
"Për vlerësimin e veprimtarisë së
Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare
për vitin 2019", sipas informacionit
zyrtar të ardhur nga AMF, rezulton
se deri në muajin shtator 2020 janë
realizuar plotësisht 2 rekomandime,
ndërsa 10 rekomandime janë në pro-

rezolutën e miratuar më datë 25.06.2020, "Për vlerësimin
e veprimtarisë së Entit Rregullator të Energjisë për vitin
2019", sipas informacionit zyrtar të ardhur nga ERE,
rezulton se deri në muajin dhjetor 2020 janë realizuar
plotësisht 6 rekomandime, janë në proces realizimi 14 rekomandime, ndërsa 2 rekomandime nuk janë realizuar”,
thuhet në raportin e publikuar nga Kuvendi.

ces realizimi”, tregon raporti. Në listën
e institucioneve të papërgjegjshëm
është renditur edhe Avokati i Popullit.
Kuvendi tregon se ky institucion i
pavarur ka realizuar vetëm 4 nga 12
rekomandimet të lëna si detyrë. Sipas
raportit, një nga rekomandimet që nuk
është plotësuar, por që në fakt është
shumë i nevojshëm është ai që të rrisë
angazhimin në mbrojtje të interesave të
shtetasve shqiptarë, që banojnë jashtë
vendit, duke rritur bashkëpunimin me
institucionet homologe.Tjetër rekomandim i parealizuar është ai që të raportojë

në mënyrë periodike në Kuvendin e
Shqipërisë për raportimin e kërkesave
ankesave të adresuara në nivel vendor.
“Avokati i Popullit, AP Nga 12 rekomandime të adresuara nga Kuvendi
i Shqipërisë në rezolutën e miratuar
në datën 09.07.2020. "Për vlerësimin e
veprimtarisë së Avokatit të Popullit vitin
2019", sipas informacionit zyrtar të ardhur nga AP, rezulton se deri në muajin
dhjetor 2020 janë realizuar plotësisht 4
rekomandime, janë në proces realizimi
6 rekomandime, ndërsa 2 rekomandime
nuk janë realizuar”, theksohet në raport.

Ja institucionet që nuk
plotësojnë rekomandimet

1. Enti Rregullator i Ujit, nga
10 rekomandime të adresuara nga
Kuvendi i Shqipërisë në rezolutën
e miratuar në datën 21.05.2020, për
vlerësimin e veprimtarisë së Entit
Rregullator të Ujit për vitin 2019,
sipas informacionit zyrtar të ardhur
nga ERRU, rezulton se deri në muajin
dhjetor 2020 janë në proces realizimi,
ndërsa 2 rekomandime janë të parealizuara.
2. Këshilli i Lartë Gjyqësor nga
10 rekomandime të adresuara nga
Kuvendi, sipas informacionit zyrtar
të ardhur nga KLGJ, rezulton se deri
në muajin dhjetor 2020 janë realizuar
plotësisht 3 rekomandime.
3. Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare nga 12 rekomandime të
adresuara nga Kuvendi i Shqipërisë,
sipas informacionit zyrtar të ardhur
nga AMF, rezulton se deri në muajin
shtator 2020 janë realizuar plotësisht
2 rekomandime.
4. Avokati i Popullit rezulton
se deri në muajin dhjetor 2020 janë
realizuar plotësisht 4 rekomandime,
janë në proces realizimi 6 rekomandime, ndërsa 2 rekomandime nuk
janë realizuar.
5. Enti Rregullator i Energjisë nga
22 rekomandime të adresuara nga
Kuvendi i Shqipërisë, sipas informacionit zyrtar të ardhur nga ERE, rezulton se deri në muajin dhjetor 2020 janë
realizuar plotësisht 6 rekomandime.
6. Autoriteti i Mediave Audiovizive nga 12 rekomandime të adresuara nga Kuvendi i Shqipërisë, sipas
informacionit zyrtar te ardhur nga
AMA, rezulton se deri në muajin dhjetor 2020, janë realizuar plotësisht 3
rekomandime.
7.Autoriteti i Komunikimeve
Elektronike dhe Postare nga 1 l rekomandime të adresuara nga Kuvendi i
Shqipërisë rezulton se deri ne muajin
dhjetor 2020 janë realizuar plotësisht
6 rekomandime.
8. Instituti i Statistikave nga 14
rekomandime të adresuara nga Kuvendi i Shqipërisë, sipas informacionit
zyrtar të ardhur nga INSTAT, rezulton
se deri në muajin dhjetor 2020 janë
realizuar plotësisht 3 rekomandime.
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Shqipëria
humbasë
milionatëeuro
në Arbitrazh
Kume dhevazhdon
Vishaj:tëNano
u detyrua
qeveriste
6 muaj pa ministra

Çështjet në Arbitrazh fundosin buxhetin
e shtetit, 450 milionë euro detyrime,
5 çështje marrin formë të prerë
Esmeralda HIDA

B

uxheti i shtetit vazhdon të
humbasë shumë para për
shkak të çështjeve të humbura në Gjykatën e Arbitrazhit.
Qeveria shqiptare në vitet e fundit ka
humbur shumë çështje në Arbitrazh,
duke filluar që nga paditë për çështjen
e pronave dhe deri te problemet në
kontrata me disa investitorë të huaj
në vend, ku mund të përmendim këtu
rastin e Becchettit. Ndërkohë gjyqet
e humbura kanë vijuar edhe përgjatë
2020 kur vendi përveç krizës që solli
pandemia i duhej të përballej edhe më
këto humbje të larta financiare. Kështu, sipas të dhënave të publikuara nga
“Monitor”, deri më tani detyrimet që
duhet të paguajë Shqipëria për çështjet
e Arbitrazhit shkojnë në më shumë
se 450 milionë euro. Gjithsesi, duhet
të sqarojmë këtu se një pjesë e kësaj
vlere është borxh potencial, pra do të
thotë që gjykata nuk ka dhënë akoma
një vendim të formës së prerë, për të
vendosur se kush do të paguajë. Sipas
të dhënave, financat kanë aktualisht
dy detyrime të tilla, atë ndaj “Hydro
dhe të tjerët kundër Shqipërisë” dhe
Detyrimin e Ministrisë së Bujqësisë dhe
Zhvillimit Rural prej 550,000 eurosh,
për çështjen e Arbitrazhit“Valeria Italia
S.R.L”. Por edhe më keq që nuk është
vendosur një vendim, pasi qeveria ka

bërë disa shpenzime, sepse i është
dashur të paguajë studio ligjore të
huaja për ndërmjetësim. Sakaq, bëhet
me dije se, për t’iu përgjigjur ritmit të
ankesave, shteti shqiptar ka angazhuar
Avokaturën e Shtetit në kërkim të
studiove të huaja ligjore, të cilat do ta
përfaqësojnë në këto përballje që ende
nuk kanë nisur.Vetëm në harkun e një
muaji, Avokatura ka kërkuar tre studio
ligjore të huaja, të cilat do ta asistojnë

në përballjet e saj. Po si qëndron sot
bilanci në raport me çështjet në Arbitrazh. Gjithsesi edhe për këto çështje
në negocim situata mbetet peng dhe
jo shumë në favor të shtetit shqiptare,
i cili tashmë ka më pak hapësira për
shpenzimet të tilla.
Vendime për t’u paguar
Pavarësisht afateve të lëna në dispozicion, një ditë qeveria shqiptare do
duhet të shlyejë një për një detyrimet

ndaj çështjeve që kanë marrë vendim të
formës së prerë jo në favorin tonë. Kujtojmë se një nga çështjet më të nxehta
dhe që përfshin një shifër të lartë dëmshpërblimi është përballja e Shqipërisë me
investitorin italian, Francesco Becchetti,
në Qendrën Ndërkombëtare për Zgjidhjen e Mosmarrëveshjeve të Investimeve.
Kjo çështje përfundoi me një vendim në
favor të tij, duke i akorduar një kompensim prej 108 milionë eurosh.Vendimi

Këshilli i Investimeve: Të investohet në turizëm
dhe bujqësi, ja çfarë duhet pasur kujdes
Këshilli i Investimeve ka bërë një analizë
të situatës në vitet e fundit duke vënë tekstin
se 33% e totalit të rekomandimeve të bëra prej
tij, adresojnë ndërhyrje në këta dy sektorë
kryesorë të ekonomisë. Madje edhe këtë vit, në
këtë raport të publikuar, Këshilli kërkon që më
së shumti të ndërhyhet në këto sektor pasi janë
bazë për fillimin e ngritjes ekonomike, plus që
turizmi mori goditje më të fortë nga pandemia,
ndërsa është e qartë që ekonomia shqiptare
varet nga ky sektor. Në këtë raport Këshilli

liston pikat në të cilat rekomandon më shumë
kujdes dhe që duhen marrë parasysh sidomos
në këtë periudhë post-covid. Kërkesa kryesore
është reduktimi i informalitetit, duke përmendur edhe rregullimin e disa ngërçeve ligjore.
Ndërsa përmendet si kërkesë e vazhdueshme
forcimi i këtyre sektorëve nga viti në vit dhe
përthithjen e investimeve të huaja.“Lidhur me
aspektet se ku është rekomanduar ndërhyrja
analiza veçon të paktën katër ku së pari rritje
të nivelit të formalizimit të sektorëve. Së dyti

Denaj: Bizneset e vegjël janë
zgjeruar dhe kanë rritur punësimin
Ministrja e Financave,
Anila Denaj, zhvilloi takime në
disa biznese në Sarandë, ku u
ndal në skemat e mbështetjes
së sipërmarrjeve që nxisin
punësimin. Gjatë takimit me
përfaqësuesin e një prej bizneseve që operon në fushën e përpunimit të drurit në Sarandë,
ministrja vuri në dukje se, biznesi ka vijuar çdo ditë punën
për të përmbushur nevojat e
klientëve, pavarësisht vështirësive që ka krijuar situata nga
COVID-19. Sipas saj, kjo qëndrueshmëri ka ardhur nga
mbështetja e vazhdueshme e
qeverisë dhe bashkëpunimi me

bizneset, ku nëpërmjet rritjes
së tyre shtohet edhe numri i të
punësuarve në vend. Ministrja
theksoi këtu, se që me ardhjen
në pushtet fokusi i qeverisë
ka qenë rritja e punësimit.
“Ky biznes ka 15 vite që operon në treg dhe numëron
10 të punësuar. Qeveria vitet
e fundit i ka kushtuar një
vëmendje të rëndësishme
arsimit profesional, si bazë
për rritjen e punësimit, krahas, zbatimit programeve të
reja mbështetëse dedikuar
zgjerimit të punësimit. Fokus i qeverisë mbetet nxitja e
punësimit”, tha ajo.

incentiva për forcimin e sektorëve, së treti
ndërhyrje ligjore që do të lehtësonin bizneset e
këtyre sektorëve dhe së katërti incentiva për të
rritur vlerën e shtuar të sektorit agro-përpunues
për investime. Bashkëpunimi institucional
duket se është një nga ngërçet kur vjen puna
tek mbarëvajtja e punëve dhe kjo duket se është
arsyeja se pse në rekomandimet e Këshillit të
Investimeve ky rekomandim kryeson .Rekomandimet në nivel institucional zënë peshën
më të lartë mbi totalin 43%, ku theksi jepet

Ekonomi: Me financimin nga IPARD
ndërmarrjet bujqësore po rriten
Ministrja e Bujqësisë, Milva Ekonomi, vazhdon takimet
në terren me ndërmarrjet bujqësore që kanë përfituar nga
programi IPARD. Ndërsa mori
si shembull një ndërmarrje
që merrej me përpunimin e
verës ajo tregoi se ky biznes
ka zgjeruar aktivitetin e tij dhe
ka rritur numrin e të punësuarve pas mbështetjes që mori
nga IPARD. Sakaq, ministrja
vuri në dukje se edhe për
2021 zhvillimi i agroturizmit
do të jetë një nga pikat fokus
të qeverisë, për të zhvilluar
kështu njëkohësisht dy sektorë të rëndësishëm. “Vizita

në kantinën “Nurellari” ishte
një befasi e këndshme. Puna
transformuese e bërë nga
sipërmarrja private, gërshetuar me mbështetjen e marrë falë
skemave kombëtare dhe programit IPARD, e kanë kthyer
këtë zonë në një pikë tërheqëse
turistike. Zhvillimi i agroturizmit mbetet një ndër prioritet
e qeverisë, duke parë potencialin akoma të pashfrytëzuar
plotësisht që ka vendi ynë”,
është shprehur ajo përmes një
njoftimi në Facebook. Sipas
ministres, ky program do të
vazhdojë të mbështesë me
mijëra fermerë.

është i formës së prerë dhe sipas mediave ndërkombëtare muajve të fundit,
investitori ka synuar mbledhjen e parave
në llogaritë që shteti shqiptar ka jashtë
kufijve, ndërkohë që qeveria thekson se
beteja ende nuk ka mbaruar. Një tjetër
dënim që duket se ka marrë formë të
prerë është ai i shtetit shqiptar përballë
bashkimit të kompanive “Copri” dhe
“Aktor”, të cilat ishin të angazhuara në
ndërtimin e autostradësTiranë-Elbasan.
Gjykata Ndërkombëtare dha vendim,
në fund të vitit të shkuar, duke dënuar
autoritetet shqiptare dhe duke parashikuar kompensim 45 milionë dollarë për
palën paditëse. Ndërsa theksohet se tre
çështje të tjera i përkasin vitit 2020 të
cilat gjithashtu, referuar të dhënave në
faqen e Arbitrazhit, kanë marrë formë
të prerë. Një ndër to është ankesa e një
kompanie në sektorin energjetik, e cila
nuk ishte dakord me tërheqjen e qeverisë shqiptare nga një kontratë për një
park fotovoltaik. Bëhet fjalë për çështjen
“Arka Energy B.V”, kundër Shqipërisë.
Sipas të dhënave të publikuara, për këtë
vendim kërkohet 110 milionë euro. Dy
çështje të tjera për të cilat as nuk është
kërkuar negocim dhe janë drejt vendimit
të formës së prerë janë Kompania Durrës Kurum Shipping dhe të tjerë paditën
shtetin duke kërkuar 100 milionë euro
kompensim për prishje të njëanshme të
kontratës dhe nga një kompani që operon në fushën e ujësjellës-kanalizimeve.

kryesisht në: bashkëpunimin ndërinstitucional,
ngritjen e kapaciteteve të strukturave operacionale, qëndrueshmërinë e institucioneve dhe
rritjen e standardit dhe cilësisë së shërbimeve”,
nënvizon KI. Ndërkaq, bëhet me dije se të
zbatuara janë 38% e rekomandimeve të bëra
nga KI në këto pesë vitet e fundit. Në grupin
e rekomandimeve të zbatuara raporti rendit
punësimin dhe ngritjen e kapaciteteve të kapitalit njerëzor ku katër VKM u miratuan gjatë
vitit 2020 me synim stimulimin e punësimit
përmes subvencionimit të bizneseve për të
punësuar e trajnuar punëkërkues të papunë. E
dyta është konkurrenca e sektorit të turizmit
ku nënvizohet se përmirësimi i konkurrencës
dhe forcimi i formalizmit bëhet përmes identifikimit dhe klasifikimit të strukturave turistike.

Tatimet: Ja cilat janë detyrimet e
bizneseve që përjashtohen nga TVSH
Përmes një njoftimi të
publikuar në faqen e saj zyrtare Drejtoria e Përgjithshme
e Tatimeve ka bërë me dije
se, të gjithë tatimpaguesit që
nuk do të jenë më subjekt i
TVSH-së, kanë detyrimin për
të depozituar dokumentacionin tatimor të shpërndarë.
Sipas njoftimit, afati për të
kryer këto dorëzime nga tatimpaguesit do të jetë periudha 1mars-31 gusht 2021
dhe dokumentacioni tatimor
mund të dorëzohet dorazi ose
me postë rekomande pranë
zyrave të Drejtorisë së Tatimeve. Më tej Tatimet sqarojnë

se, pasi të jenë bërë dorëzimet
një kopje e procesverbalit të
konfirmimit do t’u dërgohet
të gjithë tatimpaguesve, që
përfshihen në këtë kategori,
në mënyrë elektronike nga
inspektorët e kontrollit nga
zyra, të cilët administrojnë
dosjen tuaj. “Të gjithë ju si
tatimpagues që nuk do të jeni
më subjekt i TVSH-së, keni
detyrimin për të depozituar
dokumentacionin tatimor
të shpërndarë pranë strukturave në Drejtoritë Rajonale
Tatimore që kanë qenë të angazhuara për shpërndarjen e
tyre”, thuhet në njoftim.
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Trajkoviç akuza Beogradit për manipulim votash

Zbulohet kandidati i parë për kreun e LDK-së

Kandidatja për deputete në zgjedhjet e 14
shkurtit nga Iniciativa Qytetare për Liri, Drejtësi
dhe Mbijetesë, Rada Trajkoviç, ka vazhduar me
akuza ndaj Listës Serbe dhe pushtetit në Beograd
për manipulim të votave të komunitetit serb në
Kosovë. “Ju mund t’i blini 95% të votave të serbve
të Kosovës por nuk mund t’i frikësoni ata. Nuk
mund t’i shndërroni në instrument të mbijetesës
tuaj politike duke ndërruar votat e tyre në Kosovë‘si
fotografitë’ me listat e komuniteteve të tjera pakicë
nën kontrollin tuaj”, tha ajo. Kurse nga Beogradi
ka marrë përgjigjen se u vjen keq se ajo nuk do
të mund ta bëjë “Shqipërinë e Madhe” me Kurtin,
duke shtuar këtu një rënie në mbështetjen ndaj saj
krahasuar me zgjedhjet e 2019-ës.

Anton Quni nga LDK-ja ka deklaruar se do jetë
kandidat për postin e kryetarit të LDK-së madje ka
premtuar edhe të rikthejë votuesit të cilët i janë larguar tashmë kësaj partie. “Jam kandidat për kryetar
të LDK-së. Janë shumë arsye e faktorë pse kam vendosur t’i futem kësaj gare. Në zgjedhjet e fundit është
shprehë mosbesim ndaj LDK-së. Ata që kanë dalë
në VV, brenda një kohe të shkurtër do t’i riktheja në
shtëpinë e tyre”, ka deklaruar ai. Komentet e tij vijnë
pas kërkesës për dorëheqje të kryetarit të LDK-së, Isa
Mustafës. Quni ka folur edhe për dështimin e LDK-së
në këto zgjedhje dhe tha se ende nuk kanë bërë analizë
reale, por se ishte i pari i partisë ai që mori përgjegjësinë duke liruar detyrën. Ai tha se kryesia e LDK
mori përgjegjësinë për rezultatin e dobët në zgjedhje.

BE
e pakënaqur
me marrëveshjen
e arritur
SHBA 6 muaj pa ministra
Kume
dhe Vishaj:
Nano u detyrua
tënë
qeveriste

Shtohet presioni ndërkombëtar për
Albin Kurtin, kërkohet që qeveria e re
të fokusohet te dialogu me Serbinë
Sonila ELEZI

B

ashkimi Europian, Shtetet
e Bashkuara dhe aleatët
më të ngushtë të Kosovës,
kërkuan një krijim sa më të
shpejtë të qeverisë së re nga Lëvizja
Vetëvendosje, e cila u shpall edhe
fituesja e zgjedhjeve të 14 shkurtit.
Ndërkohë, Bashkimi Europian, edhe
pse kreu i LV-së Albin Kurti ka bërë
të ditur se dialogu me Serbinë nuk
është një nga prioritetet e kësaj qeverie, ka kërkuar rifillim të procesit të
dialogut. Zëdhënësi i Komisionit Evropian, Peter Stano është shprehur se
unioni pret një gatishmëri për fillimin
e sa më të shpejtë të këtij procesi.
Brukseli pretendon që qeveria e re,
duhet të angazhohet në mënyrë konstruktive për vazhdimin e takimeve
të dialogut, në mënyrë që të arrihet
marrëveshja gjithëpërfshirëse. Në
një reagim të dhënë për KP, Peter
Stano është shprehur se synim
është marrëveshja finale mes dy
vendeve.“BE ishte shumë e qartë në
deklaratën e përbashkët të lëshuar të
hënën nga Përfaqësuesi i Lartë i BEsë për Punë të jashtme Borrell si dhe
KomisioneriVarhelyi, se ne po presim
me padurim formimin e qeverisë së
re dhe ndër të tjera gjithashtu presim
që autoritetet e reja në Prishtinë të
angazhohen në mënyrë konstruktive
për vazhdimin e takimeve të Dialogut të lehtësuar nga BE-ja, si dhe të
shfrytëzojnë mundësinë që para tyre
të arrijnë një marrëveshje gjithëpërfshirëse”, tha Stano.

Vuçiç e ndjen veten të pashpresë
Presidenti serb, Aleksandar
Vuçiç, ka deklaruar se në lidhje me
procesin e dialogut me Kosovën,
e sheh gjendjen e shtetit të tij si të
pashpresë. Gjithsesi ai ka siguruar
se nuk do të dorëzohet pa luftuar
për popullin e tij. “Serbia e di se
cilat janë interesat e saj kombëtare
dhe shtetërore dhe do të vazhdojë
të luftojë për popullin e saj dhe të
drejtat e tyre, pavarësisht nga fakti
se situata është pothuajse e pashpresë”, tha Vuçiç. Në një konferencë
për mediat nga aeroporti i Beogradit
ku priti arritjen e vaksinave kundër
Covid-19, nuk ka lënë pa thumbuar
edhe kryeministrin e ardhshëm
të Kosovës Albin Kurti. “Nuk keni
përgjigje adekuate, shoh që Albin

Ambasada amerikane: Kosova
është e rrënuar nga pandemia
Një kabllogram i Ambasadës amerikane në Kosovë, i
publikuar nga gazetarja Nahal
Toosi e Politico, mbi politikën
e jashtme dhe sigurinë kombëtare, e paraqet Kosovën të
rrënuar nga pandemia. Në
Twitter, Toosi ka shpalosur
detaje nga dokumenti që thotë
se është i nënshkruar nga
ambasadori Philip Kosnett.
Aty ajo ka dhënë detaje për
shqetësimet që kanë shprehur diplomatët amerikanë në
Kosovë.Tepër e rëndë është paraqitur situata në Kosovë, edhe

për gjendjen para pandemisë.
Toosi ka shkruar se Kosnett
ka deklaruar se ambasada në
Prishtinë është në pikën kritike. Ajo po ashtu ka thënë se
amerikanët edhe para situatës
së shkaktuar nga COVID-19
kishin pasur probleme me
ajrin e ndotur, hapësirat e pakta të gjelbra, shanset e vogla
për aktivitete në hapësirat e
jashtme dhe infrastrukturën e
keqe në kryeqytetin e Kosovës.
“Kosova sillet sikur një shtet
pa Covid, por është e rrënuar
nga pandemia”, ka shkruar ajo.

Kurti po e zgjidh edhe situatën tonë
të brendshme dhe po tregon se si
duhet të duket Serbia dhe kush duhet
të jetë në pushtet. Ndaloni, heshtni,
lërini, ata janë të gjithë të fortë dhe
të mençur. Ne do t’i lëmë, ata le ta
bëjnë punën e tyre, ne do të bëjmë
tonën”, tha Vuçiç. Sakaq, para poak
ditësh Kurti është shprehur se nuk
do të nisë procesin e dialogut dhe
se prioritet i tij është drejtësia dhe
punësimi. “Kosova është një shtet i
dobët. Duhet më parë të forcojmë
shtetin dhe më pas edhe dialogu ecën
më mirë”, ka deklaruar Kurti.
BE zhvlerëson marrëveshjen e
Uashingtonit
Përfaqësuesi Special i Bashkimit Europian në lidhje me dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak

ka bërë të qartë se pavarësisht
dëshirave dhe synimeve europiane
të Serbisë dhe Kosovës, BE e ka
bërë të qartë, që pa normalizim të
marrëdhënieve mes dy vendeve,
nuk ka integrim. Lajçak u shpreh
se marrëveshja e arritur në Uashington, nuk e dëmton procesin e
dialogut, por as nuk e ndihmon
shumë atë. “Ekziston vetëm një
proces i relevant dhe ai është
dialogu i ndërmjetësuar nga BE.
Pse? Sepse është i lidhur me të
ardhmen e Evropës. Asnjë palë e
tretë nuk mund t’ju sjell më pranë
BE-së. Vetëm BE-ja”, tha ai. Më tej
Lajçak foli për pritshmëritë mbi
rinisjen e dialogut, sapo qeveria
e re në Kosovë të krijohet. “Ne
jemi të gatshëm të bëjmë punën
tonë, por shpejtësia e arritjes së
një marrëveshjeje është në duart
e palëve. Ne nuk diktojmë shpejtësinë, nëse ata janë të gatshëm
të takohen në Bruksel çdo javë, ne
jemi të gatshëm t’i takojmë ata çdo
javë. Ne nuk mund t’i detyrojmë
ata”, theksoi ai. Në vijim Lajçak
sqaroi se sipas tij afatet nuk janë
gjë e mirë dhe se nuk sigurojnë
një funksionim të procesit. “Vuçiç
dhe Kurti janë politikanë seriozë
dhe ata e dinë se çfarë populli dhe
BE pret prej tyre. Sigurisht, duhet
të ketë një vullnet nga të dy palët
për të arritur atë marrëveshje.
Nëse nuk ka vullnet, atëherë nuk
ka marrëveshje. Por nëse nuk ka
marrëveshje, atëherë nuk ka të
ardhme evropiane”, tha Lajçak.

Maqedonia blen vaksina ruse, Zaev:
Do të porositim 100 mijë doza
Maqedonia e Veriut ka vendosur që të furnizohet me 100
mijë vaksina ruse kundër koronavirusit, pas vendimit të mëparshëm për blerjen e 200 mijë
vaksinave kineze. Kryeministri
Zoran Zaev ka njoftuar se u ka
dhënë institucioneve udhëzimet
për kontraktimin e marrëveshjes së furnizimit me vaksina
“Sputnik V”. “Të shtunën mora
informacion nga Ministri i ShëndetësisëVenko Filipce se ne kemi
kapacitet të porosisim 100,000
doza të vaksinave tjera që do të
plotësonin planin e përgjithshëm,

dhe nuk do të shkaktojnë vaksina të tepërta. Unë kam dhënë
udhëzimet për furnizim me 100
mijë vaksina ruse. Kemi bërë
gjithçka që na takon në lidhje me
vaksinat, porositë e kontratat",
ka deklaruar Zaev. Vaksinimi
kundër sëmundjes COVID-19,
që shkakton koronavirusi, në
Maqedoninë eVeriut ka nisur më
17 shkurt, me dërgesën e parë të
4,680 vaksinave të kompanisë
Pfizer si donacion nga Serbia.
Pjesa tjetër e tërë dërgesës prej
8,000 dozave nga Serbia pritet arrijë në Shkup javën e ardhshme.

Haradinaj takon
shefin zyrës së BE-së,
kërkon mbështetje
Kryetari i AAK, Ramush
Haradinaj është takuar me Përfaqësuesin Special të BE-së në
Kosovë, Tomaas Szunyog. Në këtë
takim është diskutuar për zhvillimet në vend. Szunyog ka vlerësuar
procesin zgjedhor në të cilin kaloi
vendi. “Kërkova nga ambasadori
mbështetjen e tij dhe të BE-së, në
sfidat të cilat e presin vendin tonë,
liberalizimi i vizave, integrimet
euroatlantike dhe marrëveshja për
njohje të ndërsjellë mes Kosovës
dhe Serbisë”, ka thënë Haradinaj.

Kosovë, rrezikohet
përfaqësimi efektiv i
komuniteteve joshumicë
Votat nga komunat e banuara me
shumicë serbe, të cilat i kanë fituar dy
subjektet politike boshnjake, Komuniteti i Bashkuar – Adrijana Hoxhiq
dhe KoalicioniVakat, do të jenë arsyeja
që dy subjektet tjera boshnjake, Unioni
Socialdemokrat (SDU) dhe Partia e Re
Demokratike (NDS), do të ankohen
në Panelin Zgjedhor për Ankesa dhe
Parashtresa (PZAP). Kështu kanë
deklaruar Duda Bale nga Unioni Socialdemokrat dhe Emilija Rexhepi nga
Partia e Re Demokratike.

Pacolli: Kosova do
të ishte ndryshe nëse
ne do të udhëhiqnim

Kryetari i Aleancës Kosova e Re,
Behgjet Pacolli, ka thënë se situata
në Kosovë do të ishte ndryshe nëse
partia e tij do të ishte udhëheqëse
e proceseve politike. Pacolli tha se
AKR-ja ka tentuar të shtyjë përpara proceset politike me aq pushtet
sa ka pasur, por nuk ia kanë dalë.
“AKR-ja nuk ka pasur ndonjë forcë
vendimtare që të ndryshojë gjërat. Po
të kishte pasur këtë forcë jam i bindur
që Kosova do të dukej krejtësisht
ndryshe”, ka thënë Pacolli.

Ahmeti: Pas tubimeve askush
nuk ka moral të kërkojë izolim
Kryetari i komunës së
Prishtinës, Shpend Ahmeti ka
reaguar pas rritjes së rasteve
me koronavirus në vend. Në
një postim në Twitter ka përmendur tubimet gjatë fushatës
zgjedhore. Ai tha se pas asaj
fushate me tubime, askush
nuk ka kredibilitet moral që të
kërkojë nga qytetarët mbyllje.
“Në një situatë hipotetike (larg
qoftë por me probabilitet të
lartë), ku rastet me Covid arrijnë
mbi 800 në ditë, do të nevojiten masa restriktive. Pas asaj
fushatë me tubime, si ka kredi-

bilitet moral me kërku nga qytetarët çfarëdo mbyllje”, shkroi
Ahmeti. Instituti Kombëtar i
Shëndetësisë Publike (IKSHPK), ka regjistruar të dielën 398
raste të reja me koronavirus,
pas testimit të 2.996 mostrave në
institucionet publike dhe ato private. Ndërkohë është regjistruar
vetëm një viktimë. Prej 13 marsit të vitit të kaluar, autoritetet
shëndetësore në Kosovë kanë
regjistruar 66.380 persona të
infektuar, mes të cilëve 1.572
pacientë kanë humbur betejën
me vdekjen.

GAZETA SOT

E Hënë 22 Shkurt 2021

bote

www.sot.com.al

Schallenberg: Austria pret mbështetje për sanksione kundër Rusisë

Argjentinë, presidenti kërkon dorëheqjen e ministrit

Ministri i Jashtëm austriak Alexander Schallenberg u shpreh se vendi i tij pretendon që në takimin
e ministrave të BE të së hënës, pret që unioni të
miratojë sanksione të reja kundër Rusisë. Shkak për
këto sanksione është rasti i opozitarit rus Aleksei
Navalnydhe burgosjes së tij. “Ne do të diskutojmë në
Këshillin për Çështje të Jashtme veprimet e duhura
për rastin e Navalnyt”, ka thënë Schallenberg. Aty do
të mund të përfshihen masa të shenjëstruara kundër
individëve dhe organizatave, sipas mekanizmit të
krijuar rishtazi nga BE-ja për ndëshkim të shkelësve
të të drejtave të njeriut. Schallenberg ka thënë se
pret“mbështetje”për sanksione nga 27 vendet e BEsë, mirëpo ka shtuar se sanksionet duhet të jenë të
menduara mirë dhe të kenë bazë ligjore.

Presidenti i Argjentinës Fernandez ka kërkuar
dorëheqjen e ministrit të Shëndetësisë, Gines Gongalez Garcia. Një kërkesë e tillë ka ardhur pas raportimeve të shumta në media ku vërehet shpërndarja
e vaksinave duke shfrytëzuar njohjet personalen,
duke bërë kështu që vaksinat të mos shkojnë në të
vërtetë tek personat të cilët kanë më shumë nevojë.
Të paktën 10 persona janë raportuar se kanë marrë
vaksinën anti-COVID duke mos respektuar procedurat e pritjes, e në mesin e tyre ishte edhe një gazetar,
që ka deklaruar se është vaksinuar pasi kishte folur
drejtpërdrejtë me ministrin. Mediat lokale kanë
raportuar për shumë raste të vaksinimit të politikanëve dhe fytyrave tjera, që nuk ishin në listat e
grupeve me prioritet.

Vijojnë
mbi daljen
e Mbretërisë
sëtë
Bashkuar
nga6Unioni
Kumereplikat
dhe Vishaj:
Nano
u detyrua
qeveriste
muaj pa ministra

Michel Barnier nxjerr sekretet,
“Brexit” ka shkundur BE, Habib
akuza se Brukseli i trembet Britanisë
Sonila ELEZI

M

ichel Barnier, politikani francez i cili
ka shërbyer si kreu i
Task Forcës për Marrëdhëniet me Mbretërinë e Bashkuar në Komisionin Europian,
ka pohuar se Brexit dhe dalja e
Mbretërisë së Bashkuar nga Bashkimi Europian në të vërtetët ka
shkaktuar probleme serioze për
Brukselin. Ish-shefi negociator i
Brexit i BE pretendoi që marrëveshja që ai e quajti si një "divorc"
BE – Mbretëri e Bashkuar, krijoi
pasiguri midis vendeve anëtare
të BE. Z. Barnier, bëri të qartë
se shumë fusha në marrëveshje
"shpesh ishin nënvlerësuar dhe
shpjeguar dobët" përfshirë peshkimin. Nga fillimi i bisedimeve
në 2016 i cili zgjati katër vjet, ai
pretendoi se qëllimi ishte të "rivendosej siguria atje ku divorci krijon
pasiguri". Zoti Barnier tha se ishte
i vëmendshëm ndaj shqetësimeve
të shprehura nga të gjitha partitë
dhe komunitetet e ndryshme të
Irlandës dhe Irlandës së Veriut.
Shqetësimet e tyre lidhen me një
mosmarrëveshje midis MB dhe
BE mbi Protokollin e Irlandës së
Veriut. DUP (Democratic Unionist
Party) në Irlandën e Veriut po bëjnë
presion për të hequr mekanizmin,
i cili ka shkaktuar burokraci për
mallrat e transportuara në vend
nga pjesa tjetër e Mbretërisë së
Bashkuar. Por kryeministri irland-

ez Micheal Martin tha se qëndrimi
i partisë më të madhe unioniste të
Irlandës së Veriut ishte zhgënjyese.
Në deklaratën e tij, zoti Barnier
u shpreh se pavarësisht dëmit
që solli shkëputje e Britanisë,
tha se uniteti dhe solidariteti
midis vendeve anëtare ishte i
dukshëm në çdo hap të negociatave me Mbretërinë e Bashkuar.
"Përkundër asaj që shumë parashikuan në kohën e Referendumi për
Brexit 2016, Brexit nuk shkaktoi
fundin e Bashkimit Evropian, por
forcimin e unitetit të tij. Së bashku,
ne mund të ndërtojmë një Evropë
që jo vetëm mbron, por edhe frymëzon. Një Evropë që vazhdon të
na bëjë më të fortë së bashku. Nuk
ka forcë pa unitet", përfundoi ai.

Merkel: Gjermania gati për një faqe
të re në partneritetin transatlantik
Kancelarja gjermane, Angela Merkel tha se Gjermania
është gati të hapë një faqe të re
në partneritetin transatlantik me
SHBA. Merkel kërkoi zhvillimin
e më shumë qasjeve të përbashkëta ndërmjet vendeve.“Interesat
tona nuk do të bashkohen gjithmonë, nuk kam iluzione. Kur ka
dallime, ne duhet të flasim hapur
për to. Ka shumë punë për të
bërë. Gjermania është e gatshme
për hapjen e një faqeje të re në
partneritetin transatlantik”, tha
ajo, duke iu referuar divergjencave të kohës së fundit me
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Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Ajo gjithashtu kritikoi Rusinë për
faktin që nuk ka pasur progres në
integritetin territorial të Ukrainës
në vitet e fundit.“Është shumë e
rëndësishme për ne të zhvillojmë një agjendë të përbashkët
transatlantike ndaj Rusisë. Nga
njëra anë, sigurisht që duhet të
ofrojmë bashkëpunim, por nga
ana tjetër ne duhet të jemi të qartë për ndryshimet që kemi”, tha
Merkel. Në fjalimin e saj Merkel
u shpreh edhe në lidhje me Kinën
duke bërë të ditur se ky vend ka
fituar një ndikim global.

Barnier pritet gjithashtu të publikojë një botim me 600 faqe në
prill duke folur për përvojën e tij të
negociatave për Brexit. Komentet
e diplomatit vijnë vetëm disa ditë
pasi Lord Frost u emërua Ministër
i Shtetit në Zyrën e Kabinetit. Lord
Frost, i cili udhëhoqi negociatat
e Brexit për Mbretërinë e Bashkuar, do të jetë një anëtar i plotë
i Kabinetit të Boris Johnson dhe
emërimi i tij do të hyjë në fuqi nga
1 Mars 2021. Ai do të drejtojë në
bashkërendimin e marrëdhënieve
me institucionet e BE dhe 27 vendet anëtare.
Flet Habib
Nga ana tjetër, Benyamin
Naeem Habib një politikan dhe
biznesmen britanik i cili është

zgjedhur si anëtar i partisë Brexit
në Parlamentin Europian, është
shprehur se e vërteta është që
Bashkimi Europian është i terrorizuar nga një Britani e pavarur,
e suksesshme dhe e begatë pas
daljes nga unioni. Në një intervistë
për Express.co.uk, Habib i kërkoi
kryeministrit britanik që Mbretëria
e Bashkuar të heqë rregulloret
dhe taksat, në mënyrë që të joshë
kompanitë të qëndrojnë në Britani,
një strategji kjo që do të rezultonte në një sukses të plotë sipas tij.
Zoti Habib pretendon se një gjë e
tillë do të krijonte atmosferën e
një shteti që ka një tregti të suksesshme dhe që ka dalë plotësisht
nga kthetrat e unionit. Z. Habib
pretendon se Kryeministri Boris
Johnson duhet të jetë i përgatitur
“të shkojë në luftë” me Brukselin
në mënyrë që të mbrojë zhvillimin financiar. Ai shtoi: "Ne duhet
të jemi të përgatitur të kemi një
zënkë dhe debat me ta. Rrethi ynë
financiar është shumë i rëndësishëm. Unë nuk dua aspak një
marrëveshje të shërbimeve financiare me Bashkimin Europian,
ne duhet të synojmë Lindjen e
Largët dhe Afrikën. Atje duhet të
shkojmë. Zonat e rritjes në botë
nuk janë BE. Ne duhet ta ndalojmë
përrallën që nuk mund të mbijetojmë nëse nuk kemi BE. Le të
rrisim vetëvlerësimin. Dhe çfarë
nëse humbasim bizneset me BE?
Ata kanë më shumë nevojë për ne
se sa kemi ne për ata”, tha ai.

Erdogan: Turqia dëshiron të forcojë
bashkëpunimin me Biden
Presidenti i Turqisë, Recep
Tayyip Erdogan, tha se Ankaraja zyrtare dëshiron "të forcojë"
bashkëpunimin me Uashingtonin zyrtar pas inaugurimit të
presidentit të ri amerikan, Joe
Biden. Erdogan gjithashtu tha
se Turqia dhe SHBA kanë më
shumë interesa të përbashkëta sesa dallime. “Ne duam të
forcojmë më tej bashkëpunimin
tonë me administratën e re
të SHBA-së mbi një bazë të
favorshme për të dyja palët në
afat të gjatë. Kohët e fundit, të
gjithë kaluam një proces në të

cilin miqësia turko-amerikane u
testua seriozisht. Ne nuk pamë
mbështetjen dhe solidaritetin që
prisnim nga aleati ynë i NATO-s,
veçanërisht në luftimin e grupit
terrorist PKK dhe degët e tij”,
u shpreh Erdogan. Presidenti
turk gjithashtu tha se vendi i tij
pret një qëndrim të qartë nga të
gjithë aleatët, veçanërisht pas
sulmit tradhtar terrorist në të cilin 13 turq u martirizuan javën e
kaluar.Të dielën e kaluar, trupat
e 13 shtetasve turq u gjetën gjatë
operacionit antiterror të Turqisë
në rajonin Gara të Irakut verior.

Biden shpall gjendjen
e “fatkeqësisë së
madhe” në Teksas
Rreth 60 persona kanë
vdekur deri më tani për shkak të
dëborës së madhe dhe ngricave
që prekën shumë rajone në SHBA,
veçanërisht Teksasin. Presidenti
Biden ka shpallur gjendje të "fatkeqësisë së madhe" në shtetin e
Teksasit për shkak të të ftohtit të
madh polar që ka prekur pjesë të
brendshme, qendrore dhe jugore
të vendit për gati një javë. Ai ka
urdhëruar ndihmë federale për të
mbështetur shtetin dhe përpjekjet
lokale të shpëtimit.

Fauci: Ka gjasa
që edhe në 2022
të mbajmë maska
Zyrtari amerikan i sëmundjeve
infektive, Anthony Fauci tha të
dielën se është e mundur që amerikanët do të mbajnë maska edhe
në vitin 2022. Megjithatë, mjeku
amerikan pohoi se masat për të ndaluar përhapjen e koronavirusit do
të relaksohen gjithnjë e më shumë
ndërsa administrohen më shumë
vaksina. Afërsisht një vit që kur u
regjistrua vdekja e parë e shkaktuar
nga COVID-19 në SHBA, vendi po i
afrohet 500 mijë vdekjeve nga virusi.

Mianmar, vazhdojnë
protestat kundër
grushtit të shtetit
Turma të mëdha marshuan të
dielën në Mianmar për të dënuar
grushtin e shtetit të organizuar
nga komandantët ushtarakë më
1 shkurt. Protestat e së dielës
pasojnë reagimin e dhunshëm të
forcave të sigurisë një ditë më parë
ndaj demonstruesve, kur policia
qëlloi mbi turmën duke lënë dy
të vdekur. Ushtria nuk ka qenë
në gjendje të shuajë demonstratat
dhe fushatën e rezistencës civile
kundër grushtit të shtetit.

Arabia Saudite, 20 miliardë dollarë
për ushtrinë në 10 vitet e ardhshme
Arabia Saudite do të investojë më shumë se 20 miliardë
dollarë në industrinë e saj të
brendshme ushtarake në dekadën e ardhshme, në kuadër të
planeve agresive për të rritur
shpenzimet ushtarake. Lajmin
e ka bërë të ditur udhëheqësi i
rregullatorit të industrisë ushtarake në mbretërinë saudite,
Ahmed bin Abdulaziz Al-Ohali.
Arabia synon të zhvillojë dhe
prodhojë më shumë armë dhe
sisteme ushtarake të brendshme,
duke thënë se mëton të shpenzojë 50 për qind të buxhetit ush-

tarak në nivel lokal deri më 2030.
“Qeveria ka prezantuar një plan
që tregon se do të investojmë më
shumë se 10 miliardë dollarë në
industrinë ushtarake në Arabinë
Saudite në dekadën e ardhshme
dhe shumë të njëjtë në hulumtime dhe zhvillim”, ka thënë
guvernatori i Autoritetetit të
Përgjithshëm të Industrisë Ushtarake, Ahmed bin Abdulaziz
Al-Ohali, në një konferencë për
media në Abu Dabi. Ai ka thënë
edhe se mbretëria planifikon të
rrisë shpenzimet nga 0.2 në rreth
4 për qind.
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Të shtëna me armë zjarri në Shkodër,
qëllohet në drejtim të një automjeti,
shpëton pa lëndime 30-vjeçari
Albiona LIPO

Aksident në mes të Tiranës,
makina përplas dy këmbësorët

T

ë shtëna me armë
zjarri janë shënuar
paraditen e djeshme
në qytetin e Shkodrës, teksa shënjestër ka qenë
një 30-vjeçar, i cili ishte duke
udhëtuar me automjetin e tij.
Ngjarja ka ndodhur konkretisht rreth orës 11:50 në lagjen
“Skënderbeg” në afërsi të një
pike karburanti, teksa sipas
burimeve nga policia i shënjestruari me iniciale T.P., 30
vjeç, banues në këtë zonë ka
shpëtuar pa lëndime. Pas atentatit të dështuar 30-vjeçari
si dhe atentatorët janë larguar
menjëherë nga vendi i ngjarjes,
teksa policia ka gjetur dhe sekuestruar në cilësinë e provës
materiale tre gëzhoja arme.
Por sipas dëshmive të marra
në vendin e ngjarjes dyshohet se ndaj makinës së të riut
është qëlluar edhe disa herë
të tjera. Gjithashtu bëhet me
dije se, Policia e Shkodrës ka
bërë të mundur identifikimin
e autorëve dhe është vënë në
ndjekje të tyre, ndërsa janë
sekuestruar në cilësinë e provës
edhe kamerat e sigurisë të pikës
së karburantit ku ka ndodhur
ngjarja, për të zbuluar imtësisht
lëvizjet e autorëve të përfshirë
në këtë ngjarje. Dyshohet se në
këtë ngjarje janë përfshinë dy
vëllezër, 24 dhe 29 vjeç dhe një
31-vjeçar. Deri më tani referuar pamjeve filmike, autorët
mësohet të jenë larguar nga
vendngjarja me dy makina, një
“Mercedez benz S”dhe një“Jaguar”. Megjithatë, emrat e këtyre
personave të cilët kanë qëlluar
me armë zjarri ende nuk dihen,
por sipas të dhënave dyshohet
të jenë nga zonat e Shkodrës.
Ndërkohë grupi hetimor në sajë
të provave të siguruara deri më
tani po vijon hetimet për zbardhjen e dinamikës së ngjarjes.

Një aksident është regjistruar paraditen e djeshme në
zonën e 9-katësheve në Tiranë. Sipas policisë bëhet me dije se
dy makina janë përplasur me njëra-tjetrën, ku si pasojë, mjeti
me drejtues personin me iniciale A. M., ka dalë në trotuar duke
aksidentuar dy këmbësorë. Këta të fundit sipas policisë janë
dërguar me urgjencë në spital dhe ndodhen jashtë rrezikut
për jetën. “Rreth orës 13:10, tek 9-katëshet, janë përfshirë në
një aksident mjeti me drejtues E. L. me mjetin me drejtues A.
M. Si pasojë e aksidentit mjeti me drejtues shtetasin A. M., ka
dalë në trotuar, duke aksidentuar 2 këmbësor me iniciale J.
D., 22 vjeçe dhe A. M., 20 vjeç, të cilët u dërguan në spital, për
kontroll mjekësor, jashtë rrezikut për jetën. Grupi hetimor dhe
shërbimet e Policisë ndodhen në vendngjarje dhe po punojnë
për sqarimin e rrethanave të aksidentit”, deklaron policia.

Akuzohet për vjedhje të 7 dyqaneve,
arrestohet 32-vjeçari shqiptar në Greqi

“

Ngjarja ka ndodhur konkretisht
rreth orës 11:50 në lagjen “Skënderbeg” në afërsi të një pike karburanti,
teksa sipas burimeve nga policia i shënjestruari me iniciale T.P., 30 vjeç, banues
në këtë zonë ka shpëtuar pa lëndime...

Njëkohësisht janë ngritur pika
kontrolli në të gjitha hyrje-daljet e qytetit dhe vijon krehja e
zonës për kapjen e personave të
dyshuar për përfshirje në këtë
veprimtari kriminale.“Më datë
21.02.2021, rreth orës 11:50, në
lagjen“Skënderbeg”, Shkodër,
në afërsi të një pike karburanti, është qëlluar me armë
zjarri në drejtim të automjetit
që drejtohej nga shtetasi T.
P. 30 vjeç , banues në lagjen
“Skënderbeg”, Shkodër. Nga
të shtënat nuk ka asnjë preson
të lënduar. Menjëherë në vendngjarje kanë shkuar shërbimet
e Policisë të DVP Shkodër
dhe FNSH Shkodër ku janë

vënë në ndjekje të autorëve.
Njëkohësisht janë ngritur pika
kontrolli në të gjitha hyrje-daljet e qytetit dhe vijon krehja e
zonës për kapjen e autorëve
të dyshuar. Në vendngjarje
ndodhet grupi hetimor dhe
nën drejtimin e Prokurorisë
së Rrethit Gjyqësor Shkodër
po vijon veprimet për sqarimin
e rrethanave të kësaj ngjarje,
sekuestrimin e çdo prove që
do shërbejë për identifikimin
e autorëve”, thuhet në njoftimin
për shtyp nga policia.
30-vjeçari rezulton autor i një
plagosjeje në 2017
Ndër të tjera në njoftimin
për shtyp nga policia bëhet

me dije se i riu i cili paraditen
e djeshme i shpëtoi sulmit
me armë zjarri rezulton të
jetë autor i një plagosjeje
të ndodhur 4 vite më parë.
Ai është një emër i njohur
për policinë, pasi në 2017,
është arrestuar për veprën
penale “Plagosje e rëndë me
dashje”. Konkretisht policia
jep detaje se i riu me iniciale
T. P., më 25.06.2017 në lagjen “Baçallëk” të qytetit të
Shkodrës, pas një sherri për
motive të dobëta, ka plagosur
me armë zjarri personin e
identifikuar me iniciale R.Th,
22 vjeç, banues në Shkodër.
Ndërkohë theksojmë sërish
se, 30-vjeçari me iniciale T.
P., i cili u qëllua paraditen
e djeshme me armë zjarri
gjatë kohës që po udhëtonte me makinë fatmirësisht
nuk është lënduar. Ndërsa
nuk dihet ende nëse këto dy
ngjarje kanë lidhje me njëratjetrën megjithatë theksojmë
se hyrja dhe dalja e qytetit
është blinduar në mënyrë që
kapja e autorëve të dyshuar
të bëhet sa më shpejt.

Një 32-vjeçar me origjinë shqiptare është arrestuar ditën e
djeshme në Selanik, të Greqisë, pasi është kapur duke vjedhur
në një supermarket të qytetit. Nga një hetim i mëtejshëm i
autoriteteve përkatëse personi i arrestuar është përfshirë në 6
vjedhjeje të tjera, në dyqane të ndryshme nga tetori 2020 deri
në fillim të shkurtit 2021, në disa zona të Selanikut, në Panorama, Charilaou, Nikopolis dhe Kordelio. I arrestuari pritet së
shpejti të paraqitet përpara gjykatës. Kujtojmë se disa ditë më
parë Policia e Fierit ka arrestuar një tjetër autor të dyshuar për
tentativë vjedhjeje me armë së bashku me tre persona të tjerë
në banesën e A. Ç., në Roskovec ngjarje e ndodhur disa ditë më
parë. Bëhet fjalë për 30-vjeçarin e identifikuar me iniciale A.
Gj., i cili rezulton i proceduar penalisht për disa vepra penale.

Përfshihet nga flakët një makinë në
mes të Korçës, dyshimet e policisë
Një makinë është përfshirë nga flakë paraditen e djeshme
në qytetin e Korçës. Ngjarja ka ndodhur konkretisht në bulevardin Republika, ndërsa paraprakisht dyshohet për një defekt
në makinë. Gjithashtu policia njofton se si pasojë e flakëve
që përfshinë makinën ka vetëm dëme materiale dhe deri më
tani nuk ka raportime për të lënduar. Ndërkohë disa ditë më
parë janë konstatuar edhe tre automjete të djegura në Lushnje.
Policia njofton se ngjarja ka ndodhur konkretisht rreth orës 3 të
mëngjesit në lagjen“Çlirimi”, në parkimin e jashtëm të një qendre tregtare, pranë komisariatit të Lushnjës. Policia jep detaje
se zjarri ka rënë në automjetin tip“Benz”dhe dy automjeteve
të tjera në pronësi të personit të identifikuar me iniciale N. K.,
dhe dyshohet si pasojë e një shkëndije elektrike në automjet.

Tentoi të transportonte emigrantë të paligjshëm me automjet
tip “Audi”, përfundon në pranga 29-vjeçari nga Korça
Një 29-vjeçar nga Korça ka përfunduar
dje në prangat e policisë pasi është kapur
duke transportuar në mënyrë të paligjshme
emigrantë drejt vendeve të BE-së. Bëhet fjalë
konkretisht për personin e identifikuar me
iniciale E.V., me origjinë nga Korça, i cili sipas policisë gjatë aksionit është arrestuar në
flagrancë nga shërbimet e Policisë Rrugore
në lagjen Nr.1, teksa po udhëtonte me automjetin e tij tip “Audi”, me tre emigrantë të
paligjshëm, të cilëve kundrejt shpërblimit
iu kishte premtuar kalimin drejt vendeve
të BE-së. Ndërsa burime të tjera bëjnë me
dije se gjatë kontrollit në mjet njëri prej emigrantëve është gjetur i fshehur në bagazh.

Ndërkohë në njoftimin për shtyp të publikuar
nga policia, gjithashtu thekson se arrestimi
i të riut është bërë në kuadër të operacionit
të koduar “Perimetri”. “Goditet një tjetër rast
i veprimtarisë kriminale të dhënies ndihmë
shtetasve të huaj për kalim të paligjshëm
të kufirit, kundrejt shpërblimit. U kap duke
transportuar 3 emigrantë të paligjshëm, vihet
në pranga 29-vjeçari. Shërbimet e Komisariatit të Policisë Pogradec, në bashkëpunim me
Policinë Rrugore dhe Policinë Kufitare, në
vijim të operacionit policor “Perimetri”, kanë
goditur një tjetër rast të aktivitetit kriminal në
fushën e dhënies së ndihmës shtetasve të huaj
për kalim të paligjshëm të kufirit kundrejt

shpërblimit, si rezultat i të cilit u bë kapja dhe
arrestimi në flagrancë i shtetasit E.V., 29 vjeç,
banues në fshatin Mborje, Korçë. Ky shtetas
u kap nga shërbimet e Policisë Rrugore në
lagjen nr. 1, Pogradec, duke transportuar në
drejtim të Tiranës, me mjetin tip “Audi”, tre
emigrantë të paligjshëm, të cilëve kundrejt
shpërblimit iu kishte premtuar kalimin drejt
vendeve të BE-së”, thuhet në njoftimin për
shtyp nga policia. Ndërkohë, vijojnë goditjet
e njëpasnjëshme në kuadër të operacionit
"Perimetri" si dhe për veprime të mëtejshme
materialet i kaluan Prokurorisë së Rrethit
Gjyqësor Pogradec konkretisht për veprën
penale “Kalim të paligjshëm të emigrantëve”.
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Kume
dhe Vishaj:
Nano u detyrua
të penale
qeveriste
6 muaje pa
ministra
Të arrestuarit
do të përballen
me veprën
“Plagosje
rëndë
me dashje”

Ishin shpallur në kërkim për plagosje me thikë
dhe me sende të forta, arrestohen 27-vjeçari
në Laprakë dhe 42-vjeçari në Pogradec
Albiona LIPO

Aksident automobilistik në hyrje
të Peqinit, plagosen 3 persona

D

y persona të shpallur në kërkim janë
arrestuar dje nga
policia pasi akuzohen për plagosje. Policia
njofton se fillimisht në pranga ka rënë një 27-vjeçar me
iniciale P. A., pasi akuzohet
lidhur me një ngjarjes të
ndodhur 4 ditë më parë në
Laprakë, ku ka plagosur
me thikë kunatin e tij pas
një konflikti të çastit. “Si
rezultat i një punë të mirëorganizuar dhe të pandërprerë për dokumentimin e
ngjarjes së datës 18.02.2021
dhe kapjen e autorit, nga
Komisariati i Policisë Nr.6,
në bashkëpunim me Komisariatin e Policisë Nr.3, u bë
e mundur kapja dhe ndalimi
i autorit të dyshuar të kësaj
ngjarjeje, shtetasi Petrit
Avdillari, 27 vjeç, banues në
Tiranë. Ky shtetas, më datë
18.02.2021, në Laprakë, pas
një konflikti të çastit për
motive të dobëta ka plagosur me thikë kunatin e tij
shtetasin Denis Ziu, 29 vjeç”,
thuhet në njoftimin për shtyp nga policia. Ndërkohë
policia njofton se materialet
iu referuan Prokurorisë së
Rrethit Gjyqësor Tiranë, për
veprime të mëtejshme.
Në Pogradec, arrestohet
një 42-vjeçar
Ndërkohë po ditën e
djeshme në prangat e Policisë së Pogradecit ka rënë
edhe një 42-vjeçar i shpallur
në kërkim, pasi dyshohet
se ka goditur me sende të
forta një 65-vjeçar. Policia
njofton se ngjarja ka ndodhur konkretisht në fshatin
Velçan të Pogradecit, në ditët
e fundit të vitit të kaluar, por
42-vjeçari i kishte shpëtuar
policisë dhe ishte shpallur prej këtyre të fundit në

Dy aksidente me rrezik për jetën e këmbësorëve janë
regjistruar pasditen e djeshme në Peqin dhe Shkodër. Policia
njofton se, fillimisht dy makina janë përplasur me njëratjetrën në hyrje të Peqinit e për pasojë janë plagosur 3 persona. Ambulanca ka mbërritur në vendngjarje teksa mësohet
se ata janë jashtë rrezikut për jetën. Konkretisht bëhet me
dije se, në aksident u përfshinë një mjet tip "Benz" dhe një
makinë tip "Hyundai". Ndërkohë një tjetër aksident është
regjistruar po ashtu gjatë ditës së djeshme në hyrje të qytetit
të Shkodrës ku një automjet ka përplasur një këmbësore dhe
është larguar nga vendi i ngjarjes. Kalimtarja e cila mbeti
e plagosur u dërgua menjëherë në spital ku ndodhet në
gjendje të rëndë për jetën. Ndërkohë, policia ka identifikuar
drejtuesin e mjetit dhe po punon për ndalimin e tij.

Akuzohet për dhunë në familje,
arrestohet në Tiranë 41-vjeçari

“

Policia njofton se fillimisht në
pranga ka rënë një 27-vjeçar
me iniciale P. A., pasi akuzohet
lidhur me një ngjarjes të ndodhur
4 ditë më parë në Laprakë, ku ka
plagosur me thikë kunatin e tij
pas një konflikti të çastit...

kërkim. Arrestimi i burrit,
është bërë i mundur vetëm
së fundmi. Gjithashtu policia njofton se materialet i
kanë kaluar Prokurorisë
pranë Gjykatës së Shkallës
së Parë Pogradec për veprime të mëtejshme. Tashmë
42-vjeçari do të përballet
me veprën penale “Plagosje
e rëndë me dashje”.“Specialistët për Hetimin e Krimeve
në Komisariatin e Policisë
Pogradec, bënë ndalimin e
shtetasit në kërkim A. K.,
42 vjeç, banues në fshatin
Velçan, Pogradec. Proku-

roria e Rrethit Gjyqësor
Pogradec me vendimin e
datës 05.11.2020, ka urdhëruar ndalimin e tij për
veprën penale “Plagosja e
rëndë me dashje”, pasi më
datë 30.12.2020, në fshatin
Velçan, ky shtetas për motive
të dobëta, ka goditur me mjet
të fortë, shtetasin H. B., 65
vjeç, banues në Velçan”, thuhet në njoftimin për shtyp nga
policia. Ndër të tjera policia
thekson se materialet i kaluan
Prokurorisë pranë Gjykatës
së Shkallës së Parë Pogradec
për veprime të mëtejshme.

Në Shkodër plagoset një
30-vjeçar, në kërkim autori
Disa ditë më parë ka
ndodhur një konflikt në
qytetin e Shkodrës, në lagjen
“Parrucë”, me pasojë plagosjen e një personi. Burime
nga policia bëjnë me dije
se, nga sherri ka mbetur i
plagosur në fytyrë 30-vjeçari
i identifikuar me iniciale K.
B., pasi është goditur me
tytën e pistoletës. Ngjarja
ka ndodhur konkretisht pas
një konflikti të çastit mes dy
personave, ndërsa policia ka
nisur kërkimet për kapjen e
autorit. Nga ana tjetër, i plagosuri është dërguar në spital për të marrë mjekim, pasi
ka disa çarje në kokë, por
fatmirësisht ndodhet jashtë
rrezikut për jetën. Ndërkohë
një rast i ngjashëm është
konstatuar edhe në rrugën
“Vangjush Furxhi” teksa, në
pranga ka rënë një person i
identifikuar me iniciale K.
S., 22 vjeç, i cili për shkak
të një borxhi, është konfliktuar fizikisht me personin e
identifikuar me iniciale D.D.

Policia e Tiranës ka arrestuar dje një 41-vjeçar pasi
akuzohet për dhunë në familje. Burime nga policia bënë me
dije se bëhet fjalë për arrestimin e 41-vjeçarit të identifikuar
me iniciale M. B., i cili akuzohet se ushtroi dhunë fizike ndaj
bashkëshortes së tij pas një konflikti për motive të dobëta.
“Nga specialistët për Hetimin e Krimit në Komisariatin
e Policisë Nr. 4, u bë arrestimi në flagrancë i shtetasit M.
B., 41 vjeç, pasi pas një konflikti për motive të dobëta ka
ushtruar dhunë fizike ndaj bashkëshortes së tij”, deklaron
policia. Ndërkohë disa ditë më parë policia ka arrestuar
edhe dy persona të tjerë në qytetetVlorë dhe Sarandë, të cilët
gjithashtu akuzohen për dhunë në familje, pasi ushtronin
dhunë të vazhdueshme ndaj bashkëshorteve. Bëhet fjalë për
të arrestuarit me iniciale G. K., dhe F. L..

Drejtonin mjetet në gjendje
të dehur, arrestohen 2 persona
Dy drejtues mjetesh janë arrestuar gjatë ditës së
djeshme në Tiranë. Sipas policisë, njëri prej tyre aksidentoi një këmbësor në bulevardin blu në Kamzë, ndërsa një
tjetër u kap në flagrancë duke drejtuar mjetin në gjendje
të dehur. Të arrestuarit janë identifikuar me iniciale A. L.,
dhe E. B.“Specialistët e Qarkullimit Rrugor bënë arrestimin
në flagrancë të shtetasve : A. H., pasi ditën e djeshme në
bulevardin Blu në Kamzë, aksidentoi këmbësorin shtetasin
E. B., i cili ndodhet në spital, nën kujdesin e mjekëve. A.L.,
52 vjeç, pasi u kap në flagrancë duke drejtuar mjetin në
gjendje të dehur në masën 0.86 mg/l. Materialet iu referuan Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Tiranë, për veprime
të mëtejshme”, thuhet në njoftimin për shtyp nga policia.

Grabiste valixhe dhe bagazhe nga karrocat e
udhëtarëve në aeroportet greke, arrestohet i riu shqiptar
Një shqiptar është arrestuar nga policia
greke, në aeroportin “Eleftherios Venizelos”,
pasi akuzohet për dhjetëra vjedhje të kryera
në aeroportet greke. Referuar mediave greke
mësohet se shqiptari arrestimi i të cilit është
bërë ditën e premte, i cili gjithashtu posedonte dhe një pasaportë të rremë greke, me
ndihmën e një çadre grabiste valixhe dhe
bagazhe nga karrocat e udhëtarëve, e më
pas largohej me shpejtësi. Po ashtu sipas
informacioneve nga mediat greke, dyshohet
se grabitja e tij e fundit është regjistruar të
mërkurën, personi në fjalë arriti të grabiste
një çantë brenda së cilës gjendeshin aksesorë me vlerë 2380 dollar. “Në orën 12:58 të
së premtes, me të njëjtën metodë dhe duke

zgjatur dorezën e çadrës ai u përpoq të merrte një çantë nga një karrocë udhëtari, por
pa rezultat. Katër minuta më vonë në 13:01
dhe ndërsa ishte jashtë portave 1 dhe 2, ai
mori një çantë pasagjerësh, që përmbante
portofolin me rreth 1000 euro, kartat e tij dhe
letërnjoftimin e tij”, thuhet në njoftimin për
shtyp nga policia greke. Gjithashtu mësohet
se para se udhëtari të konfliktohej me grabitësin, policia u hodh në sulm dhe e arrestoi
shqiptarin. Ndërkohë disa ditë më parë policia kufitare në Kakavijë ka proceduar penalisht një 46-vjeçare pasi gjatë kontrollit në
mjetin e saj tip Volkswagen i janë gjendur 23
mijë euro të padeklaruara në çantën e dorës.
“Shërbimet e Policisë Kufitare në Kakavijë,

si rezultat i shtimit të kontrolleve me qëllim
parandalimin dhe goditjen e paligjshmërisë,
bazuar në analizën e riskut, në dalje të RSHsë, kanë kaluar për kontroll në vijën e dytë,
një mjet tip “Volkswagen”. Shërbimet e Policisë Kufitare, në bashkëpunim me shërbimet
doganore, gjetën të fshehura në çantën e
dorës së shtetases A. T., 23.000 euro, të cilat
kjo shtetase nuk i kishte deklaruar. Shuma
e parave u sekuestrua në cilësinë e provës
materiale. Specialistët e Seksionit për Hetimin e Krimit Ekonomik e Financiar në DVP
Gjirokastër, shtetasja A. T., 46 vjeçe, banuese
në Sarandë, u procedua penalisht për veprën
penale “Mosdeklarimi i të hollave dhe sendeve me vlerë në kufi”, deklaron policia.
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Kërriçi nuk e mban dot peshën e gomarit

Nga Vangjel Sako

E

pyetën një filozof
të mençur se ç’do
të bënte ai kur ziheshin dy të zgjuar.
Përgjigja: Dy të zgjuar nuk
zihen kurrë. Pastaj e pyetën
se ç’qëndrim do të mbante ai
nëse zihej një i mençur dhe
një budalla. Përgjigja: Do të
qortoja të mençurin që nuk
i hapi rrugën budallait. Dhe së fundi e pyetën
se ç’qëndrim do të mbante ai nëse ziheshin
dy budallenj. Përgjigja: Ishalla nuk jam aty
pranë se nuk di kë të mbroj e kë të shaj. Por
fatkeqësisht ne të gjithë shikuesit televiziv
ishim dëshmitarë kur dy nga filozofët më të
dëgjuar të brezit të ri u shanë live në praninë
e Arian Çanit dhe jo për gjëra parimore, por
thjesht personale. Akuzuan njëri-tjetrin për
drejtim seksual kur ishin thirrur të jepnin
mendim filozofike për politikën. Njëri akuzonte tjetrin se i punonte prapanica për ca
punë jo të mira dhe tjetri se kundërshtarit nuk
i punonin hallatet dhe se e shoqja kërkonte
ndihmë nga shokët e vet. Të hysh të investigosh për të vërtetën e këtyre akuzave do
të thotë të biesh në nivelin e tyre jo vetëm
filozofik, por edhe njerëzor, shkurt të merresh
me asgjë. Po fundja ç’na duhet ne të tjerëve
se u punojnë apo jo veglat vetjake atyre të
dyve? Ne na intereson emisioni, të dëgjojmë

mendimet e tyre për pyetjet“plot domethënie”
që përgatit Çani me këtë rast. Ah Cani, një
“urith” i vërtetë mediatik që teksa i fut në ca
labirinthe enigmatike të ftuarit, i lë pastaj
të hanë kokën dhe të tregojnë të palarat e
tyre. Atij i intereson vetëm audienca, paçka
se është drejtues emisioni dhe ka për detyrë
që kur ata e kalojnë cakun estetik duhet t’ua
ndërpresë të folurën në mikrofon. Po tani
ne e dimë se kush është Çani dhe kush janë
orekset e tij: fton lesbike që puthen në buzë
pa të keq, u bën edhe vetë llap ndonjëherë të
ftuarave, lëpihet hapur dhe pa rezerva pas
një ane të caktuar politike… Po të kthehemi
tek protagonistët tanë: as adoleshentë dhe
as në moshë të pjekur atyre iu dha mundësia
përmes një ekrani që të tregonin jo thjesht
se janë të zgjuar dhe kanë studiuar shumë,
por edhe që t’u mësojnë të tjerëve gjëra që
ata nuk i dinë dhe presin t’i dëgjojnë me kërshëri. Por ata as adoleshentë nuk u treguan
sepse nuk u zunë me grushta (ah sa do t’i
pëlqente Çanit kjo skenë) dhe as të mençur
nuk u treguan se nuk e përmbajtën dot veten
për të mos kaluar në ofendime personale.
Njëri më i papërmbajtur se tjetri ata bënin
akuza të ndërsjellta pa asnjë interes për
shikuesin, madje vulgare. Jo vetëm kaq,
por edhe në ajër, pa asnjë fakt. Nuk mund
t’i thuash tjetrit se përdor prapanicën për ca
veprime të turpshme pa i “mbajtur pishën”.
Nuk mund t’i thuash tjetrit se shokët i
kanë thënë që gruaja jote kërkonte ndihmë

seksuale tek ata se atij vetë nuk i punonin
allatet, pa patur një dëshmi qoftë edhe zanore nga të paktën një shokë. Janë akuza të
rënda që do të fyenin gjithkënd, por edhe
fakti që ata vazhduan bisedën sikur pak më
parë kishin akuzuar njëri-tjetrin se thjesht
kishin qëlluar me gurë kumbullat në oborrin
e tjetrit e jo se kishin rënduar dinjitetin dhe
personalitetin e tyre, tregoi se duan kohë të
piqen. U mundua i ftuari tjetër Lapaj që të
përmbaheshin dhe madje iu lut Çanit të mos
i lejonte të vazhdonin grindjen si dy kaponj
deti në prag të vitit të ri, por se dëgjoi njeri.
Nga ana tjetër Gjekmarkaj që duhej të tregohej i prerë në qëndrimin e tij, nuk e mbante
dot të qeshurën plot sarkazëm për atë që po
ndodhte midis adoleshentëve. Ajo që bënte
ai fliste shumë. Ajo për ata që kuptojnë do të
thoshte që mos i promovoni kaq shumë si të
mençur ata që nuk i kanë kaluar të 30, sado
të kenë lexuar dhe mbajnë mend ca aksioma
nga filozofët e vjetër grekë. Ata mund të jenë
edhe enciklopedi në thënien përmendësh të
këtyre aksiomave, por u mungon një universitet i tërë, “universiteti” i përvojës. Është ai
“universitet” që nuk fitohet dot në auditore,
por që është i barazvlefshëm në mos më i
rëndësishëm se ai, që të mëson se kur dhe ku
duhet ta thuash atë aksiomë që është shkollë
për të tjerët dhe u shërben atyre. Është ai“universitet” që vetë këta filozofë që i kanë rezistuar shekujve e kanë mësuar në mes njerëzve
të thjeshtë dhe që nuk është aq e kollajtë se

të ishte ashtu, nuk do të numëroheshin këta
filozofë me gishtat e dorës, por do të ishin me
shumicë. Këtë universitet duhet të mësojnë
këta çunakë që kur janë vetëm ligjërojnë pa
limit dhe sapo përballen me një homolog
kërcejnë si vaji në tigan kur piqen petullat
dhe harrojnë misionin e tyre për të cilin kanë
ardhur dhe janë ftuar në atë ekran. Skena
që nuk mund të ndodhin midis dy filozofëve
apo profesorëve të vërtetë. Se a mund të
përfytyroni ju një kacafytje të tillë psh midis
Paskal Milos dhe një homologu të tij (aman,
vetëm M. M mos ma kujtoni se ai vërtet është
profesor në universitet, por vetëm profesor
në jetë nuk është) të ngjashëm në një debat
televiziv? Kurrsesi jo, sepse filozofi apo profesori i vërtetë del në ekran të jap imazhe
pozitive jo vetëm përmes fjalës, por edhe
veprimit. Në rastin konkret unë mendoj se
duhet menjëherë ndërhyrja e AMA jo thjesht
në formën e censurës politike, por përmes
rolit të saj për të penguar agravimin e ngjarjeve të turpshme në emisionin në fjalë, por
që të bëhet mësim edhe për emisione të tjerë.
Vërtet ne kërkojmë liri mendimi dhe fjale, por
kurrsesi kjo liri nuk është pa limit dhe është
pikërisht ky institucion që është postbllok në
këtë limit. Nëse kjo AMA është e përgjumur
atëherë duhet të veprojë institucioni epror
që në këtë rast është Parlamenti që duhet
t’ua fusë të dy këmbët në një këpucë edhe
AMA-s edhe atyre që lejojnë emisione që nuk
përcjellin edukim por ç’edukim.

Ballkanikët Rama-Vuçiç në shfaqjet
e tyre të ndryshme me vaksina!
Nga Besi BEKTESHI

K

ur Rama po bënte
shfaqen e tij të
zakonshme në
“Air Albania” me
ato stërpak vaksina të siguruara pikërisht për shfaqe
dhe show, ballkaniku tjetër
i gjatë Aleksander Vuçiç po
merrte vaksinën e katërt
ose AstraZeneca me një sasi
prej 150. 000 dozash. Ballkaniku Edi Rama
me sasira të vogla të përngjashme shumë me
dikur autorizimet për TV në kohë diktature,
bën detyrimisht të pakënaqur njerëzit,
folkloriku ballkanik tjetër Vuçiç, shfrytëzon
mundësitë e mëdha bashkëpunuese dhe
aspak “të bindura” ndaj Bashkimit Europian
për të pritur 150. 000 dozat e AstraZeneca,
për të cilat Rama thotë kemi biseduar. Po
po, por Vuçiç del në aeroport për të pritur
vaksinat dhe kontingjenti i parë i 150, 000
dozave të vaksinës kundër koronavirusit,
të kompanisë AstraZeneca, ka arritur në
mëngjesin e së dielës në Serbi. Aeroplani
me vaksina, që është ulur në aeroportin e
Beogradit “Nikolla Tesla”, është pritur nga
presidenti serb, Aleksandar Vuçiç. Ai ka
deklaruar se sigurimi i këtyre vaksinave
është mundësuar nga bisedimet trepalëshe
në mes të Serbisë, Britanisë së Madhe dhe
Indisë, andaj në aeroport janë parë edhe
përfaqësuesit e këtyre shteteve në Serbi,
Sian McLeod dhe Vijay Kumar, respektivisht.
“Faleminderit për mbështetjen e Serbisë dhe
për mundësinë që të importojmë nga India,
ky moment është me shumë rëndësi për ne”,
ka thënë Vuçiç. Ambasadorja britanike, Sian
McLeod, ka thënë se është e lumtur që sheh
arritjen e vaksinave të kompanisë AstraZeneca në këtë shtet. “Vaksinimi i botës do
të thotë punë globale. Unë pres që këto vaksina të jenë në dispozicion në gjithë botën

së shpejti”, është shprehur ajo. Vijay Kumar
nga Ambasada e Indisë, ka thënë se Serbia
është vendi i parë në rajon që siguron këto
vaksina të prodhuara në Indi. “Kryeministri
indian Narendra Modi ka thënë në disa
raste që India do t’i bëjë kapacitetet e saj të
prodhimit, të disponueshme edhe për vendet
e tjera”, ka deklaruar mes tjerash Kumar.
Vuçiç ka njoftuar edhe se Serbia pritet të sigurojë vaksina të tjera kundër koronavirusit,
përmes mekanizimit ndërkombëtar COVAX,
në fund të marsit ose fillim të prillit. “Por
para se të vijnë vaksinat nga programi COVAX, ne sigurisht që do të vaksinojmë dhe
rivaksinojmë 1. 1 ose 1. 2 milionë njerëz. Kjo
përbën 20 për qind të popullsisë së rritur”,
ka thënë ai. Pas dërgesës të së dielës, Serbia konsiderohet një nga vendet e pakta në
botë, ku qytetarët e saj do të jenë në gjendje
të zgjedhin midis katër vaksinave të ndryshme kundër koronavirusit. Ky shtet deri
më tani ka siguruar vaksinën e kompanisë
amerikane, Pfizer, atë ruse Sputnik V, kineze
Sinopharm dhe tani vaksinën e kompanisë
AstraZeneca. Kjo e fundit është miratuar
nga Bashkimi Europian në fund të janarit.
Me një fjalë folkloriku ballkanik Vuçiç bën
show dhe njëkohësisht ka siguruar katër
vaksina me mbi 1. 5 milionë doza dhe ky
është ndryshimi i madh nga ballkaniku tjetër
Rama. Po po, i cili siguron vaksina vetëm për
show (për të thënë edhe unë gjej vaksina
diku) dhe një “ndarje” të shoqërisë në klasa
vaksinimi, i cili është akoma më shumë një
turp politik dhe pse e do apo nuk e do këtë
gjendje vetë Rama. Unë mendoj se nuk e do.
Ballkaniku lider shqiptar Rama sigurisht
nuk është kaq “lider global” dhe ballkanik
sa i gjati folklorik serb Vuçiç, që nuk pyet
kaq shumë për BE-në, e cila nuk pëlqen të
vaksinohen shqiptarët jashtë lejes së tyre
dhe ndërkohë u vonon vaksinën shqiptarëve
në modelin e famshëm Covax, i cili pritet të
sjellë doza nga fundi i prillit. Aftësitë e liderit

ballkanik Rama, nuk janë kaq të “pamata” sa
ato të liderit ballkanik Vuçiç, që sjell kinezët
me vaksina, sjellë rusët, por dhe prodhimet
e Pfizzer shumë më tepër se sa Rama. Biles
merret vesh dhe me britanikët dhe indianët
për prodhimet ekskluzive të tyre AstraZeneca, kur Rama realisht është me gisht
në gojë. Po dhe pa shumë faj të tij. E kuptoj,
nuk është faji i tij, por ai ka aftësi për të
bërë shoë me shqiptarët Ai inatin që ka me
kolegun Vuçiç në pararojë të Ballkanit dhe
një pjesë të Europës, e nxjerr me shqiptarët
me anën e “autorizimeve” për vaksinë. Po kot
fare e bën këtë gjë. Nuk deklaron dot dhe se
është në këtë “embargo” të pamundësisë dhe
paaftësisë për të dalë nga rreshti. E kupton
qartë, se sa pak rëndësi ka për disa kancelari
vendi i tij dhe ai së bashku me një pjesë të
Ballkanit përveç Serbisë, për radhën e vaksinave. Po pra po, e jo vetëm vendi i tij. Po e
kupton qartë se Aleksandri bën “jo europianistin e llastuar”, i cili furnizohet ndërkohë
që “europianistët e deklaruar” Rama dhe
shqiptarët, por dhe të tjerë duhet të presin
të vaksinohen muajt e ardhshëm. Gjithsesi
shqiptarët dhe pse lënë mbas radhe nga një
lloj burokracie dhe të përçudnuar nga modeli
“20 litra qumësht dhe 150 njerëz në radhë”
të stërprovuar në kohë të diktaturës, po iu
hapet koha dhe po iu del dielli e do shkojnë
në plazh. Kanë natyrën mbrojtëse të tyre.
Po sepse i kanë me shumicë ato. Ato kanë
shpëtim nga natyra si ndihmë përballë si
burokracive lart dhe nga show-ut me ndarje
klasore dhe pse mbase janë të detyrueshme
në sajë të mbetjes jashtë si strategji vaksinimi
në Ballkan. Të padurueshme mbeten shfaqet
televizive, infot me vaksina, shitmendjet e
padurueshme me mungesën e madhe dhe
shitjen e asaj mungese si aftësi personale e
një kryeministri që tashmë e ka bërë “bozë”
mediatikisht shitmendjen kot. Një model
sigurisht antiperëndim në strategji si Vuçiç
dhe reklamën e tij unë e kuptoj dhe pa e

bërë ai bozë. E di se do të siguronte vaksina
nga kinezët dhe rusët, por unë nuk dua, ose
refuzoj të kuptoj shitmendjen pa kuptim të
një kryeministri shqiptar që nuk ka asgjë
në dorë për të përmirësuar situatën dhe bën
pastaj marrëzitë mediatike me ato shumë
shumë pak vaksina, që ka mundur të sigurojë
sikundër lë të kuptojë privatisht. Sjellja e keqe
me Ballkanin le t’u mbetet atyre që e kanë
bërë tashmë të qartë aty lart në BE, por kjo
sjellje nuk është e nevojshme të plotësohet dhe
me shfaqet aspak normale dhe të shëmtuara
të “varfanjakëve” që bëjnë pastaj ndarjet e
shoqërisë në të nevojshëm dhe më pak të nevojshëm, në “më personalitete dhe jo personalitete”, në të “mitë dhe të tutë”. Jo nuk është i
nevojshëm ky delir politik dhe psikologjik.
Mjafton të sqarosh se “nuk është faji im” dhe
“nuk e kam unë në dorë”dhe kaq. Po asgjë më
shumë se sa kaq, në veprimin e qartë politik
dhe demokratik të vaksinimit të shqiptarëve të
barabartë në nevojën për vaksinë. Kur nuk ke
ndarë dot popullsinë në“pjesën më vulnerabël
dhe sëmundje të rënda”, e cila është ndarja e
parë që duhet bërë më mirë mos fol. Por dhe
kjo është e kotë, sepse me ato pak vaksina që
Rama ka mundur të sigurojë dhe ato pak që
do të vinë dhe ato pak që kemi aftësi të blejmë
dhe ato pak që kemi mundësi të negociojmë,
popullsia e vogël e Shqipërisë me ritmet e
tashmë të qarta, kërkon rreth tre vite për të
arritur jo shumicën e popullsisë, por nuk mund
të vaksinojë 650. 000 pensionistët e saj. E kjo
nuk është një mashtrim, as akuzë, as se e ka
fajin Rama, por e vërtetë e plotë me atë çfarë
është deklaruar deri më sot. Si të krenohet dhe
si të vaksinojë të preferuarit apo personalitetet, Rama duhet ta kuptojë (ai tashmë e di
mirë) se këtë gjë e ka humbje të madhe dhe
për 25 prillin e ardhshëm. Ai sigurisht do të
ketë sukses, por në këtë kushte ose deri tani
do të vazhdojë me preferenca, duke i bërë
qejfin super pakicës dhe zemëruar shumicën
dërmuese. Por gjithsesi ai e di më mirë.
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Sugjerimet dhënë Ministrisë
së Arsimit, Sportit dhe Rinisë

Nga Fitnete GRUDA

D

uke iu referuar praktikave të komunikimit (monologut) me Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë
(MASR) vitet e fundit, të cilat nisën
me qëllim - kontributin për një arsim cilësor,
por në veçanti pas përgjigjes së ardhur nga
Drejtoria Rajonale e Arsimit Parauniversitar
(DRAP) Durrës, për një kërkesë që ia kam
drejtuar posaçërisht ministres së Arsimit, unë
iu ridrejtova MASR-së me disa sugjerime më së shumti lutje, pasi më dhimbset arsimi.
Ngritja e problematikave në arsim kalohet, më
së shumti, në mënyrë shpërfillëse, mohuese
dhe denigruese edhe nga institucionet më të
larta të arsimit. Gjatë dorëzimit apo çuarjes
së kërkesave vihet re edhe tendenca e disa
institucioneve (kam parasysh ZVA Tiranë dhe
institucionet eprore ) për t’u treguar të“ fshehta”
dhe neglizhente në dhënien e informacionit,
duke harruar që e drejta për informim është
një e drejtë kushtetuese. Përpos, duke marrë në

Nga Pandeli BARDHI
... Dhe jo vetëm nuk merren vesh, por vazhdojnë të mbeten të huaj me njëri tjetrin. Gjuha
është ajo ç’ka i dallon dhe i afron popujt me
njëri-tjetrin. Pse të mos shquhemi për dashuri e
harmoni me njëri-tjetrin po për egërsi? Diktatura, i mbajti në shishe “shejtanët”! Tani, morën
arratinë e nuk mblidhen më! Familja u shkatërrua, arsimi u “analfabetua” shoqëria ka ikur në
drejtim të paditur. Ndjen respekt për tregtarët e
vegjël që vijnë qysh në orët e para të mëngjesit
për të shitur prodhimet e tyre, ble diçka qytetari
dhe ata e shoqërojnë atë me shprehjen “me
zemër të mirë”! Sa fjalë e bukur. Po këtij tregtari,
i vjen polici. Ai nuk i flet fare këtij “zemërmiri”,
ia rrëmben prodhimet, i hedh sipër makinës dhe
ikën. Lutjet e “zemërmirit” janë të kota... Kush
është fajtori? Kjo është rruga e zgjidhjes për t’i
prerë rrugën tregtisë së paligjshme? Mbaj mend
katërmbëdhjetë vite, përditë avazi është i njëjtë.
Ora 08:00 vjen policia tregtarët fshihen dhe më
pas, vazhdojnë të qetë punën e tyre. Kjo mënyrë
të dikton atë që halli nuk është të ndalojë tregtinë
e paligjshme, por të punësojë policët bashkiakë.
Shumë e vështirë të merren vesh shqiptarët, të
respektojnë njëri-tjetrin, të duan njëri tjetrin sipas
parimit“më siguroni kushtet, më kërkoni zbatimin
e ligjit dhe të dua apo nuk të dua, dua ligjin dhe
respektivisht ju dua edhe juve”! Por në një katrahurë hesapi, në një rrëmujë ku nuk merr vesh i
pari të dytin, çfarë mënyre ka? Ka vetëm një
mënyrë: Të gjithë urrejnë njëri-tjetrin, sepse të
gjithë i bien në qafë njëri-tjetrit, askush nuk dëgjon
njëri-tjetrin. Po e vazhdoj këtë problem nga poshtë lart, nga jeta e përditshme.Takohen dy vetë me
njëri-tjetrin dhe bisedojnë. Sapo aty kalon dikush
apo “dikushja” ia fillojnë: “E njeh këtë? Ta tregoj
unë. Është i hurit e i litarit”. Vazhdon kështu e
nxjerr vetëm të zeza pa thënë të paktën një fjalë
të mirë. Është një mentalitet ky që kemi qejf të
përgojojmë të tjerët e në këto përgojime, vetëm
mirë nuk flasin. Kujtoj albanologun dhe dashamirësin e madh të popullit shqiptar Robert Elsie, i
cili për shumë vite punoi në Shqipëri dhe pas
vdekjes kërkoi të varroset në Alpet e veriut.“Po të
jetoja në Shqipëri, shkruan ai, do të çmendesha.
Këtu, duhet të jesh i egër, kurse unë, jam si lepur”.
Më tej:“Nuk më pëlqen prirja për thashetheme në
Shqipëri, për të folur keq për njëri-tjetrin. Rrallë
dëgjoj që ndonjë shqiptar, të flasi mirë për një tjetër
dhe kjo, më mërzit shumë”. E kemi në gen këtë
mënyrë ne që flasim gjuhën shqipe, për të tjerët
po e po, por edhe për të të njëjtit gjak. Nuk është
e sajuar, por një realitet. Një mik shkon tek shtëpia
e mikut të tij. Aty pranë një vilë luksoze. “E kujt
është kjo vilë”? “E vëllait është, por pse të mos e
bëjë? Me të vjedhur e ka bërë”! Në rastin tjetër
shkon tek një mik tjetër. Aty pranë, një kasolle me
gardh. “E kujt është kjo kasolle”“E vëllait është!

konsideratë rolin dhe rëndësinë që ka MASR,
në veçanti për të kuptuar vlefshmërinë e këtyre
sugjerimeve- rrjedhojë e fakteve dhe argumenteve, po i citoj më poshtë, duke synuar për
zgjidhje efektive të problematikave në arsim:
“Së pari, ju lutem të jeni më të vëmendshëm me
leximin e shkresave - të paktën në “lëndën” e
tyre, që mos u përcillni institucioneve të varësisë vazhdimin e gabimeve tuaja, duke e quajtur kërkesën - ankesë, apo sugjerimet - ankesë.
Së dyti, jini seriozë dhe joselektivë në kthimin
e përgjigjeve, pasi kam konstatuar që ju nuk i
përgjigjeni kërkesave apo ankesave që nxjerrin
në pah shkeljet e bëra në institucionet arsimore
të të gjitha niveleve, apo atyre që i japin sadopak
të drejtë qytetarit/ mësuesit. Kjo praktikë është
ushqyer edhe në institucionet e varësisë (DPAP,
DRAP Durrës, ZVATiranë e deri në shkolla). Së
treti - më e rëndësishmja, duke parë përgjigjen
e DRAP Durrës do t’ju kërkoja të mos e lodhni
DRAP-in, ju lutem. Duke i kërkuar detyra me
pritshmëri të paracaktuar, e bëni të paraqitet
me performancë në nivele shumë të ulëta, të

cilën po ta shikoni me seriozitet edhe juve do ju
vijë turp. Së katërti, jini më të përgjegjshëm në
nxjerrjen e konkluzioneve. Papërgjegjshmëria
juaj në përgjigje ju ka bërë që të nxirrni konkluzione, që nuk do të donit t’i dëgjonit as nga kritikët.
Konkretisht, ju thoni që konkurset për drejtues
IPAP, në të shumtën e rasteve, kanë dështuar për
mungesë kandidatësh që kanë kryer shkollën e
drejtorëve. Me këtë ju doni të thoni që mësuesit
kanë humbur besimin tek ajo shkollë (?!)- gjersa
nuk e bëjnë ; apo ju duket e panevojshme kjo
shkollë(?!) -gjersa paraqiten më shumë kandidatura pa kryer këtë shkollë. Mos ndoshta edhe ju
po vini në pikëpyetje vlefshmërinë reale të këtij
“kriteri”?! Me këtë justifikim, ju po vazhdoni
të emëroni dhe mbani n ëdrejtim, ata që doni,
ata që keni komanduar prej vitesh (përfshirë,
“pensionistë” apo ata që i kanë shërbyer dhe
do t’i shërbejnë së keqes – jo arsimit). Unë e
di sa i vlerësoni ju sugjerimet e mija, aq sa u
kujdesët në mënyrë permanente, me punën në
grup, për të më“fshirë”nga sistemi arsimor. Por,
duke e dashur shumë arsimin dhe dhimbja për
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degradimin e tij është e madhe se sa dhimbja për
humbjen e vendit të punës, unë nuk rreshta së
qeni e vëmendshme ndaj ecurisë në arsim dhe
nuk hoqa dorë së dhëni sugjerime deri tek ju - si
çelësi i sistemit arsimor. Kjo, pasi në një formë
apo në një tjetër, me dashje apo pa dashje, këto
sugjerime diku do të zënë vend”. Kështu kam
përfunduar sugjerimet drejtuar MASR-së. Le të
shërbejë kjo edhe si pikënisje për nxitje debati,
në komunitetet shkollore dhe më gjerë, për
ecurinë në arsim. Kjo me qëllim ndryshimin dhe
përmirësimin e politikave, të cilat sigurojnë një
arsim cilësor. Për këtë mund t’i referohemi faqes
zyrtare të DRAP Durrës kryesisht për zhvillimet
e konkurseve për drejtor IPAP - shpalljet për
vende të lira për drejtor IPAP. Referuar këtyre
shpalljeve vërehet lehtësisht se janë shpallur
fituesit e shumë pak shkollave në juridiksionin
e ZVA Tiranë në raport me numrin e shkollave
të listuara në shpalljet. Duke krahasuar këto
me konkurset e bëra në shkollën përkatëse,
parë kandidatët dhe mënyrën e përfundimit
të konkursit apo lënien pezull me muaj të
tërë, dalin vetë konkluzionet për ecurinë në
arsim, ndër to edhe mungesa e tejskajshme e
transparencës.“Opozita”në arsim është mësuesi kur vëren mospërputhje midis politikave
arsimore të paracaktuara dhe praktikave në
zbatim, midis dispozitave ligjore dhe implementimit të tyre në institucionet arsimore, të
drejtave të përcaktuara dhe padrejtësitë që
vëren. Por, kjo kërkon angazhim kompakt.

Të njëjtën gjuhë flasim,
asnjëherë nuk merremi vesh!
Edhe këtë shumë e ka, po të rrish gjithë ditën duke
pirë ç’të presësh tjetër?”E kemi shumë të vështirë
të ndihmojmë njëri-tjetrin aq më tepër vëllanë,
motrën, të paktën një fjalë të mirë që i jep kurajo.
Por jo, duam ta urrejmë, që sipas kësaj mënyre
fitojmë “dashuri” për vete, pa e ditur që fitojmë
edhe më shumë urrejtje. Kjo është kultura. Një
fjalë e keqe, thotë populli është më e rëndë se
plumbi. As këtë nuk e kuptojmë. Kalimtari kalon
në vijat e verdha, ku edhe rrëmuja është më e
madhe. Drejtuesi e sheh nga larg dhe nuk ul
shpejtësinë, por e shton atë. Sikur edhe“këmbës”
t’i biesh e të presësh në trotuar, drejtuesi i automjetit nuk të hap rrugë.“Çfarë respekti që kemi për
njëri-tjetrin! Kemi një ndjenjë egoizmi, një sedër
të sëmurë, një mendjemadhësi të çuditshme. Edhe
në komunikimin e përditshëm edhe në zyrat e
shtetit edhe në administratë dëgjon një fjalor që
të ngre qimet e kokës përpjetë. Hyn në një zyrë
administrate. Del punonjësja dhe të pyet: Ça
kishit? Kjo shqipe e bastarduar të bën që t’ia
mbathësh njësoj si nga dyqani i bulmetit tek sheh
shitësin që shet me cigare në gojë dhe dorezave
nuk ua di emrin. A ka kontroll? Përpara kësaj
pyetje duhet të pyesësh vetveten: A ka shtet? Shteti
është i zënë me fushatën që me siguri përgatiten
për katrahurën më të madhe. Po se mos vetëm në
këtë kohë fushate. Në shumë zyra të administratës,
të Hipotekave, të ALUIZNI-t e kudo, punonjësi të
sheh si“egërsirë”të sorollat me dhjetëra e dhjetëra
herë, po të mos i japësh gjë, ashtu si gjykatësi, si
mjeku. Prona që qytetari kërkon janë bërë të tjera
mbivendosje, të njëjtën hyrje në pallatin që përfundon ndërtuesi ua ka shitur tre personave dhe
ia ka mbathur në drejtim të paditur. Ndodh një
krim dhe më i rëndë nga ai që humb jetën, është
sorollatja e familjarëve. Hallexhiu, do të fillojë nga
“hallka” e parë e zinxhirit. Do të kapi avokatin,
policin, prokurorin, gjykatësin. Të tërë kërkojnë
nga pensionisti nga qytetari me asistencë që
gjysmën e pagës, ia merr noteri vetëm me një vulë.
Avokati kërkon që ta mësojë si të gënjejë sepse
më shumë se avokat, është sekser i gjykatësit, i
prokurorit. Polici kërkon, prokurori po ashtu,
gjykatësi nuk të sheh me sy, por komunikon vetëm
nëpërmjet sekserit. Asnjë marrëveshje apo kontratë që lidhet midis dy personave, apo midis dy
subjekteve të çfarëdoshme, deri sot nuk ka përfunduar me sukses përveçse me sherre dhe grindje deri në ndarje. Pse? Sepse nuk mund të merren
vesh në gjuhën shqipe dhe t’i qëndrojmë marrëveshjes ashtu si është vendosur. Gjithçka është in-

teres. Prishen interesat prishen dhe marrëveshjet,
kontratat. Si koalicionet e partive që “ngjisin” sot
dhe çahen nesër. Askush nuk lëshon pe po iu
prekën interesat. Askush nuk lidh marrëveshje
apo kontratë siç thotë ai tregtari i vogël“me zemër
të mirë” por gjithçka bëhet me zemrën “e keqe”,
me“shpirtin e zi”sepse secili synon të rrëmbejë sa
më shumë nga tjetri, të mashtrojë sa më shumë,
kjo sepse më herët nga“shpirti i pastër”, ka zënë
vend shpirti i zi “arti” i të mashtruarit. Politikani
mashtrimin e bën haptazi, biznesmeni po ashtu e
deri tek“mashtroshteti”. Fjalët e bukura shqip,“më
falni”,“ju lutem”,“ndjesë”etj. etj. që tregojnë mirësjellje, bukuri, njerëzillëk, dalëngadalë po e humbasin kuptimin e tyre që janë alfa e mirësjelljes
dhe edukatës. I drejtohemi një shoferi taksie:“Më
falni, mund të më tregoni ku ndodhet kjo adresë”.
Ai nuk të përgjigjet, duke menduar që ka të bëjë
me ndonjë provokator, sepse është mësuar t’i
thuash“Ej, ty të flas:“Hypni në taksi, ju çoj unë”!
“Nuk dua të shkoj, por dua ta di”, vazhdon qytetari.“Nuk e di unë, ikni gjejeni dhe të kthen kurrizin. Të jetë vallë shqiptar ky? “Bir-o, kam një zarf
për Selanik, sa kushton?“Dhjetë mijë lek ose tetë
euro”, i përgjigjet një“garip”në një agjenci udhëtimi, nënës së moshuar.“Më mirë të shkoj vetë do
të më shkojë më lirë”! Sikur të ishin vetëm këta.
Kjo sjellje, kjo kulturë, këtë shërbim do të gjesh
kudo me përjashtime të pakta.T’i këtë bërë Covidi vallë të tillë?! Askush nuk e pranon që është
“shkrap” nga dijet, nga kultura, mirësjellja, më e
keqja, këta hiqen më të diturit! Këta janë “me
shumicë” në televizione dhe i shihni me çfarë
fjalori flasin. I kemi “me shumicë” në politikë. Të
tërë të ditur, të tërë kanë zënë“qiellin”me dorë të
tërë vetëm për të dhënë mend! Kush i merr mendtë
e tyre? Askush.Të vobektëve poshtë, këta u marrin të keqen. Shikoni sot presidentin e vendit dhe
kryeministrin se çfarë “dashurie” kanë me njëritjetrin, pa e ditur edhe vetë këta që “dashuria”,
“harmonia” dhe “toleranca” e tyre është edhe e
Shqipërisë në arenën ndërkombëtare. Flet presidenti për kryeministrin me një gjuhë si ata që
dalin natën nga “bushkat”! Ky është “shembulli”i
politikës së“qendrës”dhe merret me mend politika e fafeneve. Këta, dhe jo vetëm këta që janë sot
në krye të shtetit, por edhe të tjerët në këta tridhjetë
vite. Harmoninë, tolerancën, njerëzillëkun,
dashurinë e kam kthyer në egërsi. Nuk nxjerrin
“zemrën e bardhë”, por nxjerrin dhëmbët e
çakallit. Edhe po të shkojmë në thellësitë e historisë, edhe po të vijmë në dy shekujt e fundit, të bie

në sy, që e kanë patur të vështirë të merren vesh
me njëri-tjetrin. Nuk është fjala për regjimet e së
kaluarës dhe të sotmen, por midis të vetëve, për
të qenë si të themi në një mendje me njëri-tjetrin.
Në Konferencën e Paqes në vitin 1919, për padrejtësitë që i bëri Europa çështjes shqiptare,
shqiptarët shkuan me pesë delegacione dhe askush prej këtyre që flisnin shqip, nuk e mbrojti
cështjen shqiptare. Edhe kur ishte puna në luftë
kundër regjimeve të kaluara, të mirë apo të këqij,
nuk janë bërë ndonjëherë bashkë për të mbrojtur
të drejtat e tyre. Ne, përleshemi me njëri-tjetrin,
bota bën sehir, na bën “zborr”. Flasin të gjithë,
“Duam bashkim me Kosovën”. Është e drejtë. Por
më vonë, mos e dhëntë Zoti, do të kërkojnë ndarjen. Përse? “Kush të marri thelën e madhe”, “Ne
jemi dardanë, ju shqiptarë”,“E duam ministrin nga
ana jonë”,“Jemi ne shteti amë, ju jeni“bija””e sa e
sa të tjera. Halli më i madh do të jetë i“gomarit”që
do të mbetet në ahur pa kullotur. Duhet një i“paditur” ta kullosë, por të tillë nuk ka. Të gjithë janë
“mendjellinj”,“të ditur”, me“gomarin”nuk merren
sepse, “të diturve”, nuk u pëlqen ta marrin për
kapistre ta kullosin.“Gafa”e Anna Komnena, bijës
së Perandorit Romak, Alexi i Parë, që na pagëzoi
me emrin Albani, na ka futur në sherr. Në lojërat
Olimpike, të vitit 2016, vetëm tre pjesmarrës ishin
shqiptarë dhe do të parakalonin të parët. U vonua
parakalimi i pjesëmarrësve sepse tre shqiptarët, i
thanë“Stop”njëqind e ca shteteve. Ata grindeshin
sepse nuk binin dakord se kush do të mbante flamurin. Po politikanët? Nuk është e thënë që të
jenë në një mendje me njëri-tjetrin, përkundrazi,
secili, pozitë apo opozitë ka mendimet e veta,
rrugët e veta, mënyrat e veta për çdo problem
madhor të vendit. Ja p.sh. nëna Shqipëri, ka një
ditëlindje. Edhe bijtë e bijat e saj, kanë një gëzim
kur festojnë ditëlindjen e nënës, të cilës i bëhet
qejfi kur djemtë e vajzat e saj, zihen, por jo me
dyfekë e grushta, por për t’u bërë më e mira. Por
nënës Shqipëri, nuk i shkonte kurrë ndërmend që
ca bij të saj të festojnë më 28 Nëntor, ca të tjerë më
29 Nëntor. Kaq e vështirë qenka të merren vesh
me njëri-tjetrin dhe kaq “hendek” i thellë qenka
kjo datë që t’i ndajë nga nëna, bijtë dhe bijat e saj?
Sa krerë të politikës, kryetarë partish qysh nga
ish-presidentë që kanë ndërruar datën e lindjes.
E megjithatë familjarët i shkojnë kur ata e kanë
shkruar në“qitapin”e tyre. Po pse për nënën, bëjnë
si ata vëllezërit e këqij që u shkojnë prindërve ku
prehen, në ditë të ndryshme megjithëse ka mbetur
i vetmi rast ku“egërsirat”të bashkohen?
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Piktori shprehet me kritika për mungesën e vëmendjes ndaj artit dhe kulturës

VANGJEL GJIKONDI:

Ministria e Kulturës merret me
arkitekturën, zero ndihmë për artistët,
nuk kemi ende një ekspozitë kombëtare

P

iktori Vangjel Gjikondi këto
kohë po shkruan romanin e
tij. Një libër që nisi në vitet
e tij të adoleshencës, por kur
kanë kaluar dekada piktori ka nisur
ti shkruajë në kompjuter ato që dikur
i kishte shkruar në fletore. Në intervistën për gazetën “SOT”, piktori
Vangjel Gjikondi tregon se pasi ta
mbarojë së shkruari romanin e tij më
pas edhe do ta botojë. Por sa i takon
jetës artistike dhe kulturore, piktori
thotë se shumë pak ka vëmendje për
artistët nga institucionet. Piktori
Vangjel Gjikondi tregon se Galeria
Kombëtare e Arteve nuk është ai
institucion që artistët prisnin me
aktivitetin artistik, ndërsa dhe Ministria e Kulturës ka përgjegjësinë e
saj në këtë gjendje. Piktori thotë se
Ministria e Kulturës më shumë merret me arkitekturën se sa me artin
dhe kulturën. Për piktorin Vangjel
Gjikondi kjo nuk është e drejtë, pasi
sipas tij duhet të tregojë vëmendje
dhe për artin.
-Këtë kohë ju po merreni me
shkrimin e një romani. Duket se
jeni shkëputur pak nga piktura dhe
po merreni me librin tani. Për çfarë
bëhet fjalë?
Unë në adoleshencën time kam
shkruar. Shënimet që kam në fletore
janë shkruar vite më parë dhe tani
këtë kohë kam nisur ti shkruaj në
kompjuter. Në vitet 1974 deri në 1976
kur unë si adoleshent shkruajta romanin tim më frymëzoi Tolstoi, apo
vepra “Lulet e mollës” e Gollsuorthit.
Ky roman atë kohë u bllokua i gjithi,
sepse arti u bllokua që në ‘71. Unë
kisha kontakt atë kohë me Kristo
Verlin, që ishte kryeredaktor i “Zërit
të rinisë”, që mi lexonte këto pjesë
që shkruaja, por nuk mi pranonte
dhe kjo vetëm për të mirën time.
Unë kam pas shoqëri 8-vjeçare me
Kristo Verlin dhe Agim Sulaj, dhe
ato vite vetëm këtyre ia tregoja.
Tani që jemi në kohë pandemie, që
vjet në nëntor nxora 50 fletoret që i
kisha shkruar vite më parë, dhe po
i hedh shënimet e mia laptop. Deri
tani kam shkruar 130 faqe dhe po
vijoj punën, duke shkruar romanin
tim. Këto kohë e kam lënë pikturën
dhe dua ti rikthehem adoleshencës
sime. Unë kam qejf tani të shkruaj
këtë roman, një koncept të dallimin
klasor, mes klasave të larta dhe ulëta.
Pas 45 vitesh unë i kam nxjerrë ato
që kam shkruar në fletore, dhe po i
shkruaj në kompjuter dhe sapo ta
mbaroj do ta botoj roman timin. Një
roman që do të jetë mbi 400 faqe,
ku unë jam frymëzuar nga autorë të
mëdhenj. Atë kohë ishte dhe frika
dhe nuk mund ta tregoja. Unë temën
e kam zgjedhur vetë për librin tim.
Një roman që tregon dallimin klasor
mes shtresave të larta aristokracisë
dhe shtresave të ulëta.

EKSPOZITA PËR SKËNDERBEUN
Piktori i njohur Vangjel Gjikondi rrëfeu historinë e Skënderbeut
përmes 60 tablove monumentale.
Artisti, i cili i ka dedikuar 10 vite realizimit të këtyre tablove, solli figurën
e heroit kombëtar. Kjo ekspozitë u
çel në Muzeun Historik Kombëtar,
në kuadër të Vitit Mbarëkombëtar
të Gjergj Kastriot Skënderbeut. Ekspozita e piktorit Vangjel Gjikondi
titulluar “Historia e Skënderbeut”
realizuar në pikturë u çel më 15 shtator dhe qëndroi deri më 25 shtator në
muze të 2018. Piktori Gjikondi tregoi
se është frymëzuar nga historiani

- J u ke n i p u n u a r d h e n ë
ish-Kinostudio për disa vite me
radhë. Si e kujton atë kohë?
Unë kam punuar disa vite në
Kinostudio. Atje kam punuar nga
vitit 1983 deri në 1993. Kam qenë
piktor, jam marrë me kostumet. Atë
kohë ka qenë një punë kryevepër.
Një krijimtari e bollshme me filmat.
Nuk ke pse t’ia mohosh atë periudhë
Kinostudios me filmat. Por sot ka
humbur ajo që ishte atëherë. Kinostudio ka qenë si një Hollivud i fshehtë për Shqipërinë. Filmi im i parë
ishte me skenar nga Roland Gjoza
nga veriu i Shqipërisë. Një temë, që
ishte dhe si diplomë e një regjisori
atë kohë. Ishte një organizim i përsosur ato vite. Mos shikoni vetëm
temat që ishin të asaj kohe, por ama
organizimi i punës me filmin ishte
një mrekulli. Aty dukej në ato vite
sikur ishte Kinostudio si një Hollivud
i fshehtë dhe i vogël. Xhiroheshin
filma dhe kishte dekore të mëdha.
Shikoje regjisorët që punonin aty
dhe kishte një korrektësi, rregull dhe
përsosmëri puna.
-Ministria e Kulturës së fundmi
bëri me dije dhe prezantimin e“Parkut të Artit” në ish Kinostudio. Ju si
e shikoni këtë?
Kinostudio nuk është ajo që ka
qenë, ndër vite prej saj nuk mbetën
shumë gjëra që ajo kishte. Por nëse
flasin për “Park Arti” dhe muze filmi
siç thuhet, unë uroj të bëhet diçka e
mirë. Uroj që ti kujtojnë dhe imazhin
asaj Kinostudio, të mbajnë imazhin

e saj tamam nëse flitet dhe për një
muze filmi, që do të bëhet.
-Ju vazhdoni të jeni kritik ndaj
Galerisë Kombëtare të Arteve, çfarë
po ndodh sipas jush si piktor?
Galeria Kombëtare e Arteve për
mua është zero.
-Pse pohoni se është zero për ju
si piktor?
Po sepse nuk ka bërë asgjë.
Galeria Kombëtare e Arteve ka
ekspozuar disa autorë, por nuk ka
pasur aktivitetin që prisnim. Unë nuk
di çfarë të them për galerinë, por uroj
që të jetë më mirë me aktivitetin e saj.
Galeria Kombëtare e Arteve është
një institucion, ku edhe ekspozimi
i punëve duhet të bëhet tamam. Në
koleksionin që ka GKA ka edhe punime, që janë të dobëta. U ekspozuan
edhe veprat e arkivit dhe u vunë vend
e pa vend aty.
-Ju keni vepra në fondin Galerisë
Kombëtare të Arteve ?
Po kam vepra arti, ose e di që
kam pasur 6-7 vepra në Galerinë
Kombëtare të Arteve.Tre e di që janë,
për tjerat se di. Janë vepra arti që janë
blerë në vitet 1983, ’85, ’87 dhe në mos
gaboj edhe në ‘90. Kur u bë një nga
bienalet e Aleksandrisë në 1983 që
është çuar puna ime atë e ka marrë
galeria, pra e ka blerë. Një tjetër ka
qenë ajo e 1985 në ekspozitën që u
hap në Pallatin e Kulturës dhe aty
në mos gaboj më blenë piktura. Në
vitin 1990 kur nisën protestat, unë
kam bërë ekspozitë në GKA dhe aty
janë blerë vepra. Por sot galeria nuk

blenë më vepra arti si dikur, mund të
ketë blerë mbase deri në 1997, por me
pas nuk bleu më si ato vite. Ishin dhe
aktivitete dhe ekspozita të ndryshme
që zhvilloheshin, dhe galeria blinte
veprat e autorëve. Tani ne nuk kemi
më ekspozita si dikur kombëtare.
Por që duhen të bëhet patjetër. GKA
duhet të bëjë një ekspozitë kombëtare për të gjithë piktorët që të jenë
pjesëmarrës, të jetë një konkurs kombëtar. Nëse GKA nuk blen vepra për
të pasuruar fondin ai varfërohet. Kjo
është në dëmin tonë. Kjo është një
gjë që po vijon prej vitesh. Por duhet
të subvencionojë shteti për këtë gjë.
Nëse nuk e bën këtë të paktën GKA
të bëjë ekspozita me artistët, sepse
aty ekspozohen dhe mund të shiten
vepra. GKA ka një varësi nga Ministria e Kulturës, që duhet ta ketë nën
kujdes dhe vëmendje, por ajo nuk
tregon atë që duhet për aktivitetin e
artistëve. Ministria e Kulturës asgjë
nuk ka ndihmuar, zero. GKA është
në varësi të Ministrisë së Kulturës,
por nuk duan t’ia dinë.
-Ju në vitin 2018 hapët një ekspozitë kushtuar Skënderbeut, që
ishte në Muzeun Historik Kombëtar.
Nga ajo kohë keni qenë në GKA për
të hapur ekspozitë, pra keni bërë
kërkesë?
Unë më parë që nga 2012 kam
vajtur në GKA, por nuk më kanë
pranuar ekspozitën. Edhe para disa
vitesh që kur ishte drejtor Artan
Shabani kam vajtur në GKA, që më
priti shumë mirë dhe nuk ishte faji
i tij për ekspozitën, por i ministrisë.
Ishte Ministria e Kulturës atë kohë që
i sabotonte gjërat, nuk besoj se kishte
faj drejtori atëkohë. Unë shkova te
muzeu se nuk kisha çfarë të bëja.
Ekspozita “Historia e Skënderbeut”
u hap në 2018 në shtator në Muzeun
Historik Kombëtar. Puna me ciklin e
pikturave për Skënderbeun e kisha
nisur që në vitin 2008, por vetëm pas
dhjetë vitesh arrita ti ekspozoja veprat. Në ekspozitën që çela më parë
në MHK ishin 60 punime të realizuar
nga unë. Nga viti 2008 fillova ciklin

Marin Barleti dhe autorë të tjerë në
realizimin e këtyre tablove, që iu
deshën plot 10 vjet për t’i realizuar.
Pikturat e ekspozuara tregonin historinë e Skënderbeut që nga lindja
e tij e deri në vdekje. Kjo ekspozitë
ishte shumë interesante sepse
vetëm përmes pikturave mund të
mësoje historinë e Skënderbeut.
Gjithçka nis nga lindja, pagëzimi
i Skënderbeut duke përvijuar në
beteja të ndryshme udhëhequr prej
tij. Synimi sipas piktorit, ka qenë
që të pasqyrojë sa më njerëzore
figurën e Skënderbeut.
mbi heroin tonë kombëtar, Gjergj
Kastrioti Skënderbeu, i frymëzuar
nga historiani Marin Barleti. Cikli i
tablove që kam realizuar, përfshin një
periudhë nga lindja deri pas vdekjes
së Skënderbeut. Vepra që janë realizuar duke gjetur frymëzimin edhe
tek Fan Noli apo dhe autorë të tjerë
të mëdhenj. Deri tani askush nuk e
ka organizuar dhe marrë përsipër një
ekspozitë të tillë mbi historinë, jetën
dhe veprimtarinë e Skënderbeut. Ka
qenë mundësia që kjo ekspozitë të
hapej kohë më parë, por është lënë
më vonë, është shtyrë për probleme
të ndryshme. Punët e këtij cikli pikturash janë të realizuar në vaj, dhe
me formate të mëdha. Unë për këtë
ekspozitë kam bërë vetë çdo gjë.
-Si e shikoni sot Ministrinë e
Kulturës, politikat e saj për artin dhe
sa po bën për artistët?
Ministria e Kulturës nuk ka bërë
asgjë për ne artistët, ka bërë vetëm
për arkitekturën. Ministria e Kulturës
merret me restaurime të xhamive
dhe kishave. Për restaurimet duhet
të merret Instituti i Monumenteve
të Kulturës, të ketë specialistë që të
merret me restaurimet. Për mua e
ka gabim që del ministria. Ministria
e Kulturës të merret tamam me artin
dhe kulturën. Edhe unë kur kam
qenë student jam marrë me restaurime, kam qenë me Mustafa Arapin
që ka qenë në Institutin e Monumenteve të Kulturës i cili atë kohë ishte
më vete. Mustafa Arapi ishte shef atë
kohë në IMK. Por sot si e kemi IMK?
Sa kanë mbetur specialistë aty?
-Pandemia sa ju ka penguar në
aktivitetin tuaj me pikturën?
Unë kam punuar në studio
brenda, nuk mund të them që më ka
penguar pandemia. Unë kam qenë
me punë, madje dhe për shitje më ka
ecur mirë me pikturën.
-Kur të përfundoni së shkruari
librin, a do të vijoni më pikturën?
Do të vijoj, por tani unë do
shkruaj librin. Tani jam i frymëzuar
me librin, me romanin tim.
Intervistoi: Julia VRAPI
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Drejtoresha Rita Gjeka: Për të qëndruar sa më afër spektatorit

Teatri “Migjeni” me dramën “Jugori”, në
Festivalin Mbarëkombëtar të Teatrit “Moisiu on”
Julia VRAPI

T

eatri “Migjeni” i Shkodrës
merr pjesë me shfaqjen
teatrore “Jugori”, në Festivalin Mbarëkombëtar të
Teatrit “Moisiu on”, që nis me datë
23 shkurt. Artistët e teatrit“Migjeni”
do të jenë në datën 2 mars, me
shfaqjen teatrore “Jugori”. Drama
e autorit gjerman Rainer Werner
Fassbinder është shkruar në vitin
1968 dhe në skenën e teatrit në
vendin tonë është me regji nga regjisori i njohur Dino Mustafiç. Festivali zhvillohet online në një kohë
të vështirë pandemie, ku do të jenë
në konkurrim shfaqje të ndryshme
teatrore jo vetëm nga institucionet
e teatrit, por dhe nga skena e pavarur. Përmes një videomesazhi, Rita
Gjeka drejtoreshë e teatrit“Migjeni”
gjithashtu dhe aktore e kësaj trupe
artistike, mes të tjerave shprehet
se festivali që po zhvillohet ka
rëndësi, pasi spektatori ka një vit që
mungon në skena.“Ndihem mirë që
në këtë kohë të vështirë pandemie
teatri “Migjeni” do të marrë pjesë
në konkursin mbarëkombëtar të
teatrove “Moisiu on”, për të qëndruar sa më afër spektatorit, që
tashmë ka një vit që na mungon.
Teatri “Migjeni” do të marrë pjesë
në këtë festival me shfaqjen e autorit të madh Fassbinder, me regji
të Dino Mustafiç. I uroj rrugëtim të
mbarë këtij festivali me shpresën,
që festivali tjetër të jetë në skenën
e Teatrit Kombëtar”, thotë Gjeka
në mesazhin e saj. Teatri “Migjeni”
i Shkodrës merr pjesë me shfaqjen
“Jugori”, por drejtoresha Rita Gjeka
uron që kjo shfaqje të pëlqehet nga
publiku mbarëkombëtar ashtu si e
ka pëlqyer edhe ai shkodran kur
vepra ishte në skenë. “Kjo shfaqje merret me ksenofobinë dhe
mënyrën se si ajo lind, gjithashtu
se si nga steriotipi lind paragjykimi, nga frika lind urrejtja dhe nga
urrejtja lind dhuna. Unë uroj që
shfaqja jonë të pëlqehet nga spektatori mbarëkombëtar ashtu siç është
pëlqyer nga spektatori shkodran”,
thotë drejtoresha Rita Gjeka.
Në qendër të dramës
Në qendër të dramës së autorit
gjerman Fassbinder, të shkruar në
vitin 1968, është një refugjat. Vepra
ka në qendër të saj diskriminimin,

Çmimi “At Zef Pllumi”,
vlerësohen Frano Kulli
e Bashkim Shehu

Ndihem mirë që në këtë kohë të vështirë
pandemie teatri “Migjeni” do të marrë pjesë
në konkursin mbarëkombëtar të teatrove
“Moisiu on”, për të qëndruar sa më afër spektatorit, që tashmë ka një vit që na mungon...
si një nga fenomenet me të cilat
po përballet Europa në ditët e
sotme. Vepra i vendos ngjarjet në
Gjermani dhe në tërësinë e saj e
tregon diskriminimin jo vetëm për
arsye të individëve me kombësi të
huaj, por dhe për arsye të besimit
fetar, individualiteteve të ndryshme kulturore. Kjo vepër teatrore
erdhi në skenën e teatrit “Migjerni”
në dhjetor të 2018. Në dramën
“Jugori” luajnë Tristan Halilaj, Rita
Gjeka, Jozef Shiroka, Krist Lleshi,
Merita Smaja, Pjerin Vlashi, Linda
Jarani, Simon Shkreli, Nikolin Ferketa, Nancy Bakalli, Oliver Ymeri.
Asistent regjisore në dramë është
Melisa Becovic, skenograf Sadik
Spahija, koreografia Gjergj Prevazi
dhe kostumografe Merita Spahija.
Përkthyese Nancy Bakalli, kompozitor Zef Çoba. Për koreografin
Gjergj Prevazi ky bashkëpunim
me regjisorin Dino Mustafiç vjen
në vijim dhe të veprave të tjera, që
janë vënë në skena të ndryshme në
Shqipëri, por dhe në shtete të tjera.
I lindur në Bosnje, Dino Mustafiç,

Ekspozita “Rënia e një
diktatori” çelet në shesh
Ekspozita “Rënia e një
diktatori” u çel të shtunën
në sheshin “Skënderbej”,
me rastin e 30-vjetorit të
rrëzimit të statujës së diktatorit Enver Hoxha. Në
aktivitetin e organizuar nga
IDMC në kuadër të “Ditëve
të Kujtesës”, të pranishëm
ishin ambasadori gjerman në
Tiranë, Peter Zingraf, drejtori
i drejtorisë së Përgjithshme
të Arkivave, Ardit Bido, drejtoresha e IDMC-së Jonila
Godole dhe të tjerë. Drejtori
i Drejtorisë së Përgjithshme
të Arkivave, Ardit Bido, u

shpreh se këto aktivitete
janë mënyra se si ne duhet
të dialogojmë pa nevojën
e fillimit të gjuetisë shtrigave, që merret me emra
individësh apo grupimesh.
“Drejtoria e Përgjithshme e
Arkivave e ka deklasifikuar
tërësisht dokumentacionin
që ka të bëjë me periudhën
komuniste, me përjashtim
të shumë pak që përbëjnë
ende “sekret shtetëror” dhe
kjo që të kuptojmë se si është
ndërtuar diktatura deri në
grahmat e fundit”, tha ai mes
të tjerave gjatë ekspozitës.

e ka lidhur jetën herët me skenën.
Ai është diplomuar në Akademinë
e Arteve të Bukura në Sarajevë, dhe
drejtor i një festivali ndërkombëtar
teatror MESS, që mbahet në Sarajevë prej gati 20 vitesh. Në skenën
e Teatrit Kombëtar në Tiranë ai solli
një nga veprat më të vështira të
Peter Shaffer “Equus”, që autori e
shkroi në vitin 1973. Po në Tiranë
ai solli në skenë edhe shfaqjen“Mamaja dhe fëmijë” shkruar nga Jon
Fosse. Por edhe më herët regjisori
Mustafiç ka bashkëpunuar dhe me
teatro të tjerë shqiptare. Me Teatrin
Shqiptar në Shkup ka ngjitur në
skenë shfaqjen “Gjenerali i ushtrisë së vdekur”, vepër e Ismail
Kadaresë. Në bashkëpunim me
Teatrin Kombëtar të Kosovës ka
ngjitur në skenë veprën teatrore
“Rock’N’Roll”. Po ashtu, sërish në
bashkëpunim me Teatrin Shqiptar
në Shkup, ka sjellë shfaqjen“Opera
për tre grosh”. Në aktivitetin e tij,
regjisori Dino Mustafiç me teatrin
e Shkodrës solli premierën teatrore “Jugori”.

Konkursi mbarëkombëtar "At Zef Pllumi" në publicistikë e
memuaristikë shpalli edhe këtë vit fituesit. Ky konkurs që u zhvillua këto ditë në Lezhë, ka nisur për herë të parë në vitin 2012, në
Shëngjin,vendlindjen e françeskanit,shkrimtari i shquar i memories
dhe ky është edicioni i pestë. Këtë vit juria për publicistikë shpalli
fitues të çmimit të parë, autorin Frano Kulli me “Kohë e përlyeme”
dhe Marçel Hila me“Djaj dhe ëngjëj të masakruar ”, që u shpërblye
me çmimin e dytë. Për memuaristikë fitues u shpall Bashkim Shehu
me "Liri Belishova dhe koha e saj". Në këtë konkurs u akorduan,
gjithashtu edhe 2 çmime nderi: At Aleks Baqli (pas vdekjes) - “Kujtime” dhe Zef Përgega -“Arkëmorti i përgjakur” . Juria e konkursit
këtë vit ishte e përbërë nga Rudolf Marku, poet laureat;Vera Bekteshi, shkrimtare dhe Aleksadër Çipa, gazetar, pedagog. Ceremonia
e ndarjes së çmimeve u zhvillua me pjesëmarrje të kufizuar sipas
protokolleve kundër përhapjes së covid-19, por organizatorët kishin vendosur të mos e
ndalonin aktivitetin. Në
këtë konkurs, ndër vite
janë nderuar me këtë
çmim Ismail Kadare,
Alfred Moisiu, Gjergj
Meta, Besnik Mustafaj,
Vera Bekteshi, Sabri
Hamiti dhe të tjerë. Frano Kulli është një personalitet me kontribut
të çmuar në fushën e
kulturës dhe fushën e
medias. Frano Kulli ka
themeluar shtypshkronjën“Gjergj Fishta”, e para shtypshkronjë në
historinë e qytetit të Lezhës. Në vitin 1994 themelon entin botues
poligrafik “Gjergj Fishta”. Për studiues dhe autorë që kanë marrë
pjesë në këtë konkurs, At Zef Pllumi nuk është vetëm misionar, por
ai është edhe një shkrimtar i madh. Sipas tyre, është një njeri që ka
shkruar një kryevepër jo vetëm në letërsinë shqipe, por edhe në atë
botërore. Në vitin 2020, u rikthye pas 4 vitesh në Lezhë çmimi letrar
“At Zef Pllumi”. Botimet më të mira në publicistikë, memuaristikë
dhe monografi u vlerësuan nga kjo njësi vendore, në një aktivitet
organizuar me pjesëmarrje mjaft të gjerë atë vit. Çmimin letrar “At
Zef Pllumi” u krijua në vitin 2012. Zef Pllumi (Bogë, 1924 - Romë,
2007) qe frat françeskan, publicist e shkrimtar. Me prirje përgatitore për kah historia para se të ndërmerrte kalvarin, me të arritur
lirinë merr ndër duar frerët kulturorë të trashëgimisë françeskane.
Dëshmia e tij "Rrno vetëm për me tregue" u përkthye në anglisht
nga Kathleen Schank botuar më 2008 nën titullin "Live to tell",
ndërmarrje ndaj të cilës kishte përpjekje qysh në të gjallë të fratit
nga miku i tij, përkthyesi Petro Zheji. Më 6 mars 2014 u prezantua
edhe varianti në italisht i përkthyer nga Keda Kaceli.

Muzeu i Arsimit përkujton
Parashqevi Qirjazin
Muzeu i Arsimit-Mësonjëtorja e Parë Shqipe përkujtoi
Parashqevi Qiriazin, personalitet i gjuhës dhe letërsisë
shqipe. Parashqevi Qiriazi (2
qershor 1880-17 dhjetor 1970)
ashtu si motra e saj Sevasti
Qiriazi Dako, ju përkushtua
çështjes kombëtare dhe arsimimit të vajzave shqiptare.
Lindi në 2 qershor të vitit
1880, dhe ishte fëmija i fundit
i familjes Qiriazi. Arsimin
fillor dhe atë të mesëm i kreu
në Manastir, në shkollat fetare
të huaja. Ajo kreu studimet
universitare dhe përfundoi

në kolegjin“Robert”të vajzave,
aty ku studioi dhe motra e saj
Sevastia. Sapo u diplomua
shkoi në Korçë, për të dhënë
mësim në shkollën e Vashave
të hapur prej të afërmve të saj.
Shumë shpejt Parashqevi Qiriazi mori drejtimin e Shkollës
së Vashave dhe mori pjesë në
Kongresin e Manastirit në vitin
1908, si sekretare e komisionit
përkrah Gjergj Fishtës. Me
këtë rast ajo kompozoi këngën
“Himni i Alfabetit” dhe shkroi
“Abetaren”më 1909, alfabetin e
ri sipas vendimeve të dala nga
Kongresi i Manastirit.

Dita e Gjuhës, QKLL: Nderim
për gjuhëtarët e shkrimtarët
Në Ditën Ndërkombëtare
të Gjuhës Amtare, Qendra Kombëtare e Librit dhe Leximit
publikoi një nga poezitë më të
njohura të Gjergj Fishtës. Të
dielën, QKLL u shpreh për kontributin e autorëve, përkthyesve,
etj. “Në Ditën Ndërkombëtare
të Gjuhës Amtare, kujtojmë
me nderim kontributin e gjuhëtarëve, shkrimtarëve, poetëve, përkthyesve, mësuesve,
që na përsosin dashurinë për
shqipen”, shprehej QKLL.
Dita Ndërkombëtare e Gjuhës
Amtare (International Mother Language Day - IMLD)

është një ditë ndërkombëtare
ceremoniale e shpallur nga
UNESCO, në vitin 1999. Si e
tillë ajo festohet më 21 shkurt
të çdo viti. Qëllimi i caktimit
të saj është promovimi dhe
ndërgjegjësimi për diversitetin
gjuhësore dhe kulturor si dhe
promovimin e shumëgjuhësisë. 21 shkurti edhe zyrtarisht
është pranuar nga Asambleja
e Përgjithshme e Kombeve të
Bashkuara me një rezolutë të
veçantë. Gjuha është pjesë e
pandashme e identitetit të një
populli me anë të së cilës shprehet shpirti dhe kultura e tij.
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Tekniku i njohur i basketbollit analizon situatën, pritshmëritë nga kthimi i garës dhe Vllazninë

BLEDAR GJEÇAJ:

Nuk bëhet sport pa para, basketbolli
i femrave në vështirësi serioze

B

asketbolli ka gati një muaj
që ka marrë dritën jeshile
nga qeveria për të nisur
aktivitetet sportive, një vendim i marrë me shumë vonesë, pasi në
të gjithë Europën basketbolli është
zhvilluar normalisht dhe pa probleme.
Sidoqoftë, shprehja “më mirë vonë se
kurrë” merr vlerë në këtë rast dhe më
në fund sporti i koshit do të kthehet
në parket, me ndeshjet e para që janë
planifikuar të luhen më 27 shkurt. Një
javë më parë, sekretari i përgjithshëm
i FSHB-së, Korab Llazani, bëri një
analizë të situatës dhe dha garanci
për zhvillimin e veprimtarive. Por cila
është gjendja e klubeve të basketbollit në këtë periudhë? A janë sportistët
gati për garë? A rrezikojnë dëmtime
nga koha e gjatë e ndërprerjes? A
kanë klubet burime financiare? A
do të ketë kampionati cilësinë e
kërkuar? Këto dhe shumë pikëpyetje
të tjera ngrihen në këtë fazë. Edhe pse
pranohet se është gjë e mirë rifillimi
i kalendarit sportiv, duket se situata
nuk ndihmon shumë për të pasur një
sport cilësor. I këtij mendimi është
dhe ish-basketbollisti i Vllaznisë
dhe Kombëtares, aktualisht trajner
i skuadrës shkodrane të femrave,
Bledar Gjeçaj. Në këtë intervistë për
gazetën “SOT”, Gjeçaj krahason infrastrukturën tonë të basketbollit me
ato të fqinjëve, përfshi dhe Kosovën, si
dhe vështirësitë për gjetjen e një ligji
sporti efikas që do ta nxirrte përfundimisht nga kriza sportin shqiptar.
- Vendimi për të kthyer basketbollin në parket është marrë tashmë
dhe në fundjavë do të luhen ndeshjet
e para të sezonit. Natyrisht, entuziazmi është i madh, por për afro një
vit ndërprerje pasojat kanë
qenë negative. Çfarë ka
humbur basketbolli gjatë
kësaj periudhe?
Do të donim të thonim
sa ka fituar por fatkeqësisht
kjo situatë e solli basketbollin në pikë kritike, me një
ndërprerje shumë të gjatë
ku askush nuk e mori vesh
pse shkoi në këto limite. Natyrisht janë humbje të mëdha
në shumë drejtime. Më së pari
në përgatitjen e sportistëve.
Nëse 1 ditë lihet stërvitja,
atëherë i ke çuar dëm
3 ditë stërvitje
intensive.
Sporti

po e le, të lë, prandaj ndërprerja e
përgatitjeve ka pasoja të rënda. Lojtarët s’kanë luajtur për një kohë të
gjatë dhe mungesa e aktivitetit e ka
zbehur forcën, por njëherësh do të
ketë sforcim për të kapur fillimisht
nivelin që kishim. E thënë ndryshe,
janë hapa prapa që shpresoj të kemi
forcën dhe mentalitetin e duhur për
ta përballuar dhe të ktheheshim më
e pakta atje ku ishim para se të ndërpritej. Unë personalisht e shoh si një
periudhë me ndikim shumë negativ
tek të rinjtë, të cilët kanë nevojë për
stërvitje të fortë e të pandërprerë.
Për këto arsye unë e kam parë si një
periudhë të dëmshme e me pasoja
të rënda. Megjithatë, ka nisur puna
përgatitore për sezonin e ri, për garat që nisin së shpejti. Urojmë dhe
shpresojmë që gjithçka të shkojë mirë
e të kemi një garë normale. Sidoqoftë,
unë e di që do të ringrihemi, por a do
ta kapim shpejt nivelin që kemi humbur? Unë nuk pres ndonjë aktivitet me
nivel, të them të drejtën, sepse është
kohë shumë e gjatë shkëputjeje, por
të paktën të kapim nivelin që kishim
para se të ndërpriteshin aktivitetet. Ky
duhet të jetë një objektiv madhor i të
gjithëve. Që të kapësh nivel të lartë
duhet kohë, investime dhe natyrisht
jo pengesa që i dikton koha prej pandemisë. Pjesa tjetër varet se si do ta
menaxhojë federata aktivitetin dhe
këtu përgjegjësia është e madhe.
- Ju drejtoni skuadrën eVllaznisë
së femrave. Si është gjendja e skuadrës tuaj në prag të startit të aktivitetit?
Vllaznia është një skuadër që
ka lakmuar vazhdimisht elitën, pra
të jetë në majë dhe është përpjekur
të rivalizojë skuadrat e
mëdha të kryeqytetit. Vllaznisë nuk i
mungojnë idetë,
as dëshira, por
ana financiare
në basketbollin e femrave
në përgjithësi
është i dobët.
Sezonin e
kaluar ne
na ikën 7 lojtare dhe unë
mora dy lojtare
cilësore, duke
rregulluar gjendjen. E vërteta

“

“Unë nuk pres ndonjë
aktivitet me nivel, të
them të drejtën, sepse
është kohë shumë
e gjatë shkëputjeje,
por të paktën të kapim nivelin që kishim
para se të ndërpriteshin aktivitetet. Që të
kapësh nivel të lartë
duhet kohë, investime
dhe natyrisht jo pengesa që i dikton koha
prej pandemisë...”
është se u paraqitëm mjaft mirë dhe
ndodheshim në vend të tretë. Më pas u
ndërpre kampionati dhe jetojmë këtë
situatë që unë e përshkrova më lart.
Kemi anët e mira pozitive por kemi dhe
vështirësi. Ana e mirë është seVllaznia
ka shumë elemente të reja, që kanë të
ardhme në këtë sport. Kemi plot vajza
të moshës 14 vjeç që janë një bazë e
mirë për të ardhmen. Më shumë se
gjysma e skuadrës janë të reja, vetëm
tre lojtare janë nga titullaret. Kuptohet,
periudha që kaluam ka lënë pasojat e
saj, por nuk na mungon dëshira dhe
puna për të arritur më të mirën.
- Çfarë objektivi keni ju si
skuadër? A jeni informuar si është
gjendja e skuadrave rivale?
E vështirë ta them, pasi situata
nuk është më e një viti më parë. Jua
thashë, kemi plot vajza të reja në ekip.
Në të vërtetë ne duam që të kemi
një skuadër me vajza shkodrane, në
mënyrë që t’u japim një mundësi.
Për momentin nuk e di sa skuadra
do të jenë në garë pasi ka plot zëra
për vështirësi në radhët e klubeve të
tjera. Mbetet të shihet sa janë regjistruar në federatë dhe cila do të jetë
gjendja në përgjithësi në kampionatin
e vajzave. Problemi im si trajner dhe
i kolegëve të mi është koha e paktë
përgatitore, është kohë minimale.
Megjithatë, edhe pa stërvitje nuk
jemi, pasi përgatitje kemi bërë, jemi
përpjekur të shfrytëzojmë hapësirat
që na janë lejuar që të mos mbetemi
pa gjë fare. Unë përgatitjen eVllaznisë
në Shkodër do ta quaja stërvitje me
hope. Kurse sa i takon cilësisë, ajo do
të kërkojë shumë kohë të arrijë në
nivelin optimal, pasi të jetë punuar
shumë jo vetëm fizikisht, por edhe
në planin tekniko-taktik.

- Si është gjendja e pallatit të
sportit në Shkodër?
Pallati mirë, por pandemia po e
kthen në funksion të vaksinës. Se d’i si
do të zgjidhet kjo situatë... Pastaj, duhet parë gjendja e klubeve se kjo është
e rëndësishme. Klubet tona të basketbollit janë në vështirësi të mëdha.
Klubet në sportin tonë në tërësi nuk
kanë kapacitete të mjaftueshme financiare për të mbajtur një nivel të
lartë përfaqësimi.
- Para pak ditësh Kombëtarja e
meshkujve u paraqit në kualifikueset
e Botërorit. Ishte një pjesëmarrje e
sforcuar, e pranoi dhe vetë federata.
Si u duk paraqitja e skuadrës?
Ekipi vuajti problemet e situatës
që po kalojmë dhe ndërprerjes së
gjatë të aktiviteteve. Nuk mund të
jemi kaq naivë për të mos e kuptuar
këtë gjendje me pasoja të rënda.
Gjithsesi, rëndësi ka pjesëmarrja dhe
kjo u realizua. Sa i takon nivelit të
performancës u pa qartë se pjesën e
parë të ndeshjes rivalizonim, më pas
binin “bateritë”, gjë që lidhet drejtpërdrejt me pasojat e kohës që kemi
kaluar, pra mungesën e garave dhe
një stërvitje të munguar për periudhën gjithëvjetore.
- Ju keni ca kohë që drejtoni
skuadër në basketbollin e femrave.
Më herët në këtë gjini kemi pasur
probleme, si e shihni të ardhmen?
Është një moment i vështirë, ka
pak femra që angazhohen në basketboll. Ka një ecuri të kundërt me
volejbollin në këtë drejtim, pasi tek
volejbolli ka shumë ekipe vajzash dhe
prani të këtij elementi me shumicë,
gjë që ne e kemi tek meshkujt e basketbollit, kurse volejbolli ka mangësi
tek djemtë, njëjtë sikurse ne e kemi
me vajzat. Basketbolli është sport
që kërkon shumë punë, nuk është
rastësi që në botë një basketbollist

paguhet dyfish nga një volejbollist.
E pra, po hasim në vështirësi, pasi
ndryshe nga djemtë ku ka prurje
të konsiderueshme dhe ka shumë
ekipe, tek femrat nuk ka një prurje
të tillë dhe nuk është aq cilësore. Të
ardhmen nuk e shoh me optimizëm
tek basketbolli i vajzave.
- Si mund të kalohet kjo gjendje?
Problemet e sportit tonë janë të
mëdha e në disa plane. Më së pari të
gjithë duhet të kuptojmë që nuk bëhet
sport pa para. Që sporti të shpëtojë
nga kjo situatë pa rrugëdalje duhet
një ligj sporti tamam, një ligj efikas që
të japë rrugëdalje dhe të shohë orientime të reja në përputhje me sportin
profesionist europian, më e pakta
sikurse e ka rajoni. Këtu nuk është
fjala vetëm për zhvillimin e aktiviteteve, por duhet të shkojmë më tej: sa
paguhen sportistët, si paguhen, çfarë
bën një sportist? Të mos shkojmë më
larg, ja të shohim Kosovën, e cila nuk
e ndërpreu basketbollin, palestrat po i
bën me ngrohje, investohet në pallate
sporti. Është shumë më përpara nesh,
sepse ata ndërtojnë impiante sportive.
Kurse këtu tek ne vjen dimri ngrin së
ftohti, vjen vera plas nga të nxehtët.
Ore, nuk bëhet sport kështu! Pse nuk
shikojmë vendet e rajonit, të cilat kanë
bërë progres të madh në këtë drejtim,
sidomos në infrastrukturë. Kosova
i hapi dhe po i zhvillon aktivitetet,
pasi u ngritën në protestë, e detyruan
qeverinë të merrte vendim në favor të
tyre, e të hapë palestrat. Pse ndodh
kjo, sepse atje ka investim, punohet.
Këtu tek ne, hiq futbollin që ka ditur
të menaxhohet vetë, sportet e tjera
janë me probleme serioze. Dhe këto
probleme janë thelluar së tepërmi me
pandeminë, duke sjellë një situatë
shumë të vështirë, që uroj ta kalojmë
me sa më pak dëme.
Intervistoi: Adriatik BALLA
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Vllaznia zhgënjen në Korçë, kryesimi i Superiores ka nisur të “dridhet”
Vllaznia zhgënjeu dje, duke mos shkuar më
shumë se një barazim 1-1 ndaj Skënderbeut.
Me katër mungesa nga formacioni i titullarëve,
shkodranët vuajtën jo pak në transfertën korçare,
teksa lajmi i vetëm pozitiv është rikthimi te goli i
sulmuesit kryesor Haris Dilaver, i cili nuk shënonte
prej 10 ndeshjesh. Sfida u zhbllokua që në minutën
e e 8-të, teksa Elvi Berisha kontrolloi një top mjaft
bukur në krah dhe u fut drejt qendrës ku shërbeu
Dovouna, me mesfushorin që lëshoi një goditje të
saktë nga distanca dhe mposhti portierin Zogoviç. Pra 1-0 për korçarët. Nertil Hoxhaj hodhi një
krosim të rrezikshme në zonë, aty ku topi ndalet
edhe me ndihmën e dorës nga Elvi Berisha, por
për arbitrin nuk ka penallti pavarësisht protestave

të shkodranëve. Dy minuta më vonë mbrojtësi i
majtë iVllaznisë ekzekuton një goditje dënimi mbi
vijën e zonës, por topi shkoi mbi kuadrat. Korçarët
i shkuan shumë pranë golit të dytë në minutën e
23-të, teksa Mensah kërceu mbi të gjithë pas një
goditjeje nga këndi, por gjuajtja e tij u grushtua
mrekullisht nga Zogoviç. Pak sekonda më vonë
Dovouna lëshoi sërish të djathtën, por topi i devijuar nga Shehi shkoi ngjitur me shtyllën pingule.
Mevlan Adili bëhet hero i Vllaznisë, pasi shpëton
dy herë portën e shkodranëve nga goli i dytë,
fillimisht nga tentativa e Mensah dhe më pas nga
gjuajtja e Dovouna, të cilën e largoi me kokë mbi
vijën e topit. Braziliani Da Silva tregon sërish klasin
e tij të lartë dhe provon të gjejë golin e barazimit,

por nuk ia del dhe skuadrat shkojnë në dhomat e
zhveshjes me rezultatin minimal 1-0. Pjesa e dytë
nisi më mirë përVllazninë, që e zhvendosi lojën në
gjysmëfushën korçare dhe në minutën e 58-të ishte
brazilianiViktor Da Silva që dribloi bukur patriotin
e tij Jean Viktor në zonë, por u ndal me faull dhe
arbitri Shahini akordoi penallti. Nga pika e bardhe shkoi sulmuesi i sapo-hedhur në fushë, Harris
Dilaver, i cili gjuajti saktë dhe riktheu baraspeshën,
por njëkohësisht gjeti edhe golin që i mungonte
prej më shumë se 10 ndeshjesh. Shkodranët kanë
një mundësi mjaft të mirë për të gjetur golin e avantazhit, por s’kanë saktësi. Ata tentuan deri në fund
ta fitonin ndeshjen, por nuk patën finalizimin e
duhur, edhe pse ndërtuan shumë aksione të bukura.

“Demat” fituan dje 2-1 me një rival direkt në tabelë. Trepikëshi e afron Partizanin me kreun

Super Partizani mposht Kukësin dhe
"kërcënon" Vllazninë, të kuqtë për titull
Adriatik BALLA

NDESHJET E
JAVËS SË 20-TË

P

artizani është skuadër për
titull. Këtë e vërtetoi dhe një
herë tjetër dje në duelin më të
rëndësishëm të xhiros së 20-të
të Kategorisë Superiore dhe një prej
dueleve direkte të fazës së tretë, ndaj
Kukësit, të cilin e mundi me rezultatin
2-1 dhe siguroi një trepikësh që i mundëson afrimin me kryesuesit shkodranë,
Vllazninë. Tani kemi një diferencë që
është shkurtuar në vetëm 4 pikë (41-37).
Duke pasur parasysh formatin e garës,
me katër faza dhe shumë duele direkte
përpara, atëherë objektivi titull për Partizanin është në duart e “demave”, që
në javët e fundit kanë treguar potencë,
spektakël dhe sukses, duke qenë më
pretendentë se Vllaznia në rrugëtimin
drejt titullit. Skuadra e trajnerit Ilir Daja,
shfrytëzoi cilësitë e grupit, elementët
përcaktues dhe strategjinë taktike për të
dalë tek suksesi dhe fitorja e djeshme ka
qenë një sinjal për të gjithë që në fund të
sezonit“demat”mund të ngrenë titullin.
Në fitoren e djeshme një “10” meriton
Çinari, për të cilin klubi luftoi shumë deri
në Gjykatën Sportive të Lozanës, një“10”
meriton trajneri Daja me lëvizjet e tij dhe
një notë“10”meriton grupi dhe drejtuesit,
që në mënyrë harmonike kanë sjellë një
Partizan të frikshëm, që i merr përpara
rivalët në Superiore.
Ndeshja
Për të tretën herë radhazi në këtë
sezon të kuqtë mposhtin verilindorët, dy
herë me Gegën në stol dhe këtë të diel
me Mirel Josën. Barazimi iVllaznisë në
fushën e Skënderbeut ishte një motiv

më shumë për skuadrën e Ilir Dajës në
këtë përballje me Kukësin. Të kuqtë u
shfaqën me ambiciozë që në pjesën e
parë, gjatë së cilës të dyja skuadrat ngacmuan portat respektive: Eneo Bitri në
minutën e katërt me tentativë me kokë,
Dragoshi i Kukësit në të 36-tën si dhe
Mala në të 42-tën. Pjesa e dytë nisi me
dominimin territorial të të kuqve, që, falë
lojtarëve cilësorë që kanë në përbërje,
zhbllokuan takimin në minutën e 63-të
me një supergol të Erald Çinarit. Meritë
e veçantë e Jasir Asanit që punon bukur
nga e djathta, kroson në zonë për shkodranin që fluturimthi mposht portierin
Xhika. Në minutën e 77-të Agim Ibraimi
e ka të pamundur të vazhdojë me tej,
lë fushën për Vesel Limajn. Vetëm pa
çaste më vonë traversa i vjen në ndihmë Partizanit, pas një siluri të lëshuar
nga Demiri nga një distancë e largët.
Moment i pazakontë në minutën 88-të.

Eraldo Çinari tenton portën, por godet
një mbrojtës, i cili mbetet i dëmtuar.
Nuk e vlerëson si një rast për“fair play”
Valentino Murataj, që sulmon topin dhe
shënon në një kohë kur lojtarët e Kukësit
ishin ndalur. Një gol teknikisht i rregullt,
që nuk mund të anulohej nga gjyqtari,
por futbollistët e kuq në rinisjen e topit
nga qendra i hapin portënVesel Limajt,
për të mos marrë asgjë të pamerituar në
këtë sfidë. Në ato pak minuta të mbetura, Partizani e administroi me qetësi
lojën, duke e merituar këtë sukses që ia
rrit kuotat në garën për titullin kampion.
Daja: Luajtëm korrekt, e meritonim
Trajneri Ilir Daja nuk e fshehu entuziazmin e tij pas takimit, pasi fitorja
e djeshme e afroi me kreun e renditjes,
duke e bërë Partizanin pretendent serioz
për titullin. Ai e nisi komentin e tij nga
ngjarjet në fund të ndeshjes, si pasojë e
golave aksidentalë, duke thënë se u res-

Foto Strakosha flet për të birin,
Tomasin: Ja e vërteta për Dortmundin
Foto Strakosha ka folur së
fundmi për djalin e tij Tomasin, në
lidhje me raportet e krijuara me
Lacion dhe thashethemet për një
kalim të mundshëm tek Borusia e
Dortmundit.“Po të më lejoni, dua të
bëj një korrigjim të vogël.Thomasi
ka shumë kohë që nuk është në
pankinë për arsye dëmtimi. Mua
më intereson të kthehet shëndoshë
e mirë në pankinë, sa për aktivizimin, vendos trajneri. Besoj se
javën e ardhshëm do të vazhdojë
stërvitjen me ekipin. Po stërvitet
individualisht, por them se do të
bashkohet me ekipin. Më bëhet qe-

jfi që e hapët si temë, ndoshta është
keqkuptuar intervista e tij. Ishte
në Gjermani për fizioterapi dhe e
morën në intervistë. Në intervistë
ka respektuar ekipin e Lacios, ku
ka shkuar që 17 vjeç, e përmendi
dhe tha që Lacio është shtëpia e
dytë. Pyetja ka qenë: kur të përfundojë kontrata dhe nëse te jepet
mundësia të luash në Gjermani, a
do të të pëlqente t’i bashkoheshe
Dortmundit? Përgjigjja ka qenë
e sinqertë: jam i lumtur te Lacio,
por kush nuk do të donte të luante
me Dortmundin?! Jam krenar për
Thomasin, është përpjekur shumë

kaq vite te Lacio. Respekti dhe
dëshira është reciproke. Shumë
thashetheme dhe shumë fjalë
mund të dëgjosh, janë bërë shumë
portale. Gjithsesi, dua t’ju bëj me
dije se për asnjë moment Tomi
nuk ka patur konflikte me stafin
apo lojtarët, sikurse shkruhet
nëpër disa sajte. Me deklaratën
që nxori Lacio, u kuptua qartë se
respekti dhe mënyra e të sjellurit
si profesionistë ka qenë nga të
dyja palët. Nuk ka shanse të ketë
konflikte ndaj një trajneri me të
cilin ka punuar prej kohësh”, tha
ndër të tjera Strakosha.

TË SHTUNËN
Apolonia-Bylis		
0-1
Tirana-Teuta		
0-1
Laçi-Kastrioti		
1-0
Të dielën
Skënderbeu-Vllaznia
1-1
Kukësi-Partizani		
1-2
RENDITJA
1.Vllaznia		 41
2.Partizani		 37
3.Laçi			36
4.Teuta			36
5.Kukësi		29
6.Tirana			26
7.Kastrioti		 24
8.Bylis			15
9.Skënderbeu		
13
10.Apolonia		
13
pektua“fair play”.“Menduam që lojtarët
e Kukësit nuk reaguan, pavarësisht se
nuk është faji i Muratajt. Për të respektuar“fair play”-n, vendosëm që Kukësit
të shënonte. Duhet të na falënderoni
për këtë sjellje “fair play”. Ishte fitore e
merituar, e nisëm shumë mirë pjesën e
parë. Në pjesën e dytë pothuajse e kemi
mbajtur Kukësin në gjysmëfushën e
tij. Ndoshta duhet ta kishim çuar 2-0,
nëse do të tregoheshim më altruistë.
Kukësi ka lojtarë cilësorë dhe me goxha
eksperiencë. Përballë kësaj skuadre
është gjithmonë e vështirë, sepse e nis
gjithmonë me pretendime. U kishim
thënë që sot të luanin për veten e tyre,
ishte gjithçka në dorën e tyre”, tha Daja

SUKSESI

Calja me rekord, Smajlaj
kampion Ballkani, Marku
trondit boksin anglez
E shtuna ishte dita e shqiptarëve
në sportin europian. Ishte një moment
magjik ku tre sportistë cilësorë shqiptarë
shënuan rezultate shumë të larta. Kështu, në një ring profesionist anglez, Florian Marku fitoi me nokaut ndeshjen e tij,
një ndeshje që bëri bujë sepse sportisti
shfaqi shumë cilësi, pot4encë dhe natyrisht shpirt shqiptari. Në pedanën e peshëngritjes, në kampionatin kombëtar,
Briken Calja theu rekordet kombëtare
me 158 kg në shkëputje dhe 195 kg në
shtytje, duke dhënë sinjale si një pretendent për medalje në Europian dhe në
Olimpiadë. Së fundmi, fenomenal ishte
dhe atleti Izmir Smajlaj në kërcimin së
gjati në kampionatin Ballkanik, duke
marrë medalje ari me rezultatin 7.91 m.

SULMUESI

Broja s’i ndahet
golit, tjetër rrjetë për
Viteshen në Holandë
Një nga lojtarët që shpreson të
marrë ftesën e trajnerit Edi reja në
Kombëtare në muajin mars është
sulmuesi Armando Broja, i cili e ka
bërë“rrugën”si kuqezi”që në ndeshjet
e Ligës së Kombeve vitin e kaluar. Në
fakt, sulmuesi i përfaqësueses kuqezi
ka gjetur golin në ndeshjen e cila po
zhvillohet në mes tëViteshes dhe PSVsë. Broja, që aktivizohet te Viteshe, ka
realizuar golin e epërsisë për skuadrën
e tij në minutën e katërt të ndeshjes
së kampionatit holandez. Me golin e
vetëm të shënuar nga Broja, skuadrat
shkuan në pushim prej 15 minutash.
Për Brojën ky është goli i 8-të në 19
ndeshje të luajtura në ligën holandeze,
duke qenë brenda pritshmërive të tij.

LËVIZJA

Muçi arrin akordin
me Legian e Varshavës,
Tirana fiton 550 mijë euro
Ernest Muçi luajti dje ndaj Teutës
ndeshjen e fundit me fanellën bardheblu, që pra pak momentesh konfirmoi
se është arritur plotësisht marrëveshja
për transferimin e tij në Poloni. Sot
ose nesër pritet që Muçi të fluturojë
drejt Polonisë, ku do të kryejë vizitat
mjekësore dhe do të hedhë firmën mbi
kontratën me klubin e Legias, duke
qenë se zyrtarizimi duhet bërë brenda
datës 24 shkurt, kohë kur edhe mbyllet
merkatoja atje. Në pritje të konfirmimit
të shifrave zyrtare,Tirana do të përfitojë
450 mijë euro, plus 100 mijë euro të tjera
në rast se Legia do të luajë në kupat e
Europës sezonin e ardhshëm, si dhe
10% të vlerës së kartonit në rast rishitjeje të Muçit në të ardhmen.
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Anne Hathaway: Isha e nënta në listë
për rolin në “The Devil Wears Prada”
Aktorja Anne Hathaway ka role, që i kanë
dhënë asaj vlerësime të ndryshme. Ajo është njëra
prej artisteve më të kërkuara në industrinë e filmit
në Hollivud. Por aktorja amerikane 38 vjeçare ka
habitur të gjithë së fundmi kur ka deklaruar, se i
është dashur të luftojë shumë për të fituar rolin
e saj të madh në filmin e vitit 2016 “The Devil
Wears Prada”, krahas aktores së madhe Meryl
Streep. Heathway gjatë një interviste është pyetur
nëse kishte ndonjë rol për të cilin është dashur të
luftonte për ta fituar, dhe ajo është përgjigjur se
ishte e nënta në listë për rolin e saj si Andy Sachs
në këtë film. “Isha e nënta në listë për të marrë

rolin në “Devil Wears Prada”. Por unë e fitova atë.
Kurrë mos hiqni dorë kur doni të arrini diçka”,
është shprehur ajo. Aktorja Rachel McAdams
ishte përzgjedhur e para për ta marrë rolin e
Andyt në filmin komedi-dramë “The Devil Wears
Prada”mirëpo ajo kishte hequr dorë më pas. Anne
Hathaway lindi më 12 nëntor, 1982 në Brooklyn,
New York. Është një aktore, por dhe këngëtare
amerikane. Hathaway u inspirua për të aktruar
falë nënës së saj. Ajo e filloi karrierën e saj me
serialin “Get Real” (1999-2000), dhe më pas me
filmin“The Princess Diaries”(2001), në rolin e Mia
Thermopolis, me të cilin fitoi“Teen Choice Award”.

FJALEKRYQI SOT

MEGAN FOX: NUK
KAM FOLUR KUNDËR
MBAJTJES SË MASKËS

Megan Fox është e njohur për
rolet e saj në filma. Por aktorja së
fundmi ka reaguar ndaj një postimi të falsifikuar në rrjetet sociale,
sipas të cilit ajo kishte shkruar
kundër vënies së maskës për
mbrojtje nga covid-19. Aktorja
34 vjeçare shkruar në llogarinë e
saj në Instagram se kurrë nuk ka
bërë ndonjë deklaratë në lidhje
me vënien e maskës, shkruan
People. “Është e frikshme se si
mund të bëhesh virale dhe të
kryqëzohesh nga shoqëria për
diçka që nuk e ke bërë kurrë.
Nuk kam folur kundër mbajtjes
së maskës”, ka shkruar Fox në
rrëfimin e saj në Instagram. Krahas reagimit, aktorja Megan Fox
ka publikuar edhe një fotografi bashkë me të dashurin e saj, këngëtarin
Machine Gun Kelly, ndërsa ajo
mbante dy maska për shkak të pandemisë me koronavirusin.

HORIZONTAL

VERTIKAL

1- Këtu ka kuptimin e një njeriu të shëndoshë apo me mangësi mendore 7-Lumi i Londrës 12- Mikrobi i dëmtimit të dhëmbëve 13-Rudi,
ish futbollist i Holandës që bëri histori 14- Oval 15- Art i të kërcyerit
me figura në skenë 16-Vend i cekët ku mund të kalohet lumi 17-Porosi
e fundit 19- Analisti dhe gazetari Roland ..., pa fund 20-Shkrimtari
gjerman Tomas ... 21- Aparate moderne për zbulimin e objekteve
22-Kryeqyteti Santiago ka për shtet 23- Masë ose ... 24-“Mbreti ...", një
komedi e Shekspirit 25- Tregim i shkurtër në vargje apo në prozë që
ka personazhe kafshë, bimë apo sende 26- Tepsi e cekët prej bakri me
buzë të kthyera 27-"... i Debervileve'" një roman nga Hardy 28- Letër në
format të madh 29- Janë molusqe që formojnë shkëmbinj 31- I thuhet
kalit të shalës 32-Njëra nga pjesëtaret e familjes 33-Port slloven në
Adriatik 34-Janë edhe ato të privatizimit 35-I bie hasha, nuk pranon
36-Qëllon që, bie rasti 37-Lindje para kohe.

1- -Janë veçori dalluese 2-Teksti letrar i një filmi 3- Gati 4-Nuk
i tregohen ato babait 5-Patrioti ... Pjetër Gega 6-Inspektor Arsimor
7- Qytet bregdetar në Francë, në Gjirin e Lionit 8- Ish aktori Prodani,
pa të fundit 9-Legjendë, gojëdhënë 10-Instituti Teknik 11-Ish Cari i
tmerrshëm i Rusisë 13-Më gjeti të pa përgatitur apo ... 14-Ujis lulet
15- Ndryshe për flokët, pa fund 16- Dëshmori i parë Laçi 18-Filmi
artistik ". .. me blerim mbuluar" 19-Njeri me teka në veshje dhe në
ngrënie 20-Qengj i urtë që i shkon prapa se ëmës 22-Është brinjë në
skuadër 23- Figurë përrallore që paraqitet gjysma si femër e tjetra si
peshk 25-Aktori Haxhiraj 26-Mal në Librazhd 27-Përvetësoj diçka,
apo ... 28- Qytet ne Gjemani 29-Situata meteorologjike 30- Erikson,
gjermano -amerikani, një nga psikologët më të mëdhenj botëror, vdiq
në moshën 92 vjeç 32- Vitin tjetër 33- Një fjalë pa qëllim 34- Bashkimi
Sovjetik 35- Shkrimtari francez Malo në inic.
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Profesionisti

Një ditë një person shkon tek
mjeku dhe i thotë:
-Doktor, ndjehem tepër keq, jam
i lodhur, kam dhembje koke, nuk
kam uri dhe s’mund të punoj dot më.
Mjeku e viziton dhe në fund
e këshillon:
-Nuk duhet të shqetësoheni,
nuk ka asgjë të keqe. Ju keni nevojë vetëm për ajër të pastër. Shkoni
një javë në mal dhe do të shihni
se do të ndjeheni vërtetë mirë dhe
këto shqetësime do të zhduken
përgjithmonë. Vetëm ajri i pastër
ndihmon në shërimin e këtyre
shqetësimeve.
Burri e sheh i çuditur mjekun
dhe e pyet sërish:
-Jeni i sigurt doktor që nuk
kam asgjë dhe vetëm ajri i pastër
mund të më shërojë?
Mjeku:
-Sigurisht! Nuk ka asnjë dyshim, unë kam 20 vjet eksperiencë
profesionale në këtë zanat.
Burri duke hapur derën për tu
larguar, i thotë mjekut:
-Duket doktor sa i aftë jeni në
zanatin tuaj. Unë kam 30 vjet që
jetoj në mal.

Irlandezët

3

8
8

7

- Cili është ndryshimi, midis
një martese irlandeze dhe një
funerali irlandez?
-Një i dehur më pak…
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Kinemaja në Rio de Janeiro,
promovon adoptimin e kafshëve
Dhjetëra persona u mblodhën në
një kinema në periferi të Rio de Janeiros
të shtunën për të adoptuar një qen apo
mace, apo për të shikuar “Tom & Jerry”
me kafshën e tyre shtëpiake, shkruan agjencia AP. Kjo qasje e re ndaj adoptimit të
kafshëve është organizuar nga një grup i
të drejtave të kafshëve, që po mundohet t’u
gjejë kafshëve të braktisura shtëpi.“Është
premiera e filmit “Tom & Jerry”, kështu
që është një ngjarje e veçantë ku njerëzit
mund të shohin film me kafshët e tyre dhe
po ashtu mund ta kenë mundësinë të adoptojnë ndonjë kafshë”, ka thënë Karla de
Lucas, që ka organizuar manifestimin. Në
këtë organizim u adoptuan dhjetë kafshë.

Përgjigjet e fjalëkryqit

Porsche vjen me versionin
e ri të Taycan
Gjiganti gjerman i veturave, Porsche,
më 4 mars do të lançojë modelin Taycan
me një variant të ri, CrossTurismo.Vetura
e re pritet të lançohet zyrtarisht muajin
tjetër, dhe për t’i dhënë një shije të asaj që
do të vijë, marka ka publikuar disa foto
të saj, raporton “Auto-Express”. Porsche
Taycan Cross i ri do të jetë në dispozicion për t'u porositur nga data zyrtare
e lançimit. Stili shtesë i veturës bën që
Porsche të mendojë t’i bëjë konkurrencë
në treg Tesla dhe Audi në modelin EV.
Porsche AG është një prodhues i automobilash, me seli në Stuttgart-Zuffenhausen. Kompania ka degët për prodhimin e
makinave në Shtutgart dhe Leipzig.

Fjalëkryq i shifruar

HOROSKOPI

HOROSKOPI

HOROSKOPI

HOROSKOPI

Dashi

Demi

21 mars 20 prill

21 prill – 21 maj

Prej disa kohësh ju jeni
gjithnjë e më të tensionuar.
Kujdesuni për pamjen tuaj
fizike dhe mos e lini pas dore
veten. Gjithmonë mendoni
përpara një vendimi.
HOROSKOPI HOROSKOPI
`
Peshorja
23 shattor-22 tetor

Jini zemërgjerë me ata
që janë besnikë ndaj jush.
Shprehni karakterin tuaj të
fortë dhe luftëtar dhe do të
merrni gjithçka që dëshironi.
Ka pak agresivitet në punë.

Nëse vijnë ditë të
këndshme, mos hezitoni të
qëndroni pranë njerëzve që
ju doni. Kjo është koha për
të kryer projekte dhe për të
arritur rezultate të mira.

Krenaria juaj do të tregojë vetveten, duke u përpjekur
të rimarrë një ndjenjë që po
rrënohej. Kjo ditë ju fton për
më shumë qetësi dhe më pak
diskutime.

VERTIKAL

1- Zbukurime zakonisht për femrat me gjëra
të çmuara si prej ari dhe argjendi 5- Njëlloj si zili
apo nakar 9- Paraqitës modelesh në vitrina 11Futbollisti Skela në inic. 13- Vend me baltë dhe
llucë 14- Pohojnë rusët 15- Fillon ose ... 17- Prela,
ish-aktor estrade 18- Vilhelm ..., Heroi Kombëtar
i Zvicrës 19- Ai drejton një manastir 21- Litarë
çeliku 22- Quhet një pjesë e syrit 23- Jitzhak ...,
ish-kryeministër izraelit që u vra në vitin 1995
24- Patrioti Sadria 26- Njëri muaj i vitit 27- Robin
..., ish-futbollist i Manchesterit 28- KJK, ashtu siç
është 30- Helmut ..., ish-kancelar i Gjermanisë
32- Alikaj e skenës në inic. 33- Artur ..., shkrimtar
dhe fantazist anglez 35- Simboli kimik i nikelit
36- Norma ku mbështetemi për të vlerësuar e
përcaktuar .. të drejta dhe të qarta 38- Lindje
para kohe 40- Cangonji aktore dhe mjeke 41- Një
ekip i mirënjohur futbolli holandez 43- E freskët,
e porsabërë 45- Është mjet lundrimi 46- U largova
47- Djali për babanë 49- Instituti i Projektimeve
Roskovec 50- Kombinati Ushqimor 51- Kevin
..., ish-futbollist anglez i vitit 1985 53- Babaliu e
këngës në inic. 54- Ish-njësi ushtarake romake
me 6 mijë luftëtarë 56- Ëmbëlsirë për ditëlindje
57- Shqetësim i madh nervor e shpirtëror.

1- Teksti letrar i një filmi 2- Kompozitori
Mula në inic. 3- Banor i një krahine në jug
të vendit 4- Merr 5- Mjet i shpejtë lundrimi
6- Më shumë se shok 7- Industri Ndërtimi
8- Kampion peshe që mbahet për kontroll
10- Lëng që të sjell në vete në rast asfiksie 12Krahinë e gjerë në lindje të Rusisë 14- Anashkalon, dredhon 16- Djall, shejtan 18- Letër
në format të madh 20- Kompani e telefonave
celularë në itali 21- Zotëroj 25- Ish-prokurori
Rustem ... 27- Piktori shkodran Kodheli
28- Kushtet atmosferike të një vendi 29- Një
ishull i madh grek 31- I thonë ndryshe dushkut 33- Marrje parash borxh (I=E) 34- Një
qytet historik në Shqipërinë e Mesme 36- Ajo
mund të jetë e zemrës, por edhe ekonomike
37- Shtet në Lindjen e Mesme quhej më parë
Persi 38-“.. dhe deti”një roman nga Hemingway 39- Skuadra 40- I vihet mallrave që dalin
në treg 42- Krenar, me kokën lart 44- Një i
tillë ka dalë nga neni 47- Është vinç lundrues
me dy krahë 48- Ish-gruaja e Gorbaçovit, pa
të fundit 51- I thonë maces anglezët 52- Një
lloj sporti 54- Këngëtarja popullore Rasha
në inic. 55- Numër rendor.

HOROSKOPI

Binjakët
Vëmendje ndaj polemikave të padobishme që mund
të ndodhin, sepse shumë
shpesh ju imponon vullnetin
tuaj. Në punë, përpiquni të
mos shkoni kundër askujt.

Vetëm zemra juaj mund
t’ju tregojë se cila rrugë është
më e mira për ju. Lajme të
mira gjatë rrugës për në
punë. Bëni kujdes nga shpenzimet.

HOROSKOPI

22 qershor- 22 korrik

Për ju gjërat në
dashuri do të fillojnë të
shkojnë më mirë se sa ditët
e fundit. Edhe në punë ka
mundësi që të bëni akoma
edhe më shumë.

HOROSKOPI HOROSKOPI
Shigjetari
22 nëntor-21dhjetor

HOROSKOPI

Gaforrja

22 maj- 21 qershor

HOROSKOPI HOROSKOPI
Akrepi
23 tetor – 21 nëntor

HOROSKOPI

HORIZONTAL

HOROSKOPI
Bricjapi

Sot do të jetë një ditë
shumë e rëndësishme për
dashurinë dhe familjen. Jini
pozitivë dhe lëreni veten të
lirë, një takim me miqtë do
t’ju gëzojë.

Luani

Virgjëresha

23 korrik – 22 gusht

22 gusht-22 shtator

Ju duhet të përpiqeni të
jeni të kujdesshëm në dashuri.
Hëna në kundërshtim mund të
shkaktojë disa probleme. Në
punë mund të ketë disa çështje
për tu zgjidhur.

HOROSKOPI

22 dhjetor – 21 janar

HOROSKOPI

Nëse nuk ndiheni të
vlerësuar do të bëheni të
ftohtë me të tjerët, ndaj duhet
të keni më shumë besim te vetja. Në punë do të ketë situata
të vështira për të përballuar.

HOROSKOPI
Ujori

Peshqit

22 janar –1 9 shkurt

20 shkurt – 20 mars

Sot do të keni Hënën
në opozitë dhe kjo ju bën
nervoz. Sidoqoftë, kjo mbetet një periudhë e mirë.
Mundohuni të shmangni
polemikat në punë.

Kjo periudhë ju fton të
jeni të kujdesshëm. Sot do
të jetë një ditë në të cilën
distancoheni nga njerëzit,
që nuk i respektojnë parimet tuaja.

24

GAZETA SOT

E Hënë 22 Shkurt 2021

SOT sport

www.sot.com.al

Interi “shkel” Milanin dhe “arratiset”
i vetëm në krye të Serisë A italiane

Zikaltrit fituan me shifrat e thella 3-0 dhe çojnë në 4 pikë diferencën me rivalin
e tyre të qytetit, duke u shfaqur kështu si pretendentë kryesorë për titullin
Adriatik BALLA

I

nteri tregoi dje në derbin me Milanin se është
për titull në Itali, duke
e shkërmoqur rivalin
kuqezi të qytetit. Kështu,
zikaltrit mposhtin thellë 3-0
rivalët e titullit dhe shkëputën
4 pikë nga rivalët ndërqytetës
në krye të klasifikimit. Derbi
i “Madoninws” u vendos nga
sulmi shpërthyer i Interit,
Lautaro-Lukaku, që i shkaktoi humbjen e dytë radhazi
“djallit”, diçka që ndodh për
herë të parë në këtë kampionat. Vetë shifrat tregojnë
dominimin e skuadrës së
Antonio Kontes, që e nisi
vrullshëm takimin duke e
zhbllokuar që në minutën e
pestë me Lautaron, që e pati
të lehtë të mposhtte me kokë
Donarumën. Merita kryesore
shkon për Lukakun, që i dha
një asist perfekt argjentinasit,
pasi shpërtheu bukur nga e
djathta, duke nxjerrë jashtë
loje në dyluftim Romanjolin.
Zikaltrit dominuan gjatë fraksionit të parë, të cilin e mbyllen me një rast të Skriniarit,
që nuk pati saktësinë e duhur
me kokë. Milani u shfaq i
frikshëm në fillim të pjesës

së dytë, me Donaruma që u
mohoi golin Tonalit dhe Ibrahimoviçit, por gjithçka u bë
edhe më e vështirë për kuqezinjtë, kur Lautaro realizoi të
dytin personal, i asistuar me
mjeshtëri nga Brozoviç, pas
një aksioni model. Donaruma reagoi bukur në të 63-tën
ndaj goditjes së Lukakut, por
nuk mundi të bënte asgjë pak
çaste me vonë, kur sulmuesi
belg, pas një depërtimi të
fuqishëm e goditi topin në
shtyllën e parë, duke nxjerrë
jashtë loje portierin kuqi. Me
rezultatin 3-0 ndeshje ishte
praktikisht e mbyllur. Interi
tërhoq në gjysmëfushën e tij,

për të menaxhuar lojën, duke
mos harxhuar shumë energji.
Me katër pikë më shumë se
“Djalli” dhe i përqendruar
totalisht në Serinë A, Interi
“vrapon”me siguri drejt titullit
kampion që i mungon prej 11
vjetësh. Pas ndeshjes, trajneri
Stefano Pioli“qau”situatën në
pësimin e golit të parë, të cilin
e konsideroi vendimtar për
fatin e ndeshjes. Ai zbuloi disa
prej mangësive të skuadrës së
tij, duke arsyetuar humbjen
ndaj zikaltërve në duelin e
djeshëm derbi. “Goli i parë
ishte i rëndë për ne. Neve na
mungoi intensiteti në pjesën
e parë dhe është dashur të

TENIS

Tenisi dhuron emocionet e
radhës në Australi, në“Grand Slam”in e madh të quajtur “Australia
Open”, aktivitet që për herë të parë
u zhvillua nën masa të rrepta antikovid dhe nën mbikëqyrjen e
autoriteteve. Ndërkohë, serbi Novak Xhokoviç triumfon sërish në
“Australian Open”.Tenisti serb, i cili
kryeson edhe renditjen e ATP-së, ia
doli të triumfojë me rezultatin 3-0
me sete në finalen e madhe ndaj
rusit Medvedev dhe të fitojë për

Novak Xhokoviç
thyen rusin
Medvedev, fiton
“Australia Open”
BUNDESLIGË

Rihapet gara për titullin
në Bundesligë, ku dy skuadrat kryesuese ndahen me
vetëm një pikë. Humbjen e
bavarezëve një ditë më parë
përballë Eintraht Frenkfurtit
e shfrytëzoi Leipzigu, që e
patë të lehtë të triumfonte
në fushën e Herthas së Berlinit me rezultatin e thellë
0-3. Skuadra e drejtuar nga
Nagelsman nuk e vuri në
asnjë moment në diskutim
suksesin. Fillimisht shënoi
me Sabitzer në minutën e
28-të, ndërsa në fraksionin e
dytë mbyllën llogaritë Mikiele dhe Orban.Tjetër barazim
për Bajer Leverkusenin, që e

CMYK

mbylli 1-1 takimin në fushën e
Augsburgut. Një pikë e fituar
“in extremis”nga“Aspirinat”që e
realizuan barazimin në minutën
e 5-të shtesë me Tabsoban.

një faulli në zonë nga ana e
francezit Lenglet. Nga pika
e 11-metërshit shkoi Aleks
Fernandez, që gjuajti saktë
dhe shënoi golin e barazimit.
Të befasuar që u iku fitorja
nga duart në një ndeshje të
cilën po e dominonin, blaugranat provuan të bëjnë diçka në shtesë, por pa arritur
të dërgojnë topin në rrjetë
dhe në fund dolën me vetëm
një pikë. Me barazimin e
sotëm Barcelona mbetet në
vendin e tretë me 47 pikë dhe
del thuajse plotësisht jashtë
garës për titullin kampion,
teksa është me një këmbë
jashtë edhe në Ligën e Kampionëve dhe Kupën e Mbretit.

serb çon në 9 numrin e triumfeve në
Australian Open, si askush tjetër në
këtë “Grand Slam”, ndërsa numri i
titujve ATP gjatë gjithë karrierës
ka shkuar në 82 në total, shifra këto
që e bëjnë të pestin sportist më të
titulluar në tenisin profesionist.
Novak Xhokoviç mban kryesimin
e renditjes ATP (Shoqata e Tenisit
Profesionit) që prej shkurtit të vitit
të kaluar, teksa në plot 6 raste e ka
mbyllur vitin i pari, një rekord ky që
e ndan me ish-tenistin Pit Sampras.

SULMUESI

De Bryjn nuk largohet,
Siti nuk e nxjerr në shitje
Një nga futbollistët më
të mirë të viteve të fundit,
belgu Kevin de Bryjn, po
kalon momente të vështira
pas dëmtimit dhe nuk dihet a
do të mund të rikapë formën
e mëparshme. Ndërkohë,
Mançester Siti nuk po mendon ta shesë mesfushorin
Kevin De Bryjne. Sipas mediave angleze, drejtuesit e
klubit dëshirojnë ta mbajnë
mesfushorin sa më gjatë në
“Etihad”. Kontrata e belgut
skadon në vitin 2023 dhe klubi është duke tentuar ta bind
që ta vazhdojë qëndrimin.
Drejtuesit e skuadrës angleze do t’i ofrojnë kontratë

Barcelona dështoi dhe
një herë t’i afrohet kreut të
renditjes pas barazimit të
djeshëm 1-1 ndaj Kadiz, duke
qenë gjithnjë e më larg titullit në Spanjë. Më i mirë për
blaugrana ishte Leo Mesi,
që realizoi në minutën e 31të me penallti. 5 minuta më
herëtVAR kishte anuluar një
penallti tjetër për katalanët.
Barcelona kontrolloi topin
përreth 80% të kohës dhe
duke krijuar disa mundësi të
tjera dyfishimi, por pa ia dalë
të dërgojnë sërish topin në
rrjetë. E kur dukej se gjithçka
do të mbyllej me një fitore
minimale, arbitri akordoi
një penallti për Kadiz, pas

herë të 9 Slam-in prestigjioz. Ashtu
si finalja e djeshme e femrave, edhe
sot pati shumë pak histori, pasi Medvedev u përpoq të bëjë rezistencë
disi në setin e parë, por u dorëzua
pas rreth 45 minutash, duke humbur me shifrat 7-5. Në setin e dytë
Xhokoviç e pati edhe më të lehtë të
dominojë ndaj kundërshtarit, pasi
zgjidhi gjithçka për 36 minuta, duke
fituar me shifrat 6-2 dhe duke bërë
një formalitet setin final, të cilin e
fitoi me shifrat 6-2. Tenisti 34-vjeçar

QËNDRIMI

Leipzigu i afrohet Bajernit,
rihapet gara në Gjermani

STAFI/

bënim më shumë. Në pjesën e
dytë e merituam të shënonim
gol”, tha Pioli. “Ne bëmë më
shumë goditje në kornizën e
portës në pjesën e dytë, por
Handanovic i pati disa pritje
vendimtare. Ishte një javë e
vështirë për ne, por ne do të
reagojmë”, shtoi ai. Javën e
ardhshme, Milani do të ketë
përsëri punë të vështirë, sepse
e viziton Romën në Stadiumin Olimpik. Ndërkohë, pas
dygolëshit të djeshëm në
fitoren 3-0 të Interit, sulmuesi
Lautaro martine u shpreh:
“Këta jemi ne. Ne punojmë
çdo ditë për ta çuar Interin
në maje. Duam të vazhdojmë
kështu. Jemi shumë të lumtur”, tha Martinez pas ndeshjes. “Ne luftojmë të gjithë së
bashku. Kemi vuajtur shumë
këtë sezon me eliminimin nga
Liga e Kampionëve dhe nga
Kupa e Italisë. Titulli është
synimi i vetëm i mbetur për
ne dhe jemi të lumtur që jemi
lider. Në lidhje me bashkëlojtarin e vet belg, argjentinasi
tha: “Lukaku ende ka vend
për përmirësim. Ai është i ri
dhe punon shumë brenda dhe
jashtë fushës. Ai është njeri i
madh dhe ne jemi të lumtur
që e kemi”, tha ai.

LA LIGA/ Barcelona
barazon me Kadiz,
titulli gjithnjë e më larg

dyvjeçare belgut, me rritje
të dukshme të pagës. Në
24 paraqitje mesfushori ka
kontribuar me tre gola dhe
15 asistime.

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

Harri Kejn bie në
“radarët” e Paris SG
Edhe pse merkato e verës
duket ende shumë larg, disa
klube po lëvizin që tani për të
mundësuar lëvizjen e dëshiruar në merkaton e ardhshme.
Kështu, Paris San Zhermen po
kërkon të përforcohet me një
sulmues. Trajneri i skuadrës
franceze, Maurico Poçetino,
raportohet se e pëlqen sulmuesin e Tottenhamit, Herri
Kejn. Poçetino nuk është i kënaqur me dyshen Moise Kean
dhe Mauro Ikardi dhe dëshiron ta dërgojë në Paris sulmuesin shtatlartë. Poçetino ka
punuar te Totenhemi me Kejn,
të cilin e pëlqen jashtëzakonisht shumë. 27-vjeçari ka kon-

tratë me Totenhemin deri në
vitin 2024. Mbetet të shihet
se çfarë qëndrimi do të mbajë
sulmuesi kur të vijë momenti
i merkatos verore.
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