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Presionet ndaj Kushtetueses, gjykata
tërhiqet nga çështjet e bujshme, Faqe 6
shtyhet përballja mes Ramës e Metës
dhe seancat për zgjedhjet e teatrin

Sabotohet hyrja e trupave të
NATO për stërvitjen e 26 prillit,
interesat ruse shqetësojnë
SHBA pas bllokimit të aeroportit

Faqe 2-3

Spartak Ngjela: Palmer rrëzoi
skenarët destabilizues para
zgjedhjeve, të korruptuarit kanë
nisur të dridhen, prezenca e
NATO më 26 prill mesazh i qartë
Avokati Spartak Ngjela ka komentuar bisedën
e zv/Ndihmës Sekretarit të Shtetit të SHBA Mathew
Palmer me politikanët shqiptarë. Sipas tij ai e ka bërë
të qartë se të korruptuarit e kanë vendin në burg dhe
Shtetet e Bashkuara të Amerikës...
Faqe 4

Zbardhet lista e ISSH,
191 naftëtarë, minatorë dhe
metalurgë përfitojnë shtesë
pensioni, ja emrat në çdo qytet
Instituti i Sigurimeve Shoqërore vazhdon të
shqyrtojë aplikimet për pension shtesë të bërë nga
naftëtarët, minatorët dhe metalurgët. Mbi një vit
rresht instituti ka zbardhur dhe ka publikuar emrat
e mijëra punonjësve të nëntokës...
Faqe 11

ANTONETA DHIMA:
Prej kohësh Meta është
rreshtuar krah LSI dhe
Sali Berishës, çdo ditë
paralajmërojnë humbjen, PS
fitore spektakolare në 25 prill

Ushtria merr nën kontroll aeroportin, përzihen kontrollorët
dhe nis shoqërimi në polici, priten specialistë nga jashtë

Bllokimi i fluturimeve në Rinas, Rama
akuza Metës dhe Berishës për grusht
shteti, presidenti kërcënon nga Vlora

SHBA kërkon të nisë lufta antikorrupsion
në nivele të larta, Palmer: Duhet të ketë
ndjekje penale dhe dënime, askush mbi ligjin
Amerikanët presin ndëshkim për zyrtarët Amerikan të Shtetit, Matthew Palmer me gaze- i DASH e ka bërë të qartë se lufta ndaj korrupe korruptuar. Ambasada e SHBA ka zbardhur tarët, ku ka dhënë një sërë mesazhesh. Gazeta sionit është vendimtare dhe sipas tij nuk duhet
dje bashkëbisedimin e zv/ndihmës Sekretarit po pasqyron më poshtë bisedën në fjalë. Zyrtari të ketë vetëm ndjekje penale, por dhe... Faqe 5

Raporti/ 756 dosje në SPAK për pushtetarët
e korruptuar dhe bosët e krimit, 322 zyrtarë
të lartë në përgjim për përfshirje në afera
Prokuroria e Posaçme ka në proces hetimi 756 persona. Gazeta“SOT”ka siguruar raportin vjetor për vitin
2020 ku bëhet një bilanc i punës në SPAK. Sipas raportit vjetor, në Prokurorinë e Posaçme që nga momenti i
krijimit të saj deri në fund të vitit 2020 janë hetuar gjithsej 588 procedime penale, nga të cilat 204 procedime
penale kanë ardhur për kompetencë nga ish- Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë... Faqe 7
CMYK

Kandidatja për deputete e Partisë Socialiste
për Qarkun e Fierit, njëherësh ligjvënëse e kësaj
partie,Antoneta Dhima ka paralajmëruar dje fitore
spektakolare të PS në zgjedhjet parlamentare të 25
prillit. Gjatë një interviste për gazetën“SOT”, zonja
Dhima, e cila mban numrin 6 në...
Faqe 8

AGRON DUKA:
Në 25 prill shqiptarët do
braktisin dhe ndëshkojnë
me votë Ramën, ja ku do
ndikojë PAA nesër në qeveri
Kreu i Partisë Agrare Ambientaliste, Agron
Duka shprehet i bindur së në 25 prill qytetarët
do të ndëshkojnë me votë popullore dhe masive
qeverinë“Rama”. Gjatë një interviste për gazetën
“SOT”, kryeambientalisti Duka...

&

KOMENT

Faqe 9

ANALIZE
F. 16-17

Nga Vangjel SAKO

Triangolarja LSI,
Flamur Çela
dhe Luan Rama
Nga Fatos ÇOÇOLI

E vërteta italiane
për Beketin
Nga Hekuran BAJRAMI

Shoqata kombëtare e
ushtarakëve në rezervë
në 25-vjetorin e krijimit
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Basha flet për grevën e kontrollorëve të AlbControl:
Rama të ndalë kërcënimet, situata për shkak të tij

Kontrollorët e trafikut ajror të AlbControl
ditën e djeshme ndaluan punën si pasojë e uljes së pagave dhe kështu deklaruan pothuajse
të gjithë paaftësinë për punë. Kjo solli edhe
anulimin e gjithë fluturimeve nga aeroporti i
Rinasit. Për këtë çështje ka reaguar edhe kreu i
Partisë Demokratike, Lulzim Basha. Ai u shpreh
se kjo çështje është thjesht një marifet i pistë
nga ana e kryeministrit Edi Rama. Basha tha
se pas grevës që po dëmton shqiptarët qëndron
vetë kryeministri. Kreu demokrat i bëri thirrje
kreut të qeverisë që të ndërpresë grevën dhe

të ndalojë kërcënimet ndaj shqiptarëve. Sipas
tij, Rama është përgjegjësi kryesor për këtë
çështje. “Rama e di tashmë fare mirë se do të
humbasë, prandaj po përdor çdo marifet të pistë.
Pas grevës në aeroport që dëmton qytetarët
shqiptarë qëndron vetë Rama. Ai është i vetmi
përgjegjës për këtë. I bëj thirrje Ramës ta ndërpresë menjëherë grevën dhe të ndalë kërcënimet ndaj shqiptarëve që sot duan ndryshim
dhe shpresë pas 8 viteve të dështimeve të tij”, u
shpreh kreu demokrat. Po ashtu edhe ish-ministrja e Integrimit, Klajda Gjosha ka reaguar në

lidhje me grevën e kontrollorëve të AlbControl
në aeroportin e Rinasit. Me anë të një postimi në
rrjetin e saj social Facebook, Gjosha u shpreh
se bllokimi në Rinas tregon paaftësinë dhe autoritarizmin e saj. Gjosha tha se kontrollorët e
Rinasit nuk mund të trajtohen si specialistët e
ministrive pasi profili i punës që kryejnë është i
veçantë. Sipas saj është paimagjinueshme që pas
8 vitesh qeverisje për probleme të tilla ende faji i
vendoset ish-kryeministrit Sali Berisha.“Bllokimi i Rinasit tregon jo vetëm paaftësinë e kësaj
qeverisje, por dhe autoritarizmi e saj. Kontrollorët

e Rinasit nuk mund të trajtohen si specialistët
e ministrive pasi janë të veçantë për profilin e
punës që kryejnë. U duhen 4 vjet të marrin një
licencë ndërkombëtare dhe vit për vit bëjnë
testime teknike dhe psikologjike.T’i largosh nga
puna me një telefonatë është e paimagjinueshme!
Akoma më e paimagjinueshme është që pas 8
vjetësh qeverisje për një problem kaq banal të
thuhet akoma pa lidhje “është faji i Saliut”. Në
25 prill duhet ta largojmë sa më parë të paaftët
dhe ata që mendojnë se pushteti është një mjet
për të goditur qytetarët”, tha Gjosha.

Rama: Është marrë peng aeroporti nga çeta e Metës dhe Berishës, do t’i kallëzojmë penalisht

Bllokimi i fluturimeve në Rinas, Rama
akuza Metës dhe Berishës për grusht
shteti, presidenti kërcënon nga Vlora
Rigels SELIMAN
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llokimi i fluturimeve dje në
aeroportin e Rinasit ka rikthyer luftën politike në vend.
Teksa vendi po shkon drejt
zgjedhjeve të 25 prillit, një grevë e tillë
është parë si puç politik. Kryeministri
Edi Rama e ka drejtuar dje gishtin
nga dyshja Meta-Berisha. Ky i fundit
ndodhej dje në Përmet dhe Tepelenë,
duke zhvilluar disa takime elektorale
për zgjedhjet e 25 prillit, ndërkohë që
ka reaguar në rrjetet sociale dhe gjatë
fjalës së tij para qytetarëve, duke hedhur
akuza të forta në adresë të ish-kryeministrit Sali Berisha dhe presidentit Ilir
Meta. Sipas tij, Meta po përpiqet të
rrëzojë qeverinë, por e paralajmëroi se
nuk ka asnjë mundësi për diçka të tillë.
“Ilir, dokrrat me injorimin e kërkesave
të pseudosindikatës së kontrollorëve
dhe predikimet për mosndërprerjen
e punës në aeroport nuk pinë ujë! Je
një nga dy nxitësit e kësaj goditjeje të
çmendur, në kërkimin e palodhur të
rrëzimit të qeverisë e të vetë shtetit! T’i
harrosh të dyja”, shkruan ai. Po ashtu,
në një status të dytë në rrjetet sociale,
kryeministri Rama shprehu bindjen
se pas kësaj ngjarje të rëndë fshihen
Meta dhe ish-kryeministri Berisha, të
cilët i akuzoi se gjithçka po e bëjnë për
të penguar ardhjen e vaksinave. Madje,
Rama paralajmëroi ndjekje penale
për organizatorët e grevës. “Sabotimi
i rëndë i aktivitetit të aeroportit “Nënë
Tereza” nuk do tolerohet! Frymëzuesit
e kësaj lëvizjeje të çartur çartiste, Saliu
që gjuan me gurë digjitalë dhe Iliri, që
hedh gurin e markës“Leshko”dhe fsheh
dorën, duan mbylljen e aeroportit për të
mos ardhur vaksinat! Organizatorët do
kallëzohen penalisht dhe do të përballen
me ligjin”, nënvizoi ai. Ndërkohë, nga
Memaliaj, ku zhvilloi një takim elektoral
i shoqëruar nga kandidatët e Qarkut
Gjirokastër, kryeministri Rama foli për
zhvillimet në Rinas dhe i paralajmëroi
qartë ata që ai i quajti si pengmarrësit
e aeroportit të Rinasit dhe që janë
ngarkuar me mision nga Meta-Berisha.
“Meta dhe Berisha janë në këtë përpjekje për të rrëzuar qeverinë tonë, duke
rrezikuar shtetin. Por nuk do t’ia arrijnë.
Kanë gjetur qeverinë dhe kryeministrin
e gabuar. Unë shpresoj shumë dhe u
bëj thirrje punonjësve që të kthehen në
detyrë një orë e më parë. I kanë bërë

META: LËNIA E PUNËS CËNON SERIOZISHT SIGURINË KOMBËTARE
Presidenti dje u bëri thirrje kontrollorëve që të vijojnë pa ndërprerë punën, duke theksuar se një situatë
e tillë cenon seriozisht sigurinë kombëtare. Meta tha
se lënia e punës është një mesazh i gabuar, por sipas
tij me anë të dialogut do të gjendet një zgjidhje.“Cënon
seriozisht jo vetëm detyrimet e shtetit ndaj qytetarëve
vendas dhe të huaj, jo vetëm sigurinë kombëtare, por

llogaritë gabim, por plani i tyre për të
mbyllur aeroportin mundësisht deri në
zgjedhje dhe plani për goditjen e sigurisë
kombëtare do dështojë”, deklaroi Rama.
Reagon Meta
Presidenti Ilir Meta, ju përgjigj akuzave të kryeministrit nga Vlora. Në një
konferencë për shtyp, Meta u shpreh se
kryeministri duhet t’i thërrasë mendjes
pasi nuk mund të bëjë lojëra me çështje
të tilla. Presidenti tha se provokimet e
qëllimshme nuk e shqetësojnë teksa
i bëri thirrje kryeministrit Edi Rama,
ministres së Infrastrukturës Belinda
Balluku, sindikatës dhe përfaqësuesve të
kontrollorëve që të zhvillohet një konferencë online për të zgjidhur këtë çështje
pa cenuar qytetarët. “Në këtë moment
delikat, dua të shpreh keqardhjen time
për veprimin e atyre kontrollorëve, qoftë
të atyre që janë provokuar apo që janë
larguar nga puna në shenjë proteste,
dua t’i bëj thirrje kryeministrit në detyrë
t’i thërrasë mendjes, sepse nuk mund
të bëhen lojëra të tilla në një moment
të tillë, nuk jemi në Amerikën Latine
të para disa dekadave këtu, unë nuk e
humbas durimin dhe nuk shqetësohem
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dhe sigurinë ndërkombëtarë, jemi vend anëtarë i NATO-s kemi detyrimet tona, është një mesazh shumë i
gabuar dhe një lënie nervash nga të dyja palët. Do të
përpiqemi të gjejmë një zgjidhje dhe se ishte detyrim
i tyre të vijojnë punë dhe jo për hatër të qeverisë apo
meje. U kam kërkuar që qeveria dhe institucionet përgjegjëse të japin zgjidhje përmes dialogut”, tha Meta.

FLUTURIMET E ANULUARA QË
ISHIN PARASHIKUAR PËR DJE

1. Austrian Airlines/ Tiranë - Vjenë dhe kthim
2. Wizz Air/ Tiranë - Milano dhe kthim
3. Lufthansa/ Tiranë - Frankfurt dhe kthim
4. Air Albania/ Tiranë - Stamboll dhe kthim
5. Air Albania/ Tiranë - Bolonja dhe kthim
6. Aegean/ Tiranë - Athinë dhe kthim
7. Wizz Air/ Tiranë - Bergamo dhe kthim
8. Air Albania/ Tiranë - Bergamo dhe kthim
9. Austrian/ Tiranë - Vjenë dhe kthim
10. Pegasus/ Tiranë - Stamboll dhe kthim
11. TUI/ Tiranë - Bruksel dhe kthim
12. Air Albania/ Tiranë - Romë dhe kthim
13. Alitalia/ Tiranë - Romë dhe kthim
nga provokimet e qëllimshme që bëhen
që kanë vetëm një problem, dramën e
zgjedhjeve pluraliste që një mendje e
marrë përjeton për zgjedhjet e 25 prillit,
që do bëhen e nuk e luan topi. Unë e ftoj
kryeministrin, ministren, sindikatën
edhe përfaqësues të vendeve të NATO-s dhe të institucioneve europiane të
kontrollit ajror që të zhvillojmë në çdo

moment një konferencë online dhe të
japim një zgjidhje që nuk cenon qytetarët shqiptarë dhe ata europianë sepse
është një situatë që vetëm një i marrë
mund t’ia bëjë vendit të tij. Siguria e
qytetarëve tanë të mos cenohet për asnjë
sekondë dhe që detyrimet e Republikës
së Shqipërisë të plotësohen me përgjegjshmërinë maksimale”, tha Meta.

Kryetari i KKSH: T’u jepet
mësim atyre që bllokuan
lëvizjen në Rinas

Federata e Transportit e Telekomunikacionit pranë Konfederatës së
Sindikatave të Shqipërisë (KKSH)
ka reaguar dje lidhur me ndërprerjen
e punës nga ana e kontrollorëve
në Rinas që solli dhe ndërprerjen e
fluturimeve, duke e quajtur këtë një
situatë të stisur nga politika e vjetër. Në
reagimin e kryetarit të federatës,Tonin
Gjinaj, thuhet se janë pranë qeverisë
në zgjidhjen e kësaj situate me besimin që do u jepet mësimi i duhur
konform ligjit përgjegjësve.“Federata
e Transportit e Telekomunikacionit
pranë Konfederatës së Sindikatave
të Shqipërisë (KKSH) me indinjatë
mëson për ndërprerjen e punës nga
kontrolloret e ALBCONTROL, të
stisur nga politika qorre e politikës
së vjetër, në kundërshtim me nenin
197 të Kodit të Punës. Jemi pranë
Qeverisë në zgjidhje të kësaj situate
me besimin që do u jepet mësimi
i duhur konform ligjit atyre që sot
tentuan të bllokojnë lëvizjen e lirë të
njerëzve”, thuhet në reagim.

Vasili: Qeveri horrash,
përgjegjëse për
bllokimin e aeroportit

Ministrja e Energjetikës dhe
Infrastrukturës, Belinda Balluku, bëri
dje një deklaratë të fortë nga aeroporti
i Rinasit, gjatë konferencës për shtyp
pas takimit me kontrollorët, të cilët
janë futur në grevë urie, me pretendimin se nuk janë të aftë të punojnë,
pas uljes së rrogës. Gjatë fjalës së saj,
ministrja Balluku theksoi se gjithçka
është në kuadër të fushatës elektorale,
për të bllokuar vaksinat, që do të vinin
mbrëmjen e sotme në aeroportin e
Rinas. Por lidhur me këtë qëndrim
të ministres dhe qeverisë “Rama” ka
reaguar dje ashpër edhe nënkryetari i
Lëvizjes Socialiste për Integrim, Petrit
Vasili. Përmes një statusi në rrjetet
sociale, zotiVasili bëri fajtore qeverinë
dhe kryeministrin Edi Rama.“Rilindja
ka lekë për inceneratorët e plehrave,
ndërsa lekë për rrogat e kontrollorëve
të sigurisë ajrore nuk kanë. Bllokuan
aeroportin e vetëm ndërkombëtar të
vendit. Qeveri horrash”, shkruan ai.
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Ushtria merr nën kontroll aeroportin, përzihen kontrollorët
dhe nis shoqërimi në polici, priten specialistë nga jashtë
Ushtria ka marrë dje nën kontroll aeroportin e
Rinasit. Pas pezullimit të punës nga kontrollorët në
ambientet e aeroportit ka shkuar Policia Ushtarake
dhe Policia e Shtetit për të garantuar sigurinë pas
bojkotimit të punës nga kontrollorët e kompanisë
së aviacionit civil AlbControl. Kjo lëvizje nga ana
e ushtrisë u bë pasi aeroporti i Rinasit është objekt
strategjik me rëndësi të veçantë për sigurinë kombëtare. Fillimisht u larguan nga pozicionet e punës
kontrollorët e turnit të paradites, ndërsa ata të turnit
të pasdites nuk u lejuan të futen brenda. Kontrollorët pretendojnë se nuk janë në greve pasi janë

në vendin e tyre të punës, por kulla e kontrollit në
Aeroport u mor në dorëzim nga ushtria dhe policia.
Sipas burimeve, nëse deri sot paradite kontrollorët
nuk rikthehen në punë do të ndiqen dy strategji, së
pari situatën do e marrë në dorë ushtria duke futur
ekspertët e saj. Ushtria shqiptare ka një grup kontrollorësh të trajnuar nga NATO në raste lufte dhe
ata mund ta bëjnë fare mirë punën sa të zgjidhet
situata. Por elementi i dytë që ka më shumë gjasë
të ndodhë është marrja e kontrollorëve nga jashtë.
Sipas burimeve, dje qeveria shqiptare ka nisur
kontaktet me dy shtete partnere afër nesh dhe me

shumë gjasa ta do të sjellin nga një grup kontrollorësh për të menaxhuar trafikun ajror. Ndërkohë
në mbrëmje është vënë në lëvizje prokuroria pas
një padie nga Ministria eTransportit. Një prej kontrollorëve është shoqëruar në polici për tu marrë
në pyetje. Ai dyshohet se është një ndër nxitësit e
grevës dhe rëndon akuza e shpërdorimit të detyrës.
Pritet shoqërimi në polici dhe i emrave të tjerë. Në
një deklaratë për mediat, ministrja e Infrastrukturës
Belinda Balluku paralajmëroi se me bllokimin e
trafikut ajror në Rinas nga greva e kontrollorëve
do të merren masa ligjore, pasi ky është cenim i sig-

urisë kombëtare. Sipas saj Policia do të bëjë detyrën
e saj për të liruar ndërtesën nga ata kontrollorë të
cilët kanë vendosur të mos punojnë më si të tillë.
“Për shkak të papërgjegjshmërisë tuaj, na lind e
drejta që mos të kemi më besim tek ju ndaj mund
të kryeni dhe aksione shumë më të rrezikshme për
hapësirën shqiptare dhe për popullin shqiptar. Ndaj
nga ky moment ndërtesa do të merret në ruajtje nga
Forcat e Armatosura të Republikës së Shqipërisë.
Nga ky moment Policia e Shtetit do të bëjë detyrën
për të liruar ndërtesën nga ata kontrollorë që kanë
vendosur që të mos jenë më kontrollorë”, tha ajo.

Kontrollorët e AlbControll braktisin punën, pezullohen fluturimet

Sabotohet hyrja e trupave të NATO
për stërvitjen e 26 prillit, interesat ruse
shqetësojnë SHBA pas bllokimit të aeroportit
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utet në kaos sistemi i fluturimit në vendin tonë. Në mënyrë
krejt të beftë, rreth 60 kontrollorë të Aeroportit “Nënë
Tereza” kanë braktisur dje punën
duke futur në kaos sistemin ajror.
Ministria eTransportit është detyruar
të anulojë të gjitha fluturimet, pasi
kontrollorët kanë pezulluar punën
duke u ankuar për uljen e pagave.
Për shkak të pandemisë, një vit më
parë pagat e tyre janë ulur nga 4.400
dollarë në rreth 2.500 dollarë në muaj
dhe kjo ulje sipas tyre u ka shkaktuar
stres dhe nuk e përballojnë dot jetesën
me 2.500 dollarë. Braktisja në bllok e
punës ka futur në kolaps aeroportin.
Por një skenar i tillë duket se ka qenë
më i thellë se kaq. Dyshimet janë
se fshihet një dorë tjetër pas kësaj
loje. Kryeministri Rama akuzoi dje
presidentin dhe ish-kryeministrin
Berisha për grusht shteti, por gazeta
ka mësuar nga burime shumë të sigurta brenda Ministrisë së Mbrojtjes
se ka dyshime për lojë nga vendet
jomike. Shqipëria këtë vit do të presë
stërvitjen e NATO “Defender Europe
21”. Ajo do të zhvillohet në periudhën
26 prill-20 qershor 2021 në territorin
e Shqipërisë dhe në këtë stërvitje
do të angazhohen 3.100 trupa nga
vendet anëtare të NATO-s dhe vende
të tjera aleate, 10 anije, 18 avionë, 19
helikopterë, 6 sisteme raketash patriot
dhe 1.000 automjete joluftarake. Në
stërvitje do të marrin pjesë forca nga
Shqipëria, Turqia, SHBA-ja, Kosova,
Mali i Zi, Maqedonia e Veriut, Bosnjë
dhe Hercegovina, Kroacia, Greqia,
Kanadaja, Britania e Madhe, Çekia,
Hungaria, Rumania, Bullgaria, Gjeorgjia dhe vende të tjera. Dyshimet
janë se bllokimi dje i aeroportit është
një sabotim nga jashtë për të penguar
stërvitjen. Sipas burimeve, dyshimet
e amerikanëve janë për lojë ruse
në këtë mes. Prezenca NATO nuk
mirëpritet nga Moska dhe dyshimet
janë se Rusia përmes njerëzve të
saj në politikë po tenton sabotimin
stërvitjes. Kryeministri akuzon presidentin dhe ky i fundit duhet theksuar
se është personi me lidhjet më të forta
me rusët. Moska dhe mediat ruse e
kanë mbështetur gjithmonë Metën
dhe dyshohet se përmes njerëzve
të LSI në AlbControll u organizua
një puç për të bllokuar ushtrinë e

AVOKATI I KONTROLLORËVE: S’ËSHTË GREVË, POR STRES PUNE
Kontrollorët e trafikut ajror nuk janë në grevë
urie, por e kishin detyrim ligjor të tregonin se janë në
kushtet e paaftësisë për punë për shkak të stresit. Ky
është pretendimi i Rezart Kthupit, avokati të Sindikatës
së Pavarur të Kontrollit të Transportit Ajror, në një komunikim që bëri dje me mediat nga aeroporti i Rinasit.
“2 prej tyre deklaruan më parë paaftësinë për punë

dhe për ta u nisën procedurat për shkarkimin e tyre.
Pas kësaj të gjithë patën stres dhe të gjithë së bashku
kanë deklaruar të gjithë paaftësinë për punë. Arsyeja
kryesore është ndryshimi i procedurave operacionale.
Ata kanë të bëjnë me sigurinë ajrore të Republikës së
Shqipërisë. Ata vijojnë të shkojnë në punë, por nuk
ushtrojnë funksionin”, deklaroi avokati.

RAMA:
Kush nuk kthehet
në punë, s’ka vend
në AlbControl

“

Kryeministri Rama akuzoi dje presidentin dhe
ish-kryeministrin Berisha për grusht shteti, por
gazeta ka mësuar nga burime shumë të sigurta
brenda Ministrisë së Mbrojtjes se ka dyshime për
lojë nga vendet jomike. Shqipëria këtë vit do të
presë stërvitjen e NATO “Defender Europe 21”...
NATO. Ambasada e SHBA ka pasur
dje kontakte të vazhdueshme me
Ministrinë e Mbrojtjes, ndërkohë që
janë telefonuar nga amerikanët dhe
disa kontrollorë. Pra duket se SHBA
i trembet një sabotimi.
Qëndrimi i qeverisë
Ministrja e Transportit Belinda
Balluku doli në një konferencë për
shtyp për situatën, ndërsa akuzoi si të
përfshirë në çështjen e grevës së kontrollorëve të trafikut ajror ish-kryeministrin Sali Berisha dhe presidentin Ilir Meta. Sipas saj, ky bllokim
është grusht shteti.“Kam ndjekur me
vëmendje Sali Berishën, i cili ka një
ekzaltim të madh sepse do të mbyllet

aeroporti i vetëm ndërkombëtar. E gjitha kjo është një organizim i mirëfilltë
politik për shkak të fushatës. Unë do
t'i kërkoja Presidentit të Republikës, i
cili i ka takuar më parë dhe u kërkuar
informacion kontrollorëve të trafikut
ajror, se a mendon se do duhet të
bllokohet ardhja e vaksinave? A duhet
vendi të kapet peng dhe ky është një
grusht shteti? A duhet të kapet nga
disa persona të cilat janë të stresuar
me pagën 2490 dollarë dhe nëse nuk
ua bëjnë 4490 dollarë atëherë ata do
të mbajnë vendin peng”, deklaroi Balluku. Më tej ministrja Balluku theksoi
se greva e kontrollorëve të AlbControl
duke bojkotuar punën për uljen e

Kryeministri Edi Rama me
anë të në statusi në rrjetin e tij social Tëitter, iu bëri thirrje kontrollorëve të Rinasit të ndahen nga
ata që i kanë futur në lojë dhe
t’i braktisin ata organizatorë që
tashmë janë të kallëzuar penalisht. Kreu i qeverisë u shpreh se
kush nuk do të kthehet në punë
menjëherë nuk do të ketë më një
vend pune në AlbControl. Sipas
tij ka vdekur koha e rrumpallave dhe nuk do të kthehet më.
“Apel për kontrollorët e Rinasit:
Ndahuni nga ata që ju futën në
këtë lojë të çmendur me zjarrin!
Braktisini në rrugën e tyre qorre
organizatorët e kallëzuar penalisht! Kush nuk kthehet në punë
nesër, nuk do gjejë më vend në
AlbControl. Koha e Rrumpallës
ka vdekur dhe nuk kthehet”, tha
kryeministri.

pagave dhe kushtet e punës, sipas saj,
është e paligjshme dhe në thyerje të
Kodit të Punës. “Dje për të bllokuar
trafikun ajror dhe për të vënë nën presion shtetin shqiptar kanë vendosur
që të bëjnë një akt, i cili quhet paaftësi
për të operuar. Kanë deklaruar se janë
të paaftë për të operuar për 7 arsye,
vështirësi financiare, probleme familjare si pasojë e vështirësisë familjare,
sepse nuk merren me 4000 dollarë, por
rreth 2 mijë dollarë. Dhe ky është një
problem në familje. Ndërkohë zotëria
meqë si dalin 4,200 dollarë ka aplikuar
për borxh te familjarët”, tha ajo.

Berisha: Më hedhin
akuza për të mbuluar
vjedhjet e tyre

Ish-kryeministri Sali Berisha
u është përgjigjur deklaratave nga
ministrja Belinda Balluku, lidhur me
grevën e punonjësve të AlbControl.
Berisha u shpreh se në vend që të
bëjnë negociata me punëtorët, vazhdojnë të njëjtin zakon duke e akuzuar.
Sipas tij duhet ndaluar censura dhe
terrori psikologjik ndaj punonjësve.
“Kreu i Meduzës dhe ndrikull Grykësia ne vend të negociatave me punonjësit e AlbControl, te cilin e kane
shkatërruar me vjedhje ne tendera
dhe prokurime, vazhdojnë avazin
“Fajin e ka Saliu”! Stop censurës dhe
terrorit psikologjik ndaj punonjësve
ne greve. Hedh poshtë me neveri
akuzat banale me te cilat kërkoje te
mbulojnë vjedhjet. I bëj thirrje Agjencisë Europiane të Aviacionit Civil në
të cilën Albkontroll është i anëtarësuar, të nisë me përparësi inspektimin
e kësaj ndërmarrje për të gjetur
shkaqet që detyruan punonjësit e saj
të shpallin grevë”, tha Berisha.

Rushaj: Greva e
kontrollorëve, mashtrim
elektoral i Ramës

Drejtuesi politik i fushatës së
Partisë Demokratike, Alfred Rushaj,
reagoi dje për grevën e zhvilluar nga
ana e punonjësve të AlbControl.
Rushaj tha se për grevën nuk mund
të akuzohet opozita pasi ministrja
Belinda Balluku është përgjegjëse
për të. Sipas tij e gjithë situata është
një mashtrim elektorale nga ana e
kryeministrit Edi Rama. “Ministrja
na shpjegoi se për grevën në aeroport duhen fajësuar punëtorët dhe
opozita. Ministrja që ishte 8 vite
përgjegjëse për punëtorët, tani po
na akuzon ne për një grevë. Ky është
një mashtrim elektoral i Ramës
për qytetarët shqiptarë. Qytetarët
shqiptarë e dinë tashmë, është
Rama dhe qeveria e tij e dështuar,
vetëm ata janë përgjegjës për të
gjitha dështimet. Vetëm ata janë
përgjegjës për faktin që Shqipëria
ka mbetur në vendnumëro për 8
vite. 25 prilli i jep fund justifikimeve
të dobëta të Ramës”, tha ai.
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Basha takime me të rinj në Belsh: PD do të rikthejë mësimin në
auditore dhe digjitalizimin me tableta në dispozicion të studentëve
Kreu demokrat Lulzim Basha ditën e
djeshme zhvilloi një takim me të rinjtë në Belsh.
Basha akuzoi qeverinë se në 8 vite pushtet vetëm
ka dështuar. Ai tha se qeveria me në krye PD
do të bëjë të mundur kthimin e studentëve në
auditore. Sipas tij, qeveria dështoi me mësimin
online kështu që PD do të bëjë të mundur ruajtjen e shëndetit, digjitalizimin dhe kthimin
në shkollë. “Jo vetëm në auditorë, por në çdo
aspekt tjetër të jetës kjo qeveri ka dështuar prej
8 vitesh. Klubet e kafet janë plot, urbanët janë
plot e auditorët janë bosh. Ka përvoja të cilat do
të mundësojnë që duke ruajtur masat anti-Covid

të rikthejmë mësimin fizikisht në auditorë. Dhe
ne do të mundësojmë që auditorët të rivihen
në punë aq më shumë në kushtet kur qeveria
dështoi të ndërtonte platformën digjitale dhe
të bënte të mundur mësimin efektiv online. Se
ne e dimë që 90% e studentëve nuk kanë as
tabletë, mësimin e bëjnë me celular, që faktikisht ai vetëm mësim nuk është. Prandaj grupi
ynë do të mundësojë që duke ruajtur plotësisht
shëndetin e mësuesve, të pedagogëve dhe të
studentëve ne të fillojmë të ripërdorim hapësirat
universitare me masa anti-Covid dhe të bëjmë të
mundur digjitalizimin sa më shpejt dhe tabletat

në dispozicion të studentëve”, tha Basha. Ai foli
edhe për ligjin e ri të arsimit për të cilin u shpreh
se asnjë person nuk do të ngelë pa u shkolluar.
Basha tha se në buxhetin e shtetit do të ketë para
mjaftueshëm për shkollimin e të gjithëve dhe
mbulimin e tarifave 100% nga shteti. Sipas tij,
PD do të sigurojë edhe një stazh në mënyrë që të
mos ketë boshllëk në momentin kur përfundon
puna.“Ligji i ri do të bëjë të mundur që asnjë i ri
apo e re të mos mbetet pa studiuar për faktin e
dhimbshëm se familja s’paguan dot tarifat. Si do
ta arrijmë këtë? Sepse në buxhetin e ardhshëm
të qeverisë tonë ne do të kemi mjaftueshëm

para që për çdo maturant që kërkon të shkojë
të studiojë dhe që vjen nga një familje që nuk
e përballon dot tarifën sepse ka të ardhura nën
minimumin jetik, të ardhura nën 640 mijë lekë
të vjetra në muaj. Tarifa do të merret përsipër
100% nga shteti dhe e dini se sa prek kjo, prek
90% të studentëve shqiptarë. Dhe një nga gjërat
kryesore që ne do të bëjmë është që mos të lëmë
boshllëk nga momenti i studimeve në momentin
e gjetjes së punës. Por të sigurojmë një periudhë
stazhi të paguar nga shteti me një pagesë simbolike, por jo të vogël për një shtet si Shqipëria”,
u shpreh kreu demokrat.

Spartak Ngjela: Politika amerikane rikonfirmoi aleancën e pakthyeshme Shqipëri-Amerikë

Ngjela: Palmer rrëzoi skenarët destabilizues para
zgjedhjeve, të korruptuarit kanë nisur të dridhen,
prezenca e NATO më 26 prill mesazh i qartë
Aleksandra HOXHAJ

A

vokati Spartak Ngjela ka
komentuar bisedën e zv/
Ndihmës Sekretarit të Shtetit të SHBA Mathew Palmer
me politikanët shqiptarë. Sipas tij ai
e ka bërë të qartë se të korruptuarit
e kanë vendin në burg dhe Shtetet
e Bashkuara të Amerikës nuk do të
lejojnë prekjen e zgjedhjeve. Nga ana
tjetër avokati u shpreh se ndërhyrja e
Palmer rrëzoi skenarët destabilizuese
para zgjedhjeve teksa nuk kurseu
as akuzat për presidentin Ilir Meta.
“Populli shqiptar duhet të ketë drejtësi
të vërtetë, tha dje zëvendës ndihmës
Sekretari amerikan i Shtetit, duke i
krijuar një dridhje të re korrupsionit
shtetëror në Shqipëri. Në fakt ajo që
shprehu Mathew Palmer është jo vetëm
epiqendra e reformës shqiptare, por
është edhe domosdoshmëria e zhvillimit shqiptar. Pikërisht këtu dhe për këtë: a
ka për të thënë ndonjë gjë Ilir Meta? Por,
që nga ky moment: vërtet do të flasë
sërish Meta për një kryengritje popullore anti NATO-s ? Ndërsa këtu po
vijnë me mijëra ushtarë amerikanë në
"një lojë ushtarakë në mbrojtje të Ballkanit Perëndimor", për çfarë kryengritje
flet ky tutkun, që mbeti skllav i krimit të
tij korruptiv”, u shpreh Ngjela. Avokati
foli edhe për faktin sesi Shqipëria merr
pjesë për herë të parë në Defender 21
dhe pozicion shqiptar në këtë stërvitje
ushtarake. Ai u shpreh se kjo stërvitje
ushtarake është kundër korrupsionit
të lartë shtetëror. Ngjela tha se Palmer
ka ardhur në kohën e duhur ku me eliminimin e të korruptuarve, shqiptarët
do të tallen me grabitësit të cilët sipas tij
me ndikimin amerikan nuk do të kenë
më asnjë shpresë për të shpëtuar. “Në
mbrojtje ndaj kujt stërvitje ushtarake
amerikane në Shqipëri? Sigurisht
kundër korrupsionit të lartë shtetëror
shqiptar, i cili tani dihet se është me
Moskën dhe Beogradin, kundër interesit shqiptar. E pra, Palmer erdhi tamam
në kohë, ndërsa pyetja është kjo: Po
këta moskovitët tanë, akoma kanë
shpresë se mund ta çojnë Shqipërinë
drejt Moskës, që ashtu të shpëtojnë
gjënë e vjedhur, me grabitjen që iu kanë
bërë shqiptarëve në 25 vjet rresht? Keni
për ta parë: shumë shpejt, me eliminimin e tyre, shqiptarët do të krijojnë
doza të forta talljeje për këta grabitës,

AVOKATI: PALMER I KËRCËNOI HAPUR TË KORRUPTUARIT
Avokati Spartak Ngjela u shpreh se ambasadori
i Rusisë në Tiranë mendohet se u ka premtuar të korruptuarve se zgjedhjet do të manipulohen. Por sipas
Ngjelës kjo nuk është e mundur pasi Mathew Palmer
e bëri të qartë duke “i kërcënuar” të korruptuarit se
nuk mund të ëndërrojnë për manipulim zgjedhjesh.
“Duhet të kujtohemi se ishte pikërisht Palmer ai që

para një viti deklaroi: "Target rus për Shqipërinë
është i pamundur". Kurse ambasadori i Rusisë në
Tiranë siç duket, iu kanë premtuar këtyre larove që
Rusia do të manipulojë zgjedhjet në Shqipëri. Për
këtë, Palmer i kërcënoi hapur këta të korruptuar
që shohin ëndrra. Në fakt, janë shumë të tillë në
Shqipëri, por nuk kanë forcë”, u shpreh Ngjela.

Spahia: Biznesi i vogël
në Shkodër kundër
mashtrimeve të Ramës

Kandidati për deputet i Partisë
Demokratike në Shkodër Bardh Spahia, zhvilloi një takim me banorët dhe
bizneset e lagjes Rus në Shkodër. Spahia u njoh me vështirësitë ekonomike
të këtyre banorëve teksa u shpreh se
bizneset në Shkodër nuk mund të
mashtrohen nga qeveria që premton
ulje taksash, por ndërkohë i detyrojnë
të paguajnë më shumë. Ai u tha se
shpresa e vetme për banorët është
mbështetja për Partinë Demokratike.
Sipas tij programi i Partisë Demokratike është një program i qartë për
mbështetjen e biznesit, taksat e ulëta
dhe zhvillimin ekonomik të vendit.
“Biznesi i vogël në Shkodër nuk
mashtrohet nga premtimet boshe për
ulje taksash ndërkohë që çdo muaj detyrohen të paguajnë më shumë. Partia
Demokratike ka një program të qartë
për zhvillimin ekonomik të vendit, për
taksa të ulëta dhe mbështetje të biznesit. Për banorët, shpresa e vetme është
mbështetja për PD”, u shpreh Spahia.

Tabaku: Kryeministri i
papërgjegjshëm duhet
larguar nga udhëheqja

tani të humbur dhe pa asnjë shpresë
shpëtimi”, tha avokati.
Ngela tregon mesazhin pas
prezencës së Palmer
Avokati Spartak Ngjela u shpreh
se Matheë Palmer u shfaq në Shqipëri
në dy momente kyç të vendit, zgjedhjet e 25 prillit dhe stërvitjes së
madhe të ushtrisë amerikane në Ballkanin Perëndimor. Ngjela tha se me
prezencën e Palmer, Amerika dha
një mesazh të qartë për prioritetet e
zhvillimit shqiptar që sipas tij lidhen
me reformën në drejtësi, zgjedhjet e
lira, reformën antikorrupsion dhe përjashtimi nga zgjedhjet të deputetëve
të inkriminuar. “Zëvendës/ndihmës
Sekretari i Shtetit Mathew Palmer,
u shfaq në Shqipëri në pragun e dy
eventeve të mëdha: Zgjedhjet politike
të 25 prillit dhe stërvitjes së madhe
të ushtrisë amerikane në Ballkanin
Perëndimor në kuadër të NATO-s. Ky,

NGJELA: SHBA NDIHMË KUNDËR
MANIPULIMIT TË ZGJEDHJEVE
Avokati Spartak Ngjela u shpreh
se impenjimi i SHBA-ve dhe zv. Ndihmës Sekretari i Shtetit Mathew Palmer, sollën një atmosferë optimiste në
vend. Ai u shpreh se ekspertët amerikanë do të jenë këtu për t’i ardhur
në ndihmë reformës në drejtësi dhe
do të jenë kundër manipulimit të zgjedhjeve.“Impenjimi serioz dhe tepër
i hapur në përkrahje të Shqipërisë i
sigurisht që është një hap më tej në
ngritjen e prestigjit të Shqipërisë dhe të
shqiptarëve. Dje politika amerikane
rikonfirmoi aleancën e pakthyeshme
Shqipëri-Amerikë. Por në të njëjtën
kohë, me Mathew Palmer, politika
amerikane iu bëri të qartë shqiptarëve

Shteteve të Bashkuara, po vijon me
një theks me të madh. Mathew Palmer
krijoi një atmosferë të re optimizmi
në Shqipëri. Ai ishte i hapur kundër
korrupsionit dhe manipulimit të zgjedhjeve. Ai dha gjithashtu të kuptuar
që ekspertët amerikanë do të jenë
këtu, në ndihmë të reformës antikorrupsion dhe kundër manipulimit të
zgjedhjeve”, tha Ngjela.
katër prioritetet e zhvillimit shqiptar,
të cilat Uashingtoni do t'i ndjekë me
përparësi, zgjedhjet e lira, dhe kontroll
anti manipulim. Reformën në drejtësi.
Reformën antikorrupsion. Dhe përjashtimi nga mundësia e të zgjedhurit
deputet të inkriminuarit”, tha Ngjela.

Ish-deputetja e Partisë Demokratike, Jorida Tabaku me anë të një
statusi në rrjetin e saj social Facebook
u shpreh se qytetarëve u është sosur
durimi me një qeveri dhe më një
kryeministër që sulmon e plaçkit.
Tabaku tha se në 25 prill qytetarët do
ta largojnë kryeministrin e papërgjegjshëm dhe mundësi do t’i jepet
PD. Sipas saj PD e ka treguar që u
përmbahet angazhimeve ashtu siç
bëri të mundur hyrjen në NATO dhe
heqjen e vizave.“Çdo qytetar e ndjen
në palcë sjelljen e pahijshme të një
kryeministri që sulmon dhe nuk qeveris, që plaçkit dhe nuk menaxhon
buxhetin. Në 25 prill Shqipëria do të
vendosë të largojë nga udhëheqja një
kryeministër të papërgjegjshëm dhe
t’i japë mundësinë Lulzim Bashës dhe
PD.Ne kemi treguar që u përmbahemi
angazhimeve tona që nga hyrja në
NATO dhe heqja e vizave. Do t’i përmbahemi edhe kësaj radhe duke nisur
procesin e integrimit”, thaTabaku.
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“Listat e kandidatëve janë larg të qenit të përsosura, nuk duhet të ketë kriminelë në Parlament”

SHBA kërkon të nisë lufta antikorrupsion në
nivele të larta, Palmer: Duhet të ketë ndjekje
penale dhe dënime, askush mbi ligjin

A

merikanët presin ndëshkim
për zyrtarët e korruptuar. Ambasada e SHBA ka
zbardhur dje bashkëbisedimin e zv/ndihmës Sekretarit Amerikan
të Shtetit, Matthew Palmer me gazetarët, ku ka dhënë një sërë mesazhesh.
Gazeta po pasqyron më poshtë bisedën
në fjalë. Zyrtari i DASH e ka bërë të
qartë se lufta ndaj korrupsionit është
vendimtare dhe sipas tij nuk duhet të
ketë vetëm ndjekje penale, por dhe
dënime për të korruptuarit.
-Muajt e shkuar, e kemi parë Ambasadoren Kim shumë aktive, duke
kërkuar që personat me të shkuar
kriminale të mos ulen në karriget e
Parlamentit. Në veçanti, lidhur me një
individ, deputetin aktual Z.Tom Doshi, i
cili në vitin 2018 u përcaktua nga Departamenti i Shtetit.Tani, Z. Palmer, të gjithë
në Shqipëri po pyesin çfarë dini për këtë
individ? Në çfarë lloj korrupsioni është
përfshirë? A mund të jepni shpjegime
për njerëzit që do të votojnë? Sepse Z.
Doshi, për shembull në Tiranë, është i
pari në listë edhe në Shkodër. Njerëzit
duhet ta dinë se në çfarë lloj korrupsioni
është përfshirë.
Së pari, shumë faleminderit për
pyetjen. E vlerësoj. E kuptoj plotësisht
arsyen. Nuk dua të përfshihem në hollësitë e rasteve të veçanta, personave të
veçantë apo çështjeve të veçanta këtë
moment. Por dua të theksoj se ata që
identifikojmë për sanksione sipas këtyre
lloj rregullave, përfshi sanksionet që i
ndalojnë të mund të udhëtojnë për në
Shtetet e Bashkuara, ne e bëjmë mirë
punën tonë kërkimore. Sigurohemi që
kemi bazën e njohurive që na duhen
përpara se të marrim një vendim të tillë.
Mendoj se është shumë e rëndësishme,
siç e ka thënë fort, publikisht dhe në
mënyrë të përsëritur ambasadorja Kim,
që kandidatët që publiku shqiptar do të
ketë mundësi të votojë, të jenë njerëz
të cilëve duan t’iu besojnë pozicione
autoriteti dhe përgjegjësie. Dhe është
shumë e rëndësishme, do të argumentoja, që partitë politike të bëjnë gjithçka
munden për t’u siguruar që listat që
paraqesin për të përfaqësuar partitë
e tyre dhe për të përfaqësuar vlerat e
tyre të jenë të mbushura me njerëz që
mund t’i mbështesin dhe t’i mbrojnë.
Njerëz që do të donin t’i shihnin në pozicione besimi. Listat janë larg të qenit
të përsosura. Ka ende shumë punë për
të bërë. Dhe mendoj se Ambasadorja
Kim dhe ambasada kanë qenë shumë të
qartë për të identifikuar ato fusha ku ne
vazhdojmë të kemi shqetësime. Mendoj
se populli shqiptar ka të drejtën të presë
nga partitë politike dhe nga udhëheqësia
politike që do t’iu paraqiten mundësi zgjedhjeje, mundësi të mira zgjedhjeje që
mund t’i bëjnë kur të shkojnë në kutinë
e votimit. Dhe është edhe përgjegjësia e
klasës politike që të jetë në nivelin e këtij
detyrimi. Dhe të sigurojë që kur njerëzit
shkojnë të votojnë, të kenë listat e kandidatëve përpara tyre dhe që ata janë
njerëz për të cilët mund të jenë krenarë.
-A dëgjuat mesazhe nga Z. Meta,
Z. Rama dhe Z. Basha mbi reformën
në drejtësi dhe se do të vazhdojnë ta
mbështesin siç është dhe a morët me-

sazhe prej tyre për zgjedhjet, që këto
zgjedhje do t’i përmbushin standardet?
Faleminderit për pyetjen, janë dy
çështje shumë të rëndësishme, dy pyetje
shumë të rëndësishme. Mund t’ju them
që për sa më përket mua, unë parashtrova pritshmëritë e Shteteve të Bashkuara
që përpjekjet për reformën në drejtësi do
të vazhdojnë. Kjo nuk ishte një çështje e
lidhur vetëm me një periudhë zgjedhore.
Synimi i vërtetë nuk është përsosmëria
në reformën në drejtësi. Synimi është
që sot të jetë më mirë se dje dhe nesër
më mirë se sot dhe kjo është diçka për
të cilën të gjithë nevojitet të punojmë
në shoqëritë tona – dhe përfshij edhe
Shtetet e Bashkuara këtu – për të mbetur
vigjilentë që figurat politike të mbahen
përgjegjëse për sjelljet e tyre. Për ata
që keqpërdorin postet e besimit publik
duhet të ketë llogaridhënie dhe publiku
duhet të ndjejë që ligji aplikohet drejt
dhe në mënyrë të barabartë, që të gjithë
ne, të gjithë ne, ballafaqohemi me të
njëjtat standarde dhe që jemi të gjithë të
barabartë përpara ligjit. Ky është synimi.
Është një aspiratë. Është e tillë që drejt
saj duhet të punojmë të gjithë ne. Mendoj
se kemi parë përparim të vërtetë në reformën në drejtësi, por kushdo, sigurisht
Shtetet e Bashkuara, unë,Ambasadorja
Kim, dhe për këtë mendoj flas edhe në
emër të Kryeministrit dhe Presidentit, si
dhe të udhëheqësve të partive opozitare
– mendoj që të gjithë ne, kolektivisht, e
kuptojmë që ka ende shumë punë për
të bërë dhe kjo duhet të jetë përparësi
për Shqipërinë, nëse Shqipëria do që të
ecë përpara në rrugën e saj europiane.
Në lidhje me pritshmëritë për 25 prillin,
mendoj se të gjithë po punojnë drejt një
procesi që të jetë sa më i ndershëm dhe
i drejtë që mundet dhe do të ketë goxha
luftë politike rrugës dhe kjo është pjesë
normale e politikës demokratike. Por
ajo që ka vërtet rendësi dhe sigurisht
pozicioni që kam artikuluar dhe kam
bërë të qartë është që institucionet e
qeverisjes demokratike të jenë të forta
dhe të shihen si legjitime nga publiku
dhe që proceset të jenë transparente
dhe llogaridhënëse dhe prodhojnë rezu-

ltate që pasqyrojnë vullnetin e publikut
nëpërmjet një procesi demokratik.
-Shqipëria është duke pasur një
fushatë të tensionuar politike. Në fakt,
Presidenti Ilir Meta tha disa ditë më parë
në News 24 se kushdo që prek votën do
t’i pritet dora. Ndërkohë në Shqipëri,
një ditë pas zgjedhjeve, do të zhvillohet
stërvitja ushtarake Defender 21. A ka
ndonjë lidhje midis këtyre dy çështjeve,
zgjedhjeve dhe stërvitjes ushtarake këtu
në Shqipëri?
Nuk ka absolutisht asnjë lidhje. E
vetmja gjë që mund të them për stërvitjet
ushtarake është që pasqyron dhe thekson rëndësinë që Shtetet e Bashkuara
u kushtojnë marrëdhënieve tona me
aleatët dhe partnerët tanë në NATO,
jo thjesht Shqipërinë. Por, Defender
21 është më e madhe se Shqipëria.
Do të kemi stërvitje, angazhime, me
shumë partnerë dhe aleatë në NATO
në të gjithë rajonin dhe mendoj vërtet
që është një mundësi që Shqipëria të
shkëlqejë, si aleate në NATO, si një vend
i pozicionuar shumë strategjikisht. Por
nuk ka asnjë lidhje me zgjedhjet më 25
prill. Sigurisht i kemi kushtuar vëmendje
një retorike të mprehtë që ka qenë pjesë
e fushatës politike, por e vërteta është
që të vetmet vende ku fushatat janë pa
nxehtësi dhe jo të mprehta janë në vende
si Koreja e Veriut apo Kina komuniste,
ku njerëzit vërtet nuk kanë mundësi
legjitime zgjedhjeje. Pra, e dini, politika
demokratike shoqërohet nga pasioni.
Nuk është vetëm normale, por është në
fakt e shëndetshme.
-Doja t’ju pyesja nëse Shtetet e
Bashkuara do të kërkojnë për verifikimin e një kandidati të dyshuar
edhe pas zgjedhjeve? A do të vazhdojë
ndjekja penale e tyre edhe pasi të jenë
zgjedhur deputetë?
E dini, kemi pritshmëri jo vetëm
për kandidatët për deputetë, por kemi
pritshmëri edhe për ata që kanë poste
ndaj, nëse po më pyesni nëse Shtetet
e Bashkuara do të këmbëngulin që
partnerët tanë në qeveri të jenë njerëz
të pastër dhe që punojnë në mënyrë që
është në përputhje me normat demokra-

tike e standardet demokratike, përgjigja
është absolutisht po. Dhe ne mendojmë
se është shumë e rëndësishme që institucionet gjyqësore, teksa ecin përpara
në Shqipëri me procesin e reformës,
të demonstrojnë se janë mjeti i duhur
për të siguruar llogaridhënie nga ana e
atyre që kanë pushtet. Nuk janë vetëm
gjykatat. Shoh edhe SPAK të ngrihet
dhe të fillojë të bëjë punën dhe ta bëjë
atë në mënyrë të efektshme dhe duke
vendosur standarde. Ka një mesazh që
po del: që ata që kanë poste të besimit
publik dhe i keqpërdorin dhe abuzojnë
ato pozicione do të japin llogari për to.
-Kemi pohime të forta të Ambasadores Kim që bën thirrje për një
Parlament me integritet nga zgjedhjet
e 25 prillit. A ndjeni nga takimet sot se
presioni i ambasadores së SHBA do
të funksionojë? Më lejoni të shtoj që
Gjykata Kushtetuese është funksionale, por ende nuk ka trajtuar çështje
themelore që janë bërë pjesë e konfliktit
të fortë politik në vend. Një nga këto
është vlefshmëria e zgjedhjeve të vitit
2019. Dhe ju ishit shumë aktiv në atë
kohë. Si e shihni këtë radhë?
E dini, pyetje e shkëlqyer. A mendoj nëse udhëheqësia në Tiranë po e
dëgjon mesazhin tonë? Absolutisht.
Ambasadorja Kim është shumë gjëra
por nuk ka dyshim që është shumë e
qartë. Dhe, mendoj që kjo është një
vlerë e rëndësishme kur ne komunikojmë për çështje me rëndësi si reforma
në drejtësi, si llogaridhënia. Mendoj
që Shtetet e Bashkuara kanë një detyrim dhe përgjegjësi ndaj Shqipërisë
për të qenë të qarta dhe pa kurrfarë
paqartësie në mesazhet tona për këtë.
Ne kemi çdo pritshmëri për t’i kërkuar
standarde të larta Shqipërisë. Sinqerisht, nuk është një standard që vendi
do ta arrijë nesër apo pasnesër. Ajo që
duam të shohim është që Shqipëria të
jetë gati të zërë vendin e saj si anëtare
e Bashkimit Europian dhe janë 80,000
faqe rregulla që duhen për acquis dhe
ka kërkesë për të demonstruar se ka
një historik të fortë transparence dhe
llogaridhënieje për ata që kryejnë

korrupsion. Kjo është një nga vlerat
themelore të Bashkimit Europian.
Është një prej vlerave themelore të aleancës ndëratlantike. Antikorrupsioni
është një vlerë thelbësore, jo thjesht për
BE-në, por është vlerë kyçe edhe për
NATO-n. Është një vlerë kyçe edhe për
Shtetet e Bashkuara. Diçka qendrore
për partneritetin tonë me Shqipërinë.
Është bërë përparim. Ka vërtet shumë
për të bërë. Dhe ajo që duam të shohim
është që figurat e fuqishme, njerëzit me
ndikim, njerëz që në të kaluarën kishin
një pritshmëri se do të ishin të mbrojtur,
të japin llogari. Duhet të ketë ndjekje
penale. Duhet të ketë dënime. Ata që
dënohen duhet të kryejnë dënimet. Këtë
pamje ka llogaridhënia dhe gjërat po
ecin në drejtimin e duhur. Mendoj që
prirjet e përgjithshme janë në drejtimin
e duhur, por jemi të paduruar. Dhe besoj
që populli shqiptar është i paduruar.
Dhe do të donim të shihnim që përparimi në këtë fushë të përshpejtohet dhe
të bëhen shembuj.
-Z. Palmer, ju dëgjova të përmendnit Korenë e Veriut, e cila përdoret
shumë nga Presidenti ynë dhe përmendët reformën në drejtësi dhe përfshirjen tuaj në zgjedhjet tona në vitin
2019. Duke vështruar pas në kohë, gjej
shumë postime në Facebook, Twitter,
komente nga presidenti që deklaroi.
Pas dy vjetësh, si janë marrëdhëniet
tuaja me Presidentin? A janë normale?
Si e shihni përfshirjen e presidentit në
këto zgjedhje, se presidenti duhet të jetë
mbi palët dhe nuk është mbi palët, por
është i përfshirë në këtë fushatë. Ai po
kërkon që të vijë ndryshim pas 25 prillit.
Si e shihni këtë përfshirje të presidentit
dhe si mund të ndikojë kjo situatën e
këtyre zgjedhjeve?
Për pjesën time, marrëdhënia me
Presidentin Meta është e shkëlqyer. Dhe
e kemi njohur njëri-tjetrin për shumë
vite dhe kemi pasur shumë biseda dhe
flasim me njëri-tjetrin shumë hapur dhe
sinqerisht, çka mendoj është mënyra se
si duhet të flasin aleatët e partnerët me
njëri-tjetrin. Shtetet e Bashkuara unë
personalisht, nuk kemi anë. Ana jonë
është Shqipëria. Është marrëdhënia
Shqipëri-SHBA. Punojmë mirë dhe
ngushtë me qeverinë e tanishme. Do të
punojmë mirë dhe ngushtë me çfarëdo
qeverie që do të dalë nga zgjedhjet e 25
prillit. Jam i bindur se cilado parti të dalë
fituese më 25 prill, cilido të jetë kryeministri pas 25 prillit, do të jetë dikush që
e vlerëson partneritetin me Shtetet e
Bashkuara. Po ndaloj këtu. Nuk marrim
anë në politikën e cilitdo.
-Kam dy pyetje që po i kombinoj
në një. Pas dy vjetësh, a janë rezultatet
nga SPAK ato që prisnit? A janë këto
zgjedhje shansi i fundit që ne të arrijmë
destinacionin e Bashkimit Europian?
Mendoj që SPAK po bën përparim.
Nuk kam një stekë objektive me të
cilën ta mat përparimin në kohë. Por
synimi është të punojmë me SPAK si
partnerë, t’i ndihmojmë ata të ndërtojnë kapacitetet për të qenë të aftë që të
veprojnë në mënyrë që nxit qeverisjen
e mirë, transparencën dhe në rastin e
SPAK, llogaridhënien. Që është dhe
synimi në fakt. A mund ta riformuloni
pjesën e dytë?
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politike
Pandemia, bien ndjeshëm infektimet, por nuk ka
lehtësime në qarkullim, mbetet në fuqi ora policore

www.sot.com.al

Në dy javët e fundit ka rënë ndjeshëm numri
i të infektuarve me koronavirus në vend. Ditën e
djeshme Komitetit Teknik i Ekspertëve ka dalë
një konferencë për mediat nga ku ka treguar se
prej dy javësh rresht kurba e të infektuarve dhe
të vdekurve nga pandemia ka ardhur në ulje, në
krahasim me javët më parë. Sipas drejtoreshës
së ISHP-së, Albana Fico, ka ardhur në ulje edhe
numri i personave aktivë me koronavirus dhe
atyre të shtruar në ambientet e spitaleve Covid.
“Incidenca dy javore ka pësuar rënie, në 179.
Pozitiviteti i mostrës është ulur këtë e monitorojmë

edhe nëpërmjet numrit. Nga 322 në 142 raste të
reja. Numri total i rasteve aktive ka rënë. Nga ana
tjetër vëmë re se ka një rritje të numri të bashkive
të vogla të prekura, nga 32 në 38. Me prekje dhe
infeksion më të lartë te femrat dhe me humbje jete
më të lartë te meshkujt.Totali i vdekjeve në raport
me rastet pozitive. Shpërndarja e vaksinës bëhet
sipas të gjitha kushteve. Zbatimi i masave është një
gjë e domosdoshme", tha ajo. Ndërkohë, kryetarja
e KomitetitTeknik, Mira Rakacolli, deklaroi se ka
një përmirësim të situatës, por jo aty ku duhet. Ky
përmirësim sipas saj tregon se masat kanë qenë

efikase, por duhet të mbeten në fuqi deri në 2 javët
e ardhshme, më pas do të mblidhen sërish dhe
do të gjykojnë masat në varësi të situatës. Konkretisht, Komiteti Teknik ka lënë në fuqi të njëjtat
masa që kanë qenë më parë të paktën edhe për
dy javë të tjera. Ndërsa është theksuar se baret,
restorantet dhe sektori i transportit rrugor duhet
të respektojnë me përpikëri protokollet anti-covid,
si për numrin e klientëve dhe vigjilencës në dezinfektimin e ambienteve.“Masat e propozuara nga
komiteti kanë qenë masa efikase dhe ky rezultat
vjen edhe si bashkëpunim akoma më i mirë e zba-

timit të masave nga qytetarët. Pavarësisht këtyre
arritjeve situata nuk është aty ku duhet të jemi dhe
mendohet se masat do të vazhdojnë të mbeten në
të njëjtin nivel siç kanë qenë më parë. Ndalohet
dalja pas orës 20:00 deri në 6 të mëngjesit me
përjashtim të atyre që kanë raste shëndetësore. Do
të kemi vazhdimësi të mësimit online të universiteteve dhe të shkollave të mesme me përjashtim të
maturave. Fluturimet me Britaninë edhe për këto 2
javësh mbeten të pezulluara.Vazhdon dhe urdhri
për të mos lejuar grumbullime me më shumë se
10 veta", tha Rakacolli.

Ende asnjë datë për mbajtjen e seancave të bujshme

Presionet e Presidentit ndaj Kushtetueses, gjykata
tërhiqet nga çështjet e bujshme, shtyhet përballja
Rama-Meta dhe seancat për zgjedhjet e teatrin

G

jykata Kushtetuese ka
shtyrë pa afat mbledhjet për
çështjet e bujshme. Në këtë
gjykatë janë disa çështje të
rëndësishme, por ende nuk ka një datë
se kur do të zhvillohen seancat. Presidenti Ilir Meta pak ditë më parë kërcënoi hapur Gjykatën Kushtetuese, duke
u dhënë një mesazh të qartë anëtarëve
se në çështjet ku ai është palë nuk
pret humbje. Çështja e parë ku Meta
është palë, është ajo e kompetencave
mbi dekretimin e ministrave. Ishte
planifikuar që më 25 mars të mbahej
seanca gjyqësore, por ajo u shty për
në një moment të dytë. Kushtetuesja
te faqja e saj zyrtare në internet ka
nxjerrë axhendën për muajt prill dhe
maj dhe nuk ka ende një datë për
përballjen Rama-Meta. Një përballje
e dytë është ajo për shembjen eTetarit
Kombëtar. Meta ka paditur qeverinë
dhe nuk ka ende një datë se kur do të
shqyrtohet padia. Elementi i tretë janë
zgjedhjet e 2019. Meta anuloi datën e
zgjedhjeve, por qeveria nuk e pranoi.
Shpresat ishin në maj të shqyrtoheshin
këto dosje, por nuk ka një datë as për
këtë muaj. Ndërkohë kemi presidentin,
i cili ka nisur të shantazhojë gjykatën.
Kjo do të thotë se nuk është çudi që
këto dosje të shtyhen derisa të kemi 9
anëtarë në Kushtetuese.
Përplasja për ministrat
Beteja e parë e Kushtetueses është
ajo për dekretimin e ministrave. Meta
refuzoi dekretimin e Gent Cakajt
ministër të Jashtëm dhe Rama iu drejtua Kushtetueses. Në kohën kur presidenti refuzoi dekretimin e ministrit
me një letër drejtuar Ramës u shpreh
se emri i propozuar për ministër nuk
ka përvojën e duhur politike dhe diplomatike. Gent Cakaj në këndvështrimin
e Ilir Metës nuk është i përshtatshëm
për të qenë në krye të Ministrisë së
Jashtme. “Gjatë ushtrimit të detyrës
së tij si zëvendësministër për Europën
dhe Punët e Jashtme, z. Gent Cakaj ka
dëshmuar me të dhëna, me fakte e qëndrime se jo vetëm që i mungon përvoja
e sprovuar në fushën e politikës së
jashtme, por se qëndrimet e tij publike
lidhur me çështje thelbësore të politikës
rajonale janë të papranueshme”, tha ai.
Ndërkohë, pas mosdekretimit të Cakajt
nga presidenti pati edhe një reagim
nga Rama. Ai e quajti vendimin si antikushtetues dhe të turpshëm, ndërsa
i kërkoi ndjesë edhe Kosovës. Ndër të

PRESIDENTI NUK KA KONTROLL MBI GJYKATËN
Fakti që presidenti Ilir Meta i ka dërguar një letër të
mbushur me presion dhe ku i kërkon llogari Gjykatës
Kushtetuese në vend për një vendim të dhënë nga ajo,
përveçse është një fenomen i paprecedentë, është edhe
cenim dhe shkelje e autonomisë. Në të gjithë vendet
demokratike, kur drejtësia flet, të gjithë heshtin. Mirëpo,

për kreun e shtetit ky parim dhe slogan nuk ekziston,
pasi ai ka nisur hapur presionet ndaj anëtarëve të
Kushtetueses për vendimin që ka dhënë për Kontrollin
e Lartë të Shtetit. Por kjo do të thotë se presidenti nuk
ka kontroll mbi gjykatën. Edhe pse luftoi fort ta kishte
në zotërim duket se ka dështuar.

PRESIONET E METËS NDAJ KUSHTETUESES
Presidenti Ilir Meta ka nisur
presionet dhe shantazhet ndaj
Gjykatës Kushtetuese. Pavarësisht
luftës që bëri për të kapur këtë
gjykatë, ky institucion nuk po i
bindet kreut të shtetit dhe për këtë
arsye ky i fundit ka nisur goditjen.
Shkak është bërë vendimi i marrë
nga Gjykata Kushtetuese, e cila
vendosi rrëzimin e kërkesës së Kontrollit të Lartë të Shtetit për shfuqizimin e nenit që parashikon auditues privat për financat në bashkitë
tjera, Rama theksoi se argumentet e
dhëna nga presidenti sipas tij janë të
frikshme. “Refuzimi i presidentit për
dekretimin e ministrit të ri për Europën
e Punët e Jashtme, është jo vetëm
antikushtetues, po edhe i turpshëm.
Argumentet e dhëna nga zoti president
janë të frikshme për nivelin skandaloz
dhe turpërues për institucionin. Ndjesë
Kosovës për këtë turp”, tha Rama.

e vendit. Përmes një letre dërguar
Kushtetueses, zoti Meta tregon
hapur se ka mbetur i pakënaqur
nga vendimmarrja e kësaj gjykate,
ndërsa nuk ka kursyer kritikat ndaj
5 anëtarëve që rrëzuan kërkesën e
KLSH dhe madje iu kërkon hapur
llogari. Sipas Metës, neni 50 i ligjit
për financat e vetëqeverisjes vendore që parashikon që auditimi të
bëhet edhe nga privatët shkel kompetencat kushtetuese të Kontrollit të
Lartë të Shtetit.
Përballja për zgjedhjet e 30 qershorit
Ndërkohë, një tjetër betejë ku
do të përplasen sërish Rama dhe
presidenti Meta është edhe ajo sa i
përket vlefshmërisë së zgjedhjeve
të 30 qershorit të vitit 2019. Por, për
këtë çështje Gjykata Kushtetuese
ende nuk ka vendosur një datë se kur
do të shqyrtohet. Padia në Gjykatën
Kushtetuese për këtë çështje u bë nga

Shoqata e Bashkive të Shqipërisë, ku
përfshihen edhe bashkitë e drejtuara
nga opozita, e cila dorëzoi kohë
më parë në Gjykatën Kushtetuese
kërkesën për konstatimin si antikushtetuese të zgjedhjeve vendore të 30
qershorit. Në kërkesën e saj, Shoqata
e Bashkive të Shqipërisë kërkon që të
verifikohet vlefshmëria e zgjedhjeve
të 30 qershorit, e cila sipas kërkesës
bie në kundërshtim me dekretin e nxjerrë nga presidenti Meta. Në kërkesë
thuhet se presidenti ka dekretuar si
datë 13 tetorin për zgjedhjet vendore
dhe 30 qershorin, datë në të cilën
u mbajtën zgjedhjet. “Konstatimin
antikushtetues të zgjedhshmërisë
së procesit zgjedhor të zhvilluar
me 30 qershor 2019 për zgjedhjet e
organeve të qeverisjes vendore, të
kryetarëve të bashkive dhe anëtarëve
të këshillave bashkiake dhe, si rrjedhojë, konstatimin antikushtetues
të zgjedhjes së anëtarëve të këtyre
organeve në kundërshtimin me nenet
e Kushtetutës së Shqipërisë”, thuhet
në kërkesë.

Alimehmeti: Ja si ndikon
vaksina tek personat
me alergji të fshehur

Epidemiologu Ilir Alimehmeti
ka treguar dje se çfarë ndodh me
qytetarët që vaksinohen, por vuajnë
nga alergji te fshehura. Sipas tij,
sigurisht që në këta personat mund
të ketë disa efekte anësore, por lehtë
të menaxhueshme. Alimehmeti tha
se, për këtë arsye pasi vaksinohen
personat alergjik mbahen nga 30
min-deri në 1 orë në monitorim në
qendrën e vaksinimit dhe më pas
nga mjeku i familjes.“Në përgjithësi
mendoj se vaksinimi është në rregull.
Në momentin e vaksinimit duhet
deklaruar nëse është alergjik, por të
mos harrojmë sepse ka njerëz me
alergji që nuk i dinë. Pas procesit të
vaksinimit këta persona qëndrojnë të
monitoruar për një periudhë 30 minuta, pra janë të mbuluar nga ky drejtim
dhe për alergjitë ne kemi mjekime.
Biologjikisht bën sens të kombinohen
vaksina brenda të familjes, si ato me
vektor adenoviral si AstraZeneca,
Johnson, Sputnik”, u shpreh ai.

Kalo: Mos dëgjoni
hajdutët e gjithologët,
shkoni të vaksinoheni

Mjeku Tritan Kalo u bëri dje
thirrje qytetarëve të shkojnë të vaksinohen pa e menduar dy herë.
Ndërsa ka shpërthyer në kritika
ndaj politikanëve që flasin kundër
vaksinës dhe për mos ekzistencën
e virusit, Kalo tha se ata dikur kanë
qenë hajdutët e vendit e sot bëjnë
si gjithologë. Prandaj ka kërkuar
sa më shumë vaksinim dhe kujdes.
“Politikë anti-vaksinale në këto kohë
mundet të bëjnë vetëm gjithologët
mendjegllabëruar nga ethet e “pordhitikës”, nga ethet për “pusht-shtet”,
nga “pangopësia” e nxitur në këto
30 vite demon-kracie, kur“i padituri,
pabuksi e ish-brekëgrisuri”i djeshëm,
duke përftuar nga arroganca e korrupsioni i pusht-shtetit demon-kratik
sot të sheh me qesëndi nga“piramida”
e pasurive kleptokratike dhe jo meritore. Nuk jemi të gjithë të kristaltë,
ka mes nesh edhe“tire”, por ato kurrë
nuk mundet të përbaltin bardhësinë
e punës”, ka shkruar ai në Facebook.
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Gjyqi me Becchettin, Rama: Ai marifetçiu bashkë me Ilirin dhe Saliun
nuk do të marrin asgjë, është në kërkim nga drejtësia e shqiptarëve
Nga Memaliaj, ku po zhvilloi një takim
elektoral i shoqëruar nga kandidatët e Qarkut
Gjirokastër, Edi Rama foli edhe sa i përket gjyqit
me sipërmarrësin italian Francesco Becchetti.
Rama tha se ai nuk do të marrë asgjë nga paratë e
shqiptarëve. Sipas kryeministrit ky i fundit është
në kërkim nga drejtësia shqiptare.“Ai marifetçiu
bashkë me Ilirin dhe Saliun do të marrin atë
që nuk thuhet, atë që ngelet dhe nuk hahet. Ai
marifetçiu i paskrupullt kërkohet nga drejtësia e
shqiptarëve dhe nuk do të marrë asgjë nga paratë
e shqiptarëve”, tha kryeministri. Ndër të tjera, ai

përmendi edhe investimet që ka bërë qeveria e
tij gjatë këtyre tetë viteve, mes të cilave edhe aeroporti i Kukësit. Rama tha se aeroporti i Kukësit
pritet të hapet për pak ditë, ndërsa shtoi se mbase
kjo ka qenë arsyeja që shtyu Ilirin dhe Saliun në
sulmin e çmendur në aeroportin e Rinasit.“Rruga
është shtruar dhe na duhet vetëm të ecim përpara.
Për pak ditë hapim aeroportin e Kukësit, mbase
dhe hapja e aeroportit të Kukësit ka qenë një
nga motivet që shtynë Ilirin dhe Saliun në sulmin e çmendur në aeroportin e Rinasit.Të gjitha
këto porta do sjellin njerëz e konsumatorë në

vendin tonë. Do ta bëjmë Shqipërinë kampione
në Ballkan për eksportet bujqësore, sot e kemi
çuar në 400 milionë do ta çojmë në mbi 1 miliard
mandatin e tretë. Nuk është për mua mandati i
tretë, as për të mbajtur PS në pushtet, por për të
mos lënë që Shqipëria të kthehet edhe njëherë
mbrapa”, tha Rama. Ndërsa u ndal te potenciali
i vendit për turizmin, Rama tha seTepelena është
udhëkryq i madh ku do të kalojnë të gjitha flukset
e vizitorëve. Ai u bëri thirrje emigrantëve nga
zona që të kthehen dhe të investojnë në fshat,
duke i kthyer shtëpitë në bujtina.“Tepelena është

një udhëkryq i madh ku do të kalojnë të gjitha
flukset e vizitorëve për të eksploruar mrekullitë
e natyrës dhe për të shijuar traditat. Rruga që
tani është realitet që lidh Labërinë lart me detin
poshtë, mbyll një histori të gjatë largësie dhe
krijon kushtet për zhvillim krejt tjetër, ashtu
sikurse Tepelena do të bëhet pikë referimi për
shumëkënd që do të vijë poshtë gjatë sezonit të
verës. U them të gjithë emigrantëve që të kthejnë
sytë nga rrënjët, nga fshati i tyre, të investojnë pa
frikë kursimet e tyre për t’i kthyer ato shtëpi në
bujtina, për të investuar në turizëm”, tha ai.

Zbardhet raporti vjetor për punën e Prokurorisë së Posaçme

Raporti/ 756 dosje në SPAK për pushtetarët
e korruptuar dhe bosët e krimit, 322 zyrtarë
të lartë në përgjim për përfshirje në afera
Sidorela BRAÇJA

P

rokuroria e Posaçme ka në
proces hetimi 756 persona.
Gazeta “SOT” ka siguruar
raportin vjetor për vitin
2020 ku bëhet një bilanc i punës
në SPAK. Sipas raportit vjetor, në
Prokurorinë e Posaçme që nga momenti i krijimit të saj deri në fund
të vitit 2020 janë hetuar gjithsej 588
procedime penale, nga të cilat 204
procedime penale kanë ardhur për
kompetencë nga ish- Prokuroria
pranë Gjykatës së Shkallës së Parë
për Krime të Rënda, ndërsa 384 procedime penale janë regjistruar nga
Prokuroria e Posaçme gjatë periudhës kohore të mësipërme. Në raport
bëhet me dije se nga këto procedime
penale 204 procedime penale janë
dërguar për kompetencë nga Prokuroritë e Rretheve Gjyqësore, ndërsa
procedimet e tjera penale janë filluar
mbi bazën e referimeve penale të
shërbimeve të policisë gjyqësore,
si edhe të kallëzimeve penale të
institucioneve të ndryshme. Në
raportin për veprimtarinë për vitin
2020, SPAK ka dërguar për gjykim
70 dosje, duke marrë të pandehur
gjithsej 260 persona, nga të cilët 95
për korrupsion, shumica zyrtarë,
113 të pandehur për vepra penale
të lidhur me krimin e organizuar si
dhe 42 të pandehur për vepra të tjera
penale, në kompetencë të SPAK.
Gjatë vitit 2020, SPAK-u ka marrë
në dorë 588 procedime penale, me
746 persona nën hetim, ku 204 janë
mbartur nga Prokuroria e Krimeve
të Rënda, ndërsa 384 procedime
penale janë regjistruar nga SPAK.
“Numri prej 134 procedime penale
me 54 persona nën hetim janë të
regjistruar për vepra penale të korrupsionit. Ndërsa, 103 procedime
penale me 65 persona nën hetim
janë të regjistruar për vepra penale
të tjera”, thuhet në raport.
Personat në përgjim nga SPAK
Ndërkaq, gjatë vitit 2020, janë
vënë nën përgjim nga SPAK 1175
persona, të dyshuar për korrupsion e krim të organizuar. Sipas të
dhënave nga raporti, 322 persona
janë përgjuar për veprën penale
të korrupsionit, 788 persona për
veprën krim të organizuar, ndërsa
65 persona të tjerë për vepra të

BASHKËPUNIMI ME NDËRKOMBËTARËT PËR HETIMET PENALE
Sa i përket hetimit të veprave penale autoritetet në
vend kanë bashkëpunuar edhe me ndërkombëtarët.
Sipas raportit gjatë vitit 2020 nga ana e Prokurorisë së
Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar janë trajtuar 69 kërkesa për ndihmë të ndërsjelltë
juridike nga autoritetet gjyqësore të huaja, në bazë të

konventave të Këshillit të Europës dhe marrëveshjeve
të tjera ndërkombëtare ku Republika e Shqipërisë është
palë. Në raport bëhet me dije se nga këto 20 kërkesa
kanë qenë të mbartura nga Prokuroria për Krime të
Rënda dhe 49 janë kërkesa të reja, të paraqitura pas
krijimit të Prokurorisë së Posaçme.

EKZEKUTIMI I VENDIMEVE PENALE NGA SPAK
Prokuroria e Posaçme ka treguar kujdes të veçantë
edhe sa i takon ekzekutimit të vendimeve penale. Në
raport bëhet me dije se ekzekutimi i vendimeve penale
është bërë nga prokurorët e çështjes, të cilët në zbatim
të vendimeve të gjykatës kanë përgatitur praktikën e
ekzekutimit të vendimeve penale. Gjatë vitit të kaluar
janë vënë në ekzekutim rreth 27 vendime penale ku të
dënuar janë 50 persona. “Gjatë vitit 2020 janë vënë në
ekzekutim 27 vendime penale te formës së prerë me 50
tjera penale. Sipas raportit në janar
të vitit 2021, brenda ambienteve të
SPAK është vë në funksion një zyrë
e re përgjimi. “Gjatë vitit 2020, për
veprat penale nën hetim nga Prokuroria e Posaçme, janë interpretuar
rreth 1175 subjekte përgjimi (autorë
të dyshuar apo që kanë dijeni për
vepra penale), 1373 pajisje fundore
(pajisja/numri telefonik i subjektit
në përgjim) ku është rezultuar në
ndalimin e rreth 171 personave

të dënuar dhe të hetuar, për të cilët janë nxjerrë urdhrat
e ekzekutimit dhe dërguar ata sipas institucioneve
kompetente për ekzekutimin. Nga këta vendime janë
ankimuar 12, për të cilët Gjykata e Posaçme e Apelit
për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar ka vendosur
lënien në fuqi të vendimeve të Gjykatës së Posaçme të
Shkallës së Parë Për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar si për masën e dënimit ashtu dhe për cilësimin
ligjor të veprave penale”, thuhet në raport.

të dyshuar për kryerje të veprave
penale. Në vitin 2020, pjesën më të
madhe të procedimeve penale ku
është kërkuar përgjimi, e kryesojnë
ato çështje të hetuara për veprën
penale të korrupsionit me 49 procedime penale/368 pajisje fundore/322
subjekte”, thuhet në raport. Lidhur
me përgjimet e bëra nga SPAK në
Sektorin e Përgjimit të Komunikimeve Elektronike në Prokurorinë e
Përgjithshme është vënë në dispozi-

cion një ambient i veçuar me qëllim
realizimin e procesit të përgjimit
në interes të çështjeve hetimore të
ndjekura nga Prokuroria e Posaçme
Kundër Korrupsionit dhe Krimit të
Organizuar. Zyra dhe pajisjet e përgjimit janë izoluar dhe siguruar sipas
parametrave ligjorë të nevojshëm
dhe të sigurt, brenda të cilës janë
përcaktuar shtatë poste, ku Oficerët
e Policisë Gjyqësore kanë kryer
detyrat e tyre funksionale.

Gjonaj: Ndërkombëtarët
mbështetës ndaj
reformës në drejtësi

Në takim e zhvilluar me kampionët e drejtësisë dhe zv. Ndihmës Sekretarit të SHBA-së, Z. Matthew Palmer
ishte e pranishme edhe ministrja e
Drejtësisë Etilda Gjonaj. Me anë të një
postimi në rrjete sociale ajo u shpreh
falënderuese që u bë pjesë e këtij
takimi. Ndërsa falënderoi ndërkombëtarët për mbështetjen e dhënë ndaj
reformës në drejtësi në vend. Gjonaj
theksoi edhe vazhdimin e punës për
të bërë të mundur zbatimin e plotë
të reformës. “E nderuar të isha pjesë
e takimit kampionë të reformës në
drejtësi. Falënderoj zv. Ndihmës
Sekretarin Palmer, Departamentin
e Shtetit, Ambasadoren e SHBA në
Tiranë Yuri Kim, për mbështetjen që
i kanë dhënë reformës në drejtësi, pa
dedikimin e të cilëve, nuk do të kishim
rezultatet e sotme. Ky ishte një takim
që i atribuohet rezultateve të reformës
në drejtësi, punës për zbatimin e saj
dhe në emër të mazhorancës shpreha
vullnetin tonë të përbashkët që do të
vazhdojmë betejën e realizimit dhe
zbatimit të plotë të saj”, tha Gjonaj.

Vokshi padit në
SPAK Ramën, Veliajn
e Manastirliun

Ish-deputetja e PD, Albana
Vokshi, njëkohësisht e 4-ta në listën
e Tiranës, ka kallëzuar në SPAK
kryeministrin Edi Rama, kryetarin
e Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj,
ministren e Shëndetësisë Ogerta
Manstirliun dhe Ulsi Manjën. Kjo
padi ndaj tyre është bërë pasi sipas
Vokshit në disa rrugë të Njësisë
9, është hedhur asfalt, duke mbyllur kanalizimet dhe duke rrezikuar përmbytjen e shtëpive dhe të
rrugëve. Gjatë një deklarate për shtyp
Vokshi tha se Kodi Zgjedhor i ndalon
punime të tilla gjatë fushatës dhe për
këtë arsye, sipas saj ato po kryhen pa
tabela dhe natën.“Ky është një krim
elektoral. Pas 8 vjet qeverisje të dështuar të Edi Ramës, qytetarët e kanë
kuptuar se ky asfalt elektoral nuk
u përmirëson jetesën, por siç thanë
edhe banorët, ka sjellë më shumë
probleme nga bllokimi i kanalizimeve.
Krim elektoral”, thaVokshi.
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Dhima: Besimplotë se Qarku i Fierit do i japë 11 mandate deputetësh PS

ANTONETA
DHIMA:

Qytetarët shqiptare duhet të votojnë Partinë Socialiste për një mandat të tretë për të
përfunduar procesin e rindërtimit, duke akomoduar të gjithë gjyshërit, prindërit dhe
fëmijët në shtëpitë dhe në lagjet e reja, për të fituar luftën me Covid-19 dhe për të kryer
vaksinimin e plotë të popullatës, duke kapërcyer një mal me vështirësi, për të përmbyllur
reformimin e shëndetësisë, ku pasi është rimëkëmbur gjerësisht infrastruktura e spitaleve...

Prej kohësh Meta është rreshtuar krah
LSI dhe Berishës, çdo ditë paralajmërojnë
humbjen, PS fitore spektakolare në 25 prill

K

andidatja për deputete e Partisë Socialiste
për Qarkun e Fierit,
njëherësh ligjvënëse
e kësaj partie, Antoneta Dhima
ka paralajmëruar dje fitore spektakolare të PS në zgjedhjet parlamentare të 25 prillit. Gjatë një
interviste për gazetën “SOT”, zonja Dhima, e cila mban numrin 6 në
listën e kandidatëve për deputetë
të Partisë Socialiste në qarkun e
dytë më të madh të vendit, u ndal
tek ecuria e fushatës zgjedhore
dhe pritshmëritë që ka PS në
këto zgjedhje, duke theksuar se
fitorja do të nisë nga Fieri, qark
ky që sipas saj, do të prodhojë 11
mandate deputetësh në 25 prill.
Sa u takon deklaratave të presidentit Ilir Meta me prerje duarsh
dhe gishtërinjsh, deputetja Dhima
deklaroi se prej kohësh presidenti
Ilir Meta është pozicionuar në krahun e opozitës për të mos thënë
se ai nuk është larguar asnjëherë
nga Lëvizja Socialiste për Integrim dhe nga ish-kryeministri Sali
Berisha. Nga ana tjetër, anëtarja
e Komisionit të Ekonomisë, komentoi edhe ecurinë e reformës
në drejtësi, për të cilën shtoi se
ka hyrë në shina dhe është një histori suksesi. Ndërkohë, deputetja
Dhima iu përgjigj edhe pyetjes për
hapjen e dosjeve të bujshme, ndërsa theksoi se ligjet në fuqi lejojnë
hapjen dhe rikthimin për shqyrtim
të dosjeve, të cilat kanë patur
pasoja të rënda, si në rastin e “21
janarit” ku janë vrarë 4 protestues
të pafajshëm në bulevardin “Dëshmorët e Kombit”.
-Zonja Dhima, ndërsa na ndajnë rreth 17 ditë nga zgjedhjet
parlamentare të 25 prillit, partitë
politike kanë ndezur zyrtarisht
motorët e fushatës zgjedhore. Si
paraqitet situata brenda PS dhe a
ua kanë vështirësuar disi punën
masat e marra në kuadër të parandalimit të Covid-19 për të shpalosur alternativën para qytetarëve?
Partitë politike prej disa ditësh
kanë ndezur motorët për fushatën
e zgjedhjeve parlamentare të
25 prillit. Partia Socialiste vijon
fushatën elektorale duke respektuar masat e reja anti-covid 19 të
miratuara nga Komiteti Teknik
i Ekspertëve për situatën e pandemisë. Fushata e zgjedhjeve
parlamentare si rrallë herë është
një fushatë atipike me takime
me grupe të vogla dhe jo ato
takimet dhe mitingjet tradicionale siç jemi mësuar t’i shohim
në fushatat e mëparshme. Partia

“

Socialiste e Shqipërisë në këto 8
vite qeverisje nuk e ka ndërprerë asnjëherë komunikimin dhe
bashkëbisedimin me njerëzit si
dhe adresimin për zgjidhje të
problemeve dhe shqetësimeve që
ata kanë nëpërmjet institucioneve
dhe mekanizmave përkatës. Janë
këto disa nga arsyet pse ne u
kërkojmë qytetarëve mandatin e
tretë qeverisës. Puna ka qenë dhe
mbetet fjala jonë.
-Dakord! Por në zgjedhje ju
po shkoni me objektivin kryesor
që të merrni një mandat të tretë
qeverisës. Kështu që pyetja ime e
drejtpërdrejtë është se përse qytetarët shqiptarë duhet t'i besojnë
votën PS, e madje një mandat të
tretë qeverisës në 25 prill?
Qytetarët shqiptare duhet të
votojnë Partinë Socialiste për një
mandat të tretë për të përfunduar procesin e rindërtimit, duke
akomoduar të gjithë gjyshërit,
prindërit dhe fëmijët në shtëpitë
dhe në lagjet e reja, për të fituar
luftën me Covid-19 dhe për të
kryer vaksinimin e plotë të popullatës, duke kapërcyer një mal
me vështirësi, për të përmbyllur
reformimin e shëndetësisë, ku pasi
është rimëkëmbur gjerësisht infrastruktura e spitaleve e riorganizuar sistemi shëndetësor, duhet
përfunduar kjo rimëkëmbje dhe
duhet pastruar organizmi i trupës
së bluzave të bardha nga abuzuesit
e nga batakçinjtë, që njollosin keq

punën e mijëra heronjve, për të
forcuar progresivitetin e taksimit
në favor të atyre që fitojnë më pak,
për të rritur më tej pagën minimale
dhe pagat e arsimit, shëndetësisë
dhe administratës publike në tërësi, si dhe në kushtet kur bazat e
ekonomisë janë forcuar duhet të
punojmë fort për të përmirësuar
ndjeshëm infrastrukturën portuale
e aeroportuale, hekurudhore, e cila
tashmë nuk është më një ëndërr po
një betejë e nisur dhe që duhet të
vazhdojë.
- Sa i arritshëm është kufiri
maksimal i vendosur nga kryeministri Edi Rama për 10 mandate
në Fier?
Objektivi minimal në Qarkun
e Fierit është 10 deputetë dhe
maksimal është 11 deputetë. Qarku i Fierit është një nga qarqet,
i cili në këto 8 vite qeverisje e ka
ndjerë dorën dhe mbështetjen e
qeverisë në përmirësimin e infrastrukturës rrugore, arsimore,
shëndetësore, sociale, bujqësore
etj. Për mbështetjen si dhe kujdesin
e vazhdueshëm të treguar nga ana
e qeverisë shqiptare si dhe kryeministrit Rama edhe për ndërtimin
e Spitalit Memorial në Fier qytetarët e Qarkut Fier do votojnë e
maksimizojnë Partinë Socialiste
në 25 prill.
-Ish-kryeministri Sali Berisha
dhe zyrtarë të LSI kanë paralajmëruar se opozita duhet të përgatitet për protesta të fuqishme

Reforma në drejtësi
ka filluar të japë efektet e veta. Reforma
në drejtësi nuk ka
qenë dhe nuk është
vullnet thjesht i shumicës qeverisëse, por
është vullnet i plotë
i garantëve të kësaj
reforme, të cilët janë
miqtë dhe partnerët
tanë europianë si dhe
ata amerikanë. Nuk
ka nen të reformës që
kalon pa u diskutuar
dhe pa u miratuar
paraprakisht dhe
bashkërisht...
nëse humbet zgjedhjet e 25 prillit.
Si ju duken këto deklarata?
Me deklaratat e saj opozita ka
paralajmëruar humbjen e radhës
në zgjedhjet e 25 prillit. Partia
Socialiste e Shqipërisë është futur
në lojë me një skuadër, e cila ka në
përbërje të saj sulmues, mesfushorë
dhe mbrojtës, të cilët kanë punuar,
po punojnë dhe do vijojë të punojnë
me njerëzit dhe për njerëzit për një
mandat të tretë qeverisës.
-Nga ana tjetër edhe presidenti
Ilir Metë ka treguar hapur se është
në krah të opozitës për rrëzimin e
qeverisë. Si i komentoni qëndrimet
e presidentit dhe shfaqjet e fundit
të tij, ku teksa ndodhej tek zyrat e
FRD, u përplas fizikisht me policët
bashkiakë, ndërkohë që ka kërcënuar me prerje duarsh dhe gishtash
për këdo që prek votat në 25 prill?
Prej kohësh presidenti Ilir
Meta është pozicionuar në krahun
e opozitës për mos të thënë se ai
nuk është larguar asnjëherë nga
Lëvizja Socialiste për Integrim dhe
nga ish-kryeministri Sali Berisha.
Sjellja që Presidenti i Republikës

së Shqipërisë, zoti Ilir Meta ka
bërë sidomos kohët e fundit në
opinionin tim ka ardhur për shkak
të reformës në drejtësi dhe prej
kohësh ai dhe kushdo tjetër që
është në krahun dhe mbështetjen
e tij ka kuptuar që reforma në
drejtësi po ecën në rrugën e duhur. Reforma në drejtësi ka filluar
të japë disa shenja domethënëse
që janë të qarta për të tensionuar
çdokënd që ka abuzuar me ligjin
dhe me pushtetin.
-Le përqendrohemi pak rek
reforma në drejtësi. Si ju duket
ecuria e saj?
Reforma në drejtësi ka filluar
të japë efektet e veta. Reforma
në drejtësi nuk ka qenë dhe nuk
është vullnet thjesht i shumicës
qeverisëse, por është vullnet i plotë
i garantëve të kësaj reforme, të
cilët janë miqtë dhe partnerët tanë
europianë si dhe ata amerikanë.
Nuk ka nen të reformës që kalon
pa u diskutuar dhe pa u miratuar
paraprakisht dhe bashkërisht.
- Duke qenë se reforma në
drejtësi ka hyrë në shina dhe SPAK
e BKH janë ngritur, a ka ardhur
koha që të hapen dosjet e bujshme
si “21 Janari”, etj?
Struktura e Posaçme Kundër
Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit dhe Byroja Kombëtare
e Hetimit janë dy institucione të
rëndësishme të krijuara nga zbatimi i reformës në drejtësi dhe që
kanë një mbështetje maksimale
nga mazhoranca qeverisëse si dhe
nga partnerët ndërkombëtarë, në
veçanti Shtetet e Bashkuara të
Amerikës dhe Bashkimi Europian.
Edhe në intervista të tjera më parë
tek gazeta “SOT” kam theksuar
se, krijimi i institucioneve të reja
të drejtësisë do të bëjë të mundur
hapjen e dosjeve të mbyllura më
parë dhe vënien para përgjegjësisë
të gjithë personave të cilët kanë
përgjegjësi jo vetëm për ngjarjen
e “21 Janarit”, por për të gjitha
dosjet e bujshme të korrupsionit
dhe krimit të organizuar në vend.
Ligjet në fuqi lejojnë hapjen dhe
rikthimin për shqyrtim të dosjeve
të cilat kanë patur pasoja të rënda,
si në rastin e 21 janarit ku janë
vrarë 4 protestues të pafajshëm në
bulevardin “Dëshmorët e Kombit”.
Personalisht mendoj se ka ardhur
koha dhe njëkohësisht edhe momenti që këto dosje të dalin nga
sirtarët ku flenë dhe i ka zënë
pluhuri i harresës të rihetohen nga
Prokuroria e Posaçme dhe personat përgjegjës të dalin e të marrin
ndëshkimin e merituar sipas ligjit.
Intervistoi: Rigels SELIMAN
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Duka: Për PAA nuk negociohet harresa dhe mosvëmendja ndaj qytetarëve

AGRON
DUKA:

Sigurisht biznesi është një përvojë që më ka bërë gjithnjë konkurrues dhe kërkues deri në
ekstrem për të përmirësuar produktin dhe për të qenë një markë në treg. Bujqësia dhe agroturizmi do të kenë gjithë qeverinë e re nesër, qeverinë tonë si koalicion fitues, mbështetës
e lobues. Rritje të mbështetjes financiare për prodhues e eksportues, duke mbrojtur fort
prodhimin vendas. Janë thuajse gjysma e popullsisë që e kanë ekonominë familjare...

Në 25 prill shqiptarët do braktisin
dhe ndëshkojnë me votë Ramën, ja
ku do ndikojë PAA nesër në qeveri

K

reu i Partisë Agrare Ambientaliste, Agron Duka
shprehet i bindur së në 25
prill qytetarët do të ndëshkojnë me votë popullore dhe masive
qeverinë “Rama”. Gjatë një interviste
për gazetën “SOT”, kryeambientalisti
Duka, i cili garon nën siglën e koalicionit “PD-AN” në Qarkun e Durrësit dhe
që mban numrin 2 në listën rendore,
deklaroi se situata parazgjedhore në
kampin e opozitës është optimiste,
ndërsa theksoi se në 25 prill shqiptarët
do braktisin dhe ndëshkojnë me votë
keqbërësin Edi Rama. Duke u ndalur tek PAA dhe mbështetja që kjo
parti do të ofrojë nesër në qeverinë
e demokratëve, zoti Duka u shpreh
se për Partinë Agrare Ambientaliste,
sipas tij, nuk negociohet harresa dhe
mosvëmendja ndaj qytetarëve.
-Zoti Duka, ndërsa na ndajnë rreth
17 ditë nga zgjedhjet parlamentare të
25 prillit, partitë politike kanë ndezur
zyrtarisht motorët e fushatës zgjedhore.
Si paraqitet situata brenda kampit
opozitar?
Situata brenda kampit opozitar
është tejet e mirë dhe optimiste. Ne në
25 prill do të rrëzojmë Edi Ramën nga
pushteti.
-Ju ndërkohë po zhvilloni fushatën
elektorale në Durrës. Çfarë shihni ndryshe në fushatë kësaj radhe krahasuar
me herë të tjera?
Kanë ndryshuar shumë gjëra. Së
pari, pandemia ka sjellë një situatë të
pazakontë, duke kushtëzuar shumë
takimet dhe mënyrën e komunikimit.
Edhe skema, formula elektorale, ka
ndryshuar duke diktuar një hartë veprimesh më intensive edhe mes kandidatëve brenda partive. Krahasuar me të
tjera fushata nuk ka dallime thelbësore,
janë gjithnjë detajet përcaktuese.
-Shoh që dukeni optimist për rezultatet. Ku e bazoni këtë optimizëm?
Unë kam lindur dhe jam rritur në
Shijak e po plakem në qytetin e Durrësit dhe njoh me emër shumë njerëz
ashtu si dhe familjet e tyre. Njoh hallet
e tyre, sakrificat, ajo çfarë ata duan. U
jam gjendur dhe më janë gjendur. E
shoh veten në Durrës si në një familje të
madhe. Bashkërisht kemi ndërtuar një
shpresë. Durrësi është qytet i mençur,
nuk duron nëpërkëmbjen, është në një
farë mënyre pjesë e metropolit, është
qarku ekonomik më i rëndësishëm pas
Tiranës. Njerëzit janë zgjuar, kërkojnë
masivisht një ndryshim të vendit, duan
qeverisje tjetër, duan të largojnë këtë
qeverisje si dhe të çlirojnë ekonominë
nga duart e klientëve të qeverisë. Biznesi
ka ligjësi tregu e jo xhepa pushteti.
-Me aleancën dhe ardhjen tuaj në

pushtet, cilat do të jenë risitë, ku do të
ndikojë PAA?
Partia jonë tashmë ka një shtrirje në
të gjithë vendin. Ne kemi fuqi elektorale
dhe ofertë cilësore në programin qeverisës. Ekonomia Green tashmë është një
prioritet dhe ka vëmendje të madhe në
BE. Projektet të cilat do të jenë njëherësh
investime nesër, do të përmirësojnë
sipërmarrje e biznese, por do të shtojnë
dukshëm edhe punësimin.Agroturizmi,
mjedisi, bujqësia, industria e përpunimit,
mbështetja e shumëfishtë krahasuar
me sot e fermerëve, janë elementë që
të bëjnë diferencë dhe japin impakt.
Bujqësia, pemëtaria, e blegtoria, janë një
zë me peshë të madhe në GDP e vendit
dhe sot janë lënë në harresë.
-Ju jeni kandidat i koalicionit "PDAN" në Qarkun e Durrësit dhe njëkohësisht jeni kreu i Partisë Agrare
Ambientaliste. Por ndaj jush personalisht kryeministri Edi Rama ka nisur
një fushatë sulmesh. Keni një koment?
Unë kam vetëm këtë përgjigje për
kryeministrin Edi Rama. Ramës, t’i rrojë
kosherja se bletët i kanë ikur. Udhëheqësi ynë shekullor ka filluar ndryshon dhe
rrjedhën e shekujve. Të njëjtën gjë bëri
edhe diktatori i Taxhikistanit disa vite
më parë, ndryshoi kalendarin e vendit.
Diktatorët janë njësoj kudo, ndaj kanë
të njëjtin “Happy End”. Ndoshta Rama
beson se do të jetë udhëheqësi historik
i shqiptarëve deri në shekullin e 25 pas
erës tonë. Për këtë raste dalldisjeje populli thotë: “T’i rrojë kosherja se bletët i
kanë ikur”. Kështu që, keqqeverisjes
shqiptarët do t’i përgjigjen më 25 prill në
kutitë e votimit, ditë në të cilën do çojnë
Edi Ramën në drejtim të paditur. Ora
për t’u çliruar nga pengmarrësi i fundit
i lirisë po mbërrin. Më 25 prill shqiptarët
braktisin keqbërësin.
-Shqipëria për fat të keq vazhdon

të ketë emergjenca për të zgjidhur si
varfëria, papunësia, emigracioni, etj. Por
si në nivel ndërkombëtar edhe në vend,
çështjet e ambientit janë një kryefjalë
tashmë. Edhe takimet e mëdha si Davos
kanë këto çështje në krye të axhendës
së tyre. Sa e ka rritur kjo rolin e partisë
tuaj në sytë e partive të mëdha? Dhe sa
është rritur roli i partisë tuaj, pikërisht
në përgjigje të këtyre çështjeve emergjente?
Ne kemi pasur kontakte politike
dhe me partnerë europianë e ndërkombëtarë. Bashkëpunimi do të vijë duke u
shtuar. Ekspertiza jonë është një aset për
qeverisjen nesër për të thithur projekte
madhore dhe për t’i realizuar ato me
transparencë dhe efektshmëri. Ne jemi
në një aleancë të madhe kjo natyrisht do
vijë duke harmonizuar prioritetet.
-Edhe pse me burime të pasura hidrike, sipas studimeve të institucioneve
financiare ndërkombëtare, ne rrezikojmë në sigurimin e qëndrueshëm të
energjisë? Si i gjykoni investimet e bëra
në ndërtimin e HEC-eve?
Energjia tek ne ka një telash sa të
vjetër, por të përkeqësuar në këto tetë
vite. Qeverisjet e mëparshme kanë investuar dhe lejuar investitorët të rrisin
kapacitetet prodhuese. Ka një përqindje
të shtuar falë këtyre investimeve të sipërmarrjes private vendase dhe të huaj. Por
ne kemi një keqmenaxhim. Audituesi
shtetëror KLSH, por edhe denoncime
të shumta flasin se duar të zgjatura
paligjshmërie kanë çuar dëm miliona
dollarë me tendera preferencialë dhe
vjedhja e energjisë nuk ndërpritet me
dërgim në qeli të njerëzve në pamundësi
pagese që janë në mjerim e në rrezik
mbijetese. Favoret janë tjetërkund. HECet kanë sjellë përmirësim. HEC-et duke
shfrytëzuar gazsjellësinTAP për lëndën
djegëse do të jenë një vlerë e shtuar. Por

këmbëngul, korrupsioni në këtë sektor
ku menaxhohet nga ekzekutivi është në
nivele turpëruese.
-Le të ndalemi pak te Partia Agrare
Ambientaliste që ju drejtoni dhe prioritetet e saj. Cilat do të jenë pikat më të
forta, që nuk do t’i negocioni për asnjë
arsye?
Ne nuk do të bëjmë luftë, do të
qeverisim bashkërisht. Nuk do të
tolerojmë korrupsionin dhe shkeljen
e ligjit. Aleanca u ka lënë partive në
marrëveshjet e bëra hapësirën për të
përmirësuar cilësisht qeverisjen e re.Ajo
që ne nuk negociojmë është harresa dhe
mosvëmendja ndaj qytetarëve për shërbimet që ata meritojnë si taksapagues.
Kemi premtuar ndryshim rrënjësor
dhe do ta bëjmë, kjo është pikë e fortë
e koalicionit dhe do të ndodhë kështu.
-Ju jeni kryetari i Partisë Agrare
Ambientaliste, por edhe një sipërmarrës
në fushën e agroturizmit dhe një prodhues i mirë i verës. Si do të loboni për
bujqësinë dhe agroturizmin?
Sigurisht biznesi është një përvojë
që më ka bërë gjithnjë konkurrues
dhe kërkues deri në ekstrem për të
përmirësuar produktin dhe për të qenë
një markë në treg. Bujqësia dhe agroturizmi do të kenë gjithë qeverinë e re
nesër, qeverinë tonë si koalicion fitues,
mbështetës e lobues. Rritje të mbështetjes financiare për prodhues e eksportues, duke mbrojtur fort prodhimin
vendas. Janë thuajse gjysma e popullsisë
që e kanë ekonominë familjare në këta
sektorë. A ka lobues më të mëdhenj se
ata? Ne do të jemi bashkërisht në këtë
ndryshim që do të përmirësojë fort
mirëqenien dhe cilësinë e jetës së tyre.
-Si ju duket menaxhimi i pandemisë nga qeveria dhe keni një koment
mbi deklaratat e kryeministrit Edi
Rama se nëse opozita e bashkuar fiton

zgjedhjet parlamentare të 25 prillit,
atëherë sipas tij, do të ndërpritet procesi
i vaksinimit, pasi kjo gjë është meritë
e tij?
Deklarimi i tij se po humbi ai
zgjedhjet, do të ndërpritet vaksinimi,
dëshmon një mentalitet qeverisës
kriminal për pushtet absolut dhe të
përjetshëm. Kjo sepse asnjë kompani
e prodhimit të vaksinave në botë nuk
bënë kontratë me individët në qeveri,
por me qeverinë e çdo vendi; Kontratat
e blerjes së vaksinave janë marrëveshje
ligjore jo fotografi personale; Keqpërdorim i vaksinave për mbijetesë personale - është moralisht i turpshëm dhe
ligjërisht i dënueshëm; Prova konkrete
se vaksinimi nuk ka të bëjë me rotacionet politike është Qeveria Kurti në
Kosovë, e cila sapo mori një mbështetje
të konsiderueshme vaksina nga projekti
global i Covax. Rilindasi në ikje po lë
pas dështimin edhe psikologjik, duke
zgjedhur si aleat të tij kërcënimin me
vdekje të qindra mijëra shqiptarëve që
nuk e kanë bërë akoma vaksinën. Ky
kërcënim kriminal është prova më e
qartë për çdo shqiptar përse rotacioni
është jo vetëm i domosdoshëm, por
edhe i menjëhershëm. Ndryshimi do të
ndodhë me votë plebishitare. A shpëtojmë të ardhmen tonë nga ky model
qeverisje që pasi ju vodhi shqiptarëve
disa miliardë lekë, euro apo dollarë,
pasi ju vodhi shpresën dhe të ardhmen
evropiane, i kërcënon shqiptarët se do
t’ju marrë edhe jetën po nuk votuan
atë dhe vetëm atë që siç thotë edhe vete
është“lypsari më i madh”i shqiptarëve.
Me këtë kërcenim kriminal -“Rilindasi
i frikës dhe vdekjeve”tregon se ka lypur
gjithmonë për lavdin dhe pushtetin e tij
personal, por i ka varfëruar më shumë
shqiptarët.
Intervistoi: Rigels SELIMAN
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Fushata elektorale në qarqet Vlorë dhe Fier
LEONARD BEQIRI: DO RRISIM
MBËSHTETJEN INFRASTRUKTURORE

Kandidati i Partisë Socialiste në Vlorë,
Leonard Beqiri ka vijuar fushatën në kuadër
të zgjedhjeve të 25 prillit. Përmes rrjeteve
sociale ai ka shpërndarë disa foto me zyrtarë
gjermanë, ndërsa ka treguar se ai është pjesë e
Partisë Social Demokrate gjermane. Po ashtu
ai ka zhvilluar takime në fshatin Xhuherinë. Ja
deklarimet e tij në rrjete sociale:
1. Duke ju uruar një ditë të bukur, dua të
ndaj me ju, disa foto me miq të politikës gjermane dhe asaj europiane. Politika gjermane
është ndër më të vlerësuarat në botë, ku marrëdhënia e ngushtë në interes të popullsisë
është kryefjala e saj. Unë jam pjesë e saj, si
anëtar i Partisë Social Demokrate gjermane
prej më shumë se 20 vjetësh dhe ju them me
bindje të plotë që falë përkushtimit të politikës,
Gjermania sot është ndër superfuqitë botërore.
Lidhja ime me politikën gjermane i ka rrënjët
që në vitet e para si emigrant dhe duke qenë i
majtë, veten e gjeta në Partinë Social Demokrate
gjermane. Kam patur nderin të bashkëpunoj me
emra të njohur të saj si Martin Schulz (ish-kreu
i Parlamentit Europian), Doris Harst (Senatore
e Partisë Social Demokrate Gjermane), Uve

Zink, Profesorin e nderuar Jürgen Linden
dhe drejtues të tjerë të politikës gjermane. Si
anëtar i Partisë Social Demokrate Gjermane,
jam i lumtur që kam kontribuar në krijimin
e një imazhi pozitiv të Shqipërisë, jo vetëm te
politika gjermane në përgjithësi, por edhe ajo
europiane. Një prej hapave të para konkrete si
deputet i Shqipërisë, është pikërisht afrimi jo
vetëm i politikës shqiptare me atë gjermane,
por edhe bashkëpunimet e frytshme në të mirë
të dy vendeve.
2. Në takimin e ngrohtë me banorët e fshatit
Xhyherinë, kandidati për deputet i PS Leonard
Beqiri theksin e vuri në punët plot sukses që
forca që ai përfaqëson ka bërë dhe do të bëjë
sidomos në infrastrukturë. Sipas tij: “Ajo që u
konkretizua në fshatrat e Lumit tëVlorës si dhe
fshatra të tjerë të zonës tonë, ndryshimi rrënjësor i infrastrukturës, është një imazh se si do
të vijojë transformimi edhe në fshatra të tjerë.
Për një vend, infrastruktura është gjithçka dhe
përmirësimi i saj në këtë 4-vjeçar që vjen do të
jetë kryefjalë jo vetëm për këtë fshat, por edhe
për fshatrat e tjerë të Qarkut të Vlorës. Beqiri u
sigurua se vota e tyre do të jetë për PS.

ANTONETA DHIMA: MË
SHUMË INVESTIME NË PATOS

1. Në takimin me banorët e Lagjes së Re
në qytetin e Patosit deputetja dhe kandidatja
Antoneta Dhima vuri në dukje se gjatë 2 mandateve qeverisëse nga ana e qeverisë shqiptare,
Bashkia Patos është mbështetur financiarisht
për rikonstruksionin e rrugëve dhe fasadave
të qytetit, rikonstruksionin e dy rrugëve rurale,
rikonstruksionin e ujësjellësit, rikonstruksionin
e qendrave shëndetësore, rikonstruksionin e
shkollave, përmirësimin e situatës së furnizimit
me energji elektrike, ndërtimin e banesave sociale, legalizimet etj.“Në çdo sektor të ekonomisë
është punuar fort nga qeveria shqiptare dhe në
mandatin e tretë do punojmë fort që drita jeshile
të hapet edhe për disa projekte të mëdha, të cilat
do përmirësojnë ndjeshëm jetesën e banorëve.
Punët e nisura, reformat e nisura, projektet e
nisura duan forcën dhe mbështetjen e Partisë
Socialiste, që asgjë të mos ndalet po të jetë
vazhdimësi. Që kantieret e mëdha të vazhdojnë

punën e tyre, e Lagjja e Re, Patosi dhe e gjithë
Shqipëria të ecin drejt së ardhmes, vota duhet
të shkoj aty ku duhet, tek Partia Socialiste. Faleminderit që na mbështesni të nderuar dhe të
respektuar banorë të Lagjes së Re, faleminderit
që mbështesni Partinë Socialiste”, tha ajo.
2. Në kuadër të fushatës elektorale për zgjedhjet parlamentare të 25 prillit deputetja Antoneta Dhima u takua me banorët e Kuqarit me
të cilët foli për çfarë Partia Socialiste dhe kryeministri Edi Rama ka bërë në 8 vite qeverisje, foli
për premtimet e mbajtura dhe ndërhyrjet e bëra
në territor në drejtim të infrastrukturës rrugore,
arsimore, shëndetësore, sociale, ujësjellësa, në
zhvillimin dhe mbështetjen e bujqësisë, si dhe
në ofrimin e shërbimeve ndaj qytetarëve.
“Banorët e Kuqarit kanë treguat dhe do
tregojnë edhe në 25 prill këtë herë me votën
e tyre mbështetjen për Partinë Socialiste të
Shqipërisë. Si deputete e kësaj zone në 6 vite
kam qenë aty me njerëzit dhe për njerëzit e nuk
i kam braktisur dhe nuk do t’i braktis asnjëherë
siç bëjnë në shumicën e rasteve kundërshtarët
tanë politikë. Për fitoren e mandatit të tretë
si dhe për të vijuar reformat dhe projektet e
nisura, për të mundësuar hapjen e dritës jeshile
dhe financimin e projekteve të reja, vijimin e
procesit të rindërtimit, azhornimin dhe certifikimin e tokës bujqësore, certifikimin e lejeve
të legalizimit, mbështetjen e fermerit etj. na
duhet mbështetja dhe vota. Partia Socialiste
e Shqipërisë me nr. 12. Në 25 prill banorët e
Kuqarit do tregojnë dhe do votojë të ardhmen,
do votojë për vazhdimësinë, do të votoj numrin
12, Partinë Socialiste të Shqipërisë”, tha ajo.

Përgatiti: VANGJEL SAKO

BUJAR LESKAJ: BIZNESET JANË
ASFIKSUAR NGA POLITIKA E RAMËS

Së bashku me kandidaten për deputete,
znj. Nada Meçorapaj dhe kandidatin për
deputet z. Atird Hoxha, drejtuesi politik
dhe njëherazi edhe kandidati për deputet
Bujar Leskaj u takua dhe bisedoi me qytetarë e banorë të lagjeve “Hajro Çakërri”,
“Lef Sallata” dhe “Pavarësia”. Leskaj vuri
në dukje faktin që “bizneset e kësaj lagjeje
janë asfiksuar nga politikat e padrejta në
këto 8 vitet të keqqeverisjes së sektit Rama.
Është shpresëdhënës fakti që gjithmonë e
më shumë na afrohen e bashkohen njerëz
të thjeshtë, qytetarë, të cilët kërkojnë ndryshimin! Qytetarë, qytetarë që shpresojnë
për ndryshimin, qytetarë që besojnë tek
ndryshimi që ne përfaqësojmë! E shoh në
çdo takim, në çdo shtrëngim dore, në çdo
vështrim, në çdo fjalë. Era e ndryshimit
po fryn! Një ditë e re plot shpresë dhe
besim po vjen për familjet vlonjate! Një
e nesërme më e mirë dhe një Shqipëri më
e drejtë që vlerëson njerëzit e ndershëm
dhe punëtorë! Shqipëria ka nevojë për
ndryshim që jetët tuaja të përmirësohen
- që të keni më shumë vende pune, për t’u
sjellë të rinjve një të ardhme më të mirë

në Shqipëri, për të përmirësuar jetën
tonë. Vlora dhe vlonjatët, Shqipëria dhe
shqiptarët nuk gënjehen më! Në 25 prill
Rama humb dhe Shqipëria fiton”. Leskaj
pati një takim ditën e djeshme me vajza e
gra vlonjate. Ai tha se PD do të ofrojë më
shumë mbështetje ndaj kësaj kategorie.
“Në sallën e konferencave “Ismail Qemal
Vlora” pranë shtabit elektoral të PD, zhvilluam një takim me zonja e vajza, anëtare
e simptizante të Partisë Demokratike të
Rajonit 1. Në takim folëm për çështjet
që shqetësojnë sot femrën shqiptare
dhe femrën vlonjate dhe diskutuam mbi
programin e Partisë Demokratike për
familjen, femrën, rolin e saj në shoqëri
dhe në ndryshimin që po vjen. PD e bazon të gjithë potencialin e ndryshimit,
tek forca progresiste e të rinjve dhe e
vajzave e grave në shoqëri dhe ekonomi.
Për të, barazia gjinore nuk është thjesht
një objektiv, por një kusht themelor, pa të
cilin nuk mund të flasim për zhvillim të
qëndrueshëm dhe qeverisje të mirë, për
integrim europian dhe prosperitet të vendit”, tha Leskaj në rrjetet sociale.

VULLNET SINAJ: DO RRISIM
MBËSHTETJEN PËR FSHATIN
1. Takim me banorët në Resulaj
Në takimin me banorët e fshatit Resulaj të Selenicës, deputeti dhe kandidati
Vullnet Sinaj u shpreh se Partia Socialiste
nën drejtimin e kryeministrit Edi Rama ka
bërë për Vlorën më shumë se çdo qeveri
apo parti tjetër. “Rruga Peshkëpi-Selenicë
do t’i japë zhvillimin që meriton kësaj zone
të mrekullueshme, me njerëz me karakter
dhe punëtorë. Më shumë duhet të ishte
bërë për komunitetin. Vëmendja e bashkisë duhet të jetë e shtuar për zgjidhjen e
shqetësimeve të banorëve të kësaj lagjeje.
Vetë pranova përgjegjësinë time si deputet i
zonës dhe u angazhova që mandatin e dytë
do të jem më afër problemeve në Resulaj.
Jam i nderuar me mbështetjen e njerëzve
dhe e përkthej atë, në radhë të parë në
përgjegjësi për t’i përfaqësuar denjësisht
në parlamentin e Shqipërisë”, tha ai. Po
ashtu ai ka pirë një kafe me simpatizantë
të Partisë Socialiste. “Kafja e pasdites, në
një bashkëbisedim të hapur dhe miqësor
me mbështetës dhe simpatizantë të Partisë
Socialiste në Selenicë. I natyrshëm entuziazmi për nisjen nga puna për ndërtimin
e rrugës Peshkëpi-Selenicë, rrugë që do t’i
japë një ritëm tjetër zhvillimit ekonomik
dhe social të zonës. Në pritje të përurimit
të nisjes së punimeve nga kryeministri Edi
Rama – një premtim i mbajtur nga Partia
Socialiste – folëm për rilindjen e zonës
së Lumit të Vlorës, peizazhin e mrekul-

lueshëm, njerëzit punëtorë e bujarë dhe
projektet në punë e sipër”, tha ai.
2. Takim me banorët në Vajzë
Sinaj ka zhvilluar takime dhe në fshatin Vajzë.“Problemi i vjetër i rrugës tashmë
është zgjidhur dhe bashkimi i rrugës së
fshatit me atë të lumit të Vlorës e ka sjellë
qytetin më afër.
Trefshimi i numrit të aplikimit për
subvencionet në bujqësi tregon besimin
e banorëve tek ndihma e shtetit. Rrjeti i
transmetimit të energjisë elektrike është
përmirësuar dukshëm dhe problemi i
furnizimit me ujë të pijshëm do të marrë
zgjidhje gjatë mandatit të ardhshëm. Askush nuk ka bërë më shumë për këto treva
se Partia Socialiste dhe kryeministri Edi
Rama. Ndaj, vota për mandatin e tretë vjen
në shenjë mirënjohjeje, por mbi të gjitha
besimi për vazhdimin e punëve”, tha ai..
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Publikohen
e punonjësve
të nëntokës
që marrin
pension
Kume dhe emrat
Vishaj:
Nano u detyrua
të qeveriste
6 muaj
pa suplementar
ministra

Zbardhet lista e ISSH, 191 naftëtarë,
minatorë dhe metalurgë përfitojnë
shtesë pensioni, ja emrat në çdo qytet

I

nstituti i Sigurimeve Shoqërore vazhdon të shqyrtojë
aplikimet për pension shtesë
të bërë nga naftëtarët, minatorët dhe metalurgët. Mbi një vit
rresht instituti ka zbardhur dhe ka
publikuar emrat e mijëra punonjësve të nëntokës, që përfitojnë
pension suplementar në bazë të
ligjit të miratuar në maj të 2019.
Ndërkohë ditën e djeshme janë
zbardhur emrat e 191 naftëtarëve,
minatorëve dhe metalurgëve në të
gjithë vendin, përfitues të pensionit
suplementar. Qeveria kishte parashikuar shqyrtimet e aplikimeve
të mbylleshin më parë, por pandemia ka dhënë ndikimin e saj,
pavarësisht se zyrat që merren me
këtë çështjen kanë vijuar punën e
tyre edhe gjatë kohës së izolimit.
Gjithsesi, ISSH përmes njoftimit të
publikuar garanton të gjithë qytetarët që kanë dorëzuar aplikimet se
do të marrin paratë që iu takojnë,
nga ana tjetër iu ka bërë thirrje
atyre që kanë pasur probleme me
dokumentacionin t’i verifikojnë
dhe njëherë ato, që në një herë
të dytë të kalojnë të kontrollohen
për t’u shpallur fitues. Referuar të
dhënave të publikuara përfituesit u
përkasin qyteteve si: Tirana, Fieri,
Kukësi, Korça, Berati, Dibra, Mallakastra, Pogradeci, Vlora, Saranda, Kurbini, Durrësi, Lushnja dhe
Mirëdita. Nisur nga fakti se në këto
muajt e fundit, ISSH ka shfaqur
vonesa në publikimin e listave

qytetarët shqetësoheshin duke
menduar se ky proces u mbyll. Por,
në publikimin e fundit, ISSH bëri
të ditur se procesi i shqyrtimit të
dokumenteve vijon dhe se ka me
qindra të tjerë që do të zbardhen
së shpejti. Kujtojmë këtu se, sipas
ligjit, të tre kategoritë përfitojnë
pension përpara moshës ligjore të
daljes në pension deri në 10 vjet,
ndërsa masa e përfitimit të shtesës
mbi pensionin e pleqërisë do të jetë
në funksion të viteve të punës dhe
koeficientit shtesë, që kanë përfituesit sipas këtij ligji në miniera

në nëntokë, në industrinë e naftës
dhe në metalurgji. Ndërkohë, sipas
projektligjit pension shtesë do të
përfitojnë minatorët që kanë 12.5
vite punë nën tokë, ndërsa për
punonjësit e industrisë së naftës
dhe gazit si dhe metalurgët kjo
periudhë është 20 vjet. Për gratë
që kanë punuar në këto të fundit,
periudha e punës është 15 vjet. Për
minatorët shtesa e pensionit është
1% për çdo vit sigurimi, ndërsa
për 2 kategoritë e tjera 0.6%.
Gjithashtu, ligji i ri përcakton se
për të përfituar, minatorët duhet të

Ditën e djeshme janë
zbardhur emrat e
191 naftëtarëve, minatorëve dhe metalurgëve në të gjithë
vendin, përfitues të
pensionit suplementar. Qeveria kishte parashikuar shqyrtimet
e aplikimeve të mbylleshin më parë, por
pandemia ka dhënë
ndikimin e saj, pavarësisht se zyrat që merren me këtë çështjen
kanë vijuar punën
e tyre edhe gjatë
kohës së izolimit...

“

mbushin 55 vjeç, ndërsa naftëtarët
dhe metalurgët 60 vjeç.
Shtesa për pensionistët e rinj
Në ligjin për këtë çështje përcaktohet se, duke u bazuar në
vjetërsinë minimale në profesion,

për të përfituar këto trajtime suplementare, del që minatorët minimalisht do të përfitojnë shtesë 12.5%
, ndërsa naftëtarët dhe metalurgët
12%. Pra, nga dalja para kohe në
pension dhe shtesa mbi pension,
këto kategori përfitojnë rreth 1920% më shumë se para këtij ligji.
Për pensionistët e rinj, si minatorë,
kjo shtesë do të jetë edhe rreth 1400
më tepër si rezultat i uljes së vjetërsisë për të dalë në pension të plotë.
Më tej ligji sqaron se, përfitimet e
premtuara në statusin e naftëtarit nuk bazohen në kontribute të
paguara, por në përfitime që subvencionohen totalisht nga taksat e
përgjithshme. Në ndryshimet në ligj
përfshihen edhe invalidët e punës.
Për invalidët që janë bërë të tillë për
shkak të një aksidenti në punë apo
një sëmundje profesionale dhe për
këtë shkak kanë më pak vjetërsi në
profesion se vjetërsia e parashikuar
në ligj, vjetërsia për minatorët do të
llogaritet me 5 vjet punë në nëntokë
dhe për naftëtarët dhe metalurgët
me 20 vjet punë. Për këtë përfitim
së bashku me dokumentacionin për
aplikim, pensionisti duhet të dorëzojë edhe këto dokumente që vërtetojnë që është invalid; libreza e punës;
vërtetim për vjetërsinë në punë dhe
llojin e saj; vërtetim për periudhën e
sigurimit; vendim gjykate për njohje
të vjetërsisë në punë; çdo dokument
tjetër justifikues, që vërteton qenien
në punë; vërtetim nga punëdhënësi
për profesionin dhe natyrën e punës.

JA EMRAT QË PËRFITOJNË SHTESË PENSIONI
BERAT
Llazar Cupros
Shkëlqim Agaj
DIBËR
Ramazan Kadiu
Adnan Koçi
DURRËS
Skender Lamnica
Ndok Locaj
Vasilika Dulaku
Ramiz Fili
Ali Gjozi
Skender Lushaj
Xhevair Myftaraj
Venetike Zotaj
Hajdar Balliu
Qazim Ozuni
Ramazan Çiku
Skender Koka
Enver Petova
Xhelal Noka
ELBASAN
Avni Lumani
Hysen Shevroja
Muhamet Ramaj
Rozina Isaj
Ali Hasa
Qerim Gurra
Ali Kllogjri
Xhevit Hoxha
Xhelal Teqja
FIER
Përparim Shehaj
Marjanthi Hasanbelliu
Bardhul Merkaj

Mystehak Çakaj
Arqile Çapo
Dhurata Hysaj
Adriana Poro
Sulo Xhemalaj
Flamur Muçaj
Ali Vathi
Ligor Pepa
Vjollca Kondi
Marie Hoxha
Jani Gjika
Vladimir Nushi
Aleksandër Vrushi
Sulo Seitaj
Natasha Mihali
Sotiraq Ziu
Skender Filaj
Vasil Prifti
Haxhi Gorica
Agron Hoxhaj
Besnik Hysi
Petrit Yzeiraj
Pavlina Pjetri
Nexhmije Sulovari
Avni Dervishi
Mimoza Vasa
Fiqirete Ahmeti
Barjam Binjaku
Faik Ferra
Jetnor Liçaj
Faik Hoxhaj
Agim Hysenj
Bashkim Belulaj
Dashuri Meraj
Thanas Spiro

Ilirjan Peshkëpia
Liri Godaj
Venetike Shametaj
Besim Kapaj
Astrit Hoxha
Safet Kanushi
Përparim Siqeca
Riza Ago
Pandeli Marko
Fuat Toro
Luan Oxa
Flamur Mataj
Vasil Duka
Bilbil Bozhaj
Myqerem Jaupaj
Pellumb Yzeiraj
Mbete Hajdari
Daniel Shkokota
Fatbardha Hysenaj
Vladimir Çepele
Erfane Çano
Perrie Shehaj
Anastasia Jaupaj
Nexhmie Hoxha
Zhaneta Gishto
Violeta Sinani
Astrit Hatija
Zenel Shurdha
Ylli Memlikaj
Llazar Prifti
Hazmi Hazizaj
Dhimitraq Goga
Vasil Prifti
Behar Cjapi
Hajdar Grëmi

MALLAKASTËR
Kujtim Veizaj
Faslli Hoxhaj
Adem Merdanaj
Gramoz Shehaj
Selam Ymeraj
Sami Saliaj
Gëzim Barjamaj
Fëllëzë Mejdani
Hair Skënderaj
Bashkim Muçaj
Difi Çelaj
GJIROKASTËR
Ziadet Sinanaj
Ylli Shehu
KORÇË
Vasil Zoja
Thanas Dhespollari
POGRADEC
Nexhat Dumani
Vasfi Topalli
Skender Abasllari
KUKËS
Qamil Neza
Maliq Sula
Fadil Shehu
Skënder Durollari
Meriman Cenaj
KURBIN
Pal Daçi
Kujtim Lazri
MIRDITË
Mark Gjeçi
Pal Përleka

SHKODËR
Kujtim Hajredini
Martin Sukullari
Bashkim Lleshi
TIRANË
Petrit Kutrolli
Sabri Shehaj
Luljeta Hyseni
Hajri Shehu
Haxhi Kodra
Arqile Cuca
Piro Beu
Berti Tona
Mustafa Memaj
Myrteza Çaushi
Jaho Saraçi
Imer Jata
Lek Hajdari
Demir Hasaj
Ali Zaimi
Hidajete Hysi
Lefter Jani
Besim Trezhnjeva
Beqir Haklaj
Nazif Kapaj
Rexhep Kamberaj
Maksim Likaj
Bashkim Sulaj
Manushaqe Fejzaj
Hodo Durmishi
Selim Joca
Sali Rexha
Sugare Qokaj
Rexhep Muzhaqi

Liman Muça
Ramadan Kordhaku
Petrit Xheleka
Liri Salija
Meleq Hamolli
Gezim Bali
Ali Deda
Sotir Losha
Batin Lala
Skënder Lala
Fetah Koldashi
Alush Haklaj
Sulejman Biçi
Ruzhdi Vejzi
Isa Domi
Zija Xhakoni
Sami Nenaj
Halil Roshi
Andoneta Mëhilli
Pëllumb Hazizaj
VLORË
Shadie Xhaferi
Myrte Elmazaj
Halim Lloja
Remzi Canaj
Liko Zotaj
Tomor Agalliu
Fitim Muçaj
Pasho Bejaj
SARANDË
Jollanda Koka
Xhafer Caca
Vasil Nikuli
Eli Nasto
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Mali i Zi në krizë politike për “Srebrenicën”

Borisov pranon se ka pak gjasa të formojë koalicion qeverisës

Katër muaj pas zgjedhjeve, Qeveria e kryeministrit
të Malit të Zi, Zdravko Krivokapiç, përballet me sfidën
më të madhe në raport me shumicën: kërkesën për të
shkarkuar ministrin e Drejtësisë,Vlladimir Leposaviç.
Krivokapiç njoftoi më 5 prill se ka kërkuar largimin e
Leposaviqit për shkak të qëndrimit të tij ndaj gjenocidit
në Srebrenicë. Më 26 mars, Leposaviç deklaroi para
Parlamentit të Malit të Zi se është i gatshëm të pranojë
se në Srebrenicë ka pasur gjenocid “kur një gjë e tillë
të vërtetohet pa dyshime”. Me këtë deklaratë, ai sfidoi
edhe legjitimitetin e Gjykatës së Hagës për ish-Jugosllavinë, e cila ka konstatuar se në Srebrenicë ka ndodhur
gjenocid. Sakaq, kreu i Lëvizjes Civile URA, Dritan
Abazoviç, pohoi se do të votonte për shkarkimin e
Leposaviç, por që pret të jap dorëheqje vetë.

Kryeministri i Bullgarisë, Boyko Borisov ka
bërë me dije se pas daljes së partisë së tij e para në
zgjedhjet e përgjithshme, është në përpjekje për të
krijuar një koalicion në mënyrë që të mundet më tej të
krijojë qeverisë, por gjithsesi është shprehur se është i
vetëdijshëm që një gjë e tillë është e vështirë të arrihet
dhe ka pak gjasa që të ketë sukses. Pas zgjedhjeve
të 4 prillit, Partia GERB e Borisovit do të jetë partia
me së shumti mandate në parlament, mirëpo jo aq sa
për të krijuar shumicën, pas fitores së 26.1 për qind të
votave.“Ne jemi të obliguar nga votuesit tanë, që na
kanë renditur të parët, të propozojmë një mundësi.
Nga komentet që kam dëgjuar, ka pak mundësi për
sukses. Nëse ju duhem, unë jam gati që të sigurojë
mbështetjen me 10 deputetë”, tha Borisov.

SHBA
kërkojnë
që dialogu
të jetë të
nëqeveriste
fokus të të dyja
palëve
Kumedhe
dheBEVishaj:
Nano
u detyrua
6 muaj
pa ministra

Ndërkombëtarët shtojnë presionet ndaj
Kurtit e Osmanit për dialogun me Serbinë,
raporte të ftohta mes dy qeverive
Sonila ELEZI

P

as përfundimit të procesit të
konstituimit të institucioneve të Kosovës pas zgjedhjeve parlamentare të 14
shkurtit edhe zyrtarët ndërkombëtarë, ashtu siç edhe pritej, kanë
nisur me deklaratat e tyre për të
nxitur një takim sa më të shpejtë mes
liderëve të Kosovës dhe Serbisë, në
përpjekje për të vazhduar procesin
e dialogut. Zëdhënësi i politikës së
Jashtme të Bashkimit Europian,
Peter Stano ka bërë të ditur së unioni është duke pritur një rifillim të
dialogut. “Ne e mirëpresim zgjedhjen e presidentes së re të Kosovës
dhe i shprehim urimet tona Vjosa
Osmanit. Përgëzojmë angazhimin
konstruktiv të një numri deputetësh
të opozitës që mundësuan që procesi
zgjedhor të përfundonte. Kosova
tani mund të përqendrohet në punët
e rëndësishme të saj. Ajo duhet të
çojë përpara reformat që lidhen me
anëtarësimin në BE dhe procesin
e dialogut që ndërmjetësohet nga
BE-ja”, deklaroi Stano. Edhe shefi i
diplomacisë Evropiane Joseph Borrel ka thënë se Kosova duket ta ketë
në fokus edhe dialogun me Serbinë.
Qëndrimi i krerëve
të Kosovës dhe Serbisë
Pavarësisht faktit që janë nën
presion të vazhdueshëm për të rifilluar bisedimet në kuadër të dialogut,
kryeministri i Kosovës Albin Kurti
dhe presidenti Serb Aleksandar
Vuçiç, duket se nuk e shohin si pri-

oritet një gjë të tillë. Kryetari i Parlamentit të Serbisë dhe udhëheqësi
i Partisë Socialiste të Serbisë, Ivica
Daçiç, deklaroi dje se dialogu midis Kosovës dhe Serbisë nuk varet
nga Albin Kurti dhe Vjosa Osmani.
Ish-zëdhënësi i Sllobodan Milosheviçit tha se udhëheqësit kosovar
mendojnë se në këtë formë “Serbia
e njeh Kosovën”. “Çfarë lloj dialogu
është ai, nëse ata nuk e njohin marrëveshjen e Brukselit”, tha Daçiç.
Ndërkohë presidentja e re e Kosovës,
zonja Vjosa Osmani ka deklaruar
se përparësia numër një në lidhje
me dialogun me Serbinë është pa
dyshim fati i të zhdukurve. "Për sa
kohë që nuk ka drejtësi për të gjitha
viktimat që janë marrë kaq mizorisht
peng dhe janë ende të listuara si të

Osmani dhe Kurti takim mbi
koordinimin institucional
Ditën e djeshme është zhvilluar një takim mes presidentes së re të Kosovës dhe
Kryeministrit Kurti. Takimi
është organizuar në kuadër të
koordinimit ndërinstitucional.
Të pranishëm kanë qenë edhe
ministrja e Jashtme Donika
Gërvalla, ministri i Mbrojtjes
Armend Mehaj, dhe ministrin
e Shëndetësisë, Arben Vitia.
Presidentja Osmani dhe kryeministri Kurti kanë diskutuar në
lidhje me nevojën e krijimit të
mekanizmave të përbashkët
koordinues në fushën e poli-

tikës së jashtme, mbrojtjes si
dhe çështjes prioritare të sigurimit sa më të shpejtë të vaksinave kundër COVID-19. Osmani dhe Kurti u dakorduan se
përpjekjet e përbashkëta, si dhe
adresimi i koordinuar i këtyre
temave, do të sjellë rezultate më
konkrete. Më tej ata u pajtuan
për bashkërendim të rregullt
institucional mes institucioneve
kyçe të Republikës së Kosovës
në realizimin e synimeve të
përbashkëta lidhur me forcimin
e subjektivitetit ndërkombëtar
dhe sigurinë kombëtare.

zhdukura, për sa kohë që nuk ka
drejtësi për ta, është e pamundur të
mendosh për paqen", tha Osmani.
Presidentja Osmani ka deklaruar
se dialogu është rruga që Kosova e
ka përpara, por siç ka thënë ajo, “ai
duhet të jetë i drejtë dhe i barabartë”.
“Paqja do të arrihet vetëm kur të
shohim pendesë nga Serbia, kur të
kërkojë falje ajo dhe kur të vendoset
drejtësi për ata që kanë pësuar nga
krimet e tyre”, ka thënë Osmani. Ajo
ka zhvilluar dje një takim me Ambasadorin e SHBA, Philip Kosnett.
“Presidentja Osmani po ashtu e siguroi Ambasadorin Kosnett që do të
angazhohet në plotni që të krijojë një
platformë të mirëfilltë të dialogut me
gjithë spektrin politik, duke cekur që
në këtë drejtim theks të veçantë do t’i

jap konsultimeve me opozitën si dhe
përfshirjen e tyre aktive në çështje
të interesit të veçantë për vendin”,
njoftoi presidenca. Ndërkohë sipas
Kushtetutës së Kosovës, dialogu politik do të udhëhiqet nga kryeministri i
sapozgjedhur Albin Kurti, por gjithmonë në bashkërendim dhe duke u
konsultuar me presidenten Osmani.
Gjykata Kushtetuese e Kosovës e ka
sqaruar një gjë të tillë vitin e kaluar.
Sakaq, kryeministri Kurti ka thënë
se për dialogun me Serbinë duhet
të vendosen katër parime. Siç ka
theksuar ai, duhet të pranohet realiteti i Kosovës së pavarur, duhet të
pranohet e vërteta nga Serbia për
krimet që ka kryer në Kosovë, të dyja
palët duhet të jenë të barabarta në
diskutim dhe që nga dialogu dhe nga
marrëveshja finale të përfitojnë qytetarët. Por, ndaj këtyre parimeve, ka
reaguar Zyra për Kosovën e Qeverisë
së Serbisë. Shefi i kësaj zyreje, Petar
Petkoviç ka theksuar se Kurti përmes
qëndrimeve të tija ka paralajmëruar
fundin e dialogut dhe anulimin e
gjithë asaj për të cilën është arritur
pajtimi në tavolinën e bisedimeve në
Bruksel. Ai ka thënë se “kërcënimet
e Kurtit se kusht për vazhdimin
e dialogut është që Beogradi ta
njohë Kosovën, t’i pranojë krimet e
pretenduara në Kosovë, në mënyrë
të drejtpërdrejtë e shembin dhe e
shkatërrojnë të ardhmen e dialogut
dhe gjetjen e kompromisit, sidomos
me qëndrimin e Kurtit se ai nuk do
të lejojë formimin e Asociacionit të
komunave me shumicë serbe”.

Haradinaj akuza deputetit të
LVV: Sekser për trafikim votash
Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush
Haradinaj ka akuzuar deputetin
e Lëvizjes Vetëvendosje, Salih
Zyba një sekser klasik, referuar
sipas Haradinaj ngjarjes së blerjes së votave nga Vetëvendosja
për zgjedhjen e Vjosa Osmanit
në krye të shtetit të Kosovës.
“Salih Zyba është sekser klasik
i cili ka marr përsipër në emër të
partisë së vet trafikimin e votave.
Kjo është e vërtetë dhe për këtë
njerëzit janë gjallë, gjithë janë
aty….nëse insiston e ballafaqojmë edhe me deputetët edhe me

ata që u ka shku në shpi…”, tha
Haradinaj. Edhe ditë më parë,
Haradinaj tha se Salih Zyba i
LVV-së ishte sekseri për vota të
Presidentes. Nga ana e tij, deputeti Zyba ka reaguar duke e
cilësuar retorikën e përdorur nga
Haradinaj si të pavërtetë dhe të
dëmshme.“Janë të pavërteta, janë
shpifje të nivelit më të ulët e nuk
konsideroj që z. Haradinaj do të
duhej të merrej me dezinformata.
Haradinaj merret me spekulime
me të pavërteta e kuptoj se mund
të jetë i dëshpëruar shkaku i rezultatit të zgjedhjeve”, tha Zyba.

OBRM-PDUKM: Zaev po
ndihmon narko-bosët
e Ballkanit
Parti opozitare maqedonase
OBRM-PDUKM, ka vijuar me
akuzat ndaj qeverisë, në lidhje
me trafikantët e drogës, të cilët
janë pajisur me pasaporta të
Maqedonisë. “Spasovski dhe
Zaev e nënvlerësojnë inteligjencën e popullit dhe mendojnë
se do të ecin tregimet e tyre, se
pasaportat dhe identitet e rreme
mund të sigurohen, pa pasur
ndihmë logjistike nga kryesia
e MPB-së”, thonë nga OBRMPDUKM.

Kosovë, nga 8 prilli
nis vaksinimi i
personave mbi 85 vjeç
Ministria e Shëndetësisë në
Kosovë ka njoftuar se vaksinimi
kundër koronavirusit i qytetarëve
mbi moshën 85-vjeçare, do të fillojë
më 8 prill. Procesi i vaksinimit të
personave në këtë moshë do të bëhet
në Prishtinë dhe në komunat tjera të
Kosovës ku sapo ka nisur ky proces.
Pas vaksinimit të kësaj kategorie,
vaksinimi i personave të moshave
80-84 vjeç do të nisë më 11 prill. Më
29 mars Kosova ka nisur fushatën
e imunizimit kundër koronavirusit.

Maqedoni, 51 viktima
dhe 1.302 raste të
reja me COVID-19

Ministria e Shëndetësisë së
Maqedonisë së Veriut, informon se
në 24 orët e fundit janë kryer 4.438
teste, ndërsa janë regjistruar 1.302
raste të reja me COVID-19. Instituti
për Shëndet Publik sot ka regjistruar 626 pacientë të shëruar nga
koronavirusi, Numri i përgjithshëm i
personave të diagnostikuar që nga fillimi i epidemisë është 137.728, numri
i pacientëve të shëruar është 111.765,
numri i vdekjeve është 4.072, ndërsa
numri i rasteve aktive është 21.891.

Haliti: Pati pazare politike
për zgjedhjen e presidentit
Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Xhavit Haliti
është shprehur se e respekton
Lëvizjen Vetëvendosje si shumicë parlamentare, por Kosova
sipas tij nga Republikë Presidenciale po kthehet në Republikë
Qeveritare. “Qeveritë, ministrat,
kryeministrat gjithmonë në
raport me Kuvendin kanë qenë
të papërgjegjshëm në tërësi dhe
unë kisha me thënë se Kosova
dhe disa vende të rajonit nuk
janë tërësisht Republika Parlamentare por janë më shumë
Republika Qeveritare. Qeveria

vendos për të gjitha çështjet
dhe kur ka nevojë reagon në
Kuvend që t’i bëjë votat për të
votuar ndonjë ligj ose rezolutë
e cila është e porositur ndoshta
për qëllime të caktuara”, tha
Haliti. SipasTelegraf, më tej ai ka
shtuar se e sheh si problematike
pamundësinë për të ndryshuar
Kushtetutën me këtë numër
votash që kanë dhe po ashtu
pamundësinë për të votuar disa
ligje dhe çështje të cilat kërkojnë
2/3 e votave. Deputeti mes tjerash
tregoi që e mbështet ndryshimin
e Ligjit për Zgjedhjet.
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Bisedimet mes SHBA dhe Iranit, konstruktive

Turqi, dënohen me burgim të përjetshëm 38 ish-ushtarakë

Zyrtarët amerikanë dhe iranianë i kanë konsideruar bisedimet që po zhvillohen në Vjenë të
frytshme, ndërsa të dyja palët si dhe nënshkruesit
e tjerë të marrëveshjes së vitit 2015 mbi programin
bërthamor të Iranit, po punojnë për ringjalljen e
saj. Zëdhënësi i Departamentit amerikan të Shtetit
Ned Price, tha se aktualisht nuk pritet të zhvillohen
negociata të drejtpërdrejta, por shtoi se Shtetet e
Bashkuara janë të hapura për to, pasi janë të hapura
për diplomaci. Ai tha se takimet në Vjenë janë një
hap potencialisht i dobishëm ndërsa po përpiqen
të përcaktojmë se çfarë janë të përgatitur të bëjnë
iranianët për t'u rikthyer tek kushtet e marrëveshjes,
e cila kufizon programin bërthamor të Teheranit në
këmbim të lehtësimit të sanksioneve.

Një gjykatë në Ankara ka dënuar ditën e djeshme
38 ish-zyrtarë të lartë ushtarakë me burgim të përjetshëm, në gjyqin për tentimet e dështuara për puç
më 2016. Gjashtë prej të pandehurve janë dënuar me
burgim të përjetshëm për “shkelje të kushtetutës”.
Dënimet me burgim të përjetshëm janë dënimet më
të ashpra në Turqi, prej shfuqizimit të rregullit për
dënim me vdekje më 2002. Për këtë lloj dënimi nuk
ka mundësi të lirimit me kusht. Gjykata ka dënuar
106 të pandehur tjerë me dënime mbi 16 vjet burgim
për shkelje të kushtetutës. AA raporton se në mesin e
akuzave tjera është përfshirë edhe tentimi për vrasje të presidentit. Një total prej 121 personave janë
shfajësuar për të gjitha akuzat. Gjyqi kundër 497
të pandehurve është zhvilluar nga tetori i vitit 2017.

EMA
fletdhe
mbi Vishaj:
gjetjet përNano
vaksinën
“AstraZeneca”
Kume
u detyrua
të qeveriste 6 muaj pa ministra

Pandemia, mpiksja e gjakut nga
“AstraZeneca” efekt anësor i rrallë,
Gjermania drejt izolimit, ja situata në Itali
Sonila ELEZI

K

omiteti i sigurisë i Agjencisë
Evropiane të Barnave, ashtu
siç edhe pritej është deklaruar ditën e djeshme në lidhje
me lidhjen midis vaksinës së krijuar
nga Oxford /AstraZeneca dhe mpiksjes
së gjakut të raportuar në disa raste.Të
martën, një zyrtar nga kjo agjenci, saktësisht kreu i EMA-s, Marco Cavaleri
në një intervistë të dhënë për italianen
“Il Messaggero”të publikuar dje, është
shprehur se ekziston një lidhje midis
vaksinës së AstraZeneca që shkakton
mpiksjen e gjakut te pacientët. EMA
ka deklaruar ditën e djeshme se është
gjetur një lidhje e mundshme ndërmjet vaksinës së AstraZenekas dhe një
çrregullimi të rrallë të trashjes së gjakut, pra mund të shkaktojë mpiksje të
pazakontë të gjakut me trombocite të
ulëta. Gjithsesi kjo agjensi ka sqaruar
se përfitimet të cilat vijnë nga vaksinimi
me dozat e kësaj vaksine janë shumë
më të mëdha se sa problemet që vijnë
si efekt anësor i saj. Në deklaratën e saj,
EMA ka bërë me dije se vaksina në fjalë
është e sigurt për përdorim tek personat
adultë pra mbi 18 vjeç. Gjithashtu sipas
EMA-s. rastet e raportuara për trashje
të gjakut tek personat e vaksinuar, kanë
qenë të personave të gjinisë femërore
në moshën 60 vjeçare, por se shkaqet
që çojnë në një komplikacion të tillë
ende nuk janë evidentuar dhe nuk
janë zbuluar. Ekspertët kanë rishikuar
disa dhjetëra raste që janë raportuar
në Evropë dhe Mbretëri të Bashkuar,
ku 25 milionë persona kanë marrë

vaksinën e kompanisë AstraZenenca.
“Rastet e raportuara të trashjeve jo të
zakonshme të gjakut, pas vaksinimit
me vaksinën e AstraZenecas, duhet
të renditen si efekte të mundshme
anësore të vaksinës”, ka thënë shefja
ekzekutive e agjencisë EMA, Emer
Cooke. Komiteti tha se kishte raportuar 18 vdekje në rishikimin e tij për 62
raste të CVST (një mpiksje në sinuset
që kullojnë gjakun nga truri) dhe 24
raste të trombozës së venës splankike
(në bark) që u raportuan në bazën e
të dhënave të BE. EMA u bëri thirrje
punonjësve të kujdesit shëndetësor
dhe njerëzve që marrin vaksinën të
qëndrojnë vigjilentë për mundësinë e
rasteve shumë të rralla të mpiksjes së
gjakut të kombinuara me nivele të ulëta
të trombociteve të gjakut që ndodhin
brenda 2 javësh nga vaksinimi.
Gjendja në Gjermani e Itali
Kancelarja Angela Merkel
mbështet kërkesat për një bllokim të
shkurtër dhe të ashpër në Gjermani për

Rouse: SHBA duhet të investojë
fuqishëm që të mbetet e para
Shefja e këshilltarëve
ekonomikë të Shtëpisë të
Bardhë, Cecilia Rouse tha dje
se SHBA duhet të investojnë
fuqimisht në përgatitjen e kapitalit njerëzor, modernizimin
e infrastrukturës si dhe në
kërkim-zhvillim për të mbetur
të afta për konkurrencë dhe
për të ruajtur statusin si ekonomia më e madhe e botës. Investimet amerikane në kërkim-zhvillim kanë rënë mbi 30% në
raport me prodhimin ekonomik që nga viti 1960, ndërsa
shpenzimet në infrastrukturë
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janë përgjysmuar në 50 vitet e
fundit, tha zonja Rouse në një
diskutim në Uashington. VOA
raporton se Rouse tha se SHBA
renditen në vend të fundit fare
në shpenzimet për përgatitjen
e kapitalit njerëzor krahasuar
me ekonomitë e zhvilluara.
Presidenti Biden siguroi miratimin e paketës së tij kundër
koronavirusit dhe tani po
përpiqet të sigurojë aprovimin
e paketës me vlerë 2.3 trilionë
dollarë për investime në infrastrukturë që premton të hapë
miliona vende pune.

të frenuar përhapjen e koronavirusit
pasi normat e infeksionit janë shumë
të larta, tha të mërkurën një zëdhënëse
e qeverisë gjermane. Gjermania po
lufton për të trajtuar një valë të tretë të
pandemisë dhe disa udhëheqës rajonalë kanë bërë thirrje për një bllokim të
shkurtër dhe të mprehtë ndërsa vendi
përpiqet të vaksinojë më shumë njerëz.
“Çdo thirrje për një bllokim të shkurtër
të njëtrajtshëm është e drejtë. Ne kemi
nevojë për një normë të qëndrueshme
nën 100”, tha zëdhënësja e qeverisë,
Ulrike Demmer, duke shtuar se Gjermania po shikonte një numër në rritje të
pacientëve të kujdesit intensiv. Shumica
e 16 kryeministrave të shtetit federal të
Gjermanisë ishin kundër sjelljes përpara të bisedimeve të planifikuara për 12
prill se çfarë veprimi do të ndërmerrte.
Ndërkohë në Itali situata ka qenë
goxha e tensionuar, kjo pasi ka pasur
përleshje midis qytetarëve dhe policisë.
Pronarët e restoranteve në Romë, por
dhe të tjerë të pakënaqur me masat

Të martën, një zyrtar
nga kjo agjenci, saktësisht kreu i EMA-s,
Marco Cavaleri në një
intervistë të dhënë
për italianen “Il Messaggero” të publikuar
dje, është shprehur
se ekziston një lidhje
midis vaksinës së AstraZeneca që shkakton mpiksjen e gjakut
te pacientët...

Kremlini: Do të mbajmë fuqinë
ushtarake në kufijtë me Ukrainën
Edhe pse ka ndikuar në një
atmosferë të tensionuar mes
Ukrainës, Rusisë dhe Perëndimit, Kremlini ka deklaruar
që do të vijojë të mbajë fuqinë
e saj ushtarake në kufijtë me
Ukrainën, për sa kohë që ta
shohë të përshtatshme. Tensioni
në kufirin Rusi-Ukrainë, vazhdon
të përshkallëzohet me deklaratat
reciproke. Së fundmi, Kremlini
(Pallati Presidencial i Rusisë) sot
deklaroi se për sa kohë që do ta
shohë të përshtatshme, Rusia e do
të mbajë fuqinë e saj ushtarake në
kufijtë me Ukrainën. Në deklaratë

“

epidemiologjike të qeverisë, për shkak
të të cilave nuk kanë punuar për javë
të tëra, u përleshën me policinë gjatë
protestës. Një oficer policie u plagos
në përleshjet e sotme të disa qindra
demonstruesve. Qytetarët protestuan
pa maska mbrojtëse dhe kërkuan që
qeveria t’i lejojë ata të punojnë përsëri.
Agjencia raporton se forcat e sigurisë
ndërhynë pasi protestuesit u përpoqën
të thyejnë kordonin e policisë dhe se
anëtarët e grupeve ekstreme të krahut të
djathtë ishin midis atyre që u mblodhën
që morën pjesë në trazirat. Restorantet,
baret dhe kafenetë në Itali janë të mbyllura të paktën deri në fund të prillit dhe
ato lejohen vetëm përmes shitjes në
banak ose shërbimit të dorëzimit.

ripërsëritet se prezenca ushtarake
atje nuk përbën një kërcënim për
jashtë. Ministri rus i Mbrojtjes,
Sergey Shoygu kishte njoftuar
dje se kishte filluar një inspektim
i planifikuar "i gatishmërisë për
luftë" në ushtri. Shefi i Shtabit të
Përgjithshëm i Ukrainës, Ruslan
Homçak më 30 mars tha se Rusia po dërgonte trupa në kufijtë
e Ukrainës me pretekstin e një
stërvitje. Kurse nga ana tjetër,
Kremlini, kishte deklaruar disa
herë se mobilizimi po ndodhte
brenda kufijve të vendit dhe në
përputhje me iniciativat e Rusisë.

Tajvani akuza Kinës: Na
janë premtuar miliona
doza vaksinash
Tajvani ka akuzuar Pekinin
për ofrim të vaksinave kineze
kundër koronavirusit, për t’i bërë
presion Paraguajit që të ndërpresë
lidhjet me këtë ishull. Ministri i
Jashtëm tajvanez Joseph Wu ka
pretenduar se Kina i ka premtuar
Paraguajit miliona doza të vaksinave, vendit që është goditur rëndë
nga pandemia. Pekini e konsideron
Tajvanin pjesë të Kinës. Kina ka
mohuar se ka përdorur vaksinat
për të bindur Paraguajin që të
ndryshojë qëndrim.

Mianmar, 581 te
vdekur dhe
2.750 të arrestuar
Në Mianmar, numri i të
vdekurve nga ndërhyrja e armatosur e forcave të sigurisë ndaj
protestat kundër grusht shtetit
ushtarak dhe ndalimit të anëtarëve
të zgjedhur të qeverisë është
rritur në 581. Në raportin ditor
të Agjencisë së Ndihmës për të
Burgosurit Politikë të Mianmar
(AAPP) deklarohet se në 24 orët
e fundit humbën jetën 11 persona.
Në raport shkruhet se 2 mijë e 750
persona janë arrestuar.

SHBA, shkon në mbi
556 mijë numri i të
vdekurve nga COVID-19

Numri i të infektuarve deri më
tani në SHBA, sipas të dhënave të
Universitetit Johns Hopkins ka
arritur në 30.849.137, me 62.531
raste të regjistruara në 24 orët e
fundit. Numri i të infektuarve deri
më tani, sipas të dhënave të universitetit, ka arritur në 30.849.137,
me 62.531 raste të regjistruara në
24 orët e fundit. Aktualisht, shteti i
Kalifornisë është më i godituri në
SHBA, me mbi 3,68 milionë raste të
konfirmuara dhe 59.887 të vdekur.

BE: Propozim mbi ndihmën
financiare për sirianët në Turqi
Bashkimi Evropian do të
paraqesë një propozim lidhur me
ndihmat financiare në çështjen
e mbështetjes së sirianëve që
strehon Turqia. Në konferencën
për media, zëdhënësve të Komisionit Evropian iu drejtuan pyetje
lidhur me detajet për ndihmat
financiare ndaj sirianëve nëTurqi,
Jordani dhe Liban, pas takimit
që presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen
dhe presidenti i Këshillit Evropian, Charles Michel zhvilluan
në Ankara me presidentin turk
Erdogan. Ana Pisonero, një prej

zëdhënëseve iu përgjigj pyetjes
nëse ndihmat për sirianët nëTurqi
do të ofrohen sipas Marrëveshjes
së Migracionit të 16 marsit 2016
apo nëpërmjet ndonjë mënyre
tjetër. "Në takimin e Samitit që
liderët e BE-së mbajtën në fund
të marsit, KE-ja është ngarkuar
me detyrën për vazhdimin e ndihmave financiare për sirianët në
Turqi", tha Pisonero. "Aktualisht
është herët për të folur rreth
nivelit të ndihmës dhe se çfarë
mjeti ndihmues do të përdoret",
theksoi Pisonero e cila tha se së
shpejti do të përgatitet propozimi.
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Vladimirdhe
Gjuta
u fajësua
përuarmëmbajtje
pa leje 6 muaj pa ministra

Gjykata e Tiranës dënon me 5 vite burg
Vladimir Gjutën, u kap me armë zjarri
pranë selisë së Partisë Socialiste
Albiona LIPO

Kundërshtuan policët me dhunë,
arrestohen dy persona në Berat

G

jykata e Tiranës ka
rikthyer në skenë
emrin e Vladimir
Gjutës, pasi dje e
ka dënuar me 5 vite burg për
veprën penale të armëmbajtjes pa leje. Gjuta u arrestua
në 10 Shkurt të vitit 2020
pranë selisë së Partisë Socialiste. Referuar ngjarjes
në fjalë kujtojmë se ai u
konstatua nga efektivët e
Gardës i armatosur me një
pistoletë, të cilët ndërhynë
duke e ndaluar. Efektivët e
Gardës ishin pranë selisë së
PS për të garantuar sigurinë
e Kryeministrit, i cili në atë
kohë ndodhej në selinë e
Partisë Socialiste për të drejtuar mbledhjen e Kryesisë.
Më përpara gardistët kishin
krijuar dyshime për lëvizjet e
Gjutës, i cili mbante një kapele dhe një çantë ku kishte
afro 100 mijë Euro, ndërsa
pistoleta iu gjet në brez. Ajo
kishte një fishek në gojë, gati
për të qëlluar dhe karikatorin
e mbushur plot. Në momentin që është kapur Gjuta
është justifikuar me faktin
që kishte shumë hasmëri
edhe për këtë arsye kishte
marrë armën për vetëmbrojte. Në atë kohë ai ka sqaruar gjithashtu se paratë ia
kishte dhënë familja dhe ai
po shkonte në Exchange për
t’i këmbyer. Ndërkohë avokati i Gjutës, më parë, mësohet
të ketë thënë se klienti i tij
nuk kishte për qëllim që t’i
bënte atentat kryeministrit
Edi Rama, por po thyente
disa para, të cilat i duheshin
për të hapur një biznes në
Shqipëri. Ndërsa përsa i
përket shumës së madhe të
lekëve që iu gjetën në çantën
"Gucci", avokati mësohet të
ketë thënë se i ka fituar me

Dy persona janë arrestuar dje në Berat për shkak se dhunuan policët teksa ishin duke kryer detyrën. Policia njofton se një
44-vjeçar dhe një tjetër 19-vjeçar nuk pranuan që t’i dorëzojnë
policëve dokumentacionin e mjetit.Tashmë materialet për ta janë
referuar në prokurori.“Specialistët e Sektorit për Qarkullimin
Rrugor u bë arrestimi në flagrancë i shtetasve: B.Q., 44 vjeç dhe
B. Q., 19 vjeç, të dy banues në lagjen Çlirim, Berat. Këta shtetas,
në vendin e quajtur “Dogana”, gjatë kontrollit të ushtruar nga
shërbimet e Policisë në pikën e kontrollit, nuk kanë pranuar të
tregojnë dokumentacionin e mjetit dhe i kanë kundërshtuar ata
me dhunë. Materialet u referuan në Prokurorinë pranë Gjykatës
së Shkallës së Parë Berat, për veprën penale “Kundërshtimi i
punonjësit të policisë së rendit publik””, deklaron policia.

Shfrytëzonin punëtorët për tendera,
arrestohen 4 shqiptarë në Itali

“

Gjuta u arrestua në 10 Shkurt
të vitit 2020 pranë selisë
së Partisë Socialiste. Referuar
ngjarjes në fjalë kujtojmë se ai u
konstatua nga efektivët e Gardës
i armatosur me një pistoletë, të
cilët ndërhynë duke e ndaluar...

punën në Angli. Por, vetë Gjuta ka deklaruar se nuk kishte
qëllim që të kryente atentat
ndaj kryeministrit, pasi ka
simpati për Ramën, por dhe
Berishën si politikanë, siç
ka edhe për ish-presidentin
amerikan, George Bush.
Gjuta është dënuar për dy
vepra penale “Mbajte pa leje
të armëve” dhe “Prodhim,
mbajtja pa leje e armëve
të ftohta”. Ai gjithashtu ka
edhe një çështje tjetër penale,
e cila është në proces në
Gjykatën e Tiranës. Ndërsa
akuzohet për ushtrim dhune

ndaj kushëririt të tij, të cilin
e ka goditur duke i shkaktuar
fraktura të rënda.
E shkuara e Vladimir Gjutës
Gjuta është një personazh shumë i njohur për
policinë pasi emri i tij është
lakuar edhe si personi që i
vendosi tritol farmacisë së
babait të ish-ministrit Saimir
Tahiri. Ai kishte kërcënuar
ish-ministrin me një mesazh
në numrin e tij personal.
“Lëre të qetë familjen Gjuta,
ndryshe do të kesh pasoja”,
shkruhej në mesazhin pas të
cilit Tahiri u mor në mbrojtje

nga forcat RENEA. Ndërsa
disa kohë më pas, Gjuta u
arrestua për dhunë ndaj
babait të tij, duke thyer edhe
masën e "Arrestit shtëpiak",
por u lirua sepse familjarët nuk ngritën kallëzim
penal. Më tej në dosje thuhet se me 31 janar 2020, i
paraburgosuri ka tentuar të
godasë me grusht shefin e
regjimit, por duke qenë se
ai është shmangur, Gjuta e
ka kafshuar në dorë. Oficeri
i policisë shpjegon se Gjuta
i kishte kërkuar takim pasi
donte të dinte se kush i
kishte dërguar ushqime si
dhe një kartë telefoni. Me
të hyrë në regjim shpjegon
ai, i paraburgosuri reagoi
ashpër dhe tentoi ta godiste.
Aktualisht Gjuta ndodhet në
sektorin e observimit, pasi
është problematik si me
bashkëvuajtësit ashtu edhe
me punonjësit e policisë. Pas
një sërë hetimesh dhe nisur
nga provat e paraqitura nga
institucioni akuzës, Gjykata
e Tiranës caktoi një masë të
re sigurie “Arrest me burg”
për të paraburgosurin.

Katër sipërmarrës shqiptarë u arrestuan dje nga autoritetet italiane me akuzën se shfrytëzonin punonjësit e
tyre. Sipas mediave italiane, shqiptarët e arrestuar janë
E. H., G. H. dhe G. S., e V.S., ndërsa për 6 shqiptarë të tjerë
është caktuar masa e sigurisë “Arrest shtëpiak”. Hetimet
e policisë italiane kanë zbardhur se ata ishin pronarë
të shtatë kompanive me aktivitet në kantierin detar të
portit Maghera në Venezia. Në ofiçinat e tyre ata kishin
punësuar rreth 200 punonjës. Këta të fundit, me kombësi
të ndryshme, shqiptarë, rumunë dhe azilkërkues, për të
marrë lejen e qëndrimit, por dhe italianë nga jugu i Italisë,
paguheshin me paga minimale dhe u mohohej pagesa
e orëve të punës jashtë orarit, e drejta e pushimeve të
paguara, duke u limituar në një pagë minimale të vendosur
nga sipërmarrësit shqiptarë.

Përplasen tre makina në “Rrugën e
Kombit”, plagosen rëndë dy vajza
Një tjetër aksident ka ndodhur paraditen e djeshme në
Rrugën e Kombit, me pasojë plagosjen e dy vajzave. Sipas burimeve, tre automjete janë përplasur në aksin rrugor Milot-Rubik.
Përplasja mes mjeteve ka qenë e fortë, duke bërë që të plagosen
shoferja dhe pasagjerja e njërës makinë. Nga të dhënat e para,
bëhet me dije se dy shtetaset e plagosura ndodhen në gjendje të
rëndë shëndetësore, ndërsa policia ka mbërritur në vendngjarje
dhe po kryen ekspertizën. Burime paraprake gjithashtu bëjnë
me dije se shkak i aksidentit ka qenë moszbatimi i rregullave
të qarkullimit rrugor. Kujtojmë që dy ditë më parë një tjetër
aksident i rëndë është regjistruar në Lushnjë, ku dy persona
kanë ndërruar jetë. Ngjarja ndodhi orës 18:30, në aksin rrugor
Lushnjë-Krutje, në fshatin“Gurrëz e vogël”.

Mashtruan qytetarët me viza pune në Britani,
arrestohet një grua, në kërkim dy bashkëpunëtorët
Një 39-vjeçare ka rënë në prangat e
policisë paraditen e djeshme në Tiranë dhe
janë shpallur në kërkim dy persona të tjerë,
pasi akuzohen për mashtrim. Me një njoftim
për mediat, Policia bën me dije se 39-vjeçarja me inicialet E. T., banuese në Fier, në
bashkëpunim me dy personat e shpallur në
kërkim, mashtronin persona të ndryshëm
duke i marrë shuma të konsiderueshme
parash, me premtimin për pajisjen me
vizë pune për në Mbretërinë e Bashkuar.
Po ashtu ata premtonin edhe pajisjen me
certifikatë të falsifikuar të gjuhës angleze.
Në cilësinë e provës materiale policia sekuestroi shuma të konsiderueshme parash

në euro dhe në lekë, si dhe 2 aparate celular. Si dhe materialet procedurale i kaluan
Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së
Parë Tiranë, për veprat penale “Mashtrimi”,
“Falsifikimi i dokumenteve” dhe “Ushtrim
pa licencë i veprimtarisë financiare”. “Operacioni i zhvilluar nga Seksioni i Krimit
Ekonomik dhe Financiar, në bashkëpunim
me Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Tiranë.
Mashtronin shtetas të ndryshëm duke i
marrë shuma të konsiderueshme parash,
me premtimin për pajisjen me vizë pune për
në Mbretërinë e Bashkuar, vihet në pranga
një shtetase, shpallen në kërkim 2 të tjerë.
Specialistët e Seksionit për Hetimin e Krim-

it Ekonomik dhe Financiar, në bashkëpunim
me Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Tiranë,
finalizuan me sukses operacionin policor
të koduar “Udhëtimi i sigurt”, në kuadër të
të cilit bënë ndalimin e shtetases E. T., 39
vjeçe, banuese në Fier. Si dhe u shpallën
në kërkim shtetasit me inicialet E. M. dhe
J. D. (për arsye hetimore nuk jepen të dhëna të tjera)”, thuhet në njoftimin për shtyp
nga policia. Policia e Durrësit ka arrestuar
dje një 46-vjeçar, i cili ka tentuar të kalojë
kufirin me dokumente të falsifikuara. Bëhet
fjalë për të arrestuarin me iniciale H. A.,
46 vjeç, pasi në PKK Durrës, i cili pritet të
përballet me akuzën për këtë vepër penale.
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Dy të rinjtë,
të dënuar
më parë
për vjedhje6 muaj pa ministra

Dyshohet se vranë 43-vjeçarin në Greqi,
arrestohen 2 të rinj në Korçë, në Lezhë prangoset
46-vjeçari i dënuar në Itali për grup kriminal
Albiona LIPO

Sherr në Tiranë, qëllohet me thikë
adoleshenti, 2 të arrestuar

D

y autorët e dyshuar për një vrasje
të ndodhur në maj
të vitit që shkoi
në Selanik, janë vënë dje në
pranga. Bëhet fjalë për personat e identifikuar si O. Xh.
dhe M. G., të cilët rreth një
vit më parë, në bashkëpunim
me R. T., dyshohet të kenë
vrarë me thikë në Selanik
të Greqisë, një 43-vjeçar
nga Korça. Për këtë ngjarje
policia jep detaje se bashkëpunëtori në krim R. T.,
është arrestuar më herët nga
autoritetet greke. Ndërsa dy
të rinjtë që u arrestuan dje
rezultojnë të dënuar më parë
për vjedhje. Nuk dihet ende
nëse ka autorë të tjerë të
përfshirë në këtë ngjarje, për
këtë arsye hetimet janë duke
vijuar. Sakaq theksojmë se
ndaj të arrestuarve, Gjykata
e Rrethit Gjyqësor Korçë ka
caktuar masën e sigurisë
“Arrest në burg” për veprën
penale “Vrasja me dashje” kryer në bashkëpunim.
“Strukturat policore në DVP
Korçë, me mbështetjen e
strukturave hetimore të Drejtorisë së Përgjithshme të
Policisë së Shtetit, nën drejtimin e Prokurorisë Korçë, në vijim të hetimeve
disamujore të kryera për
dokumentimin me prova
ligjore të ngjarjes së ndodhur më datë 18.05.2020, në
Selanik, Greqi, ku pas një
konflikti të çastit mbeti i
vrarë 43-vjeçari S. D., nga
Korça, finalizuan operacionin policor të koduar “Radaneci 2021”, si rezultat i të
cilit u bë kapja dhe ndalimi
i shtetasve O. Xh., 24 vjeç
dhe M. G., 32 vjeç, banues
në Korçë (të dy të dënuar
më parë për vjedhje). Këta
shtetas, në bashkëpunim

Një sherr mes adoleshentëve ka përfunduar me një
të plagosur ditën e djeshme në Tiranë, ndërsa autorët
janë arrestuar. Sipas policisë ngjarja ka ndodhur konkretisht rreth orës 15:15 në rrugën e “Kavajës” në afërsi
të një lokali ku si pasojë e një konflikti të çastit, policia
jep detaje se adoleshentët e identifikuar me iniciale K.
K., 17 vjeç dhe M. T., 16 vjeç, kanë goditur me thikë A.
B., 16 vjeç, i cili u dërgua në spital dhe ndodhet nën kujdesin e mjekëve. Sakaq, shërbimet e Forcës së Posaçme
“Shqiponjat” kanë bërë kapjen dhe shoqërimin e dy të
dyshuarve si autorë të ngjarjes në Komisariatin e Policisë
Nr.2. Ndërsa, grupi hetimor vijon punën për sqarimin e
plotë të rrethanave të ngjarjes.

Kultivim i bimëve narkotike dhe
vjedhje, 3 të arrestuar në Vlorë

“

Bëhet fjalë për personat e identifikuar si O. Xh. dhe M. G., të cilët
rreth një viti më parë, në bashkëpunim
me R. T., dyshohet të kenë vrarë me thikë
në Selanik të Greqisë, një 43-vjeçar nga
Korça. Për këtë ngjarje policia jep detaje
se bashkëpunëtori në krim R.T., është arrestuar më herët nga autoritetet greke...

mes tyre, pas një konflikti të
çastit, kanë vrarë me mjet të
mprehtë (thikë), në Selanik,
shtetasin S. D”, thuhet në
njoftimin për shtyp nga
policia. Ndër të tjera policia
njofton se arrestimi i të rinjve lidhur me këtë ngjarje të
rëndë është bërë në kuadër
të operacionit të koduar “Radaneci 2021”. Ky operacion
është kryer nga strukturat
policore të DVP Korçë, me
mbështetjen e Drejtorisë
së Përgjithshme të Policisë
së Shtetit, nën drejtimin
e Prokurorisë së Rrethit
Gjyqësor Korçë. Ndërsa,

materialet në ngarkim të
tyre i kaluan Prokurorisë
pranë Gjykatës së Shkallës
së Parë Korçë, për veprime
të mëtejshme.
Në Lezhë prangoset
46-vjeçari i dënuar në Itali
Gjatë ditës së djeshme
policia ka bërë të mundur
edhe arrestimin e 46-vjeçari
në Lezhë, i cili ka qenë
në kërkim ndërkombëtar,
për disa vepra të rënda penale, mes të cilave ajo më
kryesorja përfshirja në një
grup kriminal. Ndër të tjera
policia jep detaje se ndaj tij
togat e zeza të Firences kanë

vendosur 11 vite e 7 muaj
burgim. Tashmë 46-vjeçari i
arrestuar pritet të ekstradohet drejt Italisë ku do të japë
llogari lidhur me pesë vepra
të rënda penale. “Strukturat
e Drejtorisë Vendore të Policisë Lezhë, në bashkëpunim
dhe me Interpol Tirana, në
vijim të punës për kapjen
e personave të shpallur në
kërkim ndërkombëtar, në
bazë të informacioneve të
siguruara në rrugë policore, kanë bërë të mundur
lokalizimin, kapjen dhe arrestimin provizor, me qëllim
ekstradimin drejt Italisë, të
shtetasit: Ermir Lekstakaj,
46 vjeç, banues në fshatin
Balldre, Lezhë. Ky shtetas
ishte shpallur në kërkim
ndërkombëtar nga Interpol Roma, pasi Gjykata e
Firences/ Itali e ka dënuar
me 11 vite e 7 muaj burgim,
për veprat penale “Trafikimi i lëndëve narkotike”,
“Pjesëmarrje në grup kriminal “, “Plagosja”, “Rrëmbim
personi” dhe “Kundërshtim
i punonjësit të Policisë ”
parashikuar nga Kodi Penal
italian”, deklaron policia.

Tre persona kanë rënë dje në pranga pasi akuzohen për
kultivim droge dhe vjedhje. Policia njofton se njëri është arrestuar pasi dyshohet se po përpiqej të mbillte kanabis pranë
shtëpisë, ndërsa dy qytetarë të tjerë janë vënë në pranga, për
veprën penale të vjedhjes.“Specialistët për Hetimin e Narkotikëve arrestuan në flagrancë shtetasin M. M., 35 vjeç, banues
në fshatin Bashaj,Vlorë. Specialistët për Hetimin e Krimeve në
Komisariatin e PolicisëVlorë arrestuan në flagrancë shtetasin
E. M., 36 vjeç, banues në lagjen “Kushtrim”, Vlorë, pasi në
lagjen “Pavarësia”, ka vjedhur dy bateri gjeneratorësh të një
kompanie private. B. B., 31 vjeç, banues në lagjen“Lef Sallata”,
Vlorë, për veprën penale “Përvetësimi i parave ose mallrave
që rrjedhin nga vepra penale ose veprimtaria kriminale”, pasi
ka marrë dy bateritë e vjedhura”, deklaron policia.

U kapën me drogë dhe të dehur në
timon, arrestohen 5 persona
Policia speciale në kryeqytet kanë arrestuar dje 5 persona
pasi anë kapur me drogë dhe duke drejtuar mjetin në gjendje
të dehur. Policia njofton se arrestimi i tyre është bërë gjatë kontrolleve flagrancë të ushtruara në zona të ndryshme të policisë.
“Specialistët për Hetimin e Narkotikëve bënë arrestimin në
flagrancë të shtetasit Rr. H., 25 vjeç, pasi gjatë kontrollit fizik të
ushtruar nga punonjësit e Forcës së Posaçme“Shqiponjat”iu gjet
dhe iu sekuestrua një sasi me lëndë të dyshuar kanabis dhe 1
armë e ftohtë. Specialistët e Qarkullimit Rrugor bënë arrestimin
në flagrancë të shtetasve. B.S., 38 vjeç dhe Sh. I., 48 vjeç, pasi u
kapën në flagrancë duke drejtuar mjetet përkatëse në gjendje
të dehur ; B.L., 24 vjeç, pasi u kap duke drejtuar mjetin pa lejen
përkatëse ; Xh. H., 29 vjeç, pasi duke drejtuar mjetin në gjendje
të dehur është përfshirë në një aksident”, deklaron policia.

Arrestohet një tjetër pjesëtar i grupit të grabitësve kibernetikë,
zhvatnin qytetarët përmes mashtrimeve në internet
Një tjetër pjesëtar i grupit të grabitësve
kibernetikë, i cili u shkatërrua disa ditë më parë
në Pogradec, është arrestuar dje në kuadër të
operacionit “KAMELEONËT 2”. Bëhet fjalë
për të arrestuarin A. M., i cili dyshohet se ka
bashkëpunuar me 6 të arrestuarit e tjerë duke
mashtruar qytetarët, nëpërmjet rrjeteve sociale
me qëllim përfitimin e shumave të konsiderueshme të parave. Uniformat blu në Pogradec
japin detaje se ata vendosnin në dispozicion
të personave të interesuar llogari bankare apo
të dhëna personash kryesisht me probleme
shëndetësore, të cilët do të ishin përfitues të
donacioneve dhe më pas tërhiqnin paratë nga
institucione të ndryshme financiare.Theksojmë

se tërheqja e parave bëhej përmes profileve të
rreme në rrjetet sociale, por edhe dhënies së të
dhënave false për dërgimin e donacioneve, me
qëllim që të mos gjendeshin në rast se organet
ligjzbatuese do të viheshin në dijeni të këtij
aktiviteti kriminal.Tashmë të rinjtë pritet të përballen me akuzat për veprat penale“Mashtrimi
kompjuterik”dhe“Falsifikimi kompjuterik”. Po
ashtu policia thekson se banda e mashtruesve
kibernetike për një periudhë rreth 6-mujore,
kanë arritur të marrin qindra transaksione
financiare nga shtetas shqiptarë ose jo, të cilët
janë me banim në territorin e Shqipërisë, por
dhe jashtë saj. Gjatë kontrollit të ushtruar në
banesat e të rinjve janë sekuestruar në cilësinë

e provës materiale aparate celular, dokumente
tërheqjesh monetare, një sasi lënde narkotike
e dyshuar si kokainë etj. Ndërsa, aktualisht po
punohet me ritme të shpejta për zbardhjen e
plotë të këtij aktiviteti kriminal dhe evidentimin
dhe vendosjen përpara drejtësisë edhe të personave të tjerë të implikuar në këtë aktivitet në
të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë.
Theksojmë se, në këtë operacion u kryen veprimet procedurale përkatëse dhe materialet
hetimore u dërguan në Prokurorinë Pranë
Gjykatës së Shkallës së Parë Pogradec, për
vazhdimin e veprimeve të mëtejshme hetimore
dhe procedurale, për veprat penale“Mashtrimi
kompjuterik” dhe “Falsifikimi kompjuterik”.
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E vërteta italiane për Beketin

Nga Fatos ÇOÇOLI

A

fër gjashtë vite
më parë, në fillim
të qershorit 2015,
një gjykatë e jona
(nuk e dimë ende cila, ngaqë
ka heshtje të plotë nga shteti
ynë), lëshoi një mandat arresti
ndërkombëtar për Françesko
Beketin (në italisht Francesco
Becchetti). Ky qytetar italian,
në rolin e sipërmarrësit të huaj, ka marrë nga
shteti ynë në vitin 1997 licencën për të ndërtuar
hidrocentralin e Kalivaçit. Për 17 vite rresht, ky
italian i zgjuar është specializuar në hedhjen
në gjyqe ndërkombëtare të partnerëve që bënte
për vetë për ndërtimin e hidrocentralit, gjigantin shtetëror italian të energjisë “ENEL” dhe
superbankën gjermane Deutsche Bank. Në 6
vitet e fundit, eksperiencën e tij të vyer në gjyqe
ndërkombëtare e vuri në provë me shtetin tonë,
pasi gjykata jonë kishte nxjerrë mandatin
ndërkombëtar për ta arrestuar dhe për ta sjellë
të gjykohej në Shqipëri. Po pse gjykata jonë
donte ta arrestonte? Kjo nuk ka të bëjë fare
me faktin se ky sipërmarrës kishte hapur tek
ne një kanal privat televiziv, kanalin “Agon”.
Sipas prokurorisë sonë (në gjyqin që nuk
njohim cila gjykatë e jona e ka bërë), të cituar
nga mediat italiane dhe konkretisht nga gazeta
“Fakti i ditës”, shkrim i gazetarit italian Lorenzo Bagnoli me titull“Agon Channel-mashtrime
miliona euro dhe riciklim i jashtëzakonshëm
parash: akuzat ndaj Beketit”, të datës 14 dhjetor 2015 në gazetën italiane “Fakti i ditës”
(https://www.ilfattoquotidiano.it/2015/12/14/
agon-channel-truffe-milionarie-e-enormericiclaggio-le-açuse-a-Becchetti/2303476/),
Beketi ka kryer veprat penale të falsifikimit të
dokumenteve, përvetësimit, pastrimit të parave dhe të evazionit fiskal. Sipas vetë Beketit,
në një intervistë dhënë me telefon gazetës së
njohur italiane “La Repubblica (Republika)”
më datën 10 qershor 2015, i intervistuar nga
gazetari FabioTonacci (https://www.repubblica.
it/cronaca/2015/06/10/news/Becchetti_io_vittima_innocente_del_governo_albanese_ma_
non_chiudero_agon_-116527705/), “Për gjithë

këtë riciklim të jashtëzakonshëm parash, ka
vetëm katër rreshta në mandatin e arrestit
ndërkombëtar ndaj meje”. Duke mos patur të
dhënë tjetër, na bie të mendojmë se vendimi i
gjykatës sonë është të paktën jo shumë profesional nga këndvështrimi i krimit financiar dhe
ekonomik (të supozuar) të Beketit, përderisa
arsyetohet vetëm në katër rreshta. Shkrimi tek
gazeta “Fakti i ditës” na thotë diçka më shumë.
Sipas gazetarit Bagnoli, “Sipas gjyqtarëve
shqiptarë, perandoria e sipërmarrësit Francesco Becchetti do të ndërtohej në "një sistem
të madh riciklimi" dhe në mashtrime prej
miliona eurosh. Mashtrimet në të cilat pala
e dëmtuar dhe mashtruesi përkojnë: ata janë
gjithmonë kompani të lidhura me Becchetti-n.
Me këtë sistem Becchetti mblodhi 38 milionë
euro në Shqipëri dhe duhej t’u paguante taksa
autoriteteve tatimore shqiptare për këto pesë
pagesa që ka përfituar për hidrocentralin e
Kalivaçit. Sipërmarrësi arriti të bëjë pasuri
me hedhjet në gjyq për mosmarrëveshje të
shpikura (midis kompanive të tij) dhe ortakëve
në investim, përmes transaksioneve të kontraktuara me çmime të fryra (po midis kompanive
të tij). Po si e bënte? Becchetti nuk ishte kurrë i
vetmi që paguante rimbursimet ndaj punëve të
shpikura: në gjykatë ai sillte gjithnjë partnerët
e tij. Kjo është ajo që ne lexojmë në materialet
e prokurorisë shqiptare për “italianin më të
famshëm të Shqipërisë”, themeluesi i kanalit
të parë të transmetuar në Itali me seli në anën
tjetër të Adriatikut,“Agon Channel”. Që nga 26
tetori 2015, Becchetti është nën arrest shtëpiak
në Londër, pikërisht pas fazës së parë të hetimit shqiptar. Nga Tirana gjykata ka aplikuar
për ekstradimin e tij. Sipas akuzës shqiptare, i
gjithë sistemi fillon pikërisht me“Kge (Kalivaç
Green Energy)”, një kompani përmes së cilës
Becchetti thoshte se dëshironte të ndërtonte
një digë mbi luminVjosa në grykën e Kalivaçit,
në jug të vendit. Me digën, projekti i Becchetti-t ishte të ndërtonte një instalim elektrik
(hidrocentral) me fuqi 80 megavat. Ishte viti
1997 kur kontraktorit iu dha licenca. Megjithatë, punimet nuk kanë përfunduar kurrë.
Kompania është 100 për qind e kontrolluar
nga shoqëria “Hydro shpk.”, e cila nga ana
e saj në vitet 2007-2013 ishte 55 për qind në

pronësi të familjes Becchetti, kompania “Beg
sha (Becchetti Energy Group” dhe 45 për qind
në pronësi të bankës gjermane Deutsche Bank.
Sot ajo i përket vetëm“Beg”.“Keg”pagoi për të
kryer punën (ndërtimin e digës dhe hidrocentralin) kompaninë“Energij”, një kompani tjetër
familjare (ku aksioneri kryesor është shoqëria
“Costruzioni srl”, në pronësi të nënës së Becchettit). Sipas gjyqtarëve shqiptarë, çmimet
me të cilat “Keg” ka kontraktuar punimet janë
shumë të larta, madje 23 herë sa vlera reale. Një
mënyrë për të pastruar paratë, sipas gjykatësve
shqiptarë, duke e drejtuar pastrimin në mes të
kompanive të tij. Sistemi i mosmarrëveshjeve
fillon në vitin 2007 dhe vazhdon deri në vitin
2013. Në vitin 2009, Bechhetti i kërkon “Kge”
kompensim prej 48 milionë eurosh për 911
ditë punë që nuk janë paguar kurrë. Dhoma
e Arbitrazhit Shqiptar (Medart) është dakord
me kompaninë “Energij”, por sipas gjyqtarëve
shqiptarë, vendimi i kësaj dhome arbitrazhi
bazohet në dokumente të falsifikuara. Puna
nuk është bërë kurrë, argumenton prokuroria
shqiptare. Garantë ishin Beg dhe Deutsche
Bank, aksionerë të “Hidro shpk”. Përveç arbitrazhit në Shqipëri, Becchetti ka hapur gjyqe
ndërkombëtare për partnerët e tij ndërkombëtarë. Tre prej të cilave me Deutsche Bank,
një partner në Hydro shpk, e akuzuar për neglizhence dhe mos përmbushje të detyrimeve
të veta kontraktuale. Deri më tani asgjë nuk
ka dalë në hetimin shqiptar, por ato mbeten
hije në historinë e Becchetti-t, pasi gjyqet
datojnë në të njëjtën periudhë mbi të cilën
punon prokuroria shqiptare. Dy nga tri gjyqet
ndërkombëtare (arbitrazhet) të tij përfunduan
me humbjen e bankës gjermane, e cila i pagoi,
sipas mediave, 159 milionë euro Becchetti-t. Në
buxhetet zyrtare vetëm 29 milionë janë gjetur
në nëntor 2011, ndërsa për mosmarrëveshjet
me ENEL (sipërmarrësi Becchetti me gjyqet
kundër ENEL ka kërkuar dëmshpërblime mbi
440 milionë euro, që nga viti 2012) në raportet
e Deutsche Bank nuk përmendet asnjëherë
shifra e dakordësuar në fund”.
Këtë thotë gazetari italian dhe në tërësi
mediat e ndryshme italiane që i referohen
rastit. Nga shteti ynë, nga Avokati i Shtetit
që duhet të kurojë interesat tona, nuk kemi

asnjë komunikim publik. Ky sipërmarrës, i
kërkuar me mandat arresti ndërkombëtar
nga një gjykatë e jona, i ndodhur në arrest
shtëpiak në Londër që nga 26 tetori 2015,
për shkak të këtij mandati, na ka paditur si
shtet. Na ka paditur në gjykatën e Bankës
Botërore, të quajtur Qendra Ndërkombëtare
e Zgjidhjes së Mosmarrëveshjeve për Investimet. Është një gjykatë e mirëfilltë, me
vendime të detyrueshme për t’u zbatuar nga
shtete anëtare të Bankës Botërore. Edhe
ne jemi një shtet anëtar dhe kemi përfituar
gjatë 26 viteve të fundit me qindra milionë
dollarë projekte nga kjo bankë. Nuk mund
të bëjmë sikur e injorojmë këtë gjykatë. Dhe
kjo gjykatë, sipas portalit italian TVBlog.it
të datës 7 mars 2016, (https://www.tvblog.it/
post/1261193/agon-channel-francesco-Becchetti-invita-a-sospendere-il-procedimento-penale), e fton Shtetin shqiptar të pezullojë procedurën penale kundër Francesko
Beketit, pronar i televizionit Agon Channel.
Vendimi u mor unanimisht më 3 mars 2016,
nga trupa e arbitrazhit e Qendrës. Ky vendim gjithashtu rekomandoi pezullimin nga
Shqipëria të procedurës së ekstradimit që
shteti ynë i ka kërkuar Mbretërisë së Bashkuar për të ekzekutuar urdhër-arrestin e
lëshuar në qershor 2015 kundër Francesco
Becchetti dhe Mauro De Renzis, drejtor i
Agon Channel (ICSID Rasti Nr. ARB/15/28,
Hydro Srl, Costruzioni Srl, Francesco Becchetti, Mauro de Renzis, Stefania Grigolon
dhe Liliana Condomitti kundër Shqipërisë).
Edhe njëherë theksojmë, gjyqi nuk ka të
bëjë me televizionin privat “Agon”. Sipërmarrësi italian akuzohet nga prokuroria dhe
gjykata jonë për mospagesa të detyrimeve
fiskale ndaj shtetit shqiptar për të ardhurat
që ka përfituar nga gjyqet me ish-ortaken
e tij, Deutsche Bank. Nga këto të dhëna që
mësojmë nga mediat italiane, shteti ynë, në
radhë të parë Avokati i Shtetit, duhet të jetë
njoftuar për vendimin e mësipërm të datës
3 mars 2016. Çfarë veprimesh ndërmori
shteti ynë? Apo askush nuk kundërveproi?
Po të hiqej dorë nga akuza, sipas ftesës së
gjykatës së Bankës Botërore, vendimi për
pagesën Beketit të dëmshpërblimit prej 110
milionë euro nuk do të ishte marrë. Cila
është përgjegjësia konkrete e institucioneve tona që paguhen nga taksat tona për të
mbrojtur interesat e buxhetit tonë të shtetit,
parasë së të gjithëve?

Triangolarja LSI, Flamur Çela dhe Luan Rama
Nga Vangjel SAKO

N

ëse PS dhe PD u
formatuan qysh
në fillim vitet ‘90 si
dy më të mëdhatë
e vendit dhe morën pas vetes
votuesit më të shumtë, për
LSI duhet theksuar fakti
se, ndonëse lindi si shenjë
revolte ndaj partisë mëmë,
mundi të përballonte me
shumë sukses betejat politike të mëpasshme.
Kishte edhe parti të tjera që kishin kërkuar
të bënin rolin e protagonistit në jetën politike
të vendit, por vetëm kishin siguruar të jenë
satelitë të dy partive të mëdha. Falë këmbënguljes dhe prakticitetit të politikanit të ri Ilir
Meta ajo jo vetëm mbijetoi, por për thuajse
20 vjet u bë si leva e Arkimedit në politikën e
brishtë shqiptare. Meta u bë mjeshtër i vërtetë
i gjetjes së pikës së mbështetjes së kësaj leve
dhe realizoi të jetë i pranishëm në qeveritë e
shumta që vinin dhe iknin. Ai padyshim që
arriti pa shumë vështirësi të bashkëqeveriste
me partinë mëmë sepse edhe anëtarët e saj
prej andej vinin, por ai përmes filozofisë se
“duam më shumë Shqipërinë se partinë”
arriti të jetë pjesë edhe e qeverisë së djathtë.
Në një analizë të ftohtë duhet pohuar se ai i
“moli” mirë këto parti teksa ministrat, por jo
vetëm ata, i bëri edhe milionerë. Mendonte se
në këtë mënyrë do të siguronte përjetësinë,

por harroi se ashtu si rruga e ngushtë, shkon
nga shkon dhe në rrugën e madhe do të
përfundojë edhe përfitimet e padrejta vijnë
në një moment dhe zhvlerësohen. Kështu po
ndodh edhe me partinë e Ilirit. Shkërmoqja
kombëtare e kësaj partie po pasqyrohet edhe
në Vlorë, ndonëse dikur ajo ishte shumë e
fuqishme. Ajo vërtet doli si një parti e majtë
në një vend që në themele është i majtë, por
LSI ishte një e majtë e shartuar.Vlonjatët nuk
e kanë tradhëtuar asnjëherë partinë mëmë. Pa
kujtuar me emra ata që e themeluan atë parti
në qytetin bregdetar, duhet theksuar se vërtet
“kuajfuqitë” e saj u rrit shumë kur drejtimin
e saj e mori biznesmeni Shkëlqim Selami.
Në “duet” me dy vëllezërit Çela, Dritanin dhe
Flamurin, që ishin motorë me fuqi të lartë, ata
siguruan dy mandate për këtë parti, por futja
në lojë e konjukturave politike siç ishte në
këtë rast urdhri nga lart se i duhej hapur rruga
Vangjel Dules si përfaqësues i minoritetit, bëri
që njëri të shkojë deputet. Selami jo vetëm u
bë pjesë e Parlamentit si përfaqësues i kësaj
partie, por e bëri Kuzum Babanë, ku qëndronte
më së shumti më të fuqishme se teqeja që ishte
pranë tij. Nuk është hiperbolë kur themi se më
shumë vlonjatë shkonin të takonin Selamin se
sa shkonin në teqe. Por një faqe më e ndritur
e kësaj partie u shënua kur në drejtim të saj
erdhi biznesmeni tjetër vlonjat Flamur Çela.
I sprovuar në fitore dhe suksese ai i injektoi
kësaj partie pikërisht këtë mentalitet. Ai jo
vetëm hyri vetë në Parlament si deputet i kësaj

force politike, por shtoi në “inventarin” e saj
edhe gati 7000 votues më shumë dhe iu afrua
kufirit ku mund të siguronte edhe dy deputetë.
Një tërbaçiot i mençur dhe trim ai e shtriu këtë
parti jo vetëm në gjithë qytetin, por edhe në
zonën rurale, ku deri atëherë ajo nuk kishte
mundur të kishte sukses. Flamur Çela nuk e
rriti kurbën e suksesit sepse vuri në dispozicion fitimet e firmës së tij familjare, siç ndodh
rëndom në politikën shqiptare, por shpalosi
programe të prekshme për votuesit. Nuk është
përsëri hiperbolë kur deklaroi se meqë zyrat
e tij janë pranë stadiumit “Flamurtari”, turma
e njerëzve që shkonin të qanin hallet tek Flamur Çela ishte më e madhe se ajo që shkonte
të shikonte ndeshjen. Dhe kjo ndodhte në një
qytet siVlora që futbollin e ka ikonë. Por me sa
duket perënduan ditët e suksesshme të kësaj
partie në qytetin bregdetar. Situata e sotme
është shumë e vakët dhe me gjithë katalizatorët që duan të japin herë pas here Mona
dhe Iliri, kjo parti nuk ka pritshmëri të ketë
përfaqësuesin e saj në Parlament. Janë një
sërë faktorësh që të çojnë në këtë bindje. Por
më thelbësori mbetet spostimi i përfaqësuesit
të një vlonjati të thekur siç është Flamur Çela.
Vlonjati nga vetë natyra e do jabanxhiun dhe
e respekton atë në kulm, por pasi bindet se ai
është më i mirë se ai vetë. Në rastin konkret
nuk po ndodh kështu. Më dridhet dora teksa
shkruaj të vërtetën se delegimi i Luan Ramës
në këtë qytet si i pari i listës së kësaj partie
do ta lërë atë të papërfaqësuar në Parlament.

Më dridhet dora sepse përpara gati 45 vjetësh
kemi qenë bashkënxënës në shkollën e
famshme “Skëndërbej” dhe ai ka qenë vërtet
“luan”. Ardhur nga një qytet i vogël si Burreli
ai shkëlqeu jo vetëm në mësime, por edhe në
konkurset mbarëkombëtare që zhvilloheshin
atëherë. E famshme ka qënë karriera e tij
derisa u vel prej pushtetit dhe njohu dyert e
kazinove. Jo vetëm kaq, por u bë edhe sekser
seksist përderisa, sipas akuzave që i janë bërë
në shumë portale të besueshëm, i çoj në krevat
kryetarit të tij Ilir Metës këngëtaren B. Q. Nuk
mjaftojë me kaq, por ndërkohë vuri në dijeni
për këtë edhe Monën që shkoi dhe e gjeti të shoqin me brekushe në dorë.Të gjitha këto nuk i di
vetëm unë, madje unë mund të jem i fundit që i
kam marrë vesh, por i dinë të gjithë vlonjatët.
Dhe ata janë shumë të ndjeshëm ndaj situatave
të tilla. Kam dëgjuar këto ditë që jam pranë
fushatës elektorale në qytetin bregdetar nga
LSI-të të thekur se nuk do t’ia japin votën këtij
kandidati që midis të tjerave nuk e lidh asnjë
gjë me qytetin e tyre. Ai rrezik nga Vlora njeh
vetëm sheshin e Flamurit dhe bregdetin dhe
nuk ka shkelur asnjëherë në rrugët e qytetit.
Po mundohet Flamur Çela t’i japë përvojën e tij
të fitores, por barrierat midis kandidatit Rama
(Luanit dhe jo Edit) dhe votuesve vlonjatë të
kësaj partie janë të mëdha dhe është e sigurtë
se nuk do të shemben në këto zgjedhje. Në të
tjerat nuk i dihet. Megjithëse duhet pohuar se
Vlora e meriton një deputet safi të majtë dhe
mundësisht të jetë vlonjat.
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Ti nuk ke kaq shumë para për votën time mor boss!

Nga Besi BEKTESHI

N

jë realitet i trishtë, por i vërtetë është
tashmë sulmi mbi zonat periferike,
zona suburbane dhe folklorike nga subjektet që kanë para, për të blerë vota,
ose mbledhur karta dhe pasaporta biometrike.
Në qendër të Tiranës nuk e ndjejnë këtë gjë, as
në qendër të Shkodrës dhe as në qendra urbane
qytetare dhe të forta në detyrimin etik dhe moral
për të votuar sipas mendimit apo vullnetit të tyre.
Por nuk është Shqipëria e shumicës kështu. Isha
prezent në dialogun që një kryetari fisi (familje
të madhe) iu imponua nga një sekser votash që
punon dhe ka punuar për pushtete okulte dhe
të qelbura parash dhe intrigash politike. I tha se
mund t’i paguante për familjen dhe çdo pjesëtar
votues 10.000 lekë të reja në datën 22-23 prill. I tha
se e besonte si burrë të fjalës dhe i tha se njerëzit
e subjektit politik respektonin si fisin dhe punën e
tij. Përgjigja ishte lapidare. Dëgjo mos boss.Ti dhe
ata që të kanë dërgu, nuk keni aq pare sa të blini
votën time. Pse or burrë i tha i dërguari i partisë dhe
njeriut të mësuar për të blerë vota në fshatra dhe
periferi. Jo nuk ke, sepse vota ime bën 5000 euro. Në
qoftë se do votën time, ti duhet të paguash 25.000
euro, sepse ne jemi 5 veta në familje e ngushtë

Nga N/KOL(R) Hekuran BAJRAMI*

M

ë 8 prill 2021 mbushen 25 vjet nga dita
e formimit të Shoqatës Kombëtare të
Ushtarakëve në Rezervë të Shqipërisë
(SHKURSH).Tashmë kjo shoqatë ka
hyrë në histori. Duhet të themi se ajo është një nga
shoqatat më dinjitoze dhe më cilësore në vend. Ajo
përfshin në gjirin e anëtarësisë së saj të gjithë kuadrot e ushtrisë të dalë në lirim, rezervë e pension dhe
me degët e saj shtrihet në të gjithë qarqet e vendit
dhe Greqi, Itali e SHBA. Në anëtarësinë e saj janë të
përfshirë të gjitha profesionet nga mjekë e gazetarë,
inxhinierë e financierë, diplomatë e specialist të
të gjitha llojeve të armëve e shërbimeve e deri tek
politikanë. Mbi të gjitha në këtë shoqatë nuk gjendet
asnjë i përfolur si para viteve 90-të ashtu dhe gjatë
këtyre viteve të demokracisë.
SHKUR i Shqipërisë dallohet nga shoqatat
e tjera për faktin se vetë programi i saj nuk është
vetëm për të mbrojtur të drejtat ekonomike të
ushtarakëve, por është gjithashtu pjesë përbërëse
dhe kontribuon për sigurinë kombëtare dhe integrimin në Bashkimin Europian mbi bazën e një
marrëveshjeje dhe autorizimi që ka me Ministrinë
e Mbrojtjes dhe Shtabin e Përgjithshëm të Ushtrisë
duke qenë pjesë përbërëse dhe anëtare me të drejta
të plota në Konfederatën Ndëraleate të Oficerëve në
Rezervë të NATO-s (CIOR). Duhet të vëmë në dukje
se puna dhe veprimtaria e SHKURSH dhe organet
drejtuese të saj për të sanksionuar me ligj dhe për të
mbrojtur të drejtat ekonomike ka zëne kohën më të
madhe gjatë gjithë kësaj periudhe 25-vjeçare. Është
e vërtetë se në kuadrin e reformave që u ndërmorën
në vendin tonë, pra dhe në ushtri që në vitin 1991 u
miratua nga Parlamenti Statusi i Ushtarakut i cili
kishte përcaktuar ndër të tjera edhe formulën e
pensionit te parakohshëm për vjetërsi shërbimi për
ushtarakët e dalë në lirim nga reforma e cila nuk
u zbatua, por u trajtua financiarisht me një VKM
Nr.225 dt.10.01.1996 ku si rezultat i mospagimit te
sigurimeve shoqërore oficeret dilnin në pension
pleqërie, me pension minimal. Më e keqja qe se
në janar të vitit 1966 u shfuqizua VKM Nr.225 më
dt.20.05.1992 dhe u ndërpre trajtimi financiar i ushtarakëve edhe pse u takonte me status. Më vonë u
miratua ligji nr. 8087 dt. 13.03.1996 për pensionet e
parakohshme, por për çudi aty u vendosën dy kushte absurde duke mos u mbajtur parasysh Statusi
i Ushtarakut, që oficeri të kishte 25 vjet punë në
Forcat e Armatosura dhe tre vjet me status për
të përfituar pension të parakohshëm për vjetërsi
shërbimi. Reforma masive në ushtri u krye pas
një viti që ishte miratuar statusi dhe për rrjedhojë
ata që kishin 25 vjet punë nuk kishin tre vjet me
status dhe ata që kishin tre vjet me status nuk
kishin vjetërsinë e 25 viteve punë, si rrjedhojë
askush nuk përfitoi që prej 1 Janar 1996 e deri
më 31 Dhjetor 1998. Pikërisht në këto kushte e
rrethana më 8 Prill 1996 u formula SHKURSH
si një domosdoshmëri për të mbrojtur interest
ekonomike e financiare të ushtarakëve.

timen. Dakord trim i tha përfaqësuesit të partisë dhe
politikanit blerës votash në Shkodër. Kaq më bën
vota, për kaq shes votën unë. Duhet të paguash një
vit pagë që është rreth 5000 euro sipas meje. Po ti
nuk ke kaq para, sa të blesh votat e mia, ti do që me
10.000 lekë të ha një drekë dhe t’i pastaj të bësh qejf.
Jo mor boss, ti nuk ke kaq lek dhe“mos shit pordhë
kot”. Historia mori katundin, i cili pastaj po bënte
llogaritë me 5000 eurosha për çdo votues dhe duke
qenë se është fshat i madh periferik afër Shkodrës
me rreth 2800 votues prezent, atij trimit të partisë
i duheshin 2800 x 5000 që bëjnë plot 14.000.000
euro, të cilat nuk i ka fituar as me tenderat që i ka
marrë nga pushteti. Gaz dhe hare e madhe dhe të
qeshura të mëdha, e dikush i thotë rezistuesit të
votës se – na hoqe riskun or burrë, sepse mbase
mund t’i kërkonim 200 euro për kokë, këtij legeni që
“hapet bythsh”e kushedi dhe... Nejse, po përgatisin
marrjen kundrejt parave të kartave dhe kjo është
e sigurtë që do të ndodhë në zona ku pushtete dhe
subjekte nuk duan votues. Ka karakteristika të
madhe folklorizmi elektoral në veri dhe sidomos në
zona suburbane që janë tashmë dhe në qendër të
Shqipërisë. Më pak në jug përveç faktit që ka edhe
aty zona folklorisht jo stabël, ku mund të penetrojnë
jo kaq shumë paratë, por afera joshëse. Fenomeni
i pagesës së votës është një cinizëm kriminal të

pasurish të futur në politikë nga trafiku dhe droga.
Të mbështetur nga policia, e cila është në zona në
shërbim të tyre dhe trafikantë që punojnë në sintezë me njëri-tjetrin, për të pasur qetësi në punën
e trafikut dhe shpërndarjes së tyre të hashashit
dhe bimës së gjelbër pa frikë dhe pa probleme në
rrugët e caktuara ku askush nuk i pengon. E ky
moment është dhe joshja elektorale që një idiot e
çoi të ofronte 10.000 lekë të reja në një zonë ku e
dinë qartë se sa iu kushton realisht një votë, sepse
përndryshe nuk kanë shumë nevojë për atë 10.000
të qelbur elektoral, përballë aftësisë që të bëhen një
shumicë pis me para të tilla, por sëpaku kanë aq
para, se të mos shiten lirë. Ky është momenti i një
pjese të madhe folklorike për të pasur pagesa ekstra.
E dinë, se asgjë nuk iu ndryshon jetën. E dinë se
askush nuk u mban fjalën dhe nuk iu shtron rrugën
dhe nuk iu sjell ujin apo nuk iu krijon urbanitet dhe
prandaj bien dakord të marrin ato lekë dhe pastaj të
mos flasin më. Por ka ardhur dita që të mos shitet
vota kaq lirë. Jo kaq lirë dhe kaq me çmim fyes.T’iu
shitet sekserëve maskarenj të partisë, që lidhin atë
me individin e trafikut të drogës, apo dhe të trafiqeve
të tjera apo tenderave të pistë në pushtetet nga më
të ndryshëm vendor, qendror. Për të blerë një fshat
me 5000 euro... Por në fakt ideale dhe pse në humor
dhe sarkazëm tipike shkodrane ishte ajo: ti mor boss

nuk ke aq para, sa të blesh votën time. Personi në
fjalë nuk e ka shitur kurrë votën. Në fakt ai ka votuar
gjithmonë familjarisht me parime dhe ideale, por
trafikantëve dhe arrogantëve të partisë që blejnë
apo imponojnë çmim vote, jo vetëm iu duhet thyer
hunda me mos pranim, por dhe duke iu thënë se
nuk janë aq të pasur sa të blejnë votën qoftë dhe të
një qytetari që e ka atë të shtrenjtë... Arrogantëve
që kujtojnë se çmimet e votave i caktojnë ata. Që
bëjnë të pasurin me fitimin e drogës dhe trafiqeve
dhe po ashtu tenderave të pushtetit lëtyrë mik i
tyre. Që bëjnë sikur mund të bëjnë çdo banor një
të shitur potencial të lirë. Që bëjnë të fortin me të
dobëtit dhe ikin me bisht në shalë përballë njerëzve
që kanë parime dhe që nuk shiten dhe blihen kaq
kollaj. Që hapen sikur kanë aftësi blerëse dhe ulin
pastaj pazaret në përdorim të varfërisë që pushtet
lejojnë për të bërë pikërisht blerjen e votave në zona
periferike dhe suburbane. Sigurisht që do të ketë
blerje vote dhe joshje. Sigurisht që do ta bëjnë se
janë mësuar. Por kanë për të pasur dhe regjistrime,
do të kenë dhe kundërshtime dhe do të kenë dhe
përballje mes njerëzve që jo vetëm iu ka ardhur në
majë të hundës nga politika dhe pushtete, por dhe
nga arrogantët e trafikut të votave. Po sigurisht që
do të ketë. E për shumë prej tyre do të ketë përgjigje:
ti nuk ke aq para sa të blesh votën time, mor boooss.

Shoqata kombëtare e ushtarakëve në
rezervë në 25-vjetorin e krijimit të saj
Me luftën dhe përpjekjet e Shoqatës nga ato
institucionale e deri tek protestat u arrit që në
Korrik 1999 të miratohej ligji 8521 dt. 13.03.1996
dhe fituan pension të parakohshëm për vjetërsi
shërbimi dhe pension suplementar pleqërie rreth
12 mijë ushtarakë.
Kjo qe një arritje e Shoqatës Kombëtare të
Ushtarakëve në Rezervë, por jo e mjaftueshme.
E themi këtë për faktin se formula e caktuar në
ligj u interpretua dhe u zbatua gabim gjë të cilën
ushtarakët e vuajtën gjatë gjithë këtyre viteve,
pavarësisht se mjaft prej tyre e kanë fituar me vendime gjyqësore. Pas këtyre arritjeve për ushtarakët
ishin shqetësim dy probleme të mëdha. E para ishte
se nuk trajtoheshin me Status të gjithë ushtarakët
që kishin dalë në pension para se të hynte në fuqi
statusi. Por në anën tjetër vërtet u fitua pensioni i
parakohshëm e u quajt vjetërsi pune dhe kontributet paguheshin nga shteti por ato paguheshin për
pagë minimale dhe si rrjedhojë dilnin në pension
minimal. Këtu u përqendrua dhe puna e Shoqatës
në të gjitha format gjatë viteve 2000 – 2004 kur Parlamenti miratoi ligjin nr. 9210 dt. 23.09.2004 Statusin
e Ushtarakut të përmirësuar ku e fituan atë edhe
ushtarakët e dalë në lirim para viteve 1992. Një vit
më vonë u miratua dhe ligji Nr 9418 dt. 25.05.2005
për pensionet suplememtare bazuar në Statusin e
Ushtarakut i cili përcaktoi se koha e trajtimit me
pension të parakohshëm jo vetëm konsiderohej
vjetërsi pune por kontributet derdheshin për pagë
referuese dhe jo më si pagë minimale siç ishte në
ligjin e mëparshëm. Kjo bëri të mundur që të arrihet një trajtim i pranueshëm nga ana financiare
për ushtarakët e dalë nga Reforma në Lirim, jo se
u arritën standardet e NATO-s, por duke marrë
parasysh kushtet e vendit tone pati një përmirësim
në trajtimin e tyre. Fatkeqësisht nuk qe e thëne që
këto përmirësime të gjenin zgjidhje në praktikë.
Kjo pasi pas Zgjedhjeve Parlamentare të vitit 2005
në vend që qeveria që erdhi në pushtet të nxirrte
aktet ligjore për zbatimin e ligjit 9418 dt 25.05.2005
i cili hynte ne fuqi në datë 01.01.2006 paraqiti dhe
miratoi në Parlament disa amendamente për ligjin
në fjalë në përmjet ligjit Nr 9481. Në këtë ligj ndërsa
trumbetohej me të madhe përcaktimi i pensionit të
parakohshëm me tavan sipas gradës në të në nenin
17 thuhej se këtë ligj e përfitojnë ushtarakët që dalin
në lirim nga ky moment e tutje dhe gjithë të tjerët të
vazhdojnë të trajtohen me ligjin 8087, dt. 13.03.1996.
SHKUR nuk u pajtua me këto amendamente sepse ushtarakët ndaheshin në dy grupe
jo të barabarta para ligjit dhe e ankimoi atë në
Gjykatën Kushtetuese. Por edhe pse u fitua gjyqi
në Gjykatën Kushtetuese me vendimin Nr. 9 dt

26.02.2007 ai nuk u zbatua por u zvarrit dhe dy
vjet e gjysmë.
Si rezultat i punës së gjithëanshëme të SHKUR
nga ato institucionale e deri tek protestat e fuqishme
u arrit që Qeveria miratoi ligjin 10142 dt 20.05.2009
që përkeqësoi ligjin Nr. 9418 duke shkelur parimin
e sigurisë juridike ku një ligj nuk mund të bëhet më
i keq se i pari.
SHKURSH edhe këtë ligj e ankimoi në
Gjykatën Kushtetuese dhe përsëri e fitoi gjyqin
me vendimin Nr 33 dt. 24.03.2010. Në pritje për
zbatimin e ligjit dhe të vendimit të Gjykatës Kushtetuese politika dhe qeveria shkoi edhe më tej
duke nxjerrë e miratuar një akt normativ që u
kthye në ligj dhe zëvendësoi nenin 14 të ligjit Nr.
10142 dt. 15.05.2005. Ai ishte i përkeqësuar edhe
më tej dhe i kundërvihej vendimit të Gjykatës Kushtetuese dhe vetë ligjit 10142 dt.20.05.2005, që ishte
miratuar. Me gjithë kundërshtimet tona qeveria
nuk u lëkund nga qëndrimet e saj, por vazhdoi
antikushtetueshmërinë në zbatimin e ligjit duke
përkeqësuar ushtarakët që trajtoheshin me pension
të parakohshëm për vjetërsi shërbimi. Pas zgjedhjeve elektorale të vitit 2013 ku ne mbështesim këtë
aleancë që është sot në pushtet duke ju lënë kohën
e duhur kemi ngritur shqetësimet tona nëpërmjet
medias e deri në rrugë institucionale nëpërmjet
letrave, takimeve të ndryshme me institucionet
përkatëse që lidheshin me këto çështje. Për rrjedhojë u mor një vendim që të ndërpritej mbajtja e
debisë qe ju vendos ushtarakëve në kundërshtim
me vendimin e Gjykatës Kushtetuese si pasojë e
kryerjes me vonesë të rillogaritje së pensioneve të
parakohshme. Në të njëjtën kohë u kthyen edhe
paratë e mbajtura padrejtësisht për 5200 ushtarakë
nga Nëntori 2016 deri në Maj të vitit 2017.
Pjesë e rëndësishme e kontributit të SHKUR
janë edhe arritjet e saj në fushën e integrimit Euroatlantik. Fillimisht SHKUR mori informimin e
nevojshëm mbi CIOR si dhe masat që duheshin
marrë dhe dokumentet që duheshin përgatitur se
edhe pranimi në të bëhej gradualisht nëpërmjet
statuseve: mik, vëzhgues dhe asocues, ndërsa
anëtarësimi në të me të drejta të plota kushtëzohej
me pranimin në NATO të vendit tonë. Pas një pune
të gjithëanëshme të SHKUR u bë e mundur që më
dt. 27.07.2002 në mbledhjen e Komitetit Ekzekutiv
të CIOR-it shoqata jonë pranohet vëzhgues në
Konfederatën Ndëraleate të Oficerëve në Rezervë
të NATO-s në Strasburg të Francës. Në vitin 2005 në
mbledhjen e radhës SHKUR të Shqipërisë u pranua
asocues në CIOR. Në vazhdim SHKUR mori pjesë
në të gjitha veprimtaritë që zhvillonte konfederata.
Pas pranimit të vendit tonë në NATO në 2009

shoqata jonë në kongresin e Bukureshtit të CIOR-it
më 5 Gusht u pranua anëtare me të drejta të plota.
Theksojmë se pas dy viteve SHKUR të Shqipërisë
dhe vendi ynë u bë pritës i të gjitha vendeve anëtare
të NATOS ku këtu ne Tiranë u organizua një
Workshop me temë për organizimin dhe përgatitjen e forcave rezerviste ku morën pjesë të gjitha
vendet e NATOS nga Kanadaja e SHBA deri në
Turqi. Kjo veprimtari tre ditore në Tetor të 2011
me vendet anëtare te CIOR-it ishte një nder për
vendin tonë, për forcat tona të armatosura dhe një
aktivitet i rëndësishëm ndërkombëtar për SHKUR
të Shqipërisë. Në këtë kuadër me rëndësi kanë
qenë dhe veprimtaritë e përbashkëta që ka bërë
SHKUR me vendet fqinje si Italinë, Maqedoninë,
Bullgarinë, Malin e Zi etj.
Për rrjedhojë SHKUR të Shqipërisë është bërë
një faktor i rëndësishëm, një urë lidhëse për integrimin e vendit tonë në Bashkimin Europian e cila
duhet të vlerësohet edhe më shumë nga Ministria e
Mbrojtjes dhe çdo qeveri që vjen në pushtet.
Në veprimtarinë e saj shoqata ka zhvilluar
shumë aktivitete kushtuar datave të shënuara në
historinë e vendit. Jo vetëm kap, por në mënyrë të
vazhdueshme llojet e armëve e shërbimeve kanë
kryer aktivitete kushtuar datave historike të krijimit
të tyre dhe është përgjithësuar eksperienca pozitive
për të përcjellë e çuar më tej përvojën në Forcat
e Armatosura në interes të mbrojtjes së vendit.
SHKURSH ka përjetuar e përcjellë me shqetësim
disa ngjarje për vendin tonë. Ajo ka mbajtur qëndrim real, objektiv e të paanshëm për këto ndodhi
siç janë ngjarjet e vitit 1997 e cila pasqyrohet në
librin e z. Kol Ndreka “Përballë padrejtësisë” apo
për ngjarjen e Gërdecit, 21 Janari etj për të cilat
kanë ndikuar për një analizë objektive, nxjerrjen
e përgjegjësive dhe sidomos për mësimet që duhet
të nxjerrim pas këtyre ngjarjeve negative.
Në këtë mënyrë puna dhe veprimtaria e Shoqatës ka qenë më e gjerë dhe më gjithëpërfshirëse
për jetën e vendit, zhvillimet demokratike duke
kontribuar pse jo edhe për integrimin Europian.
Edhe në të ardhmen bazuar edhe në përvojën e
fituar SHKUR është dhe do të mbetet avokat dhe
mbrojtëse e të drejtave të ushtarakëve të sanksionuara në Kushtetutë, Statusi i Ushtarakut dhe ligjet
përkatëse, do jetë anëtare kontribuese e Konfederatës Ndëraleate të Oficerëve në Rezervë të NATO-s
dhe do të promovojë traditat patriotike të vendit dhe
të popullit tonë për ta çuar më tej Demokracinë
e zbatimin e shtetit të së drejtës si dhe mbajtjen
e bashkuar të ushtarakëve në rezervë e pension.
*Kryetar i Këshillit Drejtues të SHKUR të
Tiranës
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Botuesit pohojnë se problemet kanë agravuar në fushën e botimeve

Botuesit kritikë: Nuk kemi librari të funksionojnë në
mënyrë bashkëkohore, janë në kufijtë e mbijetesës
Julia VRAPI

P

olitikat e shtetit duhet të
jenë në ndihmë të librit,
por botuesit shprehen se në
fushën e botimeve në vend
problemet nuk janë pak. Pandemia
ka sjellë që librat të shiten edhe në
mënyrë online, ndërsa sipas botuesve
problem janë edhe libraritë, që nuk
funksionojnë në mënyrë bashkëkohore. Frano Kulli nga enti botues
“Gjergj Fishta” thotë se situata në
fushën e botimeve nuk ka ndryshuar.
Në një reagim të tij botuesi dhe publicisti i njohur ndër të tjera thotë se
janë institucionet, që bëjnë politikat
në fushën e botimeve. “Mendimi im
personal si botues është se problemet
tona në fushën e botimeve vetëm
kanë agravuar. Nuk është se ka ndryshuar situata. Ministria e Kulturës
me politikat që ndjek nuk ka ndonjë
ndryshim për mirë”, shprehet botuesi
Frano Kulli. Në reagimin e tij Frano
Kulli thotë se problemet me libraritë
shihen jo vetëm në Tiranë, pasi edhe
në qytetet e tjera gjendja është edhe
më keq. Për botuesin Frano Kulli sot
libraritë në vend janë në mbijetesë.
“Tirana nuk ka librari, vetëm“Adrion”
është që funksionon me një mënyrë
bashkëkohore. Por nuk mjafton kjo.
Ne kemi një kryeqytet, që nuk ka librari të kohës. Ne flasim për Tiranën,
por në qytete të tjera është dhe më
keq. Shqipëria në fushën e librit
meriton të ketë shumë më tepër se
sa kaq. Në rrethe as nuk bëhet fjalë
të kemi librari të funksionojnë në
mënyrë bashkëkohore. Janë librari
që mbijetojnë, flas për Shkodrën e
Lezhën që i njoh më mirë, por dhe
qytete të tjera. Libraritë te ne janë
në kufijtë e mbijetesës”, thotë botuesi
Frano Kulli.
Libri, online një ndihmë
Të gjendur në këto kushte shitjet
e librit online kanë qenë një ndihmë
në fushën e botimeve. Për botuesit
kjo ka qenë pozitive, por transferimi i
librave është një tjetër problem. Botuesi Frano Kulli thotë se shitjet online
u diktuan si pasojë e pandemisë, gjë
që ka qenë më e mirë brenda vendit.
“Te shitjet online ka një zhvillim
pozitiv, por gjithsesi me kufizimet që
sjell koha. Online parimisht është një
gjetje e mirë, por kjo marrëdhënie me
jashtë vendit ka problemin e madh
të transferimit të mallit. Nëse libri

Qyteti mesjetar Lissus,
miratohet projekti për
ndërhyrje konsoliduesuerestauruese

Ne kemi një kryeqytet, që nuk ka librari të
kohës. Ne flasim për Tiranën, por në qytete të
tjera është dhe më keq. Shqipëria në fushën
e librit meriton të ketë shumë më tepër se sa
kaq. Në rrethe as nuk bëhet fjalë të kemi librari
të funksionojnë në mënyrë bashkëkohore...
ka çmim kopertine x lekë, bën gati
dyfish posta ta çosh në një vend tjetër
të Europës. Brenda vendit po funksionon me librat më shumë mënyra
online, por gjithsesi ka problemin
që shteti jonë dihet”, thotë botuesi
dhe publicisti. Jani Malo drejtues i
shtëpisë botuese “Neraida”, thotë se
koha e pandemisë tregoi se puna me
shitjet online ishte mënyra më e mirë.
Sipas botuesit të njohur problemet
në aktivitetin e tyre janë të mbartur.
“Jemi në një kohë, që askush nuk e
ka mendjen te ne botuesit. Problemet
janë po ato. Nuk kanë shanse për të
ndihmuar botuesit në këtë situatë
që jemi. Nuk ka ndryshuar asgjë.
Problemat kanë qenë të mbartura,
madje pandemia na ka ndihmuar
pak sepse ne kemi filluar të kërkojmë
rrugë alternative nëpërmjet shitjeve
online, që më përpara dhe i nënvlerësonim”, pohon botuesi Jani Malo.
Ashtu si dhe të tjerë edhe botuesi
Jani Malo e shikon problem mungesën e librarive, që të funksionojnë

QSPA: Ernest Koliqi, një ndër
studiuesit më të mëdhenj
Në një foto e shkrepur një
ditë të marte shumë vite më
parë në Francineto dhe të publikuar nga Lucia Martino shfaqet
Ernest Koliqi dhe Giuseppe
Ferrari së bashku me gratë arbëreshe të veshura me veshjet
e bukura tradicionale. Qendra
e Studimeve dhe Publikimeve
për Arbëreshët shprehet se
ishte viti 1941 kur Ernest Koliqi
vizitoi për të parën herë Horën
e Arbëreshëve.“Koliqi ishte një
ndër studiuesit më të mëdhenj,
që ka krijuar një lidhje të fortë
midis letërsisë dhe udhëtimit
dhe ka arritur të kapë shpirtin

e kulturës italo-shqiptare, në
një kontest ku vendet nuk janë
thjesht përfaqësime të modelit
real, por edhe atij metaforik dhe
antropologjik. Sipas artikullit të
Gazetës Diaspora Shqiptare,
në një konferencë të mbajtur
në Cosenza më 20 shtator të
vitit 1964 në kongresin e Dante
Aligerit, me titull “Shqiptarët
në Kalabri”, Koliqi vuri në
dukje: “Edhe endacakut me
përvojë, rrallë i ndodh të hasë
në rrugën e tij ashtu si në tokën
Kalabreze, kostume me një përzierje harmonike të ngjyrave”,
shprehet QSPA.

në mënyrë bashkëkohore. Sipas tij,
edhe Tirana ka vetëm një librari që
funksion si duhet.Të gjendur në këto
kushte botuesi Jani Malo thotë se librat që janë online kanë qenë një ndihmë, por jo se ka sjellë rritje tirazhi.
“Më thoni sa librari ka Tirana që janë
të mira, pra bashkëkohore. Ka vetëm
një librari që është“Adrion”. Nëse do
të shkojmë në Bari, libraria më emirë
te ne është sa libraria më e vogël e
Barit, në Itali. Kjo bën që online të
jetë e nevojshme dhe një ndihma e
mirë për të gjithë, por jo se ka rritur
tirazhet. Atë që kemi ulur nga shitjet
në librari e kemi plotësuar nëpërmjet
shitjeve online, por jo se është rritur
tirazhi”, pohon ai. Problematikat
me të cilat po përballet bota e editorisë në Shqipëri, evidentimi i tyre
i lidhur edhe me sektorë të tjerë që
janë pranë librit, si bibliotekat apo
institucionet e arsimit, si edhe gjetja
e mekanizmave për përmirësimin e
këtyre problematikave janë diskutuar dhe më parë nga botuesit.

Këshilli Kombëtar i Trashëgimisë Kulturore Materiale miratoi projektin për ndërhyrje konsoliduese-restauruese, në qytetin
mesjetar të Lissus-it. Ministrja e Kulturës Elva Margariti bën
me dije se projekti i miratuar nga KKTKM ka të bëjë dhe me
ringritjen e mbi 27 blloqeve antike. “Nis puna për restaurimin
e murit antik në anën veriore të qytetit mesjetar të Lissus-it,
Lezhë. Këshilli Kombëtar i Trashëgimisë Kulturore Materiale
ka miratuar projektin për kryerjen e ndërhyrjeve konsolidueserestauruese në këtë monumente që parashikojnë ringritjen
e mbi 27 blloqeve antike të
rrëzuara përgjatë viteve, risistemimin e 37 blloqeve në
total të strukturës së murit si
edhe pastrimin e vegjetacionit,
i cili është mjaft i pranishëm”,
shprehet ministrja Margariti,
në një status të saj në Facebook. Muret rrethuese të Lisit
përfshinin një sipërfaqe prej
rreth 20 hektarë, duke zënë
majën dhe shpatin perëndimor të një kodre pranë bregut
të majtë të lumit Drin. Muret
anësore, që zbrisnin nga shpati, vazhdonin edhe në terrenin
e sheshtë rrëzë kodrës, duke
përfunduar në breg të lumit
me nga një kullë. Një mur
tërthor që kalonte paralel me
lumin, mbronte pjesën fushore. Pjesa tjetër e fortifikimit
ndahej gjithashtu nga një mur tërthor, duke e ndarë qytetin në
dy pjesë, të sipërmin dhe të poshtmin. Muret kanë një trashësi
3,20-3,50 metra dhe janë ndërtuar me blloqe gurësh të punuara
në forma trapezoidale dhe poligonale që kanë një gjatësi 0,601,60 metra dhe lartësi 0,30-0,60 metra. Fortifikimi i Lisit ka pasur
shumë porta, që hapeshin nga të gjitha anët e murit perimetral.
Vetëm në qytetin e sipërm janë zbuluar 10 hyrje, ndërsa në qytetin e poshtëm për shkak të ruajtjes së dobët të linjës së murit
rrethues akoma nuk është zbuluar ndonjë prej tyre. Shumica
e hyrjeve kishin një gjerësi prej rreth 3-4 metra, duke shërbyer
në këtë mënyrë për qarkullimin e karrove, gjurmët e rrotave të
të cilave ruhen akoma mbi pragjet prej guri. Muret rrethuese
janë pajisur edhe me kulla, të cilat kanë forma drejtkëndëshe,
me përjashtim të njërës që ka formë të rrumbullakët.

"Miss Mary Edith Durham dhe
shqiptarët", botimi më i ri i muzeut
Botimi "Miss Mary Edith Durham dhe shqiptarët",
që prezantohet nesër është
një përmbledhje dygjuhëshe
shqip dhe anglisht me kumtesat e konferencës shkencore, organizuar nga Muzeu
Historik Kombëtar në nëntor
2019, me rastin e 75-vjetorit të
vdekjes së “Mbretëreshës së
Maleve”, Mary Edith Durham
(1863-1944). Muzeu shprehet se në këtë konferencë
studiuesit me kumtesat e tyre
sollën fakte nga jeta dhe vepra e Miss Mary Edith Durhamit, si dhe sollën prurje

të reja në lidhje me mbresat
e udhëtimeve të humanistes
së madhe në trojet shqiptare.
“Aktiviteti do të zhvillohet në
atriumin e Muzeut Historik
Kombëtar, sipas udhëzimeve
dhe masave për mospërhapjen
e virusit sars-cov 2”, shprehet
mes të tjerave institucioni.
Mary Edith Durham (18631944) ishte një udhëtare, artiste,
shkrimtare britanike që u bë
e famshme për shkrimet e saj
antropologjike rreth jetës në
trojet shqiptare, në fund të
shekullit të XIX dhe fillim të
shekullit të XX.

“Romeo dhe Zhulieta”, në
skenën tonë në vitin 1996
Baleti “Romeo dhe Zhulieta” u shfaq në skenë në vitin
1996.Teatri Kombëtar i Operës
dhe Baletit shprehet se kjo vepër pati një sukses të trefishtë.
“25 vite më parë (7 prill 1996),
u shfaq baleti “Romeo dhe
Zhulieta”nga Sergej Prokofiev.
Suksesi i këtij baleti ishte në
plan të trefishtë, në koreografi,
skenografi dhe kostumografi
të realizuara nga koreografi
dhe “Artisti i Popullit” Agron
Aliaj, Genc Shkodrani dhe Anila Zajmi. Në suksesin e këtij
baleti meritë të madhe patën
solistët dhe trupa e baletit,

të cilët realizuan me sukses
një vepër të tillë madhore
si “Romeo dhe Zhulieta””,
vijon TKOB, ku vepra ishte
me libret nga Llavronskij. Dirigjent Bujar Llapaj, pianiste
Enina Llozi. Personazhet dhe
interpretët: Zhulieta- Reida
Dobi, Romeo- Resmi Malko,
Tebaldi- Ilir Sibri, MerkucioGerd Vaso. Solistë të tjerë
ishin Alma Mushani, Sokol
Noga, Albert Janku, Dionis
Romano, Ervis Nallbani, Igli
Rexha, Dion Gjinika, Olta Bitri, Busjena Drishti, Skënder
Jazexhiu, Jerasim Popi.
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Koncerti këtë mbrëmje, në programin artistik të TKOBAP

“Trëndafilin kur ta dhashë” me muzikën
më të bukur popullore, një koncert
me artistët e Ansamblit Popullor
Julia VRAPI

K

oncerti “Trëndafilin kur
ta dhashë” me muzikën e
bukur popullore, meloditë,
këngët dhe vallet më përfaqësuese shqiptare do të vijë këtë
mbrëmje për publikun, në programin
artistik online.Teatri Kombëtar i Operës, Baletit dhe Ansamblit Popullor
prezanton në programin online këtë
koncert, që përmban materiale të
bukura popullore, ku marrin pjesë
edhe artistë të ftuar.TKOBAP shkruan se artistët me këtë koncert, që vjen
këtë mbrëmje me titullin“Trëndafilin
kur ta dhashë” shënuan dhe premierën e parë të sezonit. “Shfaqja
“Trëndafilin kur ta dhashë” është
projekti, i cili nisi sezonin artistik
të Ansamblit Popullor. Një program
i interpretuar nga të gjitha trupat
artistike të Ansamblit Popullor, i
cili udhëtoi në trevat shqiptare me
muzikën e bukur popullore, meloditë,
këngët dhe vallet më përfaqësuese
shqiptare. Një shfaqje ndryshe nga
të tjerat, që gërshetoi muzikën tradicionale me konceptin bashkëkohor
për të rizgjuar bukuritë e muzikës
së krijuar nga mjeshtrat shqiptarë”,
shprehet institucioni. Sipas TKOBAP
ishin kërkesat e shumat të publikut,
që ky koncert të risillej në këtë formë
online, në orën 20:30. “Risjellim për
publikun besnik të Ansamblit Popullor, premierën e parë të sezonit.
Pas kërkesave tuaja të shumta për të
rishfaqur, koncerti “Trëndafilin kur
ta dhashë” do të transmetohet sërish
live në Facebook, youtube dhe www.
tkob.gov.al të enjten, në orën 20:30”,
shprehet TKOBAP. Në këtë koncert
marrin pjesë edhe këngëtaret e ftuara
si Fatmira Breçani apo Juli Çenko nga
Gjirokastra, që këndojnë këngë e trevave të tyre. Por janë nga ansambli dhe
këngëtarët Aranit Hoxha, Iris Bega, etj.
Koncertet e ansamblit
Në këtë koncert vjen i gjithë
Ansambli Popullor me artistët e
tij, ndërsa në një kohë të tillë, ku
vështirësitë që ka sjellë dhe pandemia janë në jetën artistike duhen,
artistët kanë realizuar dy koncerte

TKOBAP: Vaçe Zela,
ikona e këngës shqiptare

Një program i interpretuar nga të gjitha trupat
artistike të Ansamblit Popullor, i cili udhëtoi në
trevat shqiptare me muzikën e bukur popullore,
meloditë, këngët dhe vallet më përfaqësuese
shqiptare. Një shfaqje ndryshe nga të tjerat...
premierë në një muaj. Pas koncertit
që u zhvillua në muajin shkurt me
artistët e Ansamblit Popullor, në
muajin mars ata sollën një tjetër koncert premierë. Koncerti "Gjithë lulet
e pranverës për ty" është koncerti i
dytë premierë brenda një muaji nën
drejtimin e Sokol Marsit, drejtorit
artistik të Ansamblit Kombëtar të
Këngëve dhe Valleve Popullore.
Në këtë koncert të dytë materialet
muzikore i kushtoheshin dashurisë
për gruan dhe pranverës. Qëllimi
i AKVP-së është në përpunimin,
zhvillimin dhe përhapjen e thesarit
folklorik të Shqipërisë. Këtu përfshihen pasuritë e mëdha folklorike
vokale, instrumentale, koreografike
dhe kostumografike, që variojnë
nga zona në zonë, duke krijuar një
koloritet motivesh. Folklori shqiptar
shquhet për origjinalitetin, lashtësinë
dhe shumëllojshmërinë e gjinive artistike. Zonat e shumta etnografike

Titulli “Mjeshtër i Madh” për Zamir
Këlliçin dhe Kujtim Vorpsin
Muzikologu Zamir
Këlliçi dhe violonçelisit Kujtim Vorpsi u vlerësuan me
titullin “Mjeshtër i Madh”.
Presidenti Ilir Meta vlerësoi
artistët me anë të një ceremonie të veçantë, mes tyre edhe
disa personalitete kryeqytetase dhe veprimtarë aktivë të
shoqatës“Tirona Intellectum”
dhe shoqatës “Tirana”. Titulli
për muzikologun e njohur
Zamir Këlliçi shoqërohej
me motivacionin: “Për kontributin e tij të shquar si
muzikolog, krijues, estet,
publicist, studiues e botues

i shumë veprave të historisë
së muzikës dhe enciklopedive të artit e kulturës”.
Titulli “Mjeshtër i Madh”
për violonçelistin Kujtim
Vorpsi shoqërohej me motivacionin: “Për kontributin e
tij si muzikant i spikatur dhe
udhëheqës artistik i shumë
pjesëve instrumentale, rapsodike dhe simfonike. Për
talentin interpretues e krijues
në instrumentin e violonçelit,
si dhe veprimtarinë e pasur
koncertale e solistike edhe
si pedagog, duke krijuar një
shembull për brezat e rinj”.

kanë veçantitë e veta në këngët,
vallet, kostumet, ritet e zakonet.
Mbështetja e AKVP-së tek kjo pasuri
burimore dhe ekspeditat e ndryshme
të zhvilluara në të gjitha zonat kanë
bërë që AKVP-ja të jetë jo vetëm
krenaria e kulturës tradicionale
shqiptare, por edhe të mahnisë me
vlerat e tij studiues e folkloristë nga
e gjithë bota. AKVP-ja prej dekadash
është kthyer në një laborator për përpunimin dhe interpretimin me kërkesa mjaft të larta artistike të thesarit
të madh burimor folklorik duke bërë
të mundur transmetimin e tij brez
mbas brezi. Repertori muzikor ka
luajtur një rol të fuqishëm dhe mjaft
të suksesshëm në jetën e ansamblit.
Ansambli Kombëtar i Këngëve e
Valleve Popullore (AKKVP) është
krijuar në vitin 1957, si ansambël
profesionist. Ky ansambël përbëhet
nga solistët këngëtarë, orkestrina,
grupi i valleve dhe kori.

Teatri Kombëtar i Operës, Baletit dhe Ansamblit Popullor
kujtoi në ditën e lindjes këngëtaren Vaçe Zela, "Legjendën e
këngës shqiptare". TKOBAP shprehej të mërkurën se Vaçe Zela
është një ikonë e këngës shqiptare. “Kujtojmë në ditën e lindjes
(7 prill 1939), ikonën e këngës shqiptare Vaçe Zelën, që me zërin
e saj mahnitës e të papërsëritshëm për më shumë se 40 vjet krijoi
mitin e saj të pavdekësisë, duke hyrë në zemrën e çdo shqiptari
brenda e jashtë atdheut. Këngët e saj ndër vite mbeten të preferuara edhe sot nga publiku. Ajo i dhuroi publikut shqiptar si edhe
muzikës shqiptare zërin e saj të artë”, shprehet Teatri Kombëtar i
Operës, Baletit dhe Ansamblit Popullor. Në materialin e publikuar
TKOBAP shprehet se Vaçe Zela ishte soliste e parë e Ansamblit
Kombëtar të Këngëve dhe Valleve Popullore, që nga viti 1968 deri
në vitin 1988. “Në çdo
sukses të merituar që
ka arritur Ansambli i
Këngëve dhe Valleve
Popullore si brenda
dhe jashtë vendit,
këngëtarja e shquar
Vaçe Zela bëri për
vete një publik mjaft
të gjerë. Me zërin e
saj, ajo transmetoi
te spektatori emocione të fuqishme dhe
të papërsëritshme.
Pjesëmarrëse në
shumë festivale të
muzikës në RTSH që prej organizimit të parë të tyre, duke fituar
plot 12 çmime të para. Repertori i saj është shumë i pasur, numërohen
me dhjetëra këngë popullore, të lehta, kantata, balada, etj”, thuhet
në materialin e Teatrit Kombëtar të Operës, Baletit dhe Ansamblit
Popullor, që ka publikuar dhe disa foto të këngëtares ndër vite. Për
vlerat e rralla si artiste e shquar, me popullaritet të jashtëzakonshëm, për interpretimin mjeshtëror të këngës së muzikës së lehtë
dhe asaj popullore, për pasurinë e vyer që krijoi në shkollën
shqiptare të interpretimit muzikor, Vaçe Zela është vlerësuar me
çmimin“Nder i Kombit”.Vaçe Zela (7 prill 1939, Lushnjë - 6 shkurt
2014, Bazel) ishte një këngëtare ikonë e skenës shqiptare. Ajo e
filloi karrierën e saj në moshë të re dhe në vitin 1962 ishte e para
që fitoi Festivalin e Këngës. Repertori i saj është shumë i pasur;
numërohen me dhjetëra këngë popullore, të lehta, kantata, balada,
etj. Ajo ka një kontribut të rëndësishëm edhe në muzikën e filmit,
ku ka interpretuar shumë këngë si pjesë e muzikës së filmave.

Ikona “Lindja e Krishtit” punuar
nga Evangjel Zengo, në 1906
Ikona "Lindja e Krishtit"
është punuar nga Evangjel Zengo në vitin 1906. Muzeu i Artit
Mesjetar shprehet se ajo është
firmosur nga autori në fund
të ikonës në të djathtë. Muzeu
shprehet se “Lindja e Krishtit”
përshkruhet me hollësi nga
Ungjillorët. “Ikonografia e saj
thekson dy aspekte: Mishërimin e Zotit që është dhe thelbi
i ngjarjes dhe efektin e saj në
jetën reale. Krishti paraqitet në
qendër të kompozimit i mbështjellë me pelena. Gomari dhe
lopa shihen në të djathtë pas
Jozefit. Shën Maria qëndron e

ulur pranë tij duke zbuluar velin,
që e kishte mbuluar. Pranë saj me
këmbë qëndron Jozefi mbështetur mbi një shkop me kokën e
anuar anash nga Krishti. Në krahun e majtë shihen tre barinj, që
po adhurojnë Krishtin fëmijë. Në
sfond shihen Magët, duke ardhur
me devetë dhe ylli që u tregon
rrugën. Ndryshe nga paraqitjet
e zakonta këtu mungon djalli që
tundon Jozefin”, shprehet muzeu
në Korçë. Muzeu vijon se kompozimi vendoset në një sfond
peisazhi natyralist dhe është
punuar, me ngjyra të gjalla dhe
modelim natyralist të figurave.

Studentët vizitë në amfiteatrin
e Durrësit, si dhe në muze
Një grup studentësh në
një orë mësimi në terren me
pedagogen e tyre, arkeologen
Lida Miraj, vizituan amfiteatrin antik të Durrësit. Qendra
Muzeore Durrës ka publikuar
disa foto të kësaj vizite dhe
shprehet se studentët e vazhduan orën studimore më pas edhe
në muze. Amfiteatri i Durrësit,
më i madhi dhe më i rëndësishmi, jo vetëm në Shqipëri,
por edhe në Ballkan, është
ndërtuar në fillim të shek të II të
e.s gjatë sundimit të perandorit
Trajan. Ai ka vlera të veçanta
arkitekturore dhe artistike dhe

mund të krahasohet me monumentet e kësaj periudhe të
Pompeit dhe Kapuas në Itali.
Amfiteatri ka trajtë elipsi me
diametër 136 metra dhe lartësi
rreth 20 metra. Shkallarja për
shikuesit e veshur me pllaka
të bardha merrte 16-20.000
veta, ndërsa në arenë zhvilloheshin luftimet e gladiatorëve. Amfiteatri i Durrësit
është zbuluar në vitin 1966
nga bashkëpunëtori i vjetër
shkencorVangjelToçi, vit në të
cilin kanë nisur dhjetëra ekspedita të sektorëve kërkimorë
e shkencorë.
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Ismajli ndihet i kërcënuar nga qarqe ekstreme në Kosovë
Nga lojtarët e përfaqësueses kuqezi,
Ardijan Ismajli është me qëndrueshmëri të
madhe dhe në rritje konstante, duke dëshiruar
që të bëhet një emër i rëndësishëm në Serinë
A italiane, me skuadrën e tij, Specia. Duhet
thënë se ai javët e fundit ka marrë vëmendje
të shtuar për shkak të forcës së mirë dhe saktësisë së veprimeve në fushë edhe në ndeshjet
me skuadrat e mëdha. Ndërkohë, vendimi për
t’iu bashkuar Shqipërisë pasi kishte luajtur më
parë me Kosovën, duket se i ka krijuar telashe të
mëdha Ardian Ismajlit. Futbollisti i kombëtares
shqiptare ka qenë objekt kritikash nga tifozët
e “Dardanëve” dhe shpesh në këtë mes janë
përfshirë edhe mediat. Ka qenë vetë futbollisti

i cili nëpërmjet një postimi në rrjetet sociale,
ka bërë publik një vendim për të nisur gjyq
për shpifje ndaj një prej mediave në Kosovë e
cila sipas tij kishte keqpërdorur një intervistë
që ai kishte dhënë në mediat italiane. Në këtë
postim, Ismajli ka theksuar se tashmë kishte
një luftë të mirëfilltë ndaj tij dhe kishte marrë
edhe kërcënime serioze. “Lufta speciale nga
qarqet e ndryshme duke filluar nga shtypi e
analistë nuk ka mbaruar ende, por kot e keni se
unë kam kaluar vështirësi edhe më të mëdha,
nga kërcënimet për likuidim e deri te fundosja
në karrierë”, theksoi Ismajli ndër të tjera në
postimin e tij. Pak kohë më parë, babai i futbollistit akuzoi se disa persona ishin munduar në

çdo mënyrë që të pengonin transferimin e Ismajlit te Specia, duke tentuar edhe ta bllokonin
në aeroport për të mos lejuar largimin e tij nga
Prishtina në atë periudhë.“E vërteta është se unë
gazetës italiane i kam dhënë intervistë ku i kam
thënë se Kombëtarja e Shqipërisë përfaqëson
shqiptarët në 6 shtete e jo në 6 republika. Por
luftën ndaj meje e keni kot, pasi unë kam kaluar
vështirësi edhe më të mëdha, nga kërcënimet
për likuidim e deri tek fundja në karrierë. Çdo
herë kam qenë i fortë dhe i pathyeshëm dhe pas
këtij rasti forca ime ka arritur majat. Ju që po
përpiqeni të më ulni mua me lloj-lloj mënyrash
jo njerëzore do të fundosni veten tuaj”, shkruan
Ismajli në profilin e tij në rrjetet sociale.

Sulmuesi nuk është përshtatur në kampionatin polak, edhe Strakosha mund të largohet

Nisin problemet me Muçin, 68 minuta që
nga janari, e ardhmja te Legia në dyshim
Adriatik BALLA

D

isa prej lojtarëve të Kombëtares kanë probleme
dhe një prej tyre është
sulmuesi Ernest Muçi.
I larguar drejt kampionatit polak
dy muaj më parë, Muçi pritej të
shpërthente në këtë kampionat me
Legian e Varshavës. Por ngjashëm
si Armando Sadiku vite më parë,
edhe Muçi nuk po përshtatet në
kampionatin polak madje sipas
analistëve në media ai nuk është
përshtatur fizikisht dhe taktikisht
në kampionatin e ri, një proces
që do të kërkojë ende kohë. Prej
dy muajsh nuk ka bërë ende një
ndeshje të plotë, kështu që e ardhmja tek Legia e Varshavës është
e dyshimtë. Një tjetër lojtar i
Kombëtares ka probleme. Ai është
portieri Thomas Strakosha. E ardhmja e tij tek Lacio është në pikëpyetje dhe mediat italiane thonë
se klubi ka nisur kontaktet me
portierë të tjerë, duke nënkuptuar
kështu që Strakosha i Shqipërisë
mund të shkojë në një skuadër
tjetër sezonin e ardhshëm. Sa u
takon lojtarëve të tjerë, probleme
ka plot dhe lojtarë si Gjasula,
Abrashi e ndonjë tjetër kanë probleme dëmtimesh dhe vështirë se rikuperohen shpejt. Madje mbrojtësi
Marash Kumbulla i Romës, humbi
ndeshjet e këtij sezoni pasi u
dëmtua në takimin që përfaqësuesja jonë pati më 25 mars kundër
Andorrës. Edhe Armando Broja ka

pasur shqetësime por i ka kaluar
dhe është i gatshëm për Viteshen
në Holandë. Gjithsesi, duket se
vëmendjen ditën e djeshme e mori
ish-sulmuesi i Tiranës, i cili ende
nuk po e merr minutazhin e duhur
tek Legia e Varshavës, një skuadër
e njohur polake dhe njëherësh një
skuadër me pretendime në kampionatin e këtij vendi.Vëmendje mori
dhe Strakosha, që duket se po bën
“dorëzimet” tek Lacio.
Muçi, e ardhmja tek
legia e dyshimtë
Në kampionatin shqiptar ai
ishte nga më të spikaturit dhe
pati rol të rëndësishëm në suksesin e Tiranës një vit më parë
kur bardheblutë fituan titullin e
25-të në historinë e tyre. Falë pa-

raqitjeve të tij të mira me Tiranën
si në kampionat dhe në Ernest
Muçi në ndeshjet e fundit të Legia
Varshavë e ka parë veten me zero
minuta jë dispozicion. Edhe pse
ka vlerësim maksimal nga ana e
trajnerit, sulmuesi ka munguar në
fushë për shkak të problemeve në
përshtatshmëri me kampionatin
polak. Kjo është ajo që theksohet
në median polake “Sport.tvp”, teksa vihet në dukje diferenca fizike,
por edhe shpejtësia. “Shpresat më
të mëdha mund të mbështeten tek
Ernest Muçi. Shqiptari nënshkroi
kontratën duke luajtur rregullisht
në KF Tirana. Deri tani mblodhi
68 minuta në tre ndeshje. Tani për
tani, nuk është në gjendje të luajë
një rol të madh te Legia, sepse

Renditja/ Shqipëria në vend
numëro në FIFA, mbetet e 66-ta
Shqipëria nuk ka bërë
progres në FIFA, pavarësisht
se mori dy fitore në ndeshjet zyrtare eliminatore, por
as nuk ka rënë më poshtë,
pavarësisht humbjes që pësoi
ndaj Anglisë. Si duket, në analizën e FIFA-s përfaqësuesja
kuqezi Belgjika vazhdon t’i
prijë renditjes botërore të FIFA-s për ekipet kombëtare, e
ndjekur nga Franca dhe Brazili,
ndërkohë që Shqipëria ngel
në pozitën e njëjtë, 66-të. FIFA
e publikoi renditjen e re sot,
me gjashtë vendet e para që

mbeten të pandryshueshme
nga renditja paraprake. Listës
i prin Belgjika, e ndjekur nga
Franca, Brazili, Anglia dhe Portugalia. Në top dhjetëshe janë
edhe Italia (7), Argjentina (8),
Uruguai (9) dhe Danimarka.
Ndërkohë, Shqipëria nuk ka
lëvizur vendi dhe renditet e 66-të
si në renditjen e kaluar. Por për
dallim nga renditja paraprake,
kuqezinjtë i kanë fituar dy pikë
më shumë dhe tani i kanë 1362
pikë në përgjithësi. Kjo falë dy
fitoreve kundër në kualifikime
për Kupën e Botës 2022 muajin

e kaluar kundër Andorrës dhe
San Marinos, megjithëse ishte
mposhtur nga Anglia në Grupin
I. Ndërkohë, Përfaqësuesja e
Kosovës në futboll ka rënë tre
vende në renditjen e re të FIFA-s.
Kosova nga pozita e 117-të, bie
në pozitën e 120-të në renditjen
e re që u publikua të mërkurën.
Në muajin mars,“dardanët” zhvilluan tri ndeshje, një miqësore
e dy kualifikuese të Botërorit
të vitit të ardhshëm, ku fituan
me Lituaninë në miqësore dhe
humbën ndaj Suedisë dhe Spanjës në kualifikuese.

problemi i tij me përshtatjen në Ekstraklasa sa i përketit aspektit fizik
është i dukshëm dhe ka probleme
me shpejtësinë e lojës, përfundonte
shkrimi.
Strakosha gjithnjë e më larg Lacios,
Tare nis kërkimin për portier të ri
Etrit Berisha ishte titullar në
dy takimet kualifikuese të grupit I
për në Botërorin e Katarit, por në të
njëjtin nivel me Berishën qëndron
dhe portieri tjetër kuqezi, Thomas
Strakosha, që ka pasur kulmin
e vet vitet e fundit me Lacion në
Serie A italiane. Por ka problemet
e veta së fundmi që mund të ndikojnë për të ardhmen. Në fakt, ka
qenë padyshim një sezon i pafat
ky aktuali për Tomas Strakoshën.
Mes COVID, dëmtimit dhe ndonjë
gabimi në fushë, gardiani i kombëtares humbi postin e titullarit te
Lacio teksa tashmë i preferuari i
trajnerit Simone Inzagi është Pepe
Reina. Kjo situatë e ka lënë të pakënaqur portierin i cili duket se do
të provojë një aventurë larg bardhekaltërve dhe Italisë. Ofertat për
të nuk mungojnë, sidomos nga Anglia ku e preferojnë shumë. Ndaj,
mediat përtej Adriatikut duke e
parë thuajse të sigurt largimin e
Strakoshës, kanë nisur të parashikojnë edhe goditjen e radhës të
drejtorit Tare, pikërisht një portier
për të zëvendësuar shqiptarin. I
preferuari i Tares duket se është
Lorenco Montipi, pjesë e Beneventos dhe deri tani ka qenë një nga
më të spikaturit në ekipin e tij.

FUTBOLL FEMRA

Kombëtarja rezulton
negative në teste, ka
miqësore me Bosnjën
Kombëtarja shqiptare e futbollit
të femrave është nisur ditën e sotme
drejt Bosnje-Hercegovinës, ku do të
zhvillojë një ndeshje miqësore më
9 prill. Zyra e Shtypit në FSHF bën
me dije se ditën e martë delegacioni i
Kombëtares i është nënshtruar testeve Covid-19 dhe kanë rezultuar të
gjithë negativë. Skuadra ka qenë nën
urdhrat e trajnerit Armir Grima që
prej 5 prillit, i cili ka pasur mundësinë
të zhvillojë disa seanca stërvitore dhe
të shohë gjendjen e lojtareve. Listës
së futbollisteve që do udhëtojnë drejt
Bosnjës i është shtuar futbollistja
e Apolonisë, Armela Tukaj dhe futbollistja e Vllaznisë, Matilda Gjergji.

KOSOVË

Llapi befason në Kupë,
fiton me Prishtinën dhe
ka shpresë për finalen
Janë zhvilluar dje dy ndeshjet
e para gjysmëfinale të Kupës së
Kosovës, teksa surprizë ka qenë
suksesi i Llapit në transfertën ndaj
Prishtinës me rezultatin 2-3. Skuadra nga Podujeva bëri një ndeshje
perfekte në kryeqytet dhe pas 63
minutash lojë e pa veten në avantazh
të trefishtë, pas golave të shënuar nga
Januzi dy herë dhe Shabani. Prishtina
reagoi vetëm në 30 minutat e fundit të
ndeshjes dhe ndonëse nuk shmangu
dot disfatën, arriti të shënojë dy gola
me mjaft vlerë me Prapashticën dhe
Pefqelin, teksa kualifikimi është
shtyrë për në ndeshjen e kthimit në
Podujevë. Në gjysmëfinalen tjetër,
Dukagjini triumfoi me rezultatin 1-2
në transfertën ndaj Istogut.

DEKLARATA

Angjelovski: Tek
Kosova mendojnë se
janë më të mirët në botë
Trajneri i përfaqësueses së Maqedonisë së Veriut, Igor Angelovski,
ka zbuluar problemin e madh të
“Dardanëve”. Ai ka thënë se te Kosova
mendojnë se janë më të mirët në botë.
“Kanë potencial futbolli, por mendoj se
problemi i Kosovës ka të bëjë me mentalitetin. Kam bindjen se ata mendojnë
se janë më të mirët në botë dhe pastaj
kur nuk e arrijnë rezultatin që e presin,
atëherë pason një dëshpërim i madh”,
ka deklaruar Angelovski. Humbjet
nga Suedia e Spanja në start të eliminatoreve për Botërorin “Katari 2022”
kanë bërë që Kosova të zërë vendin e
fundit në grup pa asnjë pikë. Grupit i
prin Spanja me shtatë pikë, një më pak
se Suedia që është e dyta.
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Peshëngritje/ Qerimaj e mbyll i treti në grupin B, Godelli lë garën i dëmtuar
Shtangisti Erkand Qerimaj bëri dje një garë
të mirë dhe arriti të tregonte dhe një herë tjetër
se pavarësisht moshës mban rezultate të qëndrueshme në garat ndërkombëtare. Edhe pse ishte
larg rezultateve të tij më të mira, duket se Qerimaj
e bëri si duhet detyrën për të përfaqësuar me dinjitet fanellën kuqezi në një aktivitet të tillë sikurse
Kampionati Europian i Peshëngritjes. Ai garoi në
baterinë B të peshës trupore 81 kg, duke realizuar 3
prova të saktë në shkëputje që kulmuan me 156 kg,
pozicion që i dha vendin e dytë në këtë bateri. Në
stilin e shtytjes shkodrani ngriti në provën e parë
180 kg, por dështoi me 184 dhe 185 kg në dy provat
e tjera, për pasojë e mbylli garën me 336 kg dhe
në vend të tretë në këtë bateri. Gjithsesi, me këtë

rezultat ai nuk siguron pikë të mjaftueshme për
pjesëmarrje në Olimpiadë. Megjithatë, Qerimaj
mund të tentojë deri në verë në ndonjë aktivitet
tjetër me vlerë pikësh për ta mundësuar këtë.
“Gara përfundoi, unë u rendita i 2-ti në shkëputje
dhe i 3-ti në dygarësh në baterinë time! Duke pasur
parasysh edhe dëmtimin në brryl e konsideroj
sukses garën edhe që dola i padëmtuar! Shumë
faleminderit për mbështetjen tuaj dashamirësit e
mi”, shkruan Qerimaj. Si përfundim ai u rendit në
vend të 9-të në këtë kampionat pas bashkimit të
dy baterive. Ndërkohë, Daniel Godelli dështoi në
baterinë A, pasi nuk u klasifikua dot në asnjë stil
e për pasojë mbeti jashtë renditjes në dygarësh.
Godelli e nisi garën e tij me peshën 152 kg në stilin

e shkëputjes. Dështoi ta ngrinte në provën e parë
dhe të dytë e më pas u tërhoq nga gara. Në fillim
u duk se ai do të garonte dhe në stilin e shtytjes,
por nuk u fut fare në garë, duke u tërhequr. Me
sa duket nga ndonjë dëmtim. Për ekipin tonë
përfaqësues, i fundit që ngjitet në pedanë në këtë
aktivitet është Krenar Shoraj, që do të garojë sot
në baterinë A në peshën trupore 89 kg. Ai ka
shanse të futet në zonën e medaljeve. Duhet thënë
se peshëngritja shqiptare deri tani ka siguruar 3
medalje nga Europiani i Moskës. Evangjeli Veli
mori një medalje bronzi tek femrat dhe Briken
Calja mori një argjend e një bronz tek meshkujt.
Siç dihet, deri më sot kualifikimin zyrtar për në
Olimpiadë e ka siguruar vetëm Briken Calja.

Shkodranët duan kreun, kurbinasit kanë avantazh fushën. “Demat” kanë shansin për kryesim MBROJTËSI

Laçi-Vllaznia kokë më kokë, Partizani
provë zjarri me Bylisin në “Air Albania”
Adriatik BALLA

JAVA 27

J

ava e 27-të e Kategorisë Superiore do të regjistrojë xhiron e
fundit të fazës së tretë të kampionatit, ku padyshim kemi duele
që mund të rezultojnë vendimtare për
fatet e sezonit. Ka përplasje kokë më
kokë, por edhe duele mes vendeve që
rrezikojnë rënien dhe atyre që duan
titullin. Rivaliteti pritet të jetë shumë
i fortë, sepse Vllaznia do të ketë duel
direkt me Laçin, skuadrën që gjithashtu
synon trofeun e kampionatit këtë sezon. Ndërkohë, Teuta, një favorite për
titull, do të ketë punë me Apoloninë,
pra këtë javë ka një kalendar më të
lehtë, por vështirësia qëndron tek fakti
se fierakët synojnë mbijetesën dhe do
të rivalizojnë fort për pikë. Partizani,
gjithashtu një skuadër që pretendon
titullin këtë sezon, do të ketë një duel
shumë të vështirë me Bylisin në stadiumin “Air Albania”. Tirana do të jetë
në Korçë, ku shpreson të marrë pikët
maksimale dhe të ruajë ritmin me
skuadrat kryesuese.
Partizani pret Bylisin në “Air Albania”
Ishte përcaktuar që si zakonisht,
edhe këtë javë Partizani të luante si
pritës ndaj Bylis në impiantin e Elbasan Arena. Megjithatë, duke qenë
se dyert e “Air Albania” u hapën në
javën e kaluar për Tiranën, e njëjta
gjë do të bëhet edhe me Partizanin.Të
kuqtë kanë arritur marrëveshje me
FSHF dhe do të rikthehen të luajnë në
kryeqytet, teksa sfida do të zhvillohet
ditën e dielë në orën 16:00. Gjendja e

Kastrioti-Kukësi		
Skënderbeu-Tirana
Apolonia-Teuta 		
Laçi-Vllaznia		
Partizani-Bylis		

fushës së “Air Albania” është shumë e
mirë dhe këtë ekipe siTirana e Partizani
duket se do ta shfrytëzojnë për të qenë
më komod. Mbetet për t’u parë tashmë
nëse ky spostim do të rezultojë me fat
për të kuqtë të cilët garojnë për fitimin
e titullit kampion ndërsa nga ana tjetër
ballshiotët janë të“etur”për pikë, për të
mos rrezikuar mbijetesën. Ndërkohë,
ballshiotët kanë katër rezultate pozitive radhazi dhe një ecuri e tillë nuk ka
ndodhur kurrë këtë sezon dhe synimi
është vazhdimësia. Pa Ndrecën e Stojanoviç, mallakastriotët tashmë janë të
përqendruar te transferta me të kuqtë,
aty ku Bylisi synon sërish rezultat
pozitiv. Ajo që bie në sy tashmë është
se skuadra ka krijuar edhe stabilitet
me lojëra e rezultate por edhe stafi nuk
ka bërë lëvizje si më parë në 11-shen e
parë. Edhe lojtarët e afruar nga mer-

kato janë përshtatur me pjesën tjetër
të skuadrës dhe Bylisi tashmë është
konsoliduar jo pak në të gjitha repartet,
teksa edhe konkurrenca është rritur
dukshëm. Marçelino Preka pritet që të
zërë vendin e Stojanoviç në mbrojtje
për sfidën me të kuqtë po mund të luaj
edhe Nebihu që ka eksperiencë në një
ndeshje kaq delikate. Ndërsa Antoni
pritet që të luajë në linjën e majtë në
vend të Ndrecës ose mund të kalojë
aty edhe Loran. Janë plot 38 lojtarë
shto edhe disa që kanë qenë në stolin
e skuadrës së parë dhe aktivizohen
edhe me ekipin U-21 në dispozicion
të trajnerit Veljko Dovedan në dhjetë
takimet që kanë mbetur deri në fund
të sezonit. Ballshiotët do të synojnë që
në 30 pikë që janë në lojë të konsolidojnë pozitat për vendin e tetë dhe pse
jo duke parë edhe rivalët të synojnë

Basketboll/ Goga eliminon Tiranën,
shkon në gjysmëfinale të Ligës Unike
Basketbolli shqiptar ka
një shans të rrisë nivelin
dhe prestigjin e tij dhe këtë
e mundëson një kampionat
i përbashkët mes Shqipërisë
dhe Kosovës. Investimi politik
ka qenë i mirë në këtë drejtim
dhe disa hapa janë hedhur,
por kryesorja qëndron në
faktin se pati një vendim të
përbashkët për krijimin e një
Lige Unike që shpresohet t’i
japë “dritën” e duhur rrugës
së bashkimit të basketbollit.
Pra, Liga Unike në basketboll
është aktiviteti i shumë pritur

këndej e andej kufirit, një
aktivitet që ka marrë edhe
bekimin e kryeministrit Edi
Rama. Goga Basket është
kualifikuar në gjysmëfinale
të Ligës Unike pasi triumfoi
ndaj skuadrës së Tiranës në
ndeshjen çerekfinale. Dueli i luajtur të mërkurën në
palestrën “Mizahir Isma” në
Rahovec, përfundoi me rezultatin 76:67 në të mirë të ekipit
Goga Basket. Qendra Endrit
Hysenagolli ishte më i merituari për këtë fitore pasi ishte
më efikasi te Goga Basketi.

Hysenagolli e mbylli ndeshjen me 15 pikë e tetë kërcime
derisa amerikani Theron Busi
shtoi 14 pikë, dy kërcime e tri
asistime. Te Tirana, u veçua
Nazareno Coco me 15 pikë,
tri kërcime e katër asistime
derisa Eldi Hysa e Erin Hasani
shtuan nga 12 pikë për kokë
por që nuk mjaftuan për të
evituar humbjen. Goga Basket
bëhet ekipi i tretë që u kualifikua në gjysmëfinale të Ligës
Unike që startoi të martën. Më
herët, janë kualifikuar edhe
Rahoveci e Peja.

13:00
13:00
16:00
16:00
16:00

edhe vendin e shtatë në renditje pasi
diferenca nuk është më shumë se katër
pikë, ndërkohë që ka mbetur edhe një
ndeshje nga faza e tretë dhe më pas
luhen takimet e fazës së katërt. Ashtu
sikurse ballshiotët ndiejnë rrezikun
sidomos nga Skënderbeu që ndodhet
në vendin e nëntë dhe ka katër pikë më
pak se Bylisi.
Situata/ Apolonia, skuadra më e
rrezikuar për të rënë nga kategoria
Superliga ka një rivalitet si në krye
dhe në fund të renditjes së saj. Kështu,
dhjetë javë nga fundi si rrallëherë në
Superiore, në garën për qëndrimin mes
më të mirave janë përfshirë 5 ekipet e
mestabelës e poshtë duke krijuar një
ngjeshje në pjesën e poshtme të renditjes si për të konfirmuar rivalitetin
në çdo front të këtij sezoni. Apolonia
për momentin duket ajo pak më larg
objektivit, të paktën të “play-out” dhe
më e distancuara, por matematika e
mban në lojë dhe shumë madje për të
shpresuar. Ndërkohë që Skënderbeu
gjithashtu duket më tepër i përfshirë
për vendin e “play-out” dhe pse rezultatet e javëve të fundit, ku arriti madje
dhe një fitore direkte me Apoloninë
dhe suksesi befasues me Kukësin kanë
ngritur ndjeshëm kuotat për qëndrim.

Gjimshiti merr
meritat e “evolucionistit”
tek Atalanta
Mbrojtësi kuqezi, Berat Gjimshiti, qëndroi “rastësisht” te Atalanta
atëherë kur po bëhej gati të transferohej në një ekip tjetër, vetëm sepse
klubit iu dëmtuan dy qendërmbrojtës
njëherësh. Por tani, e përditshmja italiane“Tuttosport”e ka cilësuar si kyçin
e manovrës së trajnerit Gasperini.
Gjimshiti ka qenë pjesë e treshes së
prapavijës në edicionet e kaluara, por
në kohët e fundit, është parë teksa
merr gjithnjë iniciativën duke dalë
përpara. Në analizën taktike që i bëhet
lojës së Atalantës, ai vlerësohet si i vetmi nga treshja fillestare e mbrojtjes që
lejohet të dalë përpara, falë aftësive që
ka për të organizuar lojën, duke u bërë
një mesfushor kur ekipi i tij sulmon.

SUPERLIGA

Kukësit i kthehen
lojtarët cilësorë, rriten
shpresat e Josës
Kukësit i vjen një shans për reflektim këtë javë. Shanset e verilindorëve
për të arritur Europën janë minimale pas
rezultateve të fundit, por për ekipin e drejtuar nga Mirel Josa, duhet një shtysë më
shumë edhe për të evituar përfshirjen në
luftën për mbijetesë. Ndaj sfida e kësaj
jave ndaj Kastriotit, skuadrës që e ndjek
në renditje, bëhet kështu një finale e
mirëfilltë për këtë skuadër. Megjithatë,
trajneri Mirel Josa ka marrë lajme të
mira pasi më në fund do të ketë në
dispozicion të gjithë lojtarët për duelin
e fundjavës dhe të gjithë janë në formë
optimale, siç konfirmoi sot klubi. Kjo
është një mundësi e mirë për trajnerin
duke kërkuar një reagim nga ekipi.

KATEGORIA I

Pogradeci përpjekje
për t’u ngjitur në elitë
Ardjan Abazaj e ka drejtuar me
sukses skuadrën e Pogradecit, edhe
në sajë të njohjes që ka me grupin e
lojtarëve, e për më tepër që shumicën
e tyre i ka trajnuar fillimisht tek
moshat, e më pas në ekipin e parë.
Pogradeci edhe këtë sezon, ashtu
si edhe vjet i ka dhënë tonin garës.
Madje është ekipi që ndali Egnatian
në kulmin e rrogozhinasve në Peqin,
ndërsa, tashmë para ndeshjes me Tomorin, Abazaj ka pohuar: “Tani janë
të gjitha mundësitë, të luftojmë edhe
për vendin e parë. Kemi siguruar
qëndrimin në katërshen e parë dhe
ky ishte objektivi i parë për ne. Tani
kemi mundësi ideale për të hyrë në
luftë për vendin e parë”, theksoi ai.
Duhet thënë se rivaliteti mes skuadrave pretendente është i madh.
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Riz Ahmed: Shumë njerëz janë
lidhur me filmin “Sound of Metal”
Aktori Riz Ahmed ka thënë se ndihet krenar për
faktin se është i pari mysliman i nominuar për“Oscar”,
në kategorinë“Aktori më i mirë”. Aktori 38-vjeçar është
nominuar për rolin e protagonistit në filmin “Sound
of Metal”, i cili flet për atë se si një krizë shëndetësore
mund të të shkëpus nga jeta dhe më të dashurit tuaj,
dhe ju detyron të rriteni në mënyrë të papritur. Ahmed
portretizon bateristin Ruben Stone, i cili pas disa viteve
të interpretimit si pjesë e një bendi rrok, dalëngadalë
fillon humb dëgjimin. Ai shprehet se ajo që ka rëndësi
për atë është që sa më shumë njerëz të kenë mundësi
ta gjejnë veten në këtë moment, historinë që e trajton
filmi, por edhe në performancën e tij.“Shumë njerëz

janë lidhur me filmin për shkak të faktit se unë jam
myslimani i parë i nominuar, në kategorinë kryesore
për aktrim. Kjo është vërtetë një gjë e bukur dhe
e mbështes plotësisht. Nëse disa njerëz tjerë do të
gëzohen për faktin se ky projekt fokusohet në përfaqësimin e personave shurdhmemec, temë kjo që
mungon në kinematografi, atëherë edhe kjo do të
jetë një gjë shumë e bukur dhe pozitive për filmin”,
ka deklaruar aktori. Riz Ahmed beson se njohja e tij
historike e bërë nga Akademia është rezultat i shoqërisë që është duke ecur përpara, pasi ceremonia e
sivjetme“Oscar”përmban grupin më të larmishëm të
të nominuarve deri më tani.

FJALEKRYQI SOT

Armani kërkon
bashkëpunim me
kompani të tjera

Pandemia ka sjell probleme
dhe te “Armani”. Për shkak të
kësaj, Girogio Armani po shikon
mundësinë që të bashkojë forcat
me ndonjë kompani tjetër italiane.
Në intervistën e publikuar në
revistën prestigjioze amerikane
“Vogue”, Armani 86-vjeçar ka
deklaruar se pandemia me covid-19 i ka bërë që të hapin pak
sytë. Armani mund të shkojë
rrugëve të shumë brendeve të tjera
italiane, duke përfshirë këtu Gucci,
Fendi e Bulgari, të cilat tashmë janë
blerë nga gjigantët e industrisë
LVMH dhe Kering SA. Armani ka
thënë se ideja e tij e hershme se
kompania duhet të punojë e pavarur, nuk është më e nevojshme.“Po
mendojmë për një ndërlidhje me
ndonjë kompani të rëndësishme
italiane”, ka deklaruar Armani,
duke shtuar mes të tjerave se nuk
do të thotë se duhet të jetë patjetër
një kompani e modës.

HORIZONTAL

VERTIKAL

1- Banor i një krahine në veri të Spanjës që kërkojnë pavarësi 7- Vegël
muzikore jofrymore 12- Oficer i Perandorisë Osmane 13- Kafshë ose bimë
parahistorike të ngurtësuara 14-Vajzat, sipas dialektit verior 15-Pisha,
plepi etj, janë drunj .. 16- Roma në makina 17- Fjalë që tregon diçka të
madhe, kaba 19- Kanë qenë banorë të hershëm në zonën perëndimore të
Detit të Zi, paraardhësit e rumunëve 20- Pjatë shumë e thellë 21-Predhë
luftarake që vepron edhe në ujë 22- Pisha e zezë, i thonë edhe çetinë
ose... 23- Çudi 24- Fuçi druri për verë 25- Është lidhëse, të paktën 26- Ish
futbollisti gjerman Kuper 27- Bujtinë primitive 28- Vegël pune i punëtorit
të krahut 29- Personazh tek filmi "Familja ime" 31- Shkrimtari turk Nesin
në inic 32- Djall, shejtan 33- I thonë çallmës së hoxhës 34- Gaz pa ngjyrë
dhe pa erë që prodhojnë tokat e kënetës 35- Kigan, ish futbollist anglez
i viteve 1985 36- Art i gdhendjes në dru, gurë dhe metal 37- Rrugë të
ngushta nëpër shtigje të vështira e të nxjerrin diku.

1- Një lloj peshku liqeni me shumë hala 2- Është këndi ndërmjet rrafshit në mesditë dhe pozicionit pingul të trupit qiellor që vrojtohet 3- Një
perime vjeshte 4- Ai drejton një manastir 5- Ndërmarrja Industriale Tiranë
6- I thonë kalit që tërheq karrocën me një njeri 7- Bashkë punëtor, shok
pune 8- Isot, ashtu siç është 9- Automjetet e transportit ndërkombëtar
10-Automjetet e Shqipërisë 11-Perëndesha e dashurisë sipas mitologjisë
greke13- Fukara 14- Difekti i një topalli 15- Njeri koti, që nuk i hyn në
punë asnjërit 16- Jitzhak. ..., ish Kryeministër izraelit që u vra 18- Një
shtet gjiton me Iranin 19- Njëlloj si zakonet 20- Shkrimtari turk... Aziz
22- Një ujëmbledhës 23- Bukuroshja e Trojës 25- Qengj i urtë që i shkon
prapa së ëmës 26- Njeri mendjemadh që nuk përfill njeri 27- Kompozitori
Zaharjan 28- Vend poshtë shtëpisë ku rrinte më parë bagëtia 29- Litar
çeliku 30- Vegël 32- Jashin, ish portieri legjendar rus 33- Lumi i Parisit,
pa të fundit 34- Adelina shkrimtare në inic 35-Kastriot Omari.
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Sherri për
emrin e femrës

Një ditë gruaja gjen në xhepin
e xhaketës së bashkëshortit të saj
një letër në të cilën ishte shkruar
emri i një femre. Në mbrëmje,
gruaja, sapo bashkëshorti hyn në
shtëpi, i bërtet me të madhe dhe
i gjuan me tigan. Bashkëshorti
pyet:
- Oh Mari, por çfarë bënë
kështu? Më lëndove.
Bashkëshortja i tregon për
letrën që kishte gjetur në xhepin
e xhaketës së tij. Bashkëshorti
përgjigjet:
- Por jo e dashur, je gabuar
sepse emri që kam shkruar në
atë letër i përket një kali, për të
cilin së bashku me mikun tim të
ngushtë vumë bast në garën e
fundit me kuaj.
Bashkëshortja disi e qetësuar nga kjo përgjigje shkon të
shtrihet. Të nesërmen, sërish
sapo bashkëshorti hyn në shtëpi,
gruaja bërtet. Dhe burri kërkon
shpjegim:
- Po këtë herë e dashur çfarë
ka ndodhur?
Gruaja tepër e mërzitur përgjigjet:
- Sapo të telefononi kali për
të cilin kishe vënë bast.
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Djali 12-vjeçar kap peshkun, që peshon 33 kg
Një djalë në klasën e shtatë ishte
duke peshkuar në liqenin Tawakoni,
kur arriti të kapte një peshk vërtetë
të madh. 12-vjeçari Cade Childress
dhe babai i tij Shiloh shpejt kuptuan
se kishin kapur një mustak blu rekord, në atë pjesë të Teksasit. Shiloh
premtoi ta merrte djalin e tij për të
peshkuar për Krishtlindje, por vetëm
në mars ai i përmbushi dëshirën dhe
dyshja arritën të kapnin një mustak
me peshë të madh. Mustaku në peshore tregoi gati 33 kilogramë, që
është rreth 3 kilogramë më shumë
se rekordmeni i mëparshëm i kapur
në të njëjtin liqen në vitin 2019. Fotot
u postuan në Facebook dhe kënaqën
shumë persona.

Përgjigjet e fjalëkryqit

Gionee vjen me
modelin e telefonit M3
Gionee ka lançuar një telefon të ri,
modelin Gionee M3 dhe pajisja vjen me
një ekran me diagonalen prej 6.53 inç
dhe rezolucion HD +. Pajisja mundësohet
nga procesori MediaTek P60 dhe vjen me
një zgjedhje prej 6 GB ose 8 GB RAM,
ka gjithashtu një zgjedhje të hapësirës
ruajtëse mes 128 GB ose 256 GB. Telefoni vjen me baterinë 5000 mAh dhe
mbushësin e shpejtë 18W, dhe do të jetë
në dispozicion me mundësi zgjedhje prej
katër ngjyrave. Gionee M3 po ashtu ofron
një kamera të përparme prej 8 megapikselë për Selfie dhe thirrjeve me video,
ndërsa në pjesën e pasme të pajisjes ka
kamerën kryesore me 16 megapikselë.

Fjalëkryq i shifruar

VERTIKAL

HORIZONTAL
1- Janë vende pa drurë me bimësi të varfër dhe
me klimë të butë 5- Fjalë a shprehje falënderimi e
mirënjohjeje për diçka 9- I thuhet priftit për respekt
11- Edukatë Politike 13- Mineral me ngjyrë të verdhë,
përdoret për prodhimin e H2SO4, i thonë ndryshe
edhe sulfur hekuri 14- Aktori amerikan Irvin në inic.
15- Bobi ..., ish-futbollist anglez 17- Shok i ngushtë
18- Cohë për rroba pune 19- Nuk i tregohen ato
babait 21- Humoristi italian Banfi 22- Ultësira të
pafund në Kinën Qendrore 23- Shkrimtari gjerman
... Man 24- Mjergull e lehtë 26- Legjendë, gojëdhënë
27- Ish-feudal polak i paraluftës 28- Fjalë që vihet para
emrit të një prifti katolik 30- Së bashku 32- Shkrimtari
turk Nesin në inic. 33- I vogli i gomaricës 35- Roma
në makina 36- Janë ndërtesa të veçanta ku ruhen
dhe ekspozohen veprat e artit, shumës 38- Hija e një
të vdekuri që përfytyrohet si një i të sëmuri psikik
40- Një shtet ishull në Kosovë 41- ato mund të jenë
zyrtare apo kriminale 43- Nofkë e humoristit anglez
Oliver Hard 45- Ajo e Noes 46- Qytet në krahinën e
Kurbinit 47- Banorë në një krahinë në jug të vendit
49- Agjensia Arsimore Librazhd 50- Lloj cigareje e
jashtme 51- Shenjë matematike për këndet 53- I thonë
çajit italianët 54- Ish-futbollisti i partizanit Safet ... 56Çmimi 57- Njëlloj si nr. 22 horizontalisht.
HOROSKOPI

HOROSKOPI

HOROSKOPI

HOROSKOPI

Dashi

Demi

21 mars 20 prill

21 prill – 21 maj

Ju jeni gati për një rikuperim të shkëlqyeshëm, dhe
së shpejti do të jeni protagonist i iniciativave të reja.
Për momentin, përpiquni të
qëndroni të qetë.
HOROSKOPI HOROSKOPI
`
Peshorja
23 shattor-22 tetor

Ju keni marrë detyra
të rënda dhe keni qenë nën
presion shumë herë. Por falë
punës suaj gjërat kanë ecur
mirë, por ju duhet më shumë
kujdes.

Ju do të keni yjet në favorin tuaj, si në dashuri ashtu
edhe në vendin e punës. Në
ditët në vijim, ju do të jeni në
gjendje të arrini rezultatet
për të cilat keni punuar.

Është një gjendje astrologjike shumë interesante
me Merkurin dheVenusin në
favor. Tani duhet të kuptoni,
se me kë nga ata që janë afër
ju ndiheni mirë.

HOROSKOPI

Binjakët
Ju jeni në një situatë
konfuze tani, veçanërisht kur
bëhet fjalë për punën. Jeni
gjithmonë shumë të zënë dhe
kjo ju bën më pak të kthjellët
në vendime.

Nuk parashikohet një
ditë e mirë, pasi në punë do
të keni jo pak presione. Kjo
situatë do ju vendosë pak në
siklet, por nuk do të zgjasë
shumë.

HOROSKOPI

22 qershor- 22 korrik

Mërkuri dhe Venusi janë
të favorshëm. Kjo gjithashtu
mund të tregojë zgjidhjen e
disa problemeve sentimentale, që kanë vazhduar për
disa kohë.

HOROSKOPI HOROSKOPI
Shigjetari
22 nëntor-21dhjetor

HOROSKOPI

Gaforrja

22 maj- 21 qershor

HOROSKOPI HOROSKOPI
Akrepi
23 tetor – 21 nëntor

HOROSKOPI

HOROSKOPI
Bricjapi

Në këto ditë ju duhet
të rigjeni energjinë dhe
forcën si fizikisht ashtu edhe
mendërisht. Problemet që
keni kaluar nuk kanë qenë
të lehta, dhe ju duhet forcë.

HOROSKOPI
Luani

Virgjëresha

23 korrik – 22 gusht

22 gusht-22 shtator

Është një kohë me projekte të shkëlqyera, që do të
kenë një rezultat pozitiv në
fund të muajit. Në punë dëshironi të krijoni diçka tuajën dhe
për këtë po punoni shumë.

HOROSKOPI

22 dhjetor – 21 janar

1- Janë emblemat e një shteti 2- Ekonomia
Politike 3- Ish-agjencia e lajmeve polake 4- Qiriaqi i skenës 5- Orar pune i vazhdueshëm pa
pushim 6- Ka edhe një të tillë fetar 7- Nesin, një
shkrimtar turk në inic. 8- Një mik spanjoll 10Një ekip futbolli i Selanikut në Greqi 12- Ai që
mban një qëndrim të rreptë e të vendosur ndaj
rregullave dhe normave 14- Dhurues 16- Jitzhak
..., ish-kryeministër izraelit që u vra 18- Çitjane
apo brekushe që mbajnë gratë çame 20- Mjegull e lehtë 21- Hyrja në Lombardi 25- Një shtet
gadishull aziatik 27- Firmë e njohur e baterive
të automjeteve 28- Pengesë që ngrihet për një
ujëmbledhës apo për të penguar vërshimin e
ujërave 29- Alibegaj e basketbollit 31- një fjalë
pa kuptim 33- Degë e muzikës në Institutin e
Lartë të Arteve 34- Një parazit i vogël 36- Ulje
mbi gjunjë 37- Tip i vjetër automjeti transporti
çek 38- Dhënie bakshish 39- Njëlloj si kapriçot
40- Banor i Kishinjevit 42- njeri me veti të rralla
natyrore 44- Dëshirë e shfrenuar për të patur
diçka 47- Ish-monedha turke 48- Skulpturë që
paraqet vetëm pjesën e sipërme 51- Një zotëri
anglez 52- Fenomen atmosferik 54- Besim Elezi
55- Alibali i këngës në inic.

Personat e lindur në
këtë shenjë do të kenë
Hënën në favor edhe për
disa ditë. Ju mund përballeni
sot edhe me një diskutim, që
do vëmendje.

HOROSKOPI
Ujori

Peshqit

22 janar –1 9 shkurt

20 shkurt – 20 mars

Jeni në një moment
shumë të veçantë, ka shumë
tensione por edhe shumë
propozime të mira. Keni
dëshirë për të ndryshuar
jetën, qytetin dhe punën.

Yjet janë me interes të
madh për dashuri, edhe sepse
Venusi dhe Mërkuri kanë hyrë
në shenjën tuaj. Rekomandohet, që të ruani qetësinë dhe të
jeni të kthjellët.
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SOT sport
Mbape-Nejmar i japin “leksion” Bajernit
të Mynihut, PSG pranë kualifikimit

www.sot.com.al

Ekipi parizien fitoi me rezultatin 3-2, duke qenë favorit për të shkuar në
gjysmëfinale. Çerekfinalen tjetër e fitoi Çelsi anglez, që mundi 2-0 Porton
Adriatik BALLA

ÇEREKFINALET
E CHAMPIONS
LEAGUE

L

iga e Kampioneve
dhuroi mbrëmë jo pak
emocione, sidomos
në “Allianze Arena” të
Mynihut, ku Bajerni u mposht
në shtëpi 2-3 nga Paris San
Zhermen. Një gol i shpejtë i
Kilian Mbape, që në minutën
e 3-të, goditi rëndë në aspektin
psikologjik skuadrën e Bajernit
të Mynihut, e cila e niste këtë
duel si favorit. Goli i shpejtë i
francezëve nuk u dha mundësinë
gjermanëve të organizoheshin
si duhet dhe të zbatonin detyrat
e tyre në fushën e lojës. Në fakt,
ndeshjen më mirë e nisi Bajerni
që goditi shtyllën në minutën e
2-të të takimit, por në aksionin
pasardhës realizoi PSG. Ishte
Nejmar që mori përsipër të galoponte për 30-40 m e në kufijtë
e zonës jep një start perfekt për
Mbape dhe francezi përshëndet
rrjetën. Për minuta të tëra Bajerni përpiqet të çajë mbrojtjen
franceze, por finalizimi mungoi.
Kurse në minutën e 28-të, ishte
sërish Nejmar që me një pasim
të gjatë në gjysmëlartësi nxjerr
zbuluar Markinjos, i cili nuk e ka
të vështirë të gjejë kohën e duhur
dhe vendin e duhur për të dhënë
goditjen“vrastare”për bavarezët.

TË MARTËN
M.Siti-B.Dortmund
Real Madrid-Liverpul
TË MËRKURËN
Porto-Çelsi
Bajern-Paris SG

2-0 për Paris San Zhermen dhe
dukej se ndeshja për gjermanët
kishte mbaruar. Por nuk rezultoi
kështu, pasi bavarezët e gjetën
guximin dhe forcën për të manovruar në fazën ofensive dhe pas
shumë përpjekjesh, me anë të
një asisti të dhënë nga Pavard,
Çupo-Moting ia doli të shënojë
me kokë golin në minutën e 37-të,
duke rihapur ndeshjen. Ky ishte
një gol i rëndësishëm për Bajernin në këtë takim. Në pjesën
e dytë pati një nisje më të qetë,
por loja mori“zjarr”pas minutës
së 55-të. Bajerni, pas përpjekjeve
të shumta barazoi rezultatin 2-2,
falë golit të shënuar nga veterani
Tomas Muller. Por rezultati do të
ndryshonte sërish dhe protag-

SULMUESI

Benzema: Të
izolojmë Mesin
dhe ta fitojmë
El Clasicon
DËMTIMI

Sulmuesi i Atletikos së
Madridit, Luis Suarez, pritet
të qëndrojë për tri javë jashtë
fushës për shkak të lëndimit të këmbës. Lëndimin e
Suarezit e ka konfirmuar
edhe Atletiko të mërkurën
por nuk ka bërë të ditur se
për sa kohë do të qëndrojë
uruguaiani jashtë fushës.
Klubi spanjoll ka thënë se
Suarezi do t’i nënshtrohet
edhe testeve tjera për të konfirmuar shkallën e lëndimit
të tij. Mësohet se Suarez
është dëmtuar në stërvitjen
e së mërkurës dhe do t’i
mungojë Atletikos në duelin e
fundjavës kundër Real Betis-

CMYK

0-2
2-3

natoret e Botërorit. Ndërkohë,
ndeshja tjetër e luajtur dje në
mbrëmje ishte ajo mes Portos dhe Çelsit, dy skuadra që
kanë befasuar në këtë edicion
të UEFA Champions League
për eliminimet e bujshme dhe
natyrisht për cilësinë taktike
që kanë shfaqur në fushën e
lojës. Zhorzhinjo dha asistin dhe
Maunt shënoi në minutën e 32-të
për anglezët, duke i dhënë Çelsit
një avantazh shumë të vlefshëm
për këtë fazë të Champions. Në
pjesën e dytë portugezët e rritën
ndjeshëm volumin e lojës dhe
u përpoqën të depërtonin tek
porta kundërshtare, por mbrojtja
angleze qëndroi e pathyeshme.
Në minutën e 85-të, Çelsi i vuri
“kapak”fitores, pasi shënoi golin
e dytë me Çiluell. Kjo fitore i bën
anglezët të hedhin një këmbë
drejt gjysmëfinaleve.

Të shtunën luhet një nga sfidat
më të zjarrta të futbollit europian
dhe jo vetëm, pikërisht dueli mes
Realit të Madridit dhe Barcelonës
që papritur ka marrë një rëndësi të
jashtëzakonshme. 1 pikë është diferenca e Barcelonës me Atletikon e
Madridit ndërkohë që 3 pikë është
ajo Realin. Përpara këtij dueli ka folur
një nga futbollistët që ka luajtur mbi
30 “El Clasico” në karrierë, Karim
Benzema. Francezi ka marrë rolin e
liderit në sulmin e Realit dhe që “Los

it. Megjithatë, ai pritet të mos
jetë në gjendje të luajë edhe
kundër Eibarit e Hueskës.
Suarez këtë sezon ka 19 gola
në 26 ndeshje në La Liga.

muesi është i lumtur në “Camp
Nou” dhe dëshiron të qëndrojë,
por te Barcelona nuk janë të
gatshëm të plotësojnë dëshirat
financiare të tij. Megjithatë, nga
ajo që bëhet me dije është se blaugranat duan të rinovojnë me të
deri në vitin 2025. Dembele duhet të vendosë para verës për të
ardhmen e tij sepse nëse ai nuk
rinovon klubi do e nxjerrë në
shitje në verë, me shumë klube,
që duke parë cilësitë e tij, do të
nisin ankandin për shërbimet e
kampionit të botës. Për të blerë
kartonin e Dembele nga Borusia
e Dortmundit, 4 vite më parë
Barcelona shpenzoi plot 135 mln
euro për 23-vjeçarin.

tyre më të mirë. Benzema thuri elozhe
edhe për dy futbollistë të Barçës,
portierin Ter Stegen dhe kapitenin
Lionel Mesi. “Barcelonës i pëlqen të
luajë me topin dhe mbi të gjitha ata
kanë një portier të shkëlqyer, që di të
luajë edhe me këmbë. Mesi? Ai bën
gjithçka në fushë dhe duhet të kemi
shumë kujdes me të, sepse e dimë që
është shumë i rrezikshëm. Duhet të
luajmë si ndeshjen e fazës së parë,
për ta mposhtur Barçën”, theksoi në
fund të fjalës së tij Karim Benzema.

SURPRIZA

Klop: Reali do të ketë
punë me ne në “Anfield”
Trajneri i Liverpulit, Jurgen Klop, është i irrituar me
humbjen 3-1 nga Reali i Madridit. Për shkak se “Santiago
Bernabeu”po rinovohet, Reali
është duke i luajtur ndeshjet
në stadiumin e ekipit të dytë,
në “Alfredo di Stefano”, në
gjendet kapur në qendrën
stërvitore Valdebabes. Para
ndeshjes, Jurgen Klop nuk
hezitoi të thotë se s’i pëlqen
aspak që do të luajë në një
stadium të tillë që sipas tij,
ishte sikur po luante në një
fushë të qendrës stërvitore.
“Në kthim do të jetë një detyrë e vështirë për Realin e
Madridit, me ose pa publik.

Osman Dembele është
shndërruar së fundmi në një
futbollist shumë të rëndësishëm
për skemat e trajnerit Kuman
duke shënuar edhe gola me
peshë në kampionat si ata ndaj
Seviljess, Real Sociedad dhe
ndajValadolid, ndeshje ku i dha
tre pikë të arta Barçës në garën
për titull. Por problemi qëndron
te fakti se kontrata e tij me katalanasit përfundon në verën e vitit
2022 dhe drejtuesit janë bindur
për të rinovuar me francezin, i
cili është kthyer në titullar fiks
me Kuman dhe ka arritur të
bëjë shumë mirë edhe rolin e
numrit 9, pavarësisht se është
sulmues anësor. Edhe vetë sul-

Blancos” kanë ecur me ritëm të kënaqshëm në 3 sezonet e fundit meritat
shkojnë edhe për të. Pavarësisht se
është kohë pandemie dhe luhet pa tifozë për Benzema, El Clasico vazhdon
të mbetet një nga sfidat më të ndiera
të futbollit europian dhe atij Botëror.
“Është ndeshja më e bukur në botë”,
deklaroi 33-vjeçari francez. Më pas
Benzema shtoi se për Realin kjo sfidë
është si një finale në garën për titull
në La Liga, të cilën madrilenët duhet
ta fitojnë duke zhvilluar futbollin e

TRAJNERI

Suarez në gjendje jo të mirë,
do të mungojë 3 javë

STAFI/

onist u bë sërish talenti francez
Kilian Mbape, i cili, pas pasimit
ideal që mori nga Di Maria, u fut
në zonë dhe shënoi golin e tretë
për parizienët në minutën e 68-të.
Ky gol tregoi se Bajerni shfaqi
probleme në prapavijë, sidomos
me mbulimin e Nejmar dhe të
Mbape, dyshja më e frikshme
e këtij sezoni në Champions. Si
përfundim, Paris San Zhermen
fitoi me rezultatin 3-2 dhe bën
një hap përpara drejt kualifikimit.
Këtë e ndihmon fakti se dueli i
kthimit do të luhet në Paris. Për
Bajernin në këtë fazë kishte një
dobësi që lidhej me mungesën e
polakut Robert Levandovski, që
siç dihet u dëmtua në ndeshjet
e përfaqësueses së tij në elimi-

2-1
3-1

SITUATA/ Dembele nuk
shihet opsion, Barcelona
do ta nxjerrë në shitje

Sot (dje) ishte shumë e çuditshme, ai nuk është stadium.
“Anfield” është një stadium i
vërtetë dhe për ne do të jetë
shumë më mirë”, tha Klop.

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

Zidane joshet nga ideja për të
marrë drejtimin e Juventusit
Me afrimin e fundit të
sezonit janë shtuar lëvizjet
për transferimet verore, e kjo
vlen dhe për pankinat. Kështu,
Zinedin Zidane, emri i të cilit
prej kohësh qarkullon si një
ndër alternativat kryesore për
të marrë drejtimin e Juventusit
(sepse Pirlo nuk ka mundur t’i
japë vazhdimësi ciklit prej 9
titujsh radhazi në kampionat
të bardhezinjve), nuk fshehu
lidhjen e tij të fortë me skuadrën italiane, ku ka patur një
të kaluar të shkëlqyer si futbollist. “Më pëlqen ajo që bëj
dhe është e vështirë të bëj më
mirë, edhe pse kam skuadrën
për ta bërë. Italia është në

zemrën time. Kam kaluar 5
vjet në Torino dhe Juventusi
është ende i rëndësishëm për
mua, por për momentin jam
këtu”, tha Zidane.
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