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Vendi drejt zgjedhjeve vendore
në tetor, 4 bashki pa drejtues,
nga roli i Kushtetueses te
marrëveshja Rama-Basha
Faqe 8

Rruga Industriale, Kashar

Meta shkarkohet brenda 8 korrikut,
PS dorëzon kërkesën në Kuvend,
ja rruga që do ndiqet dhe strategjia
me plotësimin e Kushtetueses

Faqe 2-3

Kuvendi rinis punimet pas
zgjedhjeve, mazhoranca vulos
sot pezullimin e vetingut në
polici, bie dekreti i presidentit
Parlamenti do të mblidhet sot në seancë plenare
për të uruar deri në fund ligjet e mbetura pezull.
Pavarësisht se nga zgjedhjet e 25 prillit doli një Parlament i ri, deputetët aktual do të vijojnë punën deri
në 9 korrik. Mbledhja e Konferencës së Kryetarëve
miratoi kalendarin e punimeve dhe...
Faqe 10

Koka dhe Naço: Kryemadhi
na anashkaloi, në mbledhje
diskutohej për parfumeri
dhe jo për rolin e LSI,
Meta po sillet si Berisha
Deputeti i konfirmuar tashmë i PS-së në Durrës, Lefter Koka ka sulmuar presidentin Ilir Meta.
Në një intervistë televizive ai u shpreh se presidenti
Ilir Meta nuk është larguar kurrë nga drejtimi i LSI
edhe pse gjatë këtyre viteve ka qenë kreu i shtetit.
Ai theksoi se presidenti interpreton...
Faqe 4

25 prilli shkrin partitë e
vogla, nuk krijojnë dot grupe
parlamentare dhe rrezikojnë
të mbeten pa seli, ja si dolën
me numër minimal votash
Pas rezultateve të 25 prillit partitë e vogla po
shkojnë drejt shkrirjes. Liderët e partive të vogla
kanë dalë në deklarata të forta gjatë fushatës duke
thënë se do të merrnin mbi 50 mijë vota dhe se do
bëheshin forcë parlamentare për të larguar qeverinë
që po na drejtonte. Por, nga të dhënat...
Faqe 9

Zbardhet dosja me 41 faqe e PS kundër Ilir
Metës, nga nxitja e vrasjes në Elbasan, te
thirrjet për dhunë dhe përplasjet me Yuri Kim

Humbja në zgjedhje, Basha paralajmëron divorcin
me Kryemadhin dhe fut në skaner deputetët, krerët
e degëve valë kritikash për aleancën me LSI-në
Kreu demokrat Lulzim Basha ka nisur ana- në vend, ku është folur për rezultatin e 25 prillit. sa më shumë fakte e prova që tregojnë se zgjedhlizën brenda partisë për disfatën në zgjedhje. Dje Burime të gazetës bëjnë me dije se Basha ka jet janë manipuluar. Sipas diskutimeve, kreu i PD
ai ka pritur në një takim krerët e degëve të PD kërkuar fillimisht që të punohet për të mbledhur ka paralajmëruar se nuk do të njohë... Faqe 5

Një zyrtare e lartë pastroi para përmes lidhjeve
politike, ja skema që ndoqi dhe si pushtetarët
bashkëpunojnë me krimin, zbardhet raporti
Shqipëria renditet mes shteteve ku lulëzon pastrimi i
parave, por duket se e përfshirë është edhe politika. Drejtoria e Pastrimit të Parave, ka zbuluar gjatë vitit që lamë
pas një rast flagrant të përfshirjes së një zyrtareje të lartë
CMYK

shtetërore, e cila falë mbështetjes politike ka tentuar të
pastrojë para përmes bashkëshortit. Në raport nuk jepet
emri i zonjës në fjalë, por ajo emërtohet me shkronjën B.
Ndërsa bashkëshorti i saj me shkronjën A... Faqe 7

Teatri Shëtitës për fëmijë
nis udhëtimin, premiera
e re “Aladdin” në 8 dhe
9 maj në Teatrin Veror
të Universitetit të Arteve
“Aladdin”është premiera, që do të vijë këto ditë
për fëmijët.Teatri Shëtitës për fëmijë nis udhëtimin
me premierën e re “Aladdin”, që do të shfaqet në
datat 8 dhe 9 maj, ora 10:30 në Teatrin Veror të
Universitetit të Arteve. Shfaqja është me regji nga
Kesina Lami. Në role janë aktorët...
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KOMENT

Faqe 19

ANALIZE
F. 16-17

Nga Pandeli BARDHI

Të “bashkohemi”rreth
përçarësit, drejt “fitores”
me humbës “profesionistë”
Nga Artan DUKA

Humbje me
faqe të bardhë!
Nga Ramazan SHERJA

Atë që e ke mundur
tri herë, mund ta
mundësh përherë
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Meta reagon pas nismës së PS për ta shkarkuar, e cilëson shashkë
dhe i çon mesazh Bashës të fokusohet te krimet zgjedhore
Presidenti Ilir Meta ka reaguar dje për
nismën e Partisë Socialiste për ta shkarkuar.
Pas deklaratës që u dha nga kreu i grupit parlamentar socialist Taulant Balla, Meta reagoi në
rrjetet sociale, ndërsa duket se inatin më të madh
e ka me PD. Meta ka kërkuar që fokus i partive
opozitare të jetë rinumërimi i votave dhe krimet
zgjedhore. Ndërkohë procesin e shkarkimit ai
e ka cilësuar si shashkë. “Të përqendrohemi
në mbylljen e procesit zgjedhor. Asgjë nuk ka
përfunduar! Të vazhdojë administrimi i çdo

kontestimi dhe ankese deri në rinumërimin e
votës së fundit. Detyrë e të gjithë subjekteve
të ndjekin procesin deri në fund. Mos u merrni
me“shashka”, por me hetimin e krimeve zgjedhore”, tha ai. Duke parë reagimin e Presidentit
dhe të eksponentëve të LSI, duket se inati më i
madh i Metës është me Lulzim Bashën. Meta
pretendon se zgjedhjet janë vjedhur dhe ka
kërkuar monitorim të rreptë të të gjithë procesit, përfshirë dhe rinumërim. Ndërkohë ajo që
bie në sy është se Meta duket i vendosur për të

luftuar përballë mazhorancës. Edhe pse premtoi
dorëheqje nëse PS fiton zgjedhjet, ai nuk e mbajti
fjalën. Të njëjtën gjë premtoi edhe kur Venecia
e rrëzoi për zgjedhjet vendore, ku sërish nuk e
mbajti fjalën. Pak ditë më parë në një konferencë
për mediat ai kërkoi rinumërim dhe rishikim të
materialeve zgjedhore, duke u kapur pas votave
të pavlefshme. “Në zgjedhjet e vitit 2013 vetëm
1.39 për qind e votave ishin të pavlefshme. Në
vitin 2017 vetëm 1.98 për qind e votave u shpallën
të pavlefshme. Aktualisht, sipas rezultateve

paraprake të KQZ, kemi 5 për qind fletë votimi
të pavlefshme. Ndaj numërimi dhe rinumërimi
i çdo vote të pavlefshme është vendimtar për
të rritur besimin e qytetarëve, të cilët mbajtën
radhë të gjata për të shprehur vullnetin e tyre më
25 prill. Me qetësi dhe transparencë është tepër
e rëndësishme, që ky proces, të vazhdojë deri
në fund. Krijimi i fokuseve të tjera, përtej kësaj
çështjeje madhore për besimin te zgjedhjet dhe
demokracia, është vetëm vijim i teatrit të radhës
kundër Sovranit dhe vullnetit të tij”, tha Meta.

Ja procedurat për shkarkimin e Presidentit të Republikës

Ilir Meta shkarkohet brenda 8 korrikut, PS
dorëzon kërkesën në Kuvend, ja rruga që do
ndiqet dhe strategjia me Gjykatën Kushtetuese

I

lir Meta pritet të shkarkohet brenda
8 korrikut nga posti i presidentit. Mazhoranca qeverisëse ka
dorëzuar dje në Kuvend kërkesën
për të nisur menjëherë procedurat
e largimit të tij nga Presidenca, me
argumentin se ka nxitur dhunë dhe
destabilitet para zgjedhjeve. Kërkesa
është firmosur nga 49 deputetë dhe
do të ndiqet e njëjta strategji si ajo e
një viti më parë. Sot Kuvendi do të
mblidhet në seancë plenare dhe pritet
të ngarkohet Komisioni i Ligjeve për të
shqyrtuar kërkesën nëse është brenda
normave. Në dosjen që ka siguruar
gazeta, jepen mbi 60 deklarata të
Metës, ku sipas socialistëve, tregojnë
se ai ka nxitur dhunë dhe urrejtje. Dje
ishte kreu i grupit parlamentar socialist
Taulant Balla, i cili në një deklaratë për
mediat e bëri fare të qartë se shkarkimi i Metës do të mbyllet brenda këtij
sesioni parlamentar. Seanca e fundit
e Parlamentit do të jetë më 8 korrik
2020 dhe kjo do të thotë se Parlamenti
do e shkarkojë Metën brenda kësaj
date. Sa i takon rrugës që do të ndiqet,
Komisioni i Ligjeve shqyrton fillimisht
kërkesën dhe më pas i kërkon seancës
ngritjen e një komisioni hetimor. Ky
komision do të ketë mbledhje intensive
për të shqyrtuar të gjitha deklaratat
e Presidentit ndërsa mund të thirret
dhe vetë Ilir Meta në komision për të
dhënë qëndrimet e tij. Komisioni do të
hartojë një raport final, i cili do i shkojë
seancës për votim. Ky raport kërkon 2/3
e votave, ose 94 vota, që të miratohet
duke sjellë më pas shkarkimin e Metës.
Raporti i dërgohet në fund Gjykatës
Kushtetuese, e cila do të vendosë nëse
ka të drejtë apo jo Parlamenti.
Qëndrimi i PS
Kreu i grupit parlamentar socialist,
Taulant Balla, në një deklaratë për
mediat tha se këtë herë Meta do të
shkarkohet, ndryshe nga sa ndodhi
një vit më parë kur në fund nuk pati
shkarkim. Sipas tij, presidenti nxiti
dhunë para zgjedhjeve dhe duhet të
ndëshkohet. “Duke u nisur dhe nga
një rezolutë e mëparshme e Kuvendit
që i kërkon presidentit të rikthehet në
binarët e përcaktuara nga Kushtetuta,
lidhur me ushtrimin e detyrës nga ana
e tij, gjë që nuk ka ndodhur, pasi ai ka
vazhduar edhe pas kësaj rezolute të
kryejë veprime kundër ligjit. Në këtë
vështrim, Kuvendi do të shprehet me
vendim në ditët në vijim, lidhur me
këtë kërkesë, që plotëson të gjitha

QËNDRIMI I TAULANT BALLËS
“Unë besoj që Kuvendi i Shqipërisë
është institucioni më i besueshëm në
vend dhe do të vazhdojë të respektojë
Kushtetutën e vendit. Unë nuk dua të
hyj në paragjykime, por dua t’ju them se
në rastin e kërkesës së parë vendimtar
ka qenë opinioni i Komisionit të Venecias për të cilin PS ruan një vlerësim

kushtet e nevojshme për t’u shqyrtuar
nga Kuvendi”, tha ai. Balla e bëri të
qartë se gjithçka do të ketë përfunduar brenda datës 8 korrik. Po ashtu ai
ka shpjeguar dhe anën procedurale.
“Kjo kërkesë nga ana e kryetarit të
Kuvendit do t’i kalojë për shqyrtim
Komisionit të Ligjeve, që brenda një
afati duhet të shprehet nëse kërkesa
i plotëson kriteret ligjore e formale
e më pas do duhet të ngrihet Komisioni Hetimor, për të vërtetuar nëse
qëndrojnë dyshimet e ngritura. Besoj
se Kuvendi aktual e ka sovranitetin
e duhur për të ushtruar mandatin e
tij deri më 8 korrik. Nuk do doja të
bëja asnjë deklaratë tjetër përpara
se Komisioni i Ligjeve ta shqyrtojë
kërkesën, pasi nuk dua të ndërhyj
aspak në mandatin që ka ky komision, por si një prej firmëtarëve besoj
se në dokumentin shumë të plotë, që
kemi paraqitur, janë të gjitha provat e
nevojshme e të domosdoshme, që jo
vetëm argumentojnë qëndrimin tonë,
por që janë edhe provat e nevojshme
për të iniciuar procesin e shkarkimit
të Presidentit”, tha Balla.

maksimal. Të mos harrojmë që nga
1998 e këtej kur ne kemi filluar punën
për dhënien Shqipërisë një Kushtetutë
si kjo që kemi sot, Komisioni i Venecias
ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm. Kjo është një vendimmarrje që i
takon Kuvendit”, tha dje kreu i Grupit
Parlamentar të PS, Taulant Balla.

VOTIMI NË SEANCË PLENARE
“Kuvendi shqyrton raportin e
komisionit hetimor në një seancë të
veçantë brenda 20 ditëve nga paraqitja e tij. Konferenca e Kryetarëve
përcakton datën e votimit në Kuvend të
kërkesës për shkarkim të Presidentit të
Republikës dhe kohën e debatit, sipas
nenit 48 të kësaj Rregulloreje. Në rast
se kërkohet nga Presidenti i Republikës për t’u dëgjuar në seancë plenare,
Roli i Kushtetueses
Pasi mazhoranca të vulosë me votë
shkarkimin e presidentit, në fund do
të jetë Gjykata Kushtetuese ajo që do
të vendosë nëse largohet apo jo Meta.
Momentalisht kjo gjykatë ka 7 anëtarë,
një prej të cilëve i ka mbaruar mandati.
3 emrat e fundit që mungojnë janë
propozime të Gjykatës së Lartë. Por
duket se shumë shpejt Kushtetuesja
do të jetë me 9 anëtarë. Sot Kuvendi
do të rrëzojë dekretin e presidentit për
kthimin e ndryshimeve në ligjin për
Gjykatën Kushtetuese. Me ndryshimet

Kuvendi është i detyruar ta dëgjojë
atë. Kuvendi vendos për shkarkimin
e Presidentit të Republikës me jo më
pak se dy të tretat e të gjithë anëtarëve
të tij dhe me votim të fshehtë.Vendimi
i Kuvendit për shkarkimin e Presidentit të Republikës i dërgohet Gjykatës
Kushtetuese nga Kryetari i Kuvendit
brenda 5 ditëve nga marrja e tij”, thuhet
në rregulloren e Kuvendit.
e fundit, Gjykata e Lartë mjafton të
ketë 10 anëtarë për të propozuar kandidatët. Aktualisht ajo ka 7 anëtarë dhe
3 të tjerë janë në proces verifikimi. Pasi
të plotësohet me 10 nisin procedurat
për të emëruar 3 emrat e fundit dhe
Kushtetuesja do të ketë 9 anëtarë për
të vendosur për fatin e Metës. Por ky
është lajm i keq për presidentin, pasi me
emërimin e 3 emrave të fundit largohet
Vitore Tusha, e besuara e Metës. Nga 9
anëtarë, presidenti do ketë krah tij vetëm
Sonila Bejtjen, pasi pjesa tjetër janë
persona të paanshëm dhe me integritet.

Procedurat për
shkarkimin e presidentit

1. Jo më pak se një e katërta e të
gjithë anëtarëve të Kuvendit mund
të propozojë shkarkimin nga detyra
të Presidentit të Republikës për
shkaqet e parashikuara në nenin 90
pika 2 të Kushtetutës. Kërkesa duhet
të paraqitet me shkrim te Kryetari i
Kuvendit dhe të përmbajë në mënyrë
të motivuar dhe konkrete shkeljen e
rëndë të Kushtetutës ose kryerjen e
një krimi të rëndë. Me paraqitjen e
propozimit, Kryetari i Kuvendit vë
menjëherë në dijeni Kuvendin dhe
Presidentin e Republikës.
2. Kryetari i Kuvendit ia përcjell
kërkesën dhe dokumentet shoqëruese të saj Komisionit për Çështjet
Ligjore, Administratën Publike dhe
të Drejtat e Njeriut, i cili brenda 15
ditëve i paraqet Kuvendit raportin
dhe propozimin e tij për ngritjen ose
mosngritjen e një komisioni hetimor.
Në rast se kërkohet nga Presidenti
i Republikës për t’u shprehur në
Komision, Komisioni është i detyruar
ta dëgjojë atë, duke i lënë një kohë të
mjaftueshme për përgatitjen e mbrojtjes dhe dhënien e sqarimeve.
3. Kuvendi zhvillon debat në
seancë plenare jo më vonë se 7 ditë
nga data e paraqitjes së raportit të
Komisionit për Çështjet Ligjore,
Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut dhe në përputhje me
kohën e përcaktuar nga Konferenca
e Kryetarëve, sipas nenit 48 të kësaj
Rregulloreje. Në rast se Kuvendi
rrëzon nëpërmjet votimit raportin
dhe propozimin e paraqitur, procedura për shkarkimin e Presidentit të
Republikës ndërpritet. Kuvendi për
të njëjtin motiv nuk mund të vendosë
përsëri edhe nëse kërkesa paraqitet
nga një grup tjetër deputetësh. Në rast
se Kuvendi pranon nëpërmjet votimit
raportin dhe propozimin e Komisionit
për Çështjet Ligjore, Administratën
Publike dhe të Drejtat e Njeriut, ngre
brenda 2 ditëve një komision hetimor
për këtë çështje. Komisioni hetimor
është i detyruar të thërrasë dhe të
dëgjojë mendimin e Presidentit të
Republikës në lidhje me propozimin
e paraqitur. Në përfundim të hetimit,
komisioni hetimor duhet t’i paraqesë
Kuvendit në mënyrë të arsyetuar nëse
ekzistojnë shkaqet për shkarkimin e
Presidentit të Republikës.
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Socialistët: Meta shkeli rëndë Kushtetutën dhe ka bërë fushatë zgjedhore për opozitën

Zbardhet dosja me 41 faqe e PS kundër Ilir
Metës, nga nxitja e vrasjes në Elbasan, te
thirrjet për dhunë dhe përplasjet me Yuri Kim
49 DEPUTETËT QË KËRKOJNË
SHKARKIMIN E METËS

Rigels SELIMAN

Z

bardhet dosja me 41 faqe që
Partia Socialiste do të përdorë
si“armë”kundër presidentit Ilir
Meta. Ky i fundit prej kohësh
është zhveshur nga kostumi i kreut të
shtetit, ndërsa përveçse është marrë me
fushatë elektorale, ka bërë herë pas here
edhe thirrje për kaos dhe përmbysjen e
qeverisë me dhunë. Por kjo qasje dhe
sjellje e presidentit Meta duket se nuk
është kapërdirë dot nga mazhoranca
socialiste, pasi pas paralajmërimit të
lëshuar pak ditë më parë nga kryeministri Edi Rama se shumica socialiste
do të nisë proceduarat për ta shkarkuar
si president, është hedhur hapi i radhës.
PS ka konkretizuar dje nismën për
shkarkimin e presidentit Ilir Meta nga
detyra, ku janë plot 49 deputetë të Partisë Socialiste të Parlamentit aktual që
kanë firmosur dhe mbështesin me forcë
kërkesën për të ngritur një komision
hetimor kundër kreut të shtetit. Socialistët pretendojnë se presidenti Meta ka
kryer shkelje të Kushtetutës, para dhe
gjatë fushatës zgjedhore, ndërkohë që
gazeta ka siguruar dosjen e plotë, ku
renditet me argumente në plot 41 faqe,
gjithë veprimtari anti-ligjore e Metës
dhe arsyet se përse ai duhet shkarkuar.
Thirrjet e Metës nxitën
vrasjen në Elbasan
Kështu, në dosje thuhet se nisma
për shkarkimin e presidentit Ilir Meta
vjen me qëllimin e sigurimit të besueshmërisë së popullit te roli i kreut
të shtetit dhe si një nevojë e shteti të
së drejtës. Po ashtu, socialistët që kanë
firmosur shprehen se janë të bindur se
presidenti Meta gjatë periudhës para
dhe gjatë fushatës zgjedhore 2021 ka
shkelur rëndë dhe në mënyrë flagrante
Kushtetutën, siç janë thirrjet e tij për
dhunë apo edhe gjuha e ashpër e përdorur që solli edhe vrasjen në Elbasan.
“Kjo situatë pa diskutim që mund të përdoret nga subjektet politike për manovra

që pengojnë zgjedhjet sipas interesave të
ngushta partiake, të dëmtojnë interesin
e përgjithshëm kombëtar dhe rrezikon
krijimin e precedentëve të rrezikshëm
për demokracinë, ku zgjedhjet e lira
dhe periodike janë një nga themelet e
mirëfunksionimit të saj. Me sjelljen e tij,
mesazhet drejtuar publikut me qëllim
përkrahjen e nxitjen e vetëgjyqësisë, të
cilat në Elbasan çuan edhe në humbje
jete, terrorit, aktet e dhunës në rrugët
e vendit në prag të zgjedhjeve për Kuvendin e Shqipërisë”, thuhet në kërkesë.
Meta kërkoi dhunë dhe cenoi
raportet me ndërkombëtarët
Po ashtu, socialistë akuzojnë presidentin Ilir Meta se ka bërë thirrje për
dhunë dhe deklarata këto që sipas
tyre, kanë ndikuar në raportet mes
Shqipërisë dhe ndërkombëtarët, duke
i cenuar ato. “Mesazhet dhe sjelljet e
intimidimit të votuesve, gjyqtarëve dhe
prokurorëve, policisë, përfaqësuesve të
misioneve diplomatike, çuan në cenimin
e marrëdhënieve të Shqipërisë me botën
dhe cenimin e marrëdhënieve të fqinjësisë së mirë në rajon. Këto mesazhe,

Përplasjet me Yuri Kim
Por në kërkesën që 49 deputetë të
Partisë Socialiste i kanë dërguar Kuvendit të Shqipërisë për shkarkimin e presidentit Ilir Meta, si prova që do përdoren,
janë edhe deklaratat e kreut të shtetit
ndaj ambasadores së SHBA në Tiranë,
Yuri Kim, në prag të zgjedhjeve të 25 prillit. Kjo e fundit i kërkoi presidentit të mos
përmendë më “sfurqet”, ndërsa Meta
iu përgjigj live në një studio televizive,
duke i kërkuar që të mos merrte në
mbrojtje kryeministrin Edi Rama.“Tani
live sapo më shkruajti ambasadorjaYuri
Kim për të mos përmendur më sfurqet. I
them ambasadores amerikane live që të
mos marrë më në mbrojtje Edi Ramën.
Meqë më dërgoi live sms i them ambasadores amerikane mos e mbështet
Edi Ramën. E përqafoj ambasadoren
amerikane dhe i them boll ndërhyre në
punët e brendshme të Shqipërisë në këtë
mënyrë të njëanshme. Deklarata eYuri
Kim është një turp dhe e ftoj ambasadoren të vijë tani live në studio bashkë
me Edi Ramën të ballafaqohemi para
shqiptarëve”, argumentohet në kërkesë.

sjellje dhe akte të përsëritura të Presidentit në abuzim, tejkalim dhe shkelje
të kompetencave të njohura nga Kushtetuta konsistojnë në shkelje flagrante
të Kushtetutës dhe Ligjeve të vendit”,
thuhet në kërkesë. Ndërkohë në dosje,
si argument socialistët kanë renditur
edhe thirrjet politike të Metës, që sipas
PS, ka bërë hapur fushatë elektorale në
dobi të opozitës. “Presidenti ka cenuar
rëndë barazinë e konkurrimit politik
duke shkelur kështu paanësinë politike
që ka Kushtetuta dhe që ia ka veshur
Presidentit të Republikës. Ky i fundit në
vend që të ishte neutral, i paanshëm dhe
i pavarur, ka nxitur konfliktin.Ai zhvilloi
aktivitet partiak dhe tregoi anësinë e tij
për opozitën e vendit”, thuhet në dosje.
Ndërkohë në dokumentin e firmosur
nga 49 deputetë të Kuvendit për të nisur
procedurat për shkarkimin e Ilir Metës
janë bashkëngjitur një sërë provash që
sipas firmëtarëve vërtetojnë se Presidenti ka shkelur Kushtetutën me deklaratat
e tij politike, sikundër është thirrja që
qytetarët duhet të mprehin sfurqet dhe
lopatat për të mbrojtur votën.

JA DOSJA E PS KUNDËR PRESIDENTIT
1. Z. Ilir Meta në detyrën e Presidentit të Republikës së Shqipërisë ka
humbur rolin e përfaqësuesit të unitetit
kombëtar dhe moderatorin e konfliktit
politik, përkundrazi me mesazhet e tij
drejtuar publikut në periudhën para dhe
gjatë fushatës zgjedhore ka treguar se
linja e tij politike është e qartë, kundër
mazhorancës në pushtet dhe popullit që
atë e mbështet.
2. Ky abuzim i hapur i kompetencave kushtetuese është tashmë
kthyer në një traditë të konsoliduar
të kreut të Shtetit, prerogativë që
Kushtetuta ia njeh Kreut të Shtetit
vetëm në disa raste të izoluara - si psh
kthim ligjesh, mosakordim shtetësie
etj- mekanizëm që ka si qëllim konsolidimin e demokracisë dhe shtetit
të së drejtës, por në asnjë mënyrë si
mjet i tij i presionit. Kjo sjellje abuzive ka krijuar një klimë të vështirë
të funksionimit të institucioneve
dhe dëme të konsiderueshme si në
ekonominë e vendit ashtu edhe në
besueshmërinë e qytetarëve dhe part-

nerëve ndërkombëtarë te institucioni
i PR në veçanti dhe në demokracinë
shqiptare në përgjithësi.
3. Gjithashtu, z. Ilir Meta nëpërmjet
akordimit pa asnjë procedurë të titujve
dhe dekoratave apo dhënien e shtetësisë shqiptare për persona të cilët nuk
përmbushin kriteret ligjore apo nuk
kanë kaluar nëpër procedurat e kontrollit ligjor tregon qartë abuzimin e Z.
Ilir Meta me kompetencat kushtetuese
të PR. Në një rast flagrant të tejkalimit
të kompetencave kushtetuese nga PR,
Kuvendi i Shqipërisë, për herë të parë
në historinë e demokracisë shqiptare,
nëpërmjet Rezolutës së datës 13 qershor
2019 i bëri thirrje Z. Ilir Meta të rikthente
ligjshmërinë në institucionin e PR.
4. Me të njëjtën frymë të abuzimit
dhe tejkalimit të kompetencave kushtetuese dhe ligjore si dhe në kushtet
e shkeljes së rëndë dhe flagrante të
Kushtetutës, Z. Ilir Meta para, gjatë dhe
pas periudhës së fushatës zgjedhore të
2021, me veprimet, sjelljet dhe mesazhet
e dhëna në publik nuk ka garantuar

unitetin kombëtar, nuk ka moderuar
konfliktin politik, por përkundrazi e
ka nxitur atë në terma të tilla të cilat
sollën si pasojë daljen e organizuar të
militantëve të partive politike në rrugë
duke terrorizuar qytetarët, duke kufizuar lirinë e tyre të lëvizjes si dhe lirinë.
5. Siç rezulton nga rrethanat e
parashtruara më sipër dhe konkretisht
në statusin e PR në rrjetet sociale, në
intervistën e dhënë në kanalin me
transmetim kombëtar dhe kohë transmetimi "prime time" me shikueshmëri
të konsiderueshme, PR qartësisht në
vend të mbështesë apo koordinojë
punën e tre pushteteve i etiketon si
"banda në pushtet", "banda e rilindjes",
fton popullin të kryejë referendum në 25
prill që t'i japi fund pushtetit të bandave,
fton popullin t’i bëjë vetëgjyqësi duke u
kujtuar gjyqtarëve dhe prokurorëve se
edhe ata do hetohen pas datës 25 prill.
6. Presidenti ka cenuar rëndë
barazinë e konkurrimit politik duke
shkelur kështu paanësinë politike që
Kushtetuta i ka veshur Presidentit të Re-

publikës Presidenti në vend se të ishte
neutral, i paanshëm dhe i pavarur nxiti
konfliktin, zhvilloi aktivitet partiak dhe
tregoi qartë anësinë e tij për opozitën.
Pavarësia e tij garantohet në mishërimin
e parimit të përfaqësimit të unitetit të
popullit, që nënkupton se Presidenti
është i të gjithë popullit, pa iu referuar
ndonjë orientimi politik të caktuar dhe
se në vendimmarrjen përkatëse nuk
duhet të mbajë kahje politike.
7. Me aktet e tij, Presidenti mbajti
qartësisht anën e opozitës parlamentare
pasi rezulton nga çdo dalje apo mesazh
i tij publik. Përveçse, Presidenti mbajti
anën e opozitës dhe ai (presidenti) nuk
përfaqëson më gjithë popullin, duke
shkelur parimin e unitetit kombëtar,
Presidenti mori përsipër të japë leksione
demokracie që nuk ekzistojnë në asnjë
vend demokratik. Zgjedhjet janë për
popullin e jo për partitë. Një shtetar i
përgjegjshëm duhet të shqetësohet nëse
çdo shtetasi i krijohet mundësia reale të
ushtrojë në mënyrë efektive të drejtën e
tij kushtetuese të zgjedhjes.
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Taulant Balla
Alket Hyseni
Elisa Spiropali
Ulsi Manja
Lindita Nikolla
Artemis Malo
Eduard Shalsi
Bujar Çela
Arben Kamami
Sadi Vorpsi
Olta Xhaçka
Ervin Bushati
Adelina Rista
Klodiana Spahiu
Spartak Braho
Edlira Bode
Tatiana Piro
Ismet Beqiraj
Roland Xhelilaj
Xhevit Bushaj
Aurora Mara
Edmond Leka
Jurgis Çyrbja
Almira Xhembulla
Erion Braçe
Ermonela Felaj Valikaj
Reme Lala
Mirela Kumbaro
Besnik Bare
Eglantina Gjermeni
Luan Duzha
Florenc Spaho
Ilir Ndraxhi
Anduel Xhindi
Ervis Kushi
Antoneta Dhima
Vilma Bello
Feta Velaj
Pandeli Majko
Fadil Nasufi
Luan Harusha
Bledar Çuçi
Klodeta Bushka
Vasilika Hysi
Vullnet Sinaj
Eljo Hysko
Ediola Brahaj
Ardiana Jaku
Milva Ekonomi

8. Mesazhet publike të PR një
ditë para ditës së votimit, e rregulluar
ligjërisht si dita e heshtjes zgjedhore
në respekt të të drejtës kushtetuese
të individëve për të zgjedhur, intervistat e tij të shpeshta, në mediat print,
audiovizive apo mediat elektronike,
mesazhet ditore në rrjete sociale, të
mbushura me etiketime ndaj figurave të
larta shtetërore si Kryeministri, deputetë
apo drejtues politikë të mazhorancës në
qarqe të caktuara, mesazhe denigruese
ndaj përfaqësuesve të lartë të misioneve
diplomatike në Shqipëri si persona
të shituar e të blerë nga mazhoranca
apo Kryeministri, jo vetëm ulën besueshmërinë e Presidentit si përfaqësues
i unitetit të kombit, si një entitet unik, i
cili ka si funksion promovimin e imazhit
dhe reputacionit të kombit të vet si brenda dhe jashtë vendit, por të publikuara
edhe nga mediat e huaja cenuan rëndë
të drejtat kushtetuese të individëve,
imazhin dhe reputacionin e vendit dhe
marrëdhëniet me partnerët strategjike
të Shqipërisë si BE dhe SHBA.
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Alket Hyseni: Ilir Meta ka kryer vepër penale me thirrjet për dhunë,
në një mënyrë ose në një tjetër do të përfundojë para drejtësisë
Deputeti socialist Alket Hyseni ka folur për
zgjedhjet e 25 prillit, të cilat i ka cilësuar si zgjedhjet më demokratike të zhvilluara deri më tani në
vend. Në një intervistë televizive ai u shpreh se
këto zgjedhje ishin një mundësi për referendum
dhe një konfirmim i korrektesës së njerëzve të
punës. Hyseni theksoi se qytetarët kanë kuptuar se
e vetmja forcë politike që mund të vazhdojë punët
e nisura është PS. “Ishin zgjedhjet më demokratike të organizuara ndonjëherë nga Shqipëri në
tërësinë e tyre. Përjashto elementë sporadikë, ishin
zgjedhje të lira e demokratike. Ishin një mundësi

dhe për referendum në kuptimin e debatit. Ishin
një konfirmim i korrektesës së njerëzve të punës,
i vijimësisë së shumë reformave që nuk janë
përmbyllur. Njerëzit arritën të shohin se janë një
sërë punësh të mira dhe që e vetmja forcë dhe i vetmi lider që mund t’i çojë deri në fund është PS dhe
Edi Rama”, deklaroi Hyseni.Teksa foli për nismën
e Partisë Socialiste për të shkarkuar presidentin
Ilir Meta, ai deklaroi se veprimet e kreut të shtetit
kanë qenë në kundërshtim me ligjin. Hyseni tha se
presidenti nuk bëri detyrën e tij.“Është iniciativa e
dytë për shkarkimin e Metës. Më herët ishte pro-

cedurë kushtetuese, që ishte kërkesë për mundësi
shkarkimi. Meta të mos dalë nga binarët, por të
bëjë detyrën. Kreu i shtetit ka rol honorifik. Roli
bazë i presidentit është të ruajë ekuilibrat e kombit.
Kam shprehur mos-pajtimet e mia ndaj pozicionit
të presidentit. Ne kemi parim që të respektojmë
ligjet dhe Kushtetutën.Veprimet e presidentit janë
në kundërshtim me Kushtetutën”, tha Hyseni. Ai
deklaroi më tej se presidenti ka kryer vepër penale.
Më tej shtoi se sido që të vijë puna do të përfundojë në duart e drejtësisë.“Në Kodin Penal është
nxitja e dhunës, thirrje për dhunë për përmbysjen

e rendit kushtetues. Janë dy vepra penale. Njëra
shkon nga gjobë deri në 3 vjet, tjetra nga 10-15 vite
burg. Po kjo nuk është në dorën tonë. Nuk jemi
ne akuza publike për këtë. Nëse komisioni do të
konstatojë dhe elementë penalë do t’ia përcjellim
Prokurorisë së Përgjithshme kërkesën dhe do të
procedohet nga ata. Ajo që unë garantoj është që
nëse procedura do të vijojë do të kemi një procedurë kushtetuese për shkarkimin e Presidentit të
Republikës. Kjo duhet urgjente, pjesa tjetër besoj
që Ilir Meta do të jetë në duart e drejtësisë në një
formë apo tjetër”, tha ai.

Dy ish-deputetët e LSI tregojnë largimin e tyre nga kjo parti

Koka dhe Naço: Kryemadhi na anashkaloi,
në mbledhje diskutohej për parfumeri dhe
jo për rolin e LSI, Meta po sillet si Berisha
Sidorela BRAÇJA

D

eputeti i konfirmuar
tashmë i PS-së në Durrës, Lefter Koka ka sulmuar presidentin Ilir
Meta. Në një intervistë televizive
ai u shpreh se presidenti Ilir Meta
nuk është larguar kurrë nga drejtimi i LSI edhe pse gjatë këtyre
viteve ka qenë kreu i shtetit. Ai
theksoi se presidenti interpreton
ish-kryeministrin Sali Berisha.
“Meta nuk është larguar kurrë
nga LSI. Edhe Berishën e ri dhe
të vjetër e kam parë, shoh edhe
Metën që interpreton Berishën,
por përveçse më kanë dhënë
forcë më kanë bërë të punoj më
shumë në këto zgjedhje. Në Durrës mandati im është i merituar”,
tha ai. I pyetur lidhur me akuzat
e bëra nga presidenti ndaj vëllait
dhe djalit të tij për sulme politike
dhe blerje votash, Koka u shpreh
se kjo është e pahijshme. Ai tha
se nuk do t’ia përmendte kurrë
fëmijët presidentit Meta. “Meta
ka marrëdhënie personale me tim
vëlla dhe nuk e kuptoj se si në një
ditë është me të dhe në një ditë
kundër tij. Me tim bir s’jam ndjerë
mirë. Të shohësh edhe një fëmijë si
kundërshtar dhe ta kundërshtosh
si armik është e pahijshme. Kam
ndenjur me presidentin dhe s’do
ta mendoja kurrë që t’i përmendja
fëmijët”, deklaroi. Deputeti Lefter
Koka, po ashtu, ka zbuluar edhe
marrëdhënien e tij me Monika
Kryemadhin pas vitit 2017. Koka
u shpreh se marrëdhënia e tij me
kryetaren e LSI nuk kanë qenë
si më parë. Ai vijoi më tej duke
thënë se në takimet e zhvilluara
në këtë parti nuk flitej për rolin
e partisë. “Pas 2017 marrëdhëniet
e mia kanë qenë shumë të zbehta
dhe me Kryemadhin takimet kanë
qenë inekzistente. Nuk kishte më
takime për të diskutuar për një
kryesi, aty flitej pa lidhje, diskutohej për parfumeri dhe nuk
kishte vend më për Naçon edhe
mua”, tha Koka. Teksa foli për
deputetët e larguar nga kjo forcë
politike ai tha se deputetët e vitit
2013 nuk iu bashkuan asnjë force
tjetër politike. Ai theksoi se kur
largohesh nga një forcë politike

NAÇO: UNË KAM MARRË VOTA VETËM NGA MIQTË E MI
Teksa foli për zgjedhjet e 25
prillit dhe votat që arriti të marrë në
këto zgjedhje, Nasip Naço u shpreh
se votat e marra nga zgjedhjet e 25
prillit kanë qenë vota nga të afërmit
dhe miqtë e tij. Ai theksoi se qëllimi
ishte sipas tij për t’i kthyer borxhin
PS. “Unë kam marrë vota nga miqtë
e mi, nuk kam marrë asnjë votë nga
tjerët. Nuk mora asnjë me vete nga

LSI që të bëja vota. Kam marrë votat e miqve të mi. Qëllimi në vetvete
ishte t’i ktheja borxhin PS-së. Një
mik im i vjetër nga PS gjatë fushatës
më ka thënë nga ju s’dua asgjë tjetër,
na kthe atë borxhin që na ke nga viti
2009. Këto vota që morën a u kthyen
në mandat? Kjo ka rëndësi. Fakti që
u prodhua një mandat, tregon që dhe
unë kam kontribut”, tha ai.

KOKA:
Edhe pse më
përjashtuan
vazhdova të jem
pjesë e Parlamentit

nuk duhet që të jesh aktiv më në
politikë. “Deputetët e 2013 janë që
të gjithë të larguar. Ndryshimi im
me ta është se ata u larguan dhe
nuk u bashkuan më me një forcë
politike. Ky është qëllimi që kur
largohesh duhet të jesh pasiv se
ata të kanë krijuar, ata të kanë
dhënë oksigjen, ata të kanë dhënë
jetë”, tha Koka.
Naço flet për largimin nga LSI
Ndërkohë edhe ish-ministri i
Drejtësisë nga radhët e LSI, Nasip
Naço në një intervistë televizive
ka folur për arsyet e largimit nga
LSI dhe bashkimin me Partinë
Socialiste. Naço u shpreh se kishte
vendosur të largohej nga politika
pas ikjes nga LSI, por ftesa e
zotit Rama dhe kërkesa nga disa
ish-mbështetës të LSI bëri që ta

pranonte atë. “Jam shumë i qetë
me lidershipin dhe nuk jam i qetë
me elektoratin që më kanë besuar.
Në momentin që kam dorëzuar
mandatin unë jam zero, zero me
ta. Ndërsa atyre që më kanë votuar u jam borxhli. Para se të largoheshim nga Parlamenti ne kishim
gati 19 deputetë. Unë i jam përgjigjur Ramës në dhjetor. Unë kam
dashur të largohesha nga politika.
Pas kësaj kërkese të zotit Rama
dhe disa mbështetësve të LSI
vendosa ta pranoj”, tha ai. Duke
folur për arsyet që e shtynë të ikte
nga LSI, ish-ministri i Drejtësisë
deklaroi nëse lidershipi i LSI do
e kishte ftuar qoftë edhe për një
kafe, atëherë ai do të vazhdonte të
kontribuonte për ish-partinë e tij.
Ai më tej e konsideroi si tepër të

Deputeti i konfirmuar
tashmë i Partisë Socialiste në
Durrës, Lefter Koka foli edhe
sa i përket edhe deputetit
tjetër të larguar nga Lëvizja
Socialistë për Integrim, Nasip
Naço. Ai u shpreh se edhe
Naço u largua nga kjo forcë
politike dhe vijoi që të jetë
aktiv ende në politik në një
tjetër forcë politike. Koka tha
se edhe pse shumë herë është
përjashtuar sërish nuk është
larguar nga politika. “Ndryshimi i imi dhe Naços është se
vijuam të jemi aktivë dhe për
ta ishte e rëndë. Ndarja finale
ishte kur Braimllari më përjashtoi dhe vazhdova të jem
pjesë e parlamentit, sigurisht
në një mënyrë të pazakontë
se isha zgjedhur nga një forcë
politike dhe aty u përfshinë
shumë të rinj”, tha Koka.
rëndë faktin që lidershipi e largoi
nga partia duke thënë se nuk ka
nevojë për vlerat e tij.“Jua them sinqerisht nëse lidershipi i LSI do të më
kishte ftuar qoftë dhe për një kafe
do vazhdoja të kontribuoja duke i
mbështetur në skalonin e dytë dhe
të tretë. Jo nuk do kandidoja. Por
mënyra tinëzare e të larguarit për
të thënë që ne ju largojmë se s’keni
vlera”, deklaroi ai.

Blushi: Të vazhdojë
procesi i administrimit
të zgjedhjeve deri në fund

Zëdhënësi i presidentit Ilir Meta,
Tedi Blushi ka reaguar sa i përket
zgjedhjeve të 25 prillit, ndërsa theksoi
se është e domosdoshme që procesi i administrimit të zgjedhjeve të
vazhdojë deri në fund. Përmes një
postimi në rrjetet sociale, Blushi pohoi se transparenca dhe respekti për
votën e çdo qytetari, që mori pjesë në
zgjedhjet e 25 prillit, është vendimtar
për besimin te zgjedhjet po ashtu
edhe për demokracinë. Ai theksoi se
kjo ka rëndësi për vendin dhe jo për
partitë. Ky është edhe një mesazh për
kreun e Partisë Demokratike, Lulzim
Basha, i cili ka filluar mbledhjen me
krerët e degëve të partisë për mos
njohur rezultatin e zgjedhjeve.“Është
e domosdoshme të vazhdojë procesi
i administrimit të zgjedhjeve deri në
fund, në respekt të Kodit Zgjedhor.
Transparenca dhe respekti për votën
e çdo qytetari, që mori pjesë në zgjedhjet e 25 prillit, është vendimtar për
besimin te zgjedhjet dhe demokracia”, tha ndër të tjera ai.

Gjekmarkaj: Zgjedhjet
më të trukuara, PS veproi
si strukturë mafioze

Deputeti i ardhshëm i Kuvendit, Agron Gjekmarkaj ka bërë
një analizë të thellë një javë pas
zgjedhjeve të 25 prillit 2021. Me
anë të një postimi në rrjete sociale,
Gjekmarkaj shprehet i bindur se
këto ishin zgjedhjet më të trukuara
në histori, ngaqë shteti u bë palë me
kriminelët dhe tjetërsuan vullnetin
e popullit. Gjekmarkaj shprehet se
në këto zgjedhje u bë e mundur nga
PS blerja masive e votës me grupe
kriminale.“Zgjedhjet e 25 Prillit do
të mbahen mend si zgjedhjet më të
trukuara në histori. Shteti,“Rilindja”
dhe “të fortët” u bënë një! Të gjithë
bashkë vepruan si strukturë mafioze. Administrata u vu në presion
prej muajsh ku gjithkujt iu dha një
formular patronazhi, mjetet e saj të
gjitha në shërbim të Partisë. Buxheti
i shtetit u shpërnda siç që rasti i
Durrësit tre dite para votimit diku 45
milionë euro si ndihmë për tërmetin
duke ua futur në bankë”, tha ai.
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Këlliçi: PD ka të dhëna për krime elektorale dhe shpërdorim detyre, kallëzimet
janë bërë në SPAK dhe Prokurori, të tjera fakte dhe të dhëna do të publikohen
Partia Demokratike pak ditë më parë bëri
kallëzim në SPAK për ministren e Infrastrukturës dhe Energjitikës, Belinda Balluku dhe
stafit të saj për krime elektorale, shpërdorim
detyre dhe grup të strukturuar kriminal. Lidhur
me këtë, në një deklaratë për media Belind
Këlliçi u shpreh se SPAK dhe Prokuroria ka
heshtur pas kallëzimit që PD ka bërë në SPAK
ndaj ministres Balluku. Ai theksoi se strukturat
e drejtësisë nuk janë duke bërë punën e tyre.
“PD ka bërë kallëzim kundër ministres Balluku
dhe stafit të saj për krime elektorale, shpër-

dorim detyre dhe grup të strukturuar kriminal
që prej datës 12 prill 2021. Heshtja e deri më
sotme e SPAK dhe e prokurorisë për hetimin
e këtij krimi zgjedhor, të depozituar javë më
parë nga PD, është tregues i qartë se strukturat
që kanë për detyrë të hetojnë këto krime nuk
po e kryejnë misionin e tyre. Ky rast flagrant
është një provë sesa të përkushtuar janë vërtet
këto organe për të përmbushur detyrën e tyre,
siç pret opinion publik shqiptar dhe partnerët
tanë ndërkombëtarë”, tha ai. Ndër të tjera,
Belind Këlliçi tha se shtabi i ministres Balluku

ka mbledhur të dhënat e banorëve të zonës
për të kryer legalizimin para zgjedhjeve. Ai
theksoi se ky sipas tij është përdorim i burimeve shtetërore për qëllime partiake dhe
elektorale dhe ndëshkohet me burg”, tha ai.
Më tej Këlliçi thotë se kjo është një provë flagrante që provon se si Edi Rama dhe Belinda
Balluku janë në krye të operacionit kriminal
të vjedhjes së zgjedhjeve, duke shkelur ligjin.
“Provat e manipulimit të zgjedhjeve nga regjimi
Rama-Doshi bëhen çdo ditë e më të shumta dhe
çdo ditë e më të qarta. Shtabi elektoral i Belin-

da Ballukut, me në krye drejtuesen e shtabit,
Laureta Omeri mbledhin të dhënat e banorëve
të zonës elektorale të Belinda Ballukut për të
kryer legalizimin para zgjedhjeve. Ky është
përdorim i burimeve shtetërore për qëllime
partiake dhe elektorale dhe ndëshkohet me
burg. Të gjithë shqiptarët janë të vetëdijshëm
se si kanë vepruar Rama-Doshi dhe bandat e
pushtetit për të vjedhur dhe blerë rezultatet
e zgjedhjeve të 25 prillit. Të tjera fakte dhe të
dhëna do të publikohen në ditët në vijim”, tha
ndër të tjera Këlliçi.

Basha mbledh krerët e degëve, paralajmëron mosnjohjen e zgjedhjeve

Humbja në zgjedhje, Basha paralajmëron divorcin
me Kryemadhin dhe fut në skaner deputetët me
aleatët, krerët e degëve kritika për aleancën me LSI
Sidorela BRAÇJA

K

reu demokrat Lulzim Basha ka nisur analizën brenda partisë për disfatën në
zgjedhje. Dje ai ka pritur
në një takim krerët e degëve të PD në
vend, ku është folur për rezultatin e
25 prillit. Burime të gazetës bëjnë me
dije se Basha ka kërkuar fillimisht
që të punohet për të mbledhur sa
më shumë fakte e prova që tregojnë se zgjedhjet janë manipuluar.
Sipas diskutimeve, kreu i PD ka
paralajmëruar se nuk do të njohë
rezultatin e 25 prillit dhe sot mund
të ketë një qëndrim zyrtar në media.
Ndërkohë PD do të faktojë atë që ajo
e cilëson masakër zgjedhore. Basha
do të nisë një tur takimesh në bazë.
Plani është që të hartohet një dosje e
zezë me fakte, që sipas demokratëve
tregojnë masakrën zgjedhore. Por
do të ketë dhe një analizë të punës
së brendshme të partisë. Basha ka
kërkuar nga degët që të verifikojnë
nëse kandidatët për deputetë punuan
vetëm për numrin e tyre, apo edhe
për partinë. Kreu demokrat para
fushatës i udhëzoi deputetët që të
mos promovojnë numrin e tyre, por
të partisë pasi kjo do sillte konfuzion
dhe për pasojë mund të kishim vota
të pavlefshme. Duke qenë se shumë
vota dolën të pavlefshme, dyshimet
janë se deputetët kanë menduar
vetëm për numrin e tyre dhe jo për
partinë. Po ashtu do të analizohet
puna e aleatëve që hynë në lista e PD.
Të gjithë dolën të dështuar me numër
minimal votash dhe për këtë arsye do
shihet kontributi i tyre. Por gazeta ka
mësuar se një analizë do të ketë edhe
sa u takon raporteve me LSI. Krerët
e degëve janë shprehur në takim se
një faktor i humbjes ka qenë bashkëpunimi me këtë parti. Ata kanë
kërkuar që ky bashkëpunim të marrë
fund dhe me shumë gjasë do të kemi
divorc Basha-Kryemadhi.
Qëndrimet në PD
Po dje Basha ka takuar shefen
e misionit të OSBE-ODIHR për zgjedhjet e 25 prillit, Ursula Gacek, ku
në fokus të takimit ishin zgjedhjet
e 25 prillit. Në një prononcim për
media lideri demokrat tha se nuk
do të largohet nga drejtimi i Partisë
Demokratike dhe se beteja do të vijojë deri në arritjen e fitores.“Beteja

LSI LETËR KQZ PËR PAMJET FILMIKE NGA QENDRAT E VOTIMIT
Edhe Lëvizja Socialiste për Integrim pak ditë më
parë iu drejtua me kërkese zyrtare Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, me pretendimin e parregullsive të
konstatuara nga numëruesit e votave. Me anë të kësaj
letre, Lëvizja Socialiste për Integrim ka kërkuar pamjet
filmike të qendrave të votimit në rang vendi dhe një
kopje të materialit elektronik të pajisjes së identifikimit

biometrik. LSI ka kërkuar që KQZ t’i vendosë këto
sa më shpejt në dispozicion. Kjo kërkesë vjen pasi
kjo forcë politike mendon se procesi zgjedhor ishte i
manipuluar dhe se ka pasur krime zgjedhore.“Kopje të
pamjeve filmike të kamerave të qendrave të votimit për
5199 QV-të në rang vendi. Kopje të materiali elektronik
të 5199 paisjeve PEI në rang vendi”, thuhet në letër.

KASO:
Faktet që ka
PD do të bëhen
edhe publike
Sekretari për çështjet zgjedhore në PD, Ivi Kaso, u shpreh se
rinumërimi i votave sipas tij do
të bëhet në rang qarku. Ai theksoi se parregullsitë në procesin
zgjedhor janë diskutuar edhe me
ndërkombëtarët, ndërsa thekson
se në përfundim të dokumentimit të
fakteve, ato do të bëhen të ditura për
publikun si dhe partnerët ndërkombëtarë.“Sigurisht që të gjitha hetohen edhe nga organe të KQZ. Besoj
se në një mënyrë apo tjetër, do të
garantohet rinumërimi i një numri
të caktuar votash. Rinumërimi do të
kryhet në rang qarku dhe do të ketë
disa të tilla. Ka qenë një praktikë
e konsoliduar që gjetjet tona gjatë
procesit zgjedhor i ndajmë me
partnerë të tjerë ndërkombëtarë.
Rasti i dosjes 184, rasti i Dibrës, që
u përgatit dhe iu dorëzua faktorit
ndërkombëtar”, tha ai.
do të vazhdojë deri në fitore”, tha
Basha duke lënë të nënkuptuar
se nuk ka plan të largohet nga

Salianji: PS mori pushtetin
me vjedhje votash,
demokratët nuk dorëzohen

Kandidati për deputet i Partisë
Demokratike, Ervin Salianji i cili më
25 prill siguroi një vend një Kuvendin
e ardhshëm është takuar ditën e
djeshme me shtabin e njësisëVoskop
të Korçës. Me anë të një postimi në
rrjetet socialiste, Salianji ka shkruar se Voskopi u bë blu pas shumë
kohësh, ndërsa shton se demokratët
nuk dorëzohen. Ai theksoi se PD në
këtë zonë mori më shumë vota se
mazhoranca edhe pse sipas tij pati
blerje votash nga kjo e fundit. “Me
shtabin e njësisë Voskop, Bashkia
Korçë. E premtuam dhe e rikthyem
Voskopin blu siç prej shumë kohësh
nuk ishte falë sakrificës, kontributit
dhe punës së palodhur! Me shtabin
e lagjes 6, Korçë! Në lagjen 6 Partia
Demokratike u rikthye fituese me
+380 vota përpara rilindjes, pavarësisht represionit, parave, përdorimit të
çdo aseti shtetëror dhe kërcënimeve,
ne morëm 980 vota. Falënderoj çdo
demokrat për kontributin dhe sakrificën dhe çdo qytetar për besimin dhe
mbështetjen”, tha ai.

Xhixho: Kushdo
që ka cenuar votën
do vihet para drejtësisë

drejtimi i PD-së. Ndërkohë, plani
i Partisë Demokratike është që të
çojë në KQZ një dosje në të cilën
do të përfshihen të gjitha provat
e mbledhura për shkeljet gjatë
procesit zgjedhor. Demokratët po
mbledhin prova dhe fakte që do
të përmblidhen në një dosje për
të vërtetuar se votat u blenë. Nga
selia blu, Sekretari për Çështjet
Ligjore në Partinë Demokratike, Ivi
Kaso në një prononcim për media u
shpreh se në Partinë Demokratike
kanë bindjen se për shkak të parregullsive të mëdha në disa zona do
të ketë rinumërim dhe rivlerësim
të votave. Ai theksoi se këto prova
do të bëjnë që kutitë në disa qytete
të rinumërohen. “Materialet që ne
po nxjerrim do të çohen jo vetëm
në SPAK dhe KQZ, por besojmë
se ato do të çojnë drejt procesit
të rinumërimit dhe rivlerësimit të
një numri të caktuar votash dhe

kutish. Besojmë se një numër i caktuar votash do të rinumërohen dhe
rivlerësohen në kuadër të procesit
ankimor”, tha ai. Ndër të tjera, Kaso
u shpreh se edhe Kodi i ri Zgjedhor
u mundëson partive rinumërimin.
Ai theksoi se edhe para zgjedhjeve
kjo parti ka depozituar në SPAK
kallëzime penale lidhur me parregullsi në procesin e zgjedhjeve.
“Është e hapur mundësia në bazë
të materialeve që do të zbulohet të
kërkohet rikuperimi i ligjshmërisë
nëpërmjet organizmave që siguron
Kodi. Kodi i ri u mundëson hapjen
e kutive në rast se janë vërejtur parregullsi gjatë procesit zgjedhor edhe
partive të vogla. PD kërkon të hedhë
dritë mbi këtë proces të errët zgjedhor i karakterizuar me parregullsi
të shumta. Edhe në periudhën para
zgjedhore ne kemi depozituar rreth
180 kallëzime penale në prokurori
dhe mbi 40 në SPAK”, tha Kaso.

Zëvendës kryetarja e LSI, Erisa
Xhixho teksa foli për zgjedhjet dhe
blerjen e votave, tha se asnjë nga
institucionet e drejtësisë nuk ka
reaguar. Në një dalje për mediat ajo
u shpreh se LSI nuk do të ndalet
deri në momentin që kushdo që ka
cenuar votën e qytetarëve shqiptarë
të përballet me drejtësinë dhe të
shkojë prapa hekurave. Më tej ajo
shtoi, se kjo parti ka ngritur një grup
ekspertësh për të verifikuar 83 mijë
votat e pavlefshme që kanë dalë në
të gjithë vendin. “Teksa ka kaluar
një javë nga masakra elektorale e 25
prillit dhe kur i gjithë opinioni publik
pret reagimin e institucioneve të drejtësisë asnjë prej tyre nuk ka reaguar.
LSI më 29 prill ka depozituar në organet e drejtësisë një kallëzim penal
për një nga drejtoreshat e Rilindjes
njëkohësisht dhe pjesë e shtabit elektoral të Partisë Socialiste në njësinë
numër një”, tha ajo.
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Vijon mbërritja e trupave të NATO, Peleshi pret gjeneralin
amerikan, sot starton stërvitja “Defender 21”
www.sot.com.al

Ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi ditën e
djeshme me anë të një videoje në rrjetin e tij social Facebook ka publikuar pamje të zbarkimit
të mjeteve dhe trupave amerikane në portin e
Durrësit, të cilët do të marrin pjesë në stërvitjen
“Defender 21”. Peleshi deklaroi se gjithçka është
gati për të nisur stërvitjen e madhe. “Nga porti
i Durrësit ku vazhdon me ritëm zbarkimi i trupave dhe mjeteve amerikane. Gjithçka gati për
të çelur stërvitjen e përbashkët më të madhe, të
zhvilluar në Shqipëri, nga ushtria amerikane
dhe forcat tona të armatosura në kuadër të
NATO, Defender Europe 21”, deklaroi Peleshi.

Ai po ashtu priti në një takim Komandantin
e Ushtrisë Amerikane në Europë dhe Afrikë,
Gjeneral Christopher Cavoli. Teksa i uroi mirëseardhjen në Shqipëri Gjeneral Cavolit, Peleshi
e njohu atë me masat e marra nga vendi për
zhvillimin e kësaj stërvitjeje. Sipas tij Shqipëria
është e gatshme për të rritur prezencën e stërvitjes Defender, por edhe të mirëpresë seri të
tjera të saj në të ardhmen. “Jam besimplotë se
kjo stërvitje do të shërbejë si gur themeli për
çuarjen përpara dhe intensifikimin e stërvitjeve
dypalëshe, Shqipëri-SHBA. Pala shqiptare jo
vetëm është e gatshme për të rritur prezencën

në stërvitjet e tjera Defender jashtë kufijve, por
dhe për të mirëpritur serinë e Defender-it ‘23
dhe ‘25 në të ardhmen, po në Shqipëri. Dua të
falënderoj Gjeneral Cavolin për mbështetjen e
pakursyer që SHBA-të kanë dhënë dhe vijojnë
të japin për modernizimin e Forcave të Armatosura të RSH-së, me qëllim rritjen e nivelit
të tyre të gatishmërisë, operacionalitetit dhe
ndërveprueshmërisë, për të qenë në lartësinë e
sfidave të sigurisë dhe mbrojtjes të kohës në të
cilën jetojmë”, tha ai. Ndërkohë Gjeneral Cavoli
theksoi rëndësinë që kanë stërvitjet dhe trajnimet e përbashkëta për të cilat u shpreh se rrisin

nivelin e ndërveprueshmërisë ndërmjet aleatëve.
Sipas tij, Komanda e Ushtrisë Amerikane në
Europë do të vazhdojë mbështetjen dhe stërvitjen e përbashkët me FA.“Stërvitja Defender
21 është cilësuar si një mundësi e shkëlqyer
që ushtarakët shqiptarë dhe ata amerikanë, të
stërviten së bashku në mënyrë që, ata do të jenë
të aftë që në të ardhmen të përballojnë sfidat, po
së bashku. Komanda e Ushtrisë Amerikane në
Europë, do të vijojë të planëzojë dhe zhvillojë
stërvitje të përbashkëta me FA, si dhe do të
mbështesë në vijimësi procesin e modernizimit
të tyre”, tha ai.

Kapitujt 23 dhe 24, të parët që pritet të hapen

Sinjale pozitive nga Brukseli, në qershor vuloset
hapja e negociatave, rritet presioni për hetimin
e politikanëve dhe të ngelurve në veting
Aleksandra HOXHAJ

Zëdhënësja e KE: Presim
mbajtjen e konferencës
ndërqeveritare

B

ashkimi Europian pritet të
ndezë dritën jeshile në qershor për mbledhjen ndërqeveritare Shqipëri-Bruksel.
Në fillim të këtij viti, Komisioni i
Jashtëm i PE miratoi rezolutën për
Shqipërinë ku kërkonte mbajtjen e
mbledhjes ndërqeveritare. Ndërsa
më pas ishin krerët e KE Joseph
Borrell dhe Oliver Varhelyi, të cilët
po ashtu deklaruan se Shqipëria i
ka përmbushur kushtet. Dje mediat
pranë Brukselit kanë bërë me dije se
është marrë vendimi që Shqipëria
në qershor të këtij viti të nisë një
udhëtim drejt Bashkimit Europian.
Gazetari Jack Parrock me anë të
një postimi në rrjetin e tij social
Twitter bëri me dije se Shqipëria do
të marrë një lajm të mirë së shpejti.
Sipas Parrock, Komisioni Europian
në qershor do të bëjë një lëvizje të
madhe për vendin që lidhet me procesin e pranimit të Shqipërisë në BE.
“Komisioni i Europian do të propozojë një lëvizje të madhe përpara për
procesin e pranimit për Shqipërinë.
Burimet më thonë Komisioni do të rekomandojë mbajtjen e Konferencës
së parë Ndërqeveritare në samitin e
qershorit të liderëve të BE. Shtetet
e BE-së më pas do të zgjedhin nëse
do të miratojnë”, tha ai. Por mbajtja
e mbledhjes së parë ndërqeveritare
do të jetë një mesazh i keq për të
korruptuarit. Kapitujt e parë që
do të hapen janë 23 dhe 24 të cilët
kanë të bëjnë me instalimin e shtetit
ligjor dhe drejtësinë. Kjo do të thotë
se Bashkimi Europian do t’i shtojë
presionet për hetim në nivele të larta
ndërsa po ashtu do të kërkojë që të
hetohen gjithë të ngelurit në Veting.
Pikat kryesore të rezolutës
Kujtojmë se në mars të këtij viti,
Komisioni i Jashtëm Europian miratoi rezolutën për progres e vendit
drejt rrugës së Bashkimit Europian.
Një fokus i veçantë iu dha reformës
në drejtësi, e cila cilësohet si parakusht për konferencën ndërqeveritare. KE e vlerësoi zbatimin
e reformave gjyqësore teksa bëri
thirrje për shpejtim të procedurave
në mënyrë që sistemi gjyqësor të
jetë i përgjegjshëm, i pavarur dhe
funksional. “KE kujton rëndësinë

Borrell: Me shumë kërshëri presim Konferencën Ndërqeveritare
Përfaqësuesi i Lartë i Bashkimit Europian
për Punët e Jashtme, Joseph Borrell edhe më
herët është shprehur pozitiv për Konferencën
e Parë Ndërqeveritare. Ai tha se presin me
kërshëri organizimin e saj sa më shpejt të jetë
e mundur. Sipas tij në fokus duhet vendosur
ecuria e progresit të vendit jo polarizimi i
skajshëm.“Integrimi europian duhet të jetë një

objektiv i të gjithëve dhe kërkohet angazhimi
i të gjithëve për të pasur dialog konstruktiv.
Polarizimi i skajshëm nuk është shenjë e
pjekurisë politike, pasi pengon ecurinë e progresin e vendit. Në fund të fjalës më lejoni t’ju
them se me shumë kërshëri po presim që të
organizojmë Konferencën e Parë Ndërqeveritare sa më shpejt që të jetë e mundur”, tha ai.

Oliver Varhelyi: Shqipëria po jep rezultate e po përmbush kriteret
Komisionerin për Zgjerim, Oliver Varhelyi pak kohë më parë është shprehur se
Shqipëria ka dhënë rezultat dhe është duke
mbajtur premtimet që ka dhënë. Ai tha se
vendi ynë është duke përmbushur kriteret
që duhen për Konferencën Ndërkombëtare.
Sipas tij, Shqipëria ka dhënë rezultat me
reformën në drejtësi, shtetin e të drejtës
kryesore të mbrojtjes së sundimit të ligjit përmes rregullimit të
gjyqësorit dhe ndjekja penale e qëndrueshme e korrupsionit të nivelit
të lartë; vlerëson progresin e bërë
në zbatimin e reformave gjyqësore
gjithëpërfshirëse, e mbështetur nga
procesi i verifikimit dhe krijimin
e institucioneve përkatëse dhe organeve të specializuara, dhe bën
thirrje për përshpejtimin e këtyre
procedurave për të arritur një ndryshim të prekshëm drejt një gjyqësori
të përgjegjshëm dhe i pavarur dhe

dhe shumë fusha të tjera. “Ne vazhdojmë të
shikojmë që Shqipëria po jep rezultate e po
mban premtimet dhe po përmbush kriteret
që duheshin përmbushur për Konferencën
e Parë Ndërqeveritare. Shqipëria ka dhënë
rezultate, qoftë për shtetin e së drejtës, për
sundimin e ligjit, reformën në drejtësi, por
dhe në fusha të tjera”, tha ai.

funksional, duke qenë një parakusht
për konferencën e parë ndërqeveritare”, thuhet në rezolutë. Po ashtu
edhe procesi zgjedhor do të jetë
thelbësor për integrimin e vendit
në BE. Shitblerja e votës vazhdon të
jetë një shqetësim, i cili do të ndiqet
penalisht. Sipas KE figurat politike
kanë për detyrë të sigurojnë transparencë jo dezinformim apo akuza.
“Zgjedhjet e përgjithshme të 25
prillit 2021 do të jenë thelbësore për
konsolidimin dhe rinovimin e procedurave dhe strukturave demokratike

të vendit si dhe të arrijë një nivel më
të lartë të stabilitetit politik nënvizon
atë të lirë dhe të drejtë. Zgjedhjet
janë thelbësore për integrimin në BE.
Shpreh shqetësim për pretendimet e
blerjes së votës dhe kujton se ndjekja
penale është ndër kushtet e vendosura nga Këshilli në 25 Mars 2020.
KE vëren se të gjitha forcat politike,
shteti organet, shoqëria civile dhe
media kanë një detyrë të përbashkët
për të siguruar një transparencë, besueshmëri, të lirë nga dezinformimi
dhe akuzat”, thuhet në rezolutë.

Ana Pisonero, zëdhënësja e
KE ditën e djeshme ruajti të njëjtin
qëndrim ndaj Konferencës së parë
Ndërqeveritare. Ajo u shpreh se si
fillim duhet që Këshilli të bjerë dakord
me kuadrin negociuese, të cilin KE e
ka rekomanduar. Sipas saj, KE pret që
BE të organizojë sa më parë Konferencën ndërqeveritare. “Ajo që mund
t’ju them është ajo çka KE ka thënë
prej kohësh, që sheh përpara për
mbajtjen sa më parë të konferencës
ndërqeveritare me të dyja vendet, si
me Shqipërinë ashtu dhe Maqedoninë
eVeriut dhe ky është qëndrimi i qartë
i KE-së, por ju e dini që kjo të ndodhë
duhet që Këshilli të dakordësojë
kuadrin negociues, të cilin KE e ka
rekomanduar prej kohësh dhe këtu
jemi ndaj KE pret që presidenca e
radhës e BE-së të bashkërendojë
sa më parë mbajtjen e konferencës
ndërqeveritare me të dyja vendet”,
tha zëdhënësja e KE-së,Ana Pisonero.

Soreca dhe Rama ndjekin
punimet për rindërtimin

Kryeministri i vendit Edi Rama i
shoqëruar nga ambasadori i BE Luigi
Soreca kanë inspektuar punimet për
rindërtimin e shkollave në Kamëz.
Rama u shpreh se me mbështetjen
e BE, janë zhvilluar punimet për
bllokun e parë dhe tani po zhvillohen
dhe për të dytën. “Ky është blloku
tjetër i shkollave, pasi kemi zhvilluar
bllokun e parë me fondet e qeverisë
shqiptare.Tani po zhvillojmë të dytën
me mbështetjen e BE, e cila ishte
kontributor më i madh i konferencës.
Së bashku me komisionerin dhe
presidenten e komisionit kanë qenë
kontribuues që po përkthehet në
shkolla dhe investime”, tha Rama.
Ndërsa Soreca paralajmëroi se
së shpejti do të nisin punimet në
mozaikun e Muzeut Kombëtar në
sheshin Skënderbej. “Faleminderit
që shikojmë që puna për ecën. Ne
do të fillojmë së shpejti mozaikun e
muzeut Kombëtar në Sheshin Skënderbej. Ne donim të ndihmonim
Shqipërinë dhe që t’i kthente sytë
drejt së ardhmes”, tha Soreca.
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p o l i t i k e
Ja si pushtetarët kanë nxjerrë ndër vite paratë
jashtë vendit, zonat më të preferuara të tyre
Me ngritjen e BKH, pritet që një vëmendje
e madhe të fokusohet te gjetja e parave të korrupsionit jashtë vendit. Në të vërtetë pjesa më e
madhe e parave të korrupsionit kanë shkuar në
Maltë dhe Zvicër, ndërsa një pjesë në Singapor dhe
ishujt Kajman. Kjo është bërë publike nga shumë
raporte ndërkombëtare, pasi para vitit 2013 pjesa
më e madhe e parave shkonin në bankat e Qipros.
Por në 2013 ishulli u përfshi nga kriza e rëndë financiare, që solli bllokimin e bankave. Kriza trembi
shumë zyrtarë, jo vetëm shqiptarë, por dhe të tjerë
që tentuan të tërheqin milionat, por e patën të pa-

mundur t’i marrin të gjitha. Një vendim i Bashkimit
Europian për të mos siguruar depozitat në bankat
e Qipros, tronditi në atë kohë zyrtarët shqiptarë,
të cilët kishin fshehur paratë e korrupsionit në
ato banka. Ministrat e Financave të Eurozonës
deklaruan në atë kohë se nuk mund të garantonin
asnjë depozitë mbi 100 mijë euro në Qipro. Në atë
kohë u raportua se pati tentativa për të tërhequr
paratë, ku një pjesë u morën, ndërsa një pjesë tjetër
u humb në ato banka. Për këtë arsye shumë para
kanë shkuar në bankat e Maltës, pasi edhe ky vend
cilësohet si një parajsë fiskale. Gjatë kësaj periudhe

nuk munguan dhe akuzat në Parlamentin shqiptar,
pasi ishte deputeti Taulant Balla, ai që akuzoi një
ish-ministër të PD se ka fshehur 1.2 milionë euro
në Qipro. Në atë kohë raportohej madje se kishte
raste që paratë shkonin dhe me helikopter. Por ajo
që dëshmon qartë se shumë para kanë shkuar në
bankat e huaja, sidomos në Maltë apo Zvicër janë
deklaratat e pasurive të politikanëve shqiptarë.
Pas humbjes së pushtetit të gjithë ish-ministrat
deklaruan shumë herë më pak llogari bankare se
kur ishin në pushtet. Kjo tregon se ata i zbrazën
llogaritë dhe paratë kanë dalë jashtë vendit. Faktin
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për fshehjen e parave në Maltë e konfirmojnë dhe
vetë autoritetet vendase. Inteligjenca Financiare
malteze, në raportin për fshehjen dhe pastrimin e
parave tregon se shumë zyrtarë të lartë, kompani
dhe individë nga vend të ndryshme, përfshirë dhe
Ballkanin dërgojnë aty para. Sipas statistikave të
publikuara prej saj, policia vendase në të gjitha
rastet e dyshimta për fshehje apo pastrim parash,
të huajt përdorin llogari të shumta bankare, por dhe
kompani vendase për të kamufluar pasuritë e tyre.
Policia malteze në shumë rate ka zbuluar transferta
të dyshimta bankare në mënyrë elektronike.

Drejtoria e Pastrimit të parave fundos zyrtarët e korruptuar

Një zyrtare e lartë pastroi para përmes lidhjeve
politike, ja skema që ndoqi dhe si pushtetarët
bashkëpunojnë me krimin, zbardhet raporti

S

hqipëria renditet mes
shteteve ku lulëzon pastrimi i parave, por duket se e
përfshirë është edhe politika. Drejtoria e Pastrimit të Parave,
ka zbuluar gjatë vitit që lamë pas
një rast flagrant të përfshirjes së
një zyrtareje të lartë shtetërore, e
cila falë mbështetjes politike ka
tentuar të pastrojë para përmes
bashkëshortit. Në raport nuk jepet
emri i zonjës në fjalë, por ajo emërtohet me shkronjën B. Ndërsa bashkëshorti i saj me shkronjën A. Sipas
raportit, shtetasi A, bashkëshort
i shtetases B, ish-PEP (Person i
Ekspozuar Politikisht) në pozicion
të lartë drejtues në një institucion
publik X, rezultonte të kishte nënshkruar disa kontrata noteriale
huaje, në cilësinë e palës huamarrëse me qëllim jo të qartë për sa i
përket marrjes dhe përdorimit. Si
huadhënës, shfaqeshin shtetas të
njohur për Drejtorinë e Pastrimit
të Parave, si të përfshirë në dyshime për pastrim parash. Më tej
theksohet se duke lindur dyshime,
u kryen verifikime të mëtejshme
nga ku rezultoi se shtetasi A, kishte
regjistruar një person juridik, që
ushtronte veprimtari në fushën e
ndërmjetësimit, e emërtuar “DX”.
Shoqëria “DX” më tej lidh një kontratë huaje nëpërmjet së cilës do t’i
huazonte vlerën prej 40,000 EUR
një shoqërie tjetër “EX”, e cila do
të kryente një pagesë në favor të
një institucioni publik për një leje
të miratuar në favor të shoqërisë.
Verifikime të mëtejshme treguan se
leja e miratuar, lidhej drejtpërdrejt
me interesat pasurore të shtetasit A.
Më tej, shtetasi A, bleu shumicën e
kuotave të shoqërisë “EX” (të cilës
i kishte dhënë hua, nëpërmjet shoqërisë“DX”), në vlerë 1 milion EUR,
duke përforcuar dyshimet për krijimin e një skeme me qëllim humbjen e gjurmëve lidhur me përfituesit
fundorë të lejes, mënyrës së grumbullimit të fondeve dhe arsyet e
huadhënieve në favor të një subjekti, të cilit i mungonte eksperienca
e duhur në sipërmarrjen e iniciuar
rishtazi. Kjo bazuar në: Krijimin e
një veprimtarie ekonomike në një
fushë që nuk përputhej me profilin
e mëparshëm të individit; Investimi

SKEMAT QË PËRDOREN PËR PASTRIME PARASH
● investime të larta në pasuri të paluajtshme me burim të
panjohur fondesh;
● investime në mallra luksi nga persona, të cilët nuk justifikojnë burimin e fondeve apo persona me precedentë
penalë;
● transferta të dyshimta (në mbërritje apo në dalje edhe në
tentativë) me përfshirje të subjekteve/ shtetasve të huaj
dhe të pajustifikuara me dokumentacion mbështetës;
● sponsorizime/ dhurime/ dhënie huaje nga/për të tretë
pa u konstatuar lidhje të mundshme mes palëve;
● transaksione të pazakonta krahasimisht me profilin
financiar të personit/subjektit;

në një shoqëri të dytë, e cila më
herët kishte përfituar nga një leje e
dhënë nga një Ent Publik; Origjina
e huazuar e fondeve nga subjekte
me profil të dyshimtë dhe përdorimi
për investimet e kryera në biznes;
Lidhja familjare me një ish-person
të lidhur politikisht. Drejtoria e
Pastrimit të Parave informon se në
fund u krijua dyshimi se bëhet fjalë
për një skemë të pastrimit të parave
dhe informacioni është dërguar për
investigim të mëtejshëm në organet
e zbatimit të ligjit.
Lidhjet me krimin
DPPPP në raport ka zbuluar
dhe për lidhje të politikës me krimin. Një shtetas, i identifikuar me
shkronjën A, i njohur për organet
ligj zbatuese për përfshirjen në ve-

● mashtrime të formave të ndryshme;
● transaksione financiare të kryera nga persona me precedentë të mëparshëm penalë apo persona të lidhur me
ata me precedentë;
● transferta të dyshimta me vende të konsideruara me
risk;
● ndërmjetësime të dyshimta në transaksione nga profesionistë të lirë për përftime të dyshuara pjesërisht si të
paligjshme,
● transferta të mëdha vlerash (brenda dhe jashtë vendit)
midis personave juridikë të pambështetura me dokumentacion;

primtari kriminale të trafikimit të
lëndëve narkotike si dhe për lidhjet
e tij me persona me precedentë
kriminalë rezulton të jetë larguar
nga Republika e Shqipërisë duke
jetuar prej vitesh jashtë vendit.
Nga të dhënat e DPPPP rezultoi se
shtetasi A, kishte kryer investime të
konsiderueshme në pasuri të paluajtshme. Ai kishte caktuar shtetasin
B, të vepronte si përfaqësues me
prokurë në Shqipëri, për shitjen e
pasurive të tij të paluajtshme dhe
më pas kalimin e fondeve. Ndër vite
si blerës për pasuritë e zotëruara
nga shtetasi A, shfaqeshin shtetas
të ndryshëm, ndërkohë nga një
analizë e thelluar për rastin u vu re
se në vitin 2019, si blerës rezultonin
dy shtetas të huaj E dhe F, të cilët fil-

limisht u dukën si blerës rastësorë,
pa një lidhje midis tyre, të cilët
nuk mund të kishin dijeni efektive
rreth profilit të palës shitëse. Nga
verifikimet e mëtejshme të kryera
rezultoi se shtetasit E dhe F, menjëherë pas blerjes së pasurisë nga
shtetasi A, i rishitën këto pasuri.
Me të ardhurat e fituara, shlyenin
detyrimet ndaj shitësit A. Vlera e
katër prej pronave të shitura kalonte vlerën 3 milionë EUR. Nga
verifikimet e kryera në sistemin
TIMS, shtetasit E dhe F rezultonin
me lëvizje të përbashkëta. Nga
media publike, shtetasit e huaj
shfaqeshin si biznesmen të njohur
dhe me dyshime për lidhjet e tyre
politike. Edhe kjo dosje i ka kaluar
prokurorisë.

Analiza strategjike për
pastrimin e parave

Një ndër funksionet e DPPPP
është edhe kryerja analizave sektoriale me qëllim evidentimin e
tendencave, tipologjive, kërcënimeve
dhe riskut për pastrim parash dhe
financim terrorizmi në vend për
sektorë dhe produkte të caktuara.
Në këtë kuadër gjatë vitit 2020 nga
DPPPP është koordinuar veprimtaria
me institucionet e tjera të përfshira në
luftën kundër pastrimit të parave apo
financimit të terrorizmit, mbikëqyrëset dhe subjektet e ligjit për realizimin
e analizave të riskut, në vijim të
analizimit të risqeve të evidentuara
nga Vlerësimi Kombëtar i Riskut i
konkluduar në vitin 2019 edhe në
kuadër të detyrimeve të përcaktuara
në Planin eVeprimit të FATF, për daljen nga lista e vendeve në monitorim.
Konkretisht janë konkluduar analizat
e riskut si më poshtë:
● Analizë risku për pastrim
parash për produktet dhe shërbimet
bankare;
● Analizë për keqpërdorimin
apo përfshirjen në pastrim parash të
personave juridik;
● Analizë risku për pastrim
parash në sektorin e pasurive të
paluajtshme;
● Analizë për keqpërdorimin
apo përfshirjen në pastrim parash të
profesioneve të lira (avokat, agjent i
pasurive të paluajtshme, kontabilist i
miratuar/auditues ligjor);
● Analizë risku për mjetet virtuale dhe ofruesit e shërbimeve
të mjeteve virtuale për PP/FT; Të
gjitha dokumentet e mësipërme i
janë shpërndarë në rrugë zyrtare
në variantin e plotë institucioneve,
mbikëqyrëseve dhe subjekteve kryesore që janë konsultuar dhe kanë
dhënë kontribut por gjithashtu në
variant të përmbledhur janë vendosur në modulin e raportimit të DPPPP,
në të cilën kanë qasje subjektet e ligjit.
Vlen të përmendet se për realizmin
e tyre DPPPP ka pasur mbështetje
nga projekti “Programi Global për
luftën kundër flukseve të jashtëligjshme” të Shoqatës Gjermane për
Bashkëpunim Ndërkombëtar (GIZ)
dhe Këshilli i Europës, nëpërmjet sigurimit të ekspertëve ndërkombëtarë.
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Edi Paloka: Nuk do i njohim zgjedhjet pasi u trukuan nga Rama,
marrja e mandateve do varet nga raporti i OSBE/ODIHR

Partia Demokratike vijon të besojë se zgjedhjet parlamentare të 25 prillit u manipuluan
nga Partia Socialiste. Kjo gjë është pohuar ditën
e djeshme nga nënkryetari i PD, Edi Paloka. Ky i
fundit teksa ishte i ftuar dje në një studio televizive
ka bërë me dije se Partia Demokratike nuk do i
njohë zgjedhjet, ndërsa theksoi se PD, po grupon
të gjithë faktet për të vërtetuar se ky ishte një
proces i korruptuar dhe i vjedhur. Madje, Paloka
ndër të tjera në fjalën e tij është shprehur se vendimet e tyre për të qenë në Parlament ose jo do
të vendoset hap pas hapi dhe mbi të gjitha ato po
presin raportin e OSBE-ODIHR. “Tani kjo është

bërë e qartë, unë personalisht e kam deklaruar
më shumë se njëherë se nuk njihen këto zgjedhje.
Nuk diskutohet se PD nuk i njeh zgjedhjet e 25
prillit pasi nuk ishin të tilla. Qëndrimet kanë qenë
të qarta dhe nuk besoj se ka dilema për qëndrimin
e PD-së dhe kryetarit , ndaj s’duhet të ketë dilema
askund. Basha dhe PD janë në një proces dhe kemi
ngritur një grup me specialistë dhe juristë që po
merren me problematikën e zgjedhjeve dhe me
sistemimin e problemeve që ne i kemi nisur gjatë
të gjithë fushatës zgjedhore, që janë denoncimet
e grupuara në lidhje me çdo parregullsi që është
bërë gjatë këtij procesi. Unë si ish-gazetar jam më

i prerë dhe më i qartë. Nëse nuk do të më kishe
ftuar në emision s’do e kishe kuptuar. Mosnjohja
e zgjedhjeve është që vendimet do i marrim hap
pas hapi, si fillim do të sistemojmë provat që kemi,
do të presim raportin e OSBE-ODIHR dhe pas
kësaj ne do të mbajmë dhe qëndrime tona politike”, deklaroi ai. Ndërkohë, nënkryetari i Partisë
Demokratike, Edi Paloka ka komentuar edhe
deklaratën e kreut të Partisë Agrare Ambientaliste,
Agron Duka, ku theksoi se u ndje i suprizuar nga
urimi i tij për Partinë Socialiste.“Agron Dukën e
kam mik dhe nuk e di se në çfarë kushtesh i ka
bërë, nuk kuptova dhe më surprizoi urimi për

PS-në pasi ka qenë ai ndër të vetmit kandidatë që
ka këmbëngulur për denoncimin.Tre personazhe
janë në SPAK dhe njërit prej tyre i kanë liruar
dhe pronën Altin Hajri, në kërkim për vrasje e
për pengmarrje ishte baza e PS-së. Të gjithë
takimet e Ardian Çelës,Vangjush Dakos dhe PS
bëheshin aty. Takimet i bënin pas orës policore
pasi Dako nuk dilte publikisht se kishte probleme me ambasadën amerikane. Kjo është prova
e asaj që po them unë një javë pas zgjedhjeve
atij i lirohet hoteli. Si këto dhe të tjerë Duka ka
qenë i pari që denonconte abuzimin me blerjen
e votës”, nënvizoi Paloka.

Shqipëria shkon në zgjedhjet lokale, nëse Kushtetuesja i shpall të pavlefshme

Vendi drejt zgjedhjeve vendore në
tetor, 4 bashki pa drejtues, nga roli i
Kushtetueses te marrëveshja Rama-Basha
Rigels SELIMAN

S

htohen sinjalet që vendi
mund të shkojë drejt zgjedhjeve vendore në tetor, pas
atyre parlamentare të mbajtura të dielën e 25 prillit. Në 30 qershor të vitit 2019, qytetarët shqiptarë
iu drejtuan kutive të votimit, duke
votuar krerët e 61 bashkive në vend,
ndërkohë që këto zgjedhje i fitoi Partia Socialiste, për shkak se opozita
e drejtuar nga Partia Demokratike
i bojkoti ato. Por kur kanë kaluar
thuajse 2 vite nga këto zgjedhje, në
vend vijon debati, pasi opozita i konsideron zgjedhjet lokale si ilegjitime,
ndërsa sikur të mos mjaftonte kjo, sot
që flasim janë 4 bashki pa kryetar.
Kryetarja e Bashkisë së Durrësit,Valbona Sako dha dorëheqjen pak kohë
pasi ishte zgjedhur në këtë detyrë.
Më pas fatin e Bashkisë së Durrësit
e patën edhe ajo e Shkodrës dhe
Vorës, për shkak se krerët e zgjedhur
Valdrin Pjetri dhe Agim Kajmaku u
shkarkuan nga Komisioni Qendror i
Zgjedhjeve, pasi ishin subjekt të ligjit
të dekriminalizimit. Mirëpo, këto nuk
janë të vetmet bashki që sot janë pa
drejtues, sepse pa kryetar është edhe
Bashkia e Dibrës. Kreu i zgjedhur i
kësaj bashkie i dalë nga votat e vitit
2019, Dionis Imeraj dha dorëheqjen
nga bashkia, për shkak se kandidoi si
deputet nën siglën e PS në zgjedhjet
e 25 prillit. Të gjitha këto tregojnë se
në vend janë katër bashki pa drejtues dhe pritet mbajtja e zgjedhjeve.
Madje, çuarjen e vendit në zgjedhje të
pjesshme lokale, është kërkuar edhe
nga mazhoranca socialiste, e cila zgjedhjet i cilëson legjitime dhe i ka bërë
thirrje presidentit Ilir Meta që të shpallë
zgjedhjet për këto njësi vendore.
Gjithçka në dorë të
marrëveshjes Rama-Basha
Por gjërat duket se kanë ndryshuar dhe sot që flasim gjendemi
në një situatë komplet ndryshe.
Pavarësisht se Partia Socialiste i
ka fituar zgjedhjet vendore dhe i
mbron ato si legjitime, kryeministri
Edi Rama ka dhënë sinjale, se është
gati të çojë vendin në zgjedhje vendore. Teksa ishte i ftuar mbrëmjen
e së enjtes që lamë pas një studio
televizive, kryeministri Rama la
të kuptohet se ai është gati ta çojë

Ademi: Pranimi i ankesës nga Kushtetuesja, hap rrugën për zgjedhje
“Unë mendoj që kemi pritur, dhe
mendoj që do duhet të presim dhe
mendoj se nuk ka një rrugë tjetër. E
gjithë çështja duhet të zgjidhet në aspektin ligjor, pastaj për t’iu hapur rrugë
zgjedhjeve të rregullta, që në mendimin
tonë, në kërkesën tonë, duke e njohur
si proces të jashtëligjshëm dhe jo të
bazuar në themelet e Kushtetutës dhe
apo nenet përkatëse, ku garantohet e

drejta, sidomos për organet e qeverisjes
vendore, flas për kryetarët e bashkive,
por njëkohësisht edhe për anëtarët
e këshillave bashkiakë, do të bëhet e
mundur të shkojmë drejt fundit, drejt
fundit të një marrëzie, sepse ashtu ishte
në fakt. Do të duhet të presim vendimmarrjen”, deklaroi në 29 janar të këtij
viti kryetarja në detyrë e Bashkisë së
Shkodrës, Voltana Ademi.

4
BASHKI
PA DREJTUES

“

Por në dorë këtë mundësi e ka Gjykata Kushtetuese, aty ku në tryezën e këtij institucioni ndodhet një padi që kryebashkiakja në
detyrë e Shkodrës, Voltana Ademi ka barë, e
cila kërkon nga ky institucion që të shpallë të
pavlefshme zgjedhjet vendore të vitit 2019...
vendin në zgjedhje për pushtetin
vendor, duke qenë se opozita i bojkotoi në 2019. “Nuk ka asnjë vijë të
kuqe për bashkëpunimin me Partinë
Demokratike të Shqipërisë. Nuk kam
asnjë kufi fare. Por vetëm me Partinë
Demokratike mund të bashkëpunojë
sa u përket partive opozitare, pasi
vetëm atë njoh si opozitë të vendit”,
deklaroi Rama. Por fakti që kryemi-

nistri Edi Rama i ka shtrirë dorën e
bashkëpunimit Partisë Demokratike
dhe se është i gatshëm të bëjë gjithçka duan demokratët për të mirën e
Shqipërisë, tregon se në vjeshtë vendi mund të shkojë drejt zgjedhjeve
vendore. Kjo do të thotë se rruga që
vendi të shkojë në zgjedhje të parakohshme lokale, kalon nga bashkëpunimi Rama-Basha. Pra, gjithçka

1. Bashkia e Durrësit pa
kryetar, Valbona Sako dha
dorëheqjen
2. Bashkia e Shkodrës pa
kryetar, Valdrin Pjetri u largua
për shkak të ligjit të dekriminalizimit
3. Bashkia e Dibrës pa kryetar, Dionis Imeraj dha dorëheqjen pasi kandidoi për deputet
në 25 prill
4. Bashkia e Vorës pa kryetar, Agim Kajmaku u largua
për shkak të ligjit të dekriminalizimit
është në dorë të marrëveshjes Rama-Basha. Ndërkohë që në horizont
ekziston edhe një tjetër rrugë, që
provokon zgjedhje të parakohshme
lokale. Por në dorë këtë mundësi e
ka Gjykata Kushtetuese, aty ku në
tryezën e këtij institucioni ndodhet
një padi që kryebashkiakja në detyrë
e Shkodrës, Voltana Ademi ka barë,
e cila kërkon nga ky institucion që
të shpallë të pavlefshme zgjedhjet
vendore të vitit 2019. Por Gjykata
Kushtuese nuk është shprehur ende
për zgjedhjet vendore të vitit 2019.
Kështu që çuarja e vendit në zgjedhje
të parakohshme lokale do të varet
nga vendimi i Kushtetueses dhe marrëveshja Rama-Basha. Megjithatë,
mbetet të shihet në ditët në vijim se
çfarë do të ndodhë më konkretisht.

Xhafaj: Në mandatin e
tretë, prioritet rimëkëmbja
e ekonomisë

Zëvendësministri i Infrastrukturës dhe Energjisë, Etjen Xhafaj, njëkohësisht i katërti më i votuar në listën
e Partisë Socialiste nëTiranë, deklaroi
dje se sfida më e madhe e mandatit të
tretë është ndezja e motorëve ekonomikë nga e para. Në një intervistë
televizive, Xhafaj theksoi se në mandatin e tretë fokus do të jetë ekonomia.
“Besoj se duke qenë se mandati i
dytë ishte i ndërprerë mes dy krizave
të mëdha si tërmeti e pandemia, ka
mbetur një energji shumë e madhe
pozitive për t’u përdorur sidomos sa u
përket projekteve ekonomike që tani
janë vënë në radhë, si hidrocentrali i
Skavicës, termocentrali iVlorës, porti i
Durrësit, aeroporti iVlorës. Ka mundësi për dinamizëm për t’i dhënë një
frymë të re zhvillimit të ri ekonomik,
rindërtimit dhe rimëkëmbjes. Besoj
se kjo do të jetë sfida më e madhe e
këtij mandati rimëkëmbja imediate,
ndezja e motorëve ekonomikë nga e
para”, deklaroi Xhafaj.

Bilali: Do jem zëri dhe
mbështetja e shkodranëve
në Parlament

Shkodra nuk pati rezultatin e pritur për socialistët duke marrë vetëm
3 mandate, por kjo sipas kryesues së
listës Edona Bilali nuk do ndikojë në
vizionin e qeverisë për kryeqendrën e
veriut. Në një intervistë për mediat dje,
deputetja e zgjedhur Bilali u shpreh
se për projektet do trokasin në derën
e kryeministrit njësoj sikur rezultati
i Shkodrës të ishte në të njëjtën linjë
me atë të të gjithë vendit. Ndërsa e
pyetur për bashkëpunimin me kryebashkiaken e djathtë,Voltana Ademi,
ajo tha se PS me Bashkinë e Shkodrës
ka një marrëdhënie të komplikuar.
“Jam shumë e kënaqur që PS mori
mandatin e tretë. E mori me votëbesimin e qytetarëve dhe kjo tregon se
mazhoranca ndan të njëjtin vizion.
Por nuk mundem të them se ndaj të
njëjtën kënaqësi për performancën në
Shkodër. Ne nuk fituam në Shkodër
dhe ky rezultat nuk shkon në të njëjtën
linjë për sa i takon entuziazmit që PS
pati në rang Shqipërie”, deklaroi Bilali.
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Murrizi dhe Alimadhi: Votat nuk janë numëruar saktësisht,
nuk fituam se nuk kishim kriminelë dhe hajdutë

Deputetët Myslim Murrizi dhe Adriatik
Alimadhi kanë akuzuar KZAZ se nuk i kanë
numëruar si duhet votat. Partitë e tyre nuk arritën të merrnin as 10 mijë vota në zgjedhjet e 25
prillit, duke mbetur kështu jashtë Parlamentit të
ri, por të dy kryetarët kanë shpjegimet e tyre se
përse dolën kaq dobët në këto zgjedhje. Sipas
kreut të partisë Balli Kombëtar, ky rezultat pritej
sepse votat nuk janë numëruar me korrektësi
dhe më shumë të votuar kanë qenë ata që janë
pjesë e Administratës Shtetërore. Kjo sipas Alimadhit, tregon se zgjedhjet nuk kanë qenë të

lira dhe të ndershme, por të marra me presion.
“Deputetët e opozitës kanë qenë të pavarur
dhe me profesione të ndryshme. Ne kemi qenë
disa mendje të pavarura plotësisht. Ka qenë
një produkt i mirë, të gjithë deputetët që morën
mandatet, kanë qenë tërësisht të pavarur. Ndërsa ne na shanë dhe na diskriminuan. Ata që do
vijnë janë vetëm individë servilë ndaj kryetarit,
kurse opozita ishte ndryshe shumë ndryshe
nga ata. Votat nuk është se janë numëruar saktësisht. Duhet të presim që të shohim rezultatin
përfundimtar. Këta që kanë marrë vota, janë

të gjitha të Administratës sepse kemi një sistem tërësisht të kapur”, tha Alimadhi gjatë një
interviste televizive. Ndërsa, Myslim Murrizi
tregoi se ndjehej krenar, duke u shprehur se
kandidatët e tij nuk morën asnjë mandat sepse
nuk janë kriminelë e hajdut si kandidatët e PS
që vijnë nga bandat. Kreu i PLDSH tha se deri
diku ai e priste që zgjedhjet do shkonin në këto
rezultatet sepse ai as nuk e mendonte që t’u
prezantonte votuesve kandidatë që kanë lidhje
me krimin.“Kjo është një tallje që ndodhi për
shkak të Kodit Zgjedhor. Vetë Kodi është tallje

me kandidatët edhe pse unë se kam votuar. Kam
patur kandidatë që nuk kanë patur mundësi të
votojnë vetën e tyre, por kjo është më mirë se sa
të kesh trafikantë droge si kandidatë. Më mirë
kështu sesa t’u paraqesësh shqiptarëve kandidatë me kobure në brez. Më mirë kandidati im
pa asnjë votë, sesa hajdutët e batanijeve që na
afrojnë këta. Jam shumë krenar për kandidatët
e mi. Partia ime nuk mori asnjë lekë nga taksat e
shqiptarëve.Ta dinë shqiptarët se këta të votuarit
e mëdhenj kanë harxhuar mbi 380 mijë euro në
Facebook”, tha Murrizi.

Vetëm PD dhe PS me grupe parlamentare në Kuvend

25 prilli shkrin partitë e vogla, nuk krijojnë dot
grupe parlamentare dhe rrezikojnë të mbeten
pa seli, ja si dolën me numër minimal votash
Esmeralda HIDA

Artur Roshi: Nuk kisha
besim tek numërimi,
Basha duhet të qëndrojë

P

as rezultateve të 25 prillit
partitë e vogla po shkojnë
drejt shkrirjes. Liderët e
partive të vogla kanë dalë
në deklarata të forta gjatë fushatës
duke thënë se do të merrnin mbi 50
mijë vota dhe se do bëheshin forcë
parlamentare për të larguar qeverinë që po na drejtonte. Por, nga
të dhënat e publikuara nga KQZ
tregohet se këto parti jo vetëm
që do mbeten jashtë Parlamentit,
por kanë marrë numër minimal
votash, duke treguar dështim total
edhe në bastionet e tyre. Sakaq,
përmendim këtu se Partia Lëvizja
Demokrate Shqiptare e drejtuar
nga Myslim Murrizi, e cila ishte
një nga partitë që shfaqi më shumë
pritshmëri, mori numrin më të ulët
të votave. PLDSH në rang vendi
ka marrë gjithsej 4697 vota, çka
tregon se nuk ka shpresa për garën
e pas katër viteve. Me numër të
papërfillshëm votash ka dalë nga
gara edhe Partia Lëvizja për Ndryshim me 7049 vota në total. Kjo
është partia e krijuar nga Jozefina
Topalli, e cila pranoi dështimin dhe
dha dorëheqjen si drejtuese pak
ditë më parë. Ish-kryeparlamentarja pretendonte se do kthehej
sërish në Parlament me sigël më
vete, por edhe partia e saj nuk
arritën të siguronin asnjë mandat
dhe pas dorëheqjes së saj Lëvizja
për Ndryshim është drejt shkrirjes. Një tjetër që pranoi humbjen
e partisë së tij ishte Astrit Patoz,
ish-kryetari i Bindjes Demokratike.
Ai dha dorëheqjen duke thënë se
partia do vijojë të jetë në funksion,
por të dhënat nuk tregojnë kështu.
Bindja Demokratike ka marrë në
total 8238 vota, pra nuk ka siguruar
asnjë mandat dhe shpresat për të
vijuar janë të pakta. Numër pak më
të lartë se tre partitë e lartpërmendura, por jo të mjaftueshme për të
qenë pjesë e Parlamentit ka marrë
Nisma Thurje. Kjo parti premtoi
se do marrë gati 60 mijë vota, por
mori 10216 vota në rang vendi.
Aleatët mbështetje minimale PD
Këto zgjedhje ishin dështim
edhe për kandidatët e Bashës. PD
pranoi aleancë me disa parti të
vogla me bindjen se së bashku do

JA VOTAT PËR PARTITË E VOGLA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PLDSH ka marrë 4697 vota
Partia Lëvizja për Ndryshim ka marrë 7049 vota
Bindja Demokratike ka marrë 8238 vota
Nisma Thurje ka marrë 10216 vota
Partia Balli Kombëtar ka marrë 1943 vota
Partia Lëvizja e Re ka marrë 3771 vota
Aleanca Demokracia e Re ka marrë 3230 vota

JA SA VOTA KANË MARRË ALEATËT E BASHËS
1. Shpëtim Idrizi ka marrë 7440 vota
2. Fatmir Mediun ka marrë 6565 vota
3. Dashamir Shehi ka marrë 5426 vota
4. Vangjel Dule ka marrë 848 vota
5. Nard Ndoka ka marrë 228 vota
6. Agron Duka ka marrë 4371 vota
7. Sali Shehu ka marrë 2371 vota
8. Mesila Doda ka marrë 2357 vota
arrijnë të marrin kapin mandatet e
nevojshme dhe të fitojnë zgjedhjet,
por kjo nuk ndodhi. Aleanca për
Ndryshim mori mbështetje minimale votash nga partitë e vogla,
pasi kandidatët e tyre nuk thyen
dot herësin. Përmendim këtu kandidatin e PDIU në Tiranë Shpëtim
Idrizin, i cili ka marrë në total
7440 vota, ndërkohë po kaq dobët
kanë rezultuar zgjedhjet edhe për
kandidatin e PR, Fatmir Mediu, i
cili ka marrë në total 6565 vota. Të
papërfillshme për të ndihmuar PD
kanë qenë edhe votat e marra nga

Dashamir Shehi, kandidat i LZHK
i cili ka grumbulluar 5426 vota.
Më dobët nga aleatët e PD ka dalë
Vangjel Dule, kandidati i PBDNJ,
të cilin e kanë votuar vetëm 848
vota, po në këto rezultate renditet
edhe Mesila Doda. Zhgënjyese
dhe aspak kontributive kanë
qenë votat e marra nga kandidati
numër 2 në Shkodër Agron Duka.
Kreu i PAA kërkoi bashkëpunimin
me PD duke premtuar se ai vetë si
kandidat do ta thyente herësin, në
fakt është shumë larg këtij kufiri
sepse ka marrë vetëm 4731 vota.

Ndërkohë, Nard Ndoka në Shkodër nuk arriti të merrte mandatin me
228 vota, numri më i ulët ky nga
të gjithë aleatët e PD. Nuk ishin
mbështetje për Aleancën as votat e
Korab Litës, i cili arriti gati 3 mijë
vota, as Sali Shehu me 2374 vota
dhe i më dobët akoma Artur Roshi.
Penalizimet
Në këto kushte, referuar të
dhënave më të fundit të KQZ,
evidentohet se edhe për katër vite
të ardhshme do të kemi vetëm 2
grupe parlamentare dhe nuk do
të kemi asnjë sigël të partive të
reja. Ndërkohë, gjasat janë që në
zgjedhjet e ardhshme këto parti
të jenë shkrirë totalisht për të
mos garuar më, duke përfshirë
këtu edhe partitë që u bashkuan
me Partinë Demokratike. Këto
parti nuk krijuan dot grupe parlamentare dhe as nuk përfitojnë
seli. Sepse sipas rregullit, marrim shembull rastin e FRD, që të
përfitojnë një seli partitë e vogla
duhet të marrin mesatarisht 1%
të votave në tre zgjedhjet e fundit.
Në zgjedhjet e 25 prillit këto parti
dolën shumë dobët, por të dhënat
e KQZ tregojnë se as në zgjedhjet
e viti 2017 nuk i kanë arritur votat
e nevojshme. Kështu në zgjedhjet
e ardhshme me sa duket pjesë e
listës së partive garuese do të jenë
partitë e mëdha dhe PD nuk do të
ketë më këta aleatë përkrahë.

Ndërsa disa prej aleatëve kanë
kërkuar që Lulzim Basha të largohet
nga posti si drejtues i PD, aleati Artur
Roshi ka kërkuar që opozita të vijojë
me të njëjtin lider. Gjatë një interviste
televizive ai tha se opozita nuk ka
kohë tani për të ndërruar liderin pasi
duhet të përqendrohet në gjëra të tjera.
Sa i përket faktit që ai vetë nuk arriti
të merrte një mandat, Roshi u shpreh
se ndikoi edhe numërimi jo i drejtë.
“Prisja të thyeja herësin, por nuk kisha
besim të numërimi. Partitë politike në
Shqipëri nuk janë institucione, sepse
këtu ka shumë rëndësi ndërrimi i
individit. Largimi i zotit Basha dhe
ardhja e një tjetri në krye të PD-së do
të na marrë 7 deri në 8 vite kohë për
të bërë një lider tjetër. Ai 8 vjet ka. Ai
duhet të ikte nëse do ishte Kryeministër dhe do të humbte, por ai s'ka
qenë Kryeministër, i humbur ishte
gjithsesi. Ne tashmë ia dimë të mirat
dhe të këqijat këtij lidershipi dhe nuk
duhet të humbin kohë", tha Roshi.

LSI: Qeveria
pengoi qëllimisht
votimin e emigrantëve

LSI vazhdon të akuzojë qeverinë
se pengoi qëllimisht votimin e emigrantëve. Ditën e djeshme nënkryetarja e LSI, Kejdi Mehmetaj, ka reaguar
ashpër lidhur me vendimin e Komitetit
të Ekspertëve, i cili vendosi që të heqë
karantinën për qytetarët që futen në
Shqipëri nga Maqedonia eVeriut dhe
Greqia. Përmes një postimi në Facebook, Mehmetaj shprehet se ky vendim u mor tani që zgjedhjet mbaruan
sepse PS nuk e donte votën e tyre. Sipas saj, ky është një veprim i turpshëm
dhe duhet të hetohet.“Fiks një javë pas
zgjedhjeve“Komiteti Rama”ka marrë
vendim që emigrantët e ardhur nga
Greqia dhe vendet e tjera fqinje nuk
kanë nevojë të karantinohen pasi të
hyjnë në Shqipëri. Çfarë ndryshoi me
virusin për një javë, përveçse mbaruan zgjedhjet? Prej disa ditësh janë
bërë publike faktet se si me paratë e
taksapaguesve shqiptarë, paguhen
shqiptarë të tjerë në shkëmbim të
votës, me pretekstin e tërmetit, kundër
çdo ligji e rregulli”, shkruan ajo.
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qeveritë duhet të garantojnë sigurinë e gazetarëve
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Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të
Amerikës Yuri Kim, me anë të një statusi në rrjetin social Tëitter deklaroi se SHBA riafirmon
mbështetjen për lirinë e shtypit dhe për sigurinë
e gazetarëve si dhe punëtorëve të medias në të
gjithë botën, me rastin e Ditës së Lirisë së Shtypit.
Sipas saj demokracia kërkon liri të shprehjes nga
media të pavarura.“Në Ditën e Lirisë së shtypit
botëror, SHBA riafirmon mbështetjen për lirinë
e shtypit dhe për sigurinë e gazetarëve dhe
punëtorëve të medias në të gjithë botën, duke
përfshirë Shqipërinë. Demokracia kërkon liri të

shprehjes dhe qasje në informacione faktike dhe
të sakta të siguruara nga media të pavarura”, u
shpreh Kim. Në Ditën e Lirisë së Medias, edhe
zyra e prezencës së OSBE-së në vendin tonë ka
përcjellë një mesazh, përmes së cilës shprehet se
gazetarët janë ndër më të rrezikuarit në kohët e
sotme. Ambasadori i OSBE-së,Vincenzo Del Monaco dhe ajo e Suedisë, theksuan se qeveritë duhet të punojnë çdo ditë që të garantojnë sigurinë
e gazetarëve.“Është e rrezikshme të jesh gazetar
sot. Gazetarët janë më të ekspozuarit ndaj ngacmimeve. Media e sigurt është oksigjen për çdo

demokraci.Të gjitha qeveritë duhet të garantojnë
sigurinë e gazetarëve. Në Shqipëri, ne punojmë
çdo ditë për këtë”, u shprehën ata. Përmes një
postimi në rrjetin e tij social Tëitter, ka reaguar
edhe ambasadori i BE Luigi Soreca. Ai tha se
liria e shtypit është një gur themeli i shoqërive
demokratike, e cila lulëzon vetëm nëse qytetarët
kanë akses në informacion të besueshëm dhe të
bëjnë zgjedhje të informuara.“Liria e shtypit do
të thotë siguri për të gjithë”, u shpreh ai. Lidhur
me ditën e lirisë së shtypit, ka reaguar edhe delegacioni evropian, përmes disa fotografive kupti-

mplote. Përmes fotove të publikuara, delegacioni
i BE, ka dhënë një mesazh të rëndësishëm për
mediat dhe kujdesin që duhet të tregojnë lidhur
me informacioni që përcjellin te publiku për
koronavirusin dhe vaksinën. Ata kanë shprehur
falënderimet e tyre kundrejt të gjithë gazetarëve
shqiptarë, të cilët përmes punës se tyre sigurojnë
informacionin e besueshëm dhe të saktë.“Gazetari është vaksina kundër keqinformimit. Liria e
shtypit është thelbësore për të ardhmen e paqes,
drejtësisë dhe të drejtave të njeriut për të gjithë”,
shkruhet në postim.

Parlamenti mblidhet sot në seancë plenare

Kuvendi rinis punimet pas zgjedhjeve,
mazhoranca vulos sot pezullimin e
vetingut në polici, bie dekreti i presidentit
Aleksandra HOXHAJ

P

arlamenti do të mblidhet sot
në seancë plenare për të uruar
deri në fund ligjet e mbetura
pezull. Pavarësisht se nga
zgjedhjet e 25 prillit doli një Parlament
i ri, deputetët aktual do të vijojnë
punën deri në 9 korrik. Mbledhja e
Konferencës së Kryetarëve miratoi
kalendarin e punimeve dhe programin
e punës deri atëherë teksa u vendos
zhvillim i seancave plenare në datë 4,
6, 13 dhe 20 maj të këtij viti.“Mbledhja
e Konferencës së Kryetarëve miratoi
programin e punës së Kuvendit për
periudhën 10 maj-9 korrik 2021 dhe
kalendarin e punimeve për periudhën
4-21 maj 2021. Konferenca vendosi
zhvillimin e seancave plenare në datat
4 maj, 6 maj, 13 maj dhe 20 maj 2021.
Mbledhja e Konferencës së Kryetarëve
u zhvillua me anë të mjetit të komunikimit elektronik”, thuhet në njoftim.
Në seancën plenare të ditës së sotme
do të diskutohen një sërë çështjesh si
ndryshime në ligjin nr. 137/2020, “Për
buxhetin e vitit 2021”, për furnizimin
e Republikës së Shqipërisë me vaksinën kundër COVID-19 Coronavac,
për pajisjen e shtetasve shqiptarë me
pasaportë për jashtë shtetit e disa
çështje të tjera.
Vuloset pezullimi i vetingut
Seanca e sotme plenare do të
vulos pezullimin e vetingut në polici.
Mazhoranca para zgjedhjeve vendosi
që të pezullojë procesin, me argumentin se ka shumë problematika. Ligji u
miratua por Meta e bllokoi duke kthyer
për rishqyrtim. Sot në seancë plenare
është futur në rend dite ky dekret dhe
pritet të rrëzohet. Pas publikimit në
Fletoren Zyrtare të ligjit mund të themi
se nuk do të ketë veting në radhët e
forcave të rëndit. Gjatë diskutimeve në
komisione u argumentua se presidenti
nuk ka dhënë asnjë argument ligjor për
kthimin ligjit, por ka pretenduar se ai po
përdorej për qëllime elektorale para zgjedhjeve. Ndërkohë gjatë prezantimeve
në komision ishte ministri i Brendshëm,
Bledi Çuçi ai i cili dha detaje se përse
nevojitet pezullimi i vetingut.“Kemi dy
elemente që duhet t’i shohim me kujdes
dhe besoj se drafti i ri i paraqitur arrin
më së miri t’i adresojë këto probleme
që vijnë nga të gjitha mangësitë dhe
ankesat që kanë ardhur për procesin. Problem i parë është hasur gjatë

RENDI I DITËS I SEANCËS PLENARE ËSHTË SI MË POSHTË:
♦ Miratimi i procesverbalit të
seancës plenare të datës 23.03.2021.
Akt normativ nr. 8, datë 22.3.2021
“Për disa ndryshime në ligjin nr.
137/2020,“Për buxhetin e vitit 2021”,
të ndryshuar”’
♦ Akt normativ nr. 11, datë
25.03.2021 “Për një ndryshim në
ligjin nr. 8952, datë 10.10.2002,
“Për letërnjoftimin elektronik të
shtetasve shqiptarë”, të ndryshuar”
♦ Akt normativ nr. 12, datë

25.03.2021“Për disa ndryshime dhe
shtesa në ligjin 112/2020,“Për regjistrin e pronarëve përfitues”
♦ Akt normativ nr. 13, datë
31.03.2021 “Për një ndryshim në
ligjin nr.8668, datë 23. 10. 2000,
“Për pajisjen e shtetasve shqiptarë
me pasaportë për jashtë shtetit”, të
ndryshuar”
♦ Dekret nr. 12 055, datë
26.3.2021, “Për kthimin e ligjit nr.
30/2021 “Për disa shtesa dhe ndry-

shime në ligjin nr. 12/2018 “Për
vlerësimin kalimtar dhe periodik
të punonjësve të Policisë së Shtetit,
Gardës së Republikës dhe Shërbimit
për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme”, të
ndryshuar”
♦ Dekret i Presidentit të Republikës nr. 12.078, datë 6.4.2021 “Për
kthimin e ligjit nr. 32/2021 “Për sigurimin e detyrueshëm në sektorin
e transportit”

VETINGU NË POLICI,
PENG I KTHIMIT
TË PROJEKTLIGJIT
Seanca e parë e procesit për
vettingun është mbajtur në nëntor
të 2019-ës dhe që prej nisjes së
saj, ligji për Vettingun në polici ka
ndryshuar 3 herë. Propozimi më i
fundit ishte ai i disa deputetëve të
Kuvendit. Ata kërkuan që pezullimin e Vettingut në polici dhe në
filtër fillimisht të kalonin punonjësit e SHÇBA-së. Ky propozim
kaloi në Kuvend dhe mori votat
e nevojshme, por Presidenti i Republikës, Ilir Meta e ktheu këtë ligj
përmes një dekreti. Kthimi u bë në
një kohë kur Kuvendi i Shqipërisë
kishte mbyllur punimet për shkak
të zgjedhjeve të 25 prillit. Kjo gjë
ka bërë që kthimi i projektligjit të
mbajë pezull vijimësinë eVettingut.
zbatimit të ligjit të vetingut dhe ka të
bëjë me shpejtësinë me të cilën duhej
marrë procesi, që në fakt nuk rezultojë
ashtu me një punë dy vjeçare. Ndërsa
problem tjetër është që ne duhet të përgatisim një trupë të brendshme, në kuptimin brenda ekzekutivit, i cili duhet të
merret me një proces të vazhdueshëm
të hetimit të figurave brenda Policisë
së Shtetit”, deklaroi Çuçi. Ndërkohë,
sipas deputetit Sadi Vorpsi, kalimi i
procesit për shqyrtim në dispozicion
të SHÇBA dhe gjithashtu vetingun për
trupat e SHÇBA është një lëvizje mjaft
e mirë në ligjin e ri. Sipas tij, kjo do të
përshpejtojë procesin dhe do të rrisë
integritetin në radhët e policisë. Edhe

Rama reagon ashpër ndaj
shkrimit të “Der Standard”

Kryeministri Edi Rama dje ka
reaguar ndaj medias austriake “Der
Standard”në lidhje me hartën për kufirin mes Serbisë dhe Kosovës. Me anë
të një postimi në Tëitter, kryeministri
u shpreh se nuk ka mbështetur kurrë
ndryshimet përgjatë kufirit Serbi dhe
Kosovë. Sipas tij është turp fakti që
një media prestigjioze shpërndan
lajme të rreme.“Çfarë zhgënjimi që
shoh një gazetë me reputacion kaq
të lartë të sillet si një shpërndarës
i lajmeve të rreme! Unë kurrë nuk
kam thënë ndonjë gjë në lidhje me“jo
letër dhe hartë” dhe kurrë nuk kam
mbështetur ndonjë ndryshim kufiri
përgjatë vijave etnike midis SRB &
KOS! E turpshme”, tha Rama. Gazeta
austriake shkruajti se kryeministri
shqiptar Edi Rama i tha mediave në
Shqipëri se ai e kishte parë hartën me
ndryshimet e propozuara të kufirit e
sipas tyre vetë Rama, së bashku me
Vuçiç dhe lobistë, miratuan vizatimin
e kufijve përgjatë vijave etnike midis
Kosovës dhe Serbisë tre vjet më parë.

Zekthi: Gjykata
Kushtetuese, nën
kontrollin e Ramës

“

Mbledhja e Konferencës së Kryetarëve miratoi
programin e punës së Kuvendit për periudhën
10 maj-9 korrik 2021 dhe kalendarin e punimeve për periudhën 4-21 maj 2021. Konferenca vendosi zhvillimin e seancave plenare në
datat 4 maj, 6 maj, 13 maj dhe 20 maj 2021...
Vorpsi ka kërkuar që të miratohet
pa humbur kohë projektligji për të
zgjidhur sa më parë ngërçin e krijuar
në procesin e vetingut për punonjësit
e Policisë së Shtetit. “Mekanizmi i
parashikuar në ligjin ekzistues parashikonte që një kategori e punonjësve
do të vlerësohej nga KJV ndërsa pjesa
tjetër nga SHÇBA. Vlen të theksoj se

kalimi i dispozitave totalisht në SHÇBA
bazohet në rekomandimet e GRECOS,
e cila ka kërkuar që kategoritë më të
ekspozuara ndaj korrupsionit të trajtohen me përparësi gjatë procesit të
vetingut. Duke vlerësuar të gjitha këto
të dhënat është e nevojshme të miratohet kjo nismë për të zgjedhur ngërçin”,
u shpreh ai.

Analisti Fitim Zekthi në një intervistë televizive foli për shkarkimin
e presidenti Ilir Meta teksa tha se ky
parlament nuk mund të mblidhet për
çështje të cilat cenojnë paqen sociale.
Sipas tij kur kjo çështje do të shkojë në
Gjykatë Kushtetuese, aty do të shihet
nëse kjo gjykatë është nën kontrollin
e kryeministrit Edi Rama apo jo.“Ky
parlament ka kompetenca për gjëra të
jashtëzakonshme për të vendosur p.sh
si lufta. Por ky parlament nuk mund të
mblidhet për çështje të cilat cenojnë
paqen sociale. Këta thonë se do të
shkarkojnë presidentin për shkak
të gjuhës që ai ka thënë. Në SHBA
presidenti Trump tha që të mbrohet
Amerika dhe njerëzit u futën në kongres, por Senati nuk e shkarkoi atë
vetëm me fjalë. Duhet që në mënyrë
të drejtpërdrejtë ai të ketë ndërtuar
ndonjë organizatë dhe veprime konkrete. Këta mund të bëjë çdo gjë, por kjo
do të shkojë në Gjykatë Kushtetuese
dhe aty do të shihet nëse kjo gjykatë
është nën kontrollin e Ramës”, tha ai.
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Brataj njofton se situata pandemike është nën kontroll,
Arben Gjata: Jemi në fund të tunelit dhe po nis të shihet drita
Situata pandemike në vend në këto ditë
është më e qetë që prej shpërthimi të koronavirusit dhe këtë e pohuar dje drejtori i Qendrës
Kombëtare të Urgjencës Mjekësore, Skënder
Brataj. Ai tregoi se grumbullimet e organizuara
gjatë fushatës shfaqin tendencë rritje të rasteve
të reja, por gjithsesi mbetën në nivel shumë më
të ulët se para disa javëve. Sipas tij, situata është
nën kontroll dhe e stabilizuar, pasi edhe numri
i pacientëve të shtruar ka rënë ndjeshëm dhe
kapacitete spitalore janë drejt zbrazjes. “Pas
fushatës dhe procesit zgjedhor situata është nën

kontroll dhe në nivelet më të ulëta të infektimit, që
ka pasur Shqipëria që prej fillimit të pandemisë.
Aktualisht kurba ka një tendencë të vogël rritje
dhe për këtë duhet pritur deri nga mesi i muajit
maj për të parë nëse grumbullimet gjatë fushatës
elektorale kanë lënë pasoja. Sidoqoftë, është një
rritje shumë e ulët, nuk mund të krahasohet me
atë të dy javëve të kaluara, por jemi akoma në
betejë me Covid-19 dhe nuk duhet të ulim vigjilencën”, tha Brataj gjatë një interviste televizive.
Sa i takon një varianti të ri që qarkullon në
Shqipëri, Brataj sqaroi se kjo do të ndodhte vetëm

nëse do kishim një rritje të papritur dhe në masë
të rasteve pozitive me Covid-19, ndërkohë që
sqaroi gjithashtu se varianti indian nuk duhet as
të neglizhohet, por as të bëhet alarmant. Nga ana
tjetër edhe mjeku Arben Gjata është shprehur se
pandemia po shkon drejt fundit. Sipas tij, rastet
e pakta me koronavirus të konfirmuara ditët e
fundit tregojnë se po ndizet drita jeshile. Mjeku
evidentoi gjatë prononcimit se, po të ecim me
këto ritme në procesin e vaksinimit shumë shpejt
do të shpallim fitoren mbi pandeminë.“Në radhë
të parë duhet theksuar besoj, vaksinimi që ka

arritur 500 mijë qytetarë, që bëjnë që gradualisht
shifrat të ulen dhe fatmirësisht ndikon dhe koha,
kështu që jemi në një situatë të qëndrueshme.Të
presim çfarë do ndodhi dy-tre javët e ardhshme
sepse mbase fushata elektorale mund të ketë
ndikuar në rritjen e përhapjes së sëmundjes. Nëse
vijojmë me këto shifra jemi në fund të tunelit dhe
po nis të shihet drita”, tha ai. Mjeku sqaroi se, ata
që kanë marrë vetëm një dozë të vaksinës kanë
imunitet më shumë se pjesa tjetër, teksa përmendi
se sipas informacioneve të tij janë rreth mbi 21
mijë persona që kanë marrë dy doza të vaksinës.

Pandemia, shënohet numri më i ulët i rasteve të reja që prej korrikut

Ulen ndjeshëm infektimet me Covid-19,
raste minimale javën e fundit, pritet
lehtësim i masave kufizuese
Esmeralda HIDA

P

andemia në vendin tonë
duket se po shkon drejt
shuarjes. Prej disa javësh
kurba e të infektuarve në
Shqipëri ka filluar të zbresë, ku
nga dita në ditë janë regjistruar
më pak raste të reja me koronavirus, ndërsa ditën e djeshme është
regjistruar numri më i ulët i të
infektuarve prej vjeshtës së vitit
të kaluar. Gjatë muajit prill rastet
aktive ranë me 12,773 duke shkuar
në 18,617 nga 31,390 që ishin në
fund të marsit. Ndërsa gjatë gjithë
javës së shkuar raportimi për
rastet e reja ka qenë poshtë 100
të infektuar për 24 orë dhe numri
i të vdekurve nuk i ka kaluar tre,
madje ajo javë u mbyll të dielën
me vetëm 1 viktimë dhe 53 raste
të reja. Ndërkohë kjo javë e re ka
nisur me dritë jeshile, pasi numri
i rasteve të reja me koronavirus
është edhe më i ulët. Konkretisht,
të dhënat e raportuara dje nga
Ministria e Shëndetësisë tregojnë
se janë kryer 1762 testime për 24
orë dhe kanë rezultuar pozitivë me
Covid-19 vetëm 38 qytetarë, ndërkohë dy pacientë kanë humbur
jetën.“Situata e Covid-19 në 24 orët
e fundit është si vijon: Janë kryer
1,762 testime, nga të cilat kanë rezultuar pozitivë 38 qytetarë. Rastet
pozitive të konfirmuara janë identifikuar në këto bashki: 20 raste në
Tiranë, 5 në Korçë, 3 në Sarandë,
nga 1 rast në Fier, Kukës, Lezhë,
Vlorë, Mirditë, Divjakë, Gramsh,
Skrapar, Patos, Konispol. Me
gjithë përpjekjet e stafit mjekësor,
një qytetar nga Shkodra dhe një
qytetar nga Durrësi të moshave
83-90 vjeç kanë humbur betejën
me Covid-19”, raportoi ministria.
Më shumë optimizëm se po arrijmë
ta mundim këtë sëmundje tregon
fakti se në javët e fundit numri i të
shëruarve është rritur ndjeshëm,
madje në 24 orë të shëruarit që
lënë spitalin kanë qenë tre herë
më shumë se rastet pozitive. Ditën
e djeshme janë raportuar se fituan
betejën më koronavirusin 872 qytetarë, duke bërë që në spitale të jenë
nën trajnim vetëm 123 pacientë.

VAKSINOHEN 500 PERSONA, RAMA: SË SHPEJTI 1 MILION
Përmes një postimi në rrjetin social Facebook,
kryeministri Edi Rama bëri me dije se aktualisht
në Shqipëri, janë vaksinuar 500 mijë qytetarë me
vaksinat kundër koronavirusit. Që në nisjen e këtij
procesi qeveria deklaroi se objektivi për të vaksinuar
500 mijë banorë, do të përmbushej brenda muajit
maj. Ditën e djeshme përmes një shkrimi në faqen
e tij zyrtare, kryeministri pohoi se ky objektiv është
“Në 24 orët e fundit janë shëruar
872 qytetarë, duke e çuar numrin
e të shëruarve në 111,792 që nga
fillimi i epidemisë. Aktualisht në
spitalet COVID po trajtohen 123
pacientë, 10 në terapi intensive,
nga të cilët 2 pacientë janë të intubuar”, njoftoi MSH.
Sinjale për heqje kufizimesh
Numri kaq i ulët i rasteve të
reja dhe i të rasteve aktive në spitale janë sinjale që shumë shpejt
vendi do të çlirohet nga masat
kufizuese, të ndërmarra në kuadër
të luftës kundër përhapjes së koronavirusit. Shenja se do të kemi
lehtësim masash tregon edhe fakti
që vaksinimi masiv po vijon në
ritme të shpejta dhe duke tejkaluar pritshmëritë u arrit vaksinimi
i 500 mijë qytetarëve, nga të cilët
të paktën 21 mijë persona kanë
marrë dy injeksionet e nevojshme
duke u imunizuar nga COVID-19.
Edhe vetë OBSH ka sqaruar më
parë se vaksinimi masiv do të
luftojë shumë shpejt pandeminë
dhe vendet që kanë ecur përpara
me këtë proces do të jenë të parat
që do heqin masat kufizuese. Pak
javë më parë Komiteti Teknik
i Ekspertëve në vend bëri disa
lehtësime si: shtyu fashën orare
nga ora 20:00 e mbrëmjes në 22:00
që vijon aktualisht si dhe riktheu
gjimnazistët në klasa. Dhe marrim
parasysh këtu që këto lehtësime u
bënë në ditë kur numri i të infektuarve vazhdonte mbi 100 në 24
orë, ndërsa tashmë që kurba është
zbutur ndjeshëm me shumë gjasa
në daljen e radhës Komiteti do të
heqë të tjera kufizime. Lehtësimi
i masave pritet të ndodhë brenda
këtij maji, pasi dhe vetë kryeministri paralajmëroi se ketë vit do

përmbushur 29 ditë para afatit të lajmëruar dhe
ky është një lajm pozitiv. Rama shtoi gjithashtu se
vaksinimi i qytetarëve do të vijojë intensivisht deri
në përmbushjen e objektivit të radhës, që siç shkroi
kreu i qeverisë do të jetë një milion. “U kry! 29 ditë
para afatit të bërë publik realizuam objektivin e 1/2
milionë vaksinimeve. Vazhdojmë pa u ndalur drejt
objektivit 1 milion tani”, është shprehur kryeministri.

Manastirliu: Brenda kësaj
jave vijnë 11 mijë doza
të tjera vaksinash

Ministrja e Shëndetësisë, Ogerta
Manastirliu ka deklaruar dje se brenda kësaj jave Shqipëria do të furnizohet me 11 mijë doza vaksine nga
“Pfizer”.Ajo sqaroi gjatë një deklarate
për mediat se një pjesë e tyre janë
financuar nga Bashkimi Europian, si
për shumë vende të tjera të Ballkanit.
Sipas saj janë në proces edhe 99 mijë
doza të tjera nga vaksina kineze.“Janë
mbi 736 mijë doza vaksine tashmë
të mbërritura në vend. Ndërkohë që
presim përgjatë kësaj jave 11,700 doza
vaksine, të cilat vijnë nga kontrata që
ne kemi me “Pfizer” si dhe një pjesë
e tyre, nga kontrata që kemi lidhur
me Bashkimin Europian, si pjesë e
instrumentit që Bashkimi Europian
ka ndërtuar për mbështetjen për
vendet e Ballkanit. Përgjatë muajit
maj ne presim rreth 99 mijë vaksina
të tjera nga kontratat që kemi lidhur
me instrumentin“Covax”, me“Pfizer”,
tha Manastirliu.

Ka filluar dje dhënia
e dozës së dytë për
punonjësit e policisë

VAKSINIMI, TË MOSHUARIT: NUK
KEMI PASUR EFEKTE ANËSORE
Ditën e djeshme të moshuarit
në të gjithë vendin kanë marrë
dozën e dytë të vaksinës. Ndërsa
kanë qenë në pritje për radhën e
tyre ata janë shprehur për mediat
se janë shumë të kënaqur që u
vaksinuan dhe nuk ndihen më
të frikësuar. Ndër të tjera kanë
theksuar se nga doza e parë nuk
kanë pasur komplikacione. “Nuk
kemi pasur fare shqetësime, kemi
të kemi një sezon turistik normal,
pa kufizime. Ndërsa shtojmë këtu
se dje është vendosur që të hiqet
karantinimi i detyrueshëm dyjavor
për qytetarët që vinin në Shqipëri
nga Greqia dhe Maqedonia e Ver-

qenë shumë mirë. Për të dytën kam
ardhur, mirë shumë mirë. E para
më shkoi shumë mirë. Absolutisht
asnjë gjë. Edhe sot kam ardhur me
kënaqësi për ta bërë dhe të dytën.
Kjo është një inkurajim që bëhet
për të mbrojtur veten dhe të tjerët.
Ka qenë e lehtë nuk na ka dhënë
asnjë shqetësim dhe tani kemi
ardhur të marrim dozën e dytë”,
janë shprehur ata.
iut, duke u hapur rrugë turistëve
që vizitojnë vendin tonë. Sipas
Ministrisë së Shëndetësisë, prirja
e infeksionit ka qenë në ulje për
shkak se pozitivë kanë rezultuar
më pak persona.

Përmes një njoftimi për mediat
Policia e Shtetit ka bërë me dije se,
punonjësit e këtij sektori janë paraqitur dje në qendrat e vaksinimit për
të marrë dozën e dytë. Ky grup ka
qenë grupi i dytë i favorizuar pas të
vaksinuarve që po vaksinohen me
dozën e dytë, duke arritur imunizimin.
Sipas njoftimit vaksinimi me dozën e
parë u bë në fillim të prillit dhe tani
sipas rregullave jepen dozat e dyta.
"Nisi sot faza e dytë e vaksinimit të
punonjësve të Policisë së Shtetit, për
marrjen e dozës së dytë të vaksinës.
Brenda pak ditëve, punonjësit e Policisë në të gjithë vendin do të marrin
dozën e dytë të vaksinës. Punonjësit e
Policisë janë kategoria më e rriskuar,
pasi kanë qenë dhe janë gjatë gjithë
kohës në vijën e parë të zjarrit në
luftën për parandalimin e përhapjes së
COVID-19.Vaksinimi i punonjësve të
policisë nisi me 3 prill, ndërsa injektimi
i dozave të dyta ka filluar fiks pas një
muaji”, thuhet në njoftim.
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Varhelyi vizitë në Ballkanin Perëndimor, dorëzon vaksinat e Pfizer

Klinaku: Absurde që Kosova nuk jep garanci për krerët e UÇK

Komisioneri Europian për Zgjerim, OliverVarhelyi do të vizitojë ditën e sotme Maqedoninë e Veriut,
ndërkohë që ditën e hënë ishte në Beograd . Gjatë
të martës zoti Varhelyi do të vizitojë Bosnje e Hercegovinë, Mal të Zi dhe Maqedoni të Veriut, ndërsa
të mërkurën do të vizitojë Shqipërinë dhe Kosovën.
Shkak por këto vizita është dori 651 mijë dozave të
vaksinës Pfizer në Ballkanin Perëndimor, ndërkohë që
119.123 vaksina janë të destinuara për Maqedoninë e
Veriut.“BE dëshmon solidaritet dhe kujdes për vendet
e Ballkanit Perëndimor që nga fillimi i pandemisë. Për
Maqedoninë e Veriut, BE siguroi rreth 230 milionë
euro për pajisje mjekësore si dhe për mbështetjen e
pasojave socio-ekonomike nga pandemia”, thuhet në
njoftimin e Delegacionit evropian në Shkup.

Mos angazhimi i institucioneve të Kosovës për
të siguruar garancinë për siguri në liri të ish krerëve
të UÇK-së të burgosur në Hagë, ka nxitur reagimin e
Organizatës sëVeteranëve të Luftës së UÇK. Sekretari
i kësaj organizate, Faton Klinaku ka komentuar raportimet se presidenti kroat ka ofruar garanci për mbrojtje
në liri të ish-krerëve të UÇK. Klinaku ka thënë se këtë
veprim duhej ta bënte fillimisht shteti i Kosovës.“Është
dashur institucionet e Kosovës ta bëjnë një veprim të
tillë pasi që ajo Gjykatë është miratuar nga vetë ata,
atëherë normal që do të duhej të japin garanci që ishkrerët apo ish-pjesëtarët e UÇK-së të mbrohen në liri
dhe jo të rrinë me vite nëpër burgje e në fund të shpallen
të pafajshëm”, ka thënë Klinaku. Ai ka sqaruar edhe
se ende nuk është planifikuar protestë mbi këtë temë.

Bujar
Osmani
takon ministrin
e Jashtëm
Kume
dhe Vishaj:
Nano u
detyruagjerman
të qeveriste 6 muaj pa ministra

Integrimi në BE, Gjermania kundër
ndarjes të Maqedonisë së Veriut
nga Shqipëria, Heiko Maas i prerë
Sonila ELEZI

D

itën e djeshme, ministri
i Jashtme i Maqedonisë së Veriut, zoti Bujar
Osmani ka qenë në një
vizitë zyrtare në Gjermani, ku është
takuar me ministrin e Jashtëm
gjerman, Heiko Maas. Pas takimit,
homologët kanë organizuar një
konferencë të përbashkët për media, në të cilkën është folur në lidhje
me dokumentet “Non paper” të
publikuara në media së fundmi. Në
konferencën për shty, ministri Maas
deklaroi se Maqedonia e Veriut i ka
përmbushur të gjitha kushtet e vëna
nga BE për të filluar negociatat antarësuese me Bashkimin Evropian.
“Kushtet, për qasje në Bashkimin
Evropian i ka përmbushur që një
kohë të gjatë. Për këtë, vjeshtën e
kaluar u përkushtuam shumë që
të hapim konferencën e parë zgjeruese në kuadër të kryesimit tonë.
Por, atëherë nuk arriti, dhe tani në
kohën e kryesimit portugez dhe më
tej punojmë në atë, sepse konsiderojmë se jo vetëm që ka kuptim,
por është e patjetërsueshme. Kam
dërguar mesazh të qartë, se të gjithë
bashkërisht ecim drejt qëllimit të
përbashkët dhe Gjermania qëndron
në anën tuaj”, deklaroi ai. Më tej
kryediplomati gjerman sqaroi se
Gjermania nuk është e mendimit që
Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut
nuk duhet t’i hapin të ndara negociatat me unionin, por duhet që të
gjithçka të nisë në të njëjtën kohë.

"Ky është një diskutim që e kemi
bërë edhe më parë, por anasjelltas.
Në të kaluarën këto vende nuk janë
ndarë dhe ka qenë në rregull. Ne
mbështesim presidencën portugeze
që të gjejë sa më shpejt zgjidhje për
çështjet dypalëshe, në mënyrë që të
hapen sa më shpejt konferencat e
anëtarësimit, si për Maqedoninë e
Veriut, ashtu edhe për Shqipërinë.
Nuk mendojmë t'i ndajmë nga
njëra-tjetra", tha ai. Një qëndrim
i tillë i Maas është përkrahur dhe
mbështetur edhe nga ministri
maqedonas, i cili është shprehur
se edhe pse Komisioni anëtarëson secilin vend në përputhje me
përparimet që ka bërë: përvoja ka
treguar se një rrugëtim i përbashkët
është më i frytshëm, sepse përfiton
nga efektet sinergjetike. Sipas një

Mate Graniç: Non paper-in zyrtar
për BeH e ka propozuar Kroacia
Ish ministri i Punëve të
Jashtme të Kroacisë dhe mbajtësi i detyrës së këshilltarit special
të kryeministrit të Kroacisë, Mate
Graniç ka deklaruar se ka vetëm
një nismë zyrtare në lidhje me
fatin e Bosnje dhe Hercegovinës,
dhe se kjo nismë është paraqitur
nga Kroacia. Një deklaratë e
tillë vjen ndërkohë që për rajonin kanë dalë dy “non paper”.
Graniç është shprehur se qëllimi
i vetëm i nismës së paraqitur në
Këshillin e Punëve të Jashtme të
BE-së ishte nga ministri aktual
i Jashtëm kroat, Gordan Gërliç

Radman për të diskutuar se si
të ndihmohet BeH si një shtet
sovran në rrugën e saj drejt Bashkimit Evropian dhe për ta ruajtur
frymën edhe shkronjën e fundit
të Marrëveshjes së Washingtonit
dhe Dejtonit, duke përfshirë
kushtetutën e të tre popujve që
jetojnë në atë vend. Ai sqaroi
se Kroacia mbështet fuqimisht
parimin e pandryshueshmërisë
së kufijve, i cili është pozicioni i
të gjitha vendeve të rëndësishme
perëndimore, përfshirë SHBA
nën administrimin e Biden, i cili e
njeh mirë Ballkanin Perëndimor.

njoftimi të publikuar nga ministria
e Punëve të Jashtme të Maqedonisë,
në takim u trajtuan tema lidhur
me integrimin evropian të RMVsë, si dhe zhvillimet e fundit nga
perspektiva rajonale. Osmani po
ashtu e informoi ministrin Maas
edhe për reformat për forcimin e
sundimit të ligjit dhe luftën kundër
korrupsionit, me ç’rast u theksua se
kjo betejë do të mbetet e paanshme
dhe jo selektive dhe "gjithçka do të
bëhet për të ruajtur edhe këtë vit
notat e larta që Maqedonia e Veriut
në vazhdimësi i merr nga Komisioni
Evropian".
Maas flet për “non paper”
Gjatë konferencës është folur
edhe në lidhje me “non-paper" për
Ballkanin, gjë të cilën ministri
gjerman e ka konsideruar si lajme

të rreme. Maas i quajti ato "ajër i
nxehtë", "fake news" dhe sugjeroi që
të mos u kushtohet shumë vëmendje. "Parimi bazë i politikës gjermane eshte: heqja dorë nga ndryshimi i kufijve", tha ai. Ndërkohë
kryediplomati maqedonas Osmani,
e ka konsideruar një ngjarje të tillë
si nxitëse e vizitës së tij në BE.“Jemi
të shqetësuar dhe prandaj është ky
angazhim i shtuar diplomatik për
të sjellë këtë mesazh: Do të duhet
patjetër të ngushtojmë hapësirën
për shpërndarjen e këtyre non-paper-ve. Këto kanë gjetur hapësirë
për shkak të mesazheve jo të qarta
të Bashkimit Evropian sa i takon
perspektivës evropiane të Ballkanit
Perëndimor. Sa më të qarta të jenë
mesazhet, sa më i fuqishëm të jetë
kredibiliteti i BE-së në rajon, aq më
e ngushtë është hapësira që të dalin
në shprehje dokumente të tilla. Pra,
ajo që duhet bërë urgjentisht është
që të fillojnë bisedimet me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë me
BE-në dhe me këtë të ngushtojmë
dukshëm mundësinë për manovra
të tilla”, është shprehur zoti Osmani. M,ministri maqedonas është
shprehur gjithashtu se e sheh si të
rëndësishme edhe përshpejtimin
e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, në mënyrë që të ndërpritet
status-quo-ja ndërmjet Republikës
së Kosovës dhe Republikës së Serbisë, që të nisë një dinamikë e re e
rrugëtimit të të gjitha vendeve të
Ballkanit Perëndimor drejt Bashkimit Evropian.

AAK: Kurti është neglizhent, pas
SHBA në tavolinë nuk ka bisedime
Ahmet Isufi, zv. kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës
është treguar i ashpër në retorikat me kryeministrin e Kosovës
, duke deklaruar se qeverinë e
udhëhequr nga Kurti nuk e sheh
të përgatitur.“Konsideroj që Kurti
është shumë neglizhent dhe është
jofunksional sa duhet, sepse në
një qeveri çfarë kërkohet me më
shumë se 50 % që është fituar, do
të duhej të ishte shumë më dinamike, me veprime që i do qytetari
i Kosovës dhe që nuk po e shohim
as në politikën e brendshme
dhe as të jashtme. Po shohim

një ngrirje dhe kjo është në dëm
të qytetarëve të Kosovës”, tha
Isufi. Më tej ai ka shtuar se AAK
është e gatshme të bashkëpunojë me partitë e opozitare apo
mazhorancës, nëse kjo është në të
mirë të Kosovës, por se ka thënë
që nuk ka parë një gatishmëri për
një bashkëpunim të tillë, referuar
edhe çështjes së dialogut.“Në dialog duhet shkuar me platformë
dhe duhet shkuar për njohje përfundimtare të Kosovës. Ky është
elementi kryesor që duhet të jetë
në tavolinë dhe e dyta është se pa
SHBA s’ka bisedime”, tha ai.

Mustafa kërkesë Kurtit
e Osmanit: Dilni garant
për krerët e UÇK-së
Pas raportimit se Kroacia,
Austria dhe Sllovenia kanë ofruar
garanci që ish-krerët e UÇK që po
mbahen në paraburgim në Hagë,
një veprim i tillë po kërkohet edhe
nga Qeveria e Kosovës. Ish-kryetari i LDK-së Isa Mustafa, ka thënë
se asnjëri nga krerët e UÇK nuk
paraqet rrezik për drejtësinë. “Të
gjithë ata kanë treguar gatishmëri
të përballen me drejtësinë”, tha ai,
teksa shtoi se u takon institucioneve të vendit të dalin garant për
ish-krerët e UÇK.

Kosnett: Kërcënimet dhe
sulmet ndaj gazetarëve,
sulme kundër demokracisë
Ambasadori amerikan në
Kosovë, Philip Kosnett në Ditën
botërore të lirisë së shtypit tha se
shtypi i lirë është përbërësi themelor
në çdo demokraci të qëndrueshme.
Kosnett më tej thekson se një shtyp dinamik, i lirë dhe që informon
publikun, fuqizon zërat e ndryshëm
dhe mban përgjegjës zyrtarët publik.
“Gazetarët meritojnë respektin dhe
mbrojtjen tonë. Kërcënimet dhe sulmet ndaj tyre janë sulme ndaj vetë
demokracisë”, thotë Kosnett.

Konjufca: Nuk do reshtim
punën për ndëshkimin e
kriminelëve të luftës
Kryetari i Kuvendit të Kosovës,
Glauk Konjufca gjatë homazheve
të kryera ditën e djeshme tha se
nuk do të reshtë së kërkuari drejtësi për të gjitha masakrat e kryera
anekënd vendit. “Secili zyrtar institucional, që e përfaqëson shtetin
e Kosovës, duhet ta ketë obligim që
prej mëngjesit deri në fund të ditës
të kërkojë drejtësi. Duhet të ketë
drejtësi për familjet e juaja, sepse
keni dhënë më të dashurit për lirinë
e Kosovës”, tha ai.

Daçiç nën gjurmët e Vuçiç: “Non
paper-i” më i mirë se Plani i Ahtisarit
Deklaratat e Kryetarit të
Kuvendit të Serbisë Ivica Daçiç
kanë qenë në të njejtën linjë me
ato të presidentit serb Aleksandar
Vuçiç. Daçiç u shpreh se“non paper”i publikuar në media parashikon autonomi për serbët në veri
të Kosovës. Njëlloj si presidenti
Vuçiç dy ditë më parë, Daçiç e
ka konsideruar “non paper-in”
ishte dokument më i mirë se
plani i Ahtisaarit, por theksoi se
nuk ishte në nivelin e kërkesave
dhe pritjeve të Beogradit. “Kjo
autonomi nuk është përpunuar,
nuk dihet nëse përfundon me

të drejtën e vetëvendosjes”, tha
Daçiç teksa shtoi se e keqja në
dokument është se nënkupton
respektimin e integritetit territorial, por që është një propozim më
i mirë krahasuar me disa nga ato
të mëparshmit. Kreu i Kuvendit të
Serbisë gjithashtu beson se këto
“non-paper” përfaqësojnë një
ndjesi impulsi dhe vunë në dukje
se këto dokumente nuk flasin
vetëm për RS, por për shpërbërjen paqësore të BeH. Ai e sheh
vlerën e këtyre dokumenteve si
dikush tashmë sheh disa realitete
që ekzistojnë në rajon.
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Blinken: Kina po ndjek politikë agresive

Boris Johnson dyshime për keqpërdorim fondesh

Sekretari amerikan i Shtetit, Antony Blinken ka
kritikuar ashpër politikën e jashtme të ndjekur nga
shteti Kinez, duke e konsideruar si të ashpër. Zoti
Blinken ka shtuar gjithashtu se është për tu kritikuar
edhe politika e brendshme e Kinës, të cilën e vlerësoi si një politikë shtypëse ndaj qytetarëve kinezë.
Sekretari Blinken u shpreh se pavarësisht se e sheh
konfrontimin ushtarak kundër përfitimit dhe interesit
të të dy shteteve, nuk do ta lejojë Kinën që të prishë
rendin ndërkombëtar të bazuar në rregulla të mirëpërcaktuara. Tensionet midis Shteteve të Bashkuara dhe
Kinës janë rritur kohëve të fundit për shkak të tregtisë,
spiunazhit dhe pandemisë së koronavirusit.“Mendoj se
me kalimin e kohës, Kina beson se mund të jetë, duhet
të jetë dhe do të jetë vend dominues në botë”, tha ai.

Kryeministri i Britanisë së Madhe është duke u
përballur me skandale të reja në lidhje me shpenzime marramëndëse të cilat dyshohet se janë bërë
nga përfitimi i donacioneve. Kryeministri Johnson
është akuzuar për përdorimin sekret të fondeve
të Partisë Konservatore, shumica dhurime, për
të shtuar buxhetin e tij si kreu i qeverisë, ndërsa
paratë janë përdorur për dekorimin e apartamentit
të tij në selinë e qeverisë në Downing Street. Publikimi i akuzave në media nxiti një hetim të Komisionit Elektoral të Britanisë. Ndërkohë udhëheqësi
i Konservatorëve Skocezë thotë se Kryeministri
duhet 'sigurisht' të largohet nëse ai nuk ka qenë i
sinqertë në lidhje me pagesat për donacionet dhe
mënyrën se si ato janë shpenzuar.

Vendet
G7 samit
përNano
sjelljetue detyrua
Rusisë të qeveriste 6 muaj pa ministra
Kume edhe
Vishaj:

SHBA dhe aleatët mobilizohen kundër
Moskës, marrin masa për të ndaluar
dezinformimin rus, reagon Kremlini
Në një intervistë për
agjencinë Reuters, zoti
Blinken tha se grupi i
G7-ës do të analizojë
një propozim për të
krijuar një mekanizëm
të reagimit të shpejtë
për t’iu kundërvënë
“propagandës” dhe
dezinformimit rus...

Sonila ELEZI

M

inistrat e Jashtëm të shtatë
vendeve industrialiste më
të fuqishme, Kanadasë,
Francës, Gjermanisë,
Japonisë, Mbretërisë së Bashkuar
dhe Shteteve të Bashkuara, janë në
një takim në Londër, që do t’i paraprijë
samitit të G7. Ky samit do të mbahet
në muajin qershor dhe do të organizohet nga Britania. Në një intervistë
për agjencinë Reuters, zoti Blinken
tha se grupi i G7-ës do të analizojë
një propozim për të krijuar një mekanizëm të reagimit të shpejtë për t’iu
kundërvënë “propagandës” dhe dezinformimit rus. Dominic Raab, Sekretari
i Shtetit për Punët e Jashtme Komunuelthit dhe Zhvillimit për Britaninë, pak
përpara takimit me ministrat e Jashtëm
tha se Britania është duke mbledhur
G7 për t’i bashkuar në mbështetje të
një mekanizmi të përgjigjes së shpejtë
ndaj dezinformimit rus. "Kur shohim
gënjeshtra e propagandë të tillë në
qarkullim të përgjigjemi, jo në mënyrë
individiale, por së bashku duke prezantuar të vërtetën si për popullatën tonë,
ashtu edhe për njerëzit në mbarë botën,
në Rusi, Kinë e kudo”, tha ai. Duke
iu referuar raportimeve të zyrtarëve
amerikanë, europianë dhe britanikë,
Rusia dhe Kina janë duke ndjekur një
politikë që përpiqet që të nxisë mosbesim kundrejt perëndimit. Për të arritur
në një përfundim të tillë, Rusia dhe
Kina janë duke përhapur dezinformata për zgjedhjet si dhe gënjeshtra për
vaksinat kundër koronavirusi. Gjithësi

të tilla akuza janë hedhur poshtë nga
Rusia, madje ministria e Jashtme ruse
ka bërë një deklaratë ku i ka quajtur
vendet perëndimore si të kalbura në
thelb. "Ka ardhur koha të pyesim përse
këto vende që janë të kalbura në thelb
nga propaganda dhe që e kanë përdorur
propagandën më shumë se një herë
për të justifikuar rrëzimin e qeverive të
ndryshme, na akuzojnë ne për mëkatet
e tyre”, tha zëdhënësja e ministrisë së
Jashtme ruse Maria Zakharova.
Reagimet
Nga ana tjetër edhe Kina ka reaguar
kundër reagimeve të ministrit Raab
duke e konsideruar si një shtet bullues
dhe se udhëheqësit e tij kanë një mentalitet pas-perandorak që i bën të ndjehen
se kanë të drejtën të sillen si policët e
botës. Në deklaratat vijuese, sekretari
britanik Raab e ka vlerësuar Rusinë

BE me popullsi të plakur
deri në vitin 2050
Sipas një raporti të publikuar nga Eurostat, popullsia në
802 rajone të Bashkimit Europian pritet që të bjerë. Ky informacion vjen nga hulumtimi i
fundit mbi modelet demografike
rajonale, të kryer në 31 vende
(27 shtete anëtare të BE dhe
katër vende të EFTA – Shoqata
Evropiane e Tregtisë së Lirë).
Ekzistojnë ndryshime të konsiderueshme në parashikime sipas
vendeve. Në rajonet e Lituanisë
dhe Letonisë, popullsia pritet të
ulet me të paktën 20 për qind.
Bullgaria, Estonia, Rumania
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dhe Sllovakia kanë vetëm një
rajon për të cilin parashikohet
rritja e popullsisë deri në vitin
2050.Vendet e tjera, shumica e të
cilave kanë një ndryshim negativ në strukturën e popullsisë në
rajon, janë Republika Çeke, Kroacia, Greqia, Hungaria, Polonia,
Portugalia dhe Finlanda. Kur
bëhet fjalë për të njëjtat vende,
mosha mesatare parashikohet
të rritet me katër vjet (nga 45.1
në 2019 në 49.1 në 2050).Vetëm
131 nga 1.216 rajone nuk
presin një rritje në moshën
mesatare të popullsisë.

si kërcënimin më të madh të sigurisë,
megjithëse e konsideron Kinën si sfidën
më të madhe afatgjatë në aspektin ushtarak, ekonomik e teknologjik. Rusia
dhe Kina, së bashku me të tjera tema
si pandemia dhe ndryshimet klimatike
do të diskutohen në Samitin e G7-ës.
Irani dhe Koreja e Veriut, programet
bërthamore të të cilave kanë qenë në
qendër të negociatave viteve të fundit,
do të diskutohen në një darkë pune të
hënën në mbrëmje.Takimet e sekretarit
Blinken të hënën përfshinë bisedime me
ministrin e Jashtëm japonezToshimitsu
Motegi, ministrin e Jashtëm të Koresë
së Jugut Chung Eui-yong, ministrin
e Jashtëm të Bruneit II Dato Eryëan
Yusof, ministrin Indian të Punëve të
Jashtme Subrahmanyam Jaishanka dhe
sekretarin e Jashtëm Britanik Dominic
Raab. Departamenti amerikan i Shtetit

Rusia pranon dhënien e mbi
500 mijë pasaportave në Ukrainë
Ministria e Jashtme e Rusisë
ka thënë se ka lëshuar 527,000
pasaporta ruse për banorët në
lindje të Ukrainës, ku separatistët
e mbështetur nga Rusia janë duke
luftuar kundër Kievit. Shërbimi
për media i ministrisë ka bërë këtë
njoftim më 2 maj. Më parë, Rusia
ka lëshuar 650,000 pasaporta të
reja në rajon, pasi presidenti rus
Vladimir Putin pati marrë vendim
më 2019 për të thjeshtuar dhe
zgjeruar procesin e dhënies së
shtetësisë për banorët në këto
zona. Politika e Moskës për
dhënie të shtetësisë në Ukrainë

“

tha se takimet e kësaj jave do të ishin
një shans për të diskutuar "avancimin e
rritjes ekonomike, të drejtat e njeriut, sigurinë ushqimore, barazinë gjinore dhe
fuqizimin e grave dhe vajzave".Përveç
Britanisë dhe Shteteve të Bashkuara,
G-7 përfshin Kanadanë, Francën, Gjermaninë, Italinë dhe Japoninë. Australia,
India,Afrika e Jugut, Koreja e Jugut dhe
Brunei gjithashtu po marrin pjesë në
bisedimet e kësaj jave. Pas takimeve të
G-7, sekretari Blinken do të udhëtojë
në Ukrainë për t'u takuar me presidentin Volodymyr Zelenskyy dhe zyrtarë
të tjerë të lartë të qeverisë. Zëdhënësi
i Departamentit të Shtetit, Ned Price,
tha në një deklaratë se sekretari
Blinken do të ritheksojë mbështetjen
e palëkundur të Shteteve të Bashkuara
për sovranitetin dhe tërësinë tokësore
të Ukrainës përballë agresionit të
vazhdueshëm të Rusisë.

është kritikuar ndërkombëtarisht,
pasi është parë si tentim për të
destabilizuar lindjen e Ukrainës,
ku kanë vdekur më shumë se
13,000 persona prej nisjes së
luftimeve në prill të vitit 2014.
Ukraina ka dënuar natyralizimin
e qytetarëve ukrainas, duke e
konsideruar këtë vendim si pjesë
të luftës hibride të Moskës dhe si
shkelje të sovranitetit të Ukrainës.
Rusia ka ofruar mbështetje ushtarake, ekonomike dhe politike
për separatistët në disa pjesë të
rajoneve Luhansk dhe Donetsk
të Ukrainës.

Propozimi, BE të heqë
kufizimet e udhëtimeve
për personat e vaksinuar
Komisioni Evropian u propozoi
vendeve anëtare të Bashkimit Evropian që t’i lehtësojnë kufizimet
aktuale të udhëtimeve jothelbësore
për qytetarët e të ashtuquajturave
vende të treta. Rekomandimi vlen
për qytetarët e vaksinuar kundër
koronavirusit, me vaksina të miratuara nga Agjencia Evropiane e
Barnave (EMA). Sipas propozimit
të KE-së, të gjithë personat nga
vendet e treta, që janë të vaksinuar
me njërën prej këtyre vaksinave,
mund të udhëtojnë në BE.

Kryeministrja e Zelandës
së Re kritika Kinës,
shkak të drejtat e njeriut
Kryeministrja e Zelandës së
Re, Jacinda Ardern, ka kritikuar
Kinën për shkak të historikut të
saj lidhur me të drejtat e njeriut.
Ardern duke folur në Samitin e
Biznesit të Kinës në qytetin Auckland të Zelandës së Re, duke iu
referuar shtypjes së turqve ujgurë
dhe protestave në rajonin special
administrativ të Hong Kongut,
theksoi se ka shqetësime serioze
në lidhje me qasjen e Kinës ndaj
të drejtave të njeriut.

Mianmar, shkon në
765 numri i viktimave
në protesta
Është rritur në 765 numri i personave që kanë humbur jetën në
Mianmar si pasojë e ndërhyrjes me
armë nga forcat e sigurisë në protestat
që zhvillohen kundër grusht shtetit
ushtarak dhe arrestimit të anëtarëve
të qeverisë së zgjedhur. Sipas raportit
ditor, në 24 orët e fundit janë konfirmuar edhe 6 të vdekur, duke çuar në
të paktën 765 numrin e viktimave. Në
raport thuhet se nën arrest ndodhen
3.555 persona dhe se ka një urdhër
arresti për 1.369 persona të tjerë.

SHBA hedh poshtë lajmet: Nuk ka
pakt me Iranin për të burgosurit
Zëdhënësi i DASH, Ned
Price ka bërë me dije se lajmet
të cilat pretendonin një arritje
të marrëveshjes mes SHBA dhe
Iranit për shkëmbimin e të burgosurve, janë lajme të rreme dhe
një gjë e tillë nuk ka ndodhur.
“Kjo nuk është e vërtetë… Ne
nuk do të ndalemi derisa këta
njerëz të bashkohen me familjet
e tyre”, tha Price. Shefi i stafit të
Joe Biden, Ron Klein gjithashtu
mohoi raportin.“Fatkeqësisht, ai
raport nuk është i saktë. Nuk ka
asnjë marrëveshje për lirimin e
atyre katër amerikanëve”, tha

Klein. Më herët gjatë ditës së
djeshme, televizioni shtetëror
iranian transmetoi një raport nga
kanali televiziv libanez pro-iranian Al Majadin se do të kishte një
shkëmbim të burgosurish midis
Shteteve të Bashkuara dhe Iranit
dhe se Irani po kërkonte lirimin
e shtatë miliardë dollarëve “të
ngrirë”.Televizioni citoi gjithashtu një zyrtar iranian të thoshte se
ishte parashikuar një marrëveshje sipas së cilës Britania do të
paguante 550 milionë dollarë për
lirimin e një gruaje britanike me
origjinë iraniane.
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Kume
dhe Vishaj:
Nano
detyrua
6 muaj
pa ministra
Sipas trupës
gjykuese,
Hajriu ka
burimetëtëqeveriste
justifikueshme
të pasurisë
së tij

Zhdukja e Jan Prengës, Gjykata e Apelit rrëzon
SPAK, i rikthen Altin Hajrit resortin e sekuestruar
Albiona LIPO

Plagosi me thikë 30-vjeçarin
në Tiranë, arrestohet autori

G

jykata e Posaçme
e Apelit ka
rrëzuar dje
kërkesën e
SPAK për sekuestrimin e
pasurisë së Altin Hajrit,
pronar i resortit “Golden”,
ku dyshohet se u mbajt
peng dhe ekzekutua Jan
Prenga. Në arsyetimin e
bërë në sallën e gjyqit,
trupa gjykuese ka dalë në
përfundimin se pasuria
s’duhet të konfiskohet dhe
t’i kalojë shtetit pasi ka
burime të mjaftueshme të
ardhurash për ta justifikuar. Kujtojmë se, Hajri
është një nga personat
që u vendos në “lupën”
e OFL duke iu skanuar
pasuria pasi kishte dyshime se ishte krijuar nga
veprimtari kriminale. Pas
hetimeve, SPAK dërgoi
dosjen pranë gjykatës
duke kërkuar sekuestrim
e pasurisë, por siç duket
të ardhurat justifikohen.
Duke shënuar kështu një
tjetër goditje nga ana e
trupës gjykuese ndaj funksionit të OFL-së. Sakaq
theksojmë se, kompleksi
në Shijak, ishte pasuria e
parë e sekuestruar nga agjentët e Operacionit Forca
e Ligjit, pasi dyshimeve
se Hajri ishte përfshirë
në rrëmbimin dhe ekzekutimin e Jan Prengës në
17 janar të 2020. Në këtë
resort më herët autoritetet
kanë ngritur gjithashtu
dyshime se pas masakrës,
në ambientet e kompleksit mund të jetë fshehur
trupi i tij. Sakaq referuar
ngjarjes në fjalë, deri më
tani rezulton se gjithçka
ka nisur pas grabitjes së
260 kg kokainë nga vëllai
i viktimës, Astrit Prenga
në Britaninë e Madhe.
Dyshohet se pas grabitjes
së kokainës, ishte Dritan
Rexhepi, por që ky i fundit

Pas një konflikti të çastit, një tjetër person është
plagosur paraditen e djeshme në Shkozë. 30-vjeçari
ndodhet në spital, nën kujdesin e mjekëve. Ndërsa
autori i dyshuar është arrestuar pak pas ngjarjes.
Ndërkohë po punohet për sqarimin e rrethanave
të ngjarjes. “Me datë 03.05.2021, rreth orës 11:45,
në Shkozë, pas një konflikti për motive të dobëta
shtetasi S. K., ka plagosur me mjet prerës (thikë)
shtetasin O. M., 30 vjeç, i cili u dërgua në spital,
dhe ndodhet nën kujdesin e mjekëve. Shërbimet e
Policisë bënë shoqërimin në Komisariat e autorit të
dyshuar të ngjarjes shtetasit S. K., për veprime të
mëtejshme hetimore. Grupi hetimor po punon për
sqarimin e rrethanave të ngjarjes”, thuhet në njoftimin për shtyp nga policia.

Nuk iu bind urdhrit të policisë për të
ndaluar, arrestohet i riu në Pogradec

“

Në arsyetimin e bërë në sallën e
ligjit, trupa gjykuese ka dalë në
përfundimin se pasuria s’duhet të konfiskohet dhe t’i kalojë shtetit pasi ka
burime të mjaftueshme të ardhurash për
ta justifikuar. Kujtojmë se, Hajri është
një nga personat që u vendos në “lupën”
e OFL duke iu skanuar pasuria...

ka mohuar gjithçka. Për
ngjarjen në fjalë, aktualisht në burg ka mbetur
vetëm kopshtari i kompleksit Festim Bexhdili,
ndërsa në kërkim janë
Altin Hajri dhe Gentian
Doçaj. Personat në fjalë
dhe ata që janë liruar,
akuzohen për veprat
penale “Rrëmbimi ose
mbajtja peng e personit”,
“Fshehja ose asgjësimi
i kufomës”, “Veprime që
pengojnë zbardhjen e të
vërtetës”, “Përkrahja e
autorit të krimit”, të kryera në bashkëpunim dhe
“Armëmbajtja pa leje”.

Në qeli vetëm
kopshtari, asnjë gjurmë
nga trupi i Prengës
Prej më shumë se një
vit hetimesh, nuk ka asnjë
gjurmë nga trupi i Jan
Prengës, ndërsa policia
ndër emrat e dyshuar për
rrëmbimin dhe vrasjen e tij
ka edhe pjesëtarë të familjes Hajri në Shijak. Sakaq,
disa ditë më parë, Gjykata
e Posaçme liroi nga burgu
dy persona të dyshuar për
krimin e rëndë. Konkretisht, GJKKO ka liruar nga
burgu Leonard Hajrin,
duke i ndryshuar masën
e sigurisë nga “Arrest me

burg” në “Detyrim paraqitje”, ndërsa i dyshuari
tjetër Olsi Turja nga “Arrest
me burg” është lënë në
“Arrest shtëpie”. Ndërkohë
nga të gjithë të arrestuarit
në burg ka mbetur vetëm
kopshtari i kompleksit
“Golden”, Festim Bexhdili,
vendi ku mendohet se u
torturua dhe më pas u vra
Jan Prenga. Kujtojmë se
dy ditë më parë, GJKKO la
të lirë edhe Ardian Doçajn,
i arrestuar gjithashtu për
rrëmbimin dhe vrasjen
e Prengës, trupi i të cilit
nuk është gjetur ende. Për
rrëmbimin dhe vrasjen e
Jan Prengës, u arrestua
edhe Bajram Hajri, por ai u
la i lirë në pranverë të 2020.
Gjithashtu kujtojmë se
Doçaj është dorëzuar pranë
autoriteteve, 19 ditë pas
pengmarrjes ndërkohë që
një ditë me parë Operacioni “Forca e Ligjit” i sekuestroi pasuritë në Shkodër.
Doçaj u dorëzua në pikën
kufitare të Hanit të Hotit,
teksa udhëtoi nga Vjena
në drejtim të Podgoricës.
Vetë Doçaj shprehej në një
seancë gjyqësore se nuk
kishte lidhje me ngjarjen.

Një 21-vjeçar ka rënë dje në prangat e policisë
së Pogradecit, pasi nuk i është përgjigjur urdhrit të
policisë për të ndaluar. Bëhet fjalë për të arrestuarin
me iniciale K. P. Ndërsa policia jep detaje se në mjetin
e tij tip “Benz” janë gjetur dokumente të falsifikuara.
“Specialistët për Hetimin e Krimeve në Komisariatin
e Policisë Pogradec, bënë arrestimin në flagrancë të
shtetasit K. P., 21 vjeç, banues në Maliq, pasi ky shtetas në vendin e quajtur “Lumi i Tërhanit”, Pogradec,
duke drejtuar mjetin tip “Benz”, për shkak të detyrës,
nuk i është bindur urdhrit të punonjësit të policisë
për të ndaluar dhe pasi është kapur prej tyre, gjatë
kontrollit të dokumentacionit, iu gjet e sekuestrua në
cilësinë e provës materiale një leje drejtimi e dyshuar
si e falsifikuar", deklaron policia.

U kap me 1 kg kokainë të pastër në
makinë, arrestohet shqiptari në Itali
Policia italiane ka vendosur në pranga një të ri shqiptar,
pasi ky i fundit lëvizte me plot 1 kilogram kokainë në
makinë. Sipas mediave përtej Adriatikut, shqiptari, identiteti
i të cilit nuk bëhet i ditur, u ndalua nga policia teksa ishte
duke udhëtuar me një makinë sportive luksoze, një Audi tip
“A4Rs”.Të intriguar nga makina, mësohet se karabinierët
ndaluan shqiptarin në dalje të autostradës Sarzana, por
sjellja nervoze e shoferit, bëri që ata të kontrollonin imtësisht
mjetin. Pas kontrollit, policia arriti të gjente të fshehur sasinë
e kokainës, e cila nëse do të hidhej në treg, kapte vlerën e
300 mijë eurove. Sakaq disa ditë më parë është arrestuar, një
56-vjeçar shqiptar, i konsideruar nga shtypi italian si një nga
trafikantët më të mëdhenj të drogës. Bëhet fjalë për personin
me iniciale I. M., i cili për të fshehur aktivitetet kriminale
jashtë vendit, ka ndryshuar emrin në I. I.

Vrau të vëllanë me thikë në Maqellarë, lihet në burg
26-vjeçari, ja çfarë deklaroi para trupës gjykuese
Disa ditë pas arrestimit 26-vjeçari, i cili
vrau me thikë vëllanë e tij në Maqellarë,
është lënë dje në masën e sigurisë “Arrest
me burg”. Gjatë seancës, i riu mësohet të
jetë mbrojtur para trupës gjykuese duke
deklaruar se nuk ka qenë i vetëdijshëm për
krimin makabër dhe se nuk mbante mend
asgjë sesi kishte ndodhur ngjarja e rëndë.
“Nuk di se ç’kam bërë, nuk isha i vetëdijshëm për aktin e kryer”, tha 26-vjeçari
para togave të zeza. Sakaq kujtojmë se
26-vjeçar F. T., i akuzuar për krimin e
rëndë, u arrestua paraditen e së dielës nga
forcat speciale të FNSH-së. I riu fshihej në
një shtëpi të braktisur në lagjen ku edhe

banonte. Ndërsa kanë qenë familjarët që
kanë njoftuar policinë, pasi autori kishte
shkuar në fshehtësi pranë banesës së tij
për të marrë pjesë në varrimin e të vëllait
ku edhe është pikasur nga banorët dhe
familjarët. Këta të fundit së bashku me policinë janë angazhuar për kapjen e të riut,
i cili po përpiqej të arratisej sërish, duke u
larguar me vrap. Nga hetimet paraprake
dyshohet që ngjarja e rëndë, të ketë ndodhur për motive të dobëta. Sakaq burime të
tjera bëjnë me dije se i arrestuari, i cili dyshohet se vuan nga probleme të shëndetit
mendor, para një viti ka qenë i dënuar për
veprën penale “Dhunë në familje”. Ai aku-

zohet se ushtronte dhunë ndaj babait të tij.
Ndërsa banorët e fshatit e kanë cilësuar si
person problematik. Skena makabre ndodhi në oborrin e shtëpisë, në sy të babait
të dy të rinjve 26 dhe 23 vjeç. Nuk dihen
ende motivet që e çuan të riun me iniciale
F. T., në aktin e rëndë të vëllavrasjes. Ku si
pasojë e goditjes disa herë me thikë, më i
vogli i familjes 23 vjeç, fatkeqësisht nuk u
mbijetoi plagëve të marra dhe humbi jetën
në spital. Fill pas ngjarjes autori u largua,
por është kapur nga policia duke u përpjekur të fshihej në një banesë të braktisur
në lagje. Ky i fundit, është cilësuar shpesh
nga banorët e zonës si person problematik.

Sipas dëshmisë së tyre, familja në fjalë ishte
e qetë dhe nuk kishte shfaqur probleme më
herët. Ndërsa kanë shtuar se, familja kishte
vetëm këta dy djemtë dhe se autori pas daljes nga burgu kishte shfaqur probleme me
shëndetin mendor.
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Kume
dhe
Vishaj: Nano
u detyrua
të qeveriste
6 muaj
ministra
Personat
përgjegjës
për vrasjen
e Sofisë,
dyshohet se
kanë pa
vepruar
me detyra dhe role të ndara

Vrasja e Behar Sofisë në kryeqytet,
Prokuroria e Tiranës kalon dosjen në SPAK,
dyshohet për grup të strukturuar kriminal
Albiona LIPO

Fshihnin kokainë në zarfe, policia
italiane vë në pranga dy shqiptarët

D

y muaj nga vrasja e
biznesmenit Behar
Sofia në qendër të
Tiranës, dosja hetimore kundër 4 personave të
arrestuar, si të dyshuar për
këtë ngjarje, i ka kaluar SPAK
për hetime të mëtejshme.
Ky vendim nga ana e prokurorisë është mbështetur me
argumentin se katër personat
e ndaluar, dyshohet të kenë
vepruar si grup i strukturuar
kriminal, ndaj dhe ia ka kaluar
kompetencën strukturës së
posaçme. Më konkretisht në
vendimin për moskompetencë
është argumentuar se personat përgjegjës për vrasjen
e Behar Sofisë kanë vepruar
me detyra dhe role të ndara,
duke plotësuar elementët
juridikë të akuzës së “Grupit
të strukturuar kriminal”. Për
këtë arsye është kërkuar që
të jetë SPAK që të vazhdojë
procedurat për Ernejt Shytin,
Skënder Vathin, Xhuliano
Vishan dhe Leonard Xhixhan
si dhe për të zbuluar personin
që ka urdhëruar dhe financuar
vrasjen e biznesmenit Behar
Sofia në 25 shkurt. Sakaq
nga hetimet e deritanishme,
ende nuk dihet se cili është
porositësi i ekzekutimit, por
dyshimet janë se ngjarja lidhet
me konfliktet për trafikun e
lëndëve narkotike. Kujtojmë
se më herët, autori i dyshuar
si organizator i vrasjes së Behar Sofisë, Skënder Vathi ka
mohuar përfshirjen në këtë
ngjarje kriminale, teksa ka
kërkuar lirinë në Gjykatën e
Apelit. Edhe pse grupet hetimore kanë siguruar prova të
forta për të pas arrestimit të
autorit kryesor, Vathi nuk e
ka pranuar asnjëherë se ka
“gisht”në ekzekutimin mafioz
të 66-vjeçarit Behar Sofia. Ai
ka mohuar gjithashtu edhe

Dy shqiptarë 35 dhe 28 vjeç, janë vënë në pranga nga
agjentët e Policisë së Arezzo, nën akuzën e tregtimit të drogës.
Të rinjtë u pikasën nga policia një pasdite teksa endeshin
rreth zonës së Valdarnos, me një makinë me qira, që sipas
autoriteteve e përdornin si teknikë për t’i shpëtuar syrit të
forcave policore. Ata ishin të njohur për tregtinë e drogës në
këtë zonë, ndaj dhe policia iu është vënë pas. Duke marrë
parasysh informacionet që dy të arrestuarit kishin marrë një
sasi droge nga Valdarno për ta hedhur në tregun e Arezzo,
policia italiane organizoi një kontroll të automjetit me të cilin
dy shqiptarët po udhëtonin. Gjatë operacionit oficerët vërejtën një zarf të madh, brenda makinës, i cili pas kontrollit të
detajuar, rezultoi se mbante kokainë të pastër për një peshë të
barabartë me 150 gramë. Bazuar tek materialet e konstatuara
u bë i mundur dhe arrestimi i shqiptarëve.

“

Ky vendim nga ana e prokurorisë është mbështetur me
argumentin se katër personat e
ndaluar, dyshohet të kenë vepruar si grup i strukturuar kriminal,
ndaj dhe ia ka kaluar kompetencën strukturës së posaçme...

pronësinë e një telefoni të
sekuestruar, nga ku është
zbuluar se Vathi orientonte
gjithë bandën e urdhëruar
për të vrarë Sofinë, bazuar
tek çdo lëvizjeje që ky i fundit
bënte. Ndërkohë mësohet se të
arrestuarit e tjerë Ernejt Shyti,
Leonard Xhixha dhe Xhulio
Visha nuk kanë dorëzuar ende
ankim në Apel, ndërsa i vetmi
që e ka pranuar krimin është
24-vjeçari Shyti.
Sinjalizimet, lëvizjet
e autorit deri në
ekzekutimin e Sofisë
Përpos faktit që ekzekutimi i Sofias ishte sa i papritur

aq edhe tronditës për opinion
publik, ajo që tërhoqi më tepër
vëmendje në gjithë vorbullën
e dinamikës së kësaj ngjarjeje,
ishte strategjia e autorit për
të mbuluar gjurmët e krimit.
Kujtojmë që pak para se të
kryente vrasjen e 66-vjeçarit,
pamjet filmike kanë kapur
një tjetër “rreng” të 24-vjeçarit
Ernejt Shyti, që ka ndihmuar
në zhdukjen e gjurmëve të tij
pas vrasjes. Kështu, referuar
kamerave të sigurisë mësohet se atentatori është vënë
në ndjekje të 66-vjeçarit, pas
sinjalizimit me sms nga bashkëpunëtorët me tekste, “duro

vëlla, s’ka dalë akoma”, “doli”
dhe nga “bregu i Lanës”. Nga
ky moment referuar pamjeve
Sofia mësohet të ketë kaluar
me nxitim vijat e bardha për të
vazhduar më pas të ecë në trotuar buzë Lanës në drejtim të
bulevardit“Dëshmorët e Kombit”. Autori i dyshuar ndërsa
fillimisht po i afrohej Sofisë
kthehet në mes të rrugës për
të ndjekur nga pas 66-vjeçarin.
Ndërsa, gjithë këto lëvizje
ai i bën duke u hequr si një
person që ka probleme me
njërën këmbë. Më tej referuar
pamjeve, autori i dyshuar i
veshur me një kostum sportiv
e që në fytyrë mban maskë anti-covid kalon mes grumbullit
me automjete dhe e ndjek
66-vjeçarin për rreth 30 metra
deri sa e qëllon me dy plumba
që i morën jetën, duke e lënë
të shtrirë në trotuar. Nga ky
moment kamerat e sigurisë
kanë fiksuar gjithashtu se
atentatori, po duke çaluar
ka lëvizur në drejtim të urës
së Lanës aty ku kishte lënë
biçikletën me të cilën largohet
nga vendngjarja.

Goditi një person me sende
të forta, arrestohet 39-vjeçari
Një 39-vjeçar në Himarë është arrestuar pasi ka dhunuar kunatin e tij. Policia jep detaje, se qytetari me iniciale H.
M., pas një konflikti për motive të dobëta goditi me sende të
forta dhe grushte kunatin e tij, të cilit më pas i dëmtoi edhe
xhamin e automjetit.“Specialistët për Hetimin e Krimit në
Komisariatin e Policisë Himarë kanë arrestuar në flagrancë
shtetasin H. M., 39 vjeç, banues në fshatin Karbunarë,Vlorë.
Arrestimi i tij u bë pasi ka bërë kallëzim shtetasi S. A., 42
vjeç, banues në Fier, se në fshatin Dhërmi, për motive të
dobëta, kunati i tij shtetasi H. M, e ka goditur me sende të
forta dhe grushte, duke i shkaktuar dëmtime fizike, si dhe
i ka dëmtuar xhamin e automjetit të tij”, deklaron policia.

I shumëkërkuar për mashtrim, turku
fshihet në Tiranë, ja itinerari
Mediat turke janë të bindura se bosi kriptomonedhës
“Thodex” i arratisur nga Turqia më 20 prill me 108 milionë
dollarë fshihet ende në Shqipëri. Madje ato duke iu referuar
burimeve nga policia turke kanë arritur të zbulojnë edhe
itinerarin e lëvizjeve që turku Faruk Fatih Ozer ka bërë
në vendin tonë për t’i shpëtuar ndjekjes së autoriteteve
policore. Sipas televizionit TRT Haber, Ozer fluturoi për në
Tiranë me një biletë fluturimi me një drejtim që e bleu nga
një kompani ajrore shqiptare. Në Rinas, ai besohet se u prit
nga një çift shqiptarësh me të cilët kishte krijuar kontakte
gjatë një vizite që ata kishin zhvilluar disa javë më parë në
Turqi. Me mbërritjen në Tiranë, turku Ozer ka qëndruar
në 3 pika të ndryshme,“Pazarit të Ri”, në zonën e “Myslym
Shyrit”, dhe “21 Dhjetori”, ku edhe ka humbur gjurmët.

Ekzekutimi me armë zjarri i Armando Beqirit në Islandë,
zbardhet dëshmia e autorit kryesor për vrasjen e të riut
Autori kryesor i dyshuar për vrasjen e
33-vjeçarit Armando Beqiri në Islandë, tre muaj
më parë, A. Stërkaj ka dëshmuar së fundmi nga
qelia para uniformave blu, lidhur me ngjarjen. Ai
ka treguar se e ka vrarë Beqirin për arsye personale mes tij dhe të ndjerit, duke theksuar se sipas
tij personat e tjerë të arrestuar nuk kanë lidhje me
ngjarjen. Rrjedha e ngjarjeve, ka treguar Stërkaj,
ka ndodhur pas disa kërcënimeve serioze, të cilat
shton se nuk i shpjegon dot për momentin. “Më
vjen shumë keq që një numër i madh njerëzish,
të cilët nuk kanë marrë pjesë në atë që bëra unë,
ishin të përfshirë në këtë çështje dhe madje u
desh të vendoseshin në paraburgim. Gjithçka
ka ndodhur për arsye personale, të cilat kishin të

bënin personalisht me mua dhe të ndjerin. U bënë
kërcënime serioze dhe filloi rrjedha e ngjarjeve, të
cilat nuk i shpjegoj dot për momentin”, ka thënë ai.
Me këto argumente ai nuk ka pranuar të diskutojë
më tej çështjen, por beson se do të sqarohet kur
të përfundojë hetimi i çështjes dhe prezantimi i
provave në gjykatë. Sakaq theksojmë se, autori
i dyshuar gjithashtu me origjinë shqiptare, nuk
është një emër i panjohur për policinë e vendit
tonë, pasi është shpallur në kërkim për vjedhje
me dhunë. Sipas mediave ndërkombëtare ai ka
jetuar në Islandë për rreth 7 vjet dhe dyshohet se
kishte armiqësi midis tij dhe Armando Beqirit. Ky
i fundit u ekzekutua me pistoletë silenciator më 13
shkurt në derë të shtëpisë, rreth orës 23:57, sapo

ishe kthyer në shtëpi dhe kishte parkuar makinën.
Autori i cili po e priste e ka qëlluar me më shumë se
5 plumba, pas shpine, në qafë dhe kokë, duke bërë
që 33-vjeçari të ndërronte jetë si pasojë e plagëve
të marra. Beqiri jetonte prej vitesh në Islandë
dhe ishte pronar i një kompanie sigurie fizike,
që në shumë pak kohë kishte arritur një sukses
të menjëhershëm. 33-vjeçari nga Tepelena la pas
gruan e tij shtatzënë dhe një djalë të vogël, të cilët
ishin në shtëpi kur ai u qëllua. Lidhur me vrasjen
u arrestuan 10 persona nga 7 shtete, Shqipëria,
Islanda, Spanja e Lituania. Motivet ende nuk dihen, ndërsa njëri nga të arrestuarit nga Lituania
ka lidhje me botën e krimit. Paraprakisht dyshohet
se gjithçka ka nisur si mosmarrëveshje mes dy

grupeve kriminale, por i arrestuari nuk konfirmon
asgjë. Ndërkohë që Policia ka raportuar edhe për
një rrezik të mundshëm për hakmarrje.
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Të “bashkohemi” rreth përçarësit, drejt
“fitores” me humbës “profesionistë” në ballë!
Nga Pandeli BARDHI

K

jo është edhe
çudia e fundit. Të
na “bashkojë” ne
të “mençurit” ai që
ka mbjellë vetëm përçarje
dhe betohen për të fituar me
një humbës profesionist në
krye. Çudirat në këtë vend,
sa vijnë e shtohen dhe të
japësh dorëheqje mbas
humbjes, tashmë, nuk është çudi, bile as kur
humbet pesë beteja! Kjo, nuk është më veçori
për politikanët tanë, por është bërë modë. Z.
Basha, kërkonte“që errësira të triumfojë mbi
dritën” dhe kësaj ia arriti. Atëherë, pse të japi
dorëheqjen? Çudia qëndron në tjetër vend.
Ankoheshim për çudirat gjatë tridhjetë
viteve, por“kapaku”këtyre, iu vendos në këta
katër muaj të këtij viti mbi tridhjetë të tjerët.
Afro një vit ju frynë burive dhe gongeve,
buçisnin“motorët”e partive duke lëshuar tym
të zi pa lëvizur nga vendi për të “sjellë” në
skenën politike, “zgjedhje të lira e të
ndershme”. Po kush i solli zgjedhjet“jo të lira
e jo të ndershme”? I sollën ata që çirreshin
për“Zgjedhje të lira e të ndershme”! Siç edhe
e kanë zakon, fajin ua hedhin të tjerëve dhe
humbësit profesionistë, bashkohen rreth një
“humbameno” që kryetarllëku t’i rriti prestigjin dhe jo ta justifikojë me punë. Ku shkojnë e mblidhen brumbujt? Më të “fituar” në
zgjedhje, hiqen humbësit. Më të mërzitur,
janë fitimtarët! Historia në beteja njeh
humbësa dhe fitimtarë. Kjo është e natyrshme. Në çdo ndeshje edhe ndeshje futbolli të jetë, njëri është humbës dhe tjetri
është fitues. E veçanta jonë, është ajo që
humbësi, hiqet më fitimtar edhe nga ai që ka
fituar edhe në rastin kur gjithmonë është
humbës ai merr“licencën”e profesionistit. Ky
është kryetari i opozitës, që pretendonte të
bëhej Kryeministër. Këtë, që as vetë Basha
nuk e beson, e besojnë të tjerë kryetarë partish që i mblidhen rreth e rrotull, e vendosin
në krye, dhe betohen: “Tani fillon beteja jonë
për arritjen e fitores”! Të jenë vallë të zgjuar
këta kryetarë partish që mblidhen rreth një
humbësi profesionist për të fituar? Kjo është
punë e tyre, por e vërteta është që këta kryetarë, nuk kanë asnjë “ushtar” apo antar në
partitë e tyre. Përse e bëjnë këtë, këta kryetarë që u kanë mbetur në xhep vetëm “hapëset e kashtës”? Për gjithçka e bëjnë, vetëm
për Shqipërinë dhe për vetë partitë e tyre nuk
e bëjnë. Si mund të bashkohen rreth një
përçarësi, që ka e ka bërë fije fije partinë e
tij që u krijua në fillimet e demokracisë si

partia e shpresës? Mos vallë këta farë kryetarësh, janë më të zgjuar nga ata që janë
larguar nga kjo parti për të krijuar parti të
tjera dhe këta, nuk janë pak, si “Thurja”,
“Nisma”, “çorapja”“Bindja”, “Çbindja” etj. etj.
Jo, jo, ata që janë larguar dhe kanë krijuar
parti të tjera si “pjella” të partisë mëmë të
drejtuar nga dallkaukët, Plaku dhe i Riu, janë
shumë herë më të zgjuar nga këta që i bashkohen në koalicion sepse, nuk pranuan të
drejtohen nga një i paaftë. Për hir të së vërtetës
duhet pranuar që këta që bashkohen humbësit,
vetëm për të mirë nuk i bashkohen… Humbësit
që iu bashkuan koalicionit “për ndryshim”, i
bashkohen një “Humbamenoje”, jo për të fituar, por për të përfituar nga kjo “mburojë” e
“ndryshkur”! Sikurse thoshte edhe Mediu, që
ka tradhtuar me kohë parimet dhe qëllimin
për të cilën i ndjeri Godo, krijoi, Mediu, e deformoi dhe vetveten e kriminalizoi. Ky thotë:
“Ne do të luftojmë për parimet e shenjta”! A
e dëgjoni këtë“Shenjtor”?A e ka realizuar kjo
parti qëllimin të cilin i vuri vetes qysh në krijim që toka të shkonte tek i zoti? Kështu edhe
Ndokat, Idrizit, etj. “Më mirë vonë se kurrë”,
thotë populli dhe ai që ka mend, si Duka,
megjithëse vonë, por e kuptoi që ky koalicion,
ishte një “pesë me hiç”! Mbas afro një vit,
zhurma politike dhe mediatike ia la vendin
qetësisë kur do të fliste sovrani. Dhe dita
erdhi. Sovrani, foli dhe mori me vete, jo ç’gjeti
përpara, por mori fitimtarët, mori ata që i
takonte dhe shkoi në punën e tij për të ardhur
përsëri kur të jetë e nevojshme. Pesha e fjalës
së tij ishte shumë e madhe, ishte peshë që
bërtiti fort:“Mjaft më me llogje, tha, shtrojuni
punës dhe mjaft dërdëllitët ju politikanë e ju
që qëndroni pas tyre”! Por ah kjo peshë e
sovranit që “tronditi”, jo për të shkatërruar,
por tronditi dhe i“shkundi”të gjithë që t’i vënë
gishtin kokës, të gjithë të shkojnë nëpër “pozicionet” e veta dhe sejili në punën e vet. Por
nuk qenka e thënë, nuk është as e shkruar
nga Zoti, sepse në të kundërt, nuk do t’i kishte
dhënë Shqipërisë fusha pjellore e pyje të
gjelbëruar, dete e lumenj, “arrin” e zi dhe
minerale flori pa i lënë asnjë mangësi. Por,
thonë që çdo e mirë ka edhe një të keqe, e më
tej akoma edhe shumë të mira, kanë edhe të
këqijat e veta.“Tronditja” që shkaktoi “grushti” i popullit kur e tha fjalën e tij u ndie edhe
në skutat më të thella, atje ku fshihen brumbuj, zvarranikë, tartabiqe, shumëkëmbësha,
misqinë… Shoqëria, nuk ka asnjë të mirë prej
tyre të cilët, flasin mbrapa “kaçubeve”. Këta
prapësira janë pak, por çudia e tyre është që
këta, ofendojnë edhe qytetarët që u kanë
qëndruar nga prapa me kamera e video sikur
kanë shitur dhe blerë vota! Ditën që foli

populli, këto qenie u fshehën nëpër skuta dhe
mbasi sovrani iku, rranë si merimangat dhe
filluan të“zvarriten”. Sa më shumë“zvarriten”
aq më shumë iu duket sikur “nëpërkëmben”
dhe të hiqen si “fitimtarë”! Në një korr të
përbashkët të mbledhur si “pezhishkat” bërtasin: “Zgjedhjet ishin të manipuluara, janë
vjedhur. Është bërë masakër elektorale”! Siç
e kanë “zanatin” e tyre, në pamundësi për të
ndalur përparimin, fillojnë e“pickojnë”vetëm
e vetëm për të mos lënë rehat të tjerët në
punën e tyre. Ka edhe vende të tjera, por nuk
e kanë këtë veti që kanë disa “frymorë” në
këtë vend, që humbësi të mos e pranojë
humbjen. Jo vetëm kaq, por humbësi flet
mbas “beteje” më shumë se fituesit, sikurse
edhe gjahtarët mbas gjahut, por të paktën
këta, mburren vetëm në ato raste kur nuk i
ka parë askush që me fjalë bëjnë “kapicë”
kafshët që kanë“vrarë”, por që më pas, i ikën!
Kurse këta “fitimtarë” të tipit “Tartarin” i panë
të gjithë si “fituan”, kombëtarë e ndërkombëtarë. Bashkë me shumicën fituese edhe
disa fitues, jo të gjithë, nga kampi i opozitës,
hiqen më të shqetësuar edhe nga humbësit
“profesionistë” sepse në “modestinë” e tyre
vërehet shqetësimi për partinë, për “udhëheqësin” humbës “profesionist” dhe si të
tillë, ata nuk duan të dëgjojnë as zërin e arsyes së disa anëtarëve brenda tyre që kërkojnë as më shumë e as më pak që humbësi, të
kalojë në “rezervë” të piqet e të mësojë dhe
të mos mburret vetëm me flokët e lyera me
xhel! Mbetet të pranojmë atë që të mençurit,
vendosin në krye një idiot që ta tërheqin prej
“hunde” dhe të livadhisin duke ia hedhur të
gjitha kryetarit, sepse ata e dinë që kryetari,
vetëm emrin ta ketë të tillë për të mbuluar
paaftësinë. Jo pak të qeshura ka shkaktuar
tek kalamajtë, kur ora orës përsëriste “kur
unë të bëhem kryeministër, pa do të shihni
se çfarë mrekullira do t’ju sjell” e të tjera “gjë
e gjëza”! Veç të tjerave, jep edhe një shembull
shumë të keq tek të tjerët sikur të mos ketë
tjetër që të vihet në ballë të betejës. Më për
të qeshur akoma, është ajo që mbas humbjes
së thellë të gjithë të bashkuar rreth humbësit,
bërtasin: “Tani është koha të bashkohemi më
shumë se kurrë Tani fillon beteja për fitoren
tonë”! O Zot! Si është e mundur që një
humbës që të vetmin zanat ka “humbjen” të
bëjë thirrje për fitore e këtij t’i bashkohen
edhe të tjerë dhe e duartrokasin? Këta të
“mençur” të gjithë së bashku, u bashkuan
rreth një “strategu” që kishte humbur katër
beteja, lokale dhe kombëtare. Ajo ç’ka i
bashkonte të gjithë, ishte vetëm një : Të bashkohemi të gjithë, blu, laramanë, mavi, me
kollare e brekushe, pa dallim feje, race, kra-

Atë që e ke mundur tri herë,
mund ta mundësh përherë
Nga Ramazan SHERJA

L

ulzim Basha, kryetari i PD, pa llogaritur zgjedhjet për
pushtetin lokal në
vitin 2019, ku opozita nuk
pranoi të futet, u mund
për të tretën herë. E treta
e vërteta- thotë populli.
25 prilli shënoi humbjen e
tretë për Lulzim Bashën,
e cila ishte më e madhja dhe fund i tij në
politikë. Fitorja e kryeministrit Edi Rama
ishte madhështore, sepse ai pati përballë

të gjitha forcat e tjera politike të vendit
si dhe institucionin e Presidentit, i cili qe
opozitari më i egër dhe më i papërmbajtshëm në fushatën zgjedhore. Një kapitull i
rëndësishëm u mbyll për partitë politike më
25 prill dhe ai që fitoi ishte populli shqiptar,
ndaj opozita duhet të pranojë me dinjitet
humbjen. Por Basha edhe në daljen e fundit
para publikut, kur kishte dalë pjesa më e
madhe e rezultateve dhe trendi i numërimit
të votave tregonte qartë humbjen e opozitës,
nuk pranoi asnjë lloj përgjegjësie dhe bëri
përsëri fajtor Edi Ramën, duke kërcënuar se
“do të ngrihemi më të fuqishëm në rrugën
e fitores”. Nëse mundesh tri herë, është e

vështirë dhe e kotë të kërkosh të ringrihesh
më. Kush të mund tri herë rresht, mund të të
mundi përherë, ndaj është e kotë të angazhohesh e të marrësh pjesë në beteja të reja.
Nëse pretendon të fitosh e kërcënon kundërshtarin kur je i shtrirë dhe i rraskapitur, populli do të krahasojnë me atë grindavecin e
barsoletës së katundit, të cilin i forti e kishte
shtrirë për tokë dhe sa herë e qëllonte, ai
ia kthente me ulërimë “sill dhe një herë pa
ta shohësh”. Pra Lulzim Basha nuk ngrihet
më. Këtë e kanë të qartë të gjithë tanimë në
PD edhe ata që i shkojnë nga pas më shumë
për mëshirë se sa shohin tek ai prijësin për
fitore. Ata që i kanë kërkuar Lulzim Bashës

hine, ideje edhe nëqoftëse veshin opinga të
dyja të majta apo të dyja të djathta, të largojmë vetëm një kundërshtar, atë të gjatin, e më
pas,“tortën” e fitores, do ta ndajmë mes nesh.
Kjo ishte njëra “alternativa” dhe tjetra “do të
marrim para me grushte”! Të gjithë si “hasa”
e “kasa” i bashkon vetëm humbja. Vranë
shumë mendjen dhe e gjetën edhe“zgjidhjen”.
Edhe kryeopozitari gjoja president, i hoqi
sfurqet dhe çomangat dhe iu kthye “qetësisë
dhe transparencës”! Të numërohet çdo votë
e pavlefshme. Aty “fshihet” fitorja e opozitës!
Mbasi brodhi me “Rosinantin” e tij për të
vëzhguar nëpër qendrat e votimit dhe mbasi
nuk gjeti ndonjë për t’i “prerë” krahun, si në
mesjetë e hoqi “skafandrën” dhe i gjeti “hajdutët” e votave dhe “manipulatorët” mbas
katër ditësh që mbaruan zgjedhjet. Nuk e
kreu detyrën “kryetari” i opozitës që braktisi
“kuvlinë” e tij për këtë punë! Mbasi kaluan
pesë ditë nga dita e votimit, presidenti harroi
se çfarë tha ditën e nesërme që “tani është
koha për të bërë numërimin e saktë të votave
dhe menaxhimin e tyre”, por kur morri vesh
që Partia e tij kishte shkuar për “skrap” u
mundua t’i gjejë një justifikim. “Të tëra fletët
e votimit të pavlefshme, janë për opozitën dhe
si të tilla ato janë në favor të saj”. U mendua
përsëri se si të gjejë ndonjë “yçkël” tjetër dhe
e gjeti. “Qysh nga viti 2010 e këtej pesëqind
mijë shqiptarë e kanë braktisur vendin! T’i
themi stop, braktisjes”. Edhe kjo ishte një
“argument” kundër mazhorancës sikur ky të
kishte jetuar në stratosferë.Vret mendjen ditë
e natë se si do të gjejë “yçkla” të tjera kundër
mazhorancës. Dhe e gjeti. “Pensionet, janë
nga më të ulëtat në rajon dhe Europë dhe me
këto pensione, pensionistët nuk mund të jetojnë”! Edhe ky është një argument tjetër, i
“paditur”më parë nga kryetari i shtetit! Duket
që nuk i ka parë pensionet sepse e ka patur
mendjen vetëm për të bërë prapësi. Mendja i
ka mbetur tek kryengritja e Haxhi Qamilit
dhe me “kryengritje” bëri edhe urimin për
Pashkët. Media, ia ka nxjerrë me fakte që
manipulimet i kanë bërë LSI-stët dhe
demokratikasit, e megjithatë përsëri kanë
gojë e flasin. Kjo është e vërteta, të tjerat janë
“Babalizma”, “Salianjizma”! Z.Basha, ka
vetëm një rrugë që të bëhet kryeministër, që
edhe“mishi të piqet, edhe helli të mos digjet”!
Të bashkëpunojë me Ramën, t’i tregojë atij
“sekretin” se ku janë fshehur paratë që ai do
t’i jepte fermerëve, pensionistëve, mjekëve,
infermierëve, profesorëve etj. etj. në mënyrë
që edhe pa qenë kryeministër Basha, të gjithë
së bashku do të duartrokasin dhe do të bërtasin “Rroftë Udhëheqësi ynë, Basha, që
mendon për këtë popull”.

dorëheqjen, janë ndër zërat më të fuqishëm
në PD, duke filluar nga ish-presidenti Nishani, kryetrari i Këshillit Kombëtar dhe
kryetar i verifikimit të kandidaturave për
deputetë e deri tek ish-kryetarë të PD në
degët e rretheve.“Sot është momenti që Partia Demokratike të çlirohet nga shembulli i
paaftësisë dhe modelit që po e asgjëson atë
pak nga pak. Sot është momenti që Partia
Demokratike të lihet e lirë për tu ringritur
në madhështinë që i takon si Parti e Lirisë
dhe Rinisë. Sot përgjegjësi kryesor i katër
humbjeve politike radhazi, vendosi ta mbajë
peng Shtëpinë e Lirisë në interes të pushtetit
të tij personal! Z. Basha sot duhej të merrte
përgjegjësinë e dështimit të tij personal prej
8 vitesh”, kërkon me këmbëngulje Nishani
në deklaratën e tij.
Cilat ishin mangësitë e Bashës edhe në
këtë fushatë? Humbja nisi që me hartimin
e listave, ku Basha edhe pse në mënyrë
demokratike gjoja ngriti një komision verifikimi të atyre kandidatëve të dalë sipas parimit
“një anëtar, një votë”, vuri veton me
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Humbje me faqe të bardhë!

D duhet të çlirohet
nga kompleksi i
h u m b j e s d u ke e
pranuar atë e hedhur sytë nga vetja. Me
Bashën apo pa të, një PD e
re që përzë të vjetrën dhe
i ndërron “bravën” derës,
vlerëson me këmbë në tokë
historinë e para viteve ‘90
dhe sillet si e djathtë perëndimore, është
më pranë shumicës dhe votës së saj.
Avazi i dokrrave të radhës
që nuk të shpie kund
Dihet që edhe kur humb në politikë,
prapë fiton ca pikë e del faqebardhë kur
pranon pa mëdyshje rezultatin, uron pa
vonesë kundërshtarin dhe nis e reflekton
duke e nisur nga vetja. Njohja e rezultatit
është respekt ndaj urtësisë së elektoratit
dhe kjo është sa gjest emancipues e standard për të tjerë më pas, aq dhe marketing
politik sepse nëse votuesi vlerëson reagimin dinjitoz pas humbjes, ai mund të
jetë më i predispozuar për të të kushtuar
vëmendje më pas. Kështu siç po vepron PD,
thjesht fyen votuesin dhe indirekt e bind më
tej atë se bëri mirë që nuk i dha votën asaj.
Humbja në vetvete është një shans për të
ndërtuar imazh politik dhe dalë faqebardhë
prej saj. Duke u bërë qepaze, PD po humbet
edhe shansin të kapitalizojë sadopak aset
politik dhe në këtë rast humbja është e dyfishtë. Fakti që sot PD nuk del dot nga vetja
nuk përbën ndonjë lajm. Është bërë me
hije nga vota dhe çfarë thotë sot nuk thotë
nesër. Njëherë feston në marramendje fitore
paradhënie dhe garanton se nuk forcë që
ndal ndryshimin e vë baste “burrash”, pastaj
qurravitet se ia vodhën fitoren me marifet,
njëherë vlerëson procesin e numërimit kur
nga kutia dalin vota blu, pastaj llomotit për
kuti të manipuluara kur shikon se mbetet
një xhiro pas… dhe si gjithnjë, për lajmin
e mirë meritat ia njeh vetes dhe për lajmin
e keq, fajtori është gjetiu. Basha e të tjerët
në PD, e dinë që vicklat paszgjedhore nuk
pinë më ujë. Fati politik i Bashës e vet PD
është në udhëkryq. Koha lyp lidership, por
koha nuk është me bollëk. Pavarësisht duarve të “lidhura”, Basha ka përgjegjësi për
humbjen. Si për rezultatin, ashtu dhe faktin
se lejoi, apo e mori vetë përsipër me dëshirë,
të luante i diktuar nga të tretë pas. Me letra
humbi Basha, por në fakt humbi fryma e
trashëgimisë 30-vjeçare që e ka marrë peng
PD dhe të djathtën në vend. Dorëheqja nuk

kërkohet, por jepet dhe nëse Basha nuk e
bën këtë gjë, atëherq, në ka ambicie për
të drejtuar atë parti, duhet të dalë haptazi
me platformën e rregullat e tij, i padiktuar
nga askush, aq më tepër nga ata që janë sot
etalonë të trashëgimisë problematike në atë
parti. Fati PD është më jetik se fati një lideri
dhe me Bashën apo pa të, PD nuk duhet të
kuturiset në një tjetër qorrsokak politik.
Nuk fiton as simpatinë e publikut (edhe ai
që nuk ishte i bindur për votën, bindet se
nuk gaboi kur nuk votoi PD) e as të faktorit ndërkombëtar (me poza demokratike
“më katolik se papa”). Me Bashën apo pa
të, një PD e re duhet të lërë pas zakonet e
vjetra dhe syresh që ushtron presion me to.
Gjetjet artificiale “libri zi” nuk duhet të zënë
më vend mes shqiptarëve sepse, njëlloj si
dhe sajesat serbe të llojit “shtëpia e verdhë”
etj, nuk shpien ujë në “mullirin” shqiptar.
Humbja është provë karakteri dhe Basha e
mbaroi listën e preteksteve. PD nuk ka pse
të bëjë UFO-n që rron me euforinë e 1992
në një Univers Paralel (botë) ku vetëm ajo
fiton dhe kur ballafaqohet me realitetin e
humbjen, bën fajtor këdo përveç vetes.
Vota është punë zemre dhe argumenti
PD humbi për shumë arsye, por kryesore që shpjegojnë përse ajo nuk gëzon
mbështetjen e shumicës në vend janë mosdistancimi prej trashëgimisë problematike
politike të PD dhe qëndrimi ekstrem i PD
ndaj trashëgimisë historike në vend. PD
nuk mundet dot të krijojë frymë sa kohë
mbetet e asfiksuar nga e vjetra e idhujt që
e kanë marrë peng. Ka kohë që “tapia” e
PD nuk është më tek Berisha ndaj Basha,
nëse do vërtet të marrë përgjegjësi e fitojë
me PD, duhet ta bëjë atë me PD e tij dhe
jo ta ketë atë me “qira” prej tjetërkujt. Një
PD e re duhet të distancohet prej dështimeve e abuzimeve të qeverisjeve të saj në
tranzicion dhe lidershipi i vjetër duhet lënë
në fatin e tij dhe jo adhuruar në dalldi e
shndërruar në standard besnikërie e karriere në parti.
Ndryshe, sikurse u provua edhe nga
partitë e dala nga PD më 25 prill, nëse del
kundër Bashës, por ndërkaq përbetohesh
ndaj “njëshit” historik, kjo nuk të çon kund
sepse, nëse për kopjen, votuesi djathtë më
mirë preferon origjinalin. PD nuk ngjall dot
besimin e shumicës sa kohë në qeverisje

gjithmonë e ka degraduar atë dhe sot ende
nuk ka reflektim. PD nuk ngjall dot besimin
e shumicës sa kohë nuk promovoi një të

djathtë moderne, por ricikloi të djathtën
arkaike (deri kolaboracioniste) dhe volli
vrer në emër të antikomunizmit ekstrem
ndaj LANÇ e periudhës së ndërtimit duke
fyer dhe lënduar ndjenjat e shumicës në
këtë vend dhe sot ende nuk ka reflektim.
E famshmja e viteve ‘90 “të gjithë bashkëfajtorë, të gjithë bashkëvuajtës” nuk duhej të katandisej retorikë për pushtet, por
duhet të ishte identitet për PD si shtëpia e
lirisë dhe mundësive për këdo.
Ndaj dhe humbja e PD nuk është
thjesht çështje emrash, por edhe kauze e
filozofie. Nëse duan të shihen si “shtëpia
e lirisë”, PD duhet të çlirojë veten së pari
nga pengjet e së shkuarës, kulti individit
dhe komplekset historike ndaj së shkuarës.
Askush nuk mund të jetë idhull në parti sa
kohë idhull është vetë partia. Vota jepet me
zemër dhe me argument dhe deri tani PD
i ka humbur të dyja tek shumica në vend.
Vetëm duke u distancuar nga qeverisja e
keqe e së shkuarës dhe qenë mendjehapur
dhe racionale ndaj vlerave historike prej
LANÇ dhe ndërtimit më pas (që ofrojnë
vlera kombëtare që qëndrojnë mbi dallimet
ideologjike), vetëm atëherë PD ka një shans
të fitojë zëmrën e argumentin e shumicës
në këtë vend. Ndryshe, rezultati zgjedhor
do të shndërrohet në një konstante “universale” (si shpejtësia e dritës) ku PS përherë
dominon!
PS e PD nuk kanë pse të ndahen nga
mënyra sesi e vlerësojnë të djeshmen, por
nga mënyra se si e qeverisin të sotmen në
këtë vend. Dhe kur kjo të ndodhë, pasioni e
zemra do i hapin udhë ngadalë argumentit
dhe qetësisë tek kutia e votimit dhe rezultati
nuk do të tensionojë më askënd.
Në do pushtet, PD duhet ta rifillojë nga
e para. Më shumë se fati i Bashës, është në
pikëpyetje fati PD. Nëse Basha kërkon të
rrijë në krye të PD duhet të rrijë për llogari të vet dhe jo të atyre pas. Kushdo që
çliron PD prej trashëgimisë problematike
të “njëshit” dhe vlerëson objektivisht të
shkuarën, bën histori. Jo vetëm për veten,
PD apo fatin e së djathtës, por dhe vetë
demokracinë. Është i vetmi shans për të
marrë pushtet se, për ta mbajtur pastaj
atë duhet djersitur fort sidomos tani që
PS i ka duk puna dhe u bë kohë që i thonë
puna e mbarë.

arrogancë, jo vetëm duke konfirmuar figura që baza e partisë nuk i votoi,
por caktoi kandidatë edhe anëtarë pjesë
e komisionit në konflikt të hapur interesi.
Shpërfillja e strukturave udhëheqëse të PD,
tregoi qartë se Basha ishte pushtuar nga
një farë deliri se “fitoren e kishte në xhep”.
Së dyti, më e rëndësishmja,Basha nuk arriti të krijojë frymë për të arritur atë që ka
pretenduar prej muajsh, ndryshimin. Basha
bridhte nëpër qytete e fshatra euforik,“hipur
në kalin e erës”, duke u shfaqur ethshëm me
deklarata patetike se kudo shihte në sytë
e shqiptarëve ndryshimin. Por shqiptarët
treguan se ndjeheshin mirë me qeverisjen
e Edi Ramës dhe nuk kishin nevojën për
ndryshimin që do t’u sillte Basha, bashkë
me suitën që e nxiste nga pas. Kryeministri
Edi Rama e ka deklaruar vetë me modesti,
se “ne nuk jemi më të mirët, por aktualisht
më të mirë se ne nuk ka”. Themi kështu se
fitorja e Edi Ramës nuk mbështetet vetëm
në faktin se ka përballë një opozitë shumë
të dobët, por edhe në punët e shumta që
ka bërë qeveria e tij në dobi të shqiptarëve
dhe vendit. Shqiptarët e kuptuan qartë se
vërtet me Lulzim Bashën mund të pësonin
një ndryshim, por ama ndryshim për kthim
mbrapa dhe jo për të ecur përpara. Dhe kjo
ndodh në radhë të parë edhe për faktin se
Basha nuk ka mbajtur asnjë përgjegjësi, nuk
bëri asnjë kritikë për të kaluarën e tij errët
dhe të partisë që drejton. Së treti Basha dhe

aleatët e tij, u treguan arrogantë dhe shpërfillës duke shkelur rregullat e mbrojtjes anticovid. Duke mbushur rrugët dhe sheshet me
militantë, grumbuj që nuk ishte vështirë t’i
mblidhte as partia më e vogël, Basha fryhej
dhe delironte për një fitore madhështore,
pa patur ndjeshmërinë se në spitale iknin
çdo ditë viktima. Duke përqafuar plaka që
takonte në rrugë dhe duke u rrahur shpatullat biznesmenëve, fermerëve e tregtarëve
që i dilnin me servilizëm përpara, Basha
krekosej me dy gishtat lart, duke thirrur me
të madhe: “Fitorja është me ne. Njerëzit duan
ndryshimin”. Së katërti, Basha dhe ekipi i
tij vërshuan qyteteve dhe fshatrave duke
nxirë gjithçka të mirë të qeverisjes Rama.
Njerëzit që kishin sy të shihnin, i nxirrnin
gjuhën nga pas Bashës, kur ai fliste për
dështimin total të “kryeministrit në detyrë”
Rama. Aq cinike ishte fushata e Bashës dhe
e ekipit të tij, sa që jo vetëm nuk thanë një
fjalë të mirë për punët e dukshme të Ramës,
krijonin edhe video të tipit “Babale” për të
hedhur poshtë rezultatet e mira të kësaj
qeverie në përballimin e pasojave të tërmetit
dhe të pandemisë duke vaksinuar në kohë
rekord kategoritë që rrezikoheshin të parat
nga virusi. Në këtë kuadër Lulzim Basha i
përqendroi tërë shënjestrat e tij ndaj kryeministrit Rama dhe përgojimit të Rilindjes,
duke zeruar gjithçka. Basha bënte sikur
nuk e kuptonte që pas Edi Ramës ishte një
armatë e madhe socialistësh, me struktura të

konsoliduara, me drejtues dhe patronazhistë
idealistë që u kishin qëndruar vazhdimisht
afër njerëzve dhe trokisnin derë më derë
duke u kërkuar në mënyrë të ndërgjegjshme
e të sinqertë votën çdo qytetari. Minus tjetër
i madh i fushatës së Bashës, nuk ishte vetëm
rreshtimi i Berishës në listën e kandidatëve
fitues, por edhe ngritja e grupeve të ashtuquajtura struktura të mbrojtjes së votave
edhe me armë, gjë që nuk ishte dëgjuar
ndonjëherë. Dhe kjo nuk ishte një lajthitje
e ndonjë drejtuesi politik të një qarku të
veçantë si Elbasani, por një strategji për të
fituar në mënyrë të dhunshme. Kjo çoi deri
në vrasjen e një qytetari në Elbasan dhe
desh u pasua me ndërgjegje edhe nga Xhelal
Mziu në Dibër, por u tërhoq shpejt për arsye
të presionit të ndërkombëtarëve. Akoma
më qesharak ishin deklarimet e Bashës
dhe disa eksponentëve të tjerë të opozitës,
duke përfshirë edhe presidentin Meta disa
orë pas mbylljes së qendrave të votimit dhe
gjatë ditëve të numërimit të votave. Duke
u ngrefosur me sondazhet e exit polleve,
ata deklaruan fitoren duke entuziazmuar
në kulm tërë militantët dhe strukturat e
mbrojtjes së votave. Por kur filloi numërimi,
ata duke parë tenderin që ishte në favor të
PS, filluan të bëjnë deklarata sofiste se: “Jo
po numërohen në mënyrë selektive kutitë,
bastione të PS”, “Fitorja e opozitës është e
sigurtë, populli ka votuar ndryshimin”,“kemi
rritje në njësinë 10” edhe pse në këtë njësi

deri në atë kohë PS kryesonte me rreth një
mijë vota. Duke dashur të injoronte punën e
drejtuesit politik,Taulant Ballën në qarkun
e Elbasanit, eksponentë të ndryshëm të PD
sillnin si shembull humbjen në një komunë
të thellë që nuk ngrinte asnjë peshë, dhe e
mbyllën gojën përfundimisht, kur panë se
kandidati Balla kryesonte të gjithë kandidatët fitues në shkallë vendi për rezultatin
e arritur në këto zgjedhje. E gjithë fushata
e Edi Ramës nuk qe poezi, por një prozë e
shkruar me kujdes, një komunikim i shtruar,
i sinqertë dhe korrekt me njerëzit. Simbolika
e Zahos në Vlorë, u ngrit mbi boritë shurdhuese të LSI rreth banesës së tij në Surrel. Se
kush është PS dhe Edi Rama e tregoi më së
miri serioziteti dhe korrektesa e deklaratës
së tij pas mbylljes së votimit, si dhe fjalimi
i tij i ndjeshëm dhe aspak euforik në ditën
e festimit të fitores në sheshin Skënderbej.
Një lider si Rama që punon gradualisht me
sigurinë e fitores, nuk ka pse ulëret dhe
rreh gjoksin para kundërshtarit. “Ena bosh
bën shumë zhurmë”, thotë Balzaku. Basha
u provua tashmë kush ishte dhe kush është,
u provua se PD ka ende një mentalitet komunist drejtimi, gjë që u duk edhe atë natë
para selisë së saj, ku një grup militantësh
ulërinin si në vitet ’90 “poshtë komunizmi”.
Ndaj PD duhet të shikojë të gjejë një drejtues
tjetër, që të shëndoshë opozitën se edhe PS,
duke patur përballë një kryetar si Basha, do
t’i mërzitet pushteti.

Dihet që edhe kur humb në
politikë, prapë fiton ca pikë
e del faqebardhë kur pranon
pa mëdyshje rezultatin, uron
pa vonesë kundërshtarin
dhe nis e reflekton duke
e nisur nga vetja. Njohja e
rezultatit është respekt ndaj
urtësisë së elektoratit dhe
kjo është sa gjest emancipues e standard për të
tjerë më pas, aq dhe marketing politik sepse nëse votuesi vlerëson reagimin dinjitoz
pas humbjes, ai mund të
jetë më i predispozuar për
të të kushtuar vëmendje më
pas. Kështu siç po vepron
PD, thjesht fyen votuesin
dhe indirekt e bind më tej
atë se bëri mirë që nuk i dha
votën asaj. Humbja në vetvete është një shans për të
ndërtuar imazh politik dhe
dalë faqebardhë prej saj...
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Studiues dhe autorë shprehen se një pjesë e studiove ndër vite u shkatërruan

Studiues dhe piktorë: Studiot e artistëve duhej të
mbeteshin pronë e kulturës kombëtare, Ministria
e Kulturës ka përgjegjësi për shkatërrimin tyre
Julia VRAPI

S

tudiot e artistëve të dhëna
nga sistemi i kaluar duhet të
ruheshin e mirëmbaheshin
nga shteti. Për artistë të ndryshëm dhe studiues arti, ato ishin pasuri kombëtare dhe i takonin historisë.
Studiuesi i artit Agim Janina thotë se
në vend që të ishin dëshmi artistike,
një pjesë e tyre u shkatërruan ndër
vite. Në një reagim të tij studiuesi
Agim Janina shprehet se historia e
artit nuk mund të zhbëhet dhe sot
ka artistë që ia kanë dalë të kenë një
studio me qera për të vijuar aktivitetin e tyre. Por sipas tij, artistët mezi
mund të mbahen me punët që shesin.
“U bënë edhe përpjekje për thyerje e
zhdukje të monumenteve dhe diku
barbaria ia doli mbanë, siç është rasti
i Monumentit të Katër Heroinave të
Mirditës, vepër e skulptorëve Andrea
Mano, Perikli Çuli, Fuat Dushku dhe
Dhimo Gogollari. Mozaiku i ballinës
së Muzeut Kombëtar u kërkua të prishej dhe po shkatërrohet çdo ditë. Ky
akt barbar zhduk gjurmët e identitetit artistik. Historia e artit është ajo
që është dhe nuk mund të zhbëhet.
Shumë artistë ia kanë dalë të kenë
një studio me qera dhe me mundim
mbahen në këmbë, duke shitur ndonjë punë”, thotë studiuesi Agim Janina,
që dhe më parë është shprehur për
këtë problem. Studiuesi Agim Janina
thotë se studiot, ku piktorë të ndryshëm për vite me radhë kanë realizuar
veprat duhej të mbeteshin pronë e
kulturës sonë. Sipas tij, një pjesë e
tyre edhe u tjetërsuan në vite. “Studiot e artistëve të dhëna nga shteti
diktatorial janë një vlerë e shtuar
e papërsëritshme. Ato janë qendra
muzeale dhe pronë e kulturës kombëtare dhe ky ishte qëllimi i tyre që
të mbeteshin të tilla. Përvoja është jo
e trishtë, por kriminale. Shumë prej
tyre u shkatërruan, u vodhën, u tjetërsuan, u shitën dhe sot kulturës sonë
iu hoqën vlera të papërsëritshme.
Kështu u tjetërsua në kishë studio
model e Odhise Paskalit, një krenari
kombëtare. Disa nga veprat e tij u
thyen, u vodhën dhe u zhdukën. Iu
mor studio Janaq Paços dhe veprat e
tij sot janë të shpërndara nëpër mag-

TKOB: Opereta e
parë shqiptare “Agimi”,
u shfaq në 1955

Patjetër në këtë ka përgjegjësi edhe Ministria e Kulturës. Shumë studio artistësh edhe nëpër qytete të
tjera të vendit pësuan të njëjtin fat. Është në kufijtë
e tragjedisë kombëtare dhe e keqja askush nuk flet
dhe shteti i ka mbyllur të dy sytë dhe as që dëgjon...
azina të ndryshme e në gjendje të
mjerueshme mirëmbajtjeje. Veprat e
mjeshtrit të gurit Llazar Nikolla u nxorën nga studio në rrugë në mëshirë
të fatit dhe shumë u shkatërruan”,
thotë mes të tjerave Agim Janina,
studiues arti.
Në qytete të tjera i njëjti fat
Jo vetëm në Tiranë studiot e
artistëve si dikur nuk janë më, por
dhe në qytete të tjera studiuesi i artit
Agim Janina thotë se patën të njëjtin
fat. Për këtë që ka ndodhur ndër vite
me një pjesë të studiove të artistëve
në vendin tonë, studiuesi Janina bën
me përgjegjësi dhe shtetin. Ai thotë
se shteti ka mbyllur sytë.“Patjetër në
këtë ka përgjegjësi edhe Ministria
e Kulturës. Shumë studio artistësh
edhe nëpër qytete të tjera të vendit
pësuan të njëjtin fat. Është në kufijtë e tragjedisë kombëtare dhe e
keqja askush nuk flet dhe shteti i ka
mbyllur të dy sytë dhe as që dëgjon.
Si mund të shkatërrohen tempujt e
artit? Barbari e mirëfilltë, e cila do
rëndojë në ndërgjegjen kombëtare
përjetësisht”, shprehet studiuesi

Pal Parrino, themeluesi i ideologjisë
romantike iliro-shqiptare
Studiuesi i shquar arbëresh Pal Maria Parrino,
ndërroi jetë 256 vite më parë,
më 3 maj 1765. Ai kishte lindur
në Palazzo Adriano në Sicili,
dhe ka qenë Rektor i Seminarit Shqiptar të Palermos dhe
një nga pasuesit më të denjë
të veprimtarisë akademike
të Gjergj Guxetës. Qendra e
Studimeve dhe Publikimeve
për Arbëreshët shkruan se
ai njihet si autori i një vepre
prej 600 faqesh të mbetur në
dorëshkrim, ku në 12 kapituj
argumenton shkencërisht,
duke u mbështetur në fakte

gjuhësore dhe historike,
identitetin e shqiptarëve dhe
prejardhjen e tyre ilire. “Për
këtë arsye, ai konsiderohet
si themeluesi i ideologjisë
romantike iliro-shqiptare”,
shprehet mes të tjerave Qendra e Studimeve dhe Publikimeve për Arbëreshët.
Arbëreshët jetojnë në Itali
në rajonet e Abrucos, Kampanjës, Apulias, veçanërisht
në Bazilikat, Moliz, Kalabri
dhe Siçili. Janë emërtuar si
arbëreshë, pasi në kohën kur
u larguan nga Shqipëria, ajo
quhej Arbëria.

Agim Janina. Piktori i njohur Rakip
Shabani thotë se në vend nuk flitet
për pikturën shqiptare, nuk flitet
për galeri dhe të tjera probleme në
fushën e artit. Për studiot e piktorëve,
si autor që prej vitesh vijon krijimtarinë e tij në studion e pikturës
Rakip Shabani thotë se Ministria e
Kulturës duhet të tregojë vëmendje
për problemet në jetën artistike.
“Ministria e Kulturës duhet të ketë
vëmendje për artin dhe artistët. Po
t’ia kujtosh këtë Ministrisë së Kulturës thotë kjo është fabul. Nuk flitet
për artin, nuk flitet për një galeri arti,
etj. Si të majtët dhe të djathtët as
iu bie në mendje kjo gjë. Problemi
është që shumë autorë, që janë të
mirë kanë studio me qera dhe këto
vite nuk ia ka dhënë shteti. Kur të
vdesim ne, sikur studio jonë të bëhet
diçka kjo është në favor të shtetit”,
pohon piktori Rakip Shabani, një
autorët e njohur me krijimtarinë e
tij në pikturë. Edhe më parë artistë të
ndryshëm janë shprehur për mungesën e vëmendjes nga institucionet
për krijimtarinë e tyre.

“Agimi”është opereta e parë shqiptare.Teatri Kombëtar i Operës
dhe Baletit risolli në vëmendje këtë vepër, që u vu në skenën shqiptare
në vitin 1955. TKOB ka publikuar disa materiale nga arkivi, si foto
nga vepra e asaj kohe, shkrime në gazeta, etj. Teatri Kombëtar i Operës dhe Baletit shprehej mes të tjerave ditët e fundit se është vepër
e kompozitorit Kristo Kono.“Sot është ditëlindja e 66-të e operetës së
parë shqiptare “Agimi” e kompozitorit Kristo Kono “Artist i Popullit”,
shfaqur nga artistët e Filarmonisë Shqiptare më 30 prill 1955. Kompozitorja Dhora Leka në revistën “Nëntori” 1-1955 shkruante: “Fakti
që ne kemi në skenën tonë lirike operetën e parë nacionale është me
të vërtetë një sukses i madh, jo vetëm për kompozitorin Kristo Kono,
por për gjithë artin tonë muzikor ...””, shkruante TKOB në një status
të datës 30 prill në Facebook. Kristo Kono (Korçë, 22 janar 1907 - 22
janar 1991) ka qenë kompozitor shqiptar. Pas çlirimit të vendit veprimtaria
krijuese artistike e Konos
njohu përmasa të reja,
muzika e tij u ekzekutua
nga orkestra e ansamble
profesioniste, u transmetua
nga radio, u incizua nëpër
pllaka e u botua nëpër
libra. I frytshëm ka qenë
bashkëpunimi i Konos me
këngëtaren e mirënjohur
Tefta Tashko Koço, e cila
nga krijimtaria e Konos interpretoi me shumë sukses këngët;“Kur më
vjen burri nga stani”, “Fol e qesh moj sylarushe”, “Fryn veriu në Mal
të Thatë”, etj. Në 20 vjet krijimtari 1945-1965, përfshihen një numër i
madh krijimesh, me një llojshmëri të madhe gjinish. Ajo që e bëri të
njohur ishte kompozimi i veprave të mëdha vokale-instrumentale, të
përmasave të mëdha; poemat, kantatat. Ato ishin nga të parat në llojin
e tyre, nga më të njohurat përmendim poemat vokale-instrumentale
“Borova”,“Labëria”, kantata“Malli për atdhe”. Në veprat koncertale-instrumentale përmendim“Fantazi shqiptare”,“Valle shqiptare”, fantazia
“Mezhgorani”, poema për orkestër “Bredhat e Drenovës”, etj. Kristo
Kono shkroi shumë pjesë instrumentale të formacioneve të ndryshme,
që nga suita për orkestër, pjesë për ansambël, flaut, oboe, violinë, piano,
klarinetë, etj. Ka meritën se kompozoi operetën“Agimi”në vitin 1954,
e cila i hapi rrugën zhvillimit të operas në vendin tonë. Kryevepra e
Kristo Konos ishte opera“Lulja e kujtimit" në nëntor 1961, e cila u dha
disa herë edhe në skenën e TKOB. Në vitin 1961 Kristo Konos iu dha
titulli“Artist i popullit”. Kono mbylli sytë në Korçë më 22 janar 1991.

MHK: Veprimtaria e Komitetit të
Janinës, në dy drejtime kryesore
Muzeu Historik Kombëtar
përkujtoi Komitetin e Janinës,
që u zhvillua më 3 maj të 1977.
MHK shkruan se qëllimi i
komitetit ishte mbrojtja e
tokave shqiptare nga rreziku
i copëtimit nga shtetet fqinje.
“Në këtë organizatë nacionaliste u përfshinë shqiptarë të viseve jugore të vendit nën drejtimin e Abdyl bej Frashërit.
Gjatë Krizës Lindore të viteve
70 të shekullit XIX, Komiteti i
Janinës i paraqiti një memorandum Portës së Lartë në të
cilin parashtronte gjendjen e
rëndë të shqiptarëve dhe pa-

raqiti kërkesën për bashkimin
e të gjithë tokave shqiptare në
një vilajet të vetëm.Veprimtaria e anëtarëve të Komitetit
të Janinës u përqendrua në
dy drejtime kryesore. Organizimin e një kryengritje shqiptare kundër shtetit osman me mbështetjen
e oficerëve me origjinë
shqiptare që shërbenin në
ushtrinë osmane. Nga ana
tjetër, drejtuesit e komitetit
hynë në bisedime me përfaqësues të qeverisë greke
që të lidhej një aleancë e
përbashkët”, shkruan MHK.

Investimi në MKAM, një nga
më të mëdhatë në kulturë
Investimi që është bërë
më parë në Muzeun Kombëtar të Artit Mesjetar është
një nga më të mëdhatë në
kulturë. Kjo bëhet me dije
nga ministrja e Kulturës Elva
Margariti, që në Facebook
ka publikuar dhe një ikonë.
“Me këtë ikonë të Shpatarakut, në Muzeun Kombëtar
të Artit Mesjetar, një nga
investimet më të mëdha në
kulturë, ju uroj një të premte
të mbarë!”, shprehej në një
status të saj ditët e fundit
ministrja e Kulturës. Brenda
muzeut gjenden më shumë

se 7.000 vepra arti dhe objekte kulturore, kryesisht
ikona si edhe punime druri,
guri, metali dhe tekstili të
cilat dëshmojnë një histori të gjatë të ikonografisë
shqiptare. Duke filluar me
Murin e Artë, i cili mbulon
dy kate me lartësinë e tij prej
9.5 m, volumi dhe bukuria
e koleksionit të shekullit të
16-të i ekspozuar në të është
thjesht befasuese. Në vazhdim gjendet Ballkoni i Bardhë, ku ekspozohen ikonat
më të vjetra të muzeut, ato
të shekullit të 14-të.
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Projekti i Teatrit Shëtitës, një shfaqje me regji nga Kesina Lami

Teatri Shëtitës për fëmijë nis udhëtimin,
premiera e re “Aladdin” në 8 dhe 9 maj në
Teatrin Veror të Universitetit të Arteve
Julia VRAPI

“A

laddin” është premiera, që do të vijë
këto ditë për fëmijët.
Teatri Shëtitës për
fëmijë nis udhëtimin me premierën
e re “Aladdin”, që do të shfaqet në
datat 8 dhe 9 maj, ora 10:30 në Teatrin Veror të Universitetit të Arteve.
Shfaqja është me regji nga Kesina
Lami. Në role janë aktorët Anxhela
Gaxhazi, Altea Alushi, Elios Shuli
dhe Dario Zela. Kostumografe Ledia Huta dhe tekstet e këngëve Elios
Shuli. Ngjarjet në shfaqje tregojnë
për Aladinin, djali i cili vidhte për
të mbijetuar takohet në qytet me
vajzën më të bukur që kishte parë.
Pasi vajza ikën ai kupton që ishte
princeshë Xhasmin. Por dashuria
midis tyre ishte e pamundur për
shkak të pozicioneve shoqërore.
Teksa Aladdini vidhte kudo nëpër
qytet në një sunduk të vjetër ai
gjen një llampë. Ajo ishte llampa
magjike, që vetëm një shpirt i pastër
mund ta gjente. Xhindi del nga
llampa dhe prezantohet me Aladinin, ishte në shërbimin e tij për ti
plotësuar 3 dëshira. Dëshira e tij e
parë ishte të bëhej një princ për ti
propozuar princeshës Xhasmin.
Problemi që Aladdini hasi pas kësaj
ishte magjistari Xhafar, këshilltari
i babait të Xhasmin. Xhafari kur
mori vesh që llampa është gjetur
bëri plane për t’ia vjedhur. Ai donte me çdo kusht të martohej me
Xhasmin dhe të sundonte vendin.
Konflikti i personazheve ndodh
në këtë pikë kur Xhafari vendos
për ti rrëmbyer llampën Aladdinit.
Magjistari Xhafar arrin t’ia vjedhë
dhe të bëhet magjistari më i keq i
të gjitha kohërave. Por Aladdini një
djalë shumë i zgjuar e bind Xhafarin të bëhet xhind, duke e futur
në llampën magjike të së keqes dhe
e hedh në fund të oqeanit. Dashuria dhe pastërtia e Aladdinit dhe
Xhasminës mbizotëron mbi ligësinë
e Xhafarit.
Puna me shfaqjet
Kjo shfaqje vjen në vijim të projekteve, që po realizon gjatë kësaj
kohe Teatri Shëtitës, ku rëndësi

Berat, banesat zënë vendin
kryesor në kompozimin
urbanistik e arkitekturor

marrin dhe realizimet për fëmijë.
Për fëmijët vijnë shfaqje të bukura
dhe që luhen me mjeshtëri nga
artistët. E tillë është dhe premiera
“Aladdin”, që vjen në datat 8 dhe 9
maj në Teatrin Veror të Universitetit
të Arteve. Për fëmijët kjo premierë
me interpretimin e një grupi artistësh do ti shtojë gjallërinë jetës
artistike në Tiranë. Prej kohësh
fëmijët nuk kanë mundur dot të
ndjekin shfaqje teatrore për shkak
të situatës me pandeminë, por është
Teatri Shëtitës Çajupi, që sjell këtë
premierë dhe ata kanë mundësi
ta ndjekin në Teatrin Veror të Universitetit të Arteve. “Aladdin” është
një përrallë popullore, me shumë
mundësi me origjinë të Lindjes së

Agim Krajka, me një krijimtari
shumë të pasur muzikore
A r t i s t i A g i m K ra j k a
“Nderi i Kombit” lindi më
3 maj 1937 në Kavajë. Ka
kompozuar mjaft pjesë orkestrale për fizarmonikë dhe
me qindra këngë të muzikës
së lehtë. Ka marrë pjesë në
shumë festivale të muzikës
deri në festivalet e fundit
të pas viteve ‘90, duke filluar me këngën e famshme
“Lemza”, kënduar nga Vaçe
Zela në Festivalin e Parë të
Këngës në Radio më 1961.
Ai është nderuar me mbi
15 çmime të dyta, 3 çmime
të treta dhe vetëm një çmim

të parë në Festivalin e vitit
1987, me këngën “Nuk e
harroj”, të kënduar nga motrat Libohova. Të hënën në
ditën e tij të lindjes artistë të
ndryshëm postuan në rrjete
sociale veprat muzikore të
Agim Krajkës, në nderim të
tij. Përpjekjet e palodhura të
Agim Krajkës i dhanë atij jo
vetëm titullin “Artist i Merituar” dhe “Nderi i Kombit”,
por edhe respektin e mijëra
shqiptarëve të frymëzuar
nga arti i tij. U nda nga jeta
në 1 mars, në moshën 83
vjeçare.

Mesme. Është e njohur së bashku
me Ali Babën si një nga "tregimet
jetime", historia nuk ishte pjesë e
koleksionit origjinal të “Një mijë e
një net” dhe nuk ka burim autentik
tekstual arab, por u shtua në librin
“Les mille et une nuits”nga francezi
Antoine Galland. Ndërsa ka lajmëruar këtë premierë për fëmijët
që do të jetë së shpejti para tyre,
Teatri Shëtitës Çajupi ndërkohë
po vijon dhe me të tjera projekte
teatrore për të rritur. Janë jo vetëm
shfaqje të suksesshme që do të
rikthehen për spektatorët dhe që
luhen nga aktorë të njohur, por dhe
të tjera projekte janë duke u përgatitur, që do ti shtohen jetës artistike
në Tiranë dhe më gjerë.

Banesat karakteristike me tipet dhe format që përfaqësojnë zënë
vendin kryesor, në kompozimin urbanistik dhe arkitekturor të lagjeve
muzeale të Beratit. Drejtoria Rajonale e Trashëgimisë Kulturore Berat
ka publikuar një material, ku shkruhet se vendosja e tyre në truall për
vetë terrenin e aksidentuar nuk ndjek ndonjë kriter të përcaktuar. Sipas
materialit të DRTK, kjo përcaktohet në një masë të madhe nga kushtëzimi i daljes në rrugica por edhe i përkatësisë sociale të pronarëve që i
zotëronin. Ndryshe nga qendrat e tjera vijon materiali, në Berat pjesa
më e madhe e banesave kanë pak oborr, ose në disa raste mungon fare
duke dalë direkt në rrugë.“Tipologjia më e njohur e banesës beratase
është ajo me çardak, një element që gjendet kryesisht në banesat me
vëllime të mëdha në zotërim të shtresave të pasura të qytetit. Çardaku
ndërtohet kryesisht në fasadën kryesore të banesës dhe në fazën e
tij origjinale ishte i hapur. Ai shërben njëkohësisht edhe si ambient
ndërlidhës për hapësirat e tjera të banesës. Ky ambient shfrytëzohej së tepërmi nga banorët
gjatë stinës së ngrohtë duke
shfrytëzuar në maksimum
dritën natyrale. Për vetë kompozimin dhe përdorimin e
gjerë të tij, banesa me çardak
ndahet në disa nën tipe; banesa “me çardak në gjithë ballin”, “me çardak në një krah”
dhe “me çardak në qendër””,
thuhet në material. Mendohet
se banesa më çardak si fazë
ndërtimi duhet t’i përkasë
shek. XVIII - fillimit të shek. XIX. Gjatë gjysmës së dytë të shek. XIX
shikojmë një përpjekje për modifikimin e tij, duke e mbyllur në shumë
raste me muraturë çatmaje për ta shfrytëzuar si dhoma banimi. Përveç
tipit të banesës me çardak, në Berat gjenden e dhe tipe të tjera si banesa
me gjysëm kat dhe ajo me kat. Materiali vijon se në pak raste ruhet ende
edhe banesa perpendikulare me konstruksion guri në gjithë gjatësinë
e saj.“Në vështrimin planimetrik të banesave mund të dallojmë këto
ambiente kryesore sipas rastit: dhoma e zjarrit kryesisht me oxhak,
oda e miqve me element dekoratik si tavanet, musëndrat dhe mafili,
çardaku, katoi, sterna dhe mjediset sanitare. Përveç tyre në banesat
beratase dallohen për përpunimin dhe rëndësinë që i kushtohet edhe
shumë elementë të veçantë si; qoshku, kamerija, testekët, qemerët,
dritaret e dekoruara, portat, tymaret, etj. Një element që spikat shumë
në Berat është përdorimi i gjerë i erkerit që del në rrugë, që kushtëzohet
në pjesën më të madhe nga ngushtësia e terrenit ku vendosen banesat”,
thuhet më tej për banesat.

Muzeu i Përmetit do të jetë një
destinacion i rëndësishëm kulturor
Muzeu i Përmetit po i
rikthehet qytetit si një pasuri
e çmuar. Bashkia e Përmetit
bën të ditur se nuk është
mbushur ende një vit dhe në
ambientet e brendshme, ku
objektet ishin të shpërndara
në mënyrë kaotike dhe të
patrajtuara, janë krijuar pavijone si pavijoni i arkeologjisë,
pavijoni i artizanatit, pavijoni
i luftës, pavijoni i vëllezërve
Frashëri, pavijoni i Odhise
Paskalit. Sipas bashkisë, objektet që tashmë janë koleksione muzeale dinjitoze, u
pastruan dhe u trajtuan për

t’i kataloguar, prezantuar dhe
ekspozuar denjësisht.“Muzeu
do të jetë një destinacion i
rëndësishëm arkeologjik dhe
kulturor, me program dhe
aktivitete që do t’i shërbejnë
një audience të gjerë dhe të
larmishme përfshirë të gjithë
vizitorët e qytetit tonë, duke u
bërë destinacioni më i sugjeruar nga të gjithë operatorët
turistikë. Muzeu i ri, pasuria
e të gjithë qytetarëve fillon të
funksionojë me një vizion të ri
për të vazhduar me hapjen e
pavijoneve të tjerë”, thuhet në
njoftim nga Bashkia e Përmetit.

Pandi Stillu, një aktor dhe regjisor
i njohur në jetën artistike
Tetari Kombëtar kujtoi
107 vjetorin e lindjes së regjisorit të mirënjohur Pandi
Stillu. Ai u lind në Korçë, më
1 maj të vitit 1914 dhe vdiq
më 1 qershor të vitit 1970. TK
shkruan se ishte aktor dhe
regjisor i njohur shqiptar. Aktivitetin e tij artistik e filloi në
vitin 1934. Në vitin 1937 niset
për studime në Rumani në
Akademinë e Arteve Dramatike në Bukuresht. Në vitin
1942 diplomohet për aktor
dhe fillon punë pranë Teatrit
Nacional të Bukureshtit. Gjatë
këtij viti kryen edhe një kurs

për regjisurë. Më 1946 vjen
nga Korça si regjisor në Teatrin Popullor. “Qypi me flori"
është premiera e parë e tij.
Ka vënë në skenë 33 premiera
dhe disa të tjera në qytete të
ndryshme të vendit, si për
shembull, "Për ata që janë në
det", "Zëri i Amerikës", "Toka
jonë", "Shtatë shaljanët", "Një
letër e humbur”, “Borgjezi
fisnik”, “Mbreti Lir”, “Karnavalet e Korçës”, "Syleshi", etj.
Pandi Stillu ishte krijues i cili
dinte e kërkonte tek loja e aktorit, të zbërthente, të shprehte
individualitetin, stilin e tij.
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Laçi thyen Kukësin dhe mban gjallë ëndrrën “titull”

Laçi fitoi pastër 2-0 me Kukësin dhe merr një
trepikësh që e mban në vallen e titullit. Me një Kukës
të zhveshur nga çdo objektiv dhe që për momentin
nuk rrezikon mbijetesën, Laçi kishte një marsh më
shumë në këtë sfidë që në fillim. Në minutën e 5-të
Bruno Lulaj në tentativë për të shmangur Mazrekajn
shkeli topin dhe më pas mbajti për fanelle fantazistin
e Laçit, me gjyqtarin Cjapi që nuk kishte dyshime
duke akorduar penallti për vendasit. Ekzekutimin e
mori përsipër Regi Lushkja i cili u ndal nga Xhika
por topin e kthyer nga portieri i Kukësit, mesfushori i
Laçit e dërgoi në rrjetë në tentativën e dytë. Protesta
të futbollistëve të Kukësit me pretendimin se dy lojtarë
kishin hyrë në zonë përpara se të godiste kapiteni i
Laçit, por për gjyqtarin goli ishte i rregullt. Kukësi u

përpoq të reagonte shpejt, teksa dy minuta më vonë
iu afrua golit të barazimit me mesfushorin Gjelbërim
Taipi, por goditja e tij u ndal nga Sherri. Në minutën e
17-të një tjetër gabim në mbrojtjen e Kukësit që nuk u
shfrytëzua si duhet nga Harmon goditja e të cilit përfundoi mbi traversë. Në të 21-ën provoi sërish Kukësi
me Eze që tentoi me kokë pas krosimit të Kotobellit, por
goditja e sulmuesit të verilindorëve gjeti vetëm rrjetën
e jashtme. Eze pati tjetër shans në minutën e 30-të por
goditja e nigerianit nuk gjeti portën e Alen Sherrit. Po
nuk shënove do të pësosh dhe ligji i pashkruar i futbollit
u përsërit edhe në këtë sfidë me Regi Lushkjan që një
minutë më vonë realizoi një supergol për avantazhin e
dyfishtë të Laçit. Me këtë rezultat u mbyll pjesa e parë
pavarësisht një tentative të dobët të Taipit në të 41-ën

që nuk solli asnjë rrezik për Sherrin. Fraksioni i dytë
i lojës nisi më mirë për skuadrën e Josës. Në të 48-ën
Agim Ibraimi për pak sa nuk realizoi një perlë por ishte
i pafat me goditjen e tij plot klas që u ndal nga traversa.
2 minuta më vonë Ibraimi tentoi sërish por këtë herë
goditja e tij mori kundërpërgjigjen e Sherrit. Në të 51ën edhe goditja e Vesel Limajt shkoi jashtë ndërsa në
minutën e 62-të Kukësi pretendoi për një penallti pas
goditjes se Eze që u ndal nga Ignjatoviç. Në të 75-ën
ishte radha e Laçit për të rrezikuar portën e Xhikës, por
Malota nuk ia doli ta dërgojë topin në rrjetë. Deri në
fund pavarësisht përpjekjeve të të dyja ekipeve shifrat
nuk ndryshuan më, me Laçin që u ngjit në kuotën e 53
pikëve dhe tashmë shpreson te hapat fals të rivalëve
për të synuar deri në javën e fundit ëndrrën titull.

“Demat” mundën Apoloninë 1-0 dhe dalin në kryesim, Vllaznia e Teuta ndahen në barazim SULMUESI

Gol vendimtar i Asanit, Partizani merr
kryesimin dhe vë një “dorë” tek titulli
Adriatik BALLA

JAVA 31

J

ava e 31-të e kategorisë Superiore
u mbyll dje dhe pati një fitues
të madh. Ai është Partizani, që
falë një fitoreje minimale 1-0
ndaj Apolonisë, me një gol vendimtar
të Asanit në pjesën e dytë, siguroi një
trepikësh që e ngjiti në krye dhe e bën
skuadrën e kuqe pretendente kryesore
për titullin. Në pjesën e parë të takimit
Partizani e dominoi krejtësisht ndeshjen,
duke dashur ta zgjidhë shpejt çështjen e
golit, por skuadra fierake u vendos mjaft
mirë në prapavijë, duke i mbuluar mirë
hapësirat dhe duke qenë në lartësinë e
kërkuar në fazën difensive të lojës. Por
duhet pranuar se Partizani ishte dhe
i pafat në këtë fraksion loje e thuajse
edhe gjysmën e parë të pjesës së dytë,
ku topi nuk ishte e thënë të shkonte
në rrjetë. Në futboll mbi gjithçka tjetër
vlen rezultati dhe rezultatin e siguron
goli. Kjo gjë iu bë makth dje të kuqve
në duelin e luajtur në Elbasan përballë
Apolonisë. Në pjesën e dytë Partizani
ushtroi një presion gjithnjë në rritje, në
kërkim të golit dhe ia doli në minutën e
76-të, me anë të Jasir Asanit. Ishte një
aksion i gjatë, ku synohej“pyka”Junior,
ai kthen pas me kokë dhe disa lojtarë
të partizanit shfaqen në kufijtë e zonës.
Topi pasohet bukur për Asanin, i cili në
gjysmëlartësi dhe fluturimthi, ballë për
ballë portierit të Apolonisë, godet fuqishëm dhe tund rrjetën. Entuziazmi në
kampin e kuq është shumë i madh. Goli
ishte çlirim psikologjik për të kuqtë, që
nisën të administronin lojën në minutat e
mbetura, kjo dhe për faktin se Apolonia,

në kushtet kur nuk kishte çfarë humbte
u hodh përpara për të barazuar shifrat.
Por“demat”nuk u trembën, përkundrazi,
e menaxhuan si duhet lojën dhe rezultatin, duke e fituar ndeshjen dhe me këtë
trepikësh bëjnë një hap të madh përpara
drejt titullit dhe 5 xhiro nga fundi, mund
të thuhet se Partizani e ka tani në dorë
vetë çështjen e titullit.
Teuta bën paqe në
Shkodër me Vllazninë
Kryendeshja e javës së 31-të të
Kategorisë Superiore, luajtur dje në
stadiumin “Loro Boriçi” midis Vllaznisë
vendase dhe Teutës, u mbyll me shifrat
e bardha 0-0. Shkodranët e nisin bukur
ndeshjen, që në minutën e 5-të, me
Markun në të majtë dhe mesfushori
gjen Imerin të vetëm në zonë. Por ky
i fundit gabon gjithçka duke gjuajtur
sferën jashtë edhe pse i vetëm në zonën e
skuadrës durrsake. Rast i pabesueshëm

i humbur nga shkodranët. Në minutën
e 8-tëTeuta humbet Arapin për dëmtim.
Mbrojtësi bën shenjë që nuk mund të
vazhdojë dhe i lë vendin në fushë Kuros.
Për më shumë se 10 minuta radhaziTeuta e mban Vllazninë në gjysmëfushën
shkodrane, duke mos i dhënë rast të
organizojë lojën. Gjithsesi, në minutën
e 27-të, nga një goditje nga këndi për
Vllazninë, harkimi në zonë niset drejt
Dilaver, por mbrojtja durrsake është e
pakalueshme në lojën në ajër. 10 minuta më pas, në të 38’, Tenton Vllaznia të
rrezikojë me goditje dënimi në krahun
e djathtë të sulmit, topi harkohet në
qendër për Gurishtën i cili gjuan sferën
me kokë, pro nuk gjen katërkëndorin.
Pjesa e parë mbyllet 0-0. Në pjesën e dytë
eheTeuta e rriti nivelin sulmues. Kështu,
në minutën e 52-të, Bregu përpiqet të
shënojë me një goditje dënimi ballore,
por sfera devijohet mbi traversë nga

Surpriza/ Ervin Skela bëhet
trajner i Eintraht Frankfurtit U-17
Ish-mesfushori i Shqipërisë,
Ervin Skela, është emëruar trajner i ekipit U17 të Eintraht Frankfurtit. Ishte klubi gjerman, ai që të
hënën njoftoi se Skela do të jetë
në krye të ekipit të rinjve për sezonin 2021/22 duke e zëvendësuar
në këtë post Sandro Stupian.
Skela ka firmosur kontratë me
Frankfurtin deri më 30 qershor
të vitit të ardhshëm. “Ervini e
njeh klubin mirë dhe ka marrë
shumë përvojë gjatë viteve këtu
tek Eintrahti. Ai ka dëshmuar
se mund ta bartë përvojën e tij
profesionale te lojtarët e rinj”,

ka thënë Andreas Myller, kreu
i qendrës së performancës te
Frankfurti.“Jemi shumë të lumtur
që Ervini tashmë po e bën hapin e
radhës si trajner me përgjegjësinë
kryesore për të punuar me ekipin
U17”. Prej verës së vitit të shkuar,
Skela ka qenë përgjegjës për të
rinjtë në qendrën stërvitore të
Frankfurtit dhe ndihmëstrajner
tek ekipi U17. Ai gjithashtu ka
punuar edhe si trajner individual.
Skela ka punuar në shkollën e futbollit të Frankfurtit prej vitit 2015
dhe është pajisur me licencën e
instruktorit të futbollit në vitin

2019. Si futbollist, ka luajtur për
Frankfurtin prej vitit 2011 deri
në vitin 2004. Madje, ish-mesfushori e ka udhëhequr ekipin e
Frankfurtit drejt promovimit në
Bundesligë në vitin 2003. Me 26
gola të shënuar në tri vite, Skela
ishte njëri prej lojtarëve kryesor
te Frankfurti. Pas largimit nga
Frankfurti, Skela ka luajtur në
Bundesligë edhe me fanellën
e Arminia Bielefeldit, Kaizerslauternit e Energjie Kotbusit. Plot
168 paraqitje në Bundesligë dhe
145 në Bundesliga 2, i ka regjistruar si lojtar profesionist.

TË DIELËN
Bylis-Tirana		
0-0
Kastrioti-Skënderbeu 0-2
TË HËNËN
Laçi-Kukësi		
2-0
Partizani-Apolonia
1-0
Vllaznia-Teuta		
0-0
RENDITJA
1. Partizani		
57
2.Teuta		 56
3.Vllaznia		
54
4. Laçi		
53
5.Tirana		 50
6.Kukësi		 36
7.Kastrioti		
31
8.Bylis		 30
9.Skënderbeu		
29
10.Apolonia		
20
muri mbrojtës. Rast flagrant për Vllazninë në minutën e 57-të, Imeri gabon
përsëri me portën e boshatisur. Da Silva
në krahun e majtë harkon mirë në
shtyllën e dytë ku Imeri gjuan në ecje e
sipër, por nuk gjen katërkëndorin, edhe
pse pak hapa larg portës. Në minutën e
64-t, Imeri gabon gjithçka në një kundërsulm nga e djathta, teksa nuk pason për
Dilaver, por lëshon një gjuajtje të lehtë
që Frashëri e kontrollon. Kjo detyroi trajnerin Bërdariç të zëvendësonte lojtarët
e sulmit (Imerin dhe Dilaver) me Krujën
e Jonuzin. Teknikët Martini e Bërdariç
bëjnë lëvizjet e fundit në pankinë, lëvizje
që tentonin fitoren, por rezultati mbeti
i pandryshuar, duke u mbyllur 0-0, me
nga një pikë për secilin ekip, rezultat që
favorizoi drejtpërdrejt Partizanin.

Nuabueze operohet dhe
është jashtë rrezikut, por
largohet nga Shqipëria
Referuar asaj ç’ka ka deklaruar
gazetari Ylli Aga në “Supersport”, sulmuesi i Laçit, Kirian Nuabueze, pasi ka
ndjerë dhimbje koke, është dërguar në
spital ku i është konstatuar një bllokim
i venave të gjakut.Ai më pas i është nënshtruar një operacioni në kokë. “Është
bërë ndërhyje shumë e vështirë, ka kushtuar shumë, pagesa më e rëndësishme
që është bërë nga klubi i Laçit, është për
këtë lojtar. Por fati i mirë është që është
kapur në kohë dhe ai është jashtë rrezikut për jetën”, tha Aga. Trajneri Duro
bëri të ditur ndërkohë se Nuabueze nuk
ishte më pjesë e Laçit, pasi ishte kthyer
në vendlindjen e tij. Me siguri për të
vazhduar kurimin më të specializuar
atje, larg një kampionati.

DEKLARATA

Lushkja: Laçi ka objektiv
Europën, nëse fitojmë
titull aq më mirë
Një nga protagonistët kryesorë të
ndeshjes së djeshme në Kurbin mes
Laçit dhe Kukësit ishte Regi Lushkja,
i cili shënoi dy golat e fitores. Në fund
të takimit ai foli për gazetarët, ku shpalosi edhe objektivat e skuadrës laçiane.
“Edhe me Kukësin në fazën e dytë,
dhashë 3 asist, këtë ndeshje shënova
dy herë. E rëndësishme është që të
shënojë dhe ekipi të eci para. Në radhë
të parë të sigurojmë Europën dhe më
pas pse jo të tentojmë titullin. Shiriti
i kapitenit? Ia dorëzova Ignjatoviçit,
pasi ai është realisht kapiteni i parë”,
tha Lushkja, një nga më të merituarit e
skuadrës kurbinase. Kujtojmë që Laçi
është në pozita të mira për të qenë më e
pakta pjesëmarrës në Ligën e Europës.

KATEGORIA I

Egnatia jo rastësisht
në elitë, e konfirmon
administratori Dranga
Duke folur për “Euronews Albania”, administratori i Egnatias, Olsi
Dranga, tregoi planet për sezonin e ri,
duke theksuar se ekipi nuk do të jetë
kalimtare në Superligë, por do të ndërtojnë një skuadër për të arritur Kupat e
Europës.“Që nga fillimi i sezonit, ekipi
u ndërtua për të qenë konkurrues dhe
për të dalë kampion në grupin B të Kategorisë së Parë, ku kemi pasur shumë
ekipe me histori dhe ishin të denja për
të konkurruar në këtë ligë. Ne ia dolëm.
Dje fituam me Besën dhe matematikisht jemi në Superligë dhe objektivi ynë
është që Superligë jo vetëm ta vizitojmë,
por edhe të konkurrojmë denjësisht atë
dhe pse jo për të marrë pjesë në Kupat
e Evropës”, tha Dranga.
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Talentet e U-16 Isufi e Iftica shpresë për sukses në turneun “V. Markoviç”
Në radhët e skuadrave të moshave militojnë
disa prej elementëve të spikatur shqiptarë që luajnë
brenda apo jashtë vendit. atyre u është dhënë një
mundësi nga FSHF që të tregojnë vlerat e tyre. Kështu,
Kombëtarja U-16 ka përfunduar dje grumbullimin,
teksa do të niset për në Kroaci, aty ku nga data 4 deri
më 9 maj, do të jetë e impenjuar për turneun“Vlatko
Markoviç”, teksa do të sfidojë kundërshtarë si Lituania, Rusia apo Bosnjë-Hercegovina. Para nisjes për
këtë turne, për sajtin zyrtar të federatës, “fshf.org”,
kanë folur Frensi Iftica pjesë e Skënderbeut dhe Ariel
Isufi pjesë e Peskarës.Të dy lojtarët kanë treguar se
kanë pasur shumë emocione kur kanë marrë ftesat,
ndërsa kanë treguar edhe idhujt e tyre ku përveç të
huajve si De Brujne apo Mesi, nuk mungon edhe një

si Keidi Bare. Iftica:“Kur mora ftesën isha në stërvitje
dhe sapo përfundova shkova në shtëpi dhe lajmin e
ndava me familjarët të cilët ashtu si unë u emocionuan
shumë. Unë kam qenë i grumbulluar edhe më parë
me ekipet kombëtare, i njoh pothuajse të gjithë çunat
sepse i kam pasur përballë në ndeshjet që kemi luajtur me ekipet tona. Besoj se jemi një ekip me shumë
vlera dhe do të shfaqim më të mirën tonë në Kroaci.
Objektivat e mi janë të qartë, dua të punoj çdo ditë
fort për t’u bërë një futbollist profesionist dhe të realizoj ëndrrat e mia, një ndër të cilat është të luajë për
Kombëtaren time. Unë luaj si sulmues ose lojtar krahu
dhe në Kombëtaren shqiptare më pëlqen Keidi Bare,
gjithashtu admiroj dhe Lionel Mesin. Do të punoj fort
për të arritur ëndrrën time dhe të ndjek shembullin e

lojtarëve që përmenda më sipër”. Kurse talenti tjetër i
Kombëtares U-16,Ariel Isufi, u shpreh:“Për mua është
hera e parë që vij në Kombëtare. Fola me prindërit e
mi, i tregova dhe shokëve, kisha shumë emocione. E
kam ndjekur Kombëtaren nga televizori kur luante
dhe jam shumë i gëzuar që jam këtu. Ëndrra ime është
të arrij në Serie A dhe për këtë duhet të impenjohem
shumë duke bërë stërvitje intensive përditë. Mua më
pëlqen Kevin De Bryjne dhe për të arritur ato nivele
duhet të stërvitem shumë. Duke u stërvitur shumë,
mund të arrij shumë lart.Turneu i Kroacisë?Të gjithë
bashkë duhet të japim maksimumin për të arritur më
të mirën. Unë e kam ndjekur Kombëtaren shqiptare
dhe më jep shumë emocione gjithmonë sepse është
origjina ime dhe e prindërve të mi”, u shpreh Isufi.

Mbrojtësi shihet me perspektivë në përfaqësuese, kurse sulmuesi po dështon në Bolivi

Mitaj i emocionuar në Kombëtare, Sadiku
ndëshkohet për penalltinë e humbur
Adriatik BALLA

L

ojtarët e Kombëtares po nxitojnë të përmirësojnë statistikat e tyre individuale në
këtë fundsezoni, për të rritur
jo vetëm pozitat e tyre në skuadrat
respektive, por edhe për të qenë në
kushte më të favorshme gjatë merkatos së verës, në mënyrë që të kenë më
shumë shanse për karrierën e tyre.
Ka prej atyre elementëve që i kanë
plotësuar ëndrrat e tyre, por ka dhe
të tjerë që po shkojnë nga dështimi
në dështim, sikurse është rasti i sulmuesit Armando Sadiku, aventura e
të cilit nga Turqia në Bolivi duket se
po merr trajtë negative, pasi lojtari
ka harruar të shënojë. Mungon goli
dhe për një sulmues kjo është fatale.
Ndërkohë, mbrojtësi Mario Mitaj
duket se i ka të plotësuara ëndrrat
për këtë vit, pasi në fund të marsit
atij iu dha mundësia të debutonte
me përfaqësuesen e Shqipërisë, pak
minuta por që janë të shenjta për
ngjyrat kuqezi. Një tjetër element që
po lufton me kohën është mbrojtësi
Marash Kumbulla, i cili nuk mund
të rikuperohet në kohë për duelin
gjysmëfinal në Europa League midis
Romës dhe Mançester Junajtid.
Mitaj, ëndrra kuqezi e realizuar
Mario Mitaj i është rikthyer së
fundmi debutimit të tij me kombëtaren e Shqipërisë në ndeshjen
kualifikuese të Botërorit, ndaj San
Marinos. Mbrojtësi tregon për“Nova
Sports” se për të ishte një ëndërr,
ndërsa shton se nuk e priste që të
aktivizohej. “Ishte me të vërtetë një

ëndërr për mua të debutoja me kombëtaren time. E vërteta është se nuk
prisja diçka të tillë në tre ndeshjet
e shkuara, pasi ishte hera e parë që
ftohesha në kombëtaren e madhe. Po
paraqitesha shumë mirë në stërvitje
dhe trajneri më dha mundësinë të
bëja ëndrrën time realitet. Më i riu
që luaj me Shqipërinë? Sigurisht që
ndihem shumë mirë dhe jam shumë
i lumtur. Më motivon që të vazhdoj
të punoj shumë, të stërvitem dhe të
përmirësohem si lojtar”. Lojtarët me
të cilët krijoi më shumë shoqëri-“Me
Hysajn e Napolit dhe Kumbullën e
Romës jam afruar më shumë. Në
përgjithësi jemi të gjithë miq, qëndroja me të gjithë dhe më kanë mirëpritur dhe më kanë trajtuar si të barabartë. Më ndihmuan të përshtatem

sa më shpejt dhe ishte një përvojë
e paharrueshme për mua. Jam bërë
shumë mik edhe Strakoshën. Ai edhe
Laçi më ndihmuan shumë dhe më
këshilluan. Të dy janë djem të mirë.
Ata flasin edhe greqisht, ndaj edhe
u afruam shumë. I falënderoj dhe u
uroj më të mirën”, u shpreh Mitaj.
Sadiku ulet në stol, shkak
penalltia e humbur
Aventura e Armando Sadikut në
Bolivi nuk është duke shkuar sipas
parashikimeve. Në katër ndeshje
me ekipin e Bolivar, sulmuesi i kombëtares nuk ia ka dalë të gjejë rrugën
e rrjetës teksa ka shpërdoruar shumë
mundësi. Por, më flagrantja ishte në
takimin e javës së kaluar ku shqiptari
humbi një 11-metërsh, që për fat të
mirë nuk ndikoi në rezultatin e sfidës

5 vite në FIFA dhe UEFA, futbolli
kosovar me arritje të shkëlqyera
Dje u mbushën plot 5 vite që
Kosova është anëtare me të drejta
të plota në UEFA. Dardanët kanë
vuajtur dhe punuar shumë derisa
ia arritën këtij qëllimi, ndërsa një
nga bashkëpunëtorët dhe promotorët për anëtarësimin në komunitetin më të madh në futbollin
Europian, ka qenë edhe FSHF
me në krye presidentin Armando
Duka. Ky i fundit, në një reagim
ka theksuar se është krenar që ka
kontribuar në këtë proces, ndërsa
ka një falënderim dhe mirënjohje
për të ndjerin, Fadil Vokrri. “Sot
është një datë historike për futbol-

lin kosovar dhe Federatën e Futbollit të Kosovës. 5 vite më parë
Kosova u pranua si anëtare me
të drejta të plota në UEFA gjatë
Kongresit të 40-të, duke shënuar
kështu një arritje të madhe në
arenën ndërkombëtare. Dua të
shpreh urimet më të sinqerta për
FFK-në, presidentin Agim Ademi
dhe të gjithë aktorët e futbollit
në Kosovë në këtë përvjetor të
pestë. Ndihem mirë teksa shoh që
futbolli kosovar ka bërë hapa të
mëdha përpara, duke u rritur dhe
duke u përfaqësuar gjithmonë e
më mirë edhe ndërkombëtarisht.

Federata Shqiptare e Futbollit
është krenare për kontributin që
ka dhënë në këtë proces historik
dhe do të vazhdojë të bashkëpunojë ngushtë me vëllezërit
tanë të FFK për të çuar përpara
projekte të mëdha në të mirë të
futbollit. Falënderim e mirënjohje përjetë edhe për ish-presidentin e ndjerë të FFK, legjendën
Fadil Vokrri, pa kontributin e të
cilit kjo ngjarje historike do të
ishte e pamundur. Urime edhe
një herë Federatës së Futbollit
të Kosovës në këtë ditë të shënuar!”, shkruan Duka.

dhe pesha e fajit u zvogëlua. Megjithatë, kjo penallti e humbur nuk
është kaluar pa një “ndëshkim” për
Sadikun, pasi në takimin e mbrëmshëm të Bolivar ndaj Tomajapo,
29-vjeçarit nuk iu rezervua asnjë
minutë lojë. Sadiku e kaloi duke
e ndjekur të gjithë 90-minutëshin
nga stoli, ndërsa ekipi i tij fitoi me
rezultatin 2-0. Kështu, sulmuesi e ka
marrë leksionin dhe duhet të nisë të
reagojë nga ndeshja e ardhshme, për
të mos e bërë këtë aventurë të re në
karrierë një dështim.
Kumbulla nuk e kalon
plotësisht dëmtimin, i mungon
Romës në Europa League
Marash Kumbulla zbriti mbrëmjen e djeshme titullar me Romën në
ndeshjen që këta të fundit luanin,
ndaj Sampdorias. Mbrojtësi i kombëtares kishte munguar prej disa
javësh si pasojë e një dëmtimi në gju,
në kohën kur ishte i grumbulluar me
Shqipërinë. Mirëpo, kur u mendua
se gjithçka ishte lënë pas, Kumbulla
shfaqi sërish shqetësime dhe u detyrua
të zëvendësohej në minutën e 63-të. Në
fakt, mbrojtësi ndjeu shqetësime prej
pjesës së parë teksa pati një duel me
Thorsbi dhe gjuri bëri të shqetësohej
stafin teknik që për disa minuta u kujdes për të. Por, në pjesën e dytë, Kumbulla u dorëzua teksa pati probleme në
shpinë dhe u zëvendësua nga Ibanez,
ndërsa tashmë lojtari i kombëtares do
të humbasë edhe ndeshjen e së enjtes
në Europa League ndaj Mançester
Junajtid, teksa mbetet për t’u kuptuar
koha e rikthimit në fushë.

SULMUESI

Muriqi mund ta braktisë
Lacion, mund të kthehet
tek Fenerbahçe
Sulmuesi i Përfaqësueses së
Kosovës, Vedat Muriqi, mund të kthehet të luaj sërish në Fenerbahçe. Gazeta turke“Sabah”ka zbuluar një bisedë
telefonime në mes drejtorit sportiv të
Fenerbahçes Emre Belozoglu dhe Muriqit. Siç raportohet, Muriqi i ka thënë
Belozoglut se është gati të kthehet te
Fenerbahçe. “Unë nuk mund të gjeja
ambientin që doja. Nuk ka kuptim
të këmbëngulësh më shumë. Nëse
dëshiron të më shohësh përsëri, unë
jam gati”, raportohet t’i ketë thënë
Muriqi drejtorit sportiv Belozoglu.
“Sabah”po ashtu bën të ditur të hënën
se Fenerbahçe mund ta marrë Muriqin
në formë huazimi dhe më pas ta blejë
kartonin. Gjithçka mund të ndodhë.

MESFUSHORI

Shaqiri, “mëngjërashi
më i mirë” i Liverpulit
Bashkëlojtarët e Xherdan Shaqirit tek Liverpuli janë të impresionuar
me këmbën e majtë të kosovarit. Në
një intervistë për “Sky”, mesfushori
Aleks Okslade-Çamberlein dhe
mbrojtësi i majtë, Andi Robertson,
është dashur të përgjigjen me “e
vërtetë”apo“jo e vërtetë”në pyetjet që
u janë bërë. Kur intervistuesi ka thënë
se Robertson ka të majtën më të mirë
në Liverpul, dy futbollistët nuk janë
pajtuar. Robertson së pari ka prekur
shenjën “e vërtetë”, por ka ndërhyrë
Okslade-Çamberlain: “A po thua se
ke të majtë më të mirë se Shaqiri?”.
“Të dy janë pajtuar se Shaqiri është
majtaku më i mirë në ekipin e Liverpulit. As Mohamed Salah nuk mund
të matet me të”, shkruan “20min.ch”.

TË RINJTË

Vllaznia U-21 ia bën
8 me 2 Turbinës,
titulli më pranë
Vllaznia U-21 ka marrë një fitore
tenistike dje, duke mundur me rezultatin 8-2 skuadrën eTurbinës së Cërrikut,
në një ndeshje që ka folur vetëm për
skuadrën kuqeblu që synon titullin këtë
sezon dhe në gjirin e vete ka shumë
lojtarë të talentuar që kanë qenë pjesë
edhe e grupit të Superiores. Ka spikatur Çoba për skuadrën e Vllaznisë me
katër gola të shënuar, dopietë e Stafës
si dhe nga një gol Hoxha e Radovani.
Ndërsa për skuadrën mike nga Cërriku
kanë realizuar Kamxhiu në të 2’ dhe
Brako në të 80-tën minutë me anë të një
penalltie. Duhet theksuar se skuadra
e Vllaznisë ka në gjirin e vet shumë
lojtarë që premtojnë dhe që janë një e
ardhme e sigurt për skuadrën e parë.
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Grupi “Coldplay” vjen me
këngën e re “Higher Power”
Grupi “Coldplay” është i njohur për këngët
ndër vite. Por po i rikthehet muzikës me
këngën e re “Higher Power”, e cila do të lançohet më 7 maj. Bendi i njohur britanik i përbërë
nga Chris Martin, Jonny Buckland, Guy Berryman dhe Will Champion, është bërë bashkë
me producentin Max Martin në realizimin e
këngës së re. Lajmi i mirë u konfirmua përmes
një mesazhin në Twitter, ku shkruhej: “Kënga
“Higher Power” është krijuar spontanisht në
fillim të vitit 2020. Ajo vjen e prodhuar nga
Max Martin i cili është një mrekulli e vërtetë e
universit. Projekti jonë i ri muzikor lançohet të

premten më 7 maj”. Duket se anëtarët e bendit
“Coldplay” kanë qenë mjaft të angazhuar gjatë
karantinës duke incizuar këngë të reja, e që
besohet se do të përfshihen në një album, titulli i
së cili thuhet se do të jetë“Music Of The Spheres”.
Ky do të jetë albumi i nëntë i grupit i incizuar në
studio dhe pritet të lançohet nga fundi i këtij viti.
Ndërkohë“Coldplay”besohet se do të performojë
në ceremoninë e sivjetme “BRIT Awards”, e cila
mbahet në fund të këtij muaji. Ndër artistët e
tjerë që e kanë konfirmuar pjesëmarrjen në këtë
ngjarje janë: Dua Lipa, Pink, Rag’N’Bone Man,
Olivia Rodrigo dhe të tjerë.

FJALEKRYQI SOT

Ellie Goulding sjell
në jetë fëmijën e parë

Këngëtarja britanike Ellie
Goulding është bërë nënë.
34-vjeçarja e solli në jetë fëmijën e parë me bashkëshortin
Caspar Jopling, i cili edhe e
konfirmoi lajmin e gëzuar
përmes një postimi në Instagram. Krahas një fotografie të
luleve, Jopling shkroi: “Nëna
dhe foshnja janë mirë me shëndet dhe shumë të lumtur. Po
ndihem jashtëzakonisht mirënjohës. Unë asnjëherë nuk i
adresohem vëmendjes publike
që vjen me punën e gruas sime
Ellie, por gjatë këtij momenti
magjik dhe personal për ne
të dy, do ta vlerësonim shumë
nëse do të mund ta shijonim
privatësinë tonë si familje. Faleminderit”. Ndërkohë, së fundmi
Ellie e bëri të ditur lajmin se
ka pranuar këshilla të mrekullueshme të shtatzënisë nga mikeshat e saj, princesha Eugenie dhe
pop ylli amerikan Katy Perry,
të cilat po ashtu së fundmi janë
bërë nëna për herë të parë.

HORIZONTAL

VERTIKAL

1-Tërësia e mjeteve të rënda luftarake 7-Ato makarona italiane janë
të cilësisë së lartë 12- Ashtu është mjedisi i bregdetit 13- Aziz, shkrimtar
turk 14- Shuma e përgjithshme, i pashquar 15- Tundet sa andej e këtej
16- Fill i hollë pambuku 17- Në dialektin korçar kështu i thonë shalqinit
19- E hidhur zeher 20- Medikament për pastrimin e sobës 21- Është
koshi me thupra për rrushin e mbledhur 22- Është shkrimtar indian
autori i "Gjylistani dhe bostani" 23- Shkencëtarja franceze me origjine
polake Kyri 24- I vihet qeve në qafë kur janë në qerre 25- Janë lartësira
ndërmjet Palestinës dhe Izraelit 26- Është krahinë në veri 27- Ka qenë
feudal polak i paraluftës 28- Vendqëndrim i anijeve 29- Është mundje
kineze 31- Agjensi Transporti 32- Është pronë shtetërore 33- Kanani
tek filmi "Shtigje lufte" 34- Është ekip futbolli i Vjenës 35- “... Godunov" një opera e Çajkovskit 36- I thonë lëngut të nxjerrë nga kokrrat
e dellinjës, ka efekt mjekues 37-Merret me mend.

1- Dushman, kundërshtar 2- Njeri që flet me qesëndi, me tallje 3- Romaku është
paraardhësi i tij 4-Ndryshe për brokën e ujit, mbrapsh 5- Çdo aktor e ka një të tillë
kur luan në skenë 6- E ka fundin një qafir 7- Laveri, mjeshtri i klarinetës 8- Atje
bëhen dyluftimet e gladiatorëve 9- Ka edhe një të tillë fetar 10- Largohu 11- Mungesë
e theksuar gjaku 13- Ka për kryeqytet Estonia 14- Erë e fuqishme dhe shkatërrimtare
15- Kokona, shkrimtar, njihet edhe si formuluesi i fjalorit frëngjisht 16- Mineral me
ngjyrë të verdhë, përdoret për prodhimin e H2SO4, sapunit etj. 18- Janë kandrra që
dëmtojnë rrobat, shumës 19- Është roje pylli 20- Vend i varur administrativisht nga
një shtet tjetër që e ka mundur në luftë 22- E fortë, e qëndrueshme 23-Vajza që qëndisi
flamurin e I.Qemalit 25- Ulje mbi gjunjë 26- Titull fetar në hierarkinë myslimane 27Masë gjatësie, sa largësia ndërmjet dy duarve me krahë të shtrirë plotësisht 28- Fadili,
specialist tek sigurimet shoqërore 29- Është letër me figurë tek bixhozi 30- Grup drejtues në një dikaster apo ndërmarrje 32- ... Spencer 33- Edmondi tek filmi "Si gjithë të
tjerët" pa të fundit 34- Ish-futbollisti shkodran Ragami në inic. 35- Banka Ushtarake.
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Xhamat e thyer

Një burrë, i cili po punon në
kopshtin e tij, papritur sheh një
fëmijë, i cili po gjuan me gurë
drejt xhamave të serës. Vrapon
menjëherë pas fëmijës dhe pasi e
ka kapur prej veshi i thotë:
- Tani të mësoj unë, se si të
hedhësh gurët në serën time.
Fëmija për çudi tepër i qetë i
përgjigjet:
- Do të më pëlqente një gjë e
tillë. Sepse kam gjuajtur dhjetë
herë dhe kam goditur në shenjë
vetëm dy herë.

Polici
dhe shefi

Policin dhe shefin i zë nata në
një hotel. Kur shkojnë tek pronari i
hotelit polici dëshironte të ngrihej
herët në mëngjes dhe e porosit
pronarin ta zgjojë. Sapo zbardh
dita, pronari i hotelit e zgjon
policin, por në atë moment nuk
kishte drita dhe polici ngaqë ishte
errësirë vesh rrobat e shefit të vet.
Kur hipën në tren shikon veten në
pasqyrë dhe thotë me vete:
- Oh sa budalla, ky pronari
i hotelit. Në vend që të më zgjonte mua nga gjumi, ka zgjuar
shefin tim.
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Francë, 15 vullnetarë 40 ditë të izoluar në një shpellë
Në mënyrë vullnetare 15 njerëz
qëndruan 40 ditë izolim në një shpellë,
kjo si pjesë e eksperimentit shkencor.
Pas 40 ditësh ata dolën nga shpella e
errët në Francën Jugperëndimore. Për
shumë prej tetë burrave dhe shtatë
grave, koha ka shkuar më ngadalë në
thellësitë e errëta të shpellës Lombrives
në Pirinejet franceze. Eksperimenti
është organizuar për t’u ndihmuar
studiuesve ta kuptojnë, se si njerëzit
mund t’u përshtaten ndryshimeve drastike në kushtet dhe ambientet e jetës.
Udhëheqësi i projektit, Christian Clot,
tha se në fillim anëtarët e ekipit kishin
cikle të desinkronizuara të gjumit. Grupi
jetoi dhe eksploroi shpellën si pjesë e
projektit“Deep Time”.

Përgjigjet e fjalëkryqit

Leon modeli më i
shitur i markës Seat
Leon është modeli më i shitur i markës
spanjolle Seat, dhe siç duket kjo veturë do
ta mbajë këtë titull dhe në vitet që vijnë.
Janë disa nga elementet që e bëjnë të
kërkuar nga klientët, të dhëna të nxjerra
pas një testimi të versionit 2.0 TDI me 150
kuaj fuqi. Leon arriti në rrugët botërore në
mënyrë krejt ndryshe. I sigurt me pamjen
dhe forcën e tij, pushton kudo që shfaqet.
Thjesht kur e shihni, uleni në të, e ndizni
motorrin dhe menjëherë dashuroheni me
gjithçka që ofron. Leon ofron shumë, dizajn të jashtëm inovativ, ulëse të rehatshme,
panel instrumentesh të përsosur, të thjeshtë
dhe të dizajnuar saktësisht, komoditet,
hapësirë të gjerë të bagazhit, etj.

Fjalëkryq i shifruar

HOROSKOPI

HOROSKOPI

HOROSKOPI

HOROSKOPI

Dashi

Demi

21 mars 20 prill

21 prill – 21 maj

Ky do të jetë një muaj i
rëndësishëm për dashurinë,
madje edhe ata që janë përballur me një krizë tani do të kenë
shanse të reja. Në punë mund
të përjetoni një farë tensioni.
HOROSKOPI HOROSKOPI
`
Peshorja
23 shattor-22 tetor

Është një ditë pozitive,
në këto orë Mërkuri do të
kthehet i favorshëm. Duke
mos përjashtuar një favor
nga një koleg, disa projekte
do të rinisin shpejt.

Nëse keni qenë në një
marrëdhënie konfliktuale
për disa kohë, sot gjërat do
të ndryshojnë. Në punë ju
duhet, që të rishikoni strategjitë tuaja.

Sot mund të debatoni
me dikë, Hëna disonante
sjell dyshime në dashuri. Në
punë gjithçka duket e qetë,
por tregoni kujdes sot me
shpenzimet.

VERTIKAL

1- Ato i akordon banka jonë dhe botërore
5- Qytezë e Korçës 9- Një vepër madhore e Gjon
Buzukut 11- Automjetet e Shqipërisë 13- E hidhur
për italianët 14- Sokoli gazetar në inic. 15- Njëlloj
si zili apo nakar, pa të fundit 17- Letra e parë më
me vlerë 18- Gazeta që ke në dorë 19- Ai drejton
një manastir 21- Flokët e kalit 22- Një lloj sporti 23Njësi e vogël e shitjeve të rrobave të gatshme 24- I
thonë edhe ndryshe bakrit 26- Jashin, ish-portieri
legjendar rus 27- Gojëdhënë, legjendë 28- Janë
njerëz të një gjaku 30- Ka edhe një të tillë fetar 32Instituti amerikan 33- Kryesundimtar i një krahine
në kohën e sulltanit 35- Automjetet Ushtarake 36Është makinë metalprerëse 38- Zogjve harabela
u thonë ndryshe edhe ... shumës 40- Ish-aktorja
italiane ... Beti 41- Hoxha ..., ish-filozof shqiptar,
astronom dhe matematicien (1811-1881) 43- Janë
bimë pa rrënjë që rriten në ujë 45-Janë 114 kapitujt e Kuranit 46- Kush? Ital. 47- Melyshi, heroi
i heshtur 49- I thonë myzeqarit me përkëdhelje
50- Ndërmarrje Ndërtimi 51- Laveri, mjeshtri i
klarinetës 53- Ndërmarrje Industriale 54- Lëndë
që prodhohet nga gjëndrat me sekrecione të
brendshme, ndikon në proceset e organizmit 56Drejtimi 57- Janë njëlloj si iniciativat.

1- Ato pa lidhje nuk kanë kuptim në një
shkrim 2- Ndërmarrje Minerale 3- Bukuroshja e Butrintit 4- Agolli e skenës 5- Kyri
shkencëtare franceze me origjinë polake
6- Ish-tip autoveture rumune 7- Literaturë
Italiane 8- Zinxhiri i orës së xhepit 10- Krahinë
në veri 12- Një shtet i vogël në Afrikën Perëndimore 14-Shteti që ka për kryeqytet La Paz
16- Djall, shejtan 18- Xhaketë 20- Kompani
e telefonave celularë në Itali 21- ... Qezari, i
Romes së lashtë, strateg 25- E ka simbolin kimik Si 27- Më shumë se shok 28- Këngëtarja
Zyberi 29- Njëlloj ai zakon apo tabiat 31- Së
bashku 33-Të krishterë 34- Fshat ne krahinën
e Bradasheshit në Elbasan 36 Filmi artistik
“... të bardha”37- Takije prej cohë që mbajnë
myzeqarët në kokë 38- Ka për kryeqytet Estonia 39- Sundimtar që qeveris me dhunë si
Pinoçeti 40- Një fshat iTiranës në rrugën për
Krujë 42- Ish-këngëtarja popullore Doda
44- aktori Gjon ..., pa të fundit 47- Qeveria
e fshatit 48- Qytet bregdetar në Francë, një
gji karakteristik 51- Njeri shumë i pasur
52- Njëlloj si egoja 54- Hëna, pa të fortat
55- Element Satirik.

HOROSKOPI

Binjakët
Këtë kohë mos nënvlerësoni takimet e reja, që ju
dalin para. Në punë shumë
po shqyrtojnë përsëri detyrat e tyre, suksesi nuk do
të dështojë.

Nëse një dashuri nuk
funksionon, ju mund të
dëshironi të sqaroheni. Nëse
bëni një biznes të pavarur
duhet të shikoni të ardhmen
me më shumë shpresë.

HOROSKOPI

22 qershor- 22 korrik

Janë ditë premtuese
për dashurinë. Në punë
jeni duke folur për projekte
afatgjata, por tregoni kujdes me ata që ndërhyjnë
në gjërat tuaja.

HOROSKOPI HOROSKOPI
Shigjetari
22 nëntor-21dhjetor

HOROSKOPI

Gaforrja

22 maj- 21 qershor

HOROSKOPI HOROSKOPI
Akrepi
23 tetor – 21 nëntor

HOROSKOPI

HORIZONTAL

HOROSKOPI
Bricjapi

Me dikë që ju pëlqen,
do të jetë e mundur të bëni
plane për të ardhmen. Në
punë, ditët e fundit kanë
qenë pak problematike për
paratë.

Luani

Virgjëresha

23 korrik – 22 gusht

22 gusht-22 shtator

Ju jeni paksa i trazuar,
por mos tërhiqni polemika
të panevojshme në dashuri.
Sa i takon punës është një
periudhë stimuluese për ju,
vëmendje dhe te projektet.

HOROSKOPI

22 dhjetor – 21 janar

HOROSKOPI

Ju duhet akoma pak
durim, nga sot gjërat do të
ndryshojnë. Në punë mund
të ndodhë të diskutoni ose
të mos ndiheni rehat, keni
mundësinë të reflektoni.

HOROSKOPI
Ujori

Peshqit

22 janar –1 9 shkurt

20 shkurt – 20 mars

Më në fund një ditë
pozitive për ndjenjat, Hëna
është në shenjën tuaj. Në
punë, nëse jeni impulsiv
mund të rrezikoni, bëni
kujdes.

Nga sot Mërkuri është
kundër jush dhe mund të
ketë probleme në dashuri.
Në punë këto ditë nuk përjashtohet një ndryshim, që
do të sjellë favorizim.
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Konte elozhe Interit për titullin, por e
ardhmja e tij në krye të zikaltërve e paqartë
Trajneri ka vlerësuar me notë maksimale shpirtin e grupit dhe aftësinë e Interit për
të lënë pas krahëve dështimet në Europë. E ardhmja e Kontes ende e pasigurt
Adriatik BALLA

I

nteri e fitoi titullin kampion
në Serie A, duke i dhënë
fund dominimit 9-vjeçar të
Juventusit. Ishte një sukses
i merituar për zikaltrit, por edhe
për trajnerin Antonio Konte, të
cilët përfunduan në mënyrën
më të mirë një sezon të nisur jo
dhe aq mirë. Pra, Interi u rikthye
të triumfojë në kampionat plot
11 vite pas tripletës së famshme
me Murinjon dhe e bëri këtë
4 javë para fundit të Serisë A,
ndërsa Antonio Konte zgjodhi
një lidhje direkte në “Rai 2” për
të ndarë emocionet e para të
këtij suksesi. Tekniku zikaltër
pranoi se ndonëse është titulli
i pestë që fiton në karrierë, ky
me Interin është më i veçanti
për rrethanat si ka ardhur,
teksa shprehet i lumtur që do të
kalojë një fund sezoni të qetë.
“Jemi shumë të kënaqur për
këtë arritje, për vete dhe për
tifozët tanë, ndaj do të jemi më
të relaksuar këtë fund sezoni.
Në aspektin personal ishte një
arritje e jashtëzakonshme, pasi
pranova të vij te Interi në një
moment të komplikuar dhe
për më tepër, në rivalin kryesor
të Juves, ku unë kam kaluar
shumë vite karrierë si futbol-

list e trajner. Hasa në situata
shumë të vështira, por pranova
sfidën dhe punova me përulësi,
ndaj mundi u shpërblye”, tha
Konte. Ky ka qenë një sezon
mjaft i komplikuar për zikaltrit,
pasi verën e kaluar presidenti
Zhang njoftoi për pezullimin
e projektit të nisur, ndërsa
lojtarët kanë ende rroga të
pa marra, megjithatë Konte
evidenton një tjetër moment
si pikë kthese. “Mendoj se eliminimi nga Liga e Kampionëve
ishte edhe pika e kthesës. Aty
pati shumë kritika, disa edhe
të padrejta, por djemtë ia dolën
t’i kthejnë në burim force dhe

karikimi për të bërë mirë. Nuk
ishte aspak e lehtë, por këta
djem i treguan të zotë për t’u
shndërruar në një grup kompakt”, u shpreh trajneri zikaltër.
Në një sukses meritë kanë të
gjithë dhe këtë e thekson edhe
Konte, që nuk veçon asnjë nga
të tijtë, ndërsa për të ardhmen
pranon se gjithçka do të diskutohet në momentin e duhur
me drejtuesit e skuadrës. “Do
të ishte e padrejtë që të veçoja
emra në një moment feste, edhe
për faktin që në një rrugëtim
të gjatë drejt suksesit, të gjithë
kanë dhënë kontributin e tyre.
Sa i përket të ardhmes, do të

CHAMPIONS

Sot në mbrëmje, do të luhet gjysmëfinalja e kthimit mes
Mançester Sitit dhe Paris San Zhermen, një sfidë që vlen për finalen e madhe të UEFA Champions
League. Sulmuesi Kilian Mbape
është përfshirë në skuadrën e Paris
San Zhermen për ndeshjen e kthimit
gjysmëfinale në Ligën e Kampionëve
kundër Mançester Siti të martën.
Sulmuesi francez ishte në dyshim
për ndeshjen në Etihad Stadium,
pasi e kishte një dëmtim në pulpën e

Mbape gati
për duelin me
Sitin, zbulohet
11-shi i PSG-së
MBROJTËSI

Reali do të përballet këtë
të mërkurë me Çelsin në duelin e kthimit gjysmëfinal të
Ligës së Kampioneve. Por do
të ketë një mungesë shumë të
rëndësishme. Kështu, Rafael
Varane do të mungojë në
ndeshjen e dytë gjysmëfinale
ndërmjet Çelsit dhe Real Madridit. Mbrojtësi francez ka
pësuar një lëndim muskulor
që do t’ia pamundësojë të paraqitet në këtë takim. Lajmi
është konfirmuar edhe nga
klubi spanjoll. “Pas testeve
të kryera Varane nuk do të
jetë i gatshëm të paraqitet
në takimin ndaj Çelsi shkaku i lëndimit të muskulit të

CMYK

djathtë”, thuhet në njoftimin
e klubit.Varane pritet t’i mungojë madrilenëve së paku dy
javë. Çelsi-Real Madrid luhet
të mërkurën në orën 21:00.

mosë një të re me verdhekuqtë,
megjithatë brenda muajit maj
pritet të vijë edhe prezantimi
zyrtar i tij në pankinën e Romës.
Presidenti i kryeqytetasve, Friedkin shqyrtoi disa alternativa për
stolin, por në fund ngulmoi për
Sarrin, një trajner i aftë të ndërtojë skuadra që luajnë futboll të
shpejtë e të bukur, dhe për më
tepër një njohës perfekt i Serisë
A. Ndërkohë trajneri aktual i
verdhekuqve, Paulo Fonseka
ka pranuar se këto janë javët
e fundit në pankinën e Romës
dhe sezoni i ardhshëm mund
ta gjejë në kampionatin anglez,
ku kërkohet nga disa skuadra
të njohura.

Skuadra e plotë e PSG-së për ndeshjen me Mançester Siti. Portierë: Kejlor
Navas, Serxhio Riko, Mathyas Randriamamy, Janis Saidani. Mbrojtës:
Colin Dagba, Alesandro Florenzi,
Theo Bakker, Marquinhos, Presnel
Kimpembe, Layëin Kurzaëa, Abdou
Diallo,Thilo Kehrer. Mesfushorë: Leandro Paredes, MarcoVerrati, Danilo
Pereira, Rafinha Alcantara, Ander
Herrera, Julian Draksler. Sulmues:
Moise Kean, Kilian Mbape, Mauro
Ikardi, Pablo Sarabia, Nejmar.

VENDIMI

Laporta: Kam ende besim
tek skuadra, e duam titullin
Presidenti i Barcelonës,
Joan Laporta, u shfaq i kënaqur me fitoren e Barcelonës
me rikthim 3:2 kundër Valencias të dielën dhe pret që
ajo ta fitojë titullin në kampionatin spanjoll. Fitorja e
mbrëmshme nënkupton se
Barcelona e ka në dorë fatin e
vet në garë për titull në katër
ndeshjet e mbetura. “E kam
thënë edhe para ndeshjes me
Valencian se, nëse i fitojmë
pesë ndeshjet e mbetura, do
ta fitojmë ligën.Tani nuk janë
më pesë, kanë mbetur katër
ndeshje për ta fituar titullin.
Kam besim në ekipin tonë”,
tha Laporta. Ndeshja e ard-

Pas vetëm një sezoni pushim, Maurizio Sarri pritet të
rikthehet menjëherë të drejtojë
në Serinë A, pasi ka arritur marrëveshjen me klubin e Romës
dhe sipas mediave italiane,
tashmë mungon vetëm firma,
që pritet të vijë në fund të sezonit.
Gjatë fundjavës ka pasur një
takim mes menaxherit të Sarrit, Fali Ramadani dhe drejtorit
sportiv të Romës, Tiago Pinto,
të cilët kanë rënë dakord për të
nënshkruar për dy sezone, me
një pagë prej pak më tepër se
4 milionë eurosh në sezon, plus
bonuset. Tashmë trajneri Sarri
do të duhet të zgjidhë kontratën
me Juventusin, para se të fir-

këmbës. Megjithatë, PSG-ja e pushoi
atë për ndeshjen e fundjavës në Ligue
1 kundër Lens dhe fituesi i Kupës së
Botës duket i gatshëm për t’u rikthyer
në fushë tani.Trajneri Mauricio Poçetino nuk e ka gati asnjë mungesë para
takimit me Sitin, me Juan Bernat i
vetëm lojtar me përvojë që mungon
shkaku i lëndimit të gjurit. PSG-ja e
humbi 2:1 ndeshjen e parë në shtëpi
dhe do ta ketë një mal për ta kapërcyer në mënyrë që ta arrijë finalen e
dytë radhazi në Ligën e Kampionëve.

DEKLARATA

Varane dëmtohet, humbet
duelin e kthimit me Çelsin

STAFI/

kemi mundësi të flasim në fund
të sezonit.Tani të festojmë këtë
arritje dhe të respektojmë kampionatin, pasi ka ende edhe 4
ndeshje”, u shpreh Konte. Ndërkohë, mesfushori Arturo Vidal
ishte një përforcim i rëndësishëm për Interin në fillimin
e këtij sezoni, teksa trajneri
Antonio Konte këmbëngulte
për kilenin, duke pasur besimin
se eksperienca e tij do të ishte
e rëndësishme. Por, përveç kontributit në fushë,Vidal duket se
i ka sjellë edhe fat Interit, pasi
mesfushori sa i përket titujve në
kampionatet kombëtare ku ka
luajtur ka fituar në nëntë nga
dhjetë raste. Gjithçka ka nisur
me Juventusin në vitin 2011,
aty ku Vidal fitoi katër herë
titullin, ndërsa vazhdoi më pas
nga 2015 deri në vitin 2018, ku
u shpall kampion tre herë me
Bajern Mynih. Ndërkaq, në
verën e vitit 2018, Vidal i bashkohet Barcelonës dhe në 2019
fiton La Ligën. I vetmi sezon
“bosh”i Vidal është viti 2020 ku
nuk përsëriti suksesin me Barcelonën. Megjithatë, pas një viti
tashmëVidal ka fituar një tjetër
titull, pikërisht këtë me Interin,
i nënti në dhjetë kampionatet e
fundit mes Italisë, Gjermanisë
dhe Spanjës.

Sarri arrin marrëveshje
dyvjeçare me Romën,
zyrtarizimi së shpejti

hshme dhe mbase vendimtare
për Barcelonën do të jetë të
shtunën në “Camp Nou”, ku
e pret liderin e tanishëm, Atletiko e Madridit.

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

Finalja e Europa League
do të luhet me tifozë
Një nga aktivitetet m,ë
të rëndësishme të UEFA-s
për klube është dhe Liga e
Europës. natyrisht, aktiviteti
kryesor është Champions, por
edhe Europa League ka cilësi
dhe tërheq mjaft vëmendje,
plus që janë rritur të ardhurat për fituesit. Ndërkohë,
mësohet se finalja e Europa
League do të zhvillohet më
datë 26 maj në Gdansk të Polonisë. Fituesi mes Mançester
Junajtid-Roma dhe Vilareal-Arsenal do të përballet për
trofeun e garës së dytë më
prestigjioze në Evropë. UEFA
sot ka njoftuar se do të lejohet
një numër i kufizuar i tifozëve

në stadium. 25% e kapacitetit
të stadiumit do të lëshohet për
tifozët, që në numër i bie rreth
9.500 persona. Ky është lajm i
mirë për futbollin.
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