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KRIZA
ZGJEDHJET

Anëtarët e propozuar nga PS kanë vendosur të vijojnë përgatitjet për 30 qershorin

KQZ nuk pranon dekretin e Metës:
Akt nul ligjor dhe i pazbatueshëm
Kryetari i komisionit, Klement Zguri u largua nga mbledhja
Komisioni Qendror i

Zgjedhjeve nuk e ka
marrë në konsider-

atë dekretin e ri të Presiden-
tit të Republikës, Ilir Meta,
për anulimin e dekretit të
mëparshëm që përcaktonte
30 qershorin ditën e mbaj-
tjes së zgjedhjeve vendore.
Në një mbledhje të thirrur
jashtë radhe, anëtarët e pro-
pozuar nga e majta e kanë
konsideruar dekretin e
Metës për anulimin e datës
së zgjedhjeve ligjërisht nul
dhe pa asnjë efekt për ta,
ndërsa kërkuan që të vijojnë
procedurat përgatitore për
mbajtjen e votimeve në 30
qershor. Ndërkohë që krye-
tari i këtij komisioni, Kle-
ment Zguri, kërkoi ndërpre-
rjen e përgatitjeve zgjedhore
në respektim të këtij dekre-
ti të ri, duke theksuar se ai
ishte i detyrueshëm për t'u
zbatuar nga KQZ. Por, në
mungesë të një konsensusi,
ai u detyrua të lërë mble-
dhjen, ndërsa anëtarët e
tjerë vijuan diskutimet nën
drejtimin e nënkryetarit
Denar Biba dhe miratimin
edhe të vendimit për ndarjen
e fondit të lekëve që do u
shpërndahet partive pjesë-
marrëse në zgjedhje.
DEBDEBDEBDEBDEBAAAAATITITITITI

Por, para se të largohej
nga tryeza e mbledhjes, kry-
etari i KQZ-së, Klement
Zguri, u përfshi në një debat
me anëtarët e tjerë, ndërsa
theksoi se kërkesa për të vi-
juar përgatitjet zgjedhore
ishte një sfidë ndaj dekretit
të presidentit. Sipas tij, kjo
nuk është hera e parë që ësh-
të shtyrë data e zgjedhjeve
dhe në të gjitha rastet KQZ
ka pranuar vendimin e
Kreut të Shtetit. "Duket si
një lloj sfide. Nga një anë
kam një dekret që çdekreton
datën e zgjedhjeve përmes
një dekreti dhe tjetra kërke-
sa e dy kolegëve, sfida në
raport me vlefshmërinë e
dekretit. Ka një hierarki lig-
jore. Personalisht në 22 vite
që e kam thënë, e them edhe
një herë, nuk më ka rasti-
sur të ndodhem në një situ-
atë të tillë, të vëmë në dis-
kutim një dekret të presi-
dentit. Ka ndodhur e njëjta
gjë edhe më parë. Janë tri
raste që presidentët kanë
çdekretuar dekretet e tyre

Sekretari i përgjiths
hëm i PD, Gazment

Bardhi, ka reaguar pas
vendimit të KQZ-së që ven-
dosi ta refuzojë dekretin e
Presidentit Ilir Meta, për
shfuqizimin e datës së
zgjedhjeve. Shpallja e pav-
lefshme e dekretit të presi-
dentit, sipas tij është shpër-
dorim i turpshëm i detyrës
nga ana e KQZ-së. Bardhi
nëpërmjet një komenti në
rrjetet sociale ironizoi ven-
dimin qëndrimin e KQZ-së,
duke theksuar se ata që
japin argumente kundër
dekretit, më parë kanë de-
klaruar se Kushtetuta
mund të ndryshojë dhe me
akt normativ të qeverisë.
"Mos u habisni! Mos u
skandalizoni nga shpër-

SOCIALISTËT
Socialistët besojnë se
KQZ-ja në bazë të Kodit
të Procedurës
Administrative mund ta
marrë në shqyrtim
vlefshmërinë e dekretit të
ri të Metës. Sipas tyre,
më pas kjo vendimmarrje
mund të çohet edhe në
Kolegj Zgjedhor. Por
përveç kësaj rruge,
ekspertë ligjorë të PS-së
e konsiderojnë edhe
Gjykatën Administrative
si një hallkë që mund të
marrë në shqyrtim
vlefshmërinë e dekretit
të presidentit.

dhe kanë vendosur një datë
tjetër. Nuk dua të futem janë
apo jo në të drejtën e tyre,
unë besoj që duhet t'i bin-
demi një dekreti", tha Zguri.
Më tej ai shtoi se KQZ-ja
nuk ka kompetencë që të
shqyrtojë vlefshmërinë e një
dekreti, por vetëm ta zbatojë
atë. "Nuk dua të gjykoj ko-
mpetencën e presidentit.
Nuk jam Gjykatë Kush-
tetuese të vlerësoj është apo
jo i ligjshëm dekreti i presi-
dentit. Për mua është de-

tyruar dhe duhet të respek-
toj dekretin e tij", tha Zguri
ndërsa u largua nga mbledh-
ja. Por, largimi i tij nuk ka
ndërprerë zhvillimin e
mbledhjes, pasi drejtimin e
mori nënkryetari Denar
Biba, i cili në fjalën e tij ar-
gumentoi se akti i presiden-
tit ishte i pavlefshëm dhe se
KQZ-ja ka detyrimin të zba-
tojë vetëm dekretin e parë.
"Nuk ka hierarki mes nesh
dhe presidentit. Ne jemi or-
gane të ndryshme. Presiden-

ti ka nxjerrë dekretin për
zhvillimin e zgjedhjeve:
'Zgjedhjet të zhvillohen më
30 qershor 2019'. Ky dekret i
dytë është një akt i pavlef-
shëm sipas Kodit të Proce-
durës Civile. Praktikisht de-
kreti i sotëm bie ndesh me
parimin e ligjshmërisë, ku
thuhet se organet publike
ushtrojnë detyrat brenda
kompetencave të tij. Nxjer-
rja e dekretit është brenda
kompetencave të presiden-
tit, por ai nuk mund të anu-

lojë apo të mos caktojë fare
një datë zgjedhjesh. Pasi
duke anuluar zgjedhjet e 30
qershorit, Shqipëria është
sot pa një datë zgjedhjesh", -
tha Biba. Pas dhënies së kë-
tyre argumenteve, KQZ-ja vi-
joi vendimmarrjet e saj në
kuadër të zgjedhjeve të 30
qershorit.
DEKRETIDEKRETIDEKRETIDEKRETIDEKRETI

Gjithsesi, ky komision
nuk pati një vendimmarrje
për dekretin në mënyrë të
veçantë, megjithëse social-

istët besojnë se KQZ-ja në
bazë të Kodit të Procedurës
Administrative mund ta
marrë në shqyrtim vlefsh-
mërinë e dekretit të ri të
Metës. Sipas tyre, më pas kjo
vendimmarrje mund të ço-
het edhe në Kolegj Zgjedhor.
Por përveç kësaj rruge, ek-
spertë ligjorë të PS-së e kon-
siderojnë edhe Gjykatën Ad-
ministrative si një hallkë që
mund të marrë në shqyrtim
vlefshmërinë e dekretit të
presidentit.

Zgjedhjet/ OSBE nuk flet më për
30 qershorin: Çështje e brendshme

Pas bërjes fakt të kryer të dekretit për anulimin e
datës së zgjedhjeve, duket se edhe faktori ndërko-

mbëtar ka nisur ta pranojë atë si një realitet të ri. Ndry-
she nga më parë, ku ata shpreheshin të vendosur për
vijimin e procesit zgjedhor, dje ambasadori i OSBE-së në
Shqipëri nuk ka pranuar të flas më për datën 30 qer-
shor, duke theksuar se tashmë përcaktimi i datës së
zgjedhjeve u takon institucioneve shqiptare. "Kryetari
i radhës i OSBE-së bëri një deklaratë shumë të qartë
për këtë javën e shkuar. Ai tha se vendosja e datës së
zgjedhjeve është çështje e brendshme e Shqipërisë. Tani
është çështje e debatit të brendshëm. Kam besimin se
institucionet shqiptare do të gjejnë një vendim të
mençur se cila palë ka argumentin më të mirë ligjor", -
tha Bernd Boschardt. Gjithashtu, edhe sa i përket
nismës së mazhorancës për shkarkimin e Presidentit
të Republikës, ai theksoi se edhe kjo çështje u përket
institucioneve të brendshme në Shqipëri që ta shqyr-
tojnë dhe ta vendosin, duke theksuar se në fund fare
duhet të vendos Gjykata Kushtetuese. "Sikurse thashë,
vendimi u takon institucioneve shqiptare. Kjo është
një çështje e parlamentit dhe më pas, e Gjykatës Kush-
tetuese", tha ambasadori i OSBE-së. Ndërkohë që ai
nuk mungoi të kritikoi Shqipërinë sa i përket luftës
kundër korrupsionit. "Shohim me keqardhje që Sh-
qipëria ka pasur përkeqësim në këtë fushë gjatë dy
viteve të shkuara. Shqipëria ka shënuar rënie në inde-
ksin e 'Transparency International' që prej vitit 2016.
Dimë që këtë vit janë bërë më shumë përpjekje nga poli-
cia, inspektimet dhe nga prokuroria për t'i vënë njerëz-
it përpara drejtësisë, por kjo është një çështje që kërkon
një qasje të shumanshme", - tha Borchardt.

dorimi i turpshëm që po i
bëjnë detyrës disa anëtarë
militantë të PS në KQZ! Këta
që marrin përsipër të shqyr-
tojnë dhe të refuzojnë një de-
kret presidencial, janë ekza-
ktësisht të njëjtët militantë
që pohuan përpara Gjykatës
Kushtetuese se Kushtetuta
mund të ndryshohet edhe me
vendim qeverie. Po të njëjtët
sot thonë se dekreti i Presi-
dentit të Republikës shpallet

i pavlefshëm me vendim të
degës së Partisë Socialiste
në KQZ! Në shtetin e ndër-
tuar nga Edi Rama nuk ka
nevojë as për President të
Republikës, as për Gjykatë
Kushtetuese, as për
Gjykatë të Lartë, as për
prokuror të përgjithshëm,
as për kryetar të Kontrol-
lit të Lartë të Shtetit. Në
shtetin e Edi Ramës, të
ndërtuar sipas modelit or-
wellian të Fermës së Kaf-
shëve, mjafton vetëm Par-
tia Socialiste dhe Edi
Rama! Kjo është e papran-
ueshme dhe shqiptarët
nuk kanë për ta pranuar
kurrë! 'Edi Rama mirë,
gjithë të tjerët keq' ka mar-
rë fund që më 16 shkurt!", -
shkroi Bardhi.

Bardhi: Shpërdorim i turpshëm
detyre nga dega e PS-së në KQZ

Komisioni Qendror
i Zgjedhjeve
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Presidenti i Republikës,
Ilir Meta, u shfaq kre
jtësisht i qetë para

gazetarëve orët e para të ditës
së djeshme, teksa firmosi de-
kretin për anulimin e 30 qer-
shorit si datë për zhvillimin
e zgjedhjeve vendore. Në një
konferencë të jashtëzakon-
shme para dhjetëra gaze-
tarëve, kreu i shtetit, Ilir
Meta lexoi dhe 8 arsyet që e
bindën për të ndërmarrë një
vendim të tillë. Zgjedhjet pa
garë dhe pa alternative në 30
qershor, presidenti i quajti
fiktive dhe farse. Kreu i sh-
tetit e quajti mjet emergjent
për të zgjidhur krizën në të
cilën ndodhet vendi dhe për
të shmangur rrezikun e për-
shkallëzimit të paparash-
ikueshëm të konfliktit në
vend. Për afro 40 minuta, Ilir
Meta u shpjegoi shqiptarëve
arsyet që e çuan në vendi-
min për anulimin e datës së
zgjedhjeve vendore. Presi-
denti Meta tha se vendimi i
tij për të shfuqizuar dekre-
tin e zgjedhjeve nënkupton
se anulimi i 30 qershorit do
të thotë shtyrje e tyre përtej
afatit të caktuar zgjedhor.
"Nëse dita e zgjedhjeve do të
shndërrohet në një beteje
force, atëherë zgjedhjet do të
humbnin vlerën e tyre në një
shoqëri demokratike. Ky
rrezik duhet të parandalo-
het me mjete kushtetuese,
ku padyshim përfshihet
edhe anulimi i datës së
zgjedhjeve. Shfuqizimi i de-
kretit nënkupton shtyrjen e
tyre për një datë tjetër. An-
ulimi i zgjedhjeve është mje-
ti i vetëm emergjent për
zgjidhjen e krizës së rëndë
politike dhe shtyrja e tyre
për një datë tjetër të dako-
rdësuar. Në rastin aktual,
Presidenti i Republikës ka
vënë re se palët kanë vazhd-
uar thellimin e mëtejshëm
të këtyre dallimeve, ku
mazhoranca dhe opozita zh-
villojnë mitingje dhe antim-
itingje. Mazhoranca vijon të
tentojë kapjen totale të
gjithë institucioneve, kurse
opozita deligjitimin e mëte-
jshëm të tyre. Me anulim e
datës së zgjedhjeve, presi-
denti synon të krijojë një
hapësirë kohe të nevojshme
që palët të reflektojnë. "Unë
nuk mund të qëndroj in-
diferent që kriza politike ka
shkaktuar dhe do të vazh-
dojë të shkaktojë tek ekono-
mia e konsumatorit. Kërko-
het reflektim dhe rikthim i
normalitetit. Zhvillmi i
zgjedhjeve në datë 30 qershor
2019 pa garë do cenonte ng-
ritjen e integrimit të vendit
në BE, do minonte çdo
mundësi të çeljes së negoci-
atave si dhe do dëmtonte
imazhin e Shqipërisë si vend
anëtar i NATO dhe kryesues
i OSBE për vitin 2020", dek-
laroi z.Meta. Presidenti fajë-
soi të dyja palët politike për
nxitje të dhunës dhe përçar-
jen mes popullit. "Si kreu i

Presidenti: Anulimi i 30 qershorit, mjet për të shmangur përshkallëzimin e konfliktit

Meta firmos dekretin dhe bën
shqiponjën: Zgjedhjet shtyhen pa afat
"Kushtetuta do të mbrohet me qetësi dhe shqiptari"

Valentina Madani

shtetit dhe përfaqësues i uni-
tetit të popullit e konsideroj
këtë moment si një rrezik
serioz për sigurinë publike,
stabilitetin demokratik për
qetësinë dhe paqen sociale
në vend. Detyra primare
kushtetuese e presidentit
është të garantojë unitetin
e popullit dhe të mbrojë vler-

at dhe parimet demokratike
të sanksionuara në Kush-
tetutë", tha z.Meta. Teksa
firmosi drejtpërdrejtë dekre-
tin në Presidencë, Meta e
mbylli konferencën e jash-
tëzakonshme me simbolin
kombëtar, shqiponjën. Tek-
sa mazhoranca bëri me dije
se ka nisur proceduarat për

SHTYRJA E DATËS SË ZGJEDHJEVE, PJESË NGA ARGUMENTIMI I DEKRETIT

Së pari, organizimi i zgjedhjeve të lira dhe
demokratike është baza themeltare e një shoqërie
demokratike. Çdo demokraci ka nevojë që herë pas
here të testojë funksionalitetin dhe efikasitetin e
institucioneve të saj dhe zgjedhjet janë pikërisht
mekanizmi që e mundësojnë atë.
Së dyti, pjesëmarrja në zgjedhje vetëm e
mazhorancës dhe aq më tepër kur në më shumë se
gjysmën e njësive të qeverisjes vendore është
regjistruar vetëm një kandidat, cenon rëndë parimin
kushtetues të pluralizmit mbi të cilën ndërtohet
funksionimi i shtetit të së drejtës.
Së treti, zhvillimi i zgjedhjeve në kushtet e një
situate të tensionuar politike mund të sjellë si
pasojë jo vetëm mospjesëmarrjen në zgjedhje të
rreth gjysmës së votuesve, por krijon rrezikun e një
konflikt civil, gjë e cila përbën rrezik serioz për
dëmtim të jetës dhe shëndetit të qytetarëve,
stabilitetin demokratik të vendit, unitetin e popullit
dhe rendin kushtetues.
Së katërti, është e vërtetë që aspekt i
rëndësishëm i zgjedhjeve është periodiciteti i
zhvillimit të tyre. Kjo është e lidhur me mandatin e
kufizuar që kanë organet përfaqësuese dhe
ekzekutive të njësive të qeverisjes vendore. Mirëpo,
në rastin e zgjedhjeve lokale, dita e zgjedhjeve, nga
pikëpamja kushtetuese, mund të tejkalojë mandatin
e organit përfaqësues apo ekzekutiv të njësisë së
qeverisjes vendore.
Së pesti, zhvillimi i proceseve zgjedhore në
Republikën e Shqipërisë si për Kuvendin dhe ato për

shkarkimin e kreut të sh-
tetit, Presidenti Ilir Meta
bëri një tjetër deklaratë.
Gjatë një takimi në Presi-
dencë me një grup stu-
dentësh e profesorësh nga të
gjitha trevat shqiptare,
Meta garantoi se Kushtetu-
ta do të mbrohet deri në fund
me qetësi dhe shqiptari. "Të

bëjmë të gjitha përpjekjet për
të rritur shpresat dhe për t'i
hapur perspektivat rinisë,
për të ndërtuar të ardhmen
në vendet tona. Lidhur me
shqetësimin e tyre për zhvil-
limet në Shqipëri, i garanto-
va se Kushtetuta do të mbro-
het deri në fund me qetësi dhe
shqiptari", u shpreh z.Meta.

KRIZA
"Mungesa e
Gjykatës
Kushtetuese,
Gjykatës së Lartë
dhe situata politike
që po kalon vendi
kanë detyruar
presidentin të anulojë
dekretin për zgjedhjet
e 30 qershorit, datë e
cila u vendos në një
kohë kur klima
politike nuk është kjo
e sotmja", -
argumenton kryetari i
shtetit. Jo vetëm kaq,
"por mesazhet që i
kam dërguar në
mënyrë të përsëritur
mazhorancës dhe
opozitës për t'u ulur
në tryezën e dialogut
nuk janë dëgjuar",
tha z.Meta.

organet e qeverisjes vendore, kanë krijuar historikun
e vet, ku nuk mungojnë rastet e precedentëve të
mëparshëm të shtyrjes së datës së zgjedhjeve nga
Presidenti i Republikës, gjithmonë në varësi të
rrethanave dhe për të përmbushur një qëllim të
ligjshëm.
Së gjashti, Presidenti i Republikës vlerëson të
rëndësishëm faktin që, nga mosrealizimi për arsye
kushtetuese të zgjedhjeve brenda afatit ligjor, të mos
cenohen interesat e qytetarëve shqiptarë.
Së shtati, si president i të gjithë shqiptarëve,
pavarësisht nga bindjet politike, ai nuk mund të
qëndrojë indiferent ndaj dëmit të jashtëzakonshëm që
kriza politike ka shkaktuar e pritet të shkaktojë edhe
më shumë në ekonominë e çdo familje shqiptare dhe
në mbarë vendin. Ajo ka injektuar pasiguri te
konsumatori, te bizneset e vogla dhe të mëdha,
investitorët vendës dhe të huaj, në turizëm dhe çdo
aspekt tjetër të mbarëvajtjes sociale-ekonomike të
vendit.
Së fundmi, zhvillimi i zgjedhjeve më datë 30
qershor 2019, pa garë dhe pa pjesëmarrjen e
opozitës do të shënonte ngrirjen e progresit të
integrimit të vendit në BE, do të minonte çdo
mundësi për çeljen e negociatave dhe përmbushjen e
kriterit kryesor të Kopenhagës për zgjedhje të lira
dhe të ndershme, si dhe do të dëmtonte imazhin e
Republikës së Shqipërisë si vend anëtar i NATO-s
dhe si kryesues i OSBE-së në vitin 2020, kur për vetë
OSBE-në çështjet e standardeve zgjedhore janë
thelbësore.

Shfuqizimi i dekretit,
Paloka: Rama gërmon
gropën ku u fut vetë

Nënkryetari i Partisë
Demokratike, Edi

Paloka komentoi dje dek-
laratën e kryeministrit
Edi Rama, i cili njoftoi se
do të nisë proceduarat për
shkarkimin e presidentit,
Ilir Meta. Kjo deklaratë e
kryeministrit Edi Rama
erdhi menjëherë pasi
Presidenti Ilir Meta ven-
dosi të çdekretojë datën e
zgjedhjeve të 30 qershorit.
Me një shënim në "Face-
book", Paloka shprehet se
kryeministri po vijon të
gërmojë në gropën ku ësh-
të futur vetë, ndërsa ironi-
zoi fjalët e Ramës kur
shprehet se është "tri
hapa para" në krahasim
me kundërshtarët poli-
tikë. "Kurrë nuk zhgën-
jen! I parashikueshëm në
çdo hap që hedh! Po kur
thotë: 'Jam tri hapa pa-
ra…'. Do të shkarkoj Me-
tën - thotë - që vetë e bëri
president! Vazhdon të gër-
mojë gropën ku është fu-
tur vetë! Vetëm një si ai
mendon se nga gropa dil-
et duke gërmuar! Velina
e bashkisë ndërkohe i rri
te koka dhe e nxit të gër-
mojë me fort…", - shkru-
an z.Paloka.

VENDIMI
"Shfuqizimi i
dekretit nënkupton
shtyrjen e tyre për
një datë tjetër.
Anulimi i
zgjedhjeve është
mjeti i vetëm
emergjent për
zgjidhjen e krizës
së rëndë politike
dhe shtyrja e tyre
për një datë tjetër
të dakordësuar. Në
rastin aktual,
presidenti ka vënë
re se palët kanë
vazhduar thellimin
e mëtejshëm të
këtyre dallimeve,
ku mazhoranca dhe
opozita zhvillojnë
mitingje dhe
antimitingje",
deklaroi z.Meta.

Presidenti i Republikës, Ilir Meta,
dje pas firmosjes së dekretit për
anulimin e 30 qershorit
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Bylykbashi: Meta ka
të drejtë, Rama të
zgjedhë mes krimit

dhe zgjedhësve

Ish-deputeti demokrat,
Oerd Bylykbashi, i jep të

drejtë Presidentit Ilir Meta
për vendimin e çdekretimit
e datës së zgjedhjeve vendore
të 30 qershorit. Bylykbashi
shprehet se marrëveshja e
vitit 2005 për zonat zgjedhore
i jepte të drejtë presidentit
që të shtyjë zgjedhjet. "Në
mars 2005 u miratuan me
konsensus 100 zonat e reja
zgjedhore në Kuvend, zgjedh-
jet u zhvilluan, ndodhi rota-
cion demokratik paqësor
dhe kriza e dhjetorit 2004.
Por, precedenti që Kuvendi
vendosi duke krijuar një
boshllëk ligjor për të çuar në
zgjidhje të përbashkët për
zgjedhje demokratike dhe që
sot i hapi rrugën presidentit
është aty, edhe pse askush
nuk e ka përmendur deri më
sot, ndoshta edhe pse nuk e
mban mend", shprehet z.By-
lykashi. Ai thotë se tashmë
topi është në zonën e Ramës
dhe se e ka ai në dorë nëse do
të garantojë zgjedhje të lira
e të ndershme apo do t'i çojë
shqiptarët në një konflikt.
"Topi për të garantuar
zgjedhje demokratike, të lira
e të ndershme apo t'i çojë sh-
qiptarët në konflikt është në
fushën e Ramës. Nëse në kon-
sultim me çunat e bandave ai
zgjedh konfliktin, përgjegjës-
inë do ta mbajë për kohë të
gjatë. Sepse zgjedhjet janë
për zgjedhësit që të zgjedhin
dhe jo për Ramën që të mar-
rë apo mbajë pushtetin", tha
Bylykbashi.

POLITIKE

SHKARKIMI
REAGIMET

Kreu demokrat, Lul
zim Basha, mblodhi
dje aleatët dhe kryes-

inë e PD-së për të intensi-
fikuar përpjekjet kundër
kryeministrit Edi Rama, pas
nisjes së procedurave për sh-
karkimin e Ilir Metës nga
posti i presidentit. Por, Lulzim
Basha shprehu dje bindjen e
plotë se zgjedhje në 30 qershor
nuk do të ketë dhe se presi-
denti nuk do të shkarkohet.
Sipas tij, në kushtet kur nuk
ekziston Gjykata Kush-
tetuese, shkarkimi i Metës
është i pamundur. "Dua të
them që në fillim dy të vërte-
ta. Nuk do të këtë zgjedhje
lokale në 30 qershor. Nuk do
ta shkarkojë kush Presiden-
tin e Republikës. Rama po
përpiqet të bombardojë opin-
ionin publik me dy përbetime,
që ai as nuk i mban dot dhe
as nuk ka interes t'i provojë.
Ai po përbetohet se do t'i
mbajë zgjedhjet edhe pa de-
kret presidencial, edhe pa
pjesëmarrje politike. Po për-
betohet se do të nisë proce-
durat për shkarkimin e pres-
identit. Janë të dyja blofe dhe
zhurmë, me qëllim shpërqen-
drimin e vëmendjes tuaj", de-
klaroi kreu i opozitës. Basha
akuzoi se: "Edi Rama nuk do
që të flitet për krimin, drogën
dhe vjedhjet e tij të përdit-
shme. Ai nuk do që të flitet
për Avdylajt dhe Dakot, për
Çyrbet dhe Shullazët, për
Gjiknurët, Manjat dhe Lalët.
Edi Rama po kërkon të vërë
në skenë një telenovelë me
dramacitet zgjedhor dhe pres-
idencial, me shpresën që të
harrohet fakti se Astrit Avdy-
laj është de fakto kryetari i
PS-së së Durrësit, kryebash-
kiaku i Durrësit, kryepolici,
kryedoganieri dhe kryetati-
mori i Durrësit". Kreu i
opozitës ngriti disa pyetje për
socialistët që flasin për sh-
karkimin e Ilir Metës nga
posti i Presidentit të Repub-
likës. "Kush do ta gjykojë dhe
shkarkojë Presidentin? Ilir
Ndrazhi, përfaqësuesi politik
i bandës së Avydylajve apo
Jurgis Çyrbja, përfaqësuesi
politik i bandës së Shullazit,
Rrahman Rrahja apo Luan
Harusha përfaqësuesi i
bandës së Bajrave, apo Reme
Lala, përfaqësuesja e famil-
jes kriminale Lala? Kush do
ta gjykojë dhe shkarkojë
presidentin, Damian Gjik-
nuri që donte të pastronte 30
milionë euro për llogari të
Edi Ramës duke falsifikuar
edhe dokumentet zyrtare të
qeverisë amerikane? Apo
Arben Ahmetaj, përfaqësue-
si i një klani mafioz ndërko-
mbëtar të plehrave? Apo
Taulanti i Begos dhe i Toyo-
ta Yaris?", - pyeti Basha.
Kreu i opozitës mbështet

Kreu i PD mbledh aleatët dhe kryesinë: Beteja jonë vazhdon me vendosmëri

Basha: S'ka zgjedhje në 30 qershor,
Ilir Meta nuk do të shkarkohet

"Vetëm Kushtetuesja mund të gjykojë presidentin"

Valentina Madani

plotësisht vendimin e Pres-
identit Meta për të shfuqi-
zuar 30 qershorin. "Nuk më
takon as mua të gjykoj ven-
dimin e presidentin, ndonë-
se e mbështes plotësisht.
Politikisht unë mund të
them që zgjedhjet moniste
nuk janë zgjedhje. Politik-
isht unë mund të them se
vendimi kushtetues dhe i

përgjegjshëm i presidentit u
shërben njerëzve dhe inter-
esit publik. Përtej çdo men-
dimi individual, ka një dhe
vetëm një institucion që
mund të shprehet, Gjykata
Kushtetuese. Këtë gjykatë e
ka shkatërruar me krenari
dhe mburrje Edi Rama,
sikurse ka shkatërruar edhe
Gjykatën e Lartë dhe ajo sot

nuk mund të shprehet", thek-
soi kreu i PD-së. Lulzim Basha
theksoi se nuk do të bëjë asn-
jë hap pas deri në atë që ai e
quan triumf të demokracisë
mbi narkoshtetin. "Beteja
jonë për Shqipërinë si gjithë
Europa vazhdon me ven-
dosmëri. Asnjë hap pas, deri
në triumfin e demokracisë
mbi narkoshtetin. Shumë-

FATMIR MEDIU
“Ne vijojmë të jemi
të angazhuar për
zgjedhje të lira
pa Ramën
kryeministër.
Qëndrimi ynë
është i njejtë me
atë që zoti Basha
ka mbajtur në
konferencën për
shtyp. Kjo ka qenë
dhe mbetet pjesë
e axhendës
sonë”,- u shpreh
Mediu pas
mbledhjes së
opozitës së
bashkuar.

kush është në ankthin e asaj
që do të vijë, shumë të tjerë të
ndarë padrejtësisht në 'ne'
dhe 'ata' presin se çfarë do të
ndodhë. Ajo që dua t'ju garan-
toj sot është se në fund të
kësaj beteje do të fitojë Sh-
qipëria, do të fitojnë dhe për-
fitojnë shqiptarët, do të trium-
fojë e drejta, liria, demokra-
cia", deklaroi kreu i PD-së.

Vendimi,  kryesia e PD: Aleancë qytetare
për mbrojtjen e demokracisë në çdo bashki

Kreu i opozites Lulzim
Basha mblodhi mbrë-

më kryesine e partisë e cila
vendosi të mbrojë demo-
kracinë edhe në qeverisjen
vendore. . Kjo perpjekje e re
e oppzitës vjen pas vendim-
it të mazhorancës social-
iste për të shkarkuar Pres-
identin Ilir Meta. Në
mbledhje, Kryesia e PD
vendosi  për t’i propozuar
Këshillit Kombëtar kr-
ijimin e Aleancës Qytetare
për Mbrojtjen e Demo-kra-
cisë në çdo Bashki.“Kryesia
e Partisë Demokratike ven-
dosi që t’i propozojë Këshil-
lit Kombëtar të PDSH-së,
angazhimin e strukturave
të Partisë Demokratike
dhe të Opozitës së Bash-
kuar në 61 Bashkitë e ven-
dit për krijimin e Ale-
ancës Qytetare për
Mbrojtjen e De-mokracisë.
Kjo Aleancë do të krijohet

si bashkim qytetar dhe in-
telektual, që do të ndër-
gjegjësojë qytetarët për
rrezikun që po i kanoset
demokracisë në vend dhe

marrjen e të gjitha ma-
save për të mbrojtur ren-
din demokratik dhe kush-
tetues”, sqaron Kryesia e
Partisë Demokratike.

VOLTANA ADEMI
Pavarësisht këmbënguljes së kryeministrit Rama se
zgjedhjet do të zhvillohen më 30 qershor,
kryebashkiakja e Shkodrës, Voltana Ademi, tha dje se
s'do e lëshojë zyrën e saj, pasi çdo vendim tjetër pas
atij të presidentit është i jashtëligjshëm.

Zgjidhja e krizës,
Kokëdhima: Marrëveshje

gjithëpërfshirëse

Partia "Zgjidhja" thekson
nevojën urgjente të një

marrëveshje gjithëpërf-
shirëse. "Zgjidhja" këmbën-
gul që vetëm një marrëv-es-
hje gjithëpërfshirëse për re-
formën kushtetuese dhe atë
elektorale do ta zgjidhë
krizën. Pakti kombëtar i pro-
pozuar nga partia "Zgjidh-
ja" është përkrahur nga
përfaqësues të politikës, sho-
qërisë civile, intelektualë
dhe rinia. Por ai duhet të
bëhet agjenda udhërrëfyese
e palëve politike për daljen
përfundimtare nga spiralja
e krizës. "Me kokëfortësi
dhe agjendë partiake, vendi
do të shkojë drejt kaosit dhe
përplasjes, ndërsa me urtësi
dhe me zgjidhje të mençur
politike, ai do të prosperojë
dhe demokratizohet. Sh-
qipëria ka nevojë urgjente
për këtë të fundit", thuhet në
deklaratën e partisë së drej-
tuar nga z.Koço Kokëdhima.

Protesta e fundit
e opozitës

Kreu i opozitës,
Lulzim Basha
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Socialistët kanë ndër
marrë nismën për sh-

karkimin e kreut të sh-
tetit, Ilir Meta, për shkelje
të rëndë të Kushtetutës
dhe ligjeve të tjera. Por
duket se kemi të bëjmë me
një nismë që kërkon t'i
bëjë presion presidentit se
sa një mundësi reale që kjo
gjë të ndodhë. Kjo, për sh-
kak të aktualitetit dhe pa-
sojave që ka prodhuar
vetingu i gjyqtarëve dhe
prokurorëve. Më konkre-
tisht, Kushtetuta në nenin
90 të saj në pikën 2 përcak-
ton se, "Presidenti i Repub-
likës mund të shkarkohet
për shkelje të rëndë të
Kushtetutës dhe për kry-
erjen e një krimi të rëndë.
Propozimi për shkarkimin
e presidentit në këto raste
mund të bëhet nga jo më
pak se një e katërta e
anëtarëve të Kuvendit dhe
duhet të mbështetet nga jo
më pak se dy të tretat e të
gjithë anëtarëve të tij".

Mungon Kushtetuesja që ta shqyrtojë vendimin e Kuvendit

Shkarkimi i Metës, ja pse nuk
mund të finalizohet nisma e PS-së

Pra, në këtë pikë përcakton
si detyruese sigurimin e 93
votave në Kuvend, çka në
fakt nuk përbën një problem
për socialistët që zotërojnë
89 mandate që t'i sigurojnë
këto vota falë përbërjes ak-
tuale të këtij institucioni.
Kujtojmë se opozita e re ven-
dosi kusht dje që për të bash-

kuar votat, PS të pranojë
ndryshimin e sistemit zgjed-
hor. Por edhe nëse PS arrin
t'i sigurojë votat e
nevojshme, ajo do ta ketë të
vështirë ta finalizojë këtë
nismë dhe të largojë Ilir
Metën nga posti që mban.
Kjo për vetë faktin se pika 3
e nenit 90 e Kushtetutës për-

cakton se "Vendimi i Kuv-
endit i dërgohet Gjykatës
Kushtetuese, e cila kur
vërteton fajësinë e Presi-
dentit të Republikës, dek-
laron shkarkimin e tij
nga detyra". Një përcak-
tim ky, që është i pamun-
dur të përmbushet të pa-
ktën edhe për një kohë të
gjatë. Kjo pasi Gjykata
Kushtetuese sot nuk ekz-
iston, pasi nga 9 anëtarë
ka vetëm 1, ndërkohë që 8
të tjerëve ose u ka mbaru-
ar mandati, ose nuk kalu-
an dot vetingun. Ndaj,
deri në ngritjen e saj, kjo
nismë nuk mund të reali-
zohet. Por, gjithsesi do ta
ndërmarrin këtë hap për
ta konsideruar më pas
Metën një president të
shkarkuar nga detyra.

Kryesia vendosi që të mos e njohë dekretin e ri të Metës. Zgjedhjet, në 30 qershor

PS nis procedurën për shkarkimin
e presidentit, dorëzohet mocioni

Debati për shkarkimin do të mbahet të enjten

Partia Socialiste është
e vendosur të shkojë
në zgjedhjet lokale të

30 qershorit, ndërsa ka ni-
sur për herë të parë në his-
torinë gati 30-vjeçare të
demokracisë shqiptare, pro-
cedurat për shkarkimin e
Presidentit të Republikës.
Vendimi për inicimin e pro-
cedurës për shkarkimin e
Ilir Metës u mor dje në
mbledhjen e paparashikuar
të kryesisë Partisë Socialiste
dhe u bë i ditur pas saj nga
zëdhënësja, Elisa Spiropali,
në një komunikim me medi-
at. Duke folur në emër të
selisë rozë, Spiropali ka de-
klaruar se kreu i shtetit, Ilir
Meta, ka sulmuar brutal-
isht Republikën dhe Kush-
tetutën. "Partia Socialiste
ka diskutuar mbi aktin bru-
tal të Ilir Metës mbi Repub-
likën Parlamentare të Sh-
qipërisë. Kryesia e Partisë
Socialiste ka vendosur që të
enjten, në seancën plenare të
zhvillojë një debat të gjatë
parlamentar, duke shtjellu-
ar të gjitha argumentet se si
Ilir Meta ka sulmuar brutal-
isht Republikën dhe ka
shpikur një institucion që
nuk ekziston në asnjë vend
të botës, në asnjë Kush-
tetutë, të quajtur çde-
kretim", tha Spiropali. Ajo
bëri të ditur se për shkak të
këtij akti, Ilir Meta e ka
humbur të drejtën për të qën-
druar në postin e Presiden-
tit të Republikës. "Ne si krye-
si e Partisë Socialiste men-
dojmë se Ilir Meta e ka hum-
bur të drejtën për të qëndru-
ar në atë pozicion dhe Par-
lamenti i Shqipërisë do fil-
lojë procedurën e shkarkim-
it të Ilir Metës nga posti i
Presidentit të Republikës", -
tha Spiropali. Më tej,
zëdhënësja e kryesisë bëri të
ditur se kjo nismë do të konk-

ludohet gjatë seancës par-
lamentare të së enjtes sa i
përket rolit që luan Kuven-
di në një nismë të tillë, pasi
më pas vendimi do të duhet
të kalojë në Gjykatë Kush-
tetuese. "Do të nisë men-
jëherë në seancën parlamen-
tare të së enjtes, ku të gjithë
argumentet do shtjellohen
plotësisht. Është detyra jonë
politike për të mbrojtur
Kushtetutën, rendin kush-
tetues dhe Republikën Par-
lamentare", u shpreh ajo,
ndërsa theksoi se, "në 30 qer-

shor do të mbahen zgjedhjet
lokale". Dhe në bazë të këtij
vendimi socialistët nuk
pritën gjatë, por filluan dje
menjëherë mbledhjen e fir-
mave të nevojshme dhe më
pas edhe depozitimin e
kërkesës për mocion, për
debat për shkarkimin e Ilir
Metës nga posti i Presiden-
tit të Republikës. Kushtetu-
ta përcakton se 1 e pesta e
deputetëve të të gjithë Kuv-
endit mund të kërkojnë sh-
karkimin e presidentit, ndër-
sa për t'u miratuar ky akt

kërkon në këtë fazë të parë
93 vota. "I nderuar kryetar,
pasi u njohëm me aktin e pa-
precedentë të Presidentit të
Republikës për shfuqizimin
e dekretit nr.10928, 'Për cak-
timin e datës së zgjedhjeve
për organet e qeverisjes ven-
dore' dhe duke e vlerësuar
atë si një akt absolutisht të
pavlefshëm, të marrë në
kapërcim të kompetencave të
institucionit të presidentit
dhe në kundërshtim fla-
grant me parimet kush-
tetuese dhe demokratike, si
dhe duke konsideruar se akt
synon të pengojë në mënyrë
të kundraligjshme realiz-
imin e së drejtës kushtetuese
të shtetasve shqiptarë për të
zgjedhur përfaqësuesit e tyre
në pushtet vendor, bazuar në
nenin 98 të Rregullores së
Kuvendit kërkojmë zhvil-
limin e një mocioni me debat
në seancën më të parë të Ku-
vendit për këtë çështje, në
përfundim të së cilit propo-
zojmë miratimin e një rezo-
lute", - thuhet në kërkesën e
deputetëve socialistë. Por,
natyrisht që nëse socialistët
do ta konkludojnë këtë
nismë në Kuvend, Meta do të
jetë sërish president, pasi që
të marrë vlerë ligjore, ajo
duhet të shqyrtohet edhe nga
Gjykata Kushtetuese, e cila
aktualisht nuk ekziston.

Në betejën e re politike, mazhoranca e majtë duket se
ka gjetur edhe mbështetjen e një pjese të opozitës së

re për të mundësuar sigurimin e numrave në Kuvend.
Por, që të votojnë kërkesën për shkarkimin e Metës, një
pjesë e deputetëve të opozitës kanë një kusht, miratimin
nga ana e shumicës qeverisëse të kërkesës për ndry-
shimin e sistemit zgjedhor. Këtë qëndrim e bëri të ditur
dje nënkryetari i ri Kuv-
endit, Myslim Murrizi, i
cili në një dalje të
posaçme për mediat nuk
e përjashtoi mundësinë
bashkimit të votave me
mazhorancën në këtë
nismë, por tha se vendim-
marrja mbetet në vullne-
tin e gjithsecilit deputet.
"Shqiptarët nuk duhet të
kenë në kurriz një klasë
politike që për të shpëtu-
ar Kuvendin bëjnë mar-
rëveshje edhe me dreqin.
Të gjitha kërkesat që
mund t'u drejtohen këty-
re grupeve parlamentare kanë si kusht prishjen e këtij
sistemi. Ne nuk jemi pjesë e marrëveshjes së 17 majit. Ne
kemi dinjitetin tonë, pra duhet të marrë fund bajrakta-
rizmi i zgjedhjes. Asnjë në karriget e Kuvendit nga 2009
nuk është i zgjedhur nga shqiptarët", u shpreh Mur-
rizi. Nga ana tjetër, ai u shpreh se presidenti kishte
tejkaluar kompetencat, duke shpikur çdekretimin si
instrument vendimmarrës. "Nuk kam lexuar asnjë
rresht të kushtetutës fjalën çdekretim. Kjo është një
shpikje alla shqiptarçe", tha Murrizi.

AMBASADORET
Menjëherë pas
mbledhjes së kryesisë,
kreu i mazhorancës,
Edi Rama, ka zhvilluar
një takim me
ambasadorët e vendeve
kryesore që kanë
përfaqësi diplomatike në
vendin tonë. Në takimin
e zhvilluar në ambientet
e Kryeministrisë kanë
qenë prezentë
zëvendësambasadorja e
SHBA-ve në vendin
tonë, ambasadori i BE-
së, ai i OSBE,
ambasadorja e
Gjermanisë.

Zëdhënësja e PS-së,
Elisa Spiropali

Mocioni kundër presidentit, Murrizi:
Kusht, ndryshimi i sistemit zgjedhor
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Në zbatim të nenit 92, shkronja "gj", të Kush-
tetutës së Republikës së Shqipërisë, Presidenti
i Republikës është organi i vetëm kushtetues
që ka për kompetencë caktimin e datës së zh-
villimit të zgjedhjeve për Kuvendin e Shqipërisë,
për organet e pushtetit vendor, si dhe për zh-
villimin e referendumeve.

Konkretisht në këtë dispozitë të saj Kush-
tetuta përcakton se, "Presidenti cakton datën
e zgjedhjeve për Kuvendin, për organet e push-
tetit vendor dhe për zhvillimin e referen-
dumeve".

Sipas Kushtetutës, pa pasur një datë të cak-
tuar nga Presidenti i Republikës, zgjedhjet e
përgjithshme apo zgjedhjet për organet e qever-
isjes vendore nuk mund të zhvillohen.

Si Kreu i Shtetit dhe përfaqësues i unitetit
të popullit, e konsideroj këtë moment si rrezik
serioz për sigurinë publike, stabilitetin
demokratik, qetësinë dhe paqen në vend.

Detyra primare kushtetuese e Presidentit
të Republikës është të garantojë unitetin e pop-
ullit dhe të mbrojë vlerat dhe parimet demokra-
tike të sanksionuara në Kushtetutën e Repub-
likës së Shqipërisë.

Në këtë këndvështrim vlerësoj sa më posh-
të vijon:

I.I.I.I.I. Së pari,Së pari,Së pari,Së pari,Së pari, organizimi i zgjedhjeve të lira
dhe demokratike është baza themeltare e një
shoqërie demokratike. Çdo demokraci ka
nevojë që herë pas here të testojë funksionali-
tetin dhe efikasitetin e institucioneve të saj
dhe zgjedhjet janë pikërisht mekanizmi që e
mundësojnë atë.

Si një prej instrumenteve themelorë të
demokracisë sot, zgjedhjet shërbejnë si rrugë
e drejtpërdrejtë për pjesëmarrje të qytetarëve
në procese politike.

Duke zgjedhur funksionarët publikë, të cilët
përfaqësojnë më së miri vlerat dhe interesat e
popullit, votuesit/zgjedhësit mund të ndikojnë
në formësimin e politikave që përmirësojnë
cilësinë e jetës së tyre.

Në këtë vështrim, realizimi i zgjedhjeve për
organet e qeverisjes vendore pa pjesëmarrjen
e opozitës është problematike në aspektin
demokratik, sepse u pamundëson qytetarëve
shqiptarë të zgjedhin midis alternativave
konkurruese përfaqësuesit e tyre në nivel ven-
dor.

Në këtë mënyrë, referuar parimeve kush-
tetuese dhe qëndrimeve të Gjykatës Kush-
tetuese, nëse në zgjedhjet për organet e qever-
isjes vendore të planifikuara për në 30 qershor
2019, merr pjesë vetëm mazhoranca, atëherë
qytetarëve i cenohet ushtrimi efektiv i së drejtës
kushtetuese për të zgjedhur.

Kjo situatë bëhet edhe më absurde, referu-
ar faktit që për këto zgjedhje në më shumë se
në gjysmën e njësive të qeverisjes vendore
konkurron vetëm një kandidat për t'u
zgjedhur si kryetar bashkie, ndërkohë që për
pjesën tjetër konkurrohet me kandidatë të
propozuar nga një forcë politike e regjistruar
në minutat e fundit në sistemin gjyqësor dhe e
regjistruar pranë KQZ përtej afateve ligjore.

Kjo gjë tregon qartë së ky proces zgjedhor

është fiktiv dhe është një element shtesë që
provon faktin që standardet demokratike të
kërkuara për plotësim jo vetëm që nuk mund
të përmbushën, por po shkelen në mënyrë fla-
grante.

I gjithë sistemi i qeverisjes lokale që do të
funksiononte si rezultat i këtyre zgjedhjeve
pa garë dhe konkur-
rentë, nuk do të bazohej
në një sistem zgjedhjesh,
siç parashikon neni 1,
pika 3 dhe neni 109 i Kush-
tetutës, por në një sistem
emërimi të drejtpërdrejtë
të organeve përfaqësuese
dhe ekzekutive të njësive
të qeverisjes vendore, i
cili do të cenonte struk-
turën e demokracisë nga
poshtë lart dhe pjesë-
marrësve e zgjedhësve në
qeverisjen vendore.

Po kështu, referuar
kësaj gjendjeje edhe vet
kontrolli që duhet të
ushtrojë organi kolegjial
i këshillit bashkiak mbi
organin ekzekutiv të
kryetarit të bashkisë
nuk do të ekzistonte.

Pikërisht ky rezultat fiktiv që do prodho-
hej, i bën zgjedhjet e dekretuara për t'u zhvillu-
ar më datë 30 qershor, zgjedhje jo demokra-
tike, sepse cenohen të drejtat kushtetuese të
sanksionuara në nenin 1, pika 3, nenin 45 dhe
109 të Kushtetutës.

Si organ i pushtetit publik, Presidenti i Re-
publikës, ka detyrimin që të respektojë pikën 2

të nenit 15 të Kushtetutës, ku sanksionohet se:
"organet e pushtetit publik, në përmbushje të
detyrave të tyre, duhet të respektojnë të drejtat
dhe liritë themelore të njeriut, si dhe të kon-
tribuojnë në realizimin e tyre".

Në këto kushte, ku Presidenti i Republikës
ka përmbushur detyrën e tij kushtetuese për

caktimin e datës së
zgjedhjeve, por për sh-
kaqe të pavarura prej tij,
rezulton se, nga mbajtja
e këtyre zgjedhjeve cen-
ohet ushtrimi efektiv i
një të drejte kushtetuese
të qytetarëve, atëherë
Presidenti i Republikës
ka detyrimin kushtetues
që të kontribuojë në riv-
endosjen dhe realizimin
e kësaj të drejte, duke
ndërmarrë çdo akt, apo
masë që e çmon propor-
cionale dhe të duhurën
për rregullimin e situ-
atës së krijuar.

II.II.II.II.II. Së dyti, Së dyti, Së dyti, Së dyti, Së dyti, pjesëmar-
rja në zgjedhje vetëm e
mazhorancës, dhe aq më
tepër kur në më shumë
se gjysmën e njësive të

qeverisjes vendore është regjistruar vetëm një
kandidat, cenon rëndë parimin kushtetues të
pluralizmit mbi të cilën ndërtohet funksioni-
mi i shtetit të së drejtës.

Kryetari i Shtetit ka përgjegjësinë kush-
tetuese të mbrojë parimet themelore të Kush-
tetutës së Republikës së Shqipërisë, duke ndë-
rhyrë në çdo rast kur këto parime rrezikojnë

të kërcënohen.
Neni 3 i Kushtetutës së Republikës së Sh-

qipërisë, ndër të tjera, përcakton qartë detyr-
imin kushtetues për mbrojtjen e pluralizmit
politik nga të gjithë. Kjo nënkupton jo vetëm
ekzistencën e partive të ndryshme politike, por
edhe mundësinë e tyre reale për të konkurru-
ar, në kushte të barabarta dhe pa pengesa, në
zgjedhje të lira dhe të ndershme, si mundësia e
vetme për të respektuar të drejtën kushtetuese
të qytetarëve shqiptarë për të zgjedhur.

III.III.III.III.III. Së treti, Së treti, Së treti, Së treti, Së treti, zhvillimi i zgjedhjeve në kush-
tet e një situate të tensionuar politike, mund
të sjellë si pasojë jo vetëm mospjesëmarrjen në
zgjedhje të rreth gjysmës së votuesve, por kri-
jon rrezikun e një konflikt civil, gjë e cila për-
bën rrezik serioz për dëmtim të jetës dhe shën-
detit të qytetarëve, stabilitetin demokratik të
vendit, unitetin e popullit dhe rendin kush-
tetues.

Presidenti i Republikës duhet të angazho-
het në mënyrë racionale dhe efektive për të
mbrojtur vlerat dhe parimet kushtetuese të
Republikës së Shqipërisë. Presidenti ka
përgjegjësinë kushtetuese, që brenda caqeve
që Kushtetuta ia lejon, të sigurojë respektimin,
në formë e në përmbajtje, të parimeve kush-
tetuese. Sipas nenit 86 të Kushtetutës, Presi-
denti i Republikës është kryetar i Shtetit dhe
përfaqëson unitetin e popullit.

Në këtë këndvështrim, për Presidentin e
Republikës, bashkëjetesa demokratike dhe
uniteti i popullit janë parime kushtetuese që
duhen mbrojtur, përpara çdo rregullimi tjetër
dytësor apo formal.

Konkretisht, garantimi i rendit kushtetues,
sigurisë publike, stabilitetit të vendit dhe i
zgjedhjeve demokratike, të lira dhe të nder-
shme, janë parime kushtetuese që mbizotërojnë
mbi çdo aspekt tjetër formal, përfshirë këtu
edhe shfuqizimin e dekretit për caktimin e
datës së zgjedhjeve dhe anulimin e datës 30
qershor 2019 si ditë e zhvillimit të zgjedhjeve
për organet e qeverisjes vendore.

Presidenti i Republikës, si Kryetar i Këshil-
lit të Sigurisë Kombëtare ka vënë re se sjellja e
aktorëve politike në vend, ka krijuar një klimë
të theksuar konflikti që rrezikon stabilitetin e
rendit publik, çka do të përbënte rrezik edhe
për vetë sigurinë kombëtare të Republikës së
Shqipërisë dhe do të defaktorizonte rolin e ven-

Arsyet e dekretit për zgjedhjet: Prevalon parimi kushtetues i garantimit të pluralizmit

Meta, argumentimi juridik i anulimit
të 30 qershorit: Cenohet Kushtetuta
"Po s'mori pjesë opozita, nuk zbatohet e drejta për të zgjedhur"

"Gazeta Shqiptare" publikon të përmbledhur
argumentimin juridik të Presidentit të Republikës për

anulimin e zgjedhjeve vendore të 30 qershorit.“

"Ftoj të gjithë aktorët e
përgjegjshëm vendës dhe

ndërkombëtarë të
bashkojnë kontributet

konstruktive për
rivendosjen urgjent të

dialogut të
pazëvendësueshëm politik

dhe për gjetjen e një
zgjidhjeje të shpejtë, që i

shërben të ardhmes
evropiane të Shqipërisë".

APELI PER DIALOG

Presidenti i Republikës, Ilir Meta,
dje gjatë firmosjes së dekretit
për anulimin e 30 qershorit



E martë 11 Qershor 2019 -  7POLITIKE

dit tonë si faktor paqe e stabiliteti në rajon.
Presidenti i Republikës ka ndjekur të gjitha

protestat zhvilluara nga forcat opozitare, ash-
tu sikundër ka evidentuar edhe kundër-
përgjigjen e mazhorancës nëpërmjet mit-
ingjeve të organizuara prej saj në të njëjtën
ditë dhe në të njëjtën kohë.

Të dyja palët kanë bërë nxitje për provokime
ndaj njëra-tjetrës, ku shpeshherë me dek-
laratat e tyre i ndajnë qytetarët e vendit në dy
pjesë duke i vendosur kështu për shkak të bind-
jeve politike përballë njeri-tjetrit, të gatshëm
për të demonstruar fuqinë e secilës palë.

Në kushtet aktuale, anulimi i zgjedhjeve,
është mjeti i vetëm emergjent për zgjidhjen e
krizës së rëndë politike dhe parandalimin e
një përshkallëzimi të pakontrolluar të saj dhe
shtyrja e tyre për në një datë tjetër të dakordë-
suar mes palëve politike, do të shërbejë si nx-
itje për dialog për zgjidhjen e krizës që po
kërcënon stabilitetin demokratik të vendit.

IVIVIVIVIV..... Së katërti,Së katërti,Së katërti,Së katërti,Së katërti, është e vërtetë që aspekt i
rëndësishëm i zgjedhjeve është periodiciteti i
zhvillimit të tyre.

Kjo është e lidhur me mandatin e kufizuar
që kanë organet përfaqësuese dhe ekzekutive
të njësive të qeverisjes vendore.

Mirëpo, në rastin e zgjedhjeve lokale, dita e
zgjedhjeve, nga pikëpamja kushtetuese, mund
të tejkalojë mandatin e organit përfaqësues
apo ekzekutiv të njësisë së qeverisjes vendore.

Për pasojë, shfuqizimi i dekretit dhe rrje-
dhimisht dhe anulimi i datës së zgjedhjeve dhe
shtyrja e tyre përtej periudhës zgjedhore të
përcaktuar nga Kodi Zgjedhor, në kushtet kur
bëhet për të mbrojtur vlera dhe parime kush-
tetuese, bazë për funksionimin demokratik
të shtetit dhe institucioneve, nuk paraqet
pengesa nga pikëpamja kushtetuese.

Ka një dallim thelbësor kushtetues midis
rregullave për mbarimin e mandatit të organ-
eve të qeverisjes vendore dhe rregullave për

mbarimin e mandatit të Kuvendit.
Ndërsa në nenin 65 të Kushtetutës janë për-

caktuar në detaje nga Kushtetuta rregullat
mbi fillimin dhe mbarimin e mandatit të Kuv-
endit dhe afatet për realizimin e zgjedhjeve
pasuese, një rregull i tillë mungon në nenin
109 të Kushtetutës, ku parashikohet mandati
i organeve të njësive të qeverisjes vendore.

Kjo nuk është një harresë e kush-
tetutëbërësit, por lidhet drejtpërdrejtë me
modelin zgjedhor që aplikohet për zgjedhjen
e organit ekzekutiv të njësisë së qeverisjes
vendore.

VVVVV..... Së pesti, Së pesti, Së pesti, Së pesti, Së pesti, zhvillimi i proceseve zgjedhore
në Republikën e Shqipërisë si për Kuvendin
dhe ato për organet e qeverisjes vendore kanë
krijuar historikun e vetë, ku nuk mungojnë
rastet e precedentëve të mëparshëm të shtyrjes
së datës së zgjedhjeve nga Presidenti i Repub-
likës, gjithmonë në varësi të rrethanave dhe
për të përmbushur një qëllim të ligjshëm.

Më 24 maj të këtij viti, në deklaratën zyr-
tare të Presidentit të Republikës, veç të tjerash,
është shprehur gatishmëria e tij institucio-
nale, që në përputhje me kompetencën që i jep
shkronja "gj" e nenit 92 të Kushtetutës, të rish-
ikojë Dekretin për caktimin
e datës së zgjedhjeve vendore
dhe të dekretojë një datë
tjetër për zhvillimin e tyre, në
përputhje me vullnetin e
shprehur të palëve politike.

Për fat të keq të dyja palët
qëndruan në pozitat e tyre
ekstreme. Mazhoranca vijon
të tentojë kapjen totale të in-
stitucioneve, ndërsa opozita
deligjitimimin e plotë të tyre.

Në këto kushte, për shkak
të rrethanave të krijuara,
Presidenti i Republikës, duke
vlerësuar të pamundur
zgjidhjen e situatës me mar-
rëveshje, ndërmerr këtë ini-
ciativë për të shmangur çdo
rrezik të mundshëm të konf-
liktit social, ndërkohë që me
anulimin e datës së
zgjedhjeve synon të krijojë
një hapësirë kohe të
nevojshme që palët të reflektojnë për të dis-
kutuar dhe gjetur zgjidhjen për këtë krizë të
rëndë.

VI.VI.VI.VI.VI. Së gjashti,Së gjashti,Së gjashti,Së gjashti,Së gjashti, Presidenti i Republikës
vlerëson të rëndësishëm faktin që, nga mos-
realizimi për arsye kushtetuese të zgjedhjeve
brenda afatit ligjor, të mos cenohen interesat
e qytetarëve shqiptarë.

VII. Së shtati, VII. Së shtati, VII. Së shtati, VII. Së shtati, VII. Së shtati, si president i të gjithë sh-

qiptarëve, pavarësisht nga bindjet politike, ai
nuk mund të qëndrojë indiferent ndaj dëmit
të jashtëzakonshëm që kriza politike ka sh-
kaktuar e pritet të shkaktojë edhe më shumë
në ekonominë e çdo familjeje shqiptare dhe
në mbarë vendin. Ajo ka injektuar pasiguri
te konsumatori, te bizneset e vogla dhe të
mëdha, investitorët vendës dhe të huaj, në
turizëm dhe çdo aspekt tjetër të mbarëvajtjes
sociale-ekonomike të vendit.

Sipas nenit 88, pika 3 e Kushtetutës, Presi-
denti i Republikës i shërben interesit të
përgjithshëm dhe përparimit.

Kriza dhe tejzgjatja e saj do ta dëmtonte
edhe më shumë interesin e përgjithshëm
ekonomik të vendit, të ardhurat familjare dhe
do të cenonte përparimin për një zhvillim të
qëndrueshëm kaq të domosdoshëm për ven-
din.

Ndaj, në të mirë të çdo familjeje dhe mbarë
shoqërisë sonë, kërkohet reflektim, maturi,
bashkëpunim dhe rikthim të normalitetit.

Pikërisht edhe për këto arsye, Kreu i Sh-
tetit ka vendosur që të ndërhyjë me qëllim që
kjo krizë të marrë një zgjidhje dhe jo të thello-
het pa mbarim, pasi për nga pasojat që do të

sillte, do të ishte e pallog-
aritshme për familjet sh-
qiptare dhe ekonominë e
vendit.

VIII. Së fundmi, VIII. Së fundmi, VIII. Së fundmi, VIII. Së fundmi, VIII. Së fundmi, zh-
villimi i zgjedhjeve më
datë 30 qershor 2019, pa
garë dhe pa pjesëmarrjen
e opozitës do të shënonte
ngrirjen e progresit të in-
tegrimit të vendit në
Bashkimin Evropian, do
të minonte çdo mundësi
për çeljen e negociatave
dhe përmbushjen e kri-
terit kryesor të Kopen-
hagës për zgjedhje të lira
dhe të ndershme, si dhe
do të dëmtonte imazhin
e Republikës së Sh-
qipërisë si vend anëtar i
NATO-s dhe si kryesues
i OSBE-së në vitin 2020,

kur për vetë OSBE-në çështjet e standardeve
zgjedhore janë thelbësore.

Vlen të sillet në kujtesë të palëve politike
se Shqipëria aspiron për t'u bërë vend anëtar
i Bashkimit Evropian që prej vitit 1991, ku
menjëherë pas shembjes se regjimi totalitar
në vend, e gjithë shoqëria ka shprehur hapur
dhe në mënyrë të vazhduar se dëshiron të jetë
pjesë e Evropës Perëndimore.

Në këtë proces të pandalshëm dhe në përm-
bushje të kushteve dhe kritereve të kërkuara,
Shqipëria që prej asaj kohe ka përmirësuar jo
vetëm Kushtetutën e saj dhe legjislacionin e
brendshëm, por ka ndërmarrë një sërë an-
gazhimesh dhe masash për t'i dhënë kuptim të
qartë dhe real demokratizimit të funksionimit
të shtetit dhe të gjithë jetës shoqërore.

Një prej angazhimeve themelore që Repub-
lika e Shqipërisë ka ndërmarrë nën këtë proces
është nënshkrimi në vitin 2006 i Marrëveshjes
së Stabilizim-Asocimit Shqipëri-BE, mar-
rëveshje kjo e cila është ratifikuar nga Kuven-
di i Shqipërisë, me ligjin nr. 9590, datë 27.7.2006
"Për ratifikimin e "Marrëveshjes së Stabiliz-
im-Asocimit ndërmjet Republikës së Sh-
qipërisë dhe Komuniteteve Evropiane e sh-
teteve të tyre anëtare".

Në këtë akt, i cili me ratifikimin e tij është
bërë pjesë e legjislacionit të brendshëm të ven-
dit që në preambulën e saj përcaktohet qartë
se për nënshkrimin e kësaj marrëveshje është
mbajtur parasysh:

"Angazhimi i palëve për rritjen e lirive poli-
tike e ekonomike që janë bazat themelore të
kësaj marrëveshjeje, si dhe angazhimin e tyre
për të respektuar të drejtat e njeriut dhe shte-
tin e së drejtës, përfshirë të drejtat e personave
që u përkasin minoriteteve kombëtare, si dhe
parimet demokratike nëpërmjet një sistemi
shumë partiak me zgjedhje të lira e të nder-
shme".

Por, përkundër këtij angazhimi për zhvil-
limin e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme, të
cilat janë kriter kryesor i Kopenhagës, rezul-
ton se në Shqipëri, në kushtet aktuale, për
mungesë përgjegjësie të të dyja palëve, vendi
po shkon drejt votimeve një partiake dhe pa
garë.

Në rast se në Republikën e Shqipërisë do të
zhvillohen zgjedhjet e datës 30 qershor, ku në
pjesën dërrmuese konkurron për organet drej-
tuese vetëm një forcë politike, atëherë kjo sit-
uatë përbën shkelje të drejtpërdrejtë të detyr-
imeve të Marrëveshjes së Stabilizim Asocim-
it dhe pikërisht në parimet bazë të saj, çka do
të përbënte një regres me pasoja shumë të rën-
da për të ardhmen evropiane të vendit.

Për të gjitha sa kam parashtruar më sipër:
- Me shqetësimin e thellë për situatën kri-

tike të krijuar në vend si pasojë e mosreflek-
timit të asnjërës pale.

- Duke pasur parasysh domosdoshmërinë
e çtensionimit urgjent të situatës dhe të rrez-
ikut të përshkallëzimit të paparashikueshëm
të konfliktit në vend.

- Me vetëdije të plotë se kushtet aktuale
nuk mundësojnë zhvillimin e zgjedhjeve të
vërteta, demokratike, përfaqësuese dhe
gjithëpërfshirëse.

- Me përgjegjësi për të ardhmen evropi-
ane të vendit.

- Me vendosmërinë për të ndërtuar një sh-
tet të së drejtës, demokratik dhe që garanton
të drejtat dhe liritë themelore të njeriut.

- Me frymën e tolerancës, në funksion të
paqes, mirëqenies dhe solidaritetit shoqëror.

- Me bindjen se kjo vendimmarrje në kush-
tet aktuale është mënyra e vetme për të ndih-
muar në zgjidhjen e krizës së rëndë ku ndod-
het vendi.

- Duke marrë përgjegjësinë e lartë kush-
tetuese e institucionale dhe i bindur se mbrojt-
ja e parimeve kushtetuese është më e rëndë-
sishme se çdo afat ligjor, si Kreu i Shtetit duke
iu përmbajtur betimit për t'i shërbyer rua-
jtjes me çdo kusht të stabilitetit, paqes sociale
dhe unitetit kombëtar.

- Në përputhje me kompetencën që më jep
neni 92, shkronja "gj" e Kushtetutës, si dhe në
mbështetje të preambulës së Kushtetutës së
Republikës së Shqipërisë, pikës 3 të nenit 1,
nenit 3, pikës 2 të nenit 4, nenit 15, nenit 45,
pikës 1 të nenit 86, pikës 3 të nenit 88, dhe
nenit 93 të Kushtetutës së Republikës së Sh-
qipërisë.

Presidenti i Republikës ka vendosur që të
dekretojë shfuqizimin e Dekretit nr.10928, datë
05.11.2018 "Për caktimin e datës së zgjedhjeve
për organet e qeverisjes vendore" dhe an-
ulimin e datës 30 qershor 2019, si ditë e zhvil-
limit të zgjedhjeve për organet e qeverisjes
vendore në Republikën e Shqipërisë.

Me respekt,Me respekt,Me respekt,Me respekt,Me respekt,
PRESIDENTI I REPUBLPRESIDENTI I REPUBLPRESIDENTI I REPUBLPRESIDENTI I REPUBLPRESIDENTI I REPUBLIKËSIKËSIKËSIKËSIKËS
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"I bindur për
rëndësinë e këtij

akti historik për të
shpëtuar të ardhmen
evropiane të vendit
dhe për të mbrojtur

bashkëjetesën
demokratike të të
gjithë shqiptarëve
po e nënshkruaj

këtë dekret përpara
të gjithë

shqiptarëve".

NËNSHKRIMI "LIVE"

Shitje me Ankand te Dyte  nga Studio Permbarimore L.D.C

- Nr. pasurie 50/1, ZK Virua, vol 1, fq 27, Truall me sip. 240.47 m2 + ndertese me sip.
240.47 m2. Regjistruar ne ZVRPP Gjirokaster ne emer te Fatos Çela. Çmimi fillestar
per shitje eshte 2.411.920  Leke.

- Nr. pasurie 190/84, ZK 2647, vol 2 , fq 247, Truall me sip. 300 m2 + ndertese nje kateshe
me sip. 88 m2. Regjistruar ne ZVRPP Tepelene ne emer te Votim Çela. Çmimi fillestar
per shitje eshte 744.800  Leke.

Data e shpalljes       17.05.2019
Data e zhvillimit     21.06.2019 deri ne oren 16.00

Ankandi zhvillohet ne ambjentet e Studios Permbarimore L.D.C me adrese Rruga “Myslym
Shyri” Vila 8/1, kati 1 Tirane.

REPUBLIKA E SHQIPERISE
Zyra permbarimore “Best 2010”  SHPALLJE ANKANDI

Më  datë   08 korrik 2019   nga ora 08:00 - ora 16:00 tek  kjo zyrë    përmbarimore    do të  zhvillohet   seanca
e   fundit e    mbledhjes   së    ofertave   për     ankandin      e         fundit, për  shitjen  e  pasurive :   a)    Njësi
shërbimi   nr.26/187-N8/2,  vol.56, fq.121,   sip= m^2     b) nr.26/106+1-16,  vol.51,  fq.242,    sip=72  m^2
; c) nr.26/187+1-9, vol 52 , fq 58 (sip=110 m^2 ) ;    d) nr.26/106+1-25, vol 52,  fq 1.
Çmimi  fillestar  për pasuritë e lartpërmendura për njësinë e shërbimit do të jetë 1008 euro/ m^2, ndërsa
për tre apartamentet do të jetë 227 euro/ m^2 ;  Pronat e lartpërmendura ndodhen në të njëjtin pallat (i
ndodhur përballë Teatrit  "Petro Marku",   Vlorë) që ka ndërtuar Debitori "CO.BE.IN" sh.p.k (NUIS J97201218L)
P.s: Qytetarët /subjektet që dëshirojnë të marrin pjesë në ankand krahas një kërkese duhet të kenë
depozituar dhe 10% të çmimit fillestar si garanci për pjesëmarrje në ankand .Kjo garanci pasurore duhet
të jetë e derdhur në BKT, nr.llogarisë Saimir Hoxha PF  (IBAN: AL07 2051 2046 4204 98CL PRCLALLA).
Adresa: Selia: prapa Prokurorisë së Rrethit Durrës. Mobile: 06920 756 44, Phone/Fax: 052 22 6000
Web:  <http://www.permbarues.al
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PAGA MESATARE
Gjatë tremujorit të parë 2019, paga mesatare
mujore bruto për një të punësuar me pagë në
sektorin e aktiviteteve financiare dhe të sigurimit
është 97,4 % më e lartë se mesatarja në nivel
kombëtar, ndërsa në grupsektorin e bujqësisë,
pyjeve dhe peshkimit është 26,3% më e ulët.



Paga mesatare mujore
bruto gjatë tremujorit

të parë 2019 është 51.531
lekë, duke u rritur me 4,9
%, krahasuar me të njëjtin
tremujor të vitit të kaluar.
Gjatë tremujorit të parë
2019, paga mesatare mujore
bruto për një të punësuar
me pagë në sektorin e ak-
tiviteteve financiare dhe të
sigurimit është 97,4 % më e
lartë se mesatarja në nivel
kombëtar, ndërsa në grup-
sektorin e bujqësisë, pyjeve
dhe peshkimit është 26,3%
më e ulët. Sipas të dhënave
nga INSTAT, paga mesa-
tare e atyre që punojnë në
aktivitetet bankare dhe të
sigurimit ishte 101.7 mijë
lekë. Por, pagat e këtij sek-
tori kanë shënuar një rënie

Shkalla zyrtare e papunësisë për meshkujt është 12.2% dhe për femrat është 11.9%

Papunësia ulet në nivelin 12.1%,
ra me 0.4 pikë përqindje

Shkalla e punësimit për popullsinë 15-64 vjeç është 60.3%

INSTAT: Paga mesatare rritet 4.9%

Në tremujorin e parë 2019,
rroga mesatare, 51.531 lekë

me gati 9%, teksa sistemi
bankar është përfshirë në një
periudhë të ethshme shitjesh
e blerjesh dhe numri i
bankave ka zbritur nga 16 në
12. Sektori i dytë më i
paguari është ai i informa-

cionit dhe komunikacionit,
me një pagë mesatare prej
rreth 76 mijë, me një rënie të
lehtë në raport me tremujor-
in e fundit. Gjatë tremujorit
të parë 2019, paga mesatare
bruto për grup-aktivitetin

arte, argëtim dhe çlodhje; ak-
tivitete të tjera shërbimi ka
rritjen më të madhe prej
16,3%, krahasuar me të njëj-
tin tremujor të vitit të kalu-
ar, ndërsa ndërtimi është i
vetmi grup-aktivitet që ka
ulje prej 2,8%. Paga mesatare
për aktivitetin e çlodhjes ish-
te 54 mijë lekë, ndërsa për
ndërtimin 42.4 mijë lekë.
Gjatë tremujorit të parë 2019,
paga mesatare mujore bruto,
për një të punësuar në grup-
profesionin e ligjvënësve,
nëpunësve të lartë të admin-

istratës shtetërore dhe drej-
torëve ekzekutivë është 87,6%
më e lartë sesa mesatarja në
nivel kombëtar, ndërsa në
grupin e punonjës të shitjeve
dhe të shërbimeve është 37,2%
më e ulët. Paga për grup-pro-
fesionin e nëpunësve ka

rritjen më të madhe prej 8,1%
gjatë tremujorit të parë 2019,
krahasuar me të njëjtin trem-
ujor të vitit të kaluar, ndërsa
për grup-profesionin e të punë-
suarve si në Forcat e Arma-
tosura ka uljen më të mad-
he, prej 0,4%.

Në tremujorin e parë
2019, shkalla zyrtare
e papunësisë në Sh-

qipëri është 12.1%. Në terma
vjetorë, shkalla zyrtare e
papunësisë u ul me 0.4 pikë
përqindje. Krahasuar me
tremujorin e mëparshëm,
shkalla zyrtare e papunësisë
u ul me 0.2 pikë përqindje.
Shkalla zyrtare e papunësisë
për meshkujt është 12.2%
dhe për femrat është 11.9%.
Shkalla e papunësisë për
femrat është 0.3 pikë për-
qindje më e ulët sesa për
meshkujt. Krahasuar me të
njëjtin tremujor të vitit 2018,
shkalla e papunësisë si për
meshkujt, ashtu edhe për
femrat ka rënë me 0.4 pikë
përqindje. Të dhënat janë
bërë të ditura sot nga Insti-
tuti i Statistikave, sipas të
cilit mësohet se në tremujor-
in e parë 2019, shkalla e punë-
simit për popullsinë 15-64
vjeç është 60.3%. Gjatë këtij
tremujori, në krahasim me
të njëjtin tremujor të vitit
2018, numri i të punësuarve
gjithsej u rrit me 1.4%. Kra-
hasuar me tremujorin e
katërt të vitit 2018, ky
tregues u rrit me 0.6%. Në
tremujorin e parë 2019, sh-
kalla zyrtare e papunësisë
në Shqipëri, për popullsinë
15 vjeç e lart është 12.1%.
Krahasuar me tremujorin e
parë të vitit 2018, shkalla
zyrtare e papunësisë u ul me
0.4 pikë përqindje. Kraha-
suar me tremujorin e katërt
2018, shkalla zyrtare e pap-
unësisë u ul me 0.2 pikë për-
qindje.
TREMUJORITREMUJORITREMUJORITREMUJORITREMUJORI

Në tremujorin e parë të
vitit 2019, shkalla e pjesë-
marrjes në forcat e punës për
popullsinë 15-64 vjeç është
69,0%. Krahasuar me trem-
ujorin e parë të vitit 2018,
shkalla e pjesëmarrjes në
forcat e punës është 1.0 pikë
përqindje më e lartë. Kraha-
suar me tremujorin e më-
parshëm ky tregues ka pë-
suar rritje me 0.3 pikë për-

qindje. Për femrat, shkalla e
pjesëmarrjes në forcat e
punës është 60.8%, ndërsa
për meshkujt ky tregues
është 77.2%. Për meshkujt,
shkalla e pjesëmarrjes në
forcat e punës është 16.4 pikë
përqindje më e lartë sesa për
femrat. Krahasuar me të
njëjtin tremujor të vitit 2018,
shkalla e pjesëmarrjes në
forcat e punës për femrat
është rritur me 1.3 pikë për-
qindje dhe për meshkujt ësh-
të rritur me 0.6 pikë përqind-
je. Gjatë tremujorit të parë
të vitit 2019, shkalla e pjesë-
marrjes në forcat e punës për
të rinjtë e moshës 15-29 vjeç

është 52.7%. Për popullsinë
30-64 vjeç, në tremujorin e
parë 2019, shkalla e pjesë-
marrjes në forcat e punës
është 77.6%.
PUNËSIMIPUNËSIMIPUNËSIMIPUNËSIMIPUNËSIMI

Gjatë tremujorit të parë
të vitit 2019, shkalla e punë-
simit për popullsinë 15-64
vjeç është 60.3%. Ritmi vje-
tor i rritjes së punësimit për
popullsinë 15 vjeç e lart, nga
tremujori i parë i vitit 2018
në tremujorin e parë të vitit
2019 është 1.4%. Në terma
vjetorë, sipas sektorëve krye-
sorë të ekonomisë punësimi
rritet me 3.0% në sektorin e
industrisë dhe 3.6% në sek-

torin e shërbimeve, ndërsa
në sektorin e bujqësisë
shënon ulje me 1.8%. Kraha-
suar me tremujorin e më-
parshëm, në tremujorin e
parë 2019, punësimi për pop-
ullsinë 15 vjeç e lart u rrit
me 0.6%. Punësimi pësoi
rritje në sektorin e shërbi-
meve me 0.8% dhe në sektor-
in e industrisë me 1.1%, ndër-
sa në sektorin e bujqësisë
mbeti në të njëjtin nivel. Sh-
kalla e punësimit për mesh-
kujt është 67.4%, ndërsa për
femrat 53.3%. Krahasuar me
të njëjtin tremujor të vitit
2018, shkalla e punësimit për
meshkujt është rritur me 0.9
pikë përqindje dhe për fem-
rat me 1.4 pikë përqindje.
Shkalla e punësimit të të rin-
jve është 41.0%. Për populls-
inë 30-64 vjeç, në tremujorin
e parë 2019, shkalla e punë-
simit është 70.6%. Shkalla
zyrtare e papunësisë për të
rinjtë është 22.2%. Në terma
vjetorë shkalla e papunësisë
së të rinjve shfaq tendencë
në rënie. Krahasuar me
tremujorin e parë të vitit
2018, shkalla e papunësisë
për të rinjtë në tremujorin e
parë të vitit 2019 është 2.3
pikë përqindje më e ulët. Kra-
hasuar me tremujorin e
katërt 2018, shkalla e pap-
unësisë për të rinjtë ka pë-
suar një rënie prej 0.1 pikë
përqindje. Shkalla e papunë-
sisë për grup-moshën 30-64
vjeç është 9.1%. Në terma
vjetorë ky tregues pësoi një
rënie prej 0.1 pikë përqindje.
Krahasuar me tremujorin e
mëparshëm për këtë grup-
moshë shkalla e papunësisë
u ul me 0.1 pikë përqindje.

POPULLSIA EKONOMIKISHT JOAKTIVE
Gjatë tremujorit të parë të vitit 2019, 17.8% e
popullsisë ekonomikisht joaktive dhe në moshë pune
(15-64 vjeç) ishin duke përmbushur detyrat shtëpiake,
12.5% e saj ishte në pension ose pension të
parakohshëm, ndërsa 11.7% në paaftësi të
përhershme. Gjatë tremujorit të parë 2019, 10.3% e
popullsisë ekonomikisht joaktive (në grupmoshën 15-
64 vjeç) deklaruan se nuk po kërkonin punë, pasi
besonin se nuk ka punë të disponueshme, pra
klasifikohen si të papunë të dekurajuar.



AMF, udhëzuesi për
sigurimet gjithëpërfshirëse

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare zhvilloi në datat
3-7 qershor 2019 një projekt për të rritur kapacitetet e

tij mbikëqyrëse dhe rregullatore për mikrosigurimet. Pro-
jekti u financua nga Agjencia e Shteteve të Bashkuara për
Zhvillim Ndërkombëtar (USAID) dhe me asistencën tekni-
ke të ekspertit z. Peter Wrede nga Shërbimi Vullnetar i
Korpusit Financiar, FSVC. Gjatë projektit, specialistë dhe
drejtues drejtorive të ndryshme në AMF diskutuan me
ekspertin e huaj mbi konceptet kryesore të mikrosiguri-
meve, këndvështrimin aktuarial të tyre, rolin e inovacion-
eve teknologjike në shpërndarjen dhe promovimin e
produkteve të reja në tregun e sigurimeve, si edhe mbikëqyr-
jen më efektive të tyre. Z. Wrede ka një përvojë të gjatë në
tregun e sigurimeve dhe të shtrirë në disa vende si në Gjer-
mani e më pas në vende të Azisë dhe Afrikës. Prej vitit 2012
ai është pjesë e projekteve të Bankës Botërore. Ai zhvilloi
takime edhe me shoqëritë e sigurimeve që veprojnë në vend
për të njohur tregun dhe për të parë mundësitë që ato kanë
për shërbime dhe produkte të reja për konsumatorin.
Takime u zhvilluan me përfaqësues të sektorit bujqësor
dhe agropërpunues, si degë të mundshme ku mund të përf-
shihen mikrosigurimet. Bazuar në kushtet aktuale të
tregut të sigurimeve dhe mundësisë së shtrirjes së tyre,
gjatë projektit u diskutua si pjesë e rëndësishme kombini-
mi i mbikëqyrjes efektive me mbrojtjen e konsumatorit në
sigurime. Projekti synon krijimin edhe të një udhëzuesi
për zhvillimin e sigurimeve gjithëpërfshirëse në Shqipëri,
si mundësi për zgjerimin e tregut të sigurimeve dhe në
zbatim të Strategjisë për zhvillimin e AMF-së dhe tregjeve
nën mbikëqyrje 2018-2022. AMF e ka në qendër të vëmendjes
zgjerimin e tregut dhe mbrojtjen e konsumatorëve në sig-
urime. Ky projekt është në vazhdim të punës së mëparshme
të AMF-së për nxitjen e mikrosigurimeve.
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Në 2017-2018 janë investuar më shumë se 500 milionë euro në vit, kryesisht në infrastrukturë

Investimet e huaja arritën në 286 milionë euro
BSH: Kapitalet e huaja në Shqipëri u rriten me 0.2%

Investimet e huaja arritën
në 286 milionë euro në
tremujorin e parë të këtij

viti, duke shënuar një rritje
të lehtë prej 2% në krahasim
me të njëjtën periudhë të një
viti më parë, sipas statis-
tikave të Bankës së Sh-
qipërisë, të publikuara sot në
bilancin e pagesave. Në
raport me tremujorin e fun-
dit 2018, investimet e huaja
ishin 8.3% më të larta, teksa
punimet për gazsjellësin TAP
vijuan me intensitet.
RAPORTIRAPORTIRAPORTIRAPORTIRAPORTI

Sipas Bankës së Sh-
qipërisë, fluksi i investimeve
të huaja direkte në formën e
zgjerimit të kapitalit vlerëso-
het në 266 milionë euro, të
përqendruara kryesisht në
sektorin e energjetikës (në
masën  49%), të hidrokarbu-
reve (në masën 18%) dhe
ndërmjetësimit financiar (në
masën 8%). Në 2018, inves-
timet e huaja direkte arritën
një nivel rekord prej 1 mil-
iard euro në 2018-n, me një
rritje prej rreth 13%, në kra-
hasim me të njëjtën periudhë
të një viti më parë, duke
shënuar një nivel rekord. Për
rreth katër vjet, investimet e
huaja direkte kanë qëndru-
ar në nivele të larta, për sh-
kak të dy projekteve të

Ministrja e Infrastruk
turës dhe Energjisë,

Belinda Balluku, bëri të
ditur të hënën se rreth
rrotullimi te Shqiponja do
të përfundojë brenda 24
muajve. Në një konfer-
encë për mediat, Balluku
njoftoi se kontrata me
kompaninë e mëparshme
fituese është anuluar pas
konfirmimit se ka falsi-
fikuar bilancet me të cilat
është paraqitur në tender
dhe se për këtë ka nisur një
proces gjyqësor.

Ministrja e Infrastruk-
turës, Belinda Balluku tha
dje se tashmë nuk ka asnjë
pengesë për rihapjen e
garës, ndërsa foli edhe për
ecurinë e 2 loteve të tjera të
këtij segmenti. Projekti i ri
që do të zbatohet për lotin
e parë të 'Unazës' nuk sjell
asnjë ndryshim në drejtim
të shpronësimeve, duke
qenë se është ruajtur gjur-
ma e projektit ekzistues.
"Flitet për projektin e rreth
rrotullimit 'Shqiponja', të
cilin e kemi prezantuar
para jush në një diskutim
publik, bashkë me Bash-
kinë e Tiranës si iniciatorë
të projektit, mbështetur
nga një studio italiane për
projektimin. Ky projekt
padyshim përmirëson
rrjedhën e trafikut dhe i jep
zgjidhje përfundimtare dhe

mëdha në energjetikë, puni-
met për hidrocentralin në
lumin Devoll nga "Statkraft"
dhe gazsjellësi TAP. Statis-
tikat e tjera të Bankës së Sh-
qipërisë tregojnë se stoku i in-
vestimeve në energji u rrit me
shpejtësi nga vetëm 13 milionë
euro në fillim të 2014-ës, në 2
miliardë euro në fund të 2018,
duke zënë 27% të stokut
direkt të investimeve dhe duke
kaluar në vend të parë, si pa-
sojë e stanjacionit të teleko-
munikacioneve dhe bankave.
Investimi më i madh i reali-
zuar ndonjëherë në Shqipëri,
ai i gazsjellësit Trans Adria-
tik Pipeline (TAP) është drejt
fundit. Sipas burimeve nga ko-
mpania, në Shqipëri ka përfun-
duar tërësisht pastrimi i gjur-

mës së gazsjellësit dhe tubat
janë salduar. Më shumë se 200
kilometra gazsjellës tashmë
është nëntokë. Stacioni i ko-
mpresorëve (Fier) dhe ai i
matjes (Devoll) përfundojnë
në vjeshtë. Në seksionin de-
tar punimet po vijojnë në
pikën e daljes në det. Fokusi
është te pjesa operacionale,
si ngritja dhe trajnimi i buri-
meve njerëzore që do të mer-
ren me mirëmbajtjen e tuba-
cionit, që po bëhet në bash-
këpunim me kompaninë e
përbashkët "Albgaz-Snam".
Investimi i gaz-sjellësit në
Shqipëri është vlerësuar në
rreth 1.5 miliardë euro nga
vetë kompania. Punimet
nisën në verën e 2015, me in-
frastrukturën rrugore, por 2

vitet më intensive ishin në
2017-2018, ku vlerësohet se
janë investuar më shumë se
500 milionë euro në vit. Për
këtë vit vlerësohet që kanë
mbetur edhe rreth 200 mil-
ionë euro investime. Në total,
nga 2.1 miliardë euro që ish-
te investimi total i plani-
fikuar nga këto dy projekte
të mëdha, për 2019-ën kanë
mbetur më pak se 300 mil-
ionë euro, ndërsa në 2020-ën
këto dy burime do të jenë eza-
uruar tërësisht. Institucio-
net ndërkombëtare kanë
tërhequr shpesh vëmendjen
për nevojën e zëvendësimit të
këtyre projekteve me inves-
time me vlerë të shtuar të
lartë dhe të orientuara drejt
teknologjisë.

Hidhet në qarkullim monedha
metalike 10 lekë, ja ndryshimet

Rishikimi i projektit për lotin 1

Balluku: Rrothrrotullimi te ‘Shqiponja’
do të përfundojë brenda 24 muajve

afatgjatë, pasi këto janë pro-
jekte, të cilat ne dëshirojmë
që të kenë padyshim zgjidhje
të qëndrueshme për disa de-
kada për shkak të investi-
meve. Harmonizimi që ky
projekt krijon midis kryeqy-
tetit të shqiptarëve, Tiranës
dhe hyrjes së saj është i sh-
këlqyer. Nuk kemi më atë
barrierën e një mbikalimi,
por është një projekt i har-
monizuar me nënkalim dhe
krijimin e sipërfaqeve të reja

të gjelbra, çfarë janë shumë
e rëndësishëm për zonën,
duke qenë që ajo zonë ka
pasur një mungesë të këty-
re sipërfaqeve dhe për më
tepër problematika e kal-
imtarëve të cilët janë harru-
ar gjithmonë në çdo zgjidhje
që kanë marrë deri më sot", -
tha Balluku. Sipas saj, ky
është një projekt me zgjidhe
të shkëlqyera përsa i përket
rrjedhës së trafikut. "Është
një projekt që akomodon

nevojat e banorëve të zonës
përmes sipërfaqeve të gjel-
bra. Krijon një hyrje ekse-
lente të qytetit të Tiranës,
duke i lënë mundësi që kjo
hyrje në të ardhmen edhe të
spostohet, pra është një
tjetër qendër e kryeqytetit
dhe harmonizimi nga ana
arkitekturore, nga ana
vizive e këtij projekti me el-
ementet e tjera të qytetit
është shumë e rëndësishme",
deklaroi ministrja.

Ripërdorimi i mbetjeve të ngurta
për Ballkanin, fondi 968.000 euro

Në shtator 2017 ka filluar të zbatohet projekti S.W.A.N
(platforma digjitale për ripërdorimin e mbetjeve të

ngurta për Ballkanin), i bashkëfinancuar nga Programi
Ndërkombëtar i Bashkëpunimit "Interreg V Balkan Med-
iterranean" 2014-2020, nëpërmjet Bashkimit Evropian dhe
Fondeve Kombëtare të vendeve pjesëmarrëse të tij. Bux-
heti total është 968.000 euro dhe kohëzgjatja dy vjet. Zh-
villimi i një platforme interaktive, TI, midis vendeve të
Ballkanit dhe pellgut të Mesdheut, e cila do të krijojë
lokalisht dhe do të menaxhojë midis vendeve pjesëmar-
rëse, zinxhirë vlerash për mbetjet e ngurta jo të rrezik-
shme, duke promovuar në këtë mënyrë rritjen e gjelbër
brenda një ekonomie qarkulluese, drejt një shoqërie me
zero mbetje. Të organizojë e ndërlidhë (industrialisht dhe
nga ana tregtare) prodhuesit e mbetjeve brenda rajonit,
një vendi dhe/ose midis vendeve të Ballkanit, për të ripër-
dorur, ricikluar e rigjeneruar mbetjet e tyre në material
të lëndës së parë për industritë e tjera. Menaxhimi i mate-
rialeve, si mjet për zvogëlimin e ndikimeve të mbetjeve
dhe reduktimin e inputeve të lëndëve të para në ekonomi
(direktiva 2008/98/EC) është direktiva bazë në të cilën
mbështeten qëllimet e projektit. Ky projekt do të reduk-
tojë ndotjen e ambientit nëpërmjet devijimit të volumit
të mbetjeve të ngurta jo të rrezikshme, të cilat groposen
apo depozitohen. Partnerët e projektit janë Asociacioni i
Komunave në Rajonin e Atikës, Menaxhimi i Mbetjeve të
Ngurta (EDSNA), Ministria greke e Mjedisit dhe En-
ergjisë, Universiteti i Egjeut (Njësia e Kërkimit), Depar-
tamenti i Administrimit të Biznesit, Ministria Shqiptare
e Turizmit dhe Mjedisit, "Iliria", Shoqata për Mbrojtjen
dhe Zhvillimin Mjedisor dhe Social,  Shoqata Industriale
Bullgare "Bashkimi i Biznesit Bullgar". Projekti do të
mbulojë Greqinë, Shqipërinë, Qipron dhe Bullgarinë.
Ministria e Turizmit dhe Mjedisit në Shqipëri, si institu-
cioni përgjegjës për hartimin e strategjive dhe politikave
në këtë fushë do të jetë partneri kryesor i projektit për
vendin. Veçanërisht në Shqipëri është sfida e shtuar e
mungesës së strategjive kombëtare ose rajonale për
menaxhimin efektiv të mbeturinave të ngurta.

Banka e Shqipërisë do të hedhë në qarkullim nga data
25 qershor 2019, monedhën e re metalike shqiptare

me vlerë nominale 10 lekë, me kurs ligjor, emetim i vitit
2018. Rishtypja e monedhave metalike shqiptare me kurs
ligjor, me vlerë nominale 10 lekë është miratuar me ven-
dim të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, në
mbështetje të ligjit në fuqi. Sipas njoftimit nga Banka e
Shqipërisë, monedha e re metalike ka të njëjtën përbër-
je, pamje, përmasa dhe peshë me monedhën metalike me
vlerë nominale 10 lekë,
emetim i vitit 2013.
Ndryshimi nga emeti-
mi i fundit qëndron te
viti i emetimit i shtypur
në trupin e monedhës
metalike, i cili në mon-
edhën e re do të jetë
"2018", si dhe drejtshkri-
mi i fjalëve "Lekë", dhe
"Shqipërisë". Duke fillu-
ar nga data 25 qershor
2019, monedha metalike
me vlerë nominale 10
lekë, me kurs ligjor, emetim i vitit 2018 do të përdoret si
mjet pagese paralelisht me të gjitha monedhat metalike
ekzistuese në qarkullim të kësaj prerjeje, emetime të
viteve të mëparshme. Rishtypja e monedhave metalike
shqiptare me kurs ligjor, me vlerë nominale 10 lekë, ësh-
të miratuar me vendimin 2/2018 të Këshillit Mbikëqyrës
të Bankës së Shqipërisë, në mbështetje të ligjit 8269/1997
"Për Bankën e Shqipërisë", i ndryshuar.

Projekti i ri që do të
zbatohet për lotin
e parë të 'Unazës'

nuk sjell asnjë
ndryshim në

drejtim të
shpronësimeve,

duke qenë se është
ruajtur gjurma e

projektit ekzistues.

PROJEKTI
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Grabisnin banesat e futbollistëve,
arrestohen shqiptarët në Greqi

AKTUALITET

REAGIMI
Pak ditë pas ngjarjes së rëndë, prindërit e autorit
deklaruan se, "djalin e kemi bërë lanet, nuk duam që
t'i shikojmë sytë. Nuk do i shkojmë as në gjyq". Të
moshuarit teksa treguan për ngjarjen, pohuan se një
tjetër hall i madh i ka zënë, se si do t'i ushqejnë 6
fëmijët e çiftit. Po ashtu, prindërit thanë se djali i tyre
nuk punonte, ndërsa janë me sytë nga qielli dhe me
shpresën që dikush t'u ofrojë ndihmë.



Flet nëna e të mbijetuarit të ngjarjes: Edhe vajza ka gabimet e saj

Atentat me armë zjarri në Tepelenë,
plagoset 30-vjeçari Saimir Gjoka
I riu u qëllua me breshëri plumbash në makinë,

dyshohet se shkak është bërë ndarja nga një vajzë

TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË - Gjykata për
Krime të Rënda ka dënuar
dje me 35 vite burgim
Çelnik Shahollin, të cilin e
cilësoi fajtor për vrasjen e
gruas. Ai u shfaq i penduar
në sallën e gjyqit dhe këm-
bënguli se krimi ndodhi ak-
sidentalisht, pas një debati
që kishte pasur me bash-
këshorten. Krimi i rëndë që
tronditi opinionin publik
ndodhi një vit më parë në
banesën e çiftit, në lagjen
nr.15 të qytetit bregdetar.
Ardiana Shaholli, nënë e
gjashtë fëmijëve, gjeti vde-
kjen në spital si pasojë e
plagëve të marra nga dhu-
na e të shoqit. Nga hetimet
u provua se Çelnik Shahol-
li e dhunonte sistematik-
isht gruan, të cilës i
kërkonte edhe të linte
punën. Vetë 43-vjeçari ka
thënë se i ka përplasur gru-
as kokën në dysheme, ndër-

Krimi në familje në qershor të vitit 2018, për motive xhelozie

Vrau bashkëshorten para një viti, gjykata
dënon me 35 vite burg Çelnik Shahollin

sa nuk ka kërkuar falje.
Madje, nuk u ka kërkuar
falje as fëmijëve të tij për këtë
akt të rëndë që ka kryer.
Mësohet se shkak për sher-
rin, i cili rezultoi fatal për
40-vjeçaren Ardjana Shahol-

li, ka qenë sërish xhelozia e
bashkëshortit. Ai e akuzon-
te se gruaja kishte dashnor
pronarin, por ajo nuk e pra-
nonte një gjë të tillë. Në këtë
situatë, Çlirim Shaholli e ka
goditur në kokë bash-

këshorten dhe e ka përpla-
sur në dysheme, duke i sh-
kaktuar hematoma. Ndo-
nëse e dërgoi gruan në spi-
tal, ajo nuk mundi të mbije-
tonte. Ardiana Shaholli ish-
te e vetmja që siguronte të
ardhura për familjen, ndër-
sa i shoqi që tashmë do vua-
jë 35 vite burgim ishte për-
dorues i alkoolit. Ai ishte i
papunë. Pak ditë pas ng-
jarjes së rëndë, prindërit e
autorit deklaruan se, "djalin
e kemi bërë lanet, nuk duam
që t'i shikojmë sytë. Nuk do
i shkojmë as në gjyq". Të
moshuarit teksa treguan
për ngjarjen, pohuan se një

tjetër hall i madh i ka zënë,
se si do t'i ushqejnë 6 fëmijët
e çiftit. Po ashtu, prindërit
thanë se djali i tyre nuk
punonte, ndërsa  janë me
sytë nga qielli dhe me
shpresën që dikush t'u
ofrojë ndihmë. "Djali të vua-
jë për atë që beri. Nuk e nd-
jekim për hatanë që i bëri
familjes. Djali nuk punonte,
kemi hall si do rrisim 6 fëm-
ijët. Ne kemi pensione mini-

male. Kishin mbi 1 vit që
kishin sherre, djali herë pas
herë pinte. Shtëpinë e kanë
të rrënuar. 3 fëmijët e vegjël
i ka marrë një shoqatë. Gru-
aja ishte e mirë, punonte.
Ata të dy kanë pasur sherre
me njëri-tjetrin, por nuk e
mendonim që do arrinte deri
këtu. Nuk ia falim djalit këtë
që bëri, la fëmijët pa nënë",
u shprehën prindërit e
Çlirimit.

TEPELENËTEPELENËTEPELENËTEPELENËTEPELENË

Një atentat me armë
zjarri ka ndodhur
orët e para të ditës së

djeshmes në kthesën e fshatit
Turan, në Tepelenë. Ngjarja
ka ndodhur rreth orës 00:3,
ndërsa burime nga policia
bëjnë me dije se atentati kish-
te si objektiv 30-vjeçarin
Saimir Gjoka nga fshati Tu-
ran, por me banim në Tiranë.
Automjeti i tij i tipit "Benz"
me targa AA616TK është
goditur në xhamin e për-
parmë. Burime policore kon-
firmuan se 30-vjeçari Gjoka
ka pësuar gërvishtje të lehta
në krah. Pas sinjalizimit për
atentatin, policia ka shkuar
në vendngjarje dhe ka nisur
hetimet. I plagosuri është
marrë në pyetje, i cili sipas
mjekëve të spitalit të Tepe-
lenës, ndodhet jashtë rrez-
ikut për jetën. Mësohet se
blutë janë duke hetuar në disa
pista për zbardhjen e plotë të
rrethanave të atentatit. Sipas
"Abc News", ka dyshime që
shkak mund të jetë lidhja e
të riut me një vajzë nga qyte-
ti i Tepelenës. Por, vetëm pak
kohë me parë çifti është ndarë
me mosmarrëveshje të ekspo-
zuara, incidente dhe konf-
likte. Për largimin e Saimir
Gjokës pa dëshirën e vajzës,
të afërmit e saj janë shpre-
hur për një hakmarrje të
mundshme. Megjithatë, kjo
është thjesht një pistë heti-
mi, ndërsa po punohet për

SHKURT

Eksploziv banesës
së babait, në

pranga 35-vjeçari
VLORË VLORË VLORË VLORË VLORË - Një person i
shpallur në kërkim si i
dyshuar për vendosjen e
eksplozivit në pronën e
prindërve të tij dhe
dhunë fizike ndaj bash-
këshortes ka rënë në
prangat e policisë. Mëso-
het se 35-vjeçari me ini-
ciale E.O., banues në
Vlorë, është ndaluar si
autor i vendosjes së ek-
splozivit në banesën e
babait të tij për motive të
dobëta. Sipas policisë,
ngjarja ka ndodhur më 3
mars të vitit 2019. Përveç
vendosjes se eksplozivit,
ndaj këtij shtetasi rën-
don edhe vepra penale e
"Dhunës në familje".

Grabitje me
armë, autorët

rrëmbejnë para
dhe bizhuteri

KRUJË KRUJË KRUJË KRUJË KRUJË - Disa persona të
paidentifikuar nën kër-
cënimin e armëve kanë
hyrë në banesën e shteta-
sit Avdi Daka, 50 vjeç,
banues në Tapizë dhe aty
kanë grabitur bizhuteri
dhe një sasi parash. Ng-
jarja ka ndodhur mbrë-
mjen e së dielës, ndërsa
policia ka nisur punën
për identifikim dhe
kapjen e autorëve të gra-
bitjes. "Më datë 09.06.2019,
rreth orës 23:00, në fsha-
tin Tapizë, Krujë, në
banesën e shtetasit A.D.,
persona të paidenti-
fikuar dyshohet nën
kërcënimin e një arme
kanë marrë bizhuteri dhe
një sasi lekësh. Policia
ka shkuar menjëherë në
vendngjarje dhe po
punon për zbardhjen e
plotë të ngjarjes, identi-
fikimin dhe kapjen e au-
torëve", - njoftoi policia.

HETIMI
Blutë janë duke hetuar në disa pista për zbardhjen e
plotë të rrethanave të atentatit. Sipas "Abc News", ka
dyshime që shkak mund të jetë lidhja e të riut me një
vajzë nga qyteti i Tepelenës. Por vetëm pak kohë me
parë çifti është ndarë me mosmarrëveshje të ekspozuara,
incidente dhe konflikte. Për largimin e Saimir Gjokës pa
dëshirën e vajzës, të afërmit e saj janë shprehur për një
hakmarrje të mundshme. Megjithatë, kjo është thjesht
një pistë hetimi, ndërsa po punohet për mësuar më
shumë rreth aktivitetit të Gjokës.



ARRESTIMI
Pas atentatit ku shënjestër ishte i riu Gjoka, blutë
kanë arrestuar shtetasin Krenar Mamo nga fshati
Turan, banues në Tiranë. Ky i fundit është kapur si
posedues i 200 rrënjë kanabis sativa të mbjella dhe
një sasi tjetër e thatë. Mësohet se Mamaj është
zbuluar pas atentatit.



GREQI GREQI GREQI GREQI GREQI - Policia greke ka shkatërruar një bandë grabitë-
sish, të cilët vidhnin banesat e futbollistëve. Mediat greke
raportojnë se banda përbëhej nga 5 shqiptarë, të cilët kanë
të njëjtin mbiemër, por nuk dihet nëse kanë lidhje gjaku
me njëri-tjetrin. Të arrestuar kanë përfunduar Albert
Gjergji, Agida Gjergji, Anton Gjergji, Nikolin Gjergji dhe
Bardhok Gjergji. Shqiptarët akuzohen se kanë kryer së
paku 33 grabitje banesash, nga të cilat 9 kanë qenë të disa
futbollistëve. Shqiptarët pasi hynin në apartamente, mer-
rnin nga aty sendet me vlerë që gjenin. Mediat helene shk-
ruajnë se të arrestuarit përdornin dy makina, njërën për
grabitje dhe tjetrën për arratisje. Shqiptarët ishin mjaft të
kujdesshëm. Ata bënin lëvizjet me doreza dhe me maska,
kurse edhe komunikimi i tyre ishte i koduar.

mësuar më shumë rreth ak-
tivitetit të Gjokës. Nëna e
Saimir Gjokës është shpre-
hur se, "vajza ka gabimet e
saj". Ndërkaq, policia bëri
kontrolle të shumta në fsha-
tin Turan, aty ku ndodhi at-
entati. Disa persona u sho-
qëruan dhe u morën në pyetje
për t'u lënë të lirë më pas.
Ndërkaq, pas atentatit ku
shënjestër ishte i riu Gjoka,
blutë kanë arrestuar shteta-
sin Krenar Mamo nga fshati
Turan, banues në Tiranë. Ky i
fundit është kapur si posedues
i 200 rrënjë kanabis sativa të
mbjella dhe një sasi tjetër e

thatë. Mësohet se Mamaj
është zbuluar pas atentatit.
Burimet e mësipërme sqaru-
an se në momentin kur forcat
policore kanë shkuar në
vendngjarje në fshatin Tu-
ran, pas automjetit që është
goditur me breshëri plum-
bash, është identifikuar një
person tjetër që udhëtonte
me automjetin e tij. Në këtë
moment forcat policore pas
dyshimit të ngritur kanë
kërkuar shoqërimin për në
banesën e tij, ku kanë zbu-
luar kanabis të thatë si dhe
14 rrënjë kanabis në bahçen
e shtëpisë.

Çelnik Shaholli në gjykatë

Makina e 30-vjeçarit
e qëlluar nga plumbat
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Dëshmitë e jetesës së luksit të anëtarëve të bandës u gjetën në telefonat e sekuestruar

Banda shqiptare me 'call center' në Londër,
4.2 mln paund me kokainë vetëm në 6 muaj
Ofronte shërbim 24-orësh në qytetin e Kentit

JETA E LUKSIT
Dëshmitë e stilit të
jetesës ekstravagante
të anëtarëve të
bandës u gjetën në
telefonat e
sekuestruar. Njëri prej
tyre u filmua duke i
davaritur para një
këngëtareje në një
klub nate, një tjetër
mburrej për dërgimin
e një automjeti të tipit
"Range Rover Sport"
drejt Shqipërisë dhe
një i tretë për blerjen
e dhëmbëve të rinj
për të vjehrrën.

ZBULIMI
Rasti u mor vesh
pasi deputeti
konservator
Michael Gove
pranoi se kishte
marrë drogë dhe
një raport i
Brukselit
paralajmëroi se
Britania është
bërë kryeqyteti i
kokainës në
Evropë. Gjykata u
vu në dijeni se
banda kishte
përdorur një model
të thjeshtë dhe të
qëndrueshëm të
biznesit të shitjes
së drogës. Simon
Taylor, prokuror,
ka thënë lidhur me
rastin: "Gjithmonë
gjysmë grami,
gjithnjë kokainë,
gjithmonë 40
paund, gjithmonë
tregtarë shqiptarë
dhe gjithmonë
'Tunbridge Wells'".

Bëjnë për spital me shkop bejsbolli
fqinjin, përfundojnë në pranga babë e bir

BRITBRITBRITBRITBRITANIANIANIANIANI

Plot 4.2 milionë paund
kanë shpenzuar ban
orët e qytetit "Tun-

bridge Wells" në Britaninë e
Madhe duke blerë kokainë
përgjatë vetëm 6 muajve. E
"merita" është e shqiptarëve
që kishin ngritur një me-
kanizëm shpërndarjeje të
quajtur "Deliveroo for
drugs", sipas informacion-
eve që zotëron një gjykatë. Si
rezultat i hetimeve është zbu-
luar se banda shqiptare kish-
te ngritur një "call center" në
Londër, që ofronte shërbim
24-orësh për qytetin e Kentit.
Në pranga nga banda që kon-
trollonte tregun e kokainës
kanë rënë 9 shqiptarë: Rigels
Hadashaj, 20 vjeç; Arlind
Palushi, 19 vjeç; Fatos Meta-
lia, 24 vjeç; Izmir Basha, 24
vjeç; Nelson Aliaj, 28 vjeç;
Ervish Dervishi, 23 vjeç; Xhe-
sil Vucaj, 21 vjeç; Alfred
Gashi, 19 vjeç dhe Marius
Kuci, 24 vjeç. Rasti u mor
vesh pasi deputeti konserva-
tor Michael Gove pranoi se
kishte marrë drogë dhe një
raport i Brukselit parala-
jmëroi se Britania është bërë
kryeqyteti i kokainës në
Evropë. Gjykata u vu në dije-
ni se banda kishte përdorur
një model të thjeshtë dhe të
qëndrueshëm të biznesit të
shitjes së drogës. Simon Tay-
lor, prokuror, ka thënë lidhur
me rastin: "Gjithmonë
gjysmë grami, gjithnjë ko-
kainë, gjithmonë 40 paund,
gjithmonë tregtarë sh-
qiptarë dhe gjithmonë 'Tun-
bridge Wells'".
SHËRBIMI ISHËRBIMI ISHËRBIMI ISHËRBIMI ISHËRBIMI I
SHPËRNDSHPËRNDSHPËRNDSHPËRNDSHPËRNDARJESARJESARJESARJESARJES
SË DROGËSSË DROGËSSË DROGËSSË DROGËSSË DROGËS

Qyteti është i famshëm
për patronazhin e tij
mbretëror, që nënkupton
Anglinë e Mesme (në gjuhën

e origjinës i referohen si
"Middle England", që
megjithëse nuk tregon një
rajon gjeografik, përdoret
për të përkufizuar banorëve
në rrethinat e Anglisë
Jugore dhe Qendrore, të tipi-

zura nga qytetet e vogla). Por,
vetëm në një javë në korrik
të vitit të kaluar, një prej "call
center"-ave të bandave mori
1,500 thirrje për porosi, që
përllogariten neto në
shumën e 60,000 paundëve.

Z.Taylor shtoi: "Organiza-
torët e rrjetit po vepronin
përmes një mekanizmi
shpërndarës të drogës dhe
ishin në gjendje të mbanin
telefonin kryesor 'steril',
duke e përdorur atë vetëm

për marrjen dhe konfirmim-
in e urdhrave". Dëshmitë e
stilit të jetesës ekstrava-
gante të anëtarëve të bandës
u gjetën në telefonat e
sekuestruar. Njëri prej tyre
u filmua duke i davaritur

para një këngëtareje në një
klub nate, një tjetër mburrej
për dërgimin e një automjeti
të tipit "Range Rover Sport"
drejt Shqipërisë dhe një i
tretë për blerjen e dhëmbëve
të rinj për të vjehrrën. Policët
e gjurmuan bandën për disa
javë me oficerë të maskuar si
blerës. Një anëtar i bandës
kur u arrestua kishte 8,000
dollarë para të thata dhe një
sasi kokaine që vlente sa për
2,000 paund kokainë. Nëntë
meshkuj të moshës 19-24 vjeç,
me qendër në Kent dhe në
Londër pranuan ose u gjetën
fajtorë për komplot në vep-
rimtarinë e furnizimit me
kokainë. Të gjithë do të për-
ballën me masat ndëshkimo-
re brenda këtij muaji.

ELBASAN ELBASAN ELBASAN ELBASAN ELBASAN - Forcat e ko-
misariatit të policisë El-
basan gjatë natës së fundit
kanë arrestuar babë e bir,
pasi janë autorë të dys-
huar të dyshuar të pla-
gosjes së rëndë të një per-
soni. Sipas burimeve zyr-
tare, shtetasit Albert Laz-
ari dhe Roland Lazari, babë
e bir, janë përfshirë në një
konflikt të dhunshëm, i cili
është pasuar me plagosjen
e rëndë të një bashkëqyteta-
rit të tyre. Babë e bir, sipas
policisë e kanë dhunuar,
rrahur shtetasin Bashkim
Allhidri në lagjen "11 Nën-
tori", duke e qëlluar disa
herë me forcë në pjesë të
ndryshme të trupit me sh-
kop bejsbolli. Nuk janë të
qarta rrethanat e konflik-
tit me pasojë plagosjen e
rëndë të këtij shtetasi, ndër-
sa policia ka identifikuar
dhe arrestuar autorët e dy-
shuar. "Specialistët për

Hetimin e Krimit në Komis-
ariatin e Policisë Elbasan ar-
restuan në flagrancë shteta-
sit: A.L., 59 vjeç dhe R.L., 24
vjeç, të dy banues në El-
basan, pasi për motive të
dobëta në bashkëpunim
kanë kanosur dhe goditur

me shkop bejsbolli shtetasin:
B.A., i cili është jashtë rrez-
ikut për jetën. Materialet
hetimore i kaluan Prokuror-
isë pranë Gjykatës së Sh-
kallës Parë Elbasan për vep-
rimet e mëtejshme", thuhet
në njoftimin e policisë.

Vetingu, KPK shkarkon nga detyra kryetaren
e Gjykatës së Tiranës dhe kreun e Apelit Shkodër

TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË - Komisioni i Pa-
varur i Kualifikimit pas
verifikimeve të kryera, ka
vendosur dje të shkarkojë
nga detyra kryetaren e
Gjykatës së Tiranës, En-
kelejdi Hajron si dhe kry-
etarin e Gjykatës së
Apelit Civil në qytetin e
Shkodrës, Fuat Vjerdha.
Dy drejtuesit e institu-
cioneve u konstatuan me
probleme në kriteret e
vlerësimit. Mësohet se
Hajro nuk mundi të justi-
fikonte pasurinë dhe kish-
te probleme me një kredi
të marrë. Sipas një rapor-
ti, i cili u paraqit gjatë
vlerësimit të saj  u
shfaqën probleme nga
përfitimi i  kredive të
buta, ndërsa rezultonte
se kishte një banesë në
emrin e saj. Të njëjtin fat
më kryegjyqtaren e
kryeqytetit pati edhe Fuat
Vjerdha. Ky i fundit u sh-

karkua për shkak të aftë-
sive profesionale, pasi në
vitin 2010 kishte ndry-
shuar një vendim për
Sokol Mjacajn,  duke
dënuar më 4 vite burg. Ky
person në vitin 2015, në
Dukagjin, vrau dy turistë

çekë pas një tentative gra-
bitjeje.  Nga ana tjetër,
gjyqtari Vjerdha rezul-
ton se është një nga dy
gjyqtarët që votuan
kundër heqjes së dënimit
me burg të përjetshëm
ndaj Dritan Dajtit.

POLICËT E INFILTRUAR
Policët e gjurmuan bandën për disa javë me oficerë të maskuar si blerës. Një anëtar i

bandës kur u arrestua kishte 8,000 dollarë para të thata dhe një sasi kokaine që
vlente sa për 2,000 paund. Nëntë meshkuj të moshës 19-24 vjeç, me qendër në Kent

dhe në Londër pranuan ose u gjetën fajtorë për komplot në veprimtarinë e furnizimit
me kokainë. Të gjithë do të përballën me masat ndëshkimore brenda këtij muaji.
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QSHA: Pyetjet me alternativa dhe pikët maksimale. Si do të bëhet korrigjimi

Matura Shtetërore 2019, nesër provimi i
dytë i detyruar për 36 mijë maturantë

Ku duhet të bëni kujdes gjatë plotësimit të testit

Mbi 36 mijë mat
urantë në mbarë
vendin ditën e

nesërme  do t'i nënshtro-
hen provimit të dytë të
Maturës Shtetërore 2019,
atij të Gjuhës shqipe dhe
Letërsisë.  "Gazeta Sh-
qiptare" zbardh sot disa
nga udhëzimet që duhet të
ndjekin maturantët gjatë
testit, i cili do të nisë në
orën 10.00 dhe do të zgjasë
dy orë e gjysmë. "Testet e
provimeve në provime të
detyruara dhe me zgjedhje
hartohen, administrohen
dhe vlerësohen nga QSHA.
Testi  për secilin nga
provimet e detyruara dhe
me zgjedhje vlerësohet me
60 pikë maksimale. Mat-
urantët apo kandidatët që
rezultojnë mbetës në
provimet e Maturës Sh-
tetërore 2019 do t'i rijapin
në sezonin e vjeshtës", -
bën me dije QSHA.
TESTIMI

Ndërkohë, deri në datën
24 qershor të këtij viti do
të zhvillohen provimet e
Maturës Shtetërore 2019.
Përkatësisht maturantët
në 12 qershor do testojnë
njohuritë në lëndën Gjuhë
Shqipe dhe Letërsi, ndërsa
provimi i Matematikës do
të zhvillohet në 17 qershor
2019. Sakaq, në udhëzim
bëhet me dije për të gjithë
maturantët e vitit mësimor
2018-2019 se provimi me
zgjedhje do të mbahet në
24 qershor. "Administrimi
i provimeve të Maturës Sh-
tetërore 2019 bazohet në
rregulloren e Maturës Sh-
tetërore 2019, miratuar me
urdhrin nr.  780,  datë
23.11.2018, të ministrit të
Arsimit, Sportit dhe Rin-
isë. Drejtoria e Përgjiths-
hme e Politikave dhe Zhvil-
limit të Arsimit, Sportit
dhe Rinisë në MASR dhe
Qendra e Shërbimeve Arsi-
more, të përcaktojnë testin
për secilin provim të
Maturës Shtetërore.
Provimet e detyruara dhe
me zgjedhje të Maturës
Shtetërore 2019 fillojnë në
orën 10:00 dhe zgjasin 2 orë
e 30 minuta. Testet e provi-
meve të detyruara dhe me
zgjedhje hartohen, admin-
istrohen dhe vlerësohen
nga QSHA-ja", - theksohet
në udhëzimin e Ministrisë
së Arsimit, Sportit e Rin-
isë. "Listat e maturantëve
mbetës të dërgohen në
QSHA në format të printu-
ar dhe elektronik. Drej-
toritë e shkollave njoftojnë
maturantët mbetës që të
mos paraqiten në provimet
e Maturës Shtetërore 2019
pa likuiduar më parë
provimet e klasës. Organi-
zimi i konsultimeve me
maturantët të kryhet sipas
procedurave të përcaktu-
ara në Urdhrin e ministrit
të Arsimit dhe Shkencës
nr. 121, datë 25.2.2011, 'Për
organizimin e konsulti-
meve në ndihmë të
nxënësve maturantë'",  -

thuhet në Fletoren Zyr-
tare.
ALTERNATIVAT

Të gjithë kandidatët që
do t'u nënshtrohen provi-
meve të Maturës Sh-
tetërore 2019 duhet të nji-
hen me udhëzuesin për
plotësimin e fletë-
përgjigjes për pyetjet me
alter nativa, si edhe një
model të fletë-përgjigjes.
Qendra e Shërbimeve Arsi-
more ka publikuar udhë-
zuesin me direktivat e
nevojshme për maturantët.
"Pyetjet me zgjedhje (alter-
nativa) do të korrigjohen
në for më digjitale nga
sistemi i ngritur në QSHA.
Në të katërta provimet e
Maturës Shtetërore 2019,
maturantët/kandidatët
përveç testit ,  duhet të
plotësojnë edhe një fletë-
përgjigje për pyetjet me
zgjedhje (alter nativa).
Udhëzoni maturantët/kan-
didatët të lexojnë me vë-
mendje udhëzimet e dhëna
në fletë-përgjigje, para se
ta plotësojnë atë. Fletë-
përgjigjet përmbajnë disa
udhëzime të përgjithshme
për të ndihmuar maturan-
tin/kandidatin në plotë-
simin e saj", - theksohet në
udhëzimin e QSHA-së. Në
këtë të fundit bëhet me
dije se maturantët duhet
të plotësojnë në fillim tes-
tin, pastaj të plotësojnë
fletë-përgjigjen për pyetjet
me zgjedhje. Pyetjet me al-
ternativa mund të jenë të
shpër ndara në test (jo
njëra pas tjetrës), por num-
rat e pyetjeve në tabelën e
fletë-përgjigjes do të jenë
në përputhje me numrin
që secila pyetje ka në test.

"Udhëzoni maturantin/
kandidatin si të veprojë
saktë për të mbushur
rrathët e tabelës për
secilën pyetje. Materiali
t'u shpërndahet sa më parë
shkollave, në mënyrë që
nxënësit të familjarizohen
me plotësimin e fletë-
përgjigjes për pyetjet me
zgjedhje (alternativa).
Udhëzuesi bashkë me mod-
elin e fletë-përgjigjes të
vendosen në këndin e
maturës të çdo shkolle", -
thekson QSHA. Risia që do
të shoqërojë Maturën Sh-
tetërore 2019 është edhe
procedura që maturantët
dhe kandidatët e tjerë do
të ndjekin për të parë tes-
tin e korrigjuar për secil-
in nga provimet e detyru-
ara dhe lëndën me
zgjedhje.  "Në zbatim të
nenit 26, pika 9, të rreg-
ullores së Maturës Sh-
tetërore 2019,  të gjithë
maturantët/kandidatët që
do të japin provimet e

MSH 2019 kanë të drejtë të
kërkojnë fotokopjen e tes-
tit dhe të fletë-përgjigjes,
pas përfundimit të të gjitha
provimeve",  -  nënvizon
QSHA. Ndërkohë, çdo mat-
urant/kandidat që kërkon
fotokopjen e testeve të
maturës dhe të fletë-
përgjigjeve përkatëse du-
het të paraqesë kërkesën
në shkollë brenda 3 ditëve
nga shpallja e rezultateve
të secilit  provim. ZVAP
mbledhin kërkesat për fo-
tokopje nga çdo shkollë dhe
i dorëzojnë ato në QSHA
brenda 4 ditëve nga shpall-
ja e rezultateve të secilit
provim. "Gjithashtu, infor-
mohen të gjithë mat-
urantët/kandidatët se
kërkesat për fotokopje të
testit dhe të fletë-përgjigjes
mund të kryhen 'online' në
portalin 'e-Albania', duke
përdorur shërbimin
'Kërkesë për kopje të testit
të maturës' ,  brenda 3
ditëve nga shpallja e rezu-

ltateve të secilit provim.
Pas trajtimit të kërkesës,
QSHA do të nisë kopjen e
testit për secilin maturant/
kandidat që e ka kërkuar atë
në 'Hapësira ime', seksioni
'Dokumentet e mia', në llog-
arinë përkatëse të çdo mat-
uranti/kandidati, në "e-Al-
bania'. Maturantët/kandi-
datët do të njoftohen edhe
me 'e-mail '  në kohën që
shërbimi do t 'u kthejë
përgjigje", - theksohet në
njoftimin e drejtoreshës së
QSHA-së, Rezana Vrapi.
VLERËSIMI

Në udhëzimin e shpallur
nga MASR pak ditë më parë
rreth masave se si do të zh-
villohen provimet e detyru-
ara dhe ato me zgjedhje,
është konfirmuar se
përzgjedhja e testeve për-
fundimtare të provimeve
për secilën lëndë do të
bëhet nëpër mjet
teknologjisë digjitale. Ek-
spertët kanë hartuar tash-
më fondin me qindra pyetje
për secilin provim, nga ku
teknologjia digjitale do të
selektojë edhe pyetjet për
testin final që do të plotë-
sojnë maturantët. Pas zh-
villimit të çdo provimi,
testet do të dërgohen nga
shërbimi postar nën masa
të rrepta sigurie drejt sh-
kollës "1 Maji", gjimnazit
"Ismail Qemali", të cilat do
të shërbejnë edhe si qend-
rat ku do të bëhet vlerësi-
mi i testeve. Ndërsa qendra
e tretë e vlerësimit do të
jetë në Elbasan, në godinën
e shkollës "Vasil Kamami".
Ambientet e këtyre shkol-
lave do të ruhen nga forcat
e policisë ndërmjet datave
8 qershor deri në 2 korrik,

Voltiza Duro

kohë në të cilën parashiko-
het të ketë përfunduar
edhe procesi i vlerësimit të
testeve të lëndës me
zgjedhje. Në çdo mjedis
provimi do të instalohen
pajisjet e bllokimit të zhur-
mave të mjeteve të komuni-
kimit. Çdo maturant do të
kontrollohet në mënyrë të
rreptë para se të hyjë në
ambientin që i është për-
caktuar për zhvillimin e
provimit. Lëndët e provi-
meve të Maturës Sh-
tetërore 2019 për shkollat e
arsimit të mesëm të lartë
janë: 3 provime të detyru-
ara, përkatësisht në lëndët
Gjuhë shqipe dhe Letërsi,
Matematikë dhe Gjuhë e
Huaj e parë, si dhe një
lëndë që do të jepet si
provim me zgjedhje, e cila
do të përzgjidhet sipas pref-
erencave të maturantit nga
lista e 11 lëndëve të konfir-
muara nga MASR për të
gjitha shkollat e mesme.
Janë përcaktuar edhe
lëndët specifike për mat-
urantët e shkollave profe-
sionale. Për të qenë kalues
si në provimet e detyruara,
ashtu edhe në ato me
zgjedhje, maturanti apo
kandidati i viteve të sh-
kuara duhet të marrë
detyrimisht 20 për qind të
pikëve totale me të cilat
vlerësohet testi.  Kandi-
datët nuk lejohen të rijap-
in provimet me zgjedhje,
nëse në maturat e viteve të
mëparshme kanë marrë re-
zultate jo më të ulëta se sa
4.50. Në rastet kur kandi-
dati ka dhënë më shumë se
një herë një lëndë, në
provimet me zgjedhje i nji-
het vetëm rezultati i vitit të
fundit.

PROVIMET
Deri në datën 24
qershor të këtij viti do
të zhvillohen provimet
e Maturës Shtetërore
2019. Përkatësisht
maturantët në 12
qershor do testojnë
njohuritë në lëndën
Gjuhë Shqipe dhe
Letërsi, ndërsa
provimi i Matematikës
do të zhvillohet në 17
qershor 2019.
Sakaq, në udhëzim
bëhet me dije për të
gjithë maturantët e
vitit mësimor 2018-
2019 se provimi me
zgjedhje do të
mbahet në 24
qershor.

PYETJET ME
ALTERNATIVA
Të gjithë kandidatët që
do t'u nënshtrohen
provimeve të Maturës
Shtetërore 2019 duhet
të njihen me
udhëzuesin për
plotësimin e fletë-
përgjigjes për pyetjet
me alternativa, si edhe
një model të fletë-
përgjigjes. Qendra e
Shërbimeve Arsimore
ka publikuar
udhëzuesin me
direktivat e nevojshme
për maturantët. "Pyetjet
me zgjedhje
(alternativa) do të
korrigjohen në formë
digjitale nga sistemi i
ngritur në QSHA.

SHPALLJE ANKANDI
Zyra Permbarimore "E.G Bailiff Service" me përmbarues gjyqësor Enuar
Merko me adresë Rr. Ibrahim Rruova, Pall 64, Hyrja 8, Ap 1, Tiranë, njofton se më date
03.07.2019  ora 8ºº - 16ºº në ambientet e saj, do të zhvillohet: Ankandi i III-të për shitjen
e pasurive të paluajtshme në pronësi të Z.Shpëtim Barjam Boci:
-    Truall me sipërfaqe 2863 m², Nr.pasurie 88/16, Zona Kadastrale nr.2007, Volumi 9,
Faqe 107 ndodhur në Jorgucat Gjirokastër, me vlerë fillestare në ankand 43,288.56
(Dyzet e tre mijë e dyqind e tetëdhjet e tetë pikë pesëdhjet e gjashtë) EURO
- Truall me sipërfaqe 2317 m², Nr.pasurie 88/25, Zona Kadastrale nr.2007, Volumi 9,
Faqe 121 ndodhur në Jorgucat Gjirokastër, me vlerë fillestare në ankand 35,033
(Tridhjetë e pesë mijë e tridhjet e tre) EURO
-  Truall me sipërfaqe 790 m², Nr.pasurie 88/23, Zona Kadastrale nr.2007, Volumi 9,
Faqe 119 ndodhur në Jorgucat Gjirokastër, me vlerë fillestare në ankand 11,944.8
(Njëmbëdhjetë mijë e nëntëqind e dyzet e katër) EURO
- Truall me sipërfaqe 780 m², Nr.pasurie 88/20, Zona Kadastrale nr.2007, Volumi 9,
Faqe 111 ndodhur në Jorgucat Gjirokastër, me vlerë fillestare në ankand 11,793.6
(Njëmbëdhjet mijë e shtatëqind e nëntëdhjet e tre pikë gjashtë) EURO
- Truall me sipërfaqe 1750 m², Nr.pasurie 88/18, Zona Kadastrale nr.2007, Volumi 9,
Faqe 109 ndodhur në Jorgucat Gjirokastër, me vlerë fillestare në ankand 26,460
(Njëzet e gjashtë mijë e katërqind e gjashtëdhjetë) EURO

 Të interesuarit të kontaktojnë në nr. e telefonit 0672027580, +355 4 22 31
888. email enuar.merko@gmail.com
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Manastirliu: Plan kombëtar veprimi për mirushqyerjen

Studimi: Rritet obeziteti në vend, më
të prekur fëmijët e moshës 8-9 vjeç

Urdhri i Farmacistëve të Shqipërisë: Pagesa që duhet të bëni për mandatin

Zbardhen datat e regjistrimit për praktikën
profesionale të farmacistëve të rinj

Dokumentacioni i plotë që duhet të dorëzojnë kandidatët

Prej datës 4 deri në 10 ko
rrik të këtij viti do të
kryhen regjistrimet

për praktikën profesionale
për sezonin korrik-tetor.
"Regjistrimet për kryerjen e
praktikës profesionale për
sezonin korrik-tetor 2019 do
kryhen gjatë periudhës 04-10
korrik 2019. Praktika profe-
sionale kryhet në farmacitë
e rrjetit të hapur ose spita-
lore, nën drejtimin e një far-
macisti me jo më pak se 3 (tre)
vjet përvojë pune (një farma-
cist drejton vetëm një prak-
tikant). Orari i kryerjes së
praktikës është 8:00-14:00", -
thekson Urdhri i Farma-
cistëve të Shqipërisë. Më tej,
ky u fundit u bën me dije
kandidatëve edhe të gjithë
dokumentacionin që duhet
të dorëzojnë për të përfund-
uar regjistrimin. "Prakti-
kantët për t'u regjistruar për
kryerjen e praktikës profesio-
nale duhet të paraqesin per-
sonalisht në zyrën e UFSH
dokumentet e mëposhtme:
kërkesë, vetëdeklarim, kon-
tratë tip për kryerjen e prak-
tikës profesionale, fotokopje
e certifikatës anëtarësimit në
UFSH të drejtuesit të prak-
tikës si dhe një fotokopje të
noterizuar të diplomës dhe
listës së notave. Gjithashtu,
kandidatët duhet të dorë-
zojnë edhe një fotokopje e
kartës së identitetit, raport
mjeko-ligjor, fotokopje e plan-
vendosjes së farmacisë, tri
fotografi (3x3.5 cm), si dhe
mandatpagesën në shumën
10000 lekë, në numrin e llog-
arisë 69623 pranë bankës
BKT. "Personat që janë
diplomuar në ish-univer-
sitetin 'Kristal' duhet të
paraqesin vërtetimin e vlef-
shmërisë së diplomës,
lëshuar nga Ministria e Ar-
simit, Sportit dhe Rinisë.
Dokumentacioni i kërkuar
gjendet në faqen zyrtare
http:  //www.///
ufsh.org.al/membership/
praktika-profesionale", -
nënvizon UFSH.

KONTRATA
Kontrata është një mar-

rëveshje midis drejtuesit të
praktikës dhe praktikantit në
lidhje me realizimin e peri-
udhës së praktikës. Gjatë zh-
villimit të praktikës profesio-
nale, praktikantit i paguhen
sigurimet shoqërore dhe sigu-
rimet shëndetësore nga sub-
jekti pranë të cilit ai kryen
praktikën profesionale. Palët
duhet të zgjidhin me mirëkup-
tim çdo mosmarrëveshje që
mund të lindë si rrjedhojë e
zbatimit të kësaj kontrate.
Kontrata hartohet tri kopje
me fuqi të njëjtë ligjore, nga të
cilat një për secilën palë dhe
një depozitohet në Urdhrin e
Farmacistëve. Palët e lexojnë
dhe pasi pranojnë e bien dako-
rd me kushtet e kësaj kon-
trate, e nënshkruajnë atë, në
dhe për interes të qëllimeve
profesionale që përfaqësojnë.

TË DREJTAT DHE DETYRIMET E PALËVE

 Të drejtat dhe detyrimet e drejtuesit të
praktikës
1. Të jetë profesionistë me përvojë jo më pak se 3
(tri) vitesh.
2. T'i sigurojë praktikantit kushtet e nevojshme për
realizimin e një praktike efektive.
3. T'i bëjë një vlerësim të drejtë dhe të paanshëm
njohurive të praktikantit dhe të pajisë praktikantin
me Formularin e Vlerësimit të Praktikës.
4. Të drejtojë praktikën profesionale në përputhje
të plotë me standardet, parimet dhe normat e Kodit
Deontologjik Farmaceutik, si dhe me legjislacionin
farmaceutik në fuqi.
5. T'i kërkojë praktikantit respektimin e orarit dhe
ta dokumentojë atë në librezën e praktikës
profesionale.
6. T'i kërkojë praktikantit kryerjen e praktikës
profesionale në përputhje me rregulloren e UFSH
për praktikën profesionale.
7. Të anulojë kontratën në rast shkeljeje të
detyrimeve të saj nga ana e praktikantit dhe të
njoftojë strukturat më të afërta të UFSH-së.
 Të drejtat dhe detyrimet e praktikantit
1. Të respektojë drejtuesin e praktikës në
përputhje të plotë me normat e etikës dhe kodit
deontologjik farmaceutik.
2. Të qëndrojë në farmacinë ku kryen praktikën
gjatë gjithë periudhës së praktikës, të respektojë
orarin e caktuar dhe të pranojë në fund të
praktikës vlerësimin e bërë nga drejtuesi i
praktikës. Praktika është program i detyrueshëm
mësimor.
3. Të respektojë drejtuesin e praktikës dhe etikën
e komunikimit me të dhe me pacientët.
4. Ankohet tek drejtuesi i institucionit si dhe tek
strukturat më të afërta të UFSH-së për veprime që
bien ndesh me këto të drejta apo tjetër veprim që e
pengon, krijon vështirësi apo pamundësi në
zhvillimin efektiv të praktikës.
5. Praktikanti që fiton të drejtën e anulimit të
kontratës ekzistuese, për periudhën e mbetur
nënshkruan kontratë me një drejtues tjetër
praktike.

DOKUMENTACIONI

1. Kërkesë.
2. Vetëdeklarim.
3. Kontratë tip për kryerjen e praktikës
profesionale.
4. Fotokopje e certifikatës anëtarësimit në UFSH
të drejtuesit të praktikës.
5. Fotokopje të noterizuar të diplomës dhe listës së
notave.
6. Fotokopje e kartës së identitetit.
7. Raport mjeko-ligjor.
8. Fotokopje e planvendosjes së farmacisë.
9. Tri (3) fotografi (3x3.5 cm).
10. Mandatpagesën në shumën 10000 lekë, në
numrin e llogarisë 69623 pranë bankës BKT.

Voltiza Duro

Treguesit shëndetësor
të gjendjes nutricio-

nale për fëmijët 0-5 vjeç
në Shqipëri janë
për mirësuar në 10-
vjeçarin e fundit, krye-
sisht sa i takon rënies
domethënëse të numrit të
fëmijëve nënpeshë, por
po kthehet në shqetësim
obeziteti te fëmijët mbi 5
vjeç. "Sipas studimit të
fundit demografik dhe
shëndetësor, vërehet një
rënie me 6% e numrit të
fëmijëve mbipeshë të
grupmoshës 0-5 vjeç në
10-vjeçarin e fundit, por
ka një kambanë alarmi
për sa i takon mbipeshës
dhe obezitetit te fëmijët 8-
9 vjeç. Sipas të dhënave

të ISHP, 22% e tyre janë
mbi peshë, prej të cilëve
10% janë obezë", deklaroi
ministrja Manastirliu në
fjalën e saj gjatë Forumit
Shkencor mbi Shëndetin
dhe Mirëqenien e Fëm-
ijëve. Manastirliu u ndal në
fjalën e saj  edhe në
treguesin e vdekshmërisë
foshnjore. "Treguesi i vde-
kshmërisë foshnjore, i kon-
firmuar nga publikimi i
përbashkët i agjencive të
UN dhe Bankës Botërore
në 2018 tregon trendin në
rënie vit pas viti të vdek-
shmërisë foshnjore në Sh-
qipëri, duke kaluar nga
vlerat dyshifrore, në ato

njëshifrore", tha Manastir-
liu. Nisur nga të dhënat e
studimit, ministrja e Shën-
detësisë dhe Mbrojtjes So-
ciale deklaroi se duhet
ndërmarrë menjëherë për
një plan kombëtar për mi-
rushqyerjen e fëmijët. "Do
të ndërmarrim një plan
kombëtar veprimi me tre
komponentë. Shëndetin e
gruas shtatzënë, nxitjen e
ushqyerjes me gji dhe mi-
rushqyerjen e fëmijëve",
tha Manastirliu.  Duke
theksuar rëndësinë e
mirërritjes së fëmijëve,
përmes ofrimit të mundë-
sive për një ushqim të
shëndetshëm, Manastirliu

u ndal te nxitja e kulturës
së sjelljeve të shëndetshme
që në vogëli. "Ndryshimi i
menuve në çerdhe dhe kop-
shte që u zbatua në Tiranë,
do të shtrihet në të gjithë
vendin, sepse mirushqyer-
ja që në vogëli duhet të jetë
prioritet kombëtar", tha
Manastirliu. Studimi i fun-
dit demografik dhe shënde-
tësor (ADHS) tregon qartë
se në 10-vjeçarin e fundit
ka tregues të përmirësuar
të gjendjes nutricionale të
fëmijëve 0-5 vjeç. Aktual-
isht vetëm 11% e fëmijëve
janë të shkurtër për
moshën (stunting) kraha-
suar me 19% që raportohej

10 vite më parë. Sipas stu-
dimit, vetëm 2% janë të
dobët për gjatësinë e tyre
krahasuar me 9% që
raportohej në 2008. Nga

ana tjetër, ka një rënie
me 3% të numrit të fëm-
ijëve nënpeshë,  një
tregues i progresit socio-
ekonomik të vendit.
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Rrëfehet modelja: Kam hequr dorë nga pasarelat

Në Shqipëri nuk ia vlen të bësh modeling,
rivalitetin s'e kam ndjerë kurrë

"Mashkulli ideal duhet të jetë me këmbë në tokë"

Ajo është një nga mod
elet më të dashura
për publikun. Krejsi

Metani vjen në një rrëfim për
"Gazeta shqiptare", për të na
zbuluar pse është tërhequr
nga bota e modelingut, ri-
valitetet mes modeleve dhe
detaje nga jeta private, që nuk
i ka bërë më parë publike.
Bukuroshja thotë se në Sh-
qipëri nuk ia vlen të bësh
modeling e megjithatë, pra-
non se me vajzat që po bëjnë
namin si modele jashtë, ka
raporte të mira. Më tej, Met-
ani na tregon për cilësitë e
mashkullit ideal duke pranu-
ar se është në një lidhje. Një
shpirt i bukur si i Krejsit,
natyrisht që komplimentohet
sa herë që njerëzit e pikasin e
jo vetëm kur është në lëvizje,
por edhe në rrjetet sociale. Ajo
gjithmonë ka ecur përpara
me besimin në Zot duke u
bërë kështu një vajzë, që pr-
iret të bëjë vepra të mira. Tan-
imë kur vera ka ardhur zyr-
tarisht, bukuroshja bëhet gati
për pushime. Në çantën e saj
nuk mungojnë kurrë parfu-
met, duke qenë se Metani ësh-
të e fiksuar pas tyre.

Ka shumë kohë që nuk tëKa shumë kohë që nuk tëKa shumë kohë që nuk tëKa shumë kohë që nuk tëKa shumë kohë që nuk të
shohim në pasarela. Pse keshohim në pasarela. Pse keshohim në pasarela. Pse keshohim në pasarela. Pse keshohim në pasarela. Pse ke
hequr dorë nga modelingu?hequr dorë nga modelingu?hequr dorë nga modelingu?hequr dorë nga modelingu?hequr dorë nga modelingu?

Kam shumë kohë realisht,
sepse mendoj se këtu në Sh-
qipëri nuk ia vlen të bësh
modeling.

Çfarë do të rikthenteÇfarë do të rikthenteÇfarë do të rikthenteÇfarë do të rikthenteÇfarë do të rikthente
përsëri në të?përsëri në të?përsëri në të?përsëri në të?përsëri në të?

Për momentin nuk do më
rikthente asgjë, sepse kam
impenjime të tjera.

Ç'mendim ke për modeletÇ'mendim ke për modeletÇ'mendim ke për modeletÇ'mendim ke për modeletÇ'mendim ke për modelet
shqiptare që po bëjnë naminshqiptare që po bëjnë naminshqiptare që po bëjnë naminshqiptare që po bëjnë naminshqiptare që po bëjnë namin
jashtë? Si i ke raportet mejashtë? Si i ke raportet mejashtë? Si i ke raportet mejashtë? Si i ke raportet mejashtë? Si i ke raportet me
to?to?to?to?to?

Për modelet shqiptare që
po bëjnë namin jashtë më
bëhet qejfi. Krenohemi që të
gjithë me to.

Sa riSa riSa riSa riSa rivvvvvalitet ka në model-alitet ka në model-alitet ka në model-alitet ka në model-alitet ka në model-
ing? Si i ke përjetuar atë?ing? Si i ke përjetuar atë?ing? Si i ke përjetuar atë?ing? Si i ke përjetuar atë?ing? Si i ke përjetuar atë?

Marrëdhëniet me disa prej

tyre i kam shumë të mira,
me disa jo (qesh). Rivalitet
ka vërtetë shumë, por s'i
kam përjetuar keq, sepse i
kam marrë me sportivitet
dhe i kam hapur rrugë gjith-
një.

Nuk dimë asgjë për jetënNuk dimë asgjë për jetënNuk dimë asgjë për jetënNuk dimë asgjë për jetënNuk dimë asgjë për jetën
tënde pritënde pritënde pritënde pritënde privvvvvaaaaatetetetete. Ka ndonjë. Ka ndonjë. Ka ndonjë. Ka ndonjë. Ka ndonjë
djalë në jetën e Krejsit?djalë në jetën e Krejsit?djalë në jetën e Krejsit?djalë në jetën e Krejsit?djalë në jetën e Krejsit?

Në jetën time është
dikush dhe shpresoj të jetë
përgjithnjë. Asnjëherë s'më

ka pëlqyer të flas për jetën
private dhe më shumë kjo
më ka bërë që të mos më
pjesë e modelingut apo e
televizionit.

Cilësitë e mashkullitCilësitë e mashkullitCilësitë e mashkullitCilësitë e mashkullitCilësitë e mashkullit
ideal sipas teje?ideal sipas teje?ideal sipas teje?ideal sipas teje?ideal sipas teje?

Cilësitë e një mashkulli
ideal për mua janë këto:
dikush që i përkushtohet
vetëm femrës së tij dhe jo të
tjerave (qesh). Përtej
shakave, mashkulli ideal du-

het të jetë me këmbë në tokë
sa i përket asaj që ka në
krahë të tij, të sillet mirë me
të dhe të dijë ta bëjë të lum-
tur edhe kur është e mërzi-
tur, pasi femra në vetvete
është e brishtë.

Si reagon kur të thonë:Si reagon kur të thonë:Si reagon kur të thonë:Si reagon kur të thonë:Si reagon kur të thonë:
"Ah sa e bukur qenke!"?"Ah sa e bukur qenke!"?"Ah sa e bukur qenke!"?"Ah sa e bukur qenke!"?"Ah sa e bukur qenke!"?

Kur më thonë: "Ahh sa e
bukur qenke!" reagoj shumë
mirë. Kush nuk i do kompli-
mentet, të gjithëve u bëhet

qejfi mendoj.
Gjëja më e çmendur qëGjëja më e çmendur qëGjëja më e çmendur qëGjëja më e çmendur qëGjëja më e çmendur që

ka bërë dikush për ty?ka bërë dikush për ty?ka bërë dikush për ty?ka bërë dikush për ty?ka bërë dikush për ty?
Gjëja më e çmendur që ka

bërë dikush për mua është
që shoqja ime e ngushtë bën
gjithnjë gjërat që ka fobi
vetëm se unë i them 'bëje,
bëje, bëje' (qesh). Mbaj
mend që është hedhur nga
një lartësi me parashutë dhe
më thoshte "Krejsi çfarë më
bërë do vdes".

KKKKKu do "aru do "aru do "aru do "aru do "arrararararatiset" Krtiset" Krtiset" Krtiset" Krtiset" Krejsiejsiejsiejsiejsi
për pushime?për pushime?për pushime?për pushime?për pushime?

Për pushime s'e di, pasi
nuk bëj plane. Asnjëherë
s'kam bërë plane, më pëlqen
spontaniteti.

Çfarë nuk mungon kur-Çfarë nuk mungon kur-Çfarë nuk mungon kur-Çfarë nuk mungon kur-Çfarë nuk mungon kur-
rë  në  çantën tënde tërë  në  çantën tënde tërë  në  çantën tënde tërë  në  çantën tënde tërë  në  çantën tënde të
udhëtimit?udhëtimit?udhëtimit?udhëtimit?udhëtimit?

Në çantën time nuk mu-
ngojnë kurrë parfumet e
shumta, pasi i adhuroj, jam
e sëmurë pas parfumeve.

Egla Xhemali

Krejsi Metani:
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Zbulohet arsyeja pse Kida ka kaluar
pushimet me këngëtarin shqiptar

Kida është një
prej

këngëtareve
shqiptare më të
talentuara.
Bukuroshja ka
arritur sukses të
jashtëzakon-
shëm, edhe pse
në moshë mjaft
të re. Mes kon-
certesh dhe
projektesh muz-
ikore mjaft
intensive, këto
ditë Kida na
tregoi se kishte
vendosur të
pushonte në
Turqi dhe në
rrjetet sociale
ndau me fansat
foto dhe video nga vendi luksoz. Ne zbuluam më pas se Kida
nuk po i kalonte pushimet vetëm, pasi ishte e shoqëruar nga
këngëtari Ermal Fejzullahu dhe bashkëshortja e tij, Ariana.
Këto pushime nuk ishin vërtetë për t'u relaksuar, por ishin
planifikuar për të finalizuar një projekt tejet të veçantë. Dje
Kida na zbuloi se së shpejti do të vijë me një bashkëpunim me
Ermalin si dhe ka ndarë disa nga pamjet e para të klipit. Ko-
mplimentet për këngëtarët nuk kanë qenë të pakta. Fansat
mezi po e presim këngën e tyre!

Alketa "arratiset" me pushime,
dalin fotot nga vendi përrallor

Ditët e
nxehta të

qershorit kanë
bërë që shumë
nga person-
azhet e "show
bizz"-it sh-
qiptar të
fillojnë
pushimet pas
një sezoni të
lodhshëm. Një
prej tyre
është edhe
moderatorja
Alketa Vejsiu.
Së fundmi ajo
ka ndarë në
"Instagram"
disa foto nga
ku shihen disa
pamje të
mrekul-
lueshme. Ven-
di ku ndodhet
moderatorja
quhet Lazise dhe ndodhet në Itali. Fotot që Alketa ka postuar
të mahnitin e këtë e ka pohuar edhe vetë ajo duke thënë:
"Vendi im i preferuar, pas vendit tim". Në njërën prej fotove
Alketa shfaqet duke pozuar pranë një biçiklete të dekoruar me
lule, ndërsa në një foto tjetër duke shijuar një limonadë.

Më i dashuruar se kurrë! Olsi bylyku i
shpreh ndjenjat të dashurës

Olsi Bylyku është një nga
aktorët më të dashur për

publikun. Pas eksperiencës në
"Portokalli", atë e shohim në
"BE Coffee", një projekt tjetër
i ndjekur nga shqiptarët.
Kohët e fundit ka qenë në
qendër të mediave rozë jo
vetëm për profesionin e tij,
por edhe për lidhjen me një
vajzë shumë simpatike, e cila
quhet Egli. Ai kishte vendosur
që ta mbante private lidhjen
e tij, derisa disa foto i nxorën "zbuluar". Tashmë jo vetëm që
poston foto, por edhe shkëmben komente me të dashurën në
rrjetet sociale. Në një foto të fundit të publikuar nga aktori, e
dashura e tij i ka komentuar dy zemra dhe ai ia ka kthyer me
një emoji të veçantë nëpërmjet të cilit na tregoi se si e thërret
atë. Pra, bukuroshja Egli është "Princesha e Olsit".

Do mahniteni! Shpenzime marramendëse
për supervilën e Ledrit

Ledri Vula është një ndër rep
erët më të suksesshëm dhe në

Shqipëri dhe jashtë saj. Ai është
shumë aktiv në rrjetet e tij so-
ciale, ku ndan me fansat e tij
foto dhe video të ndryshme nga
jeta profesionale dhe private. Së
fundmi, sipas raportimit të
portalit "IconStyle", Ledri Vula u
bë me shtëpi pak kohë më pare, ku pamjet e vilës së re në zonën e
VIP-ave u bënë publike në nëntor të vitit 2018. "Iconstyle" mësoi se
reperi i njohur shqiptar kishte bërë një investim me vlerë mbi 200
mijë euro në një nga zonat më të njohura të Kosovës, në Brezovicë.
Por, pak muaj më vonë mbërrijnë pamjet e para të aredimit të
brendshëm. Kamera e programit "My Living" shfaq pamjet e sh-
tëpisë ku reperi jeton me familjen e tij. Xheraldina, e ëma e Ledrit,
shoqëroi kamerën në ambientet e ndryshme të shtëpisë, me aredi-
min e së cilës është marrë vetë ajo.
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Përkujtimore, fëmijët si viktima të luftës në Kosovë

"Na ishte njëherë që kurrë mos qoftë!", ekspozita
e të miturve që humbën jetën në 1999-ën

Zëvendësndihmës sekretari i shtetit: Samiti i Parisit do të çojë drejt dialogut

Çështja e Kosovës, Matthew
Palmer viziton Beogradin

Takimi në Serbi, Palmer: Kosova të heqë taksën

Para 20 vitesh, në 10
qershor 1999, përfun-

doi lufta në Kosovë. Një
ekspozitë në Prishtinë u
dedikohet fëmijëve që u
vranë gjatë luftimeve. "Na
ishte njëherë që kurrë
mos qoftë!". Ky është tit-
ulli i një ekspozite të re,
që është hapur së fundmi
në Prishtinë. Me anë të
saj përkujtohen më shumë
se 1000 fëmijë të vrarë
gjatë luftës në Kosovë, me
fotografi dhe histori, si
dhe sende personale. Xha-
keta të vogla dhe këpucë,
djepe të foshnjave ose lo-
dra, me të cilat kanë luaj-
tur fëmijët janë për t'u
parë në këtë ekspozitë.
Prindërit e viktimave i
kanë mbajtur këto gjëra
të tyre deri më sot si

kujtim për fëmijët e tyre të
vrarë. Ejup Çaraku nga fs-
hati Poklek që ndodhet në
afërsi të Prishtinës humbi
katër anëtarë të familjes
gjatë luftës. Dy djemtë e tij,
Hasanin (12 vjeç) dhe Ber-
atin (13 vjeç), gruan e tij
Baftijen (30 vjeçe) dhe gru-
an e vëllait të tij, Mihrijen
(47 vjeçe). Të gjithë u vranë
gjatë luftimeve. Kjo ek-
spozitë është shumë
domethënëse për të, sepse
kështu viktimat e luftës
nuk i lihen harresës. "Unë
e vlerësoj këtë ekspozitë si
ide.  Është mirë,  sepse
dikush mendon për fëmijët
tanë dhe se diçka është

bërë për t'i kujtuar ata. Ne
ndjehemi të lehtësuar,
edhe pse e dimë se kjo nuk
do t'i kthejë gratë dhe fëm-
ijët tanë", shprehet Çara-
ku. Edhe fëmijët e Mejreme
Kelmendit u vranë gjatë
luftës. Është e dhimbshme
të mbahen mend detajet e
vdekjes së bijve të saj, Be-
simit dhe Haxhiut, thotë
ajo. Të dy ishin vetëm 12
dhe 10 vjeç. "Në këtë ek-
spozitë mund të shihni ba-
tanijen me të cilën i kam
mbuluar fëmijët e mi dhe
do të ishte më mirë nëse
ato plumba do më kishin
goditur mua, jo fëmijët e
mi, kështu që nuk do të

kisha për të parë fotot e
tyre në këtë ekspozitë",
thotë ajo. 20-vjeçari Albin
Morina, nëna e të cilit
gjatë luftës në Kosovë ka
ardhur si  refugjate,  ka
ardhur posaçërisht për
këtë ekspozitë në Kosovë.
"Unë vetë e humba babanë
në luftë. Nëna ime ishte sh-
tatzënë me mua dhe nuk
munda ta takoja dot as
edhe njëherë të vetme.
Është patjetër e mirë të
kesh një ekspozitë të tillë
për të parë se çfarë kemi
përjetuar ne në luftë dhe
të gjorët fëmijë të pafa-
jshëm që kanë vdekur,
edhe pse ata nuk kishin as-

një faj. Kjo të prek", thotë
Morina. "Deri më sot nuk
ka asnjë memorial apo
ditë përkujtimore për të
kujtuar fëmijët që kanë
humbur jetën", thotë Dea
Dedi nga Qendra për të

Zëvendësndihmës sek
retari i shtetit për
çështjet evropiane dhe

euroaziatike, Matthew Palm-
er, dje zhvilloi vizitën zyr-
tare në Serbi. Palmer takoi
presidentin serb, Ale-
ksandër Vuçiç dhe kryemi-
nistren Ana Bërnabiç. Sipas
mediave serbe, temë krye-
sore e këtyre takimeve ishte
çështja e Kosovës. Dek-
laratat e zyrtarëve ameri-
kanë në muajt e fundit kanë
treguar se qëndrimi i Uash-
ingtonit mbi Serbinë po
ndryshon, i cili tani është i
gatshëm të mbështesë çdo
marrëveshje Beograd-Prish-
tinë, që është e pranueshme
nga të dyja palët. Kjo mbësh-
tetet edhe nga deklarata e
fundit e Palmer, e cila tha se
Shtetet e Bashkuara nuk i
tërheqin vijat e kuqe në pro-
cesin e dialogut, në lidhje
me atë për të cilën do të flis-
nin të dyja palët, por kjo nuk
do të thotë që të gjitha opsio-
net janë të hapura. "Për mo-
mentin ne jemi më të intere-
suar që t'i kthejmë të dyja
palët në tryezën e negociat-
ave, ta rinovojmë dialogun
dhe të përparojmë në atë
marrëveshje, hap pas hapi.
Unë nuk mendoj se vendos-
ja e afateve artificiale do të
ndihmonte në këtë proces,
por do të dëshironim të vazh-
donim negociatat sa më
shpejt të jetë e mundur",
deklaroi më herët Palmer në
një intervistë për "Zërin e
Amerikës". Vizita e Palmer
në Serbi gjatë ditës së sotme
vjen pak para Samitit të Pa-
risit, i cili do të mbahet më 1
korrik dhe temë kryesore
është gjetja e zgjidhjes në
mes Kosovës dhe Serbisë. Në
letrën që presidenti ameri-
kan, Trump, i kishte dërguar
homologut të tij serb, Ale-
ksandër Vuçiç me rastin e
Ditës së Republikës së Ser-
bisë, përveç urimeve,
Trump i kërkoi Vuçiç që të
arrihet një marrëveshje me
Kosovën, që sipas tij duhet
të jetë me njohje të ndërsjel-
la. Ndërkaq, zëvendësndih-
mës sekretari amerikan i

shtetit tha se Kosova duhet
të heqë taksën e vendosur
ndaj produkteve serbe.
Palmer tha se taksa e vendo-
sur është pengesë për dialo-
gun mes Prishtinës dhe Beo-
gradit dhe anëtarësimin e
tyre drejt Bashkimit Europi-
an. Zv.ndihmës sekretari
amerikan i shtetit u shpreh
se është Uashingtoni, ai që
kërkon heqjen e kësaj tarife.
Zyrtari amerikan tha se
Samiti i Parisit, i cili është
përcaktuar të mbahet me 1

korrik do të jetë konstruktiv
dhe do t'i çojë "Prishtinën
dhe Beogradin drejt mar-
rëveshjes së normalizimit të
marrëdhënieve. SHBA-të -
mësohet të jetë shprehur ai
- përkrahin partnerët evropi-
anë në atë që po bëjnë për të
lehtësuar dialogun dhe
përkrahin përshpejtimin e
negociatave në këtë proces,
në mënyrë që të zgjidhet
çështja mes Kosovës dhe Ser-
bisë". Ndërkaq, Shtetet e
Bashkuara pritet të luajnë

një rol më të madh në
bisedimet mes Kosovës dhe
Serbisë për normalizimin e
marrëdhënieve mes tyre, ka
thënë për "Zërin e Amerikës,
zv.drejtori për Çështjet Evro-
piane dhe Rusinë në Këshil-
lin e Sigurisë Kombëtare,
John Erath. Në një intervistë
me rastin e 20-vjetorit të për-
fundimit të luftimeve në Ko-
sovë, zyrtari i lartë amerikan
thotë se Uashingtoni nuk
mund të ndihmojë në dialog,
nëse nuk hiqen tarifat më
parë. Lidhur me temën aq të
debatueshme kohët e fundit
për shkëmbim territoresh,
këshilltari i Shtëpisë së
Bardhë për Ballkanin thotë se
kjo zgjidhje nuk i duket real-
iste. Pritet të shohim se si do
të vijojë gjendja pas Samitit të
Parisit në 1 korrik dhe a do të
arrihet më në fund një mar-
rëveshje mes dy shteteve.

20-vjetori i NATO-s në
Kosovë, surpriza e Bill
Klintonit për shqiptarët

Bill Klinton, presidenti
i 42-të Shteteve të

Bashkuara të Amerikës,
ka rezervuar një surprizë
për shqiptarët matanë ku-
firit. Ish-presidenti do të
zhvillojë një vizitë zyrtare
në Kosovë, në kuadër të 20-
vjetorit të hyrjes së trupave
të NATO-së në Kosovë.
Lajmi është konfirmuar
nga Këshilli Organizativ
për rastin e 20-vjetorit të
hyrjes së trupave të NATO-
s në Kosovë, i cili bën me
dije se përveç vizitës, Klin-
ton do të mbajë fjalim në
tubimin qendror për 20-
vjetorin. Kjo është hera e
katërt që Bill Klinton
viziton Kosovën.
KLINTON PËR
SHQIPTARËT

"Më 12 qershor 2019, Ko-
sova shënon 20-vjetorin e
hyrjes së trupave të NATO.
Po e përkujtojmë këtë
përvjetor historik të Kos-
ovës bashkë me miqtë dhe
aleatët tanë, me të cilët
ndajmë vlerat e paqes, lir-
isë dhe demokracisë.
Njëkohësisht po nderojmë
të kaluarën tonë dhe vizio-
nin për paqe të qën-
drueshme".

Ish-Presidenti i Sh-
teteve të Bashkuara të
Amerikës, Bill Klinton do
t'i bashkohet popullit të
Kosovës në shënimin e 20
viteve të lirisë dhe do të
mbajë fjalim në tubimin
qendror.

"Da"Da"Da"Da"Data: E mërta: E mërta: E mërta: E mërta: E mërkurë, 12kurë, 12kurë, 12kurë, 12kurë, 12
qershor 2019qershor 2019qershor 2019qershor 2019qershor 2019

VVVVVendi: Sheshiendi: Sheshiendi: Sheshiendi: Sheshiendi: Sheshi
"Skënderbej""Skënderbej""Skënderbej""Skënderbej""Skënderbej"

Koha: 11 00Koha: 11 00Koha: 11 00Koha: 11 00Koha: 11 00
Ftojmë të gjithë qyteta-

rët e Kosovës të marrin
pjesë në tubimin qendror
dhe të shfrytëzojnë këtë
mundësi për të falënderu-
ar presidentin Klinton për
lidershipin e tij në
ndërtimin e paqes në Kos-
ovë dhe përkrahjen e tij të
vazhdueshme për paqe
dhe stabilitet në tërë rajo-
nin", - shkruhet në njoftim.

Drejtën Humanitare në
Kosovë, e cila e organizoi
ekspozitën. Gjithsej 1,024
fëmijë u vranë gjatë
luftës, sipas të dhënave të
qendrës, ndërsa 109 fëm-
ijë ende janë të zhdukur.

Këshilli i Sigurimit i
OKB-së diskuton

për Kosovën

Këshilli i Sigurimit i Ko
mbeve të Bashkuara dje

në Nju Jork diskutoi raport-
in e sekretarit të përgjiths-
hëm të OKB-së, Antonio
Guterres, për punën e UN-
MIK-ut për periudhën nga
16 janari deri më 15 maj të
këtij viti. Në këtë takim min-
istri i Jashtëm serb. Ivica
Daçiç. ka paralajmëruar se
do të kërkojë shqyrtimin në
vazhdimësi të çështjes së
Kosovës në KS të OKB-së
dhe nevojën e UNMIK-ut që
të mbetet i angazhuar në
zbatimin e objektivave të
përcaktuara, pa ndryshuar
mandatin. Aksioni i policisë
së Kosovës kundër krimit
dhe korrupsionit në veri,
përfshirë arrestimin e një
pjesëtari të UNMIK-ut, që
kishte dalë në rrugë me mak-
inën e tij për të penguar po-
licinë e Kosovës të kryejë
aksionin e saj, do të jetë në
fokusin e seancës. SHBA-të
dhe Britania e Madhe kanë
kërkuar disa herë që sean-
cat e KS të OKB-së të reduk-
tohen, duke marrë parasysh
realitetin e ri të krijuar pas
shpalljes së pavarësisë së
Kosovës, ndërkohë që është
kërkuar edhe reduktimi i
stafit dhe buxhetit për mis-
ionin e UNMIK-ut.

MATTHEW PALMER
"Taksa e vendosur është pengesë për dialogun
mes Prishtinës dhe Beogradit dhe anëtarësimin e
tyre në Bashkimin Europian. Është Uashingtoni, ai
që kërkon heqjen e kësaj tarife. Samiti i Parisit do
të jetë konstruktiv dhe do t'i çojë Prishtinën dhe
Beogradin drejt marrëveshjes së normalizimit të
marrëdhënieve", tha Palmer.



Zëvendësndihmës sekretari i shtetit për çështjet
evropiane dhe euroaziatike, Matthew Palmer

Përkujtimorja e fëmjeve, viktima
të luftës në Kosovë në vitin 1999
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Sekretari i përgjithshëm: Bombardimet kundër Millosheviçit, të ligjshme

Stoltenberg: Ndërhymë të ndalonim
katastrofën humanitare në Kosovë

"NATO e respekton neutralitetin e Serbisë"

Një muaj para zgjedhjeve, Demokracisë së Re me epërsi ndaj qeverisë

Pritet shpërndarja e parlamentit,
Tsipras takoi dje presidentin e Greqisë

SHKURT
Gruevski në azil,

filmohet duke
festuar në jaht

Ish-kryeministri i
Maqedonisë, Nikola

Gruevski është filmuar
nga kamerat në një jaht
në Danub. Ka qenë gaze-
tari Balezh Ceko ai që në
llogarinë e tij në "Twit-
ter" ka hedhur disa fo-
tografi nga ish-kryemi-
nistri Gruevski, i cili ish-
te i pranishëm në një fes-
të. Gruevski ka qenë i
pranishëm në një ngjar-
je lidhur me biznesin e
quajtur "Biznes Ahen-
gu, Budapest". Mësohet
se ai është takuar me
ndihmëssekretarin sh-
tetëror të Ministrisë së
Punëve të Jashtme hun-
gareze, Jshtvan Jo, në
një banesë në pronësi të
dy shtetasve kinez, e
cila më pas u deklaruar
se ishte e shërbimeve të
inteligjencës hungareze.
Menjëherë pas ngjarjes,
MPJ-ja e Hungarisë ësh-
të përgjigjur se për
takimin nuk është bërë
asgjë e jashtëzakonshme
dhe se një i punësuar i
MPJ-së mund të mbajë
kontakte me një ish-
kryeministër me karri-
erë. Nga MPJ-ja e Hun-
garisë i janë përgjigjur
portalit për takimin
duke theksuar se nuk
është asgjë e jashtëza-
konshme që një i punë-
suar i MPJ-së të mbajë
kontakte me një ish-
kryeministër me karri-
erë të gjatë politike.

“Për Kosovën ka dy
zgjidhje, e keqja dhe

më pak e keqja”

Në 20-vjetorin e nën
shkrimit të Mar-

rëveshjes së Ku-
manovës, e cila i dha
fund luftës në Kosovë,
deputeti serb dhe ambas-
adori i sapoemëruar i
Serbisë në Moskë, Miro-
slav Lazanski është
shprehur se Serbia
lufton për atë që ende
mund ta marrë nga Kos-
ova. Ish-gazetari serb, i
cili gjatë javës që shkoi
është emëruar ambasador
në Rusi, siç raporton
'B92', ka thënë se aktual-
isht duhet të "nxjerrim
atë që mund të nxirret
atje, sepse Kosova nuk
është një problem që ësh-
të shfaqur tani". "Atë
problem (çështjen e Kos-
ovës) nuk mundi ta
zgjidhte as mbreti Ale-
ksandër, as Jugosllavia e
Titos e as Millosheviçi,
prandaj është joreale të
pritet që kjo të zgjidhet
brenda natës. Po mun-
dohemi të nxjerrim mak-
simumin nga ajo që është
e mundur, që është çësh-
tje e një kompromisi",
thotë Lazanski, duke sh-
tuar se të gjitha zgjidhjet
në një farë mënyre janë të
këqija. "Për Kosovën ekz-
istojnë vetëm dy zgjidhje,
e keqe dhe më pak e
keqe", tha Lazanski.

Kryeministri grek, Aleksis
Tsipras, pritet të kërkojë

shpërndarjen e parlamentit
dhe shpalljen e zgjedhjeve të
parakohshme. Për këtë
qëllim, ai do të vizitojë Presi-
dentin e Republikës, Prokopis
Pavlopoulos. Si rrallëherë,
njoftimi për këtë takim ësh-
të publikuar në faqen zyrtare
të Presidencës së Republikës
greke. Mandati i qeverisë,
Tsipras përfundonte normal-
isht në muajin tetor. Por,
kryeministri grek u detyrua
të shkonte në zgjedhje të par-
akohshme, pas humbjes së
thellë në zgjedhjet europiane
dhe ato administrative nga
Demokracia e Re e opozitës.
Gjatë një interviste
televizive, Tsipras tha se
qeveria e tij do të vazhdojë
punën deri në përfundim të
zgjedhjeve që do të mbahen
më 7 korrik. "Vendosëm ta
çojmë vendin para kohe, por
normalisht në kutitë e votim-

it. Qeveria do të ushtrojë deri
në momentin e fundit
detyrat e veta ashtu siç për-
caktojnë ligjet dhe kushtetu-
ta", tha Tsipras. Një muaj
para zhvillimit të zgjedhjeve

të parakohshme, sondazhet
vazhdojnë t'i japin avantazh
të dukshëm Demokracisë së
Re me një epërsi prej 7,7 për
qind. Në këto zgjedhje kandi-
date me unionin e qendrës së

djathtë do të jetë edhe Her-
mioni Kacifas, motra e Kon-
standin Kacifës, minori-
tarit të vrarë më 28 tetor
nga policia shqiptare në fs-
hatin Bularat.

ALEKSIS
TSIPRAS
"Vendosëm ta
çojmë vendin para
kohe, por
normalisht në kutitë
e votimit. Qeveria
do të ushtrojë deri
në momentin e
fundit detyrat e veta
ashtu siç
përcaktojnë ligjet
dhe Kushtetuta",
tha Tsipras.

Dje u mbushën 20 vite
nga përfundimi i
bombardimeve të

NATO-s kundër regjimit të
Millosheviçit. Në 20-vjetorin
e përfundimit të bombardi-
meve të NATO-s kundër
forcave serbe, sekretari i
përgjithshëm i NATO-s,
Jens Stoltenberg, ka thënë
se këto bombardime ishin të
nevojshme dhe të ligjshme.
Sipas Stoltenberg, edhe his-
toria ka treguar se bom-
bardimet kundër Serbisë në
vitin 1999 ishin të domos-
doshme dhe të ligjshme,
sepse siç u shpreh ai, ndalu-
an dhunën dhe mundësuan
kthimin e refugjatëve në at-
dhe. Stoltenberg po ashtu ka
thënë se në atë kohë ishte
KFOR-i, i cili ndihmoi për
krijimin e një ambienti të
sigurt në Kosovë për të
gjithë, duke përfshirë komu-
nitetin serb dhe të gjitha
komunitetet e tjera që jeto-
nin në Kosovë. "Unë e di se
NATO-ja ende po shkakton
polemika në Serbi. Shumë
prej tyre janë ende të
sëmurë nga fushata ajrore në
vitin 1999. Është edhe më e
vështirë për ata që kanë
humbur të dashurit e tyre.
Çdo jetë e humbur e pafa-
jshme është një tragjedi dhe
ne kemi shumë keqardhje
për këtë", është shprehur
Stoltenberg. Ai edhe një
herë e ripërsëriti atë që kish-
te thënë në Beograd në tetor
të vitit të tij, që fushata bom-
barduese kundër Serbisë
nuk ishte asnjë herë e drej-
tuar kundër popullit serb,
pasi që sipas tij, NATO-ja
kishte për qëllim ndaljen e
veprimeve të Millosheviçit.
"Përkundrazi, qëllimi ishte
mbrojtja e civilëve në rajo-
nin e gjerë duke ndaluar ve-
primet e regjimit të Millo-
sheviçit, të cilin bashkësia
ndërkombëtare e dënoi. Ne
nuk duhet ta harrojmë kur-
rë të kaluarën, por ne duhet
të mësojmë prej saj dhe ta

lëmë pas", theksoi Stolten-
berg. Ai shtoi se kjo është ajo
që NATO-ja dhe Serbia po
bëjnë përmes partneritetit,
i cili është i dobishëm për
NATO-n, Serbinë dhe rajo-
nin më të gjerë. Stoltenberg
theksoi se NATO-ja e vlerë-
son partneritetin që ka zhvil-
luar me Serbinë dhe shpre-
son për një të ardhme më të
mirë. "Ne e respektojmë
plotësisht politikën e neu-
tralitetit të Serbisë, siç tre-
gojnë Austria, Suedia dhe
Finlanda, neutraliteti dhe
partneriteti me NATO-n
nuk janë reciprokisht eksk-
luzive. Partneriteti ynë ësh-
të i mirë për Serbinë e kjo
është e mirë për Ballkanin
Perëndimor dhe e mirë për
NATO", theksoi Stoltenberg.
Sekretari i Përgjithshëm i
Aleancës së Atlantikut të
Veriut ka vënë në dukje se

bota po përballemi me situ-
atën më të paparashikuar të
sigurisë në botë gjatë viteve
të fundit, por që siç theksoi
ai, NATO-ja është një forcë
pozitive në krijimin e një
rendi të qëndrueshëm
ndërkombëtar. Sekretari i
Përgjithshëm i NATO-s,
Jens Stoltenberg ka deklaru-
ar se Aleanca Atlantike e
Veriut e respekton plotësisht
politikën e neutralitetit të
Serbisë. Në një intervistë për
gazetën "Politika", ai tha se
partneriteti i aleancës me
Serbinë është më i miri për
Ballkanin Perëndimor dhe
për NATO-n. Stoltenberg tha
se bashkëpunimi i ardhs-
hëm i NATO-s me Serbinë do
të zhvillohet nga reforma e
sektorit të sigurisë deri te
ndihma në rast të fatkeqë-
sive dhe asgjësimi i muni-
cioneve të tepërta. Ai kujtoi

se në tetor të vitit të kaluar,
Serbia ka organizuar një stër-
vitje civile emergjente, të
quajtur "Serbia 2018". "Ky
ushtrim i ka ndihmuar ale-
atët e NATO-s, si dhe Serbinë
dhe partnerët e tjerë që të
përgatiten për të vepruar në
rast të fatkeqësive natyrore,
siç janë përmbytjet dhe
tërmetet", tha Stoltenberg.
Ai nënvizoi se e di se në Ser-
bi, referimi ndaj NATO-s
vazhdon të nxisë
kundërthënie dhe kujtime të
bombardimeve të vitit 1999.
Në atë kohë, NATO-ja ka bom-
barduar caqet e ushtrisë ser-
be për të ndalur dhunën e
regjimit serb në Kosovë.
Duke folur për gazetën "Poli-
tika", Stoltenberg tha se mo-
tivi kryesor i ndërhyrjes së
NATO-s njëzet vjet më parë
ka qenë ndalimi i katastrofës
humanitare në Kosovë.

JENS
STOLTENBERG
"Unë e di se NATO-ja
ende po shkakton
polemika në Serbi.
Shumë prej tyre janë
ende të sëmurë nga
fushata ajrore në vitin
1999. Është edhe më
e vështirë për ata që
kanë humbur të
dashurit e tyre. Çdo
jetë e humbur e
pafajshme është një
tragjedi dhe ne
ndjejmë shumë
keqardhje për këtë",
tha Stoltenberg.

Maqedoni e Veriut,
arrestohet në zyrtari i

lartë i BDI-së
Në Maqedoninë Veriore

është arrestuar funksion-
ari i lartë i BDI-së. Arresti-
mi i sekretarit shtetëror në
Ministrinë për Shoqëri In-
formatike, Jahi Jahiu ësh-
të bërë mëngjesin e
djeshëm me urdhër të
prokurores për krim të or-
ganizuar, Vilma Ruskovs-
ka. Jahiu dyshohet për
keqpërdorim të detyrës
zyrtare në marrjen e
provizionit nga një tenderi
i fituar. Policia ka kryer
dhe kontrolle në banesën
e tij. Sipas informatave të
portalit SDK, bëhet fjalë
për një mitmarrje prej 10
mijë eurove, të cilat Jahiu
i ka marrë në mënyrë të
paligjshme gjatë viti 2014-
2015. Jahiu është një nga
katër sekretarët sh-
tetërorë nga radhët e BDI-
së, që u emëruan në qeveri.

Itali/ Shpërthim në
një pallat në Romë, 9

të plagosur

Një shpërthim ka sh
katërruar një pallat

trekatësh në një provincë
të kryeqytetit italian,
Romë. Të paktën 9 persona
kanë mbetur të plagosur,
mes të cilëve kryebashki-
aku Emanuele Crestini dhe
tre fëmijët. Shpërthimi ka
ndodhur si pasojë e
rrjedhjes së gazit, duke sh-
kaktuar shembjen e disa
pjesëve të ndërtesës,
shumë pranë qendrës së
komunës. Në vendin e ng-
jarjes ndodhen forcat zjar-
rfikëse, të cilat po kërkojnë
nëpër gërmadha për të mbi-
jetuar të tjerë. Forcat zjar-
rfikëse, duke pasur frikë
për një shpërthim të dytë
në brendësi të pallatit kanë
bllokuar zonën dhe kanë
evakuuar banesat në qen-
drën historike. "Nga dësh-
mitë e para - shpjegon në
një njoftim 'Italgaz'- ka
qenë e mundur të mësohet
që rrjedhja e gazit që sh-
kaktoi shpërthimin është
shkaktuar nga dëmtimi i
një tubacioni nga ana e një
ndërmarrjeje të panjohur
nga Italgaz, që po bënte
punime nëntokë përpara
sallës së bashkisë. Nga ky
shpërthim tre fëmijë janë
plagosur nga copat e
xhamit, të cilat u thyen pas
shpërthimit. Fëmijët në
momentin e shpërthimit
ndodheshin në trotuarin
poshtë ndërtesës, ku ndod-
het shkolla e tyre.

Sekretari i përgjithshëm i NATO-s,
Jens Stoltenberg

Kryeministri grek,
Aleksis Tsipras,
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REVOLTA E QAFË-BARIT

Kryetari i ISKK, Agron Tufa: Do ketë edhe
gjyqe të tjera për krimet e komunizmitFatmira Nikolli

Në përvjetorin e pushkatim
it të dy të burgosurve të re
voltës së Qafë-Barit, ISKK

dhe kryetari i këtij institucioni,
Agron Tufa, kanë ngritur për herë
të parë një padi penale ndaj vendi-
meve të shtetit komunist. Vetë
Tufa bën me dije se krimet e komu-
nizmit në Shqipëri nuk janë dënu-
ar as moralisht dhe as ligjërisht,
edhe pse ky sistem ka rënë prej 18
vitesh. Ndaj, për herë të parë është
marrë një nismë ligjore ndaj ven-
dimeve të marra nga shteti komu-
nist dhe bëhet fjalë për një padi
penale për "krime kundër njerëz-
imit" në emër të komandantit të
kamp-burgut të Qafë-Barit, Ed-
mond Caja, i cili sot jeton si një
njeri i lirë në Gjermani. Padia ësh-
të bërë në emër të një institucioni
shtetëror të pavarur, Institutit të
Studimeve të Krimeve të Komu-
nizmit. Kryetari i këtij institucio-
ni, Agron Tufa, bëri të ditur se, "në
emër të ISKK sot (dje), në orën
09:30, me rastin e përvjetorit të
pushkatimit të dy heronjve të re-
voltës së Qafë-Barit, Tom Ndoja
dhe Sokol Sokoli, si dhe të vdeku-
rit ndër tortura, Sandër Sokolit,
me përfaqësimin juridik të studios
ligjore 'Cakrani', në bazë të ligjit
281 të Kodit Penal, bëra kallëzimin
penal në Prokurorinë e Krimeve të
Rënda për 'krim kundër njerëzim-
it', kundër Edmond Cajës, ish-she-
fit të Policisë së kamp-burgut 311,
e mandej komandant po aty në
vitet 1982-1989".

Dëshmitë e ish-të burgosurve
politikë që kanë vuajtur dënimin
në kampin-burg të Qafë-Barit janë
baza e kësaj padie, ku bëhet e qartë
se Edmond Caja kishte rol krye-
sor në terrorin e ushtruar në bur-
gun e Qafë-Barit, thotë Tufa. Sipas
padisë, "të gjithë dëshmitarët sot
në cilësinë e viktimës të mbijetuar
nga burgu famëkeq politik i Qafë-
Barit (1982-1990), e paraqesin ko-
mandantin e Togës së Policisë së
këtij burgu, Edmond Cajën, si një
dhunues sadist, që rrihte, tortur-
onte, gjymtonte e dënonte ish-të
burgosurit e pambrojtur. Ai s'i
përmbahej aspak ligjit, sepse rrah-
ja dhe torturat atë e argëtonin. Pas
shtypjes së revoltës së të burgo-
surve të këtij burgu 'Qafë-Bar' me
22-23 maj 1984, karriera e këtij poli-
ci sadist erdhi duke u ngritur.
Prandaj po paraqesim sh-
kurtimisht këtu, një trajektore të
karrierës së Edmond Cajës, siç
gjendet në dosjen e dokumenteve
të tij".

I pyetur nga "Gazeta Shqiptare"
nëse gjyqi do të jetë nismë edhe për

raste të tjera, apo do të kufizohen
me rastin e Qafë-Barit, Agron
Tufa sqaroi. "Po, do ketë patjetër
në vijimësi, në mënyrë të pandër-
prerë kallëzime penale për një
numër të madh të ngjashmish me
Cajen, kush ka abuzuar, rrahur,
gjymtuar apo skllavëruar qyteta-
rët e pambrojtur, ish-të burgosur
politikë. Përderisa Kodi Penal dhe
Kushtetuta e parashikon këtë të
drejtë në nenet 281, 306 etj., përse
të mos kërkojmë të dënohen
kriminelët e komunizmit? Nëse
drejtësia jonë nuk është në lartës-
inë e duhur profesionale e morale,
atëherë ata nuk e meritojnë Kush-
tetutën dhe ligjet e Kodit Penal, çka
do të thotë se duhet të ndërrojnë
profesion", tha Tufa për 'GSH'.
ARGUMENTET E PADISË

"Në anën objektive të veprës
penale të 'Krimeve kundër njerëz-
imit' parashikohen krimet kundër
njerëzimit të parashikuara nga
neni 74 i Kodit Penal, të cilat kry-
hen me veprime aktive me sulme
shoqërisht të rrezikshme e të
kundërligjshme, me forma e
mënyra të ndryshme si:

- Me vrasjen e njerëzve në masë
- pushkatim e një grupi të popull-
sisë civile shfarosjen e qëllimshme
të njerëzve me anë të përdorimit të
lëndëve helmuese, mbytëse, me

kthimin në skllevër të njerëzve të
lirë, me anë të internimeve dhe
dëbimeve me dhunë në masë të pop-
ullsisë si edhe me çdo lloj torturë
apo dhunë tjetër çnjerëzore.

- Me kthimin në skllevër të
njerëzve, në kundërshtim kjo me
Konventën mbi Skllavërinë, nënsh-
kruar në Gjenevë më 25 shtator
1926.

- Me çdo lloj torture apo dhune
tjetër çnjerëzore, në kundërshtim
me Konventën për Torturën, datë
9 dhjetor 1975, si me rrahjen, pla-
gosjen, mbylljen në kampe,
burgje, lënien pa bukë, pa ujë,
përdhunime të ndryshme, me
lidhjen e duarve e të këmbëve, fu-
tjen në ujë të nxehtë apo të ftohtë
duke i zhveshur lakuriq etj.

Të gjitha këto forma dhune që
përfshihen në krime kundër njerë-
zimit janë përdorur në mënyrën
sistematike nga i akuzuari Ed-
mond Caja dhe toga e policëve që
drejtohej prej tij. Nga ana subjek-
tive krimet kundër njerëzimit
kryhen me dashje dhe me qëllim
shkatërrimi të popullsisë civile si-
pas një plani konkret të paramen-
duar më parë.

Mbështetur në konventë, Kod-
in Penal i Republikës së Shqipërisë
parashikon shprehimisht se:
"Nuk i nënshtrohen parashkrim-

EDMON CAJA
Krim kundër njerëzimit, hidhet

në gjyq komandanti i Qafë-Barit
Zbardhen 17 emrat që do dëshmojnë në
gjyq, ish-të burgosurit që vuajtën nga Caja

it të ndjekjes penale krimet e
luftës dhe ato kundër njerëzimit".
(neni 67).

Pra, me këtë dispozitë të Kodit
Penal krijohet mundësia e nd-
jekjes penale të krimeve të luftës
e krimeve kundër njerëzimit pa u
kushtëzuar nga afate procedur-
ale, si dhe sigurohet dënimi i
kriminelëve të luftës dhe atyre
kundër njerëzimit në çdo kohë",
thuhet në padi.

Në padinë e ISKK-së kërkohet
nga Prokuroria e Krimeve të Rën-
da Tiranë të regjistrojë procedi-
min penal për shtetasin Edmond
Caja dhe gjithë togës së policëve
të drejtuar prej tij, si përgjegjës
për torturat çnjerëzore ndaj të
ndjerit Tom Ndoja, por edhe të
tjerëve, siç u përshkrua më sipër,
ku ka kryer veprën penale "Krime
kundër njerëzimit" parashikuar
nga neni 74 i Kodit Penal. Për të
provuar krimet e të akuzuarit
Edmond Caja, 17 ish-të burgosurit
që kanë emrin në këtë padi mund
të thirren në cilësinë e dëshmi-
tarëve.
17 ISH-TË BURGOSUR
POLITIKË GATI TË
DËSHMOJNË KUNDËR
EDMOND CAJËS

Personat e burgosur të tortu-
ruar, skllavëruar dhe poshtëruar

në të gjitha format kriminale nga
shtetasi Edmond Caja janë të
shumtë dhe me ngritjen e Insti-
tutit të Studimeve Krimeve të Ko-
munizmit, këta ish-të burgosur të
ndërgjegjes i janë drejtuar këtij
institucioni dhe kanë denoncuar
krimet e ish- komandantit të
togës, Edmond Caja, dhe policët e
komanduar prej tij. Pra, viktimat
e terrorit ushtruar fizikisht dety-
rohen të kthehen në skllevër nga
dhuna fizike dhe psikologjike e
ushtruar nga vetë komandanti i
togës së burgut të Qafë-Barit, Ed-
mond Caja. Dëshmitarët janë të
shumtë, por 17 prej tyre kanë ven-
dosur emrin në këtë padi.

1. Bedri Blloshmi
2. Hajredin Fratari
3. Visar Zhiti
4. Lekë Frroku
5. Kostandin Gjerdeni
6. Haki Hoxha
7. Foti Stefanelli
8. Hysen Haxhiu
9. Hasan Bajo
10. Vllasi Koçi (Llazi Koçi)
11. Gjergji Hani
12. Ahmet Tufa
13. Asllan Togu
14. Bajram Dervishaj
15. Panajot Bastuni
16. Bajram Vuthi
17. Sejfulla Teta

Edmond Caja kur ishte komandant në Qafë-Bari Kallëzimi kundër Cajës
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Janë të shumta, me dhjetëra,
dëshmitarët okularë që tre-

gojnë torturat e pashembullta mi-
zore të komandantit të Togës së
Policisë, Edmond Caja, në "Repar-
tit 311", ose ndryshe, kamp-burgu
i minierës së Qafë-Barit, Pukë. Të
gjithë dëshmojnë realitetet e
dhunës, rrahjet dhe gjymtimet.

Hysen Haxhia - Ish-i burgosur i
këtij kamp-burgu është i gatshëm
të dëshmojë për terrorin policor
gjatë revoltës dhe për episodin, se
si gjatë shtypjes së revoltës, ko-
mandanti i Togës së Policisë së
Burgut të Qafë-Barit, Edmond
Caja, torturoi për vdekje të burgo-
surin Sokol Sokoli, të cilit i thyen
gjatë torturës shtyllën kurrizore,
si dhe Tom Ndojën duke e lënë të
gjymtuar, të dy në vdekje klinike.

Bedri Blloshmi - Ish-i burgosur
politik i burgut të Qafë-Barit, ësh-
të i gatshëm të dëshmojë me hollë-
si ditën e revoltës së të burgosurve,
terrorin e ushtruar mbi ta,
ardhjen e forcave speciale nga Min-
istria e Punëve të Brendshme.
Blloshmi tregon angazhimin
direkt në tortura dhe gjymtime të
komandantit të Togës së Policisë
së Burgut, Edmond Caja, si dhe
torturat dhe gjymtimet që bëri ai
vetë ndaj të burgosurve të rebelu-
ar. Blloshmi në disa dëshmi, madje
edhe "Youtube", thotë se i gjithë
skenari i tmerrit ishte vepër e Ed-
mod Cajës. Ai vetë hyri në kamp
dhe mori 14 të burgosurit e parë, i
torturoi me policët e tij, duke u
thyer duar edhe këmbë, pastaj i
hodhën në një kamion (marka-
'Zis') për t'i dërguar në DP
Brendshme të Pukës. Gjithashtu,
Blloshmi pohon se është dëshmi-
tar okular se si të burgosurit
Sandër Sokoli ia thyen shtyllën
kurrizore në tortura dhe se në do-
kumentet që ai ka konsultuar, nuk
del si i vdekur apo i masakruar.

Visar Zhiti - Shkrimtar e poet,
ish-i burgosur politik i këtij kam-
pi, një ndër dëshmitarët-kyç të
jetës së rëndë të ish-të burgosurve
nën terrorin e policisë së Edmond
Cajës në burgun e Qafë-Barit. Lib-
ri i tij memoristik "Ferri i çarë" jep
një panoramë të hollësishme, ndër
to edhe të ditës së revoltës, më 22.
5. 1984. Zhiti dëshmon: "Pasi kish-
te lexuar me gjithë gëzimin mon-
struoz listën e vdekjes dhe bur-
gosjes, për ata fatkeq që gjendshin
aty pa bërë asnjë faj, xhelati Ed-
mond Caja kishte lëshuar edhe
ulërimën kërcënuese për të tjerët:
A ka ndonjë trim tjetër që do matet

EKSPOZITA

EKSPOZITË PËR
 LIDHJEN E PRIZRENIT

KULTURE

Drejtoria e Përgjithshme e
Arkivave ka çelur dje ek-

spozitën "Lidhja e Prizrenit
1878-2019 mes dokumenteve
të Arkivit Qendror Sh-
tetëror".

Më 10 qershor 1878 u mbajt
në Prizren, Lidhja e Prizren-
it, e cila ishte lëvizja e parë e
shqiptare e madhe e organi-
zuar në mënyrë administra-
tive, politike, ushtarake. Sh-
qiptarët thirrën një Kuvend
mbarëkombëtar, ku do të mer-
reshin vendime shumë me
rëndësi për vendin. Pas fir-
mosjes së marrëveshjes të
Shën Stefanit mes Rusisë dhe
Turqisë, ku Shqipërisë nuk iu
njoh asnjë e drejtë territori-
ale dhe në pritje të Kongresit
të Berlinit, i cili me shumë
mundësi do t'i hiqte hartës
shqiptare krahina të shumta,
atdhetarët shqiptarë ideuan
këtë mbledhje, ku do të shpall-
nin ndarjen përfundimtare
nga sundimi osman. Kuvendi
priti delegatët pa dallim feje,
ata do të vinin nga të katërt
Vilajetet e Shqipërisë: Shko-
drës, Manastirit, Janinës dhe
Kosovës. Lidhja e Prizrenit,
zgjati 5 ditë dhe numri i dele-
gatëve shkoi në 110, ku mes
tyre ishin Ahmet Koronica,
Abdullah Pashë Dreni, Sha-
ban Prizreni, Zija Prishtina,
Filip Doda, Sulejman Vokshi,
Shuajip Spahiu, Ali Ibra, Ab-
dyl Frashëri, e shumë të tjerë,
duke zgjedhur si kryetar anë-
tarin më të vjetër i cili kishte
dhe fuqi të madhe morale, Il-
jaz Pashë Dibrën.

Në mbledhjen e datës 10
qershor 1878 u mbajtën fjal-
ime nga delegatë të ndry-
shëm, një prej të cilëve dhe
Abdyl Frashëri ku ndër të

tjera tha: "Ne Shqiptarët rrje-
dhim nga Pellazgët e jemi pop-
ulli ma i vjetër këtu në Ballkan
kurse sllavët erdhën vonë e
duke qenë në shumicë të mad-
he na shtynë në Jug-Perëndim
të Ballkanit në ktë rrype të
ngushtë ku ndodhemi sot. Nuk
qe mjaft grabitja që na banë
athere po kërkojnë sot me na
shkitë edhe tokë të tjera. Kta
na kërkojnë Plavë e Guci e
Grekët nji copë të Vilajetit të
Janinës e cila asht pjesë e pa-
ndame e Atdheut tonë të
dashun.

"Qëllimi i ksaj mbledhjeje sot
asht me u-a pre hovin ktyne an-
miqve të pa-shpirtë, duke lidhë
besën shqiptare e duke u-betue
me i mbrojtë me gjak trojet që
na kanë lanë gjyshët dhe
katragjyshët t'onë".

Motoja e kësaj mbledhjeje
ishte: "Të luftojmë deri sa të der-
dhim pikën e fundit të gjakut.
Para interesit t 'atdheut të
ç'duken interesat private". Del-
egatët para së gjithave shihnin
të rëndësishëm sigurimin e
qetësisë dhe të zhdukjes së gjak-
marrjes dhe nëse jo përgjithnjë,
të paktën deri sa të rregullohej
situata e Shqipërisë. Lidhja e
Prizrenit vepronte njësoj si një
qeveri kombëtare, duke sundu-
ar dhe rregulluar krahinat e
qytetet e Shqipërisë për sa i për-
ket administratës, gjithashtu
mblidhte luftëtarë edhe taksa.
Dy vendimet e para që mori
Lidhja e Prizrenit ishin një peti-
cion nisur Kongresit të Berlin-
it dhe një tjetër perandorisë
osmane. Në këto vendime i bë-
nin të qartë se Shqipëria nuk
mund të jepte asnjë pëllëmbë
tokë nga viset e saj, të shoqëru-
ara më dhjetëra firma nga dele-
gatët pjesëmarrës.

me ne?
Pas pak ditësh, në qershor të

vitit 1984, dy të rinjtë e dënuar me
pushkatim do të ekzekutoheshin,
mes gjymtimeve të panjohura e të
padëgjuara në gjithë përvojën mon-
struoze të xhelatëve e diktatorëve
të regjimeve totalitare nëpër botë".

Ahmet Tufa - Ish-i burgosur poli-
tik i burgut të Qafë-Barit. Tufa ka
dëshmuar disa herë në shkrimet e
tij për dhunën e ushtruar nga Ed-
mond Caja me policët e tij ndaj të
burgosurve. Një dhunë sistema-
tike para dhe pas revoltës së 22-23
majit 1984. Në dëshminë e tij për
ditën e revoltës, Tufa shpjegon:
"Policët të revoltuar hynë dhe fil-
luan të kërkonin nëpër dhoma për
të marrë forcërisht Ndue Pishën.
Ata hasën në një rezistencë nga
disa shokë bashkëvuajtës, të cilët
u shprehën se nuk ishte njerëzore
një veprim i tillë dhe se ky djalë
nuk ka për të ardhur kurrë, as i
gjallë, as i vdekur. Policët duke
parë se nuk mund ta marrin me
forcë Nduen, iu drejtuan oficerit
roje për ndihmë. Njoftohet koman-
da dhe menjëherë vijnë bishat e
egërsuara me në krye shefin e pol-
icisë, i cili quhet Edmond Caja. Në
kamp hyri një hije e errët, çdo cep
i burgut u rrethua me policë…
Mbas pak minutash futen në derë
një grup policësh dhe shefi i poli-
cisë, kryekrimineli Edmond Caja
me atë kapelën e ulur ndër sy, siç e
kishte zakon ta mbante. Ai tha:
'Dëgjoni këtu, ai që do të dëgjojë
emrin do të dalë e të paraqitet te

zyra teknike. Ata kishin përpilu-
ar një listë me emra dhe filluan t'i
lexonin me zë të lartë. Askush nuk
pranoi… Të burgosurit filluan të
kacafyteshin me policinë me çfarë
të mundeshin dhe policia ishte e
shumtë në numër… Më mirë të
vdisnim, se sa të rronim ashtu".

Konstandin Gjordeni - Ish-i bur-
gosur politik i burgut të Qafë-Bar-
it, një dëshmitar i rëndësishëm
okular ky, i cili u qëllua me plumb
gjatë breshërive në kohën e re-
voltës. Vetëm para katër viteve,
Kostandin Gjordeni ka nxjerrë
nga shpatulla e tij plumbin e mar-
rë në burgun e Qafë-Bari nga
policët e Edmond Cajës. Ja një ek-
strakt nga dëshmia e Gjordenit:
"Isha në grupin e të burgosurve që
po protestonim për të mbrojtur
shokun tonë, që e kishin torturu-
ar se nuk kishte plotësuar
normën. Në atë kohë shefi i poli-
cisë së burgut, Edmond Caja dha
urdhër që policët të qëllonin. 'Zjarr
mbi armiqtë' ishte parulla e tij dhe
kaq mjaftoi që policët të lëshojnë
breshërinë mbi ne. Mua më drejtoi
pistoletën njëri prej policëve, që e
kishte emrin Asllan Kurti. Ma drej-
toi armën për të më vrarë në lule
të ballit, por Zoti desh që të më kapë
në shpatull dhe u plagosa. Isha i ri
në atë kohë, 24 vjeç. Ishte në burg
edhe një doktor, ne i thoshim Dra-
go, por s'ia mbaj mend mirë emrin.
Më mjekoi me ato mjete rretha-
nore që kishte, sepse as që bëhej
fjalë që të vinte një mjek që të më
shpëtonte, pasi ky polic më qëlloi
për të më vrarë dhe jo për të më
plagosur. Në atë kohë kur policët
morën kontrollin mbi ne të burgo-
surit, mbaj mend që një të burgo-
sur Sandër Sokolin, e morën e tor-
turuan e këputën në mes, e palosën
dhe i këputën shtyllën kurrizore.
Në krye të torturave ishin shefi i
policisë së burgut, Edmond Caja
dhe drejtori i burgut Ludovik Cali.
Ata gjuanin me majat e hekurta
të çizmeve mbi ne të burgosurit e
plagosur. Ky plumb që kam në dorë
është plumbi që mora në Qafë-Bari
në revoltën e majit të vitit 1984.
Plumbin e kam hequr me opera-
cion disa vite pasi u lirova nga
burgu. E ruaj si relike".  Pra, nga
sa vërtetohet, i akuzuari Edmond
Ali Caja ka ushtruar si dhunë fiz-
ike, psikologjike dhe skllavërim,
ku në mënyrën më kriminale i ush-
tronte këto duke detyruar të dënu-
arit e ndërgjegjes të punonin si
skllevër në galeritë e minierës për
12 deri në 16 orë në ditë.

Çfarë kanë dëshmuar viktimat për
Cajën, dhuna e terrori i ish-komandantit

Dy të vrarët pas revoltës së Qafë-Barit

Të dënuarit politikë të Qafë-Barit
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Një pyetje për të mençurit,
që të përgjigjen budallenjtë

Nga Luan Rama

(vijon nga faqja 1)(vijon nga faqja 1)(vijon nga faqja 1)(vijon nga faqja 1)(vijon nga faqja 1)

... qeverisjes vendore" dhe an-
ulimin e datës 30 qershor 2019, si
ditë e zhvillimit të zgjedhjeve për
organet e qeverisjes vendore në
Republikën e Shqipërisë shërbeu
për ta ndezur më shumë debatin
politik, publik e mediatik, duke i
shtuar edhe elementë të debatit
profesional e kushtetues.

Natyrisht, kjo nuk përbën as
ndonjë çudi dhe as herezi.

Përkundrazi, debati në një sho-
qëri të hapur është shenjë që dësh-
mon pjekurinë dhe maturitetin e
vetë shoqërisë.

Mirëpo, ajo që nuk pritej dhe
që nuk ka lidhje as me debatin, as
me Kushtetutën, as me ligjin dhe
as me etikën e shfaqjes në publik
është rendja mjerisht poshtëruese
e një lukunie shërbëtorësh, në një

garë absurde se kush të shfaqet
më budallai ndër të gjithë!

Ekstazë budallenjsh gjith-

kund; në Kuvend, në qeveri, në
KQZ, në ekrane e portale media-
tikë!

Kuvendi i Shqipërisë mund të
miratojë një ligj për të shfuqizuar
një ligj të mëparshëm, Këshilli i

Ministrave mund të miratojë një
vendim (VKM) për të anuluar një
VKM të mëparshëm, kryeministri
mund të miratojë një akt norma-
tiv, me atë të të cilit shfuqizon një
akt të mëparshëm, edhe ministri
mund të nxjerrë një urdhër që
shfuqizon urdhrin e mëparshëm,
po Presidenti i Republikës pse nuk
paska të drejtë që me një dekret të
shfuqizojë një dekret të më-
parshëm?

E meqë po flasim për dekretin,
për të gjithë ata që janë përfshirë
në kakofoninë e radhës për të fshe-
hur lajthitjen e tyre, nuk ka çde-
kretim, por kemi një dekret që
shfuqizon një dekret të më-
parshëm, një praktikë kush-
tetuese e Presidentit të Repub-
likës.

Mirëpo, kujt t'ia thuash? "Ësh-
të e vështirë t'i çlirosh budallen-
jtë nga zinxhirët, të cilët ata i
adhurojnë!", - ka thënë Volteri.

Opinioni i   Ditës

Nga Bujar Qesja

Lajm i hidhur vjen nga Luk
semburgu. Në këtë shtet të
vogël, sos frymën e fundit një

emër i rëndësishëm i shahut
durrsak, pse jo edhe më gjerë. Ësh-
të miku ynë i çmuar, Halit Haka.
Me emrin e Halitit janë lidhur të
gjitha përpjekjet për të nisur tra-
ditën, nga sportet më cilësore në
Durrës - shahu.

Në një nga spitalet më në zë të
shtetit xhuxh të Luksemburgut,
më 31 maj 2019, nuk mundi t'i rez-
istojë sëmundjes së gjatë, nga tra-
jnerët e parë të shahut durrsak,
Halit Haka. Më 3 qershor 2019 iu
dha lamtumira e fundit këtij per-
sonaliteti të sportit, nga të afërmit,
miqtë dhe shokët që ndodhen në
Luksemburg.

Haliti jetonte prej shumë vite në
Luksemburg tek vajza, pas vdekjes
të së shoqes, Shpresës. Na kishte
munguar prej kohësh, për ta
takuar e për të folur për shahun
siç bënim vazhdimisht. Por tanimë
nuk kemi asnjë mundësi ta
shikojmë as fizikisht, duke u arki-
vuar përfundimisht në memorien
tonë. Eshtrat e tij do të treten në
dhe të huaj, por në tokën e
origjinës nuk do të tretet kurrë
kujtimi për këtë burrë zotni, të
dashur e të qeshur, të urtë dhe fis-
nik, modest e fjalëpak.

Nuk është pak të jesh pjesë e
një shkolle të shquar kombëtare,
siç është shahu durrsak. Emrat më

të spikatur të shahut kombëtar, në
përqindje të konsiderueshme janë
nga Durrësi. Përmendim këtu dy
kolosët, Fatos Muçon dhe të vet-
min "Mjeshtër i Madh", Erald Der-
vishi. Fillimet e Fatos Muços, 11
herë kampionit individual të

shahut dhe shtatë herë i titullit
kampion të Lokomotivës, i pari
mjeshtër ndërkombëtar i Sh-
qipërisë, trajner i ekipit përfaqë-
sues, fillimet e veta në sportin e
skakjerës i ka me Halit Hakën.

Mjek në profesion, duke shërby-

Opinioni i   Ditës Shahu durrsak në zi, Halit
Haka është ndarë nga jeta

er për shumë vite në Drejtorinë e
Sigurimeve Shoqërore në Durrës,
Halit Haka krijoi një pasion të jas-
htëzakonshëm edhe për shahun.
Veçanërisht në fund të viteve 50-të
dhe më tej, ai mbetet ndër të parët
shahistë që e nisi këtë sport, për të

qenë në drejtim të ekipit të Loko-
motivës në kohën më të artë të tij.
Titulli i parë kampion erdhi në
vitin 1974, kur Lokomotiva për-
bëhej nga emra të tillë pikantë si
Fatos Muço, Kozma Nasto, Ham-
za Xhakoni, Eqerem Nurçellari
dhe Bedri Gripshi.

Më pas pjesë e Lokomotivës së
famshme të shahut u bënë edhe
Harallamb Boshku (i ndarë nga
jeta para pak muajsh), Lorenc
Rama, Altin Çela, Kreshnik
Mançe, Erald Dervishi etj., duke e
lënë tërë këtë kohë Durrësin në
elitë të shahut kombëtar dhe me
gjurmë aktive edhe në shahun
ndërkombëtar.

Lajmi i largimit nga jeta në
moshën 84-vjeçare i Halit Hakës na
ligështoi pa masë. Shahu durrsak
është në pikëllim të plotë, pasi
humbi një tjetër protagonist pas
Llambi Boshkut. Do të na mungojë
ai njeri, që në librin e pasur të
shahut durrsak, sigurisht është në
faqet e para. Dhe ky është emri i
paharruar, Halit Haka.

Ngushëllime më të ndjera famil-
jes dhe të afërmve të tij, por edhe
komunitetit durrsak të shahut,
miqve dhe shokëve, të cilët në
shpirt i japin lamtumirën e fundit
këtij qytetari dhe intelektuali mod-
el të Durrësit.

Dheu i lehtë, Haliti ynë i pahar-
ruar!

Në foto: Teuta kampione e vitit 1974.
Lart nga e majta Fatos Muço, Halit Haka,
Hamza Xhakoni. Poshtë nga e djathta: Kozma
Nasto, Bedri Gripshi dhe Eqerem Nurçellari.
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Sot ju duhet të përcaktoni se cila është
gjëja më e rëndësishme në jetën tuaj, ose
ndryshe mund të bëni gabimin e vendosjes
së karrocës përpara kalit. Kjo do të thotë
se nëse duhet të pushoni ose të kujdeseni
për veten, atëherë bëni kështu

DEMI

Sot ju nuk do të jeni në gjendje të largohe-
ni, duke u fshehur pas dikujt tjetër ose
duke u përpjekur të qëndrosh në vetmi.
Edhe nëse keni shumë nevojë për njëfarë
paqeje dhe heshtjeje, aktivitetet e ditës do
t'ju detyrojnë të përfshiheni në diçka të re.

UJORI

BRICJAPI

SHIGJETARI

AKREPI

PESHORJA

LUANI

V I R G J E R E S H A

GAFORJA

BINJAKET

DASHI

PESHQIT

Dikush nga e kaluara juaj është kthyer sër-
ish dhe po vepron mbi supozimet e vjetra
rreth asaj se kush jeni ju. Kjo do të jetë një
pikë kthese delikate, por e rëndësishme në
marrëdhënien tuaj është reagimi i këtij per-
soni, që do të përcaktojë nëse e ardhmja
do t'ju gjejë më afër ose më larg.

Ditët e errëta të së kaluarës nuk do të kthehen
për t'ju ndjekur nga pas, kështu që pse keni
frikë të nisni një rrugë të re? Një ide e re do të
vijë në jetën tuaj dhe do të digjet me shkëlqim,
duke ndriçuar rrugën përpara dhe duke ju
treguar se nuk keni frikë.

Ekziston një betejë që po ndodh brenda jush. Një
pjesë e juaja, e cila dëshiron të kalojë të gjithë
kohën me njerëz të tjerë po lufton për kontrollin me
pjesën e tjetër që thjesht dëshiron të lihet në
mendimet e veta. Ju duhet të kaloni më shumë
kohë duke vlerësuar gjërat e mira që keni në jetë.

Është një ditë e mrekullueshme për të
bërë parashikime. Aftësia për të kup-
tuar se çfarë po ndodh është e fortë.
Njerëzit duhet të mbështeten tek ju për
të kuptuar gjithçka rreth zhvillimeve
politike, ekonomike, kulturore.

Përdorni intelektin tuaj shumë më tepër
sot dhe lëreni mënjanë sensin e hu-
morit për momentin. Njerëzit duhet të
dëgjojnë atë që ju me të vërtetë men-
doni për çështjet e vështira dhe duhet
të keni pozicionin tuaj të palëkundur.

Filloni të investoni më shumë rreth pamjes
suaj të jashtme. Kështu do të krijoni opin-
ion më pozitiv nëse jeni duke aplikuar për
një vend pune. Ruajeni energjinë tuaj dhe
jini më të duruar. Kini besim se do të për-
jetoni atë që meritoni së shpejti.

Përpara se të deklaroni projektet tu-
aja, përpiquni të hulumtoni në maksi-
mum nëse ato janë të realizueshme.
Sot mund të jeni në qendër të vë-
mendjes së të tjerëve për shkak të
punës suaj.

Sot do të ndërmerrni një udhëtim që do të
rezultojë relaksues. Përpiquni ta shijoni
dhe të mos mendoni aspak për an-
gazhimet në punë. Sa i përket aspektit
sentimental, njohje të reja mund të
shfaqen.

Një projekt i fundit i juaji është më afër për-
fundimit nga sa e keni menduar. Nëse keni
kohë për të pastruar hapësirën tuaj të punës,
bëjeni. Kjo gjë këshillohet edhe në jetën
sentimentale. Pastrojeni atë nga persona
që shkaktojnë negativitet.

Në çdo gjë që bëni sot, përpiquni të siguro-
heni që idetë tuaja të shprehen. Është e
rëndësishme që mendimet t'ju dëgjohen.
Tani po e analizoni botën me shumë efek-
tivitet. Vazhdoni dhe përfitoni nga vrulli i
fortë që keni ndërtuar.

Mos shko or trim!
Opinioni i   Ditës

Nga Andi Bejtja

... pavarësisht se një pjesë e mil-
itantëve fanatikë të Partisë Social-
iste nuk kanë për t'u bindur kurrë
juridikisht, duhet të jetë një festë
për qytetarët normalë të këtij ven-
di, sepse në fund të fundit është një
apel për normalitet dhe dialog.

Ky vendim është i barabartë me
1000 letra me titullin "kur do
flasim", në rastin konkret "kur do
flisni". Edhe pse ky vendim në
vetvete e zhvendosi aksin e
përgjegjësisë më shumë te
mazhoranca se tek opozita, në
qoftë se je dashnor i dialogut, nuk
ka fare rëndësi në cilin pozicion
ndodhet ky aks përgjegjësie:

Përgjegjësia bëhet zero kur ti ke
vullnetin për t'u ulur dhe për të
vënë bërrylat mbi tavolinë. Pra, në
qoftë se ky vendim shikohet pa
komplekse dhe pa paranoja, mund
të jetë dobiprurës jo vetëm për
njërën apo tjetrën palë të përfshirë
në konflikt, por për të gjithë.

A, në qoftë se je dashnor 'fake' i
dialogut, kjo është çështje tjetër.

Fatkeqësisht nuk u pa kështu
nga kryeministri, njerëzit e të cilit
edhe pse indirekt e akuzojnë pres-
identin për një veprim të ndërmar-
rë në emocion e sipër, u treguan
vetë më emocionale se kurrë, duke
reaguar më shumë si militantë
partie se sa si shtetarë.

Të jem i sinqertë, pavarësisht se
cili mund të ishte reagimi final,
nuk e prisja që kryeministri të re-
agonte gjatë një takimi elektoral
'live', vetëm disa sekonda pasi pres-
identi kishte bërë publik vendimin:
mund të kishte pritur dhe
shpjegimin e sotëm, ta përtypte disi
më mirë këtë vendim e pastaj të
fliste.

Gjatë këtyre ditëve ka pasur
zëra në media dhe jashtë saj që janë
shprehur se presidenti e ndërmori
këtë akt unik për të shpëtuar
opozitën, e cila po shkonte drejt
dhunës. E rrjedhimisht, edhe zëra
të tjerë që presidenti e bëri këtë akt
si një apel të fundit për të mos sh-
kuar drejt kaosit dhe destabilitetit.

Po ndërkohë, nuk kanë mun-
guar dhe ato zëra, që e kanë parë
këtë akt dhe si një përpjekjeje, le
të themi edhe pse në thonjëza, për
ta shpëtuar dhe vetë Ramën nga
aventura e zgjedhjeve monopar-
tiake, tunelit të së cilës nuk i dihet
kurrë fundi qoftë për njërin, qoftë
për tjetrin.

Ndaj jam i bindur se Ramës,
qoftë si individ, qoftë si kryetar
partie, qoftë si kryeministër, pas i
këtij vendimi, nuk i hyjnë në punë
as këshillat juridike, as ato poli-
tike, sepse edhe bërja nul e vendim-
it të presidentit apo qoftë dhe re-
torika e shkarkimit të tij në parla-
ment, apo krijimi për një javë a dy
i Gjykatës Kushtetuese, jo vetëm
do e bëjnë akoma e më shumë qe-
sharak, por do e fusë në një rreth
vicioz atë personalisht, po fatkeqë-
sisht edhe Shqipërinë, nga i cili ai
së pari vetë nuk do të dalë dot edhe
sikur të rri me dorën shtrirë nga
mëngjesi deri në darkë.

Sepse tashmë aksi i përgjegjë-
sisë më shumë se çdo herë ndod-
het mbi të. Dhe ia vlen ta

përsërisim ai shpëton nga kjo
përgjegjësi e madhe publike e mo-
rale, qoftë dhe sikur për sy e faqe
të hiqet si dashnor i dialogut dhe
të ulet në tavolinën e dialogut, qoftë
dhe për disa minuta.

Edi Rama mund të dalë nga ky
qerthull vicioz pa dëgjuar asnjë
këshillë, vetëm thjesht të arrijë të
përqendrohet disa minuta për të

parë një skeç të vjetër të estradës
së Tiranës "Trimi".

Me pak fjalë, në këtë skeç, për
ata që iu kujtohet si dhe ata që
nuk iu kujtohet, tre pleq punësu-
an një djalë që e quante veten trim
të bënte punët, të shkonte të vinte
nga qyteti në fshat. Ia plotësuan
të gjitha, i dhanë shumëfish, mad-
je edhe paradhënie. Por, trimi nuk

u ngop asnjëherë dhe kur pa një
derë misterioze, që pleqtë e dinin
se po të hyje, ngelje brenda e nuk
dilje, edhe pse pleqtë në korr i bë-
nin thirrje "mos shko or trim",
"mos shko or trim", prej tahmasë,
trimi e kaloi atë derë dhe ngeli bren-
da e nuk doli më.

Kolegu im Andi Bushati dhe
disa të tjerë, për shkak të një teo-
rie tjetër në lidhje me këtë çështje,
duke qenë të bindur (ndoshta jo
edhe pa të drejtë) se që dielli të
shndrisë tamam një ditë, duhet që
zullumi të shkojë deri në fund, jam
i bindur që po lutet "Aman shko or
trim…".

Por, unë këtë herë do t'i bashko-
hem Presidentit të Republikës, që
ka që të premten që po i thotë
Ramës me letrat mbi tavolinë dhe
jo me revole poshtë brezit, në
mënyrë të përsëritur "Mos shko or
trim".

"Syri.net""Syri.net""Syri.net""Syri.net""Syri.net"

Gjatë këtyre ditëve ka pasur zëra në
media dhe jashtë saj që janë shprehur se

presidenti e ndërmori këtë akt unik për të
shpëtuar opozitën, e cila po shkonte drejt
dhunës. E rrjedhimisht, edhe zëra të tjerë
që presidenti e bëri këtë akt si një apel të
fundit për të mos shkuar drejt kaosit dhe

destabilitetit.
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Trajneri i Kombëtares kërkon të lërë pas shpine humbjen ndaj Islandës dhe të shijojë suksesin e parë

Reja mendon si të thyejë Moldavinë:
Duhen 3-4 ndryshime si dhe tifozët

Italiani mendon për Sadikun dhe Uzunin si titullarë

Tri pikë në tri ndeshje
zbehin shumë
shanset e Shqipërisë

për t'u kualifikuar në "Euro
2020". Kuqezinjtë pësuan një
humbje të rëndë në transfer-
të kundër Islandës, ndërsa
këtë të martë përballen me
Moldavinë në "Elbasan Are-
na". Trajneri i Kombëtares,
Edi Reja, flet përpara këtij
takimi në konferencë për
shtyp nga qendra stërvitore
e ekipit kuqezi. Trajneri ital-
ian i Kombëtares kuqezi, Edi
Reja, në vijim të konferencës
së tij preku edhe temën e
rreshtimit të ekipit, ndërsa
la të ditur se mund të ketë
ndryshime. Gjithashtu, ai u
shpreh se nuk mund të
zgjidhë çdo problem në kaq
ditë, teksa u bëri thirrje ti-
fozëve të jenë në stadium.
Në fund, italiani e vuri thek-
sin edhe te situata në grup,
ku nënvizoi se pavarësisht
gjithçkaje, ende asgjë nuk ka
përfunduar dhe se Ko-
mbëtarja do të futet në fushë
për të fituar. Ai vlerëson ek-
speriencën në një ekip për-
faqësues, e para për të pavar-
ësisht viteve të shumta që ka

Jeton Selimi

hemi në lëvizje, në lojë ofen-
sive, tani duhet konkreti-
zuar puna që kemi bërë,
sepse në mbrojtje luajtëm
një ndeshje të shkëlqyer. Na
mungoi finalizimi, ata nuk
arritën të bënin më shumë
se sa një rast në portë".
NDRYSHIMET

"Do të shoh formën fizike,
dikush mund të pushojë,
sepse i kemi rolet të dublu-
ara dhe vetëm ata që janë në
100% do të luajnë. Mbrojtja
mund të jetë me 3 ose 4. Në
mesfushë do të ketë ndry-
shime dhe në sulm pady-
shim, pasi ka lodhje. Në
fillim duhet të flas me
lojtarët dhje pastaj do shih-
ni formacionin. Kemi dhe 24
orë ende për të parë".
POTENCIALI

"I kemi të gjitha
mundësitë, na duhen disa
mesfushorë të mirë për të
kaluar më para. Me Island-
ën pamë anën e djathtë që
ishte shumë mirë, do të sho-
him dhe repartet e tjera ku
çaluam".
FORMACIONI

"Nuk kam vendosur ende.
Kam Uzunin dhe Sadikun që
janë gati. Mund të jenë tri-
katër ndryshime dhe do të
vlerësohen me tej. Mbrojtja
ka bërë mirë, por mund të
ketë ndryshim".
ISLANDA

"Në Islandë luajtëm,
zotëruam lojën. Ata patën
një rast dhe shënuan. Siç tha
Hysaj, ne duhet të vazh-
dojmë në rrugën e drejtë, të
punojmë më fort".
PROBLEMET

"Nuk i zgjidh dot për një
javë a 15 ditë. Do bëjmë mak-
simumin, po rritemi dhe në
krahasim me ndeshjet e më-
parshme, kemi luajtur më
mirë, besoj se jemi dakord
për këtë pjesë. Është e qartë
që nëse nuk vijnë rezultatet,
do të kritikohem unë, por
dua që njerëzit nesër të vijnë
në stadium e të na mbështe-
tin, duke pasur durim edhe

im sa më të mirë. Duhet të
gjejmë zgjidhje për të sul-
muar, të çojmë më shumë
topa në zonë. Po përmirëso-

nëse gjërat nuk shkojnë si
duhet në ndonjë moment".
SITUATA NË GRUP

"Nuk mund të flasë për
Turqinë dhe Francën, unë
duhet të shoh shtëpinë time.
Është diçka që nuk ndodh
brenda ditës ose javës. Ne
duam mbështetje dhe nesër
besoj se do ta kemi. Objek-
tivi është që skuadra të
përmirësoheshe vazhdi-
misht. Ndeshjet nuk kanë
përfunduar do të luftojmë
deri në fund. Nuk do futemi
për barazim, por për të filtru-
ar. E rëndësishme është të
dalim nga ndeshja me kokën
lart. Nuk më pëlqen të futem
me mentalitetin për bara-
zim. Do të hyjmë për të fitu-
ar në fushë. Nëse e bëjmë
këtë, aspekti moral do të jetë
në nivel të jashtëzakon-
shëm. Fitoret janë të mira
për të të bërë të besosh të
ecësh përpara. Lojtarët kanë
nevojë të ndihen të shpërbly-
er për atë që kanë bërë deri
tani. Do ta kërkojmë këtë me
të gjitha forcat tona".
NDJESIA NË
KOMBËTARE

"Është ndryshe, në Ko-
mbëtare nuk ke kohë të
bësh punën e përditshme që
bën në klub. Megjithatë,
skuadra është paraqitur me
shumë dëshirë dhe është
vënë në dispozicion. Janë të
gjithë lojtarë profesionistë,
shumë prej tyre luajnë në
Itali, por edhe në kampi-
onate të tjera dhe kanë filoz-
ofi të ndryshme futbolli,
Zvicër, Kroaci, Gjermani,
Itali. Unë duhet të gjej
mënyrën për t'i ndërthurur
si duhet filozofitë e tyre të
lojës, pastaj jemi në Ballkan
dhe është pak e vështirë të
punosh qetë në aspektin
psikologjik".
KAPITENI

"Nuk ekziston si problem.
Nëse do të jetë Mavraj, do të
jetë ai, nëse jo, do të Hysaj.
Kjo është zgjedhja përfun-
dimtare, kjo është linja".

"Forbes" publikon listën e manjatëve të futbollit

Kryeson Karlos Slim,
sheiku Kalefi vetëm i dhjeti

Është koha e futbollit të
sheikëve. Vërtet para-

ja nuk është gjithçka në
futboll, por është shumë,
shumë e rëndësishme në
kohët e sotme, sepse më të

mirët kushtojnë. Revista
prestigjioze "Forbes" ka
publikuar së fundi 10 pr-
onarët e klubeve të futbol-
lit me pasurinë më të mad-
he. Kush është skuadra më

e pasur në botë? Nuk
mund ta imagjinoni! Ajo
është pjesë e Segunda Di-
vision në Spanjë. Bëhet
fjalë për Real Oviedo, që në
vitin 2012 u ble nga Karlos

Slim Helu, manjati meksi-
kan që është edhe njeriu
i 5-të më i pasur në botë.
Pasuria e tij kap shifrën e
59.2 miliardë dollarëve.
Pas tij vjen pronari i Ren,
Fransua Pinolt. Dy klube
italiane në këtë klas-
ifikim, Juventusi i An-
drea Anjelit që mban ven-
din e 5-të dhe Interi i
Zhang Jindong që mban
vendin e 9-të.

10 PRONARËT MË TË PASUR TË KLUBEVE
1-Karlos Slim (Real Oviedo) - 59.2 miliardë dollarë.
2-Fransua Pinolt (Renes) - 31.7 miliardë dollarë.
3-Mansur bin Zaid Al Nahian (Mançester Siti) - 23 miliardë
dollarë.
4-Dietrish Mateshic (Red Bull) - 18.9 miliardë dollarë.
5-Andrea Anjeli (Juventus) - 15.9 miliardë dollarë.
6-Roman Abramoviç (Çelsi) - 12.4 miliardë dollarë.
7-Filip Anshuc (Los Anxheles Galaksi) - 11 miliardë
dollarë.
8-Stanli Kroenke (Arsenal) - 8.8 miliardë dollarë.
9-Zhang Jindong (Inter) - 6.8 miliardë dollarë.
9-Dmitri Rubolovlev (Monako) - 6.8 miliardë dollarë.
10-Naser Al-Kalefi (PSG) - 6.2 miliardë dollarë.

mbi supe, teksa i vë kapak
edhe çështjes së kapitenit.
SKEMA 3-5-2

"Unë nuk pashë probleme

në mbrojtje dhe në sulm, por
jam dakord që lidhja mes
tyre është një problem, du-
het punuar për një koordin-

"Zyrtarisht" mbrojtësi është i dëmtuar

Krisja e radhës, Mavraj
qejfmbetur për shiritin e kapitenitMbrojtësit Mërgim

Mavraj i ka për-
funduar skualifikimi
pas ndeshjes me Island-
ën dhe duhej të ishte
gati për trajneri Reja
për ndeshjen e nesërme
me Moldavinë. Por, ak-
tivizimi i tij është në dy-
shim të fortë për këtë
ndeshje, sepse mbrojtë-
si me përvojë ka pasur
probleme gjatë seancës
së fundit. Mavraj ka nd-
jerë shqetësime fizike
dhe me shumë mundësi
nuk do të luajë sot, duke
bërë që mbrojtja të jetë
po ajo që luajti në Rek-
javik pak ditë më parë.
Por, dyshimet e mung-
esës së Mavrajt në këtë
ndeshje mund të lidhen
edhe me shiritin e
kapitenit të skuadrës.
Trajneri Edi Reja e bëri
të qartë gjatë konfer-

encës për shtyp se kapiten
i ekipit do të jetë Elseid
Hysaj, pavarësisht fakti se
luan apo jo Mavraj. Ndosh-

ta këtij të fundit i ka mbe-
tur pak qejfi për këtë gjë.
Kujtojmë që Mavraj u zg-
jodh kapiten në kohën kur

Kombëtarja drejtohej nga
Panuçi, pas votimit të fu-
tbollistëve kuqezinj. Ver-
sioni zyrtar për mung-
esën e mundshme të
Mavrajt është dëmtimi,
por edhe çështja e shiritit
mund të ketë pasur
ndikim. Disa ditë më parë
në Kombëtare u bë çësh-
tje Eros Grezda, i cili ven-
dosi të linte grum-
bullimin, duke u justi-
fikuar me problemet fiz-
ike, por më pas ishte tra-
jneri Reja që zbuloi se ka
pikëpamje të ndryshme
me këtë futbollist. Tra-
jneri italian sqaroi se ish-
te vendim personal i
Grezdës për t'u larguar
dhe për këtë ai duhet të
mbajë vetë përgjegjësi.
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Gjeni ndryshimin

Dy figurat kanë ndryshime nga njëra-tjetra

Përgjigja, ja cilat janë ndryshimet e figurave
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Plotësoni vendet bosh në mënyrë që çdo kolonë të ketë numrat nga 1-9

SUDOK Përgjigje e sudokut të numrit të kaluar
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KRIPTOSKEME
Përgjigja e numrit të djeshëmKRIPTOSKEME

Fjalëkryqi (1) Fjalëkryqi (2)
HORIZONTAL
1. Film i hitchock.
6. Fillojnë premierën.
7. Janë legjendat.
11. Kush ka... ka zët.
12. Thurman aktore.
15. Një pjesë e testamentit
16. Një pjesë e studimeve.
18. Kështu është situata e tensionuar.
21. Telefoni në kartëvizitë.
22. Eshtë ngasje.
24. Në krye të autoriteteve.
25. Mbyllin mbledhjen.
26. Pason abetaren.
28. Nisin nga kreu.
29. Fillojnë aafrimin.
30. Cocker këngëtar.
31. Bartok kompozitor.
33. Tiriac që qe tenist.

HORIZONTAL
1. Pupi regjisor.
5. Kujtohet për një fitore të grekëve ndaj persëve
11. Turner aktore.
12. Fillojnë festat.
13. Skuadër greke.
14. Falen pa fe.
15. U shkrua nga Gorkij.
18. Një sferë për... model.
19. Janë bisha.
22. Parashtesë për dy.
23. Demoni që persekutonte Sarën.
24. Stacion i famshëm orbital.
25. Mendes regjisor.
27. Një rreth i ngushtë miqësor
29. Film me Robert de Niro dhe Jean Reno
30. Këndohen në opera.
32. Eshtë lajm i vjetër.

Plotësoni vendet bosh në mënyrë që çdo kolonë të ketë numrat nga 1-9

35. Oxa këngëtare.
36. Kalimi në ekstreme.
37. U shkrua nga Zola.
39. Fise pa fe.
40. Eshtë mballomë.
41. I mungon apatikut.
43. Një pjesë e medaljeve.
44. Një këngëtar lirik.
46. Pak torturuese.
48. Ka privilegjin e jetës.
51. I famshmi Pacino.
52. Nasi shkrimtar.
53. Janë temperaturat më të ulëta.
54. Me pit në box.
VERTIKAL
1. Janë enigmatikë.
2. Emri i Vivaldit.
3. Rrjedh në klepsidër.
4. Inicialet e Selleck aktor.

5. Fillojnë rubrikën.
6. Ishte babai i Proknit dhe Filomelës.
8. Vitet pa kufij.
9. Mbyllin kanate.
10. U shit për një pjatë thjerza.
13. ... e shëndoshë në trup të shëndoshë.
14. Moore aktore.
17. Rocca aktore.
19. Janë përmasa.
20. Fund dhjetori.
23. Mbyllin krahun.
26. Fillojnë kalimin.
27. Duhen ruajtur.
32. Ishte Europa komuniste.
34. Agjenci Kombëtare Lokale
38. Berg kompozitor.
40. Të parat në Amsterdam.
42. Elsa këngëtare.
45. Memoria në computer
47. Me të nxjerrin trarë.
49. Në mes të dhomës.
50. Ekstreme kateti.
52. Kufijtë e lutjes.

- Nga gabimi në gabim
dikush zbulon të gjithë të
vërtetën.

- Kur thoni atë që
dëshironi, të jeni të
gatshëm të dëgjoni atë që
nuk dshironi.

- E kaluara ju jep një
identitet dhe e ardhmja
përmban premtimin e
shpëtimit. Të dyja këto janë
iluzione.

ZBAVITJE

- Dashuria e vërtetë është e rrallë,
miqësia e vërtetë është edhe më e rrallë.

- Fati formon miqësi, ndërsa fatkeqësia
e provon

- Mos gjuaj me gur tek komshinjtë kur
dritaret e tua i ke prej xhami.

- Sa më pak flisni, aq më shumë i'u
dëgjojnë.

34. Sharif aktor.
35. Martin i Norma Rae.

36. Mund të jenë filmi.
38. Një jepet për hartim.
39. Ami i Maupassant.
41. Fundi i Turandot.
42. Halili këngëtare.
45. Neill i Jurassic park.
47. Pineda e Garcia Lorca-s.
48. Giorgio stilist

VERTIKAL
1. Morissette këngëtare.
2. Kilmer aktor.
3. Heche aktore.
4. Fillojnë tatëpjetën
5. Eshtë diapozitiv shumë i
ndjeshëm.
6. Mbyllin spitale.
7. Në krye të masave.
8. Bëjnë shirit me shi.
9. Qe vajza e Tantalit.
10. Janë më shumë se dëshira
12. Ishte dekret i sulltanit.
15. Qe mbreti i urtë i Pilos.
16. Quinn aktor.

17. Gasol i NBA.
20. Fillojnë garën.
21. Një pjesë e reformave.
26. Eshtë si biskotë.
28. Mund të jetë karmelitan.
29. Sjellin shi.
30. Bel i Maupassant.
31. Direk pa ekstreme.
33. Gjysma e bimëve.
34. Mbyllin një motor.
36. Eshtë bitum.
37. Fara këngëtare.
38. Hanks aktor
39. Stiller aktor.
40. Morrison rockstar.
42. Fillojnë masat.
43. Në krye të tabelës.
44. Derisa janë në fund.
46. Fund filmi.
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