
Siç ishte paralajmëruar, Evropa 
“na la për vjeshtë” lidhur me 

çeljen e negociatave të anëtarësimit. 
“Provim” politik tejet i vështirë me 
‘Jo’-në e Holandës ...
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Basha: Sot dal me 
vajzat në protestë. 
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rezultatet për 
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Kryeministri: Kjo situatë ndodh vetëm në Shqipëri dhe Afganistan. PD: 
Hyre si pushtues në Shkodër. Veliaj: Krerët e opozitës funksionojnë si bandë 

Opozita do të mblidhet sot në një tjetër tubim para godinës 
së qeverisë me kërkesën për largimin e Edi Ramës nga posti 
i kryeministrit të vendit. Drejtuesit e opozitës synojnë një 
pjesëmarrje masive të qytetarëve nga mbarë Shqipëria ...
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(Në foto)  Protesta e opozitës dje në Shkodër. Kryeministri Rama dje gjatë mitingut elektoral në Shkodër
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Fotot e rralla 
të vitit 1945, 

atëherë kur populli 
votonte me gogla 

 
DOSJA NE GJYKATE 

NGA GAZMEND BAKIU 

Ryshfet për 
transferimet në 

burgje, Arben Çuko 
merret i pandehur 
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Atentati në 
autostradën 

Tiranë-Durrës, 
dy të plagosur 
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Nga  FATOS ÇOÇOLI 

Ju djegës të klasave të shkollave: 
ndaluni! Me djegie klasash men-

doni se do të mund të sjellim më 
shumë turistë në këtë vendin tonë? 
Vjet ishin 1.8 ...

SHBA na dërgoni 
një toreador!

Opinioni
 Ditësi
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Kategoritë që përfitojnë shtesën, buxheti 1.46 miliardë lekë në vit 

Ligji i ri, kush përfiton pension suplementar 

Në faqen 10

Trajtim i veçantë për minatorët, naftëtarët dhe punonjësit e metalurgjisë 
nr.29/2019 “Për trajtimin 
financiar, suplementar të 
punonjësve që kanë punuar 
në miniera në nëntokë, të 
punonjësve të industrisë 
së naftës e të gazit dhe të  
punonjësve që kanë punuar 
në metalurgji”. Kategoritë e 
sipërpërmendura do ...

Mbi 23 mijë minatorë, naf-
tëtarë dhe punonjës të 

metalurgjisë do të përfi tojnë 
një trajtim të veçantë fi nanci-
ar, buxhet i cili parashikohet 
të kapë vlerën prej 1.46 mil-
iardë lekë në vit. Brenda 15 
ditësh do të hyjë në fuqi ligji 

 
DEL VENDIMI 
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Humbi në gjykatë, 
Shqipëria duhet

t’i paguajë Beketit 
125 milionë dollarë 
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KRIZA POLITIKE
ZGJEDHJET

Teksa përkrahësit e
opozitës përballeshin
me policinë në anën

tjetër të shëtitores së Shko-
drës, kryeministri Edi Rama
ashtu siç edhe kishte plani-
fikuar, zhvilloi takimin e tij
të radhës elektoral, ku
kërkoi votën e qytetarëve sh-
kodranë për Valdrin Pjetrin.
Mes aromës së gazit lotsjellës
që ndihej në ajër, kryeminis-
tri Rama edhe një herë kon-
firmoi vendosmërinë e
mazhorancës që ai drejton
për të shkuar në zgjedhjet e
30 qershorit. Ai theksoi se 30
qershori është jo vetëm për
të zgjedhur kryetarin e bash-
kisë, por edhe për të ardh-
men e Shqipërisë. "Koha e
politikanëve që ligjet i mira-
tojnë në Kuvend dhe pastaj
vetë qëndrojnë mbi ligjin
merr fund në 30 qershor.
Koha e politikanëve që flasin
gjithë ditën për Europën, për
fëmijët e këtij vendi dhe që
s'kanë asnjë lidhje me ta, do
të marrë fund në 30 qershor",
- tha Rama. Më tej, ai e kra-
hasoi opozitën me talebanët
në Afganistan, të cilët gjith-
ashtu nuk duan që të lënë
popullin të votojë. "Kjo ndodh
në dy vende, në Shqipëri me
PD-në dhe në Afganistan me
talebanët. Ata janë të an-
gazhuar në një ofensivë
kundër zgjedhjeve,
kërcënojnë popullin të mos
guxojë të shkojë në zgjedhje,
sulmojnë lart e poshtë dhe
duan të imponojnë ligjin e
xhunglës", - vijoi kryeminis-
tri. Kreu i qeverisë Edi Rama
deklaroi nga Shkodra se ven-
di ka rënë pre e planit të
katërshes Meta-Berisha-
Basha-Kryemadhi, ndërsa
theksoi se edhe publikimi i
përgjimeve është pjesë e plan-
it të tyre për të dëmtuar
imazhin e vendit në prag të
vendimit për negociatat si
dhe për të nxitur njerëzit në
protesta. "Plani i tyre nuk ka
lidhje me Shkodrën dhe as
me të ardhmen. Plani i  tyre
është plani i 4 njerëzve, Ilir-
it, Berishës, Lulit dhe fallx-
hores, të cilët janë në një hall
të madh me drejtësinë që po
vjen. Nëse ne do të ishim, ose
nëse unë do të isha njeriu që
i do të gjitha pushtetet, dy
vite më parë e kisha mundës-
inë të hyja në zgjedhje pa ata.

Kreu i mazhorancës sfidoi protestat dhe ka zhvilluar takimin në Shkodër

Rama: Situata e krijuar, pjesë e planit
të kartërshes që drejton opozitën

"Kjo ndodh në dy vende, në Shqipëri me PD dhe në Afganistan"

Kryebashkiaku Veliaj: Drejtuesit e opozitës
funksionojnë si bandë, pengojnë çdo gjë

RAMA NDËRPRET
FJALËN
Gjatë këtij takimi Rama
është detyruar ta
ndërpresë fjalën e tij në
dy momente. Momenti i
parë qe ai kur njërës
nga vajzat që qëndronte
pas tij me flamuj i ra të
fikët. Momenti tjetër ka
qenë ai kur hoxha nga
xhamia aty pranë thirri
ezanin. Ai ka ndërprerë
fjalën edhe është ulur
në vendin e tij dhe me
njëherë sapo hoxha ka
mbaruar thirrjen e tij, ai
është ngritur dhe ka
rinisur edhe një
herë fjalën.

Ikën nga parlamenti, sepse
nuk donin të votonin vetin-
gun. Nuk është rastësi që
përgjimet e bëra në 2016-ën
nuk u hetuan, por u mbyllën
në valixhe dhe i shkuan par-
tisë, e cila i ruajti për ditë të
zeza. Ato nuk dolën këtu, por
në qendër të Europës, aty ku
merret vendimi për hapjen e
negociatave, për të ushqyer

edhe më shumë helm ndaj
Shqipërisë. Nuk është rastë-
si që dalin këto përpara pro-
testës së radhës. A thua se
shqiptarët janë dele që e hanë
barin për përgjimet e pub-
likuara në Gjermani", - dek-
laroi kryeministri. Ai në
fjalën e tij sulmoi edhe krye-
bashkiaken e Shkodrës,
Voltana Ademi, të cilët e qua-

jti si kryebashkiaken më të
paaftë të ulur ndonjëherë në
këtë post. "Ju them, jo vetëm
socialistëve, por edhe
demokratëve, të gjithë atyre
që jetojnë në Shkodër. 4 vjet
më parë u thash vlonjatëve
se ishte koha për të hapur një
kapitull transformimi dhe
kushdo e sheh Vlorën sot
krahasuar me 4 vjet më parë,

e ka të vështirë ta njohë.
Ndërsa sot u them gjithë sh-
kodranëve që Shkodra e 4
viteve të ardhshme është sfi-
da ime personale për të bërë
së bashku me Valdrinin më
shumë në thuajse në 30 vite të
marra së bashku nën
drejtimin e atyre që sot kanë
dalë në rrugë të madhe dhe
nuk dinë më se çfarë kërkojnë
tjetër përveç kërcënimeve,
shantazheve, molotovëve dhe
kaosit. Më vjen shumë keq sin-
qerisht që nuk na u dha
mundësia që drejtuesit, që në
këtë rast është drejtuese, më
të paaftë që është ulur ndon-
jëherë në karrigen e një kry-
etari bashkie të majtë apo të
djathtë në të gjitha vitet e

shtetit shqiptar që nga koha
kur për herë të parë është
hapur dera e një bashkie, t'i
jepnim mësim të merituar me
votë në një garë alternati-
vash, kandidaturash dhe
ballafaqimi demokrat. Kjo
nuk është në dorën tonë,
këtë nuk e zgjodhëm ne. Ky
nuk ishte as plani, as qëllimi
ynë", - tha Rama. Në fund, ai
theksoi se opozita ka frikë të
hyjë në zgjedhje sepse nuk i
fiton dot, duke hedhur posh-
të edhe argumentet që sjell
ajo se socialistët i kanë
vjedhur zgjedhjet e shkuara.
Rama tha se PS-ja i ka fituar
zgjedhjet edhe kur PD-ja ka
qenë në pushtet dhe kur ish-
te më e fortë.

Fushata e kandidatit të
koalicionit të majtë për

Bashkinë e Tiranës, Erion
Veliaj, u ndal sot në takim
me banorët e njësisë 11 në
zonën e Laprakës, ku ai
bëri një bilanc të punëve të
kryera në këto 4 vite, si
dhe prezantoi disa nga
punët e mira që e presin
këtë zonë edhe në manda-
tin tjetër. Veliaj u shpreh
se vinte sot në këtë njësi
me kokën lartë, pasi jo
vetëm që ajo kishte përfitu-
ar buxhetin më të madh që
ka pasur ndonjëherë, por
me punë është prekur çdo
lagje e saj. "Vijmë sot me
kokën lart, vijmë duke i
parë njerëzit në sy, vijmë
sot të mbushur me krenari
se po thuajse në çdo cep të
njësisë 11 kemi prekur diç-
ka me dorë, kemi përmirë-
suar diçka, kanë marrë
gjërat për mirë", tha Veliaj.

Por ai theksoi se ndërsa
bashkia ka punuar çdo ditë,
opozita është përpjekur me
çdo mënyrë për të bllokuar
çdo projekt që sjell më
shumë mirëqenie dhe lehtë-
si për qytetarët. E tillë u
shpreh ai ishte edhe për-
pjekja dhe angazhimi i
opozitës për të penguar pro-

jektin kësaj shkolle në
Kodër-Kamzës. "Jo të gjithë
e donin shkollën në Kodër-
Kamëz, i patë helmet e Sa-
liut për shkollën në Kodër-
Kamzës. E patë si çoi dhën-
drin që të bllokonte sh-
kollën në Kodër-Kamëz.
Ndaj Saliu, Luli, dhëndri,
kunati, Mona, Likja nuk
vijnë dot me kokën lart në
Kodër-Kamzë. Në fakt, këta
funksionojnë si bandë
kudo, njëra që bën krimin
në rrugë dhe njëra që bën
krimin me letra. Për çdo
punë të mirë, nëse është një
shkollë, nëse është një
kënd lojërash apo nëse janë
zgjedhjet, rrugaçët në
rrugë dhe Likja me dekret.
Kush mendon që zjarrvënia
e shkollave filloi pardje me
Voltanën e ka gabim, këta
kanë bllokuar çdo projekt
tonin për hapur një sh-
kollë", u shpreh Veliaj.

Përgjimet, Arta Marku: Janë
transkriptuar pothuajse të gjitha CD-të

Prokurorja e përgjithshme e përkohshme, Arta
Marku, gjatë fjalës së saj në Kuvend deklaroi dje se

janë transkriptuar pothuajse të gjitha CD-të. Ajo u shpreh
se prokurorët tashmë do të duhet të dalin në konkluzione.
"Janë dy çështje që janë regjistruar në vitin 2016. Nga viti
2016 deri në fund të shtatorit 2018, të vetmet veprime të
kryera kanë qenë përgjimet. Ka pasur vetëm transkripte
bisedash dhe numrash sporadikë. Në fund të shtatorit
2018, për të dyja çështjet janë caktuar prokurorë të tjerë
ku iu është kushtuar gjithë rëndësia e duhur. Për '339'-ën
është caktuar një grup prej 3 prokurorësh dhe 11 oficerësh
të policisë gjyqësore. '339'-ta në momentin që është marrë
nga prokurorët e tjerë ka pasur 704 CD të patranskriptu-
ra. Aktualisht pas 9 muaj janë transkriptuar pothuajse
të gjitha CD-të. Janë regjistruar 74 emra personash nën
hetim, janë dërguar për gjykim shumë prej tyre dhe 12
janë dërguar së fundmi. Jam dakord me të gjithë ata që
mendojnë se këto çështje duhen zgjidhur", deklaroi Marku.
Ndërsa theksoi se po hetohet për nxjerrjen e sekreteve,
pas publikimit të përgjimeve nga "Bild". "Për nxjerrjen e
sekreteve po hetohet aktualisht nga Prokuroria e Kri-
meve të Rënda në të njëjtën çështje me '339'-ën. Nisja e
çështjes nuk është bërë pse dolën sekretet  dhe përbënte
problem nxjerrja e të dhënave, por u bë sepse nxjerrja e
sekretit nga prokurorët, oficerët e policisë gjyqësore për-
bën vepër penale dhe nuk mund të anashkalohet. Kjo du-
het hetuar. Për sa u përket çështjeve në fjalë, prokurorët do
të duhet të dalin në konkluzione dhe t'i drejtohen gjykatës
si i vetmi institucion që do të vlerësojë vendimmarrjet e
tyre", tha zj.Marku.

Një nga protestat e opozitës

Kryeministri Edi Rama dje në Shkodër
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Shkodra u përfshi sër
ish dje nga tensioni
dhe trazirat, ku qyteta-

rët të shumtë u përplasën me
policinë, pasi tentuan
bllokimin e takimit elek-
toral të kryeministrit Edi
Rama. Forcat e rendit
bllokuan aksin kryesor të
qytetit, ndërsa protestuesit e
opozitës të kryesuar nga kry-
etarja e bashkisë, Voltana
Ademi, tentuan ta kalojnë
atë. Policia përdori spraj dhe
gaz lotsjellës, ndërsa në për-
plasje nuk mungoi edhe për-
dorimi i sendeve të forta. Pak
para nisjes së takimit elek-
toral të PS-së në Shkodër, për
të cilin bashkia e këtij qyteti
nuk dha leje, pasi zbaton de-
kretin e Presidentit Ilir Meta,
forca të shumta policie
zbarkuan në sheshin qen-
dror duke të dhënë idenë e sh-
tetrrethimit. Protestuesit e
shumtë bashkë me krye-
bashkiaken Voltana Ademi
tentuan të hyjnë në sheshin
ku do të fliste z.Rama për pre-
zantimin e kandidatit, por
policia në rresht u bë gardh
për t'i penguar ata. Thirrjeve
"Rama ik" të qytetarëve poli-
cia iu përgjigj me hedhjen e
gazit lotsjellës. Si pasojë e
gazit, disa protestues u lën-
duan. Gazi lotsjellës nuk
kursye as kryebashkiaken
Ademi. Ngjarja u konsideru-
ar e paprecedentë nga PD-ja,
e cila shpërndau për mediat
edhe videon nga momenti i
tensionit, duke akuzuar se
teksa qytetarët marshonin
në pedolane janë sulmuar
nga policia me spraj. Ademi
iu bëri thirrje policëve që ata
që janë të ndershëm të bëhen
me protestuesit. Ademi thek-
soi se nëse policët janë sh-
qiptarë, duhet të jenë me pro-
testuesit. Sipas saj, policët po
provokojnë konflikt mes
vëllezërve. Më herët përpjek-
jet e opozitës dhe mbësh-
tetësve të saj për të penguar
kryeministrin Edi Rama të
udhëtonte drejt bashkisë së
Vaut të Dejës kanë dështuar.
Ata i zunë pritën në afërsi të
Dajçit, duke bllokuar
qarkullimin e mjeteve, por
Rama devijoi rrugën duke
vijuar me axhendën e tij ele-
ktorale.
MARSHIMIMARSHIMIMARSHIMIMARSHIMIMARSHIMI

Pasi u shpërndanë me gaz
lotsjellës nga policia, krye-
bashkiakja Voltana Ademi së
bashku me mbështetësit e saj
deklaroi se askush nuk
mund t'i ndalë qytetarët e
Shkodrës të marshojnë në
qytetin e tyre për të vërtetën.
"Ne do të protestojmë si

Fushata, demokratët tentojnë të pengojnë takimin elektoral të kryeministrit

Antimiting Ramës, Shkodra në
flakë, gaz lotsjellës mbi qytetarët
PD: E paprecedentë, Rama hyri si pushtues në Shkodër

Valentina Madani

qytetarë. Kemi dalë në rrugë
për të protestuar dhe
marshuar. Askush nuk
mund t'i ndalojë qytetarët e
Shkodrës të bërtasin atë që
është e vërteta. Kurrsesi nuk
mund të lejojmë që banda
kriminale të sundojë qytetin.
Për këtë ne jemi të vendosur.
Kërkojmë nga Niko Brahi-
maj, Drejtoria e Përgjithshme
e Policisë së Shtetit të mos
gjuajë mbi njerëzit. Ne do të
bërtasim 'Rama ik'! Të mos
provokojnë", tha z.Ademi.
Duke folur në sheshin para
"Kafes së Madhe", aty ku poli-
cia ka ngritur kordonin e
dytë, Ademi tha: "Banda
kriminale na ka vjedhur
jetën, na ka vjedhur shpirtin.
Nëse do t'i lejojmë, të jeni të
sigurt se me 1 korrik ose jemi
të gjithë në burg politik

sikurse është Bardh Spahia
dhe dhjetëra njerëz të thjesh-
të, ose do të marrim arratinë.
Do të kemi një eksod të dytë
nga e gjithë Shqipëria. Pran-
daj është emergjencë ko-
mbëtare. Jemi këtu për të
thënë vetëm të vërtetën. Nuk
jeni për të gjuajtur as me gaz
lotsjellës, as me helm, as me
asnjë mjet tjetër. Jemi në
emergjencë kombëtare dhe në
rrezikun më të madh që pas
'44-ës. Kjo qeveri ia ka kalu-
ar edhe Enver Hoxhës. Rama
nuk mund të qëndrojë në
krye të këtij shteti kurrsesi,
nuk do ta lejojmë këtë", u
shpreh kryetarja e Bashkisë
së Shkodrës.
REFUZIMIREFUZIMIREFUZIMIREFUZIMIREFUZIMI

Bashkia e Shkodrës refu-
zoi dje të japë leje për mitin-
gun e kryeministrit Rama në

qytetin verior. Përmes dy sh-
kresave drejtuar degës së PS-
së dhe policisë së këtij qyteti,
kryebashkiakja Voltana
Ademi tha se këtë vendim e
mbështetet në zbatim të de-
kretit të presidentit, për an-
ulimin e zgjedhjeve të 30 qer-
shorit dhe në kuadër të
mbarëvajtjes së sezonit turis-
tik. "Çdo aktivitet politik ele-
ktoral që mund të zhvillohet
në sheshet publike të hapura
në qytetin e Shkodrës, konsi-
derohet i paligjshëm dhe për
rrjedhojë Bashkia Shkodër
nuk miraton leje për asnjë
subjekt politik", thuhet në
shkresën e Ademit. Por,
kryeministri konfirmoi nga
parlamenti se do ta zhvillojë
mitingun në Shkodër, duke
folur për skenarë të ngjashëm
me atë të 2 prillit.

DENONCIMI
“Edi Rama hyri në
Shkodër si pushtues, jo
si kryeministër, as si
përfaqësues i alternativës
demokratike! PD-ja
dënon me ashpërsinë
më të madhe sjelljen
kriminale të banditëve të
veshur me uniformën e
shtetit! Ata janë në anën
e kundërt të ligjit!
Bashkë me Bablokun e
tyre të krimit, që synon
të nxisë vëllavrasje dhe
konflikt mes shqiptarëve
do të mbajnë shumë
shpejt përgjegjësi para
ligjit”, thuhet në
reagimin e PD.

SHKURTE

PD-ja e Dibrës: Rama dorëhiqu,
po e çon popullin në vëllavrasje

PD-ja reagoi dje përmes ish-deputetit Xhemal Gjunk
shi pas përgjimeve të reja të publikuara nga gazeta

"Bild". Sipas PD-së, në këto materiale dëshmohet se zgjedh-
jet në Dibër u vodhën dhe u blenë nga qeveria në bash-
këpunim me krimin e organizuar dhe dirigjent i kësaj skeme
ishte vetë kryeministri, Edi Rama. Ish- deputeti i PD-së në
Dibër bën thirrje që Rama të dorëhiqet e të mos e çojë popu-
llin në vëllavrasje. "Në këtë situatë tejet të rëndë, me pasoja
të paparashikueshme për vendin, për të mos e dërguar pop-
ullin në vëllavrasje, i bëjmë thirrje kryeministrit dhe qever-
isë të dorëhiqen menjëherë nga ëndrrat diktatoriale për të
bërë votime komuniste. Të shkarkohet dhe të merret nën
hetim menjëherë Ulsi Manja nga kryetar i Komisionit të
Ligjeve, si njeri i pabesueshëm për të ndjekur reformën në
drejtësi. Të arrestohet Damjan Gjiknuri si truri i vjedhjeve
të votave në Dibër", shprehet z.Gjunkshi.

Duma, Ramës: Opozita do të vijë
në pushtet me zgjedhje

Ish-deputetja e PD-së, Grida Duma, shprehet e sigurt se
zgjedhjet e 30 qershorit nuk do të mbahen, pavarësisht

se kryeministri i vendit, Edi Rama, ngul këmbë që ato do
të zhvillohem në 30 qershor. Sipas Dumës, "30 qershori
është një datë ilegjitime, pasi KQZ-ja nuk ka autoritet të
hedhë poshtë një dekret të presidentit". Sa për mënyrën
se si PD-ja do të hyjë sërish në sistem pas djegies së man-
dateve, Duma sheh si të vetmen rrugë zgjedhjet, garimin
në zgjedhje. "PD-ja do vijë në pushtet përmes zgjedhjeve.
Pa dyshim opozita duhet ta provojë veten në zgjedhje. Ka
mundësi të ngrejë besimin e popullit. Ne nuk po bëjmë
betejë për të marrë pushtetin në tavolinë. Le ta kuptojmë
se është betejë për të ndërtuar parakushtet, parametrat e
sistemit. Ne duhet të fitojmë mundësinë për të fituar dhe
për t'u zgjedhur", - theksoi zj.Duma në "News 24".

Denoncimi, kryebashkiaku i Devollit:
Më arrestuan vëllain

Kryetari i Bashkisë së Devollit, Bledion Nallbati, de
noncoi se FNSH-ja ka arrestuar vëllain e tij pa pasur

prova. Nallbati u shpreh se vëllai i tij akuzohet se ka
kërcënuar një nga katër kandidatët që garojnë në fush-
atën elektorale për postin e kryetarit të bashkisë. "Në orën
3 të mëngjesit është shoqëruar nën presionin e agresionit
policor, vëllai im me pretendimin se ka kërcënuar një nga
katër kandidatët që garojnë në fushatën elektorale për
postin e kryetarit të bashkisë, ndërkohë që ka qenë jashtë
qarkut të Korçës. Unë nuk jam në këtë fushatë elektorale,
nuk bëj pjesë, nuk jam në këto zgjedhje farsë kandidat për
asnjë lloj posti dhe për këtë arsye nuk kam asnjë lloj kon-
flikti personal jo e jo, por as politik me asnjë prej tyre", tha
Nallbati. Ai denoncoi se policia ka terrorizuar në orën
03:00 të mëngjesit disa familje në Devoll, përfshirë edhe
banesën e kryebashkiakut, me qëllim që t'i trembin dhe të
shtypin atë që ai e quan "revoltë popullore".

FLAMUR NOKA
"Edi Rama sot ti je
ilegjitimin, dosjet '339',
'184' ta kanë nxjerrë kokën
që je vjedhësi i votave.
Vendi yt është në burg. Ti,
Edi Rama, je armiku i
votës së lirë. Ti, Edi
Rama, nuk je më
kryeministri shqiptarëve,
por je kapo i krimit në
Shqipëri. Në Shqipëri ka
demokraci dhe t'i s'mund
ta përdhosësh. Ti ke
ardhur në pushtet me
banda kriminale dhe ke
inkriminuar edhe Policinë
e Shtetit", tha z.Noka, i
pranishëm dje në
protestën e opozitës
në Shkodër.

Bashkitë e djathta kërkojnë lirimin e
KZAZ-ve, policia të tjera arrestime

Bashkitë e djathta nuk tërhiqen për zbatimin e de
kretit të Presidentit Ilir Meta, por ndryshe nga ajo

ç'ka ka ndodhur ditët e mëparshme, dje nuk pati sul-
met mbi vendet ku po ngrihen KZAZ-të për 30 qershor-
in. Punonjës të administratës, me
urdhër nga krerët e bashkive u
janë drejtuar KZAZ-ve që të lirojnë
ambientet dhe kthimin e tyre në
funksion normal publik. Megjith-
atë, kjo kërkesë e tyre nuk u sho-
qërua me përplasje me policinë dhe
as dëmtim të pronës. Pas sulmeve
në KZAZ-në nr. 42 në Kavajë edhe
ndaj punonjësve të policisë, poli-
cia procedoi 31 persona, ndërsa
arrestoi 6 të tjerë. 34 persona janë
proceduar nga ngjarjet para
KZAZ-ve dy ditë më parë në Kamëz dhe Vorë dhe 3 janë
të arrestuar. Nga përplasja në Kamëz u lëndua edhe një
efekti policie i Bashkisë së Kamzës. Po dje u procedua
edhe ish-sekretari organizativ i PD-së, Enno Bozdo,
ndërkohë që në arrest është edhe ish-deputeti demokrat,
Bardh Spahia, për tensionet e krijuara në Shkodër.

Kryetarja e Bashkisë së Shkodrës,
Voltana Ademi, gjatë protestës së djeshme
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PROTESTA
AKUZAT

Kreu i PD paralajmëron drejtorët e policive: Në qelitë ku është Spahia, nesër njëri prej jush

Sot protesta e opozitës, Basha: S'ka
zgjidhje pa dënuar vjedhësit e votave
“Sot do të dal në protestë me 2 vajzat e mia”

Opozita do të mblidhet
sot në një tjetër tu
bim para godinës së

qeverisë me kërkesën për
largimin e Edi Ramës nga
posti i kryeministrit të ven-
dit. Drejtuesit e opozitës syn-
ojnë një pjesëmarrje masive
të qytetarëve nga mbarë Sh-
qipëria në protestën që do të
zhvillohet në orën 20:00. Qën-
drimi i opozitarëve para
Kryeministrisë do të jetë pa
afat ndërkohë që lejë në poli-
ci është marrë deri në me-
snatë. Burime nga PD bëjnë
me dijë se gjatë protestës nuk
do të ketë dhunë ndërkohë që
janë shtuar grupet e moni-
torimit brenda turmës së
njerëzve për të mbajtur nën
kontroll situatën qoftë edhe
nga provokatorë të ndry-
shëm. Edhe krerët e opozitës
kanë paralajmëruar me
herët se nuk do të ketë dhunë
në protestë, por nuk dihet se
sa do të qëndrojnë protes-
tuesit në protestë.
AKUZAAKUZAAKUZAAKUZAAKUZATTTTT

Lulzim Basha është i bin-
dur se asnjë marrëveshje për
zgjidhjen e krizës nuk do të
ketë nëse fillimisht nuk
ndëshkohen krimi elektoral
i vjedhjes së votave. Në një
deklaratë për mediat nga se-
lia blu, Basha theksoi se au-
dio-përgjimet e reja të "Bild"
provuan bashkëpunimin mes
qeverisë dhe bandave krimi-
nale. Sipas Bashës përgjimet
e fundit konfirmuan se Edi
Rama qeveris në aleancë më
krimin. Ai përmendi se
zgjedhjet e organizuara nga
Edi Rama, janë zgjedhje te
vjedhura ashtu siç ka bërë
thuajse me të gjitha proceset
zgjedhore. "Asnjë hap politik,
asnjë zgjidhje politike në Sh-
qipëri nuk do të bëhet pa pa-
tur në themel të saj ndësh-
kimin e të gjithë atyre që kanë
vjedhur votat e shqiptarëve.
Asnjë marrëveshje politike
për daljen nga kriza nuk do
mund të arrihet, nëse pika
numër 1 e saj nuk është
ndëshkimi i vjedhësve të vo-
tave. Kjo kupolë kriminale do
të mbajë përgjegjësi për të
gjitha vjedhjet dhe krimet që
u ka bërë shqiptarëve. Të
gjithë anëtarët e saj do të jenë

Ambasada e SHBA-së: Jo dhunë në
protestë! Mbrojmë sigurinë e zgjedhjeve

TAKIMI
Për afro 90 minuta
ambasadori i Britanisë
së Madhe, Duncan
Norman është takuar
gjatë paradites me
kreun e PD, Lulzim
Basha. Takimi mes
tyre vjen një ditë
përpara protestës së
thirrur nga opozita
përpara Kryemini-
strisë në orën 20:00
dhe një ditë pas
publikimit të përgjime-
ve të reja nga gazeta
gjermane ‘Bild’.

Valentina Madani

para drejtësisë së pavarur.
Ata që nuk e kuptojnë këtë
janë naivë", shprehet z.Basha.
Kreu i PD premtoi se shumë
shpejt, anëtarët e bandës
kriminale në pushtet do të
japin llogari para drejtësisë.
Z.Basha shtoi se Edi Rama
dhe Sandër Lleshaj të cilët
po nxisin vëllavrasjen do të
mbajnë përgjegjësi para

ligjit. Kryedemokrati Basha
paralajmëroi se do të mbajë
përgjegjësi edhe ministri i
Brendshëm Sandër Lleshaj,
drejtues policie dhe kushdo
tjetër, që sipas tij, zbaton ur-
dhrat arbritrarë të Kryemi-
nistrit. "Edi Rama nuk do
t'ju mbrojë dot më, nesër do
ta provoni në palcë forcën e
drejtësisë. Çdo regjim krim-

inal ka gjithmonë veglat e
tij. Sandër Lleshaj është sot
vegla më e ftohtë e Edi
Ramës. Në misionin e tij
për të dhunuar opozitën,
për të luftuar popullin,
Sandër Lleshaj shkëlqen.
Shumë shpejt ai do të
mbajë përgjegjësi për helm-
imin, dhunimin dhe per-
sekutimin që u ka bërë sh-

qiptarëve për të mbrojtur
Edi Ramën. Secili prej jush,
banditë me dhe pa uniformë
që marrin pjesë në shkeljen
e ligjit, edhe ju do të jeni në
burg shumë shpejt. Në qelinë
ku sot është Bardh Spahia,
do të jetë nesër njëri prej jush.
Të gjithë ata punonjës të or-
ganeve ligjzbatuese që janë
vënë në zbatim të Edi Ramës

do të mbajnë përgjegjësi para
drejtësisë nuk do të ketë nor-
malizim politik në Shqipëri pa
mbajtur njeri përgjegjësi.
Shqipëria ka nevojë për op-
eracion të thellë për të hequr
këtë kancer",-theksoi kreu
i PD-së. Basha ftoi të gjithë
qytetarët t'i bashkohen
protestës së sotme që do të
nisë në orën 20:00.

Ambasada amerikane
në Tiranë ka reaguar

për protestën e sotme të
opozitës së bashkuar. Am-
basada iu bën thirrje orga-
nizatorëve të protestës së
nesërme që të mbajnë
përgjegjësi përballë po të
njëjtave parime, t'iu bëjnë
thirrje publikisht mbësh-
tetësve të tyre të mblidhen
paqësisht si dhe të refu-
zojnë energjikisht dhunën
në çdo mundësi.
NJOFTIMI INJOFTIMI INJOFTIMI INJOFTIMI INJOFTIMI I
AMBASADËS SËAMBASADËS SËAMBASADËS SËAMBASADËS SËAMBASADËS SË
SHBA NË TIRANËSHBA NË TIRANËSHBA NË TIRANËSHBA NË TIRANËSHBA NË TIRANË
Shtetet e Bashkuara duan
atë që meriton populli sh-
qiptar: sundim të ligjit që
mbron punonjësit civilë
dhe shkollat nga sulmet e
pakuptimta, që mbron in-
tegritetin dhe sigurinë e
procesit zgjedhor, dhe që
mban premtimin e së
drejtës së qytetarit për të
protestuar paqësisht
ndërkohë që bën që ata që
përfshihen në dhunë të

mbajnë përgjegjësi. Nxisim
të gjithë qytetarët dhe të
gjitha institucionet kudo në
Shqipëri që të mbështesin
parimet e sundimit të ligjit,
të refuzojnë dhunën në të
gjitha format e saj, si dhe të
ushtrojnë paqësisht të
drejtat e tyre demokratike
ndërkohë që lejojnë bash-
këqytetarët e tyre të bëjnë të

njëjtën gjë. Po ashtu, iu
bëjmë thirrje organiza-
torëve të protestës së
nesërme që të mbajnë
përgjegjësi përballë po të
njëjtave parime, t'iu bëjnë
thirrje publikisht mbësh-
tetësve të tyre të mblidhen
paqësisht si dhe të refu-
zojnë energjikisht dhunën
në çdo mundësi.

Lleshaj, Bashës: Natën bëhesh
guerrilas, ditën prokuror

Ministri i Brendshëm Sandër Lleshaj i është përgjig
jur kreut të opozitës, Lulzim Basha, i fundit ky që

e paralajmëroi se do të mbante
përgjegjësi ai dhe të gjithë drejtorët
e policisë për situatën e krijuar. Në
një postim në rrjetet sociale, Lleshaj
shkruan se Basha natën bëhet guer-
rilas, duke hedhur zjarr kundër sh-
kollave dhe zgjedhjeve, ndërsa ditën
bëhet prokuror. "Lulzim Basha
vazhdon të hedhë natën zjarr dhe
ditën kërcënime kundër shkollave,
zgjedhjeve, policisë etj.  Natën bëhet
guerrilas dhe ditën prokuror,
ndërkohë që është thjesht një i pandehur i shumëfishtë.
Keqardhje për degradimin",- shkruan Lleshaj.

Idrizi, thirrje Ramës: Mos shkakto
më kosto dramatike për vendin

Kryetari i PDIU-së, Shpëtim Idrizi i bëri dje thirrje
kryeministrit Edi Rama që të kthehet drejt zgjidhjes

politike dhe të mos shkaktojë më kosto dramatike për
vendin. Sipas tij arsyeja është arratisur nga PS tek Ril-
indja dhe ndaj, ai i ka bërë thirrje simpatizantëve të
kësaj force politike që t'i bashkohen në protestën e ditës
së premte për të mbrojtur demokracinë dhe pluralizmin
në vend. "Me sa duket arsyeja ka ndalur së funksionu-
ari! Duhet ta kuptojë mirë cilido shqiptar, e veçanërisht
iniciatorët e kësaj nisme, se lëvizjen e lirë të shqiptarëve,
një nga fitoret më të mëdha të shqiptarëve pas plural-
izmit e demokracisë, po e rrezikon sot, pikërisht keq-
qeverisja aktuale. Një pushtet i ardhur nga votat e
vjedhura dhe bandat, siç po e tregojnë përgjimet e
zbardhura të Rilindjes, sigurisht që sot do të shfaqet
arrogant dhe dhunues ndaj qytetarëve të lirë të këtij
vendi. Por të jeni të sigurtë, që drejtësia do e gjejë rrugën
e saj dhe pushteti në këtë vend, do të vijë vetëm nga vota
e lirë e qytetarëve", deklaroi z.Idrizi.

Presidenti Ilir Meta, kryeministri Edi Rama
dhe kreu i PD-së, Lulzim Basha

Kreu i PD-së Lulzim Basha



E premte 21 Qershor 2019 -  5POLITIKE

Kreu i shtetit Ilir Meta
u kujtoi dje partive
politike se nuk është

momenti për të treguar
forcën e secilës dhe se duhet
t'i japin fund retorikës
përçarëse e provokuese.
Ndërsa kanë mbetur edhe 10
ditë nga data kur Partia So-
cialiste mendon të zhvillojë
zgjedhjet vendore, pavarë-
sisht dekretit të anulimit
nga Presidenti i Republikës,
kreu i shtetit Ilir Meta doli
sërish me një deklaratë, ku
kërkon vendosjen e dia-
logut mes palëve. Ai për-
mend se u bën 10 ditë që kur
anuloi zgjedhjet, por situa-
ta vijon që të jetë e njëjtë.
Kreu i shtetit insiston sër-
ish te dialogu, ndërsa
shpreh gatishmërinë për të
kontribuar për një zgjidhje
sa më të shpejtë. Meta
përsërit në këtë deklarata se
dekreti i tij për anulimin e
datës së zgjedhjeve më 30
qershor, kishte për qëllim
qetësimin e situatës politike
dhe hapjen e mundësive për
dialog për normalizimin e
situatës në vend. "U bënë
dhjetë ditë që është në fuqi
dekreti i Presidentit të Re-
publikës për anulimin e
datës së zgjedhjeve më datë
30 qershor, me qëllim qetë-
simin e situatës dhe kr-
ijimin e mundësive për dia-
log, që do të normalizonte
situatën politike dhe do të
krijonte mundësinë për një
datë të re të zgjedhjeve ven-
dore, gjithëpërfshirëse dhe
demokratike", u shpreh
z.Meta. Presidenti apeloi se
palët duhet t'i largohet re-
torikës përçarëse. "Theksoj
sërish se nuk është kurrse-
si momenti për prova force,
për retorikë përçarëse dhe
provokuese, por për maturi
dhe përgjegjshmëri të lartë
për interesat kombëtare të
vendit dhe vazhdimësinë e
integrimit evropian që ësh-
të objektiv kombëtar i të
gjithë shqiptarëve. Sërish
insistoj me forcë rëndësinë
e dialogut mes palëve e
njëkohësisht gatishmërinë
time për të kontribuar për
një zgjidhje sa më të shpe-
jtë", u shpreh kreu i shtetit.

Presidenti: Stop retorikës përçarëse, shtyrja e zgjedhjeve për të ulur tensionet

Meta, thirrje politikës: Dialog, nuk
është momenti për prova force

"Jam gati që të kontribuoj për zgjidhjen e krizës"
Valentina Madani

Ditët e fundit situata është
tensionuar tej mase veçanër-
isht në disa KZAZ të vendit,
ku kryebashkiakët që për-
faqësojnë të djathtën kanë
kërkuar lirimin e ambi-
enteve, në respekt të dekretit
të Presidentit Meta. Ndërsa

kryeministri dhe mazhoran-
ca vijojnë në dukje të pa-
shqetësuar fushatën, me
idenë për të zhvilluar
zgjedhje më 30 qershor. Por
ndërkohë që afron data 30
qershor, kreu i shtetit u kuj-
ton palëve politike se duhet

DEKRETI
"U bënë dhjetë ditë që
është në fuqi dekreti i
Presidentit të
Republikës për
anulimin e datës së
zgjedhjeve më datë 30
qershor, me qëllim
qetësimin e situatës
dhe krijimin e
mundësive për dialog,
që do të normalizonte
situatën politike dhe do
të krijonte mundësinë
për një datë të re të
zgjedhjeve vendore,
gjithëpërfshirëse dhe
demokratike", -
deklaroi z.Meta.

Nga qyteti i Shkodrës,
ambasadori i Aus-

trisë Johan Sattler shpre-
hu dje shqetësimin se kri-
za aktuale në vend është
më e thellë se herët e kalu-
ara ndaj apeloi për dialog
mes palëve. "Kriza është
më e thellë se herët e sh-
kuara",-shprehet Sattler
ndërsa shton se "kriza ak-
tuale mund tu japë kohë të
reflektoni për sistemin". Ai
dënon djegien e KZAZ në
shkollën "Shejnaze Juka".
"Eshtë koha që të ulemi e
t'i shqyrtojmë këto çësh-
tje, të shohim sistemin, in-
stitucionet. Ka gjëra që
duhen rregulluar. Diçka
duhet bërë. Kriza është më
e thellë se herët e shkuara.
Kur shoh pas dhe kraha-
soj, vendi juaj ka bërë për-
parime të mëdha kraha-

Imzot George Frendo,
thirrje politikës:

Dialogu të mos mbetet
në shkretëtirë

Imzot George Frendo u
bëri dje thirrje palëve

politike të bëjnë paqe dhe
të ulen në dialog, përndry-
she do mbajnë përgjegjësi
për dëmin që do i shkak-
tojnë vendit. Frendo i bën
thirrje palëve politike të
marrin shembull nga har-
monia fetare në vend. "His-
toria do ju bëjë përgjegjës.
Në emër të Zotit, ju lutemi,
të kërkoni një zgjidhje
paqësore për këtë situatë
për të shmangur rrezikun
që e keqja të na çojë në një
të keqe më të madhe. Nuk
ka paqe nëse nuk ka
drejtësi. Hapni një kapit-
ull të ri në politikë. Harro-
ni fjalët e rënda që ju kanë
thënë kundërshtarët,
planet me të cilat kishin
menduar të sulmonit atë.
Asnjë shqiptar nuk do ju
qortojë që nuk keni mbaj-
tur fjalën nëse arrini të
kërkoni një rrugë të ndry-
shme nga ajo që keni nd-
jekur deri më sot. Sh-
qiptarët kërkojnë një
rrugë të ndryshme nga ajo
që mund të na çojë drejt
një humnere. Mes besim-
eve të ndryshme ekziston
një bashkëjetesë fetare.
Këtë vlerë duhet ta mëso-
nin nga ne. Populli ynë i
dashur e ka memorien
historike të afërt dhe ësh-
të e vetëdijshme se politi-
ka nuk do lejojë t'i bëjë
keq vëllezërve të vet",-
theksoi z.Frendo.

PD, Shehu:
Parlamenti i

rrezikshëm, Meta
ta shpërndajë

Ish-deputeti i PD-së Tri
tan Shehu e konsid-

eron parlamentin sh-
qiptar të rrezikshëm. Si-
pas tij, Presidenti Ilir
Meta ka të gjitha arsyet
që ta shpërndajë. "Ky
parlament është jo
vetëm antikushtetues,
por dhe i rrezikshëm!
Meta e ka të gjitha arsy-
et dhe kompetencat ta
shpërndajë. Që prej
nxjerrjes së Dekretit
legjitim dhe të domos-
doshëm të tij për an-
ulimin e datës së zgje-
dhjeve lokale te 30 qer-
shorit, po imponohet hapi
i shpërndarjes së Kuven-
dit. Ky parlament anti-
kushtetues nga numri i tij
prej 122 deputetë mbi 140
të domosdoshëm, mënyra
e implementimit formal të
vendimit për dorëzimin e
mandateve, mënyra e
"peshkimit" të 42 "pu-
pacëve", procedurat e pa
ligjshme te veprimit të tij,
faktet e fundit në de-
formimin e votës etj., ka
humbur çdo të drejte për
të funksionuar. Miratimi
me 100 vota i një "fletë
rrufeje" në formë rezolute
pa asnjë vlerë, si kundër-
vënie ndaj dekretit presi-
dencial, që po përdoret
për të vazhduar procesin
antikushtetues të zgje-
dhjeve vendore, e inkrim-
inon rendë këtë parla-
ment",-shprehet z.Shehu.

të zbatojnë zhdekretimin e
datës së zgjedhjeve ndërko-
hë që opozitës i bën thirrje
për ruajtjen e qetësisë. Opozi-
ta nga ana e saj do të pro-
testojë sërish sot para selisë
së qeverisë kundër Kryemi-
nistrit Edi Rama.

"Këtë periudhë përballojeni me gjakftohtësi"

Zgjedhjet, ambasadori Sattler:
Kriza, më e thellë se herët e shkuara

suar me vendet e tjera te Ball-
kanit, pasi vendi filloi nga
zero. Kemi bërë përparime.
Nuk duhet të shkurajoheni,
mos rrini vetëm duke u
ankuar. Kriza aktuale mund
tu japë kohë të reflektoni për
sistemin. Shqipëria kalon
gjithnjë e më shumë në krizë.
Në vendet demokratike
zgjedhjet zgjidhin kriza,
këtu ndodh e kundërta. Ky
është një paradoks. Kry-
etarët e partive politike tani

duhen ulur bashkë. Ajo që
ndodhi në Shkodër, Bajram
Curri, e qytete të tjera ësh-
të një fatkeqësi e vërtetë.
Personat me mendësi
demokratike nuk djegin
shkolla, nuk shkatërrojnë,
përkundrazi janë krejt diç-
ka tjetër. Bie dakort me zon-
jën Topalli. Ju duhet të mer-
rni një hap prapa dhe të bal-
lafaqoheni në 10 ditët në
vijim. Nëse keni nevojë për
ndërkombëtar ne jemi këtu
t'u ndihmojmë. Lidhur me
zgjedhjet, duhet që këtë pe-
riudhë ta përballoni me
gjakftohtësi. Të ndërtoni
një sistem ku partitë nuk
bojkotojnë zgjedhjet apo s'e
njohin rezultatin e tyre.
Vendi juaj ka të meta por
nuk janë të parikupe-
rueshme",- deklaroi ambas-
adori i Austrisë.

Presidenti Ilir Meta

SHPALLJE ANKANDI
Zyra Permbarimore "E.G Bailiff Service" me Përmbarues Gjyqësor Enuar
Merko me adresë, Rruga "Ibrahim Rrugova", Pallati 64, Hyrja 8, Apartamenti  1,
Tiranë, njofton se më datë 18.07.2019 ora 8 ºº -  16ºº në ambientet e saj, do të
zhvillohet: Ankandi i II -të për shitjen e pasurisë së paluajtshme,  Apartament, me
sip. 99.5m2, me Nr. Pasurie 4/346+1-26, Zona Kadastrale Nr.8581, vol.20, fq.145
e ndodhur në Lgj. 2, Pogradec, në pronësi të Z. Siljan Ikbal Avdullari, me vlerë
fillestare në ankand  22,088 (Njëzet e dymijë e dyqind e tetëdhjet e tetë) EUR  .
Të interesuarit të kontaktojnë në nr.e telefonit 0672027580, + 355 4 22 31
888. email enuar.merko

ZYRA E PËRMBARIMIT TIRANË

Zyra e Përmbarimit Tiranë, me përmbaruese gjyqësore Laureta Kusi, në bazë të Urdhërin e Ekzekutimit Nr.1754
prot., Dt.24/03 /2016 të Gjykatës së Rr. Gj. Tiranë, shpall shitjen në ankand të pasurisë:
-Nr. i pasurisë 257/13, Vol 6,  zona Katedrale Nr.3974, Faqe 19, me sipërfaqe 1650 m2, adresa: Picar, Tiranë
në vlerën 19 800 euro.
-Nr. i pasurisë 257/3, Vol 5,  zona Katedrale Nr.3974, Faqe 38, me sipërfaqe 1100 m2, adresa: Picar, Tiranë në
vlerën 13 200 euro.
-Nr. i pasurisë 257/4, Vol 5,  zona Katedrale Nr.3974, Faqe 39, me sipërfaqe 5000 m2 dhe brënda saj sipërfaqe
ndëetimore 400 m2, adresa: Picar, Tiranë në vlerën 673 495 euro
Ankandi zhvillohet në ambjentet e Zyrës të Përmbarimit Tiranë, në adresën :
Adresa:Sheshi”Mustafa Qemal Ataturk”,Tiranë  ditën e Enjte, me datë 04.07.2019, ora 16.00.
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Guvernatori i Bankës
së Shqipërisë, Gent
Sejko, ka zhvilluar

ditën e sotme një takim me
Misionin e Bankës Botërore,
i cili është në Shqipëri për
një vizitë në kuadrin e
Mbështetjes së Politikave
Makrofiskale. Gjatë takim-
it, Përfaqësuesit e Misionit
të Bankës Botërore e patën
fokusin në diskutimet e fush-
ës së politikave fiskale, në
kuadër të programit në
proces të mbështetjes bux-
hetore, si dhe në fushën e zh-
villimit të sistemit finan-
ciar. Për sa i përket çësh-
tjeve fiskale, Misioni thek-
soi nevojën për rritjen e
transparencës dhe përgje-
gjësisë fiskale, si elemente
të rëndësishme për rritjen
e qëndrueshmërisë së fi-
nancave publike të vendit.
Misioni theksoi nevojën për
rritjen e transparencës dhe
përgjegjësisë fiskale, si ele-
mente të rëndësishme për
rritjen e qëndrueshmërisë
së financave publike të ven-
dit
TAKIMITAKIMITAKIMITAKIMITAKIMI

Guvernatori i Bankës së
Shqipërisë, Gent Sejko, zh-
villoi një takim me Mision-
in e Bankës Botërore, i cili
po viziton Shqipërinë në
kuadrin e Mbështetjes së
Politikave Makrofiskale. Ky
Mision përbëhet nga Mary-
am Salim, përfaqësuese e
Përhershme e Zyrës së
Bankës Botërore (BB) në
Shqipëri, Gallina Androno-
va Vincelette, Menaxhere
pranë Bankës Botërore për
Europën dhe Rajonin, Jo-
hanna Jaeger, Kryeeksperte
në Sektorin Financiar dhe
përfaqësues të tjerë të BB-së.
Gjatë takimit, përfaqësues-
it e Misionit të Bankës
Botërore i fokusuan disku-
timet në fushën e politikave
fiskale, në kuadër të pro-
gramit në proces të mbësh-
tetjes buxhetore, si dhe në
fushën e zhvillimit të siste-
mit financiar. Në lidhje me
zhvillimin e mëtejshëm të
sistemit financiar, Misioni
theksoi gatishmërinë e
Bankës Botërore për të vi-
juar të kontribuojë në zba-
timin e plotë të programit
kombëtar për reduktimin e
kredive me probleme dhe në
përmirësimin e mëtejshëm
të sistemit të pagesave. Gjith-
ashtu, ata parashtruan
mundësinë e dakordimit të
programeve të përbashkëta
në të ardhmen, të cilat do të
mundësonin përmirësimin e
mëtejshëm të ambientit të
kreditimit. Nga ana e tij Gu-
vernatori Sejko theksoi se
Banka e Shqipërisë ka
mbështetur dhe vijon të
mbështesë konsolidimin
fiskal, si një proces, i cili
ndihmon rritjen e qën-

drueshmërisë ekonomike
dhe financiare të vendit.
Gjithashtu, ai theksoi rolin
pozitiv që koordinimi i poli-
tikave monetare e fiskale ka
në rritjen e efektivitetit dhe
në krijimin e parakushteve
për zhvillimin e qën-
drueshëm dhe afatgjatë të
vendit. Guvernatori shpre-
hu mbështetjen e Bankës së
Shqipërisë për nismat që syn-
ojnë rritjen e formalizimit të
ekonomisë shqiptare dhe
forcimin e shëndetit të finan-
cave publike, duke nënvi-
zuar kontributin që Banka
e Shqipërisë ka dhënë dhe do

të japë në këtë fushë.  Më tej,
Guvernatori i njohu të pran-
ishmit me sfidat kryesore
me të cilat përballet sot Ban-
ka e Shqipërisë, një ndër të
cilat është dhe nxitja e kred-
itimit. Nxitja e kreditimit ka
qenë në vëmendje të vazh-
dueshme të Bankës së Sh-
qipërisë, për rëndësinë që ka
në zhvillimin e qën-
drueshëm financiar të ven-
dit. Së fundi, Banka e Sh-
qipërisë ka organizuar dhe
një takim të veçantë me drej-
tuesit e sektorit bankar me
qëllim adoptimin e një filoz-
ofie të përbashkët zhvillimi

dhe hartimin e një plani
konkret masash për për-
mirësimin e sasisë dhe cilë-
sisë së kreditimit, si dhe
zgjerimin e gamës së pro-
dukteve financiare të këtij
sektori.
PROGRAMET EPROGRAMET EPROGRAMET EPROGRAMET EPROGRAMET E
ZHVILLIMITZHVILLIMITZHVILLIMITZHVILLIMITZHVILLIMIT

Lidhur me programet e
zhvillimit të sektorit finan-
ciar, Guvernatori Sejko
njohu Misionin e Bankës

Botërore me hapat konkrete
të ndërmarra nga Banka e
Shqipërisë gjatë vitit të fun-
dit. Në veçanti, ai theksoi se
projektligji "Mbi shërbimet
e pagesave", i hartuar me
asistencën teknike të
Bankës Botërore, është
dorëzuar në Kuvend dhe se
po vijon puna për hartimin
e projektligjit mbi llogarinë
e pagesës që transpozon
direktivën përkatëse evropi-

ane. Miratimi i këtyre pro-
jektligjeve do të ndihmojë
rritjen e shkallës së përf-
shirjes financiare, do të
stimulojë përdorimin e in-
strumenteve elektronike të
pagesave dhe do të kon-
tribuojë në uljen e kostos së
tyre. Guvernatori Sejko i
njohu përfaqësuesit e BB-së
edhe me nismat e Bankës së
Shqipërisë për përfundimin
e programit ndërinstitucio-
nal për reduktimin e kre-
dive me probleme, duke u
ndalur më në detaje në çësh-
tjen e trajtimit jashtëgjyqë-
sor të kredimarrësve të mëd-
henj. Në mbyllje, të pranish-
mit identifikuan disa fusha
potenciale bashkëpunimi të
ardhshëm, si përmirësimi i
rregulloreve mbi vlerë-
simin e kolateralit dhe pro-
grame të mundshme të
Bankës Botërore në inter-
es të reduktimit të rrez-
ikut të kreditit në vend.
Në mbyllje, Guvernatori
Sejko vlerësoi kontribu-
tin e Bankës Botërore në
zhvil l imin e  vendit  në
mbështetje të reformave
strukturore dhe përmirë-
simin e funksionimit të in-
stitucioneve në Shqipëri.
Guvernatori theksoi se ky
kontribut ka ndihmuar
Bankën e Shqipërisë në
përmirësimin e fushave
specifike të veprimtarisë së
saj dhe shprehu angazhimin
e institucionit që ai drejton
për vazhdimin e bash-
këpunimit të suksesshëm
edhe në të ardhmen.

Mbështetja e politikave makrofiskale, guvernatori takim me Misionin e Bankës Botërore

Sejko: BSH mbështet konsolidimin fiskal
Misioni i Bankës Botërore i fokusoi diskutimet për politikat fiskale

Rritja vjetore, 3.3 për qind

Raporti, kredia për shtëpi
arrin në 110 miliardë lekë

Kredia për blerje bane
sash arriti vlerën re-

kord të 110 miliardë lekëve,
në rritje me 3.3% gjatë
vitit të kaluar. Megjithëse
në tërësi kredia për bizne-
sin vazhdon të dominojë
strukturën e kredisë ban-
kare në vend, gjatë viteve
të fundit vërehet një riori-
entim i dukshëm drejt kre-
disë për individë. Në vitin
2018, kredia për individë
arriti në afro 35% të to-
talit, pesha më e lartë e
regjistruar ndonjëherë.
Kredia për blerjen e bane-
save nga individët është
bërë tashmë produkti krye-
sor në portofolin e sistemit
bankar në Shqipëri. Sipas
të dhënave nga Banka e
Shqipërisë, huaja për bler-
jen e banesave në fund të

vitit 2018 përbënte 21.8% të
huasë totale për rezidentët
në Shqipëri. Për herë të parë,
ky produkt ka kaluar në
vlerë overdraftet e bi-
zneseve, që përbënin 21.5%
të portofolit total. Rritja e
kredisë për individë është
nxitur nga normat e ulëta
të interesit, por edhe një of-
ertë më e lartë nga bankat
në këtë segment, me qëllim
shpërndarjen më të mirë të
rrezikut të kredisë. Te indi-
vidët, raporti i kredive me
probleme në fund të vitit
2018 ishte 6.4%, ndërsa te
bizneset mbi dy herë më i
lartë, me 13.3%. Kredia për
biznesin ka rënë tashmë në
65% të totalit të kredisë për
ekonominë shqiptare, ndër-
sa pesë vjet më parë për-
bënte rreth 70%. Mbështe-

tur në raportin vjetor të
mbikëqyrjes së Bankës së
Shqipërisë, portofoli i kre-
disë për bizneset rezidente në
Shqipëri ra me mbi 9% gjatë
vitit të kaluar. Ndryshe nga
shumica e ekonomive të Eu-
ropës Qendrore dhe Lin-
dore, kredia në Shqipëri
vazhdon të ketë një përqen-
drim të lartë në segmentin e
biznesit. Sipas ekspertëve,
një nga arsyet e dominimit
të biznesit në strukturën e
kredisë është mungesa e
tregut të kapitalit në Sh-
qipëri, çka do t'i jepte bizne-
sit një kanal alternativ për
të siguruar financime.

Ndër vendet me përqindjen më të lartë në Europë

Rreth 90% e shqiptarëve,
pronarë të shtëpive

Shqipëria renditet ndër vendet me përqindjen më të
lartë të familjeve që janë pronarë të shtëpive ku jetojnë

në Europë. Ndërsa në rajon ajo qëndron e para. Në total
90.2% e familjeve janë pronare të shtëpisë ku jetojnë, ndërsa
5% jetojnë me qira, sipas INSTAT. Sipas të dhënave që ka
publikuar Eurostat së fundmi, vendi me përqindjen më të
lartë të familjeve që e zotërojnë pronën ku jetojnë është Ru-
mania, me 96.8% të familjeve pronare, e ndjekur nga Kroacia
me 90.5% dhe Shqipëria me 90.2%. Krahasuar me vendet e
rajonit, si Serbia dhe Maqedonia e Veriut, përqindja e famil-
jeve shqiptare që kanë shtëpinë e tyre në pronësi është më e
lartë. Në Maqedoninë e Veriut vetëm 88.7% zotërojnë sh-
tëpinë, ndërsa në Serbi 82%, sipas Eurostat. Turqia, një tjetër
vend kandidat për t'u anëtarësuar në BE, renditet ndër ven-
det me përqindjen më të ulët të familjeve që zotërojnë sh-
tëpinë ku jetojnë me 59.1%. Duke analizuar të dhënat e pub-
likuar nga Eurostat kuptojmë se përqindjen më të lartë të
pronarëve të shtëpive e kanë vendet lindore dhe ish-komu-
niste (shiko grafikun). Në vendet ish-komuniste përqindja e
familjeve që zotërojnë shtëpinë varion nga 78.5% në vende si
Çekia në gati 83% në Bullgari, apo 89.7% në Lituani. Vendet
me përqindjen më të ulët. Zvicra ka përqindjen më të ulët të
familjeve që janë edhe pronarë të shtëpive ku jetojnë. Sipas
të dhënave të Eurostat më pak se gjysma (41.3%) e familjeve
janë pronarë të shtëpive të tyre. Pas sa saj renditet Gjerma-
nia me 51.4%, Austria me 55%, Danimarka me 62.2%, Franca
me 64.4%, Mbretëria e Bashkuar me 65% dhe Suedia me 65.2%.
Të gjitha vendet e sipërpërmendura kanë një përqindje më të
ulët se mesatarja e Bashkimit Europian prej 69.3%.

Mbikëqyrja e BSH, fokus zyrat e këmbimit
për pastrim parash dhe informalitet

Mbikëqyrja bankare gjatë vitit 2018 u përqendrua
më së shumti në zyrat e këmbimit valutor. Sipas

Raportit Vjetor të Mbikëqyrjes 2018, të prezantuar sot
në Bankën e Shqipërisë, kontrollet janë bërë në drejtim
të luftës ndaj informalitetit dhe pastrimit të parave. Të
dhënat e Bankës tregojnë për kontrolle në mbi 31 zyra
të këmbimit të parave, nga të cilat janë revokuar 21
licenca të ushtrimit të aktivitetit. Nga takimi në BSH
bëhet me dije se, inspektimet në zyrat e këmbimit valu-
tor do të vijojnë edhe këtë vit. Sipas raportit, priorite-
tet e vitit 2019 përfshijnë: Rreziku i kredisë me fokus
kreditë me probleme dhe futja në fuqi e kuadrit rregul-
lativ për trajtimin e huamarrësve të përbashkët në
vështirësi financiare; Vëmendje procesit të miratimit
të ndryshimeve strukturore të njoftuara si dhe moni-
torimin e kryerjen e mbikëqyrjes së tyre nga afër; Rapor-
ti i Përputhshmërisë (Screening Report) me Acquis
Communautaire; Përafrimi i kuadrit rregullativ me
Bazel III;  Plotësimi i rekomandimeve të Komitetit
Moneyval; Konsolidimi i sistemit bankar; Procesi i Rish-
ikimit dhe Vlerësimit Mbikëqyrës mbi prezantim për
herë të parë nga bankat në vitin 2018 të vlerësimit të
brendshëm të mjaftueshmërisë së kapitalit  Përmbyll-
je e procesit të rishikimit të manualit mbikëqyrës duke
e përditësuar me çështje të qeverisjes korporative.

Guvernatori i Bankës së
Shqipërisë, Gent Sejko
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Një rregullore e mirat
uar me një vendim të

veçantë nga Këshilli i Min-
istrave në muajin prill
parashikon që subjektet që
lidhin kontrata me njësitë
e qeverisjes vendore për të
marrë me qira një hapësirë
në plazh për një afat nga 1
deri në 5 vite duhet të res-
pektojnë disa kritere, një
prej të cilave është që hapë-
sira prej 2.5 metra përpara
brezit të parë të çadrave të
jetë e lirë për t'u shfrytëzuar
nga publiku. Vendimi para-
shikon dhe hapësirën mini-
male dhe maksimale që jepet
me qira, kushtet që duhet të
plotësojë stacioni i plazhit,
lënien e hapësirave për push-
uesit që duan plazh publik
si dhe mirëmbajtën e bregut
dhe pastrimin e tij. Por, ky

Pasi humbi gjyqin në
padinë e Francesco
Becchettit, Shqipëria

duhet tashmë t'i paguajë bi-
znesmenit italian dhe bash-
kë-paditësve të tjerë 111 mil-
ionë euro,(124.6 milionë dol-
larë) për shpronësimin e in-
vestimeve të tyre në një sta-
cion televiziv në Tiranë.
Avokati i paditësve ka dek-
laruar një ditë më pare se
"gjykata arriti në përfundi-
min se 'kur merren së bash-
ku, të gjitha çështjet e dis-
kutuara mbështesin fu-
qishëm përfundimin se ven-
dimet e sekuestrimit ishin
kulmi i një fushate politike
kundër paditësve". Vendimi
vjen dy vite pasi gjykata e
ICSID kërkoi nga Shqipëria
që të ndalojë procedurat e
ekstradimit kundër Bec-
chetti-t, ish-pronar i klubit
të futbollit "Leyton Orient"
dhe de Renzis në lidhje me
hetimet tatimore dhe pe-
nale.

"Një gjykatë ndërko-
mbëtare ka urdhëruar Sh-
qipërinë që t'i paguajë një
biznesmeni italian dhe bash-
kë-paditësve të tjerë 111 mil-
ionë euro (124.6 milionë dol-
larë) për shpronësimin e in-
vestimeve të tyre në një sta-
cion televiziv", - shkruan
Caroline Simson. Avokatët
e Francesco Becchett-it dhe
bashkë-paditësve të tjerë
konfirmuan se një Gjykata e
Qendrës Ndërkombëtare për
Zgjidhjen e Mosmarrëve-
shjeve të Investimeve (ICSID)
ka marrë vendimin e datës 24
prill, pasi arriti në përfundi-
min se Shqipëria ka shkatër-
ruar investimet e paditësve në
një shoqëri televizive të quaj-
tur "Agonset Shpk". Bashkë-
paditësit e Becchett-it përf-
shijnë partnerin e biznesit
Mauro de Renzis dhe dy sho-
qëri italiane "Hydro Srl", e for-
muar për të drejtuar një hidro-
central në Shqipëri dhe sho-
qërinë italiane të ndërtimit
"Costruzioni Srl.Raportime"
nga mediat lokale kishin
thënë se është dhënë vendimi,
por të dyja palët kishin mbe-
tur të heshtura deri më tani.
Becchetti dhe bashkë-pa-
ditësit e tij pretenduan në ar-
bitrazhin e filluar në vitin
2015 se Shqipëria i kishte vënë
në shënjestër ata me pastrim
të parave kriminale, evazion
fiskal dhe akuza të tjera dhe
kishte sekuestruar pasuritë

Hapësira publike në plazhe

Ministria e Turizmit ngre grup pune
për zbatimin e vendimit dhe sigurinë

Vendimi vjen dy vite pasi gjykata e ICSID anuloi procedurat e ekstradimit

Padia për Becchettin/ Del vendimi, Shqipëria
duhet të paguajë 125 milionë dollarë

Paratë, për shpronësimin e investimeve të tyre në një stacion televiziv

vendim nuk po gjen zbatimin
e duhur. Ministri i Turizmit
dhe Mjedisit, Blendi Klosi në
një takim të zhvilluar sot me
mediat dhe disa institucione
përgjegjëse njoftoi për kr-
ijimin e një grupi pune, që do
të verifikojë ecurinë dhe zba-
timin e kërkesave për usht-
rimin e aktivitetit të stacionit
të plazhit dhe strukturat ako-
moduese. "Unë kam kërkuar
që në zbatim të këtij vendimi
të ngrihet ky grup pune me
përfaqësues të Inspektoratit

të Mjedisit, Agjencisë së Breg-
detit e një sërë të tjerë që të
nisin të bëjnë verifikimin e
aktivitetit të stacioneve të
plazhit. Ky kontroll do të nisë
nga 24 qershori deri në shta-
tor. Do të bëhet verifikimi i
kushteve dhe veprimtarisë së
plazhit, lejet mjedisore për
strukturat akomoduese. Çdo
stacion plazhi duhet të ketë
kushtet për sigurinë në det
dhe tokë, dushe, ndotjet dhe
zhurmat", tha ai. Klosi tha
që pritet që të ketë 6.6 milionë

turistë për 2019-ën. Ai pohoi
se situata politike ka
ndikuar disi në aktivitetin e
turizmit. Në maj, hyrjet e tur-
istëve shënuan një rritje
minimale prej 2 për qind.
"Prisnim të shkonim në 7
milionë turistë këtë vit, por
presim një tërheqje nga tur-
istët familjarë, të cilët mund
të kenë një lloj stepjeje prej
protestave", tha Klosi. Sta-
cioni i plazhit duhet të ketë
në dispozicion të peshuesve
një dush me ujë të ëmbël për

çdo 100 çadra, si dhe të jetë i
pajisur me shërbimet higjien-
ike, kabinat e zhveshjes,
zonën e ndihmës së shpejtë
për pushuesit. Në asnjë rast
nuk mund të ndalohet apo të
kufizohet, në asnjë formë dhe
në asnjë kohë, kalimi i pub-
likut në rrugët që lidhin
rrugën publike me plazhin

publik. "Subjektet e veprim-
tarisë së stacionit të plazhit
kanë detyrimin për të krijuar
kushtet e kalimit lirisht të
publikut dhe moscenimin në
ndonjë formë të kësaj të
drejte, si dhe sigurimin e
kushteve të kalimit lirisht të
personave me aftësi të kufi-
zuar", thuhet në rregullore.

e De Renzis dhe të tjerëve në
shoqëritë, përfshirë "Agon-
set", si ndëshkim për mbu-
limin mediatik të pafavor-
shëm të qeverisë. Avokati i pa-
ditësve tha në një deklaratë
të mërkurën se gjykata arri-
ti në përfundimin se, "kur
merren së bashku, të gjitha
çështjet e diskutuara…
mbështesin fuqishëm përfun-
dimin se vendimet e sekues-
trimit ishin kulmi i një fush-
ate politike kundër pa-
ditësve". Gjykata konkludoi
më tej se marrja e "Agonset"
nga Shqipëria, "nuk ishte një
ushtrim legjitim i kompeten-
cave të tij policore" dhe se in-
vestimi i paditësve në "Agon-
set" u shpronësua si rezultat,
sipas deklaratës. Vendimi
nuk është bërë ende publik.
Becchetti vlerësoi vendimin
në një deklaratë të mërkurën,
duke thënë se ai vjen pas
"katër vjetësh betejë të vësh-
tirë". "Marrja e konfirmimit
se ke qenë subjekt i një per-
sekutimi nga një shtet është
i rrallë dhe ne jemi të kënaqur
që fjalët e shkruara nga arbi-

trat tregojnë se jemi plotë-
sisht të pafajshëm", tha Bec-
chetti. Partnerja e "Debevoise
& Plimpton LLP", Catherine
Amirfar, pjesë e ekipit ligjor
që përfaqëson paditësit, gjith-
ashtu vlerësoi vendimin
duke thënë: "Ky vendim ësh-
të një vërejtje e fortë kundër
sjelljes së paligjshme të au-
toriteteve shqiptare për të
sulmuar mediat e pavarura
dhe na kujton të gjithë vitali-
tetin e vazhdueshëm të sun-
dimit të ligjit". Avokati i Sh-
qipërisë nuk mund të kontak-
tohej për koment jashtë
orarit të punës. Vendimi vjen
dy vite pasi gjykata e ICSID
kërkoi nga Shqipëria që të
ndalojë procedurat e ek-
stradimit kundër Becchetti-
t, ish-pronar i klubit të fut-
bollit "Leyton Orient" dhe
De Renzis në lidhje me he-
timet tatimore dhe penale.
Të dy burrat i kishin thënë
gjykatës në atë kohë se he-
timet "pa bazë dhe abuzive"
dhe procedimet penale
kundër tyre u nisën si hak-
marrje pasi "Hydro Srl" bëri

kërkesë për arbitrazh për-
para Dhomës Ndërko-
mbëtare të Tregtisë për sh-
kak të shkeljeve të pretend-
uara të Shqipërisë të mar-
rëveshjes së koncesionit për
hidrocentralin. Një gjykatë
e ICC mbajti anën e Sh-
qipërisë në një vendim të
pjesshëm në janar 2018,
duke urdhëruar "Hydro"-n të
paguante rreth 1.26 milion
euro si kostot ligjore të sh-
tetit dhe deri në 12.9 milionë
euro për disa shkelje. Ajo
spostoi një vendim mbi
shumën e saktë që duhet t'i
paguante "Hydro" Sh-
qipërisë, duke përfshirë një
vendim mbi shumën e dëmeve
që shoqëria duhet të paguajë
në bazë të shumës së tarifave
të koncesionit që vendi do të

kishte marrë në qoftë se pro-
jekti do të përfundonte. Sta-
tusi i tanishëm i këtij proce-
si nuk ishte i qartë men-
jëherë të mërkurën. Becchet-
ti kishte nisur "Agonset" në
vitin 2012. Pas ekspozimit të
një skeme mashtrimi me
identitetin që prishën zgjedh-
jet në vend në vitin 2015, au-
toritetet shqiptare lëshuan
urdhër për të arrestuar Bec-
chetti-n dhe De Renzis për
falsifikimin, pastrimin e
parave dhe taksat e evazion-
it fiskal. Asetet që i përkis-
nin "Agonset" ishin gjith-
ashtu të ngrira dhe kërkesat
e ekstradimit për Becchetti
dhe De Renzis u dërguan në
U.K në korrik 2015. Ndërko-
hë, Becchetti dhe bashkë-pa-
ditësit e tij filluan arbi-

trazhin në qershor 2015. Pa-
ditësit përfaqësohen nga Dav-
id W. Rivkin dhe Catherine
Amirfar nga Debevoise &
Plimpton, Quinn Emanuel
Urquhart & Sullivan LLP,
Scemla Loizon Veverka & de
Fontmichel dhe Saccucci
Fares & Partners Studio Le-
gale Internazionale. Sh-
qipëria përfaqësohet nga
Avokatura e Shtetit dhe nga
Felix Wardle, Peter Webster
dhe Siddharth Dhar nga
Dhoma Gjyqësore e Essex.
Çështja është "Hydro Srl"
dhe të tjera kundër Repub-
likës së Shqipërisë, numri i
çështjes ARB/15/28 në Qen-
drën Ndërkombëtare për
Zgjidhjen e Mosmar-
rëveshjeve të Investimeve./
Redaktimi nga Nicole Bleier.

Francesco Becchetti

Tel.: (+355-4) 4500015
        4500016

4500017

Fax: (+355-4) 4500018

VACANCY ANNOUNCEMENT

The UNFPA office in Albania is looking for a qualified candidate who could fill the
following vacancy.

Post Title: Programme Assistant
Duty station: Tirana, Albania
Type of Contract: FTA
Educational Background: Completed secondary level of education

required. First level university degree
preferred:  economics, finance, social sciences
or administration.

Work Experience: At least five years of increasingly responsible
experience in public relations and
communications in a development context

Deadline for Application: 30 June, 2019 up to 12:00 p.m.

Job Application: Available at the UNFPA site
https://erecruit.partneragencies.org/psc/UNDPP1HRE/EMPLOYEE/HRMS/c/
HRS_HRAM.HRS_CE.GBL?Page=HRS_CE_JOB_DTL
&Action=A&JobOpeningId=22396&SiteId=1&PostingSeq=1
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Zbardhet roli i punonjësit të kargos, Hasan Kanaçi,
ja si i ndihmoi grabitësit në aeroportin e Rinasit

TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË - Të tjera detaje
dalin në dritë në lidhje me
megagrabitjen në Rinas,
ngjarje kjo e ndodhur pas-
diten e 9 prillit, ku mbeti i
vrarë Admir Murataj, i
konsideruar edhe si koka
e grupit kriminal. Mësohet
se punonjësi i kargos, tash-
më i arrestuar dhe identi-
fikuar si Hasan Kanaçi
ditën e grabitjes ka ndry-
shuar radhën e ngarke-
save të valixhevepër t'i
dhënë kohë grupit të Mu-

ratajt të realizonte planin e
vjedhjes. Sipas procedurës
duhet që vlerat monetare të
ngarkohen të fundit në avion
dhe më pas të mbyllej men-
jëherë dera. Por referuar
pamjeve filmike të grabitjes
së 9 prillit ka rezultuar se filli-
misht janë ngarkuar disa

valixhe të pasagjerëve, më pas
janë futur thasët me para dhe
në fund janë ngarkuar valix-
he të tjera.  Prokuroria e Kri-
meve të Rënda kanë nisur një
verifikim pasuror për të ar-
restuarin, i cili dyshohet se
ka furnizuar me informacion
grabitësit, të cilët nën kërcën-

imin e armëve arritën të mer-
rnin nga barku i avionit një
sasi të konsiderueshme mon-
etare. Sipas procedurës,
paratë duhej të futeshin në
fund dhe mbyllej menjëherë
dera e avionit. Nga pamjet e
grabitjes së 9 prillit është parë
se në momentin kur futen

thasët me para, dera nga
krahu tjetër rri e hapur. 48-
vjeçari u arrestua pak ditë
më parë dhe qëndron nën
masën e sigurisë arrest me
burg. Gjatë seancës gjyqë-
sore për vendosjen e masës
së sigurisë, Kanaçi ka mo-
huar të ketë lidhje me gra-
bitjen dhe ka pretenduar se
shuma prej 150 mijë euro e
gjetur nga policia në
banesën e tij, nuk është e
bankave që u vodhën në
aeroport.

DURRËSDURRËSDURRËSDURRËSDURRËS

Një atentat i ndodhur
pasditen e djeshme
ka tronditur Dur-

rësin. Burime zyrtare nga
policia bënë me dije se ngjar-
ja u shënua rreth orës 13:20
në autostradën Tiranë-Dur-
rës, në rrugën e re të ish-
Kënetës. Mësohet se në këtë
atentat janë  plagosur  dy per-
sona dhe konkretisht Julian
Meçaj dhe Plarent Dervishi,
të cilët u qëlluan me breshëri
automatiku teksa po lëviznin
me një automjet tip "Range
Rover". Sipas bluve,  36-
vjeçari Meçaj ka marrë tre
plumba në kokë, në shpatull
dhe në këmbë, ndërsa Plaren-
ti është plagosur me një
plumb në këmbë. Dy të plago-
surit janë emra të njohur për
policinë, pasi Juljan Meçaj
njihet si anëtar i bandës së

Ngjarja afër autostradës, policia ka shoqëruar e marrë në pyetje 15 persona

Tronditet Durrësi, plagosen në atentat
Plarent Dervishi dhe miku i tij, Lulian Meçaj
Ishin duke udhëtuar me "Renge Rover", u qëlluan me
breshëri kallashnikovi nga persona të paidentifikuar

SHKURT

Lul Berishës në Durrës, ndër-
sa Plarent Dervishi është ku-
nati i Lul Berishës. Menjëherë
pas ngjarjes ata janë dërguar
në spital ku ndodhen nën
kujdesin e mjekëve. Autorët e
krimit mbeten të paidenti-

fikuar, ndërkohë policia po
punon për zbardhjen e plotë të
ngjarjes. "Më datë 20.06.2019,
rreth orës 13:20, në lagjen 17/1
Durrës, në rrethana ende të
paqarta  janë plagosur dys-
hohet me armë zjarri nga per-

sona ende të paidentifikuar,
shtetasit J.M.,36 vjeç, dhe
P.D.,47 vjeç, të cilët ndodhen
jashtë rrezikut për jetën në
spitalin e Durrësit. Shërbimet
e Policisë kanë shkuar men-
jëherë  në vendngjarje dhe po
punojnë për zbardhjen e plotë
të ngjarjes, identifikimin dhe
kapjen e autorit/ve", thuhet
në njoftimin zyrtar të poli-
cisë. Ndërkaq, burime për
"Gazeta Shqiptare" bënë me
dije se automjeti që drejtohej
nga Juljan Meçaj janë nd-
jekur nga dy makina, derisa

kanë qëlluar pranë mbikalim-
it të Shkozetit. Pas atentatit
"Range Rover" është ndalur
në hyrje të Durrësit në zonën
e njohur si ish-Këneta. Pas
ngjarjes policia gjeti të djegur
një automjet që dyshohet të
jetë përdorur nga autorët. Po
të njëjtat burime sqaruan se
nga të shtënat me breshëri
plumbash, pjesa e përparme
automjeti me targë AA 005 MJ
është bërë shosh nga plumbat
në pjesën e xhamit, ndërsa
dyshohet se Mecaj e Dervishaj
kanë qenë në sediljet e para.
Pas këtij atentati, hetuesit e
çështjes janë duke hetuar në
disa pista, ndërsa janë sekues-
truar edhe disa kamera sigu-
rie, pasi pranë vendit ku iu bë
atentati Plarent Dervishaj
dhe mikut të tij, Julian Meça-
jt, ishte një biznes. Gjithash-
tu, pritet se me përmirësimin
e gjendjes shëndetësore të dy
të plagosurve t'u merret edhe
dëshmia e tyre. Nëse ata i kanë
parë autorët do të ndihmonte
policinë për kapjen e tyre.  Në
lidhje me këtë ngjarjeje poli-
cia ka shoqëruar  dhe ka mar-
rë në pyetje 15 persona, por
ende nuk është bërë e mun-
dur identifikimi i atenta-
torëve.

I dënuar në Itali për
vrasje, arrestohet pas
17 vitesh 45-vjeçari

KAKAKAKAKAVVVVVAJËAJËAJËAJËAJË - Një 45-vjeçar
nga Kavaja është arres-
tuar dje nga policia, pasi
ishte në kërkim ndërko-
mbëtar për vrasje. Në
pranga ka rënë shtetasi
E.M., i cili pritet të ek-
stradohet drejt Italisë.
"Kapet dhe arrestohet me
qëllim ekstradimin, një
tjetër shtetas i kërkuar
nga drejtësia italiane.
Shërbimet e Komisari-
atit të Policisë Kavajë, në
bashkëpunim me Inter-
pol Tirana, pas një pune
të mirorganizuar, bënë të
mundur kapjen dhe ar-
restimin e shtetasit E.M,
45 vjeç, banues në Kava-
jë, i shpallur në kërkim
ndërkombëtar. Ky sh-
tetas ishte shpallur në
kërkim ndërkombëtar
nga Interpol Roma, pasi
Gjykata e Firences/ Ita-
li,  në vitin 2002 e ka
dënuar me 14 vjet burg
për veprën penale "Vras-
ja me paramendim", të
parashikuar nga neni
575 i Kodit Penal Ital-
ian. Veprimet e mëte-
jshme për ekstradimin
e këtij shtetasi drejt
Italisë, do të kryhen nga
ZQK Interpol Tirana",
thuhet në njoftimin zyr-
tar të policisë.

Goditi me grushte
mjekun brenda spitalit,
në kërkim 37-vjeçari

SARANDËSARANDËSARANDËSARANDËSARANDË - Një 37-
vjeçar është shpallur në
kërkim nga policia e Sa-
randës, pasi akuzohet
për veprën penale
"Goditje për shkak të
detyrës". Policia rapor-
ton se është vënë në
kërkim të shtetasit A.S.,
i cili një ditë më parë dy-
shohet se ka goditur me
grushte mjekun K. R., në
spitalin e Sarandës.
Ndërkaq, po punohet për
kapjen e agresorit. Mate-
rialet në ngarkim të 37-
vjeçarit iu referuan për
veprime të mëtejshme
Prokurorisë së Rrethit
Gjyqësor Sarandë për ve-
prën penale "Goditja për
shkak të detyrës". Pritet
që gjykata e këtij rrethi
të vendosë masën e sig-
urisë ndaj tij.

Ndërtimet në bregdet, IKMT
kallëzon kryebashkiakun e Lezhës

LEZHË LEZHË LEZHË LEZHË LEZHË - Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Terri-
torit ka kallëzuar penalisht kryebashkiakun e Lezhës
Frran Frokaj dhe drejtorin e Drejtorisë së Planifikimit
të Territorit Sokol Toma.

Sipas IKMT, Frrokaj dhe Tima kanë dhënë leje për
ndërtime të paligjshme përgjatë vijës bregdetare të
Shëngjinit. "Madje leje janë dhënë edhe për të ndërtuar
në vende ku më parë janë prishur objekte të jash-
tëligjshme nga IKMT. Këto veprime, hapur në kundër-
shtim me ligjin, të konstatuara nga IKMT përgjatë ins-
pektimit të saj në territorin administrativ të Bashkisë
Lezhë, kanë cenuar rëndë interesin publik në këtë terri-
tor, mbarëvajtjen e sezonit turistik",-thotë IKMT në
njoftimin e saj. /tvklan.al

Vendi ku ndodhi atentati Makina e qëlluar nga plumbat

CALL FOR APPLICATION FOR
INDEPENDENT RESEARCHERS/THINK TANKS

The Westminster Foundation for Democracy (WFD) is the UK’s leading
democracy-strengthening organisation that brings together parliamentary and
political party expertise to support developing countries and countries
transitioning to democracy. WFD operates in countries across Asia, Africa,
Europe, Central Asia, Latin America, Caribbean, and Middle East.

In 2018, WFD has launched a regional UK funded programme, the Western
Balkans Democracy Initiative, that operates in six countries of the  Western
Balkan: Albania, Bosnia and Herzegovina, Serbia, Montenegro, North Macedonia
and Kosovo (www.wfd.org/wbdi) and is coordinated through a regional Western
Balkans office based in Belgrade.

As part of this programme, the Westminster Foundation for Democracy office
in Albania is launching a Call for Researchers/Think Tanks to undertake
Research Studies on “Political Parties, 10 years from now”.
The application deadline is 28th of June.
Interested researchers/organizations may request full ToR and info at:
Fiorela.Vorpsi@wfd.org
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TIRANËTIRANËTIRANËTIRANËTIRANË

Ish-drejtori i përgjiths
hëm i burgjeve, Arben
Çuko, shoferi i tij, një

person i dënuar për vrasje
dhe dy anëtarë të grupit
Avdylaj, janë marrë zyrtar-
isht të pandehur nga
prokuroria për Krime të
Rënda.

Ish-deputeti socialist Ar-
ben Çuko, i cili u arrestua
në kuadër të operacionit
"Volvo 4", do të përgjigjet për
akuzën e korrupsion pasiv
të funksionarë të lartë sh-
tetërore. Nga hetimet rezul-
ton e provuar sipas
prokurorisë, se kundrejt ry-
shfetit ai ka transferuar nga
burgu i Burrelit drejt atij të
Fierit të dënuarin për vrasje
Olsi Karagjozi.

Prokuroria për Krime të
Rënda po gjurmonte disa
grupe kriminale me bazë në
Shijak, të cilët kryenin
trafik droge nga Shqipëria
drejt vendeve të BE-së, kur
ish-deputeti Çuko dhe shof-
eri i tij ranë në përgjime. Ata
u dëgjuan, teksa flisnin me
anëtarë të grupit kriminal
Avdyulaj, për të bërë trans-
ferimin e të dënuarit. Në
këmbim do të merrnin
shumën prej 3 mijë eurosh
dhe një makinë. Pavarësisht
se në një moment ish-kreu i
burgjeve Çuko ka shprehur
shqetësim për këtë çështje,
në fund ka firmosur trans-
ferimin e Karagjozit. Ky i
fundit, i njohur me nofkën
Olsi i Qamiles, është marrë,
gjithashtu, i pandehur. De-
puteti socialist së bashku
me shoferin dhe tre person-
at e tjerë akuzohen për kor-
rupsion aktiv dhe pasiv të
zyrtarëve të lartë.
NJOFTIMI INJOFTIMI INJOFTIMI INJOFTIMI INJOFTIMI I
PROKURORISËPROKURORISËPROKURORISËPROKURORISËPROKURORISË

Prokuroria pranë
Gjykatës së Shkallës së Parë
për Krime të Rënda Tiranë
me datë 19.06.2019 ka para-
qitur kërkesë për gjykimin
e çështjes penale nr. 339/2 të
vitit 2016 në ngarkim të të
pandehurve:

1. Arben Çuko (ish-Drej-
tor i Përgjithshëm i
Burgjeve), akuzuar për kry-
erjen e veprës penale   "Kor-
rupsioni pasiv i funksionar-
ëve të lartë shtetërorë ose i
të zgjedhurve vendorë",
parashikuar nga neni 260 i
Kodit Penal.

2. Qerim Musha, akuzuar
për veprën penale "Korrup-
sioni aktiv i funksionarëve
të lartë shtetërorë ose i të
zgjedhurve  vendorë", në
bashkëpunim, parashikuar
nga neni 245, 25 i Kodit Pe-
nal.

3. Olsi Karagjozi, per-
son që po vuan një dënim
të mëparshëm, i akuzuar
për veprën penale "Kor-
rupsioni aktiv i funksion-
arëve të lartë shtetërorë
ose i të zgjedhurve ven-
dorë", në bashkëpunim,
parashikuar nga neni 245,
25 i Kodit Penal.

Krimet e Rënda mbyllin hetimet, pjesa e parë e dosjes ‘339’ shkon në gjykatë

3 mijë euro ryshfet për transferimin nga burgu
të Olsit të Qamiles, merret i pandehur Arben Çuko
Ish-deputeti i PS-së, shoferi i tij dhe 2 anëtarë
të grupit Avdylaj akuzohen për korrupsion

4. Artur Balla, i akuzuar
për veprën penale "Korrup-
sioni aktiv  i  funksionarëve
të lartë shtetërorë ose i të
zgjedhurve  vendorë", në
bashkëpunim,  parashikuar
nga neni 245, 25 i Kodit Pe-
nal.

5. Denis Llaftiu, i akuzuar
për veprën penale "Korrup-
sioni aktiv i funksionarëve
të lartë shtetërorë ose i të
zgjedhurve vendorë", në
bashkëpunim, parashikuar
nga neni 245, 25 i Kodit Pe-
nal, ka rezultuar se:

RRETHANRRETHANRRETHANRRETHANRRETHANAAAAAT E FT E FT E FT E FT E FAKTITAKTITAKTITAKTITAKTIT:::::
Prokuroria pranë

Gjykatës së Shkallës së Parë
për Krime të Rënda, mbi ba-
zën e akteve të referuara
nga Shërbimet e Policisë
Gjyqësore të Komisariatit të
Policisë Kavajë, me datë
28.12.2016, ka regjistruar
procedimin penal me nr.339
të vitit 2016, për  kryerjen e
veprave penale "Prodhimi
dhe shitja e narkotikëve",
"Trafikimi i narkotikëve",
"Grupi i strukturuar krimi-
nal" dhe "Kryerja e veprave

penale nga organizata krim-
inale dhe grupi i strukturu-
ar kriminal" parashikuar
nga nenet 283, 283/a, 333/a
dhe 334 i K.Penal,

Nga hetimet proaktive të
kryera me metoda speciale
të hetimit, si përgjimet tele-
fonike, ambientale dhe vëzh-
gime, ka rezultuar se një
grup personash, banorë të
qyteteve të ndryshme të ven-
dit, vepronin në formën e
veçantë të bashkëpunimit në
kuadër të grupit të struktu-
ruar kriminal, me qëllim kry-

erjen e veprave penale të pro-
dhimit dhe shitjes së narko-
tikëve, trafikimit të narko-
tikëve nga Shqipëria në
drejtim të shteteve të Bash-
kimit Europian.

Si rezultat i përdorimit të
këtyre metodave të hetimit,
nga përgjimi i bisedave tele-
fonike të të pandehurve Ar-
ben Çuko, Artur Balla, Qer-
im Musha, Olsi Karagjozi,
Denis Llaftiu, është doku-
mentuar veprimtaria e
kundërligjshme e këtyre
personave, të cilët kundrejt
dhënies dhe përfitimit të
paligjshëm në vlera mone-
tare dhe materiale, kanë re-
alizuar transferimin e të
dënuarit Olsi Karagjozi nga
vendi i vuajtjes së dënimit
në IEVP Burrel, në një vend
tjetër vuajtje dënimi, sipas
preferencës së vetë të dënu-
arit, në IEVP Fier.

Sqarojmë se më parë, po

në kuadër të hetimeve për
procedimin penal nr.339 të
vitit 2016, është paraqitur
kërkesa për gjykim të 12 të
pandehurve të tjerë dhe
ndodhen për gjykim në
Gjykatën e Shkallës së Parë
për Krime të Rënda Tiranë,
akuzuar për veprat penale
"Prodhimi dhe shitja e
narkotikëve", në bash-
këpunim, "Grupi i struktu-
ruar kriminal", "Kryerja e
veprave penale nga organi-
zata kriminale dhe grupi i
strukturuar kriminal",
parashikuara nga nenet
283/2, 333/a dhe 334 të Kodit
Penal. Hetimet vazhdojnë
për evidentimin e secilit fakt
penal të rezultuar gjatë
hetimit të kësaj çështjeje
dhe për autorët e veprës pe-
nale.
PROKURORËTPROKURORËTPROKURORËTPROKURORËTPROKURORËT

Dritan Prençi Vladimir
Mara

HETIMET
Emri i Arben Çukos doli gjatë hetimeve të
prokurorisë ndaj grupit të Avdylajve, e njohur
ndryshe si dosja 339. Në gjyq kanë përfunduar edhe
Artur Balla, Olsi Karagjozi, Denis Llaftiu, si dhe
shoferi i Çukos, Qerim Masha, i cili dyshohet se
është personi që mori shumën prej 3 mijë eurosh.
Nga përgjimet telefonike ka rezultuar se këta
persona kanë transferuar nga burgu i Burrelit drejt
burgut të Fierit, Olsi Karagjozin. Mbi Çukon rëndon
akuza e "Korrupsioni pasiv të funksionarëve të lartë
shtetërorë ose të zgjedhurve vendorë."



Zbulohet laboratori i kanabisit në Tiranë,
1 në pranga dhe 3 të tjerë shpallen në kërkim

TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË - Policia e Ti-
ranës ka arrestuar 1 sh-
tetas dhe tre të tjerë i ka
shpallur në kërkim pasi
në bashkëpunim me njëri
tjetrin, po planifikonin
kultivimin e kanabisit në
ambientet e mbyllura me
ndihmë të llambave. "Sek-
sioni i narkotikëve në
DVP Tiranë, në bazë të in-
formacioneve të marra në
rrugë operative dhe
burime konfidenciale, pas
një pune intensive, paran-
daloi dhe goditi një tenta-
tivë për të kultivuar
kanabis në ambiente të
mbyllura, si dhe të
shpërndarjes së drogave
të forta në doza të vogla.
Në këtë kuadër u organi-
zua dhe u finalizua me
sukses operacioni policor

"Prevention", gjatë të cilit u
arrestua në flagrancë 1 per-
son dhe u shpallën në
kërkim 3 të tjerë", thuhet
ndër të tjera në njoftimin e
policisë. Mësohet se personi
i arrestuar është 25-vjeccari
Xh. L., banues  në Tiranë.
Ndërsa, u shpallën në
kërkim shtetasit: D.A., V.A.
dhe F.S, të tre banues në Ti-
ranë. Po të njëjtat burime
thanë se kishin siguruar in-
formacione në  rrugë opera-
tive se shtetasi F.S., në bash-
këpunim me shtetasit D. A.,
V.A. dhe Xh.L. po përga-
titeshin të kultivonin bimë
narkotike në ambiente të
mbyllura. Gjithashtu, këta
shtetas posedonin lëndë
narkotike të llojit kokainë
dhe kanabis sativa, në një
garazh në rrugën "Kongre-

si Manastirit", për ta
shpërndarë në doza të vog-
la.  Policia ka ushtruar kon-
troll në dy garazhet e sh-
tetasit F.S.,  të cilat kishin
dalje në tunele (vendstre-
hime) të ndërtuara gjatë
viteve të diktaturës, ku
gjatë kontrollit policia gje-
ti dhe sekuestroi 242.6  gr
lëndë narkotike të dyshuar
kokainë, në doza të vogla, 1
kg e 125 gr  lëndë narkotike
kanabis në formë çokollate,
fishekë luftarakë, 1 peshore
elektronike, 3 motoçikleta,
1 DVR, rreth 600 shishe vere
të llojeve të ndryshme, si
dhe pajisje të shumta, veg-
la pune elektrike të llojeve
të ndryshme. Po gjatë kon-
trollit në një tunel betoni, në
të cilin futeshe nëpërmjet
një hyrjeje të fshehtë në dys-

hemenë e garazhit, u gjetën
edhe pajisje të tjera, të cilat
përdoren për kultivimin e
kanabisit në ambiente të
mbyllura si: llamba elek-
trike, ventilatorë aspirues,
transistorë elektrikë, tuba
alumini për aspirim, fuçi për
mbajtjen e lëndës narkotike,
me aromën karakteristike
të Kanabisit, set automatësh
dhe prizash elektrike.

Vijon puna për kapjen e
personave të shpallur në
kërkim si dhe për eviden-
timin dhe kapjen e person-

ave të tjerë të përfshirë në
këtë aktivitet kriminal. Ma-
terialet procedurale do t'i
kalojnë Prokurorisë pranë
Gjykatës së Shkallës së Parë
Tiranë, për veprime të mëte-
jshme hetimore për veprat
penale "Prodhimi dhe shitja
e narkotikëve" kryer në
bashkëpunim, "Prodhimi
dhe mbajtja pa leje e armëve
luftarake dhe e municionit",
"Kontrabanda me mallra që
kanë akcizë", "Fshehja e të
ardhurave" dhe "Mospagimi
i taksave dhe tatimeve".

DOSJA ‘339’
Më herët prokuroria
dërgoi në gjyq pjesën e
parë të dosjes 339 ku
të pandehur përfunduar
12 persona. Ata
akuzohen për trafik
droge në kuadër të
grupit të strukturuar
kriminal. Po për të
njëjtën dosje, prokuroria
vazhdon hetimet edhe
për disa grupe të tjera
kriminale që u arrestuan
gjatë operacionit
‘VOLVO-4’. Hetimet
vazhdojnë edhe për
akuzat e shit-blerjes së
votave në Durrës, ku
pjesë e dosjes janë
disa përgjime të cilat u
bënë publike
nga gazeta
gjermane "Bild". Ish-deputeti i PS-së, Arben Çuko
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LIGJI I RI
PENSIONET

Trajtim i veçantë për minatorët, naftëtarët dhe punonjësit e metalurgjisë

Ligji i ri për pensionet suplementare,
përfitojnë mbi 23 mijë persona

Kategoritë që do të marrin shtesën, buxheti 1.46 miliardë lekë në vit

Mbi 23 mijë minatorë,
naftëtarë dhe
punonjës të meta-

lurgjisë do të përfitojnë një
trajtim të veçantë financiar,
buxhet i cili parashikohet të
kapë vlerën prej 1.46 miliar-
dë lekë në vit. Brenda 15
ditësh do të hyjë në fuqi ligji
nr.29/2019 "Për trajtimin fi-
nanciar, suplementar të
punonjësve që kanë punuar
në miniera në nëntokë, të
punonjësve të industrisë së
naftës e të gazit dhe të punon-
jësve që kanë punuar në met-
alurgji". Kategoritë e sipër-
përmendura do të kenë
mundësi të përfitojnë pen-
sion suplementar, përveç
masës së përfitimit që marrin
nga pensioni i pleqërisë. Ligji
i ri parashikon që përveç pen-
sionit të pleqërisë, masa e
pensionit suplementar që do
të marrin sipas këtij drafti
varion nga 0.6 deri në 1 për
qind shtesë për çdo vit pune
në profesion të siguruar.
VJETËRSIA NË PUNË

Për efekt të zbatimit të
këtij ligji, vjetërsia e
përgjithshme në punë dhe
periudhat e sigurimit vlerë-
sohen e njihen sipas përcak-
timeve në dispozitat e ligjit
nr. 7703, datë 11.5.1993, "Për
sigurimet shoqërore në Re-
publikën e Shqipërisë", të
ndryshuar, dhe të akteve lig-
jore në zbatim të tij. "Për
efekt të përfitimeve nga ky
ligj, vjetërsia në punë dhe
periudhat e sigurimit në pro-
fesionet e punën në miniera
në nëntokë, në industrinë e
naftës e të gazit dhe në meta-
lurgji do të njihen si më
poshtë: a) periudhat e punës
të kryera në miniera në nën-
tokë, sipas dispozitave të
krerëve I, XIII e XIV, të pas-
qyrës nr. 1 të, vendimit nr.
526, datë 20.12.1958, të
Këshillit të Ministrave, "Për
ndarjen e punëve në kate-
gori, për efekt pensioni", të
ndryshuar; b) periudhat e
punës të kryera në indus-
trinë e naftës e të gazit, në
profesione dhe punë të për-
caktuara në vendimin nr. 526,
datë 20.12.1958, të Këshillit të
Ministrave, "Për ndarjen e
punëve në kategori për efekt
pensioni", të ndryshuar; c)
periudhat e punës të kryera
në industrinë e naftës e të
gazit nga personeli inxhinie-
ro-teknik, që ka punuar drejt-
përdrejt në prodhim, në sek-
torë apo brigada, si shpim-
kërkim, shpim-shfrytëzim,
prodhim, sizmikë, gjeofizikë
kantieriale, përpunim dhe
transport me naftësjellës dhe
gazsjellës; ç) periudhat e
punës të kryera në meta-
lurgji, në profesione, punë e
ndërmarrje, sipas përcakti-
meve në krerët III, VIII e XII,

të pasqyrës nr. 1, të vendimin
nr. 526, datë 20.12.1958, të
Këshillit të Ministrave, "Për
ndarjen e punëve në kategori
për efekt pensioni", të ndry-
shuar", - nënvizohet në nenin
3 të ligjit.
LLOGARITJA DHE
PËRFITIMI

"Llogaritja, caktimi, ad-
ministrimi dhe pagimi i pen-
sioneve që rrjedhin nga ky
ligj bëhen nga Instituti i Sig-
urimeve Shoqërore, sipas
procedurave në fuqi për pen-
sionet, në përputhje me ligjin
nr. 7703, datë 11.5.1993, "Për
sigurimet shoqërore në Re-
publikën e Shqipërisë", të
ndryshuar", - thuhet në ne-
nin 12 të këtij ligji. Ndërko-
hë, kërkesa për përfitim Për-
fitimi, sipas përcaktimeve në
këtij ligji jepet me kërkesën
e të interesuarit, i cili e
paraqet atë pranë Agjencisë
së Sigurimeve Shoqërore të
vendbanimit të tij, ose pranë
sporteleve të shërbimit në ato
bashki ku ndodhet vendban-
imi i përhershëm i personit,
së bashku me dokumentacio-
nin përkatës, sipas përcakti-
meve të vendimit të Këshil-
lit të Ministrave dhe rreg-
ulloreve të ISSH-së.
FINANCIMI

Përfitimet nga ky ligj fi-
nancohen nga kontributet
dhe nga buxheti i shtetit.
Personat e punësuar në in-
dustrinë minerare, në indus-
trinë e naftës e të gazit dhe
në metalurgji, dhe

punëdhënësit e tyre janë të
detyruar të paguajnë kon-
tribut për pension për shkak
të profesionit si dhe për për-
fitimet shtesë mbi pensionin
e pleqërisë. Shuma e kon-
tributit varet nga paga totale
(bruto) e punëmarrësit. Kon-
tributi nuk mund të paguhet
nën pagën minimale dhe mbi
pagën maksimale mujore për
efekt të pagimit të kontrib-
uteve të sigurimeve sho-
qërore. "Masa e kontributit: a)
kontributi, që paguhet për
mbulimin e përfitimeve të
pensioneve për shkak të pro-
fesionit, përcaktohet në
masën 5% të pagës bruto dhe
ndahet në 3 % nga
punëdhënësi dhe 2% nga
punëmarrësi; b) kontributi që
paguhet për mbulimin e për-
fitimeve shtesë mbi pension-
in e pleqërisë përcaktohet në
masën 5% të pagës bruto dhe
ndahet në 2,5% nga
punëdhënësi dhe 2,5% nga
punëmarrësi. Kontributet, si-
pas shkronjave "a" dhe "b", të
pikës 2, të këtij neni, paguhen
në fondin publik për të punë-
suarit mbi moshën 48 vjeç.
Për të punësuarit nën moshën
48 vjeç, kontributet do të
paguhen në skemën e pen-
sioneve profesionale, krijuar
sipas nenit 5/2, të ligjit nr.
7703, datë 11.5.1993, "Për sig-
urimet shoqërore në Repub-
likën e Shqipërisë", të ndry-
shuar", - thuhet në ligj. Në
këtë të fundit më tej bëhet me
dije se kontributet për të

punësuarit mbi moshën 48
vjeç, në masën sipas përcak-
timeve në shkronjat "a" dhe
"b", të pikës 2, të këtij neni,
mblidhen dhe derdhen në
fondin e sigurimeve sho-
qërore, sipas procedurave
për mbledhjen e kontrib-
uteve të sigurimeve sho-
qërore të detyrueshme, të
përcaktuara në ligjin nr.
9136, datë 11.9.2003, "Për
mbledhjen e kontributeve
të detyrueshme të siguri-
meve shoqërore dhe shënde-
tësore në Republikën e Sh-
qipërisë", të ndryshuar. Në
Fletoren Zyrtare theksohet
se diferenca ndërmjet efek-
tit financiar të dy llojeve të
përfitimeve, sipas këtij ligji,
me kontributet shtesë, do të
përballohet nga fondet e bux-
hetit të shtetit. Shuma vje-
tore e transfertës nga buxhe-
ti i shtetit dhe procedurat e
financimit të fondit të siguri-
meve shoqërore miratohen
me Vendim të Këshillit të
Ministrave. Përfitimet nga
ky ligj nuk tatohen.
INDEKSIMI

Përfitimet, sipas këtij
ligji, indeksohen çdo vit, sa
herë indeksohen edhe pen-
sionet e caktuara sipas ligjit
nr. 7703, datë 11.5.1993, "Për
sigurimet shoqërore në Re-
publikën e Shqipërisë", të
ndryshuar. Indeksi dhe koha
e zbatimit të tij përcaktohen
me vendim të Këshillit të
Ministrave.

Në këtë të fundit bëhet

me dije gjithashtu se person-
at të cilët kanë përfituar, ose
do të plotësojnë kushtet për
të përfituar pension pleqërie
sipas ligjit nr. 7703, datë
11.5.1993 "Për sigurimet sho-
qërore në Republikën e Sh-
qipërisë", të ndryshuar, kanë
të drejtën e përfitimit të sh-
tesës mbi pension kur kanë
periudhë sigurimi në profe-
sion, punonjësit e nëntokës

12.5 vjet, punonjësit e indus-
trisë së naftës dhe të gazit,
burrat 20 vjet, gratë 15 vjet,
punonjësit e metalurgjisë;
burrat 20 vjet, gratë 15 vjet.
Gjithashtu, punonjësit e këty-
re industrive kanë të drejtën
e trajtimit me pension për sh-
kak të profesionit, deri në 15
vite përpara moshës së pen-
sionit nga skema e
detyrueshme.

PENSIONET E PLEQËRISË DHE INVALIDITETIT

 Masa e përfitimit të shtesës mbi
pensionin e pleqërisë:
a) Ish-punonjësit, sipas përcaktimeve në këtë ligj,
të cilët kanë përfituar pension pleqërie ose do të
plotësojnë kushtet për të përfituar pension
pleqërie, sipas ligjit nr. 7703, datë 11.5.1993, "Për
sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë",
të ndryshuar, përfitojnë shtesë pensioni për çdo vit
periudhe sigurimi në profesion, sipas
përcaktimeve në nenin 3, si më poshtë:
 i) Punonjësit e nëntokës, 1% të masës së
pensionit të pleqërisë.
 ii) Punonjësit e industrinë së naftës e të gazit dhe
punonjësit e metalurgjisë, 0.6% të masës së
pensionit të pleqërisë.
b) Shtesën mbi pension, sipas shkronjës "a", e
përfitojnë të gjithë personat që kanë jo më pak se
6 vite në profesionet dhe punët e përcaktuara në
këtë ligj.
c) Shtesën mbi pension, sipas shkronjës "a" të
kësaj pike e përfitojnë edhe personat që marrin
pension sipas ligjit nr. 150/2014 "Për pensionet e
punonjësve që kanë punuar në miniera në
nëntokë", kur data e lindjes së të drejtës për
pension është deri më 31.12.2014.
 Masa e përfitimit të shtesës mbi
pensionin e invaliditetit:
a) Përfituesit, sipas përcaktimeve në këtë ligj, të
cilët kanë përfituar ose do të plotësojnë kushtet për
të përfituar pension invaliditeti, sipas ligjit nr. 7703,
datë 11.5.1993, "Për sigurimet shoqërore në
Republikën e Shqipërisë", të ndryshuar, kanë të
drejtën e përfitimit të shtesës mbi pension në
masën 1% për çdo vit vjetërsie pune në miniera,
në nëntokë, në industrinë e naftës dhe në
metalurgji, sipas përcaktimeve në nenin 3 të këtij
ligji.
b) Për personat që përfitojnë pension invaliditeti
nga aksidentet në punë dhe sëmundjet
profesionale, të cilët kanë vjetërsi në profesion më
pak se periudha e përcaktuar në neni 5, të këtij
ligji, për efekt të shtesës mbi pension, vjetërsia në
profesion, llogaritet respektivisht, për ish-minatorët
12.5 vjet, për naftëtarët dhe metalurgët 20 vjet.

Voltiza Duro
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Përfundon faza e parë e konkurrimit. Nga 10 korriku nis testi i informatizuar

'Mësues për Shqipërinë', zbardhen
rezultatet e dosjeve për 6600 aplikantë
Verifikoni sa pikë keni arritur të grumbulloni

Voltiza Duro

ZBARDHEN REZULTATET E DOSJEVE PËR 6600 APLIKANTË PËR MËSUES

Faza e parë e konkur
rimit në portalin
Mësues për Sh-

qipërinë ka përfunduar.
Gazeta Shqiptare zbardh
sot rezultatet e pikëve të
dosjeve për rreth 6600 më-
sues që kanë aplikuar
pranë 4 drejtorive rajonale
të arsimit parauniversitar.
Përkatësisht janë 789 apli-
kantë në Lezhë, 1640 në
Fier, 2159 në Durrës dhe
1996 aplikantë në Korçë.
Dosja për konkurrim përm-
ban 20% të vlerës totale të
pikëzimit. Ndërsa faza e
dytë, ajo e testimit të infor-
matizuar, përmban 80% të
pikëve, fazë e cila do të zh-

villohet në Qendrën e
Shërbimeve Arsimore
duke filluar nga data 10
korrik dhe sipas një kalen-
dari, i cili do të gjendet i
publikuar në web-in e
QSHA-së. Gjatë vitit 2018-
të,  janë punësuar rreth
1,700 mësues nga portali
"Mësues për Shqipërinë".
Në 4 vite të zhvillimit të
portalit  janë punësuar

6,104 mësues, shifër e cila
është ne ndryshim te vazh-
dueshëm, sepse punësime
ndodhin gjatë gjithë vitit
shkollor, të punësuar me
kontratë të përhershme
dhe përkohshme si mësues
zëvendësues. Ndërsa nga
7,200 aplikimet e këtij viti
në portal, priten të punë-
sohen rreth 1300-1400 më-
sues.
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Rrëfehet këngëtarja: Projektet e reja, nëse nuk bashkëpunoj me dikë, s'e quaj këngëtar

Muzika ‘live’ është magji, si
po e përjetoj vlerësimin e fundit

"A ka gjë më të mirë se mirënjohja"?!

Një rrugëtim muz
ikor, që ka nisur që
në fëmijëri, për t'u

përsosur tani, që zëri ka
fituar potencë. Skena ësh-
të magji për të, ndaj për
"Gazeta shqiptare", vjen
në një rrëfim për pasionin
e saj më të madh si dhe për
vajzën përtej skenës. Lili
Gjidodaj ndan me ne emo-
cionet e fundit që ka për-
jetuar te "Sofra dardane",
vlerësimin që ka marrë
atje, mendimet që ka për
tregun muzikor në Sh-
qipëri dhe disa detaje që
nuk i dinim për të. Më tej,
teksa qesh na tregon për
momentet e vështira në
skenë dhe na zbulon se
është duke punuar fortë
për projekte të reja.
Pushimet verore?
Këngëtarja duket se do
ketë ndonjë grimë kohë të
shkurtër relaksi dhe do u
kushtohet totalisht impen-
jimeve të saj. E qeshura
rrjedh natyrshëm nga sin-
qeriteti e Lili thotë se në
çantën e saj nuk mungojnë
kurrë lekët. Një shpirt i
lirë si i bukuroshes nuk ka
si të mos e shijoj jetën me
gjithë dinamizmin, të pa-
priturat e bukuritë që
ofron ajo.

Sa kohë ka Lili që mer-Sa kohë ka Lili që mer-Sa kohë ka Lili që mer-Sa kohë ka Lili që mer-Sa kohë ka Lili që mer-
ret me muzikë? Nga i karet me muzikë? Nga i karet me muzikë? Nga i karet me muzikë? Nga i karet me muzikë? Nga i ka
rrënjët ky pasion?rrënjët ky pasion?rrënjët ky pasion?rrënjët ky pasion?rrënjët ky pasion?

Të themi 20+ vite, i ka
rrënjët nga Kisha e
"Fushë-Arrëzit" nga aty fil-
loi.

S a p o  k e  f i t u a r  n j ëS a p o  k e  f i t u a r  n j ëS a p o  k e  f i t u a r  n j ëS a p o  k e  f i t u a r  n j ëS a p o  k e  f i t u a r  n j ë
ç m i m .  S i  n d i h e s h  p a sç m i m .  S i  n d i h e s h  p a sç m i m .  S i  n d i h e s h  p a sç m i m .  S i  n d i h e s h  p a sç m i m .  S i  n d i h e s h  p a s
vlerësimit?vlerësimit?vlerësimit?vlerësimit?vlerësimit?

Është certifikatë mirën-
johjeje,  për mua më e
rëndësishme se një çmim.
A ka gjë më të mirë se
mirënjohja?

E veçanta e një nate meE veçanta e një nate meE veçanta e një nate meE veçanta e një nate meE veçanta e një nate me
muzikë limuzikë limuzikë limuzikë limuzikë livvvvve?e?e?e?e?

Eksploron me repertor-
in, me aftësitë e tua në të
kënduar ka magjinë e saj.

Momenti më i vështirëMomenti më i vështirëMomenti më i vështirëMomenti më i vështirëMomenti më i vështirë
kur ke qenë në skenë?kur ke qenë në skenë?kur ke qenë në skenë?kur ke qenë në skenë?kur ke qenë në skenë?

Lili Gjidodaj:

Ka plot, po më i vështiri
ka qenë kur unë kisha
ndrydhur kaviljen dhe nuk
ecja dot, domethënë kam
hyrë në skenë dhe besomë
kam kënduar në siklet nga
dhimbja që më shkaktonte.

Ç ' m e n d i m  k e  p ë rÇ ' m e n d i m  k e  p ë rÇ ' m e n d i m  k e  p ë rÇ ' m e n d i m  k e  p ë rÇ ' m e n d i m  k e  p ë r
ngjyrat e tregut muzikorngjyrat e tregut muzikorngjyrat e tregut muzikorngjyrat e tregut muzikorngjyrat e tregut muzikor
n ë  S h q i p ë r i ?  P o  p ë rn ë  S h q i p ë r i ?  P o  p ë rn ë  S h q i p ë r i ?  P o  p ë rn ë  S h q i p ë r i ?  P o  p ë rn ë  S h q i p ë r i ?  P o  p ë r
k ë n g ë t  q ë  k t h e h e n  n ëk ë n g ë t  q ë  k t h e h e n  n ëk ë n g ë t  q ë  k t h e h e n  n ëk ë n g ë t  q ë  k t h e h e n  n ëk ë n g ë t  q ë  k t h e h e n  n ë
hite?hite?hite?hite?hite?

Të ndjeshme, (ato që
kanë origjinalitet) dhe kot
(ato që janë kopje le të
themi), por normal që muz-
ika s'ka fund dhe një këngë
që është hit minimalisht
është mund i një stafi të
gjerë. Mos të flasim për ko-
ston pastaj.

Këngëtari  që  nuk doKëngëtari  që  nuk doKëngëtari  që  nuk doKëngëtari  që  nuk doKëngëtari  që  nuk do
bëje kurrë bashkëpunim?bëje kurrë bashkëpunim?bëje kurrë bashkëpunim?bëje kurrë bashkëpunim?bëje kurrë bashkëpunim?

Ah jo kaq rëndë. (qesh)
Nëse s'bëj bashkëpunim
me një x person nuk e kon-
sideroj këngëtar.

PrPrPrPrProjektet e rojektet e rojektet e rojektet e rojektet e reja? Keja? Keja? Keja? Keja? Kur dour dour dour dour do
vijnë për publikun?vijnë për publikun?vijnë për publikun?vijnë për publikun?vijnë për publikun?

Shumë shpejtë.
Na trego pak për LilinNa trego pak për LilinNa trego pak për LilinNa trego pak për LilinNa trego pak për Lilin

përtej muzikës. Si ështëpërtej muzikës. Si ështëpërtej muzikës. Si ështëpërtej muzikës. Si ështëpërtej muzikës. Si është
një ditë me ty?një ditë me ty?një ditë me ty?një ditë me ty?një ditë me ty?

Plotë energji dhe jetë.
Besomë e bukur,  por e
lodhshme. (qesh)

Mënyra më e mirë për të
shmangur njerëzit
"ngjitës"?

S'kam kohë (qesh),
vetëm kaq dhe largohem
me shpejtësi.

KKKKKur del ngur del ngur del ngur del ngur del nga va va va va vetja derietja derietja derietja derietja deri
ku shkon?ku shkon?ku shkon?ku shkon?ku shkon?

Deri ku s'ka më. Është
shumë e vështirë të reagoj,
por, nëse kjo ndodh nuk ka
limit.

Planet për pushimet
verore?

Vera nuk ka plane,
vetëm punë, tek-tuk ndon-
jë ditë plazh.

Çfarë nuk mungon as-Çfarë nuk mungon as-Çfarë nuk mungon as-Çfarë nuk mungon as-Çfarë nuk mungon as-
njëherë në çantën tënde?njëherë në çantën tënde?njëherë në çantën tënde?njëherë në çantën tënde?njëherë në çantën tënde?

Lekët, pa ato nuk dilet!
(qesh)

Egla Xhemali
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Ronela Hajati rrezikon jetën? Zbuloni
çfarë i ka ndodhur këngëtares

Ronela Hajati nuk
ka të ndalur me

projektet e njëpasn-
jëshme këtë verë dhe
të gjitha kanë rezultu-
ar të suksesshme.
Tashmë, Ronela ka
gati dhe projektin e ri
dhe ka ndarë në 'Ins-
tagram' me ndjekësit e
saj disa prej pra-
paskenave. E teksa ne
mendojmë se
këngëtarët kanë punë
të lehtë dhe mjaft
argëtuese, Ronela na
ka treguar se ndon-
jëherë puna e saj
mund të kthehet dhe
në diçka të rrezik-
shme. Në një video të
publikuar së fundi në
'Instagram', ajo
shfaqet teksa pengohet duke zbritur disa shkallë të frikshme
në një lartësi shumë të madhe. "Kur thonë: "Hë se keni punë të
lehtë ju " ??? -LAGE- 21.06.2019", shkruan këngëtarja. Ajo
duket tepër e trembur në fytyrë teksa mbahet pas shkallëve
për të mos u rrëzuar poshtë. Ronela na tregoi se edhe të xhi-
rosh një klip nuk kalon pa disa rreziqe për jetën! Nuk e dimë
çfarë po bënte këngëtarja majë atyre shkallëve, por mezi
presim të dalë klipi i ri të premten.

Enca thumbon keq këngëtarët
për klikimet e blera

Enca është një ndër këngëtaret më të ndjekura dhe të ko
mentuara në rrjetet sociale. Para një muaji ajo publikoi

këngën e saj më të re në bashkëpunim me këngëtarin e njohur
të tallavasë Muharrem Ahmeti, "Hajde". Së fundmi, përmes një
postimi në llogarinë e saj të 'Instagramit' ajo na ka treguar se
kënga është pritur shumë mirë nga publiku duke u menduar se
do të jetë një ndër hitet e kësaj vere ku do ta dëgjojmë në çdo
vend që do shkojmë. Këngëtarja na ka treguar se vetëm për
pak kohë kënga ka marrë 8 milionë klikime dhe është shumë e
lumtur për këtë gjë, por nuk ka nguruar aspak dhe ka thum-
buar këngëtarët e tjerë me shkrimin që e ka shoqëruar këtë
postim.
"Hajde 8.000.000 (nga ato realet) "-ka shkruar Enca, duke
treguar se nuk janë të blera, siç ndodh rëndom nga
këngëtarët. Kujtojmë se Haxhia ka në repertorin e saj një sërë
këngësh që fansat i dëgjojnë me kënaqësi dhe pse mund të
kenë kohë që janë publikuar.

Reperi shqiptar thotë “dua
të dashur”, ja kushti që ka ai

Ai është një ndër artistët shqiptarë më të suksesshëm. Prej
vitesh është shpërngulur në SHBA aty ku po i ecën mjaft mirë

karriera muzikore. Këngët e Gashit janë shndërruar në hite dhe
këtu mjafton të përmendim projektin "Creep on me" me reperin e
famshëm botëror, French Montana. Gashi është shumë aktiv në
rrjetet sociale. Së fundmi, reperi ka zbuluar se është beqar dhe ka
kërkuar për një të dashur në rrjetet sociale. Mirëpo, ai i ka vendo-
sur një kusht dhe duke treguar se çfarë kërkon nga e dashura e re.
"Dua një të dashur që ta kuptojë që jam beqar…", ka shkruar
reperi në statusin e tij duke treguar kështu që kërkon një vajzë që
mos ta ketë problem që ai të vazhdojë të sillet si një beqar në
publik.

Marina shtatzënë? Mësoni të vërtetën
e fotos që çmendi rrjetin

Në vitin 2017, çifti i njohur dhe shumë i dashur për publikun
Getoar Selimi dhe Marina Vjollca kurorëzuan me martese

dashurinë e tyre, me një dasmë madhështore. Fill pas dasmës, për
Marinën u përfol në media sikur ishte shtatzënë, por ky lajm nuk
rezultoi i vërtetë. Në foton e publikuar së fundmi nga Geti dhe
Marina, fansat po ngrenë dyshime se moderatorja është në pritje
të ëmbël. Kjo pasi në foto dyshja shfaqen të dy duke mbajtur
duart tek barku i Marinës, teksa duken shumë të lumtur. "Kështu
siç duket foto do jeni shtatzënë. Ishallah do bëni një bebe të bukur
se jeni të dy si rrush", "Po vjen një bebe", kanë komentuar nd-
jekësit, krahas fotos, e cila ka marrë shumë pëlqime. Mirëpo,
burime të "Prive" pranë çiftit e kanë mohuar kategorikisht lajmin se
Marina është shtatzënë. Çifti ende nuk ka vendosur gjë për këtë
hap të rëndësishëm në jetën e tyre.
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Besim Beqaj: Kam paraqitur largimin te kryeministri Haradinaj

Rasti "Pronto", japin dorëheqjen zv.ministri
i FSK e ministri i Inovacionit në Kosovë

Çeku: Unë nuk jam më në zyrë, jam në shtëpi

Kadri Veseli: Të akuzuarit për korrupsion të largohen

Hetimi i përgjimeve, kreu i PDK-së: Në parti
s'do kandidojnë persona që kanë aktakuzaKryetari i Partisë

Demokratike të Kos-
ovës, Kadri Veseli,
njëherësh kryetar i parla-
mentit, tha se ka kërkuar
nga anëtarët e partisë së tij
që kanë aktakuza të ngritu-
ra për korrupsion, të lirojnë
postet në institucionet e
vendit. Ai e bëri të ditur
këtë vendim në një konfer-
encë për shtyp pak ditë pas
rizgjedhjes në krye të Par-
tisë Demokratike të Kos-
ovës, që është pjesë e qever-
isë së vendit. Pas
rizgjedhjes, ai ishte zotuar
se do të luftojë me ven-
dosmëri korrupsionin. Zoti
Veseli tha po ashtu se par-

tia e tij nuk do të kandidojë
në të ardhmen persona që
kanë aktakuza, që ndërlid-

hen me dyshimet për
keqpërdorim të pozitës zyr-
tare, korrupsion ose nepo-

tizëm në asnjë pozitë pub-
like dhe as nuk do t'i mbësh-
tesë kandidatë të tillë, që
mund të propozohen nga
partitë tjera. Ai u bëri thir-
rje edhe të zgjedhurve në
strukturat drejtuese të par-
tisë së tij që të pezullojnë
pozitat e tyre deri në akt-
gjykimet përfundimtare. Kjo
është hera e parë që një par-
ti politike në Kosovë ven-
dosë të largojë nga institu-
cionet e vendit zyrtarët e vet
me aktakuza të ngritura. Ak-
tualisht, ministri i Inova-

cionit, Besim Beqaj; zëv-
endësministri i Mbrojtjes,
Agim Çeku dhe këshilltari i
Kadri Veselit, Njazi Kryeziu
janë zyrtarë që mbajnë
poste në institucionet e Ko-
sovës, ndaj të cilëve pritet të
fillojë një proces gjyqësor në
një rast përgjimesh, që u bë
i njohur si rasti "Pronto",
për shkak të përdorimit të
kësaj fjale gjatë bisedave të
përgjuara. Kosova vazhdon
të kritikohet për mungesë të
vullnetit për të luftuar kor-
rupsionin, ndërsa ambasa-
dorët perëndimorë në Kos-
ovë kanë shtuar kritikat ko-
hëve të fundit ndaj institu-
cioneve të vendit për emë-
rimet e zyrtarëve të dënuar
për krime lufte dhe me ak-
takuza të ngritura nëpër
gjykata.

Ditën e djeshme janë
ndërmarrë dy ven
dime për largimin nga

qeveria kosovare ndërmjet
një letër dorëheqjeje. I  pari
ka qenë Agim Çeku, zëv-
endësministri i Ministrisë së
Forcës dhe Sigurisë së Kos-
ovës, i cili ka dorëzuar
dorëheqjen te ministri i
Forcës dhe Sigurisë së Kos-
ovës, Rrustem Berisha. Çeku
ka thënë se gjatë ditës së
djeshme, në mënyrë të rreg-
ullt ka dorëzuar dorëheqjen
te ministri, teksa ka shtuar se
duhet të ketë ndonjë vonesë
që deri tani nuk ka arritur te
kryeministri dorëheqja e tij.
"Unë e kam dorëzuar në
mënyrë të rregullt
dorëheqjen te ministri, nuk
jam më në zyrë, jam në shtë-
pi", ka thënë Çeku. Gjithash-
tu, edhe ministri i Inovacion-
it në qeverinë e Kosovës, Be-
sim Beqaj ka njoftuar të en-
jten se i ka dorëzuar kryemi-
nistrit të Kosovës, Ramush
Haradinajt, dorëheqjen. Kry-
etari i Partisë Demokratike të
Kosovës, Kadri Veseli, të
mërkurën (19 qershor) ka lar-
guar nga të gjitha pozitat par-
tiake dhe institucionale të
gjithë zyrtarët e PDK-së, që
janë të akuzuar nga institu-
cionet e drejtësisë. Me këtë
vendim të kryetarit të PDK-
së janë liruar nga detyra min-
istri i Inovacionit dhe Ndër-
marrësisë, Besim Beqaj; zëv-
endësministri i FSK-së, Agim
Çeku dhe Nijazi Kryeziu, të
cilët janë në procese gjyqë-
sore. Besim Beqaj i ka dorë-
zuar kryeministrit Haradinaj
dorëheqjen nga posti i minis-
trit teksa ka deklaruar se e
mbështet vendimin e kryetar-
it të PDK-së, Kadri Veseli, për
t'i liruar nga pozita zyrtarët
dhe anëtarët e kësaj partie, të
cilët kanë aktakuza të ngritu-
ra. "Unë sot kam paraqitur
dorëheqjen te kryeministri i
Kosovës, Ramush Haradinaj",
ka thënë Beqaj. Kryeministri
Ramush Haradinaj përmes
një konference për media ka
konfirmuar se ka pranuar
dorëheqjen e ministrit të In-
ovacionit dhe Ndërmarrësisë,
Besim Beqaj teksa ka thënë se
është duke pritur një shkresë
zyrtare nga kryetari i PDK-së,

Kadri Veseli edhe për sh-
karkimin e zëvendësministrit
Agim Çeku. Dorëheqja e
Beqajt vjen një ditë pas ven-
dimit të kryetarit të Partisë
Demokratike të Kosovës,
Kadri Veseli për largim nga
detyra të të gjithë anëtarëve
të kësaj partie politike, që
mbajnë poste publike, por
njëkohësisht janë të akuzuar
për korrupsion dhe nepo-
tizëm. Besim Beqaj akuzohet
për shkelje të statusit të bara-
bartë të shtetasve dhe ban-
orëve të Republikës se Kos-
ovës. Në një konferencë për
media, Beqaj ka thënë se ve-
pra penale për të cilën është
duke u gjykuar nuk ka ele-
mente të veprës së korrup-
sionit. "Ju siguroj të gjithëve
se kjo sfidë do të kalohet
shumë shpejt dhe e vërteta do

të dalë e pakontestueshme",
ka thënë ai. Ndërsa kryetari i
PDK-së, Kadri Veseli, ka
thënë se vendimi për largimin
e njerëzve nën akuza nga
postet publike nuk e
paragjykon fajësinë e zyr-
tarëve të kësaj partie politike,
që janë në procese gjyqësore,
por i ofron mundësi drejtësisë
të kryej punën e vet. Aktual-
isht, ministri i Inovacionit,
Besim Beqaj, zëvendësminis-
tri i Mbrojtjes, Agim Çeku
dhe këshilltari i Kadri Veselit,
Njazi Kryeziu janë zyrtarë që
mbajnë pozita në institucione
të Kosovës, ndaj të cilëve
pritet të fillojë një proces
gjyqësor në një rast
përgjimesh që u bë i njohur
si rasti "Pronto", për shkak të
përdorimit të kësaj fjale gjatë
bisedave të përgjuara.

Dimitrov: Shqipëria i meriton
negociatat, Osmani hedh poshtë
akuzat për bllokim të reformave
Ministri i Jashtëm i

Maqedonisë së Veri-
ut, Nikola Dimitrov ka ko-
mentuar reagimet e Ti-
ranës zyrtare pas dek-
laratës së presidentit Pen-
darovski se Maqedonia e
Veriut duhet të veçohet nga
Shqipëria në çështjen e ne-
gociatave. Ai tha se Sh-
qipëria meriton po njësoj të
bëjë hapa para në procesin
e integrimit. "Sinqerisht
mendoj se është mirë që
edhe Shqipëria të bëjë hapa përpara. Kjo do të ishte mirë
për të gjithë rajonin. Nëse për këtë nuk ka kushte, men-
doj se do të ishte mirë edhe për Shqipërinë, që ne të
kemi sukses, që politika e zgjerimit të mbetet e qën-
drueshme, që të jepet sinjal se kjo është e mundshme
dhe të krijohet një atmosferë që të jetë e pamundshme
që Shqipëria të ngec dhe të presë shumë gjatë", ka thënë
Dimitrov. Ndërkaq, zv.kryeministri për Çështje Evropi-
ane, Bujar Osmani, i është përgjigjur nënkryetarit të
opozitës maqedonase Aleksandar Nikolovskit për gjoja
"planin sekret" me ish-ministrin e Jashtëm të Shqipërisë
Ditmir Bushatin, sipas të cilit do të tentohej bllokimi i
reformave në Shkup, me qëllim që të mbulohen dësh-
timet e Shqipërisë në rrugën drejt integrimeve evropi-
ane. "T'ju përgjigjem dilemave tuaja: as ne nuk mund të
ndikojmë në procesin e integrimeve evropiane të Sh-
qipërisë, e as ata nuk mund ta pengojnë progresin tonë.
E vetmja gjë që mund të bëjmë është t'i ndihmojmë njëri-
tjetrit, sepse kemi një qëllim të përbashkët - të shohim
Ballkanin Perëndimor të integruar në BE". Siç deklaroi
kryeministri Zoran Zaev, Maqedonia e Veriut ka marrë
garanci me shkrim për fillimin e negociatave në vjesh-
të, ku krahas disa vërejtjeve rreth zbatimit të reformave,
asnjë vend anëtar nuk ka qenë kundër.

Ambasadori amerikan:
S'kemi thënë se

preferojmë korrigjim të
kufijve

Ambasadori i SHBA-ve
në Kosovë, Philip Ko-

snet, është shprehur se
shteti i tij asnjëherë nuk
ka thënë se përkrah një
marrëveshje për korri-
gjim të kufijve ndërmjet
Kosovës-Serbisë, por
vetëm kanë shprehur qën-
drim që të dyja palët du-
het t'u jepet hapësirë për
të dialoguar për atë që
duan. "Dua të them që ësh-
të mendim i qeverisë
amerikane që negocia-
torët e të dyja palëve du-
het të kenë liri që të ven-
dosin vetë për çfarë duan
të flasin. Kur qeveria
amerikane tha vitin e
kaluar se nuk do të
kundërshtonim bisedën
për rregullimin e kufirit,
nuk thamë se e parapëlqe-
jmë rregullimin e kufirit,
por vetëm po themi që ne-
gociatorët duhet të jenë të
lirë të bisedojnë për atë që
duan", ka thënë ai. Për rik-
thimin në dialog, kreu i
ambasadës amerikane
thotë që pala kosovare du-
het të marrë vendim për
pezullimin e taksës. "Pra,
ne mendojmë që nga pala
kosovare do të duhej të
kishte një pezullim të
përkohshëm të taksës si
hap i parë për rikthimin e
dialogut, por të njëjtën
kohë kërkojmë që edhe
Beogradi të ndërmarrë
hapa për fillimin e proces-
it sërish", ka shtuar ai.
Teksa ka folur për dialo-
gun ndërmjet Kosovës
dhe Serbisë, Kosnett ka
thënë se të dyja qeveritë,
në Prishtinë e Beograd
duhet t'u qasen në
mënyrë kreative bisedi-
meve në të drejtën e tyre
për kompromis të marrin
edhe hapa, që ndoshta
nuk janë të popullarizuar
as në Kosovë e as në Ser-
bi. "Së pari, pozicioni i
qeverisë amerikane është
që dialogu është i
nevojshëm që të krijojë
paqe, drejtësi dhe prosper-
itet për qytetarët e vendit,
prandaj fuqimisht e
mbështesim kthimin e
shpejt në dialog. Ne be-
sojmë se të dyja qeveritë,
ajo e Prishtinës dhe e Beo-
gradit duhet të ndërmar-
rin hapa dhe t'i qasen dia-
logut në mënyrë kreative
si dhe në të drejtën e ko-
mpromiseve dhe të ndër-
marrin hapa që ndoshta
nuk janë të popullarizuar
për asnjërin vend", thek-
son ambasadori amerikan.

Zëvendësministri i Ministrisë së Forcës
dhe Sigurisë së Kosovës, Agim Çeku
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Tentuan të eliminonin presidentin, 141 dënime në Turqi

Vdiqën 250 persona e u plagosën mijëra të
tjerë, burgim të përjetshëm për 24 puçistët3 vjet nga tentativa për

grusht shteti në Turqi,
ku mbetën të vrarë

rreth mbi 250 persona dhe
u plagosën mijëra të tjerë,
vijon regjimi i ashpër ndaj
atyre që morën pjesë në puç.
141 dënime përjetë dha
gjykata turke për 24 perso-
na, pjesa më e madhe e tyre
ish-ushtarakë të lartë. Mbi
ta rëndojnë akuzat e përm-
bysjes së rendit kushtetues,
vrasje e shumëfishtë dhe
tentative vrasje e presiden-
tit. Në total, janë 224 perso-

na të dënuar në procesin e
kësaj të enjteje. Mes tyre
është edhe ish-gjenerali i
forcave ajrore Akin Ozturk,
i dyshuar si truri i opera-
cionit për rrëzimin nga push-
teti dhe eliminimin e Rex-
hep Taip Erdoan. Seanca
gjyqësore u zhvillua në bur-
gun Sincan, pranë Ankarasë.
Jashtë saj qindra qytetarë
kundërshtonin vendimin e

gjykatës. Prej shtypjes së
grushtit të shtetit të 15 ko-
rrikut 2016, autoritetet
turke kanë arrestuar dhe
ndaluar rreth 160 mijë per-
sona, si të akuzuar apo të
dyshuar për ngjarjen. Në
strehim politik në SHBA
mbetet imami turk Fetul-
lah Gylen, i akuzuar si ide-
atori dhe financuesi i puçit
ndaj armikut të tij, presi-
dentit Erdoan. Pavarësisht
kërkesave të shumta të Tur-
qisë për ekstradimin e tij,
Uashingtoni ka pranuar ta
dorëzojë.

SHKURT
Merkel: Shpresë deri

më 2 korrik për postet
kryesore në BE

Mund të rastisë që sot
nuk do të gjejmë një

zgjidhje, por nuk është e
pranueshme që propozimi
i Këshillit Europian mbi
emrin e presidentit të
ardhshëm të Komisionit të
shtyhet nga ana e eurode-
putetëve",- u shpreh kan-
celarja gjermane, Anglela
Merkel mbi përpjekjet për
caktimin e të posteve më të
larta të BE-së. Kancelarja e
konsideron "të rrezikshëm"
faktin hipotezën që
udhëheqësit europianë
nuk do të mund të arrijnë
një marrëveshje. "Qëllimi
ynë është të gjejmë një
zgjidhje të përbashkët para
2 korrikut",- përfundoi Mer-
kel.

Rrjedhja e gazit
shkatërron pallatin, 3

të vdekur në Itali

Një rrjedhje gazi është
bërë shkak për shem-

bjen e një ndërtese
dykatëshe, që shkaktoi vde-
kjen e të paktën 3 personave
në Itali. Forcat e emergjen-
cave nxorën trupat e pajetë
të një çifti që jetonte në ka-
tin e dytë dhe një personi të
tretë, me aftësi të kufizuara,
i cili u gjet poshtë rrënojave.
Ngjarja ndodhi në qytezën
e Goricias, në verilindje të
Italisë, rreth orës 4 të
mëngjesit të së enjtes. Ban-
orët e qytezës thanë për me-
diat se u çuan nga gjumi të
tmerruar, pasi menduan
fillimisht për një tërmet.
Autoritetet italiane njoftu-
an se sasia e gazit të
mbledhur ishte e madhe,
duke shkatërruar të gjithë
ndërtesën. Pista kryesore e
hetimit është përqendruar
te shkeljet teknike të fir-
mave të gazit, pasi sipas
dëshmitarëve në zonë kish-
in nisur punimet për të
rinovuar linjën.

Vdekja e Mohamed
Morsi, Erdogan: Liderin

mysliman e vranë

Ish-lideri egjiptian Moham
ed Morsi ndërroi jetë për-

para dy ditësh në gjykatë.
Mirëpo, presidenti turk Rex-
hep Tajip Erdogan ka kri-
tikuar autoritetet në Kajro
se ata nuk kanë ndërhyrë në
momentet e fundit të jetë së
Morsi. Erdogan në një inter-
vistë për një media turke u
shpreh se vdekja e aleatit të
tij nuk ishte natyrore. Mor-
si ishte shtirë për 20 minuta
në gjykatë. Autoritetet egjip-
tiane nuk kanë ndërhyrë që
ta ndihmojnë. Morsi ishte
vrarë. Ai nuk vdiq për sh-
kaqe natyrale", tha Erdogan.
Kjo është hera e dytë që Er-
dogan akuzon Egjiptin për
vdekjen e Morsit. Të parën
herë e kishte bërë men-
jëherë pas një lutje në
Xhaminë Fatih në Stamboll.
Erdogan e ka mbrojtur Mor-
sinë, duke thënë se ai ishte
një fanar demokracie, kurse
shtoi se fundi i erdhi nga "ti-
ranët" në pushtet në Egjipt.

Netanyahu: Bota të mbështesë SHBA në luftën kundër 'agresionit' iranian

Rrëzimi i avionit amerikan,
Trump: Irani bëri gabim të madh

Teherani: Kishte shkelur hapësirën e Hormozgan

Presidenti Donald
Trump tha se Irani ka
bërë një gabim shumë

të madh pasi forcat iraniane
ia rrëzuan ushtrisë ameri-
kane një avion. Washington
tha të enjten se një nga avi-
onët e tyre është rrëzuar në
hapësirën ndërkombëtare
mbi ngushticën e Hormuzit
nga një raketë iraniane sipër-
faqësore-ajrore. Por Teherani
diskutoi se ku ndodhi inci-
denti, duke thënë se RQ-4
Global Hawk kishte shkelur
hapësirën ajrore iraniane
mbi krahinën jugore bregde-
tare të Hormozgan. Më vonë
të enjten, Trump shkroi në
Twitter: "Irani bëri një gabim
shumë të madh!" Incidenti
shënoi sulmin e parë të drejt-
përdrejtë të Iranit mbi pasur-
itë e SHBA-së mes një krize
në rritje midis dy vendeve.
Komanda Qendrore e ush-
trisë amerikane e quajti atë
"sulm të paprovokuar". Sulmi
i së enjtes ishte i fundit në
një seri incidentesh që nga
mesi i majit, duke përfshirë
sulmet e dyshuara mbi gjas-
htë depozita të naftës, për të
cilat SHBA-të fajësuan Iran-
it. Teherani mohoi përfshir-
jen, por e gjithë kjo ka ngri-
tur frikën se një keqpërdorim
ose një rritje e mëtejshme e
fërkimeve mund të shtyjë
SHBA-në dhe Iranin në një
konflikt të hapur. Nga ana
tjetër, kryeministri i Izraelit,
Benjamin Netanyahu, i ka
bërë thirrje komunitetit
ndërkombëtar që të japin
mbështetje për Shtetet e
Bashkuara të Amerikës dhe
të dalin kundër Iranit. Ten-
sionet mes Iranit dhe SHBA-
së eskaluan këtë të enjte kur
Garda Revolucionare e Iranit
e rrëzoi në tokë një dron
amerikan, i cili ka vlerë 150
milionë euro, raporton Reu-
ters. "Në 24 orët e fundit Ira-
ni e ka rritur agresionin e tij
kundër Shteteve të Bash-
kuara dhe kundër të gjithë
neve. Unë e përsërit thirrjen
time për të gjitha vendet që e
duan paqen, që të qëndrojnë
në anën e Shteteve të Bash-
kuara të Amerikës, e cila po
mundohet ta ndalojë agresio-
nin iranian" tha Netanyahu.
Ai, gjithashtu, shtoi se "Izrae-
li qëndron në anën e SHBA-
së". Marrëdhëniet mes SHBA-
së dhe Izraelit janë përkeqë-
suar këtë vit, e kulmi ka arri-
tur gjatë të enjtes me rrëz-
imin e dronit amerikan. Rrë-

zimi dje në mëngjes i një dro-
ni amerikan në jug të Iranit,
pranë ngushticës së Hormuz,
i jep një "mesazh të qartë"
Amerikës dhe provon që Te-
herani, 'edhe nëse nuk ka
ndërmend t'i shpallë luftë
askujt, është gati për luftë'.
Lajmin e bëri me dije koman-
danti ushtarak i Rojeve kufit-
are të revolucionit islamik të
Teheranit, gjenerali Hossein
Salami, gjatë një diskutimi
drejtpërdrejtë nga televizioni
shtetëror iranian. Shtetet e
Bashkuara të Amerikës kanë
konfirmuar që Irani ka rrë-

zuar një dron të tyre me një
raketë tokë-ajër, duke pranu-
ar, që rrëzimi ka ndodhur tek-
sa mjeti pa pilot gjendej në një
hapësirë ajrore ndërko-
mbëtare mbi Hormuz. Droni,
thonë burimet, ishte i tipit
Mq-4c Triton i Us Navy. Ndër
të tjera presidenti rus
Vladimir Putin paralajmëron
që një luftë e mundshme mes
SHBA dhe Iranit do të ishte
"një katastrofë". "Në këtë rast
do të jetë e vështirë të llog-
arisësh pasojat e përdorimit
të forcës ushtarake kundër
Iranit", ka thënë Putin.

Franca e Gjermania ende të ndara,
pa konsensus për krerët e BE

Liderët e Bash
kimit Europian

mblidhen këtë të
enjte për samitin
dyditor, në një kohë
kur vetë blloku
ndodhet në
udhëkryq, mes
mandatit të vjetër
dhe atij të ri që
prodhuan zgjedhjet
e Parlamentit Euro-
pian. Deri tani pak
shenja mar-
rëveshjesh mes gru-
peve parlamentare
apo liderëve janë
shfaqur rreth em-
rave që pritet të
zgjidhen në krye të
institucioneve eu-
ropiane. Historikisht ka qenë hegjemonia franko-gjer-
mane që ka vendosur për kandidatët, por këtë herë duket
se ka një përplasje mes Emmanuel Macron dhe Angela
Merkel. Megjithatë, presidenti francez refuzoi ta cilësojë
të tillë. "Mendoj që ky është një gabim. Nuk mund ta
konsiderojmë si një përplasje. Tani do të shkoj të takoj
Kancelaren Merkel e të vijojmë shkëmbimet tona, që
janë të vazhdueshme. Roli i Francës është të gjejë një
zgjidhje konstruktive e të mos jetë e mbyllur në asnjë
skemë për të nxjerrë ekipin më të ekipin më të mirë për
Europën. Na duhen figurat, personat të cilët duhet të
çojnë përpara këtë projekt". Më pesimiste duket Kancelar-
ja Merkel, e cila nuk e fshehu distancën aleatët. "Ekzis-
ton mundësia që ky Samit të mos nxjerrë ende një emër
për krerët e institucioneve. Pozicionet tona janë ende të
largëta dhe mund të mos kemi një rezultat. Por ky nuk
është një problem pasi kemi ende disa ditë kohë". Ndër
temat kryesore të përmendura edhe nga krerët e sh-
teteve përpara Samitit është klima, e kthyer në një sfidë
për Bllokun, veçanërisht pas rritjes së kuotave të të gjel-
bërve në PE. Nuk dihet nëse në tryezën e liderëve do të
jetë zgjerimi dhe diskutimi për shtyrjen e vendimit për
çeljen e negociatave për Shqipërinë dhe Maqedoninë e
Veriut për në muajin tetor.

DONALD TRUMP
"Irani bëri një gabim shumë të madh!" Incidenti
shënoi sulmin e parë të drejtpërdrejtë të Iranit mbi
pasuritë e SHBA-ve mes një krize në rritje midis dy
vendeve. Komanda Qendrore e ushtrisë amerikane
e quajti atë sulm të paprovokuar", - shkroi Trump
në rrjetet sociale.



Presidenti i SHBA,
Donald Trump
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Nga Gazmend A. Bakiu

Pasi kishte vendosur pushte
tin e saj me armë, Partia
Komuniste e kishte të

nevojshme ta legjitimonte dhe ta
pudroste atë me "zgjedhje të lira";
kjo sipas modelit jugosllav. Këta
të fundit kishin vendosur të mba-
nin votimet më 11 nëntor 1945,
ndërsa në Shqipëri u caktua data
2 dhjetor 1945. Ato njihen si "vo-
timet me gogla", për arsye të
goglave që u përdorën në zgjedh-
jet e para. Votimet u zhvilluan në
një situatë terrori dhe pas një fus-
hate elektorale, ku merrte pjesë
vetëm "Fronti Demokratik". Rezu-
ltati ishte i paracaktuar, pasi ko-
munistët i kishin marrë masat e
duhura, dhe votimet do të ishin
një hap tjetër i rëndësishëm në in-
stalimin e diktaturës.
FUSHATA ELEKTORALE

Fushata elektorale e vitit 1945
u hap ditën e diel, më 14 tetor. Këtë
e lajmëronte dy ditë më vonë gaze-
ta "Bashkimi", ku në faqen e parë
dhe me germa kapitale shkruhej:
"Populli kudo kërkon Republikë
Demokratike". Shënojmë se, që
nga 10 gushti i vitit 1945, gazeta
"Bashkimi" ishte "organi central
i Frontit Demokratik", praktik-
isht edhe gazeta e vetme në treg.
Fronti Demokratik ishte forma-
cioni i vetëm, politik, (pas të cilit
maskohej Partia Komuniste), që
konkurronte në zgjedhje.

Disa nga parullat e përdorura
gjatë fushatës së "Frontit
Demokratik" ishin: "Të gjithë për
Republikën dhe për pushtetin pop-
ullor", "Vota provë patriotizmi"
dhe "Asnjë të mos mbetet pa dhënë
votën e tij", d.m.th. "asnjë të mos
mbetet pa na e dhënë votën".

Fushata elektorale filloi me një
miting të madh, në sheshin
"Skënderbej". Nga ndërtesa e
Këshillit të nënprefekturës, foli
ministri i Jashtëm Omer Nishani,
në emër të Komitetit Ekzekutiv të
"Frontit Demokratik". Ndër të
tjera ai tha: "Për neve Front do të
thotë popull, dhe popull do të thotë
qeveri, pushtet, liri e demokraci".
Pas Nishanit foli edhe Gogo
Nushi, në emër të Këshillit të Fron-
tit Demokratik të Nënprefekturës
së Tiranës. Fjalimet u ndërprenë
nga brohoritjet për Republikën
Demokratike, Frontin Demokra-
tik, gjeneral kolonel Enver Hox-
hën dhe udhëheqësit e tjerë të pop-
ullit. Po atë ditë në Shqipëri u bënë
mitingje edhe në Shkodër, Korçë,
Gjirokastër, Berat, Elbasan. Në 45
ditët në vazhdim e deri në ditën e
zgjedhjeve, (2 dhjetor 1945), Fron-
ti vazhdoi fushatën, i vetëm, drejt
fitores. Ai pati edhe një "ndihmë"
nga jashtë, e cila, gjithsesi, nuk
luajti ndonjë rol në fitoren e pa-
racaktuar të Partisë komuniste.
LETRA E NOLIT

Në gazetën "Bashkimi", datë 28
tetor 1945 u botua një letër që Fan
Noli i kishte shkruar Enver Hox-
hës, në përgjigje të një mesazhi që
ky i fundit i kishte dërguar pesh-

kopit, ku i kërkonte të kandidon-
te për deputet. Ja letra e Fan No-
lit:

"Me kënaqësi të madhe mora

mesazhin t'uaj të nxehtë dhe bu-
jar, si edhe letrën e mikut t'im të
mirë dhe kolegut tuaj Sefulla
Malëshova.

Opinioni i   Ditës Votimet me
gogla në vitin '45

Kam dëshirë të madhe të jem
aty me juve, po sot për sot nukë
munt, pse udhëtimet janë të kufi-
zuara, përveç që ka edhe pengesa
të tjera. Mundet të ju bëj një viz-
itë pas Pashkëve, kështu do të
takoj përsëri me miqtë e mij të
vjetër. Kam shumë arësye që më
pengojnë të vë kandidaturën në
Shqipëri. Ju siguroj se ju kini
përkrahjen t'ime të plotë dhe munt
të përdorni emrin t'im në fushatën
elektorale që populli të votojë për
Frontin. Bashkë me këtë ju lutem
të drejtoheni tek unë për çdo gjë që
unë munt të bëj për këtë çështje.

Si juve ashtu dhe kolegeve t'uaj
Ju uroj sukses, sikundër e meri-
toni, në zgjedhjet për Asamblenë
Kushtetonjëse.

Perëndija qoftë me juve.
Peshkop Fan Noli, 13.X.1945"
Shënojmë se, arsyeja kryesore

që e pengonte të vinte kandi-
daturën për deputet, në Shqipëri
ka qenë shtetësia e tij amerikane.
Mosardhja dhe moskandidimi e
shpëtoi Nolin nga një pushkatim
i sigurt, i mëvonshëm, gjë që e pë-
suan shumë deputetë të tjerë.
VOTIMET

Në foton e parë shikojmë
dy nga kutitë e votimit, të për-
dorura në zgjedhjet për Asam-
blenë Kushtetuese, më 2 dhjetor
1945. Kutia e parë mbante për-
sipër fotografinë dhe emrin e kan-
didatit të "Frontit Demokratik",
në këtë rast të Enver Hoxhës. Tek
kutia nuk është shkruar as
kryeministër, as sekretari i parë,
por "gjeneral kolonel Enver Hox-
ha", sepse asokohe gradat usht-
arake ishin më mbresëlënëse në
popull, (siç është tani bie fjala tit-
ulli "profesor doktor", paçka se
personi mund të jetë larg të qenit
i tillë). Kutia e dytë ishte pa emër,
ose kutia e "armikut",

megjithëse asnjë formacion
tjetër politik përveç "Frontit
Demokratik" (d.m.th. Partisë ko-
muniste), nuk u lejua të merrte
pjesë në zgjedhje, sido që formal-
isht kjo ishte e mundur.

Votuesit paraqiteshin, së
pari, tek komisioni i votimit, i cili
përbëhej nga besnikë të partisë.
Pasi u verifikohej identiteti,
zgjedhësve u jepej në dorë një
gogël, të cilën duhet ta mbulonin
në grushtin e mbledhur, që të mos
dukej. Pas kësaj, ata votonin
duke futur dorën edhe tek kutia
e parë edhe tek kutia e dytë e
votimit. Kutitë ishin prej dërrase,
por kutia e armikut e kishte fun-
din prej llamarine. Kështu, nëse
gogla hidhej aty, bënte zhurmë
dhe merrej vesh se votuesi kish-
te votuar kundër "Frontit
Demokratik", pra për armikun.
Pikërisht këtë po bëjnë "dy komi-
sionerët" në foton e dytë. Njërit
nuk i duket krejt fytyra, por
tjetri duket qartë se sa me inter-
es po vëzhgon, apo më mirë po
përgjon, votuesin me qeleshe.
Vetëm 7 % e popullit u tregua i
padjallëzuar dhe bëri të kërciste
llamarina, ndërsa 93 % e tij votoi
plot dëshirë për "Frontin
Demokratik". Por, nuk ishte
tamam kështu: Një pjesë e popul-
lit votoi me trimëri kundër
"Frontit Demokratik". Ne nuk do
ta mësojmë kurrë rezultatin real
të "votimeve me gogla" dhe se sa
vota u vodhën.

Në këtë mënyrë u zgjodh
Asambleja Kushtetuese, e cila më
11 janar 1946 shpalli Republikën
Popullore të Shqipërisë. Suksesi
i zgjedhjeve të 2 dhjetorit 1945 bëri
që zgjedhjet me gogla të përdoren
edhe 3 herë të tjera: 28 maj 1950
në votimet e përgjithshme, në sh-
kurt 1948 dhe qershor 1949 në
zgjedhjet për këshillat popullore.

Siç thamë, rezultati i votimeve
me gogla vetëm një herë ka qenë
i "diskutueshëm": Më 2 dhjetor
1945, 90 % e votuesve ka marrë
pjesë në votim dhe vetëm 93 % ia
kanë dhënë votën "Frontit
Demokratik"! Duke filluar nga
zgjedhjet e dyta, standardet janë
arritur plotësisht: Marrin pjesë
në votime 99 % dhe votojnë për
kandidatët e "Frontin Demokra-
tik" 99 % e votuesve.

Më pas, kutia e ar mikut u
eliminua fare dhe u kalua në
zgjedhjet me daulle. Shumëkujt i
kujtohet daullja që na zgjonte në
pesë të mëngjesit, në ditën e voti-
meve. Dhe, ne të gëzuar shkonim
me vrap të votonim, se mos na
raportonin spiunët e lagjes, për
vonesën. Ndërsa qendrat e votim-
it duhet të hapeshin zyrtarisht në
ora 8.00, që në 7.30 të mëngjesit vo-
timet kishin përfunduar. Fatmirë-
sisht, ajo kohë ka mbaruar, dhe
çdo tentativë për ta risjellë, në
çfarëdo mënyre është e kotë. Por,
votimet me gogla do të mbeten aty,
si një histori e turpshme që shk-
roi Partia Komuniste, e cila në
vitin 1948 ndryshoi emrin në Par-
tia e Punës.
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Rreth dy vite me parë, teksa
isha pjesë e organizimit të
disa aktiviteteve në fush-

ën e arteve, më lindi ideja për për-
gatitjen e një cikli leksionesh në
fushën e menaxhimit të artit. Kjo
ide mu përforcua para më shumë
se një viti,  kur në mënyrë
konkrete fillova të studioj dhe të
hyj në fushën e menaxhimit të
artit. Prandaj pa asnjë dyshim,
pyetjes së titullit, do t'i përgjigje-
sha me një PO. Kjo për shumë ar-
sye, të cilat do të përpiqem t'i
paraqes shkurtimisht.

Një arsye e rëndësishme nga
shumë studiues konsiderohet se
menaxhimi i artit shërben si një
zgjidhje për problemet sociale të
shoqërisë. Ka një nevojë për një
vizion alternativ dhe plotësues që
lejon, vlerëson dhe promovon
perspektiva të tjera të vlerave kr-
ijuese në menaxhimin e artit.

Përvoja e shumë shteteve
vërteton se komunitete të tëra
mund të mbështeten vetëm mbi
identitetin kulturor të tyre, si
një burim të vlerave krijuese. Si-
doqoftë, në shumicën e këtyre ek-
speriencave, kontributet sociale
që janë prodhuar nëpërmjet pro-
ceseve menaxhuese spontane dhe
intuitive, janë të një rëndësie të
tejmadhe dhe me impakt për ko-
munitetet respektive. Këto pro-
cese, në të cilat është krijuar një
vlerë sociale, çojnë në shumë ras-
te në një parakusht për krijimin
e një vlere ekonomike.

***
Në kuadër të thellimit të njo-

hurive në fushën e  menaxhimit
të artit, duke studiuar disa pro-
grame të menaxhimit të artit të
universiteteve të njohura në këtë
fushë, përgatita një syllabus të
lëndës "Menaxhim i arteve të
bukura", të cilin e paraqita në
universitetin ku jam pjesë e stafit
akademik prej disa vitesh. Por
çfarë është menaxhimi artistik
dhe një menaxher arti? Përkufiz-
imet për këtë funksion janë të
ndryshme, sipas studiuesve të
ndryshëm.

Menaxhimi artistik është një
fushë që lidhet me operacionet e
biznesit të një subjekti artistik.
Si rrjedhojë menaxherët e artit
janë përgjegjës për lehtësimin e
operacioneve të përditshme të
subjektit artistik dhe plotësimin
e misionit të tij.

Termi "Subjekte artistike"
përfshin entitete profesionistësh
jo fitimprurëse (teatër, muzeume,
orkestra simfonike,  organizata
muzikore (xhazi, ëtj), teatër op-
erash, kompani baleti, etj.), si dhe
shumë subjekte fitimprurëse të
lidhura me artin (për shembull
shtëpitë e ankandeve, galeritë e
artëve, kompani muzikore, te-
atro, etj.).

Në këto fusha, përgjegjësitë e
një menaxheri të artit mund të
përfshijnë menaxhimin e stafit,
marketingun, menaxhimin e
buxhetit (të ardhurat dhe shpen-
zimet), marrëdhëniet me pub-
likun, gjetjen e fondeve, zhvil-
limin dhe vlerësimin e projekteve

të ndryshme, si dhe përgatitjen e
relacioneve për bordet drejtues të
këtyre subjekteve.

Paragrafi i mësipërm paraqet
fushën e gjerë të aktivitetit, por
dhe shkallën e lartë të profesion-
alizmit që nevojitet për një
menaxher arti.

Fushat e menaxhimit të artit
janë të shumëllojshme, që nga
artet pamore (figurative), muzi-
ka, aktrimi (teatri), filmi, etj.

Dukë ju rikthyer funksioneve
të menaxherit të artit, duhen
nënvizuar pikërisht elementë të
tille si:

-Vlerësimi i artistit, bërjen e tij
një brand (një markë)

-Përgatitjen dhe zbatimin e
strategjisë së veprimtarisë së ar-
tistit.

-Përgatitjen e modeleve  për
marketingun dhe reklamën, duke
i realizuar dhe duke i përshtatur
me rrethanat dhe kushtet.

-Hartimin e plan biznesit të
sipërmarrjes artistikë dhe nd-
jekjen e zbatimit të këtij plani.
Këtu vend të rëndësishëm zënë
analizat financiare të veprim-
tarisë artistikë.

-Marrëdhëniet e punës, si dhe
marrëdhëniet me strukturat sh-
tetërore

Të gjithë këto elementë
kërkojnë një trajtim të saktë pro-
fesional dhe menaxherial,
kërkojnë bashkëpunim të ngush-
të ndërmjet 2 "palëve" artist-
menaxher, të cilët i bashkon qëlli-
mi i përbashkët për maksimiz-
imin e vlerave artistike dhe për
rrjedhojë edhe financiare të ar-
tistit apo institucionit artistik.

Sipas William Byrnes në librin
"Menaxhimi dhe artet", këto ele-
mente ndërthuren me 4 funksio-
net, që konkretizohen në:

-Planifikimin- pra, çfarë duhet

bërë
-Organizimin- pra, si duhet

bërë
-Drejtimin- çfarë duhet të bëjnë

personat e përfshirë
-Kontrolli- është realizuar apo

jo siç duhet, çfarë duhet bërë me
mirë.

Planifikimi mund të jetë pro-
cesi më i vështirë, ku vendosen
qëllimet, objektivat, afatet (të sh-
kurtra ose të gjata 2-3 vjeçare a
më shumë). Subjektet artistike
duhet të planifikojnë, sepse bota
është në ndryshim konstant.
Puna e menaxherit të artit qën-
dron në faktin që ai duhet të njo-
hë çfarë ndodh në vend dhe ven-
det rrotull dhe të hartojë
grafikun e veprimeve që do të
drejtojnë artistin apo institucio-
nin artistik.

Organizimi është një proces i
konvertimit të grafikut të vepri-
meve në veprime konkrete. Dukë
marre njerëzit dhe burimet bash-
kë, përcaktimin e detajeve, kr-
ijimin e një skeduli dhe buxhet-
et, vlerësim i burimeve njerëzore
të nevojshme, etj.

Drejtimi, që në gjuhën prak-
tike përkthehet me punën e secil-
it në grup. Për një menaxher arti,
puna me personel të vet moti-
vuar, të pavarur, që i gjen shpesh
tek artistët, është një oportunitet
unik drejtimi.

Funksioni i 4-t, kontrolli, ësh-
të i lidhur me monitorimin se si
po vijon puna, krahasuar rezul-
tatet me objektivat, për të ndër-
marrë veprime konkrete më pas

për të korrigjuar situatën.
Të gjitha këto funksione, ele-

mente, tregojnë se  fusha e
menaxhimit të artit është shumë
e gjerë, e larmishme, që ndryshon
vazhdimisht dhe që kërkon efika-
sitet dhe natyrisht të japë rezul-
tate konkrete produktive.

Sot, në Shqipëri, ka ardhur
koha që menaxhimi i tyre të ngri-
het në një nivel më të lartë profe-
sional, pasi janë shtuar vësh-
tirësitë me mënyrën autodidakte
në fushën e menaxhimit të arteve
dhe për rrjedhojë të artistëve.

Kështu para disa muajsh reali-
zova një pyetësor me disa artistë
të fushës së arteve pamore (të
cilën mendoj se e njoh me mirë se
artet e tjera, kjo për arsye të
trashëgimisë familjare). Nga ky
pyetësor rezultoi se:

-Artistët figurativë kanë vësh-
tirësi në gjetjen e tregut. Ky treg
në shumicën e qyteteve kryesore
mungon, por dhe në Tiranë është
treg shume i vogël. Ky treg funk-
sionon më së shumti në disa galeri
të vogla private, ku çmimet e ve-
prave të artit janë përgjithësisht
të ulta.

- Në Shqipëri mungojnë insti-
tucionet e vlerësimit financiar të
veprave të artit skenik, artit muz-
ikor, artit pamor. Mekanizmi
kërkesë-ofertë-vlerë pothuaj mu-
ngon tërësisht. Kjo ka vështirë-
suar dhe vështirëson vendosjen e
çmimeve reale të veprave mbi ba-
zën e cilësisë artistikë.

- Në veçanti për artin pamor
mungon organizimi profesional i

PROPOZIMI

"Artistët figurativë kanë vështirësi
në gjetjen e tregut, vendi ynë nuk
ka ankande, as çmime"

Nga Msc. Pandi Madhi

A duhen menaxherë
arti në Shqipëri?

ankandeve të specializuara
(nëpërmjet të cilave evidentohet
çmimi i veprave të artit), në bash-
këpunim me shtëpi të huaja an-
kandesh dhe me pjesëmarrje të
koleksionistëve të huaj.

- Shteti bën pak ose aspak për
promovimin e veprave të artit, si
nëpërmjet organizimit të ekspozi-
tave apo panaireve të artit, por
edhe nëpërmjet blerjes së një pjesë
të veprave të artit për institucio-
net shtetërore dhe publike, muret
e të cilave pothuaj janë bosh.

-Cilësia e materialeve artistikë
le për të dëshiruar, sepse i tillë
është tregu, që kërkon materiale
me çmime të ulta, rrjedhimisht
cilësi e ulët.

Ndërsa, në rastin e një prej ak-
torëve më të mirë aktuale të botës
se ekranit dhe të skenës shqiptare;
bashkë me një menaxher të mirë-
filltë (jo arti, por biznesi) sugjeru-
am se si duhej të rriteshin të
ardhurat e këtij artisti, gjithmonë
nëpërmjet shitjes së "produktit"
që prodhonte. Ky produkt lidhet
me shfaqjet, ku aktori ishte pro-
tagonist i vetëm, apo dhe kryesor.
Po kështu dhe promovimi i
shfaqjeve të reja teatrale, nëpërm-
jet sensibilizimit të bizneseve që
mund të ofronin bashkëpunim,
sponsorizime, etj.

Është e kuptueshme që këto
çështje nuk mund të zgjidhen për
disa orë, por kërkojnë angazhim,
përkushtim, analiza, për të cilat
nevojitet një kohe e caktuar që
mund të jenë ditë e jave të tëra. Në
këtë rast, aktori i mirënjohur pati
mbështetje nga disa biznese për
shfaqjen, e cila u realizua me
shumë sukses.

Po kështu për një kohë relativ-
isht të shkurtër u hodhën baza për
shitjen e produkteve të tjera, pro-
cese të cilat vijojnë edhe sot.

Gjithmonë kujtoj thënien e një
prej këngëtarëve më të njohur të
muzikës pop në Ballkan, i cili u
shpreh se me aktivitetin e tij ar-
tistik merreshin dy menaxherë,
të cilët organizonin gjithçka.
Ndërsa këngëtari informohej për
çdo detaj dhe merrej vetëm me
koncertin, procese këto që lehtë-
sonin aktivitetin artistik të
këngëtarit.

Prania e menaxherit të artit
pranë artistit, apo institucionit
artistik është një kosto për ta, që
mund të shkojë në shumë raste
10, 20, apo 35 % e të ardhurave të
realizuara, por përfitimet finan-
ciare nga prania e një menaxheri
profesionist në shumë raste e te-
jkalojnë këtë "pengesë", apo
tarifë, si shpenzim i arsyeshëm i
artistit ndaj menaxherit.

Prandaj mendoj se ka ardhur
koha e përgatitjes së menax-
herëve të arteve të bukura, të
cilët do të ndikojnë dhe në rritjen
e cilësisë artistike. Pra 'PO' këtij
profesioni të rëndësishëm, që ka
ndikimin e vet në jetën
shpirtërore të publikut në tërësi.
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Që ta kalojmë
"provimin" në vjeshtë

Opinioni i   Ditës

Nga Jorgji Kote

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

... pa pritur as takimin e 18 qer-
shorit në Luksemburg. Krahas
Francës "stoike" dhe Danimarkës
së heshtur skeptike, luhatje dhe
pasiguri kemi dhe me Gjermaninë;
ku mbështetësit tanë kryesorë so-
cial-demokratë ndodhen në vor-
bullën e një krize të paparë, kur
është vënë në pikëpyetje mbijetesa
e saj pas rënies në nivelet posh-
tëruese të 11 për qind në sondazhet
e fundit dhe pa një lider! Në hall
është dhe CDU-ja dhe vetë Merkel.
Gjithsesi, nuk ka kurrfarë drame,
se katër muajt e pritjes do të janë
dhe një lloj " frymëmarrje " për të
gjithë ne. Në fakt, sfida vendimtare
këtu është nëse do t'ia dalim të mar-
rim " notë kaluese " në tetor, sepse
një vendim pozitiv sidomos për ven-
din tonë nuk ka si të merret i
mirëqenë për shumë shkaqe dhe
arsye të njohura tashmë. Mbi të
gjitha, siç përmendet dhe në sh-
krimin e datës 30 maj "A do i çelë
negociatat Këshilli Evropian" ven-
dimin përkatës nuk do të na e japë
Brukseli, por secili vend anëtar i
BE-së, nga më i vogli te më i madhi.

Kësisoj, le ta theksojmë fort qysh
në fillim, se sado i rëndësishëm dhe
i suksesshëm te jetë lobimi ynë i
ardhshëm me partnerët tanë, sido-
mos ata skeptikë, siç thotë populli
"I Zoti e nxjerr gomarin nga balta"
Aq më tepër kur të keqen më të
madhe e "kemi nga brenda" Përma-
sat e krizës sonë me afera dhe skan-
dale me emra drithërues po zgjero-
hen, thellohen dhe acarohen; tash-
më në "llavën" e saj nuk ka mbetur
pa u përfshirë më as një aktor dhe
faktor madhor politik dhe institu-
cional; kemi mbi një vit pa Gjykatë
Kushtetuese dhe të Lartë, etj. Dhe
më e keqja, zgjedhjet vendore të 30
qershorit, nga një test bindës për
çeljen e negociatave rrezikohet të
kthehen në një pikë vlimi me
ndikim dekurajues dhe bllokimin
e negociatave të shumëpritura, veç
pasojave të tjera të paparash-
ikueshme, kur dhe vetë Evropa ësh-
të " deri në fyt " me telashet e veta.
Moszgjidhja e shpejtë e kësaj krize
shumëdimensionale do t'i detyrojë
partnerët tanë të na thonë me
keqardhje se " vërtet mund t'i keni
kryer detyrat, por punët e shtëpisë
i keni lëmsh; ndaj, vendosni njëherë
rregullin atje dhe pastaj flasim për
negociatat!" E ç'rëndësi ka pastaj
fajtori/fajtorët, kur negociatat nuk
çelen vetëm për qeverinë dhe
partinë, por për gjithë Shqipërinë;
pastaj nuk mund të pretendosh të
bëhesh anëtar i BE-së, e cila shqu-
het në radhë të parë për frymën e
dialogut të brendshëm politik, ko-
mpromisin, lëshimet dhe konsen-
susin ndërpartiak ku deficitet tona
janë të panumërta dhe alarmuese!

Shkurt, vetëm nëse politika jonë
do të fillojë qysh TANI të kërkojë
ZGJIDHJE bindëse të kësaj krize,
mund të ketë shanse për një " notë
kaluese " në tetor dhe sukses në
lobimin tonë gjatë këtyre muajve;
gjë e mirë që turet/demarshet dip-
lomatike të nivelit të lartë kanë fil-

luar kohë më parë dhe besojmë do
të vijojnë me intensitet më të madh
dhe me një katalog më të larmishëm
formash. Me këtë të fundit kemi
parasysh që veç takimeve të
niveleve të ndryshme e sidomos
parlamentare, të shfrytëzohen
shumë më mirë se deri tani para-
qitjet në media dhe në televizionet
e atyre vendeve, shfaqjet artistike,
ekspozitat, shkëmbime letrare, kul-
turore, shkencore e njerëzore, në
bashkëpunim dhe me diasporën
tonë. Se kështu do të përcjellim dhe
përmirësojmë imazhin e vërtetë të
vendit tonë me vlerat dhe traditat
tona më të mira.

Më poshtë, nisur vetëm nga
këndvështrimi i një diplomati ak-
tiv deri kohët e fundit dhe me kon-
takte të vazhdueshme në Bruksel,
Berlin, e gjetkë, po jap disa sugjer-
ime dashamirëse lidhur me
shmangien e disa të metave dhe
mangësive të vërejtura në lobimin
e deritanishëm.

Kur lexon njoftimet mbi de-
marshet e lartpërmendura krijohet
përshtypja se kemi politikanë që
ende nuk e kuptojnë dhe deshi-
frojnë dot gjuhën, eufemizmat dhe
mirësjelljen diplomatike të bash-
këbiseduesve të tyre të huaj; ose
ndryshe duan të abuzojnë me to për
të krijuar entuziazëm të pabazuar
e të parakohshëm te publiku, për
efekte zgjedhore dhe ndoshta për "
të fituar pikë " te shefat e tyre.
Themi kështu sepse elementi i parë
që bie në sy kur bisedon me person-
alitete të huaja është gjuha e tyre e
matur, e kujdesshme, pohuese, aq
më tepër kur je mysafir atje.
Megjithatë, krahas anëve pozitive
mikpritësit evropianë të venë në
dukje me finesë diplomatike dhe të
metat; natyrisht me terma të buta
" kadife " si " nxisim, inkurajojmë,
besojmë " etj. Madje, të bëjnë dhe
qejfin, duke përmendur " arritjet
mbresëlënëse, të jashtëzakonshme,
të guximshme " etj. apo se " keni
bërë reformë në fushën e drejtësisë

që nuk e ka bërë asnjë vend i ra-
jonit, madje as disa vende të BE-së"!!
Rrallë, shumë rrallë mund të
ndodhë që gjatë bisedës ata të thonë
" Jo " por prapë, me kripë e lezet,
sipas parimit " hiç, hiç, por Abili
vdiq"

Kjo vjen dhe ngaqë në takime të
nivelit të lartë, mikpritësit apo
mysafirët tanë nuk duan të prish-
in atmosferën e politike dhe të mar-
rëdhënieve dypalëshe. Por, shumë
mesazhe ata i thonë mes rreshtave për
ata që dinë dhe duan të lexojnë, siç i
shprehin në nivele më të ulta dhe am-
basadave, sipas hierarkisë përkatëse.

Veç të tjerash, kërkohet kujdes
që këto takime të mos kthehen
qoftë dhe pa dashje në propagandë
të brendshme dhe sidomos për part-
nerët tanë; sepse pavarësisht nga
mirësjellja e tyre karakteristike
diplomatike, ata i ballafaqojnë ek-
spozetë tona me burimet e tjera të
shumta që kanë ngado dhe na e jap-
in " reston " më vonë, sërish me gju-
hë të bukur diplomatike, sikur të
shpien në "parajsë".

Në këtë lobing, merr rëndësi të
madhe përmirësimi i mënyrës së
komunikimit dhe marketingut
tonë politik; që ajo të jetë e thjesh-
të, e sinqertë, konkrete, dinamike
dhe drejt e në temë, sipas parimit "
gjuha shkon aty ku dhemb dhem-
bi". Shkurt, të ndalemi me fakte
bindëse e jo raporte të mbin-
garkuara se ku jemi e çfarë prem-
tojmë lidhur me azilin e paligjshëm,
krimin e organizuar, korrupsionin,
dialogun e brendshëm politik dhe
zgjedhjet e lira dhe të ndershme.

Mirëpo, në jo pak raste, kur dëg-
jon ekspozetë tona jashtë vendit, ke
përshtypjen se " tanët " po bisedojnë
me persona anonimë, që nuk e kanë
idenë nga realiteti shqiptar dhe jo
me deputetë e ministra që e njohin
në pëllëmbë të dorës situatën në
vendin tonë. Veç kësaj, kemi am-
basada aktive në këto vende që janë
në kontakt të përditshëm me ta, veç
përfaqësive të tyre diplomatike dhe

dhjetëra agjencive të të gjitha
llojeve.

Gjithashtu, duket se ministrat
tanë jashtë vendit flasin më shumë
për publikun tonë dhe jo për të hua-
jt. A thua se negociatat do t'i çelë
publiku ynë!

E metë tjetër në njoftimet që i
jepen shtypit shënohen vetëm çka
thanë tanët, që në fakt kushdo e di
se çdo të thonë, se i shohim në stu-
dio televizive gati çdo mbrëmje, në
parlament, në takime publike, etj.
Por me përjashtim të ndonjë vlerë-
simi ose lëvdate standard, fare pak
përmendet se ç'thanë bashkëbise-
duesit, sidomos lidhur me aspekte
kritike. Në fakt, publiku atë do të
dijë që të krijojë mendimin e vet
lidhur me qëndrimet e ardhshme.
Efektivitetin e një vizite qeveritare
nuk e tregon se ç'tha tha njeri e
tjetri, por rezultati final.

Defekti tjetër ka të bëjë me
zbukurimin dhe rrumbullakosjen
e fakteve të këtyre takimeve, bren-
da dhe jashtë vendit, aq sa lexuesi i
varfër që ka dhe njëqind halle të
tjera pyet veten" Mirë, xhanëm, të
gjithë po flasin bukur, na mbësh-
tesin, atëherë ku qëndron problemi
dhe vështirësia? Pse nuk po çelen
negociatat?

Bindesh për këtë defekt propa-
gandistik dhe kur sheh mospër-
puthjen e madhe në shumicën e
rasteve ndërmjet titullit dhe përm-
bajtjes së lajmit mbi një vizitë të
qeveritarëve tanë jashtë vendit.
"Filani mori mbështetjen për ne-
gociatat, negociata do të çelen"
"kemi mbështetjen e eurode-
putetëve" e të tjera. Mirëpo, kur
lexon përmbajtjen nuk sheh kur-
rkund të flitet për negociata por
vetëm për një mbështetje në parim
që në fakt nuk na ka munguar as-
njëherë. Pra, nga këto lajme duket
sikur gjithçka ecën "vaj" sikur
nuk ka probleme, mjafton disa
shpjegime apo dhe ndonjë vizitë
dhe çelja e negociatave është
thjesht formalitet. Mirëpo kur re-

zultati nuk vjen, atëherë del bu-
merang dhe gjithkush nxiton ta
hedhë fajin të tjerëve, brenda dhe
jashtë vendit. Holanda, por jo
vetëm është shembulli me tipik në
këtë drejtim.

Së fundi, por tejet e rëndë-
sishme, shihet se turet dhe takimet
janë kufizuar me Brukselin dhe
Berlinin, disi me Hagën e shumë
pak me Francën dhe Danimarkën,
për të mos përmendur dhe ndonjë
vend tjetër me prirje të mundshme
skeptike. Uroj të jetë çështje kohe
dhe planifikimi. Por të mos kufizo-
hemi kryesisht apo vetëm të Gjer-
mania me mendimin se po e bëmë
atë për vete, e " fituam davanë " për
shkak të ndikimit si vendi më i fu-
qishëm. Ka ikur ajo kohë me vaft.
Të mos harrojmë se mbi 15 vjet më
parë Holanda dhe Danimarka
sfiduan BE-në kur kundërshtuan
Kushtetutën e re evropiane. Bash-
kë me disa vende të tjera veriore
ato kanë dalë hapur kundër Gjer-
manisë dhe Francës për disa çësh-
tje. Nga ana tjetër, siç po shihet
Gjermania dhe vetë Merkel nuk e
kanë më rolin e dikurshëm të lid-
ershipit absolut.

Ndaj me po të njëjtin intensitet
të punohet në të gjitha frontet si-
domos me Francën por dhe Holan-
dën, pavarësisht nga Jo-ja e saj që
do parë në proces. Shumë mundësi
ka me Danimarkën, ku kanë
ardhur në pushtet social-
demokratët, plus jo i vogël ky për
shumicën tonë parlamentare, por
rreziku gjithsesi vazhdon.

Tani së fundi, po përvijohet rrez-
iku " rezervë " nga fqinji ynë Gre-
qia. Si Kryeministri në largim
Tsipras dhe lideri i opozitës Mitso-
takis me gjasat më të mëdha për
fitore në zgjedhjet e 7 Korrikut
kanë pohuar se mund të shtojnë si
kusht për negociatat tona edhe re-
spektimin e pakicave greke, për të
mos folur pastaj për Mar-
rëveshjen e Detit. Ndaj është mo-
menti që politika dhe diplomacia
jonë gjatë kësaj periudhe të ndalen
seriozisht dhe në katalogun e dia-
logut politik me Greqinë të ndër-
prerë një vit më parë, për t'i dalë
përpara çdo të papriture të pakënd-
shme, sidomos nëse vendet e tjera
do të kthehen pozitive ndaj nesh.

Së fundi dhe më e rëndësishm-
ja, çdo Plan " B " dhe alternativë
tjetër garanton vetëm dështimin e
sigurt në provimin tonë politik në
vjeshtë; të tilla janë politizimi i te-
jskajshëm, euforia dhe nihilizmi, "
tërheqja e litarit" ndërmjet forcave
politike dhe hedhja e topit sa te
njeri dhe te tjetri, shfaqje naciona-
lizmi, tezat për ribashkime, etj.
Ndërsa këshilltarët më të këqij
janë paniku dhe nxitimi. Ndaj
kujdes, sepse dhe nëse " ngelemi "
në tetor, lajm ngushëllues këtu ësh-
të që, gjithnjë nëse do të jemi gati
dhe pa kriza të mëtejshme, drita
jeshile e negociatave mund sërish
të çelet në Samitin e Zagrebit në
gjysmën e parë 2020 nën kryesinë
kroate të BE-së. Ndaj të mos
gabojmë, se ajo mund të jetë thir-
rja e fundit për negociatat tona.



E premte 21 Qershor 2019  - 21OPINION

Ekziston mundësia të përfshiheni nga pe-
simizmi. Do të ishte mirë nëse merrni pjesë
në aktivitete të ndryshme, në mënyrë që
të dilni nga kjo gjendje. Gjatë ditës mund të
njihni dikë, i cili/e cila do të lërë gjurmë në
kujtesën tuaj.

DEMI

Të lindurit e kësaj shenje do të shohin
një mënyrë të re për t'u bërë të pasur.
Megjithatë, mos nxitoni teksa merrni një
vendim. Rekomandohet të kujdeseni për
veten. Rishikoni dietën ushqimore dhe
mos e shkelni atë.

UJORI

BRICJAPI

SHIGJETARI

AKREPI

PESHORJA

LUANI

V I R G J E R E S H A

GAFORJA

BINJAKET

DASHI

PESHQIT

Mos u nxitoni në marrëdhënien tuaj
romantike. Nuk përjashtohet një konf-
likt i mundshëm me partnerin/partner-
en, çfarë mund të çojë deri në ndarje.
Megjithatë, qetësohuni para se të mer-
rni një vendim të tillë.

Sot mund të vini re paqëndrueshmëri në
marrëdhënien tuaj. Do ta keni të vështirë
bashkëpunimin në punë. Ata që janë famil-
jarë, ka gjasa të kenë probleme me fëm-
ijët. Mos këmbëngulni që të zbatohet me-
doemos mendimi juaj.

Ekziston mundësia që të përballeni me mo-
mente të pakëndshme gjatë ditës. Dikush do
të përpiqet t'ju vërë në lojë qëllimisht. Sa i
përket anës financiare, gjendja do të jetë e
mirë. Ata që janë në kërkim të dashurisë, nuk
duhet t'i besojnë verbërisht fjalëve të dikujt.

Nuk këshillohet të refuzoni këshillën e
miqve. Ndoshta ky rekomandim do t'ju
ndihmojë të shmangni problemet ose
të tregoheni mjaft i kujdesshëm në
çështjet personale. Është dita e duhur
për të nisur luftën ndaj dobësive tuaja.

Peshoret do të jenë të buzëqeshur dhe
aktiv. Pozitiviteti do t'ju ndihmojë të pozi-
cionoheni mjaft mirë në profesionin tuaj,
ose për të gjetur një partner ideal për
romancë. Shmangni kopjet dhe mos i
besoni personave që ju afrohen vazh-
dimisht për interes.

Do të befasoheni nga një surprizë mjaft e
këndshme.  Qetësohuni dhe mendoni se
çfarë do të bëni në vijim. Nuk është dita e
duhur për takime apo për nisjen e një pune
të re. Pasdite rekomandohet të gjeni kohë
për t'u relaksuar për të rifituar energjitë.

Përpiquni të mendoni pozitivisht dhe të ecni
përpara. Shfrytëzoni të gjitha shanset dhe
mos hezitoni të merrni një vendim të rëndë-
sishëm gjatë ditës së sotme. Pasdite mund
të zhvilloni një takim të papritur, i cili do t'ju
bëjë të mendoheni gjatë.

Përpiquni maksimalisht të evitoni konf-
liktet me të tjerët. Vetëm në këtë
mënyrë mund të shënoni sukses në
aspektin profesional. Nuk rekoman-
dohet të nisni një udhëtim këtë të en-
jte.

Sot mund të bëheni konfuzë nga interesi i shtu-
ar që po tregon dikush ndaj jush. Nëse nuk arrini
të kuptoni qëllimin e tij, bëni mire të ftoni në një
takim dhe të bisedoni hapur. Të enjten nuk do të
keni surpriza. Dita në tërësi nuk do të jetë prob-
lematike, sa i përket anës profesionale.

Bëni mirë t'i besoni intuitës nëse keni dyshime
për vërtetësinë e fjalëve të dikujt. Çdo këshillë
e marrë nga njerëz të mençur do të jetë e
vlefshme. Kontrolloni sjelljen dhe buxhetin tuaj.
Kujdes me daljet në mbrëmje, pasi mund të
shpenzoni më shumë seç kishit parashikuar.

SHBA na dërgoni
një toreador!

Opinioni i   Ditës

Nga Fatos Çoçoli

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

... miliardë euro që na dhanë
turistët e huaj dhe të vendit, por
sidomos të huajt. Si do t'i marrim
këto para këtë vit, me djegie dhe
sulme mbi shkollat dhe mjediset e
tjera publike të qyteteve? Po vitin
tjetër, ç'do të marrim? Nuk është
me dhunë që forca politike të
vetëlarguara mund të kthehen në
garën për zgjedhje dhe pushtet.
Nuk është me kusht përjashtues
që mund të dialogosh me kundër-
shtarin tënd politik. Kjo strategji
ka krijuar terren të djegur dhe ka
fortifikuar palët në llogoret e tyre.
Sa larg duket një pikë takimi për
këto palë! Sa kemi humbur si sho-
qëri, si ekonomi dhe si të ardhme
nga ky duel pa rregulla për push-
tet. Dhe ngelen vetëm 10 ditë nga
dita e votimeve Kush do ta marrë
nismën të ftojë palët në një tryezë
të rrumbullakët? Asnjë veprimtar
i brendshëm nuk duket të ketë
mundësinë apo qoftë edhe vetëm
dëshirën ta bëjë. Do të duhet një i
tretë i paanshëm. Me autoritetin e
duhur dhe energjitë për të çuar një
sprovë pajtimi deri në fund. Për të
qetësuar dyluftuesit që i kanë sytë
të skuqur nga antagonizmi i tepru-
ar. Si demat në arenë. Duke përjas-
htuar ish-kryeministrin austriak
Franc Vranicki që qëndroi një javë
në marsin e 22 viteve më parë në
krizën shqiptare në Tiranë,
askush sot nga Brukseli apo nga
kancelaritë e Berlinit, Parisit,
Romës apo Vjenës nuk duket të
ketë as vullnetin e duhur, as edhe
autoritetin dhe peshën për të fren-
uar demat tanë politikë.
Përcjellësit e mesazheve nga Bruk-
seli deri tani kanë luajtur butë dhe
me fraza të përgjithshme. Një
kryeministre kurajoze dhe en-
ergjike si Merkel ka boll probleme
të brendshme pas rënies së partisë
së saj në zgjedhjet e 28 majit për
Parlamentin Evropian, që të nisë
një emisar të sajin me një gjuhë të
ashpër dhe bindëse. Na duhet një
njeri si "buldozeri" amerikan Hoyt
Brian Yee(Hojt Brajan Ji), ish-Zëv-
endës-Ndihmës Sekretari i Shtetit
të SHBA-ve për Evropën dhe Eu-
roAzinë. Një njohës i shkëlqyer i
mendësisë ballkanike dhe i pajisur
me një kurajë për t'i thënë gjërat
troç dhe realizuar presionin e du-
hur. I shkollës së ndërmjetësit
amerikan me famë botërore Riçard
Hollbruk. I mbiquajtur "buldoz-
eri", pasi sheshonte mosmar-
rëveshje ballkanase politike dhe
etnike edhe qindravjeçare. I aftë të
përqendronte fuqinë dhe ndikimin
e jashtëzakonshëm të shtetit më
të fuqishëm dhe demokratik në
botë në arritjen e objektivave të
qarta amerikane për rajonin ku
vepronte. Njeriu që qetësoi fur-

tunën në Maqedoni në pranverën
e dy viteve më parë dhe solli drejt
marrëveshjes në prill-maj 2017 shu-
micën dhe pakicën tonë politike.
Mes të cilave qëndronte një çadër
revolucionare. Po sot? Kush mund
ta luajë këtë rol? Sigurisht që i ka
kartat e duhura Zëvendës-Ndih-
mës Sekretari i Shtetit të SHBA-
ve për Evropën, Matthew(Methju)
Palmer. Ka forcën e duhur, ka kura-
jon dhe energjinë e një politikani
race të SHBA-ve. Intervista e tij e
12 ditëve më parë gati e ngriu

opozitën tonë kryesore në rrugë.
Ai ka autoritetin e duhur për ta
sjellë atë në tryezën e bisedimeve.
Vetëm ai. Prandaj dhe demokracisë
më të thellë dhe shtetit më të fu-
qishëm të botës, Shteteve të Bash-
kuara të Amerikës, i lutemi në
gjunjë: "Ju lutem na ndihmoni!".
Siguruat mbijetesën e shtetit tonë
107 vite më parë. Krijuat shtetin më
të ri të Europës, Kosovën me oper-
acionin më të guximshëm ameri-
kan në Evropë në kuadër të NATO-
s, bombardimet në Serbi 20 vite më

parë. Dy vjet më parë, na dhatë
kartën më të mrekullueshme të
kreditit për t'u bërë pjesë e famil-
jes së madhe evropiane me re-
formën në drejtësi. Me vetingun e
mbijetuar vetëm prej këmbëngul-
jes suaj, që është qasje për t'u mar-
rë shembull edhe nga shtete
anëtare të Bashkimit Europian. Ju
lutem na ndihmoni tani! Tani kemi
nevojë për ju shumë. Vërtet shumë.
Do të ishte mirë sikur struktura
të tëra të shoqërisë civile, aka-
demike apo personalitete të tjera ta
prodhonin këtë kërkesë-lutje. Dje e
dëgjoja këtë kërkesë nga goja e një
drejtuesi të një institucioni të
rëndësishëm kushtetues, i cili sig-
urisht nuk mund të dalë e të bëjë
politikë. Por besoj shpresa e shu-
micës së qytetarëve të këtij vendi
është në ndërhyrjen amerikane për
ndërmjetësim. Vetëm ajo mund të
na ndihmojë realisht. Pse paqja në
truallin tonë të shtrenjtë është në
rrezik. Palmer mund të jetë një to-
reador i mrekullueshëm për të qetë-
suar demat tanë të papërgjegjshëm
politikë. Na e sillni pikërisht këto
ditë, po mundët. Ju lutem!

Vjet ishin 1.8 miliardë euro që na dhanë
turistët e huaj dhe të vendit, por sidomos
të huajt. Si do t'i marrim këto para këtë

vit, me djegie dhe sulme mbi shkollat dhe
mjediset e tjera publike të qyteteve? Po

vitin tjetër, ç'do të marrim? Nuk është me
dhunë që forca politike të vetëlarguara
mund të kthehen në garën për zgjedhje

dhe pushtet.
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Trajneri rrëfen tratativat: Drejtuesit ishin të vendosur, kurrë s'më kanë dashur me kaq ngulm

Prezantohet Sarri: Juvja,
maja e karrierës për mua
Lavde Alegrit dhe Ronaldos, tifozët janë skeptikë

Mauricio Sarri ka
nisur aventurën e
tij bardhezi. Tra-

jneri që me Napolin ishte
antagonisti kryesor i bard-
hezinjve në sezonet 2015-
2018, tashmë do të përpiqet
të fitojë titullin me 8 herë
radhazi kampionët e Ital-
isë.  Ai e cilëson si  një
kurorëzim ideal për karri-
erën e tij dhe se pret duar-
hapur trashëgiminë fituese
të Alegrit. Natyrisht që
mezi pret të nisë punën me
Ronaldon dhe të bindë ti-
fozët skeptikë.

A është kjo zgjedhja mëA është kjo zgjedhja mëA është kjo zgjedhja mëA është kjo zgjedhja mëA është kjo zgjedhja më
rrrrr eeeee vvvvvo l u c i o n a ro l u c i o n a ro l u c i o n a ro l u c i o n a ro l u c i o n a re  q ë  ke  q ë  ke  q ë  ke  q ë  ke  q ë  ke n ie n ie n ie n ie n i
bërë?bërë?bërë?bërë?bërë?

Jam i lumtur që jam
këtu. Ky është kurorëzimi
i një karriere të gjatë, ku
në 80% të saj ka qenë e
vështirë. Ndjenja nga thir-
rja e Juves ka qenë e fortë,
jo për momentin kur erdhi,
por sesi erdhi. Asnjëherë

Jeton Selimi

nuk kam parë në 30 vite
karrierë një klub që për të
marrë një trajner, të jetë
kaq i vendosur dhe kompa-
kt. Sjellja e këtyre drej-
tuesve të vendosur dhe
kompaktë ishte ven-
dimtare.

Kampionati dhe Cham-Kampionati dhe Cham-Kampionati dhe Cham-Kampionati dhe Cham-Kampionati dhe Cham-
pionsi?pionsi?pionsi?pionsi?pionsi?

Unë pres të zgjohem në
mëngjes dhe të studioj
mënyrën për të fituar
ndeshjet. Patjetër, është e
qartë që Juventusi e ka
detyrimin të bëjë mirë,
është favoritja. Champion-
si  është objektiv,  një
ëndërr që duhet ndjekur
me vendosmëri dhe me një
koeficient vështirësie
mjaft të lartë.

Moduli?Moduli?Moduli?Moduli?Moduli?
Mendoj se nuk duhet të

nisemi nga moduli. Duhet
t'i kemi idetë e qarta se
cilët janë 2-3 lojtarët që
mund të bëjnë diferencën
dhe ta përshtatim modulin
mbi ta. Fillimisht duhet të
flas me ta. Kam pasur ske-
ma të ndryshme në karri-
erën time, le të nisemi nga
karakteristikat e lojtarëve.

Si ndihem si trajner iSi ndihem si trajner iSi ndihem si trajner iSi ndihem si trajner iSi ndihem si trajner i
Juventusit?Juventusit?Juventusit?Juventusit?Juventusit?

Klubet janë bërë nga
njerëzit dhe në takimin e
parë më ka pëlqyer fakti që
i kam parë shumë kompak-
të, diçka e rëndësishme.
Ajo që të bën të japësh diç-
ka më shumë është raporti
ndërmjet personave. Më
kanë mjaftuar disa darka
për të kuptuar se janë një
grup i fortë, kompaktë dhe
të vendosur sa i  përket
mentalitetit.

RRRRRonaldo?onaldo?onaldo?onaldo?onaldo?
Edhe në këtë këndvësh-

trim, kjo është një rritje në
karrierën time. Në vitet e
fundit kam stërvitur
lojtarë të mëdhenj, këtu
pastaj kalojmë në nivel top-

botëror. Kristiano ka thy-
er shumë rekorde, do të
më pëlqente të thyente të
tjerë rekorde nën
drejtimin tim. Kam stërvi-
tur lojtarin që ka shënuar
më shumë gola në Serie A,
do të më pëlqente të kisha
dy. Do të ishte kënaqësi e
jashtëzakonshme.

Tifozët janë skeptikë?Tifozët janë skeptikë?Tifozët janë skeptikë?Tifozët janë skeptikë?Tifozët janë skeptikë?
Vij gjithmonë me skepti-

cizëm. Tek Empoli në Serie
B, te Napoli, Çelsi dhe tani
te Juve. E drejtë të ketë
pak skepticizëm, por në fu-
tboll njoh një mënyrë të
vetme për ta hequr skepti-
cizmin, të fitoj dhe të bind.

Trashëgimia e Alegrit?Trashëgimia e Alegrit?Trashëgimia e Alegrit?Trashëgimia e Alegrit?Trashëgimia e Alegrit?
Alegri la një trashëgimi

të rëndë. Ishte e vështirë të
përballeshe me të edhe
mentalisht. E dimë që të fi-
tosh atë që ka fituar ai ësh-
të e vështirë. Ka bërë një
rrugëtim të jashtëzakon-
shëm dhe do të më
pëlqente të shikoja te
skuadra atë që u ka dhënë
Masimiliano Alegri, ndosh-
ta edhe të qëndrosh gjysmë
ore në vështirësi dhe pastaj
në dhjetë minuta të fitosh
ndeshjen. Mua më ka
ndodhur rrallë dhe është
diçka e madhe.

Si përSi përSi përSi përSi përmirësohet Jmirësohet Jmirësohet Jmirësohet Jmirësohet Juvja?uvja?uvja?uvja?uvja?
Nuk bëhet fjalë për një

repart apo një individ.
Mënyra ime e të bërit fut-
boll është ndryshe, por du-
het të përshtatem dhe të
kuptoj se sa mund t'i për-
shtatet futbolli im kësaj
skuadre. Përndryshe, i bie
të stërvit veten dhe merr
më pak pikë. Duhet të kup-
toj sa mund të bëhet dhe sa
mund të lë në duar të
lojtarëve dhe karakteris-
tikave të tyre. Të shohim
çfarë do të prodhojë, do të
provojmë të vazhdojmë të
fitojmë dhe t'i argëtojmë të
gjithë.

Do të mbetet në Serinë A

Humbi vendin e titullarit,
Berisha drejt Spalit

Pas 3 sezoneve, Etrit
Berisha mund të lar-

gohet nga Atalanta. Port-
ieri kuqezi përjetoi një
vit shumë të vështirë në
Bergamo, ku mes dëmti-
meve dhe formës "shpër-
thyese" të Golinit, pak
nga pak humbi postin e
tij si titullar. Berisha u
transferua nga Lacio tek
Atalanta në verën e vitit
2016, fillimisht në formë
huazimi më pas përfun-
dimisht, me bluzinjtë që vendosën të blejnë kartonin e
portierit shqiptar. Në të dyja sezonet e para, Berisha ishte
protagonist absolut, por këtë vit e vuajti shumë konkur-
rencën e madhe të Golinit, i cili përjetoi një gjysmë sezo-
ni fantastik. Me sa duket, trajneri Gasperini do të vijojë
t'ia besojë portën pikërisht Golinit, fakt i cili po e shtyn
Berishën gjithnjë e më larg Atalantës. Sipas "Sky Sport",
Berisha mund të transferohet te Spal, skuadër e cila ësh-
të vënë në kërkim të një portieri, pasi Viviano është rik-
thyer te Sporting Lisbona. Berisha do të ishte një garanci
për portën e Spal, një ekipi që dëshiron të qëndrojë në
elitën e futbollit italian. Në tri sezone tek Atalanta, Ber-
isha ka zhvilluar 75 ndeshje, duke pësuar 85 gola.

E KONFIRMOJNË NË ISHULL

E bujshme, Junajtid në
gjurmët e Elseid Hysajt

Fillimisht lindi si një
sondazh i radhës, në

kushtet kur Man.Junajtid
është vënë në lëvizje për të
gjetur një anësor. Lajmi se
Elseid Hysaj kishte përfun-
duar në fokusin e "djajve
të kuq" nuk është një
thashethem merkatoje, por
një ide konkrete, me brit-
anikët që e kanë seriozisht
për të transferuar
mbrojtësin e Napolit në
Premier League.  "Sky

Sport" zbulon një pra-
paskenë interesante, e cila
flet shumë mbi këtë trata-
tivë, e cila pritet të marrë
formë të plotë në ditët në
vijim. Objektivi kryesor i
trajnerit Solskjaer ishte
Aaron Van-Bisaka, anësori
i Kristal Palace. Oferta e
parë zyrtare prej 50 mil-

ionë eurosh është refuzuar
në mënyrë kategorike nga
Palace,  duke bërë që
Junajtid të ndryshojë des-
tinacion, duke kthyer vësh-
trimin nga Hysaj. Futbollis-
ti shqiptar plotëson kush-
tet që kërkon trajneri Sol-
skjaer, i aftë të luajë në të
dy krahët, i balancuar në

lojë dhe një futbollist, i
cili  ka një rendimet
shumë të kënaqshëm. Një
tjetër plus në këtë trata-
tivë është dhe vlera e kar-
tonit të Hysajt, presiden-
ti De Laurentis mund të
jetë i kënaqur edhe me
20-25 milionë euro. Për
Hysajn, Premier League
do të ishte një eksperi-
encë e jashtëzakonshme,
aq më tepër të luajë për
një klub si Man.Junajtid.

JO VETËM MILANI

Edhe Bolonja interesohet
për Emanuele Ndojn

E m a n u e l e
Ndoj është

një nga lojtarët që
do ta lërë
Breshian për sh-
kak të raporteve
shumë të këqija
mes presidentit
Çelino dhe agjen-
tin të tij, Mario
Xhufredit, që ësh-
të njëkohësisht
edhe menaxheri i
Elseid Hysajt dhe
shumë lojtarëve
të tjerë. Sipas asaj
që raporton
"Brescia Oggi", e
ardhmja e tij
pritet që ngjy-
roset kuqezi,
duke qenë se Milani i Xhampaolos është vënë në gjur-
mët e mesfushorit të Kombëtares, me trajnerin e ri, i
cili kërkon të ridizenjojë mesfushën. Por tashmë për
Milanin ka konkurrencë, pasi për Ndojn është intere-
suar dhe Bolonja. Mbetet për t'u parë tashmë se ku do
vijojë karrierën 22-vjeçari.
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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. E bardhë ajo Moby Dick.
5. Fillojnë amplifikimin.
7. Eshtë vit që parashikohet.
10. Mbyllin pamjen.
11. U printe jeniçerëve.
13. Thurman aktore.
14. Një reaksion në provëz.
16. Një sport me brez të zi.
19. Në fund të fundit.
20. Janë në gjyq.
23. I është hequr të dënuarit.
24. Eshtë shahu i fundit
25. Janë fletë trëndafili.
27. Kufizojë një metër.
28. Tregojnë pallate në miniaturë.
29. Një fjalë pa shkak.
30. Janë përllogaritje.
32. Mbyllin një dritare.
33. Të parat në muzg.

HORIZONTAL
1. Niven që qe aktor.
5. Little... kryeqyteti i Arkansas.
7. Janë tek në lakër.
10. Nuk ka akoma një bebe.
11. Kufizojnë katete.
12. Penn aktor.
13. Hector që shkroi Pa familje.
15. Thahen me bonifikime.
18. Mbyllin takimin.
19. Ndërmarrje Industriale Mat.
21. Mbyllen me epilog.
23. Tregohen indiferentë dhe aspak të gjallë.
25. Ishin sandalet e lëkurëkuqve.
27. Njëlloj për latinët.
30. Eshtë vend si Katari.
31. Pupi regjisor.
32. Janë strehat e çobanëve.
33. Eshtë centrali si Chernobyl.

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

34. Me të nxjerrin një letër.
35. Janë me ngjyra të tilla si tunxhi.
37. Toromani balerinë.
39. Inicialet e Reitman regjisor.
40. Fillojnë politikën.
42. Një piktor si Antonio Ligabue.
44. Diftong në dietë.
46. Një lind në kokë.
48. Kush ka... do të pijë.
49. Punojnë në galeri.
52. Fillojnë titrat.
53. Mund të jetë ekspres.
54. Mund të skadojë.

VERTIKAL

1. Ishte titulli i Hiro Hitos.
2. Ekberg aktore.
3. Eshtë skuadra.
4. Dy asa.

5. Binjaket në klasa.
6. Qe duhet sajdisur.
7. Nuk i bihet me kokë.
8. Sharif aktor.
9. Janë organet e taksave.
12. Me Haensel në përrallat e vëllezërve
Grimm.
15. Vihen për të mbyllur.
17. Janë vegla.
18. Eshtë medalja e të parit.
21. I dhimbset frikacakut.
22. Mund të jetë mbi xhiro.
26. Eshtë llahtar.
28. Janë inate të akumuluara
30. Eshtë vëlla i gruas.
31. Një tip për të këcyer.
33. Edoard piktor.
36. Lumë në Francë.
38. Janë djemtë e... nënës.
41. Lindi Akilin.
43. Kodi i celularit.
45. Mbledh baskët separatistë
47. Një ështrë edhe Egjeu.
49. Fillojnë një metodë.
50. Dy anët e një neni.
51. Fillojnë ofensivën.

- Çdo njeri është i dhënë
pas një diçkaje dhe sa më e
rëndësishme të jetë ajo
"diçka" sa më e madhe, aq
më e çmuar është jeta e
njeriut.

- Askush s'mund të
lavdërohet se do të mund të
jetonte edhe pa njerëz.

- Kush nuk di të bekojë,
duhet të mësojë të mallkojë.

- Kujdesuni të ndëshkoni të
metat tuaja, që të mos
ndëshkoheni nga ato.

ZBAVITJE

- Udhën e humbe që e humbe, por as të
ecësh më nuk di.
- Ndonjëherë njerëzit hedhin diçka të
mirë për diçka më të mirë, për të
zbuluar më vonë se e mira ishte mjaft e
mirë, dhe më e mira ende nuk ka
ardhur.

- Frutat e tua u poqën, por ti sje pjekur
për frutat e tua.
- Ai që të ka lënduar ishte ose më i
fortë ose më i dobët se ti. Nëse ai ishte
më i dobët, ndjej keqardhje për atë.
Nëse ishte më i fortë, ndjej keqrdhje
për veten tënde.

35. Fillojnë një argument.
36. Të parat në stadium

37. Mund të sjellin shi.
38. Kështu fillon Odisea.
39. Një mund të jetë emërore.
42. Thirrej edhe kështu Persefo-
ni.
44. Ai dhe ajo.
45. E ka lënë atë që s'ka fuqi
48. Para es Salaam.
49. Ylli i Londrës.
50. Eshtë syzë... në komo.

VERTIKALI
1. Hyskja aktor.
2. Kush e thotë lutet.
3. Një tis mjegulle.
4. Maiden që këndojnë.
5. Gjysmë rekord.
6. Antonio skulptor i famshëm.
7. David regjisor.
8. Janë brinjë në skuadër.
9. Ruan në kufij.
12. Mban mikrofonin.
14. Janë edhe ato të fytyrës.
16. Quheshin edhe Eumenide.

17. Demek pa kufij.
20. Mund të jetë atomike.
22. Qyteti i përjetshëm.
24. Kitara e Ravi Shankar.
25. Janë katrore në sipërfaqe.
26. Një fjalë si gjoja.
28. Pak daktilografi
29. Eshtë si divan.
31. Një pjesv e amerikanëve.
32. Bernhardt që qe aktore.
34. Eshtë infeksion në veshë.
38. Një mund të jetë unik
40. Gjysma e sasisë.
41. Pak marramendëse.
43. Eshtë dhomë.
45. Fillojnë takimin.
46. Në fund majtas.
47. Të fundit në manastir.
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