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Pas nënshkrimit të marrëveshjes së aleatëve të 
opozitës, kreu i Partisë Republikane Fatmir Mediu 
në një dalje për media e cilësoi rezistencën opozi-
tare si një mënyrë për të luftuar padrejtësinë.  Sipas 
Mediut, marrëdhënia e re e opozitës është një de-
tyrë qytetarë për të penguar zgjedhje farse apo edhe 
shkatërrimin e institucioneve të vendit. “Benjamin 
Franklin thoshte që kur padrejtësia bëhet ligj, re-
zistenca është detyrë. Padyshim kjo marrëdhënie  
e opozitës sot është një detyre qytetare për të pen-
guar zgjedhje farse, shkatërrimin e opozitariz-
mit dhe institucioneve kushtetuese të vendit. Ne si 
opozitë kemi këtu përpara sot në këtë marrëdhën-
je një raport të ri politik, po edhe një raport të ri el-
ektoral. Është institucializimi i zgjedhjeve për të 
mos lejuar zgjedhje të manipuluar, shkatërrimin e 
institucioneve. Mendoj që është e drejta e çdo poli-

tikani për të siguruar të drejtën kushtetuese qyte-
tarëve shqiptarë për të zgjedhur dhe për t’u zg-
jedhur. Zgjedhje do ketë vetëm kur qytetarët të 
mundësojnë zgjedhje të lira dhe të ndershme.  Kjo 
është e vetmja mënyrë për të siguruar zgjedhje të 
ndershme.”-tha Mediu.

Edhe kreu i LZHK-s, Dashamir Shehi pas 
pak firmosjes së marrëveshjes me PD dhe 
aleatët e tjerë ka për mediat, ku është shpre-
hur se harku opozitar po zgjerohet çdo ditë. 
“Kjo është thelbi i marrëveshjes. E rëndë-
sishme është që harku opozitar po zgjero-
het me parti, me njerëz dhe me ide që na ka 
munguar me kohë. Ne urojmë që kushdo që 
merr në betejën si opozitarë, kush merr pjesë 
si fasadë e qeverisë, nuk ka vlerë. Nga kjo 
pikëpamje do regjistrohen këta të tjerë. Po 
regjistrohen partitë një ditë para se të regjis-
trohet lista. Kolegët që futen në parti të bëjnë 
opozitarin. Është rishkruar që do rishkruhet 
dhe reforma që mendojmë ne është 360 
gradë. Sigurisht sistemi kushtetues duhet të 
balancojmë pushtetet, dhe në një farë mënyre 

këto janë këmbët që e mbajnë këtë marrëve-
shje. Kufizim mandatesh dhe luftë definitive 
grupeve të armatosura financiare. Qytetari 
ka mbetur vetëm, duke mbetur vetëm është i 
trishtuar dhe merr valixhen dhe ikën jashtë.”- 
u shpreh Shehi.

Firmoset marrëveshja 
e koalicionit të partive 
aleate: Zgjedhje të lira 
pa kryeministrin Rama
Partia Demokratike ka firmo-

sur diten e djeshme një mar-
rëveshje me 10 pika për kri-
jimin e koalicionit opozitar 

me aleatët e saj. Firmosja e marrëve-
shjeve do të jetë e veçantë për secilën 
nga partitë aleate të PD-së. Një nga 
pikat e kësaj marrëveshje koalicio-
ni është zhvillimi i zgjedhjeve pa Edi 
Ramën kryeministër, por përmes një 
qeverie tranzitore, që do të garantojë 
zgjedhje të lira e të ndershme dhe do 
t’i hapë rrugë drejtësisë për të ndësh-
kuar ata politikanë që janë faktuar se 
kanë blerë zgjedhjet. Disa nga par-
titë nënshkruese të kësaj marrëveshje 
janë: Lëvizja Socialiste për Integrim 
(LSI) e Monika Kryemadhit, Partia 
Republikane e Fatmir Mediut, Lëviz-
ja për Zhvillim Kombëtar e Dasham-
ir Shehit, Partia për Drejtësi dhe 
Unitet e Shpëtim Idrizit, Partia Bash-
kimi për të Drejtat e Njeriut eVangjel 
Dules, Partia Agrare Ambientaliste e 
Agron Dukës, Partia Demokristiane 
e Nard Ndokës. I pari që vuri firmën 
mbi dokumentin e marrëveshjes ishte 
Fatmir Mediu i PR-së, i cili tha se 
koalicioni kishte për qëllim mos le-
jimin e zgjedhjeve të manipuluara. 

Marrëveshja e koalicionit opozitar 
ka 10 pika: Krijimi i një koalicioni të 
bashkuar opozitar qytetar për zgjedh-
jet e ardhshme në vend. Partitë nën-
shkruese të këtij koalicioni do të reg-
jistrohen në zgjedhje vetëm pasi të 

jenë krijuar kushtet për zgjedhje të 
lira dhe të ndershm.  Rruga e vetme 
për krijimin e zgjedhjeve të lira është 
një qeveri tranzitore me mandat të 
posaçëm. Partitë e koalicionit opozi-
tar nuk do të lexojnë asnjë farse el-
ektorale. Pamundësimi i zgjedhjeve 
farse të diktuara nga pakti i Ramës 
me krimin. Rikonfirmojmë vullnetin 
tone se BE është rruga e vetme për 

ti dhënë fund tranzicionit. Angazho-
hemi për një marrëveshje për çlir-
imin e ekonomisë nga oligarkia. An-
gazhohemi për lufte pa kompromis 
ndaj krimit të organizuar. Mbësht-
esim liritë dhe të drejtat themelore 
të qytetareve të cilët dhunohen nga 
veprimet arbitrare te institucioneve 
shtetërore. Angazhohemi për çdo 
individ apo parti te identifikuar si 
opozitare. 

Në marrëveshjen e PD thekso-
het se duke qënë se Shqipëria ndod-
het në kushtet e rritjes së varfërisë 
ekstreme dhe papunësisë, si dhe 
pasigurisë për jetën dhe pronën, gjë 
që ka sjellë braktisjen e Shqipërisë 
nga një numër jashtëzakonisht i 
lartë i qytetarëve shqiptarë. “Mung-
esës së vëmendjes nga Qeveria ndaj 
problemeve të përditshme të qytet-
arëve dhe mungesës së reformave, 

që garantojnë qeverisjen në interes 
të qytetarëve.  Rrënimit ekonomik 
të vendit për llogari të oligarkëve, 
të lidhur me Qeverinë, që përfitojnë 
fonde financiare në mënyrë abuzive, 
duke asgjesuar konkurencën e lirë 
dhe duke penguar investimet e hua-
ja në vend, që janë motorr punësi-
mi; Pasojat që sjell minimi i pari-
meve për zgjedhje të lira dhe të 
ndershme për jetën e qytetarëve 
shqiptarë, proceset demokratike në 
vend, funksionimin demokratik të 
institucioneve dhe procesin e inte-
grimit europian” –thuhet në mar-
rëveshjen të kualicionit opozitar. 
Gjithashtu theksohet se në Partitë 
nënshkruese të këtij Koalicioni do 
të regjistrohen në zgjedhje vetëm 
pasi të jenë krijuar kushtet për zg-

jedhje të lira dhe të ndershme. 
“Rruga e vetme për të garantu-
ar zgjedhjet e lira dhe të ndershme 
është formimi i një Qeverie Tran-
zitore me mandat të posaçëm për: 
Kthimin e legjitimitetit politik të 
qeverisjes në vend nëpërmjet zg-
jedhjeve të parakohshme parlamen-
tare. Përgatitjen e zgjedhjeve të lira 
dhe të ndershme parlamentare dhe 
vendore në Shqipëri. Realizimin e 
reformës zgjedhore dhe ndjekjen e 
zbatimit të saj, me fokus të veçantë 
shkëputjen e lidhjes mes politikës 
dhe krimit, luftën ndaj fenomen-
it masiv të blerjes së votave, intimi-
dimit kriminal mbi zgjedhësit, si 
dhe eleminimin e pabarazisë mes 
partive politike pjesëmarrëse në zg-
jedhje” – thuhet ne deklaratë. 

Pas nënshkrimit të marrëvesh-
jes së koalicionit opozitar të PD 
së bashku me partitë aleate, rea-
gon edhe kryeministri Edi Rama. 
Rama e ka cilësuar këtë kualicion 
një vetëvrasje politike. Kreu i 
Qeverisë thekson se humbësit 
nuk do e marrin peng vendin. 
“Pas djegies së mandateve, koali-

cioni kundër zgjedhjeve një tjetër 
formë e padëgjuar vetëvrasjeje 
politike! Humbësit kronikë janë 
peng i dëshpërimit të tyre, po 
Shqipërinë s’e marrin dot peng.
Zgjedhjet as ndalen as shtyhen. 
Në 30 qershor qytetarët do fla-
sin me votë në çdo bashki” shtoi 
Rama.

Rama: Tjetër vetëvrasje politike

Politikë

Koalicioni opozitar

Mediu: Detyrë qytetare 
për të penguar farsën

Dashamir Shehi: Kufizim mandatesh dhe luftë 
definitive grupeve të armatosura financiare

Marrëveshja PD-LSI

Marrëveshja PD-PAA

Edi Rama

Fatmir Mediu Dashamir Shehi
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faqeve
“Kryeministri Edi Rama nuk mund të 
tentojë të përsërisë Ramiz Alinë e vitit 
1991 që u fut në zgjedhje në 1991 me 
Partinë e Punës dhe me Bashkimet Pro-
fesionale”- kështu u shpreh kreu i PDIU, 
Shpëtim Idrizi në një prononcim për me-
diat, pas firmosjes së marrëveshjes së 
bashkëpunimit me PD. Idrizi apeloi par-
titë opozitare të mos bëhen pjesë e kësaj 
farse elektorale. “Opozita dhe mazhoran-
ca duhet të jenë pjesë aktive e sistemit, 
opozita është garante e pluralizmit. Por 
në kushtet e kapjes së shtetit, të ekono-
misë, kapjes së gjyqësorit, në kohën që 
ne po kërkojmë që të kemi zgjedhje të 
lira dhe të ndershme, në po shohim që 
kjo mazhorancë kërkon që jo vetëm te 
emërojë opozitën, por edhe Parlamen-
tin e ka kthyer si teatër kukullash, dhe 
kryeministri duket si drejtor i teatrit të 

kukullave. Kjo është demokracia, sepse 
nuk mund të tentojë të përsërisë Ram-
iz Alinë e vitit 1991 që u fut në zgjedh-
je në 1991 me Partinë e Punës dhe me 
Bashkimet Profesionale. Si forca politike 
opozitare mos vrapojmë të regjistrohemi 
për tu bërë pjesë e farsës elektorale por të 
bashkohemi për ti dhënë Shqipërisë një 
zgjidhje politike”.- u shpreh Idrizi.

Idrizi: Rama si Ramiz Alia, në 
zgjedhje me Bashkimet Profesionale

Me ngjyra bardhë e zi e sheh edhe 
kreu i PDK-së, Nard Ndoka situ-
atën politike ku ndodhet vendi. Fill 
pasi firmosi marrëveshjen për kri-
jimin e një koalicioni opozitar, i gat-
shëm të hyjë në zgjedhje, vetëm nëse 
largohet Rama si kryeministër, Ndo-
ka tha se pikërisht me këtë akt të fir-
mos sot, Lulzim Basha po i jep jetë 
krijimit të një ekipi kombëtar. “Është 
një moment i rëndësishëm, pasi e 
kemi të përcaktuar një datë të zgjedh-

jeve lokale nga Presidenti. 30 qer-
shori është një moment i rëndësishëm 
ku ose do të triumfojnë vlerat reale të 
demokracisë që mazhoranca të kup-
tojë që rregullat e lojës vendosen nga 
dy palët. Unë e falënderova edhe lid-
erin e opozitës zotin Basha për fa-
tin që ka ruajtur mozaikun e vlerave 
të përfaqësimit të së djathtës, ndryshe 
nga Rama që ndodhet i vetmuar. Ka 
thirrur ca parti për koalicion, ca i ka 
blerë”,- tha Ndoka.

Ndoka: Basha po krijon ekipin 
kombëtar, hyjmë në zgjedhje 
vetëm nëse largohet Rama

Politikë

Kreu i Partisë Demokratike pas fir-
mosjes së koaliciont opozitar me 
aleatët e saj dhe me LSI-në tha se 
“betimi” kryesor është mosleji-
mi i mbajtjes së zgjedhjeve farsë. 
Kryedemokrati para mediave thek-
soi se kushti i vetëm i panegoci-
ueshëm është krijimi i një qeverie 
tranzitore pa Edi Ramën kryemi-
nistër. Gjithashtu Basha tha se në vi-
jim numri i atyre që do t’i bashko-
hen koalicionit opozitar do të rritet 
ndërsa theksoi se misioni i shpalo-
sur është kombëtar. Lideri i selisë 
blu shtoi se ky mision i ndërmar-
rë nga fronti opozitar ka për qëllim 
ndëshkimin e krimit elektoral dhe 
garantimin e zgjedhjeve të lira për 
të gjithë shqiptarët. “PD ka përfun-
duar paraditen e sotme nënshkrimin 
e marrëveshjes së koalicioni poli-
tik dhe qytetar. Në orët në vijim ky 
koalicion do të zgjerohet edhe më tej 
dhe është i hapur për të gjithë, duke 
i dhënë fund krimit. Kurrë më nuk 

do të pranojmë një proces zgjedhor 
kukull të interesave të oligarkisë. Do 
të angazhohemi fuqimisht që përmes  
aksionit të zhvillojmë zgjedhje të lira 
dhe të ndershme. Për këtë është e do-
mosdoshme ndëshkimin e krimit el-
ektoral, që prodhoi një qeveri krimi-
nale. Zgjedhje farsë në Shqipëri nuk 
do të këtë. Nuk do të këtë zgjedh-
je pa u  ndëshkuar krimi. Pakti dhe 
marrëveshja opozitare nuk është 
thjesht një konfirmi i maxhorancës 

së re, politike, morale dhe nu-
merike, por një mision më i madh, 
një mision kombëtar. Për t’i dhënë 
fund tranzicionit dhe për të diktuar 
rregulla  së bashku me sovranin. 
Ndalja e krizës ekonomike dhe 
shfrytëzimin e pasurive të vendit 
tonë për të sjellë mirëqenie dhe sig-
uri për të gjithë qytetarët. Hapi i pa-
negociueshëm, është largimi i ak-
torit të krimit dhe krijimi i një qeverie 
tranzitore” –theksoi Basha.

Basha: Zgjedhje farse në Shqipëri 
nuk do të ketë, largim të Edi Ramës

Kryetraja e LSI Monika Kryema-
dhi ka folur pas firmosjes se mar-
rëveshjes per koalicionin opozitar.

Ajo bërë thirrje për zgjedh-
je të lira dhe të ndershme. ‘Vo-
time kanë bërë gjithë diktatorët’, 
tha ajo. “Shqiptarët duhet të jenë 
të garantuar që të zgjedhin atë që 
duan. Kjo marrëveshje është fla-
muri i shpresës për shqiptarët për 
të rinjtë e të rejat dhe për të gjithe 
ata që duan të ndertojnë të ardh-
men e tyre në Shqipëri. Ky është 
një koalicion përballë një shteti të 
kapur. Edi Rama është telekoman-
da e krimit të organizuar” -tha krye-
tarja e LSI. Ajo ka theksuar se ak-
sionit opozitar i shtohet një element 
shumë i rëndësishëm për të gjithë 
skeptikët e opozitës. “Tashmë kanë 
strategjinë, platformën dhe alterna-
tivën e opozitës, është shumë e qa-
rtë, ju do të njiheni menjëherë mbas 
kësaj, vjen si rezultat i gjithë kësaj 
axhendë opozitare e mirëorganizuar 
prej 1 viti, e cila përfundon sot në 

nënshkrimin e një koalicioni të për-
bashkët opozitar përballë, një shteti 
të kapur nga krimi i organizuar, e 
cila garanton mbi të gjitha zgjedh-
je të lira dhe të ndershme. Them zg-
jedhje sepse votime ka bërë edhe 
Enver Hoxha, kanë bërë të gjithë 
diktatorët, por popujt nuk kanë zg-
jedhur kurrë, prandaj në Shqipëri 
do të ketë vetëm zgjedhje të lira e të 
ndershme ku shqiptarët janë të ga-
rantuar që të zgjedhin atë që duan 
dhe për atë që dëshirojnë t’i drejtojë 
dhe t’i udhëheqë. Përsa i përket të 

gjithë procesit dhe aksionit opozitar 
sigurisht që kjo marrëveshje është 
flamuri i shpresës për shqiptarët, 
për të rinjtë dhe të rejat dhe për të 
gjithë ata, të cilët duan të ndërto-
jnë të ardhmen e tyre dhe famil-
jen e tyre në Shqipëri. Shqipëria 
është shtepia e shqiptarëve dhe 
duke qenë shtëpia e shqiptarëve, 
ne kemi për detyrë që t’iu garanto-
jmë shqiptarëve të gjithë infrastruk-
turën, të gjithë sistemin për ta ndër-
tuar të ardhmen e tyre në Shqipëri” 
–nënvizoi Kryemadhi.

Kryemadhi: Edi Rama është telekomanda e krimit 
të organizuar. Shqipëria është shtëpia e shqiptarëve

Kreu i Partisë Bashkimi për të Dre-
jtat e Njeriut, Vangjel Dule ka folur 
për mediat pas nënshkrimit të mar-
rëveshjes për formimin e koalicion-
it opozitar. Ai tha se ky është hapi 
i parë dhe i pandalshëm i opozitës, 
i cili do të synojnë arritjen e thel-
bit të demokracisë ku qytetarët të 
zgjedhin lirshëm përmes votës së 
lirë. Gjithashtu ai theksoi se sa më 
shumë Edi Rama të qëndrojë në 
pushtet, aq më shumë do të shtohen 
kostot për familjet e të gjithë 
shqiptarëve. “Dëshirojmë të thek-

sojmë se: Zhvillimet politike në 
vendin tonë kalojnë tani në një stad 
të ri cilësor. Kemi një artikulim të 

qartë, të cilat shkojnë përtej objek-
tivave partiake dhe prekin thelbin e 
arritjes së demokracisë  funksionale 
dhe të së drejtës. Në këto momente, 
kur kemi këtë artikulim të qartë 
opozitar, kemi mbështetjen tonë ma-
sive tek qytetarët. Është momenti që 
t’i drejtohemi ndërgjegjes popullore. 
Edi Rama çdo sekondë që rri më 
tepër në pushtet është një kosto më 
tepër pëe familjet tona. Qytetarët refl-
ektoni, e keqja është e përbashkët për 
të gjithë ne. Zgjedhjet pa qytetarët 
nuk kanë kuptim.”, tha ai.

Dule: Rama në pushtet, kosto për shqiptarët

Marrëveshja PD-PR

Marrëveshja PD-PBDNJ

Shpëtim Idrizi

Lulzim Basha

Monika Kryemadhi

Vangjel Dule
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Diten e djeshme ka skaduar 
afati për regjistrimin e partive 
politike në zgjedhje. Kodi 
Zgjedhor ka parashikuar 

që partitë politike mund të regjistrohen 
pranë Komisionit Qendror të Zgjedh-
jeve, jo më vonë se 70 ditë nga data e zg-
jedhjeve. Në nenin 64 të Kodit Zgjedhor 
specifikohet afati, ku theksohet se: “Çdo 
parti politike duhet të paraqesë kërkesën 
për t’u regjistruar si subjekt zgjedhor 
në KQZ, jo më vonë se 70 ditë përpara 
datës së zgjedhjeve”. Presidenti Meta ka 
dekretuar si datë për mbajtjen e zgjedh-
jeve vendore 30 qershorin dhe sipas përl-
logaritjes së Kodit Zgjedhor, afati i fun-
dit i subjekteve zgjedhore për t’u bërë 
pjesë e procesit elektoral ishte 21 pril-
li. Duke qenë se 21 prilli ishte ditë pushi-
mi zyrtar, ky afat u shty për ditën e sotme 
deri në orën 24:00. Vetë Komisioni Qen-
dror i Zgjedhjeve ka parashikuar të zh-
villojë sot një mbledhje, ku në rendin e 
ditës ka regjistrimin e 9 partive politike 
për zgjedhjet e 30 qershorit. Sipas njoft-
imit të KQZ-së, pritet që në garë të fu-
ten edhe parti të tjera të vogla si “Partia 
e Reformave Demokratike Shqiptare”; 
“Partia Demokracia Sociale” e Paskal 
Milos; “Partia e Pajtimit Kombëtar”; 
“Partia Socialpunëtore Shqiptare”; “Par-
tia Ligj dhe Drejtësi”; “Partia Fryma e 
Re Demokratike”; “Partia Aleanca Kuq e 
Zi”; “Partia Lista e Barabartë”. Deri më 
tani janë regjistruar në KQZ 34 parti mes 
tyre edhe tre ish-aleatë të PD. Gjithse-
si, pritet që ditën e sotme në KQZ të pa-
raqiten edhe kërkesa të tjera për subjek-
tet zgjedhore që kërkojnë të jenë garuese 
në zgjedhje. Kodi Zgjedhor ka parashi-
kuar një afat tjetër kohor për regjistrim-
in e koalicioneve në zgjedhje që mund të 
jetë edhe mundësia e fundit për partitë që 
nuk kanë mundur të paraqiten në kohë 

pranë KQZ-së. Neni 65 i Kodit Zgjedhor 
flet për regjistrimin e koalicioneve në zg-
jedhje ku thuhet se: “Dy ose më shumë 
parti politike të regjistruara si subjekte 
zgjedhore në KQZ, sipas nenit 64 të këtij 
Kodi, mund të regjistrohen në KQZ si 
koalicion zgjedhor në shkallë vendi, jo 
më vonë se 60 ditë përpara datës së zg-
jedhjeve. Partia politike pjesëmarrëse në 
një koalicion nuk mund të marrë pjesë 
në një koalicion tjetër dhe as të paraqesë 
kandidatë apo listë shumemërore kan-
didatësh jashtë koalicionit ku ajo bën 
pjesë”. Kësisoj, sipas kësaj pike, afati i 
fundit për t’u regjistruar është dita e parë 
e muajit maj që edhe kjo përkon në kal-
endarin e festave zyrtare.

KQZ u jep mandatin e 
deputetit 3 kandidatëve të PD

Komisioni Qendror Zgjedhor i ka 
dhënë mandatin e deputetit 3 kandi-

datëve të tjerë që vijnë  nga lista e Partisë 
Demokratike. KQZ i dha mandatin Zef 
Shtjefnit dhe Nikolin Strakës nga qarku 
Shkodër dhe Artur Roshit qarku Tiranë. 
Kujtojmë që në Kuvend, pas dorëzimit të 
mandateve të opozitës dhe zëvendësim-
it me kandidatët e tjerë plotësues të listës 
pasuese numri i deputetëve shkon në 
110. 79 deputetë vijnë nga mazhoranca, 
14 nga LSI dhe 17 nga PD.

Regjistrohet në Gjykatë 
Bindja Demokratike

Në Gjykatën e Tiranës mbërriti dje 
kërkesa për regjistrimin e Partisë më të 
re në vend, të dalë nga opozita, Bind-
ja Demokratike.. Ky regsjitrim ka ka-
pur një kohë rekord, ku brenda 5 orëve  
parti “BD” u miratua dhe regjistrua në 
regjistrin e partive nga Gjykata e Ti-
ranës. Fill brenda një dite, Patozi arriti të 
mbledhë plot 4 mijë firma! Kjo proce-

durë jashtëzakonisht e shpejtë dëshmon 
se gjykata ka qenë në shërbim të zotit Pa-
tozi për të ligjëruar partinë e tij, pa zbat-
uar procedurat dhe standardet ligjore. Në 
zbatim të Kushtetutës dhe të ligjit, pas 
dorëzimit të kërkesës nga personat e in-
teresuar për të krijuar një parti, Gjyka-
ta duhet të shqyrtojë, formalisht dhe në 
thelb, përmbajtjen e statutit dhe të do-
kumentave të tjerë të propozimit, bren-

da 30 ditëve nga paraqitja e kërkesës. 
Pjesë e shqyrtimit gjuhësor duhet të jetë 
edhe verifikimi i ekzistencës dhe org-
jinalitetit të firmave të 3 mijë anëtarëve 
themelues. Ligji përcakton se për çdo 
anëtar themelues duhet të tregohen emri, 
mbiemri, numri personal i identifikim-
it, vendbanimi. Dhe nuk besoj s ekëto 
ndodhën për 5 orë!

Pas regjistrimit në Gjykatë partia më 
e re politike është regjistruar edhe pranë 
KQZ, për të marrë pjesë në zgjedhjet e 
30 qershorit. Deri tani kemi mësuar se 
partia do ketë bord drejtues i përbërë nga 
6 anëtar ku koordinator i bordit drejtues 
do jetë Astrit Patozi. 

Patozi: Vetëm ide, jo pronë apo biznes
Pak pas regjistrimit të partisë Bind-

ja Demokratike në Gjykatë, ka reaguar 
edhe kryetari i saj, ish-deputeti demokrat 
Astrit Patozi. Patozi e ka cilësuar partinë 
vetëm ide, jo pronë apo biznes. Ai sqar-
oi edhe arsyet e shfaqjes së kësaj partie të 
re në skenën politike. “Bindja Demokra-
tike është frymë dhe alternativë e re, në 
një shoqëri, ku monopoli partitokratik 
po vret konkurrencën dhe ka kufizuar li-
rinë e zgjedhjes për qytetarët. Ne jemi të 
bindur se Shqipëria po vuan pasojat e një 
polarizimi politik, që e ka zanafillën tek 
vrasja e demokracisë brenda dy partive 
të mëdha dhe tek konsolidimi i një sis-
temi mbytës, që garanton palët rivale për 
mosndëshkueshmëri dhe mbijetesë poli-
tike, kundër çdo projekti të ri. Ne jemi të 
bindur se Shqipëria sot po vuan pasojat e 
një polarizimi politik, që e ka zanafillën 
tek vrasja e demokracisë brenda dy par-
tive të mëdha dhe tek konsolidimi i një 
sistemi mbytës, që garanton palët ri-
vale për mosndëshkueshmëri dhe mbi-
jetesë politike, kundër çdo projekti të 
ri.”- nënvizoi Patozi.

Zgjedhjet e 30 Qershorit

PS ka mbledhur diten e djeshme 
grupin parlamentar nën dre-
jtimin e kreut të tij, Taulant Bal-
la, në mungesë të kryeministrit 
Edi Rama. Në fjalën para depu-
tetëve socialistë, Balla ka kërkuar 
prej tyre më shumë angazhim e 
të jenë më prezentë në zonat el-
ektorale. Kreu i grupit parlam-
entar të PS, ka kërkuar përgatit-
je e dhe kontakte me elektoratin 
në funksion të pergatitjeve për zg-
jedhjet lokale. Në mbledhje depu-
teti Bashkim Fino ka kërkuar ri-
shikimin e pagave për oficerët e 

policisë gjyqësore. Sipas Finos, 
me pagat e reja, policët gjyqësore 
marrin paga më të larta se Presi-
denti. Kërkesë e cila nuk u pranua 
nga kolegët e tij në mbledhjen 
e grupit parlamentar. Sakaq PS 
pritet të mbledhë nesër në 18:00, 
kryesinë e përgjithshme për cësht-
jet zgjedhore. Mësohet se javën 
e parë të muajit maj, PS do të 
mbledhë Asamblenë Kombëtare, 
nga ku do të zyrtarizojë emrat e 
kandidatëve që do të garojnë në zg-
jedhjet vendore të 30 qershorit për 
kryetarë të bashkive në vend.

Mbledhja e Grupi Parlamentar 
të PS-së. Fino: Rishikimi i pagave 
për oficerët e policisë gjyqësore

Skadon afati i regjistrimit të partive në zgjedhjet 
lokale, Bindja Demokratike regjistrim rekord

Ambasadori i OSBE-së në Tiranë, 
Berdard Borchardt ka zhvilluar një 
takim me partitë  e vogla. Gjatë 
takimit, Borchardt ka folur lidhur me 
datën e zgjedhjeve, pra 30 Qershorin. 
Ai ka kërkuar nga partitë të gjejnë zg-
jidhje për situatën politike, duke qenë 
se na ndajnë pak muaj nga zgjedhjet. 
“Partitë të gjejnë zgjidhje për situatën 
politike. Kemi një datë zgjedhjesh, 
ajo është 30 Qershori”-është shprehur 
ai. Takimi erdhi pas marrëveshjes së 
PD me aleatët e saj për krijimin e një 
koalicion të Bashkuar Opozitar  për 
zgjedhjet e ardhshme në vend.

Ambasadori i OSBE-së, 
Borchardt: Palët të gjejnë 
një zgjidhje për 30 qershorin

Politikë

Astrit Patozi

Mbledhje e KQZ

Bashkim Fino Berdard Borchardt
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Meta takon zv.Presidentin e PE-së: Mirënjohje për 
mbështetjen që i jepni Shqipërisë për integrimin
Presidenti Ilir Meta priti dje në një 
takim Zëvendës Presidentin e Par-
lamentit Europian dhe eurodepute-
tin e Lëvizjes 5 Yjet (Movimento 
5 Stelle), Fabio Massimo Castal-
do. Kreu i Shtetit e falënderoi z. 
Castaldo për angazhimin e tij lid-
hur me forcimin e mëtejshëm të 
marrëdhënieve të shkëlqyera mes 
Shqipërisë dhe Italisë. Presidenti 
shprehu gjithashtu mirënjohjen për 
mbështetjen e fortë që Italia dhe 
Parlamenti Europian i kanë dhënë 

procesit të integrimit të Shqipërisë 
në Bashkimin Europian. Zëvendës 
Presidenti i PE  e siguroi Kreun 
e Shtetit shqiptar për mbështet-
jen e tij dhe të Italisë në këtë pro-
ces. Lidhur më këtë takim në një 
postim në rrjetin social “face-
book”, Presidenti Meta komen-
toi duke pohuar:  I gëzuar të takoja 
sot Zëvendës Presidentin e Parla-
mentit Europian dhe eurodeputetin 
e “Lëvizjes 5 Yjet”, z.Fabio Mas-
simo Castaldo, me të cilin ndamë 

bindjen për forcimin e mëtejshëm 
të marrëdhënieve të shkëlqyera 
mes Shqipërisë dhe Italisë.  Më 
siguroi për mbështetje në proces-
in e anëtarësimit të vendin tonë në 
Bashkimin Europian”. 

Emërimi
Ndërkohë Presidenti Meta po 

dje dekretoi emërimin e mbasadorit 
tonë në  Mbretërinë e Spanjës.  “Në 
mbështetje të nenit 92, shkronja 
“dh” dhe nenit 93 të Kushtetutës, 

me propozim të Kryeministrit, D 
e k r e t o j: Z. Gazmend Barbul-
lushi, emërohet në detyrën e amba-
sadorit të Jashtëzakonshëm dhe Fu-
qiplotë të Republikës së Shqipërisë 
në Mbretërinë e Spanjës, rezident, 
si dhe ambasador i Jashtëzakon-
shëm dhe Fuqiplotë i Republikës 
së Shqipërisë në Mbretërinë e Ma-
rokut, në Republikën Islamike të 
Mauritanisë si edhe në Principatën 
e Andorrës, jorezident”, thuhej në 
njoftimin e Presidencës. 

Politikë

Ish-kreu i Grupit Parlamentar të 
LSI-së, Petrit Vasili komentoi 
dje partinë më të re që u regjis-
trua në limitet kohore për zg-

jedhjet vendore të 30 Qershorit. Në 
një intervistë për ‘Fax News’, Vasi-
li tha se partia e Patozit nuk është 
asgjë më shumë se sa një parti në 
dorën e Ramës.  “Për punët e Edi 
Ramës pyesni Edi Ramën. Të gji-
tha këto që më pyete, këto pata-
tet e kalbura, kjo parti, janë depu-
tetët e tij, është partia e tij, pyesni 
Edi Ramën. E keni mjaft të thjeshtë 
megjithëse nuk besoj që keni jetuar 
në atë kohë, merrni dhe shikoni se 
ç’i ndodhi Ramiz Alizë në ’91-ish 
me bashkimet profesionale dhe me 
historitë e tjera. Këto janë bashkime 
profesionale këto deputetët e rinj, 
kjo partia, që edhe për nga emri du-
het ta dijë Edi Rama se është stili i 
tij. Sa e zgjidhi hallin Ramiz Alia 
në atë kohë, aq do ta zgjidhë edhe 
ky. Ju e dini fatin e Ramiz Alizë, 
partia e tij humbi në mënyrë katast-
rofike, ai vetë iku nga pushteti, për-
fundoi edhe në burg dhe demokra-
cia bëri rrugën e saj. Ky është në 
atë situatë, edhe fati është i njëjtë”, 
deklaroi ai. Më tej lidhur me partitë 
që janë regjistruar për zgjedhjet, 

Vasili tha se kemi të bëjmë me një 
shaka të madhe. “Këtu procesi poli-
tik dhe zgjedhor është rrënuar dhe 

duhet të rikthehet për të ndërtuar 
shkallë pas shkalle atë dëmtim që 
Rilindja i ka bërë shtetit, që është 

një nga dëmtimet më të mëdha që 
shteti shqiptar mund të ketë pësuar 
ndonjëherë”. 

Zgjedhjet
I pyetur nëse do ketë zgjedhje lo-

cale  në 30 Qershor, ish-deputeti i 
LSI u përgjigj duke pohuar: “ Me 
kryehajdutin Edi Rama që të bëjmë 
ujkun për bari. Ai që vodhi në 2017-
n, që e mori vesh gjithë Shqipëria se 
si bliheshin votat, sepse dosjen 339, 
ato zbardhjet besoj ju i keni tani. Ju 
e patë një reportazh të RAI-t, ku in-
tervistuesi thoshte: Siç i kemi blerë 
votat në zgjedhjet e kaluara, do t’i 
blejmë edhe në këto zgjedhje. Tani 
ky do t’i administrojë zgjedhjet? 
Administratori i zgjedhjeve është 
ky. Çdo bëjmë ne? Do riciklojmë të 
njëjtat zgjedhje? Do shikojmë ha-
jdutllëkun dhe pastaj do fillojmë ta 
komentojnë dy vjet? Jo, është koha 
për ta ndalur sot”. 

Por si do shkohetderi tek Qever-
ia tranzitore?! Vasili theksoi se një 
parti që do të sillet sikur shtetin dhe 
qytetarin e ka pronë të sajën, ka 
fund të pashmangshëm, nuk e du-
ron, e asgjëson pluralizmi. “Po pse 
ju pandehni që kjo Shqipëria, pro-
cesi politik, mënyra se si zhvillo-

hen ngjarjet, këto janë pronë e Edi 
Ramës? Pronë e një partie ka ekzis-
tuar në Shqipëri në kohën kur sun-
donte Partia e Punës dhe politika 
ishte pronë e një partie dhe qytetarët 
ishin pronë e një partie, sepse ju e 
dini votohej një parti me 99.99 për 
qind. Ju duket qesharake, por ne të 
gjithë kemi hedhur votën tonë te ky 
99.99 për qindësh. Nuk jemi më në 

91-shin. Jemi ndarë nga prona e një 
partie.  Zgjedhjet në Shqipëri janë 
damkosur si zgjedhje të vjedhura. 
Jo sipas nesh, e keni në raportin më 
të fundit të DASH, qartë fare, që në 
hyrje. Thënë e gjithë, çdo të thotë? 
Do të thotë që kjo do të marrë përg-
jigje. Askush prej nesh nuk do zg-
jedhje të padrejta”, tha ai. 

Ish-presidenti Bujar Nishani para-
lajmëroi përshkallëzim të aksion-
it opozitar dhe mosbindje civile. 
“Nuk bëhet fjalë për të bllokuar zg-
jedhjet por për të mos lejuar një 
farsë elektorale. Hapi i parë ishte 
pikërisht ky, moslejimi i regjistrim-
it formal të partive opozitare për tu 
bërë pjesë e farsës elektorale. Mo-
menti i dytë vijon aksioni opozitar 

që ka nisur prej kohësh ku aktori 
kryesor është populli opozitar, re-
volta qytetare. Ne kemi armët 
politike në dorë dhe armët poli-
tike do ti shfrytëzojmë. Armët 
politike janë fokusuar kryesisht te 
protestat, do të vinë duke u për-
shkallëzuar në gjithë vendin. Do 
të ketë akte masive të mosbindjes 
civile të qytetarëve shqiptarë. Jam 

i bindur që asnjë aventurier, kus-
hdo që të jetë ai, nuk do të ketë 
kurajon e motivimin për të injoru-
ar shumicën e dërmuese të qyte-
tarëve sot”, tha ai në intervistën 
e mbrëmjes në RTV Ora.  Duke 
komentuar deklaratën e Ramës 
në facebook ku e cilësoi bojko-
tin e zgjedhjeve nga opozita një 
vetëvrasje politike, Nishani po-

hoi: “Është një Kryeministër që 
asnjëherë nuk ka qenë konseguent 
në qëndrimet e tij politike dhe jam 
i bindur që përballë presionit pop-
ullor, kjo është një betejë politike jo 
betejë në luftë, por nëse e shohim 
në retrospektivë asnjëherë drejtuesit 
dhe pushtetarët autoritarë nuk kanë 
triumfuar dot përballë masës së 
madhe”. 

Nishani paralajmëron akte masive të mosbindjes civile: Rama duhet të largohet!

Bindja Demokratike?! Vasili: Për punët e Ramës 
pyesni Ramën. Si do shkojmë deri te qeveria tranzitore

Flet ish-kreu i grupit të LSI-së

Meta me zv.Presidentin e PE-së

Petrit Vasili

Bujar Nishani
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Kryetarja e LRI, Floi-
da Kërpaçi në një in-
tervistë për gazetën 
“Standard” ka thek-

suar se protesta e 11 majit do të 
ketë pjesmarrje masive prej të rin-
jve dhe qëndrueshmëri e palëkun-
dur e qytetarëve deri në realizimin 
e kërkesave. “Kjo lëvizje për ndry-
shim nuk ka të bëjë me partitë 
opozitare por me nevojën e pop-
ullit shqiptar, e shtetit shqiptar 
30-vjeçar tashmë në tranzicion ”, 
shtoi Kërpaçi. Ndërsa ka komentuar 
vendimi e parlamentit të Holandës 
për rikthimin e regjimit të vizave 
për shtetasit shqiptar, ajo nënviz-
oi se është një lajm shumë i hidhur. 
“ Kjo për vetë faktin sepse një votim 
në mazhorancë të thellë në Parla-
mentin Holandes për rikthimin e 
vizave parashikon një votë refuzue-
së në qershor të Holandës për çel-
jen e negociatave të Shqipërisë me 
BE”– tha ish deputetja e LSI. 

Intervistoi: Ermelinda Ndoja

Çfarë pritet të ndodhë në 
protestat në vazhdim, ku me 
11 maj është paralajmëruar 
protesta kombëtare? 

Pjesmarrje masive prej të rin-
jve dhe qëndrueshmëri e palëkun-
dur e qytetarëve deri në realizimin 
e kërkesave. Kjo lëvizje për ndry-
shim nuk ka të bëjë me partitë 
opozitare por me nevojën e pop-
ullit shqiptar, e shtetit shqiptar 
30-vjeçar tashmë në tranzicion, 
që të mbyllë kapitullin e pushtet-
it të papërgjegjshëm që pi gjakun 
e qytetarëve dhe ridimensionimi 
i përfaqësimit qytetar për tu për-
faqësuar sa më denjësisht zëri dhe 
interesat e shoqërisë në organet 
vendimmarrëse.

Vendimi final i PD-LSI 
është se s’ka zgjedhje pa u 

plotësuar kushtet për qeveri 
tranzitore. Si do të veprojë LSI-
ja nëse zgjedhjet mbahen më 30 
qershor?

Fronti Opozitar e ka bërë pub-
lik vendimin për të pamundësuar 
mbajtje të zgjedhjeve farsë. Edhe 
në diktaturë kanë votuar qytetarët 
por nuk kanë zgjedhur. Unë be-
soj se shqiptarët dhe brezi i ri kanë 
nevojë ti jepet fund zgjedhjeve të 
manipuluara përmes krimit të or-

ganizuar apo duke përdorur ad-
ministratën publike në zgjedhje. 
Për të arritur standartet e vendeve 
të Bashkimit Evropian, Shqipëria 
kandidate për çeljen e negociatave 
ka nevojë për zgjedhje që prodho-
jnë përfaqësues të interesit real të 
qytetarëve dhe jo thjesht zgjedh-
je formale ku mandatin e rrëmben 
i forti, krimineli apo ata që janë të 
sponsorizuar nga bota e errët e të 
paligjshmëve.

Si e komentoni nxitjen 
dhe thirrjen që Ambasada 
Amerikane dha për cilindo 
kandidatë që të regjistrohen në 
zgjedhjet lokale?

Më 28 mars 2019 Departamen-
ti amerikan i Shtetit i dorëzoi Kon-
gresit raportin vjetor për strateg-
jinë e luftës ndërkombëtare kundër 
narkotikëve dhe pastrimit të parave. 
Raporti i Departamentit Amerikan 
të Shtetit e cilëson Shqipërinë si një 
bazë operacionale për organizatat e 

krimit të organizuar që operojnë në 
Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në 
Europë, në Lindjen e Mesme dhe 
në Amerikën e Jugut. Gjithashtu 
raporti i DASH thotë se korrupsioni 
i shtrirë në të gjitha fushat e jetës ka 
cënuar trajektoren pozitive që pritej 
të ecte reforma në drejtësi. Një re-
formë prej të cilës pritej të merrte 
jetë dhe shpresa e brezit të ri për një 
Shqipëri më të mirë ku brezi i ri do 
të jetojë e punojë;dhe jo të emigro-
jë. Unë e mirëkuptoj gjuhën publike 
diplomatike, por raporti i DASH 
konfirmoi shqetësimet e ngritu-
ra nga opozita për situatën e kap-
jes së shtetit nga krimi dhe mbyt-
jen e demokracisë nga rilindja, ndaj 
besoj se edhe vetë diplomatët janë 
të interesuar që të gjitha këto çësht-
je të mësipërme të rregullohen. E 
vetmja zgjidhje për vendin është 
qeveri tranzitore,që garanton zg-
jedhje të lira e të ndershme pa ndik-
imin e krimit.

Holanda e mori vendimin për 
kthimin e vizave për shqiptarët 
por vulën e vë BE-ja. A rrezikon 
Shqipëria të kthehen në një vend 
të izoluar? 

Vendimi i parlamentit të 
Holandës për rikthimin e regjim-
it të vizave për shtetasit shqiptar 
është një lajm shumë i hidhur. Kjo 
për vetë faktin sepse një votim 
në mazhorancë të thellë në Par-
lamentin Holandes për rikthimin 
e vizave parashikon një votë re-
fuzuesë në qershor të Holandës 
për çeljen e negociatave të 
Shqipërisë me BE. Me Edi Ramën 
dhe partneritetin e tij me krimin 
Shqipëria ka njohur vetëm izolim 
dhe jo hapje drejt botës. Ikja e ke-
saj qeverie, rrezimi i ketij sistemi 
kriminal e te korruptuar, janë pre-
rogativa te pakapercyeshme per 
ëndrrën 29 vjecare te popullit 
shqiptar për t’u bërë pjesë e Bash-
kimit Evropian. 

Sa janë plotësuar kërkesat 
e studentëve që nga protestat e 
janarit?

Pakti për universitetin është 
mashtrimi i Rilindjes. Qever-
ia e Edi Ramës i ka lënë në baltë 
të rinjtë, studentët mbi të gjitha, 
pasi i ka lënë pa arsim cilësor dhe 
më kritikja pa mundësi punësi-
mi. Tregohet qartë nga veprimet e 
saj që rinia për ta nuk është prior-
itet dhe e vetmja alternative që u 
ofrohet është ose futja në rrugën 
e errët të punëve të kriminalitet-
it ose emigrimi.  LSI është partia e 
të rinjve dhe ne jemi te angazhuar 
të ofrojmë për rininë arsim cilësor 
dhe vende pune për punësim të 
mirëpaguar që rinia ta shohi të ar-
dhmen në Shqipëri e të mos ketë 
nevojë të emigrojë.Me largimin e 
Edi Ramës e qeverisë së tij,rinia 
shqiptare përmes programit të LSI 
do të ketë mbështetje pa kufi për të 
ndërtuar të ardhmen këtu ku kanë 
shtëpinë e tyre, familjen e tyre. 

Kryetarja e LRI-së

“E vetmja zgjidhje për vendin është qeveri tranzitore, që 
garanton zgjedhje të lira e të ndershme pa ndikimin e krimit”

Politikë

 Floida Kërpaçi: Fronti Opozitar do pamundësojë mbajtjen e zgjedhjeve farsë në 30 Qershor

Kriza politike dhe koalicioni opozitar, 
Basha pret ambasadorin e BE-së
Kryetari i Partisë Demokratike 
Lulzim Basha është takuar këtë 
pasdite në zyrën e tij me ambasa-
dorin e BE-së, Luigi Soreca. Edhe 
pse një takim i mbyllur për mediat, 
në qendër të diskutimeve duket se 
ka qenë kriza politike në vend, ku 
opozita prej afro dy muajsh ka dje-

gur mandatet dhe ka paralajmëru-
ar se nuk do të shkojë në zgjedhje 
me Edi Ramën kryeministër. Taki-
mi vjen vetëm pak orë pas zyrta-
rizimit të koalicionit opozitar i cili 
vendosi 10 pika ku në qendër janë 
zgjedhjet e lira. Një nga pikat më 
të rëndësishme të marrëveshjes së 

këtij koalicioni është që “Partitë 
nënshkruese të këtij koalicioni do të 
regjistrohen në zgjedhje vetëm pasi 
të jenë krijuar kushtet për zgjedh-
je  të lira dhe të ndershme”, çka tr-
egon edhe njëherë vendosmërinë e 
opozitës për të mos hyrë në zgjedh-
je me Ramën.

Floida Kërpaçi

Basha - Soreca
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Policia e Shtetit sjell deta-
je nga arrestimi i të riut Ble-
dar Ibrahimi 28 vjeç, i cili 
konsiderohet si një person 

me rrezikshmëri të lartë shoqërore. 
Operacioni për kapjen e tij u zhvil-
lua nga Drejtoria e Antiterrorit në 
bashkëpunim me Interpol Tirana dhe 
DVP Elbasan. “Në vijim të punës 
për parandalimin e terrorizmit, si dhe 
për kapjen e personave të shpallur 
në kërkim ndërkombëtar për terror-
izëm, strukturat e Drejtorisë së Anti-
terrorit në Policinë e Shtetit, si rezu-
ltat i informacioneve të marra dhe 
punës investigative, organizuan dhe 
finalizuan në bashkëpunim me Inter-
pol Tirana dhe Drejtorinë Vendore 
të Policisë Elbasan, operacionin për 
kapjen e një personi me rrezikshmëri 
të lartë shoqërore. Si rezultat i opera-
cionit, nga agjentët e Antiterroit u bë 

e mundur kapja dhe arrestimi me qël-
lim ekstradimin e shtetasit shqiptar B. 
I., 28 vjeç, banues në Elbasan”, sqar-
oi policia. Arrestimi i këtij shtetasi u 
bë për arsye se Interpol Roma në datë 
15.04.2019 e ka shpallur në kërkim 
ndërkombëtar, mbi bazën e vendimit 
të arrestit të lëshuar nga Prokuroria e 
Republikës Italiane në mars 2019, për 
veprën penale “Pjesëmarrje në organ-
izatë terroriste, parashikuar nga neni 
270 i Kodit Penal italian. Ky per-
son më parë është deportuar nga Ita-
lia si person i rrezikshëm për rendin 
dhe sigurinë publike në Itali, pasi dy-
shohet të jetë i përfshirë me organiza-
ta terroriste në Itali dhe Egjipt. Policia 
shqiptare informoi ditwn e djeshme  
se ka arrestuar Bledar Ibrahimin, 
28 vjeç, person i shpallur në kërkim 
ndërkombëtar, i cili kërkohet nga dre-
jtësia italiane nën dyshimin e përf-
shirjes në akte terroriste. Në lidhje me 
arrestimin e Ibrahimit në Shqipëri, 

kanë shkruar mediat më të rëndë-
sishme italiane si “Rainews.it”, “Il 
giornale” etj. Sipas raportimit të med-
iave të vendit fqinj, Ibrahimi ishte një 
person që kërkohej prej autoriteteve 
në Itali për përfshirje në terrorizëm. 
Në vitin 2016, në shtëpinë e tij në 

Pozzo d’Adda, në brendësi të Milan-
os, ishin gjetur pajisje kompjuterike, 
biseda me militantë islamikë dhe do-
kumente e video që propagandonin 
sulmet e ISIS.Materialet në ngarkim 
të këtij shtetasi, i kaluan Prokurorisë 
për veprime të mëtejshme.

 Arrestimi i këtij shtetasi u bë për arsye se Interpol Roma në datë 15.04.2019 e 
ka shpallur në kërkim ndërkombëtar, mbi bazën e vendimit të arrestit të lëshuar 
nga Prokuroria e Republikës Italiane në mars 2019, për veprën penale “Pjesëmarrje 
në organizatë terroriste, parashikuar nga neni 270 i Kodit Penal italian

Kronikë

Për herë të dytë, prokurorja e shkarkuar 
Rovena Gashi, kërkoi të ketë për-
faqësuese ligjore motrën e vet, gjyqtaren 
Ema Gashi. Kolegji i Posaçëm i Ape-
limit e rrëzoi sërish kërkesën ndërsa 
Gashi kërkoi më shumë kohë që motra 
të japë dorëheqjen si gjyqtare. Proku-
rorja e shkarkuar Rovena Gashi paraqi-
ti një kërkesë të dytë për t’u përfaqësu-
ar në procesin e apelimit të çështjes së 
saj nga e motra, Ema Gashi, e cila është 
njëkohësisht gjyqtare. Në seancën e 23 
prillit, Kolegji i Posaçëm i Apelimit e 
rrëzoi kërkesën për herë të dytë. Në të 
dyja rastet, kolegji gjykoi se gjyqtarët 
dhe prokurorët nuk mund të kryejnë ro-
lin e mbrojtjes. Seanca e së martës u hap 
me kërkesën e Gashit dhe me tërheqjen 
e trupës gjykuese në vendim të ndërm-
jetëm. Pas refuzimit të dytë, Gashi 
kërkoi shtyrje të seancës duke e konsid-
eruar procesin me probleme dhe të par-
regullt. “Kërkoj minimalisht dy javë 
kohë. Kërkojmë kohë që Ema të japë 
dorëheqjen për të bërë të mundur mbro-
jtjen time”, u shpreh ndër të tjera proku-
rorja Gashi. Ndërkohë, kryesuesja e 
trupës së KPA, Albana Shtylla i tërhoqi 
vëmendjen gjyqtares Ema Gashi që të 
mos i jepte sugjerime motrës së saj, por 
të zhvendosej në vendet e përcaktuara 
për publikun. Trupa u tërhoq sërish për 
të marrë vendim të ndërmjetëm lidhur 
me kërkesën për shtyrje, e cila u pranua. 
Seanca tjetër u përcaktua për datën 6 
maj, ora 10. Gashi u shkarkua nga de-
tyra nga Komisioni i Pavarur i Kuali-
fikimit më 25 korrik 2018, por e ape-
loi vendimin duke argumentuar shkelje. 
Shkaku kryesor i shkarkimit ishte mos 
justifikimi i pasurisë familjare të proku-
rores Gashi dhe bashkëshortit të saj, 
prokurorit Dritan Gina. Rovena Gashi 
dhe Dritan Gina mbanin poste dre-

jtuese në organin e akuzës, gjatë kohës 
që ky institucion drejtohej nga ish-kr-
yeprokurori Adriatik Llalla, por të dy u 
ulën në detyrë menjëherë pas zgjedh-
jes së Arta Markut në krye të Prokuror-
isë në dhjetor 2017. Pas uljes në detyrë, 
Gashi dhe Gina i kundërshtuan vendi-
met e Markut në gjykatë, duke i cilësu-
ar ato të kundraligjshme. Pretendimet e 
tyre u rrëzuan respektivisht nga Gjyka-
ta e Durrësit dhe Gjykata Administra-
tive e Tiranës, duke lënë në fuqi vendi-
met e kryeprokurores. Po ashtu Kolegji 
i Posaçëm i Apelimit, rrëzoi një kërk-
esë të çiftit kundër vendimit për pezul-
limin e tyre. Megjithatë pasi Gashi ishte 
shkarkuar nga KPK, Gjykata Adminis-
trative e Apelit rrëzoi vendimin e Mar-
kut për pezullimin e tyre nga detyra. 
Gashi dhe Gina po ashtu ishin nën he-
tim për “fshehje të pasurisë” dhe ish-
in pezulluar me urdhër të Prokurores së 
Përgjithshme të Përkohshme, Arta Mar-
ku. Çifti i cilësoi akuzat si hakmarrje 
personale të Markut, pas padive që ata 
bënë më herët kundër saj. BIRN mësoi 
se më kërkesë të Prokurorisë së Fierit 
dhe me miratimin e Gjykatës së Rrethit 
Gjyqësor Fier, çështja penale ndaj bash-
këshortëve Gina-Gashi është pushuar.

Rovena Gashi në KPA, 
e motra do heqë dorë 
si gjyqtare që ta mbrojë

Disa ditë pasi një punëtor humbi jetën 
në guroren e Malit të Tomorrit, ka nisur 
procedimi penal për teknikun e firmës. 
Besnik Kanani, 36 vjeç nga fshati 
Fushë-Peshtan i Poliçanit humbi jetën të 
dielën në një aksident në punë, në fsha-
tin Dëvri të Tomorrit. Kanani humbi 
jetën, pas rrëzimit të kamionit të mbin-
garkuar me gurë gëlqeror, në afërsi të 
fshatit Dëvri, në malin e Tomorrit. Ba-
bai i 2 fëmijëve punonte në një nga kan-
tierët e nxjerrjes së gurit gëlqeror të 
mermerizuar (pllakave të mermerit). Si-
pas policisë së Beratit, ngjarja u klasi-
fikua si aksidentale, ndërkohë që ditën 
e djeshme u bw e ditur se ka nisur pro-
cedimi penal për teknikun e firmës, 
ku ishte i punësuar 36-vjeçari Besnik 
Kanani. Burime të Drejtorisë së Poli-
cisë së Qarkut të Beratit bëjnë me dije 
se ka nisur procedimi penal për Vang-
jel Demirin,77 vjeç nga Tirana, tekniku 
i Kantierit të nxjerrjes së Gurit Gëlqeror 

të Mermerizuar, ku edhe ishte i punësu-
ar Kanani. Tekniku, mësohet se punon-
te me kohë të pjesshme pranë kësaj 
firme, ndërkohë që do të procedohet pe-
nalisht në gjendje të lirë për veprën pe-
nale “shkelje e rregullave të mbrojt-
jes në punë”. 36-vjeçari,Besnik Kanani 
banor i fshatit Fushë-Peshtan, punon-
te prej vitesh si shofer në këtë firmë 
për transportimin e gurëve, ku hum-
bi edhe jetën. Prej gati një viti aktiv-
iteti i nxjerrjes së gurit dekorativ dhe 
atij gëlqeror të mermerizuar në ma-
lin Tomor, është ndaluar me urdhër 
të Minisrit të Mjedisit Blendi Klo-
si, për “krim mjedisor”, por siç duket 
disa prej firmave kanë fituar çështjet 
ligjore me Ministrinë në Gjykatë dhe 
herë pas here vijojnë punën. Me gjithë 
kontrollet në mal nga Agjencia Rajon-
ale e Mjedisit dhe policia e Beratit, puna 
nuk ka munguar asnjëherë në 3 fshatrat: 
Novaj, Dëvri dhe Nishovë.

Humbi jetën në punë në gurore, 
procedohet tekniku i firmës

Arrestohet terroristi shqiptar 
në Elbasan, bisedonte me 
militantë islamikë, ruante 
video-sulmet e ISIS!

Bledar Ibrahimi

Ministri i Brendshëm i Italisë, 
Mateo Salvini ka reaguar pas ar-
restimit të Bledar Ibrahimit në El-
basan. 28-vjeçari ishte shpallur 
në kërkim nga autoritetet italiane 
nën dyshimin e veprave terroriste. 
Në një postim në Facebook, Sal-
vini ndër të tjera ka falënderuar 
policinë shqiptare për arrestimin, 
ndërsa shton se nuk ka lëshim 
ndaj kriminelëve.

Postimi i Mateo Salvinit:
Bledar Ibrahimi 28 vjeç u ar-

restua në Shqipëri, pasi kërko-
hej për terrorizëm ndërkombëtar. 
Në shtëpinë e tij në Milano janë 
gjetur pajisje kompjuterike, gjur-
më të kontakteve me fundamen-
talistët islamikë dhe dokumente e 
video që lavdëronin xhihadin is-
lamik. Hetuesit dhe policia jonë 
ka bërë një punë të shkëlqyer. 
Gjithashtu falënderoj policinë e 
Tiranës për punën mjaft të mirë. 
Asnjë lëshim ndaj kriminelëve 
dhe fanatikëve të cilët na sjellin 
luftë në shtëpinë tonë.

Arrestimi i Bledar Ibrahimit, 
reagon ministri italian: Asnjë 
lëshim ndaj kriminelëve!

Mateo Salvini

Arrestimi i Bledar Ibrahimit

Rovena Gashi
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Vetëm pak orë pasi 
iu vunë prangat, me 
dyshimet si një prej 
bashkëpunëtorëve të 

grupit të dhunshëm kriminal që 
realizoi megagrabitjen ne pistën 
e Rinasit, Alkond Bengasi vendo-
si të thyejë heshtjen dhe tregojë 
shokët. Në këtë mënyrë, 34-vje-
cari nga Elbasani, kushëri i të 
shumëkërkuarit Klement Çala, fitoi 
statusin e dëshmitarit të drejtësisë, 
duke ndihmuar grupin e hetimit për 
identifikimin e autorëve të grabitjes 
spektakolare të 9 prillit. Burime 
të besuara thanë se ai u rrëfeu 
hetuesve se kushëriri i tij Klement 
Çala dhe Admir Murataj, kishin 
shkuar në servisin ku ai punonte 
dhe i kishin kërkuar të modifikonte 
furgonin me mbishkrimin “hetimi 
tatimor”, që u përdor nga banda për 
të realizuar grabitjen spektakolare. 
I veshur tashmë me statusin e të 
mbrojturit, Bengasi mësohet të ketë 
rrëfyer edhe për rolet që personat e 
tjerë, kishin brenda grupit krimi-
nal. Dëshmia e tij konsiderohet një 
provë e fortë për hetuesit, krahas 
gjurmëve të shumta që u gjendën 
në furgonin që u përdor në ngjarje, 
pranë të cilit mbeti i vrarë me një 
plumb në kokë, Admir Murataj. Të 
njëjtin qëndrim, i dyshuari për gra-
bitje me armë në kuadër të grupit 
të strukturuar kriminal, mbajti edhe 
në gjykatën për Krime të Rënda, ku 
në një seancë me dyer të mbyllura, 
u njoh me masën e sigurisë “arrest 
me burg”. Ai refuzoi të mbrohej me 

Dy javë nga grabitja spektakolare 
në Aeroportin e Rinasit, vihet 

në pranga një prej autorëve që hyri 
në pistë Oltion Veseli dhe tre bash-
këpunëtorë të grupit të strukturuar 
kriminal Alkond Bengasi, Saimir 
Çela dhe Renaldo Sula. Oltion 
Veseli, i vënë në pranga një ditë më 
parë, si bashkëpunëtor i supergrabit-
jes në Rinas, është personi i veshur 
komando që gjendet në pistën e 
aeroportit pranë avionit të linjës Ti-
ranë Vienë në momentin e grabitjes 
më 9 prill. Veseli është personi i 
veshur si komando dhe që kërcënon 
me kallashnikov, ndërsa pranë tij 
është Admir Muratajt gjithashtu i 
maskuar. Sipas të dhënave, Veseli 

Imami ‘komando’ i gabritjes në Rinas, i arrestuar për terrorizëm
në vitet 2000 ka qënë ne Jemen me 
studime, me pas ka shkuar ne Af-
ganistan dhe më pas eshte arrestuar 
nga amerikanët për terrorizëm. Ai u 
arrestua në 2005 nga trupat amer-
ikane gjatë një operacioni kundër 
talebanëve në Afganistan. Veseli u 
riatdhesua në 25 qershor të 2006. 
38-vejcari Veseli ishte vetëshapllur 
imam i xhamisë në Krujë. I arrestu-
ari Oltion Veseli nga Fushë Kruja, 
është kushëri me Ernest e Dash 
Kupën, të dënuar nga drejtësia për 
grabitjen e blindave në rrugën e 
Rinasit në 2017. I arrestuari tjetër 
Alkond Bengasi, është kushëri me 
Klement Calën, ndërsa dy të tjerët  
Saimir Çela, Renaldo Sula njihen 

si njerëzit e tij të besuar. Klement 
Çala, që njihet si personazh tejet i 
rrezikshëm jeton në arrati qëprej 
2013, krahas krimeve të kryera më 
herët, në Shqipëri e Greqi, është i 
dyshuar tashmë edhe për grabitjen e 
9 prillit dhe mendohet të ketë patur 
rol kryesor. Çala njihej për lidhjen e 
fortë me Admir Muratajn, që mbeti 
i vrarë pas grabitjes së dhunshme në 
aeroportin pasi janë arratisur sëbash-
ku nga burgu i Trikallasë në Greqi. 
Klement Çala, nuk është i vetmi 
nga familja në telashe të mëdha. Në 
kërkim është shpallur edhe vëllai i 
tij, Eldi Çala. Listës së të kërkuarve 
i shtohen edhe dy persona të tjerë, 
emrat e të cilëve nuk bëhen publik.

I pesti i arrestuar

Bengasi bashkëpunon me drejtësinë, 
rrëfen rolin e personave në grupin 
kriminal që grabiti në Rinas

 I veshur tashmë me statusin e të mbrojturit, Bengasi mësohet të ketë rrëfyer edhe për rolet 
që personat e tjerë, kishin brenda grupit kriminal. Dëshmia e tij konsiderohet një provë e fortë 
për hetuesit, krahas gjurmëve të shumta që u gjendën në furgonin që u përdor në ngjarje

avokatin e zgjedhur nga të afërmit, 
me argumentin  se nuk kishte para 
për ta paguar, ndaj gjykata i caktoi 
një mbrojtës kryesisht. Të mërkurën 
para gjykatës do të dalë Oltion 
Veseli nga Fushë Kruja, kushëri me 
Dash Kupën i arrestuar më herët si 
pjesë e grupit të Admir Murataj, që 
realizoi grabitjen e 9 shkurtit 2017, 
i cili dyshohet të jetë një prej per-
sonave të armatosur që hyri brenda 
pistës së aeroportit. Veseli ishte nën 
vëzhgimin e sektorit trë antiterrorit, 
për shkak se ishte deportuar vite 
më parë nga vendet e botës arabe, 
ku ishte përfshirë në konflikt të 
armatosur. Por pavarësisht kësaj, 

asgjë nuk e pengoi të përfshihej në 
grabitjen e Rinasit. Bashkë me të, 
me masën e sigurisë do të njihen 
edhe dy miqtë e të shumëkërkuarit 
Çala, Renaldo Sula dhe Saim-
ir Cela. Policia vijon të jetë në 
kërkim të Klement Calës, person 
me rekorde të theksuara kriminale 
në fushën e grabitrjes në Shqipëri 
e Greqi, si dhe vëllait të tij, Eldi 
Çala, i cili mori me qira servisin 
ku dhe filloi realizimi i planit të 
grabitjes. Mësohet se i arrestuari 
i pestë  është Elton Pikli, 32 vjeç 
nga Kruja dhe është arrestuar teksa 
tentonte të largohej drejt Bullgarisë. 
Pikli punonte  si kasap në qytetin 

e tij. 32-vjeçari Pikli ka qenë edhe 
kandidat për këshilltar bashkiak 
në Bashkinë e Krujës në zgjedhjet 
vendore të vitit 2011,”.

Kush janë pesë të arrestuarit?
I arrestuari Oltion Veseli nga 

Fushë Kruja, është kushëri me 
Ernest e Dash Kupën, të dënuar nga 
drejtësia për grabitjen e blindave në 
rrugën e Rinasit në 2017. I arrestuari 
tjetër Alkond Bengasi, është kushëri 
me Klement Calën, ndërsa dy të 
tjerët Saimir Çela, Renaldo Sula 
njihen si njerëzit e tij të besuar. Kle-
ment Çala, që njihet si personazh te-
jet i rrezikshëm jeton në arrati qëprej 

2013, krahas krimeve të kryera më 
herët, në Shqipëri e Greqi, është i 
dyshuar tashmë edhe për grabitjen e 
9 prillit dhe mendohet të ketë patur 
rol kryesor. Çala njihej për lidhjen e 
fortë me Admir Muratajn, që mbeti 
i vrarë pas grabitjes së dhunshme në 
aeroportin pasi janë arratisur sëbash-
ku nga burgu i Trikallasë në Greqi. 
Klement Çala, nuk është i vetmi 
nga familja në telashe të mëdha. Në 
kërkim është shpallur edhe vëllai i 
tij, Eldi Çala. 

Personii  pestë i  arrestuar është 
Elton Pikli , 32 vjeç nga Kruja dhe 
është arrestuar teksa tentonte të 
largohej drejt Bullgarisë. 
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Aktualitet

Gazetarët të cilët ndjekin kronikën kanë vënë re dje  një ndry-
shim në godinën e Drejtorisë së Policisë Tiranë. Shpesh 

herë kamerat e televizioneve instalohen para ndërtesës ku gaze-
tarët raportojnë në lidhje direkte për ngjarje të ndryshme. Me sy 
të lirë ata ndjekin në kohë reale lëvizjet e personave apo mjeteve 
që hyjnë dhe dalin dhe komentojë në bazë të asaj që shikojnë në 
terren madje edhe kur janë ‘live’. Por nga e hëna pati një surprizë 
të papritur për gjithë gazetarët dhe operatorët të pranishëm tek 
Drejtoria e Policisë së Tiranës. Hyrja e Drejtorisë ishte mbuluar 
me një material plastik të bardhë duke penguar totalisht pamjen 
në brendësi të institucionit. Ky ndryshim ka habitur gazetarët, të 
cilët nuk mund të dallojnë asnjë lëvizje me sy të lirë. Nuk dihet 
nëse ky veprim është bërë për çështje teknike apo për të penguar 
gazetarët, që gjithmonë e më shumë po përballen me ‘marifete 
të reja’ për t’i mbajtur sa më larg ngjarjeve.

Policia arreston personin 
e pestë, ish-kandidati për 
këshilltar bashkiak Krujë
Policia e Shtetit ka dhënë detaje të reja për personin e pestë të arrestuar, 

si një prej autorëve të grabitjes së ndodhur më 9 prill në aeroportin e 
Rinasit. Mësohet se i arrestuari është Elton Pikli, 32 vjeç nga Kruja dhe 
është arrestuar teksa tentonte të largohej drejt Bullgarisë. “Në vijim të ve-
primeve të kryera nga një grup i posaçëm hetimor për zbardhjen e ngjar-
jen së datës 09.04.2019 në aeroportin e Rinasit, ju informojmë se mbrëmë 
në mesnatë është kapur dhe ndalur shtetasi E.P., banues në Krujë, i dysh-
uar si një prej autorëve të kësaj ngjarje. Materialet proceduriale i kaluan 
Prokurorisë Pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda Ti-
ranë për veprën penale të ‘Vjedhjes me armë të kryer në bashkëpunim’ 
në kuadër të ‘Grupit të Strukturuar Kriminal’, ‘Mbajtjes pa leje e armëve 
dhe municioneve luftarake’; ‘Vrasje e Punonjësve të Policisë’ e kryer në 
bashkëpunim e mbetur në tentativë”, deklaroi policia. Pikli punonte  si 
kasap në qytetin e tij. 32-vjeçari Pikli ka qenë edhe kandidat për këshilltar 
bashkiak në Bashkinë e Krujës në zgjedhjet vendore të vitit 2011”. Emri 
i Piklit ka dalë gjatë dëshmisë së njërit prej personave të arrestuar.  Më 
herët ai ka qenë i shpallur në kërkim për falsifikim. Me Pikulin, numri i të 
arrestuarve shkon në pesë gjithsej. Deri tani kanë përfunduar në pranga: 
Oltion Veseli, Alkond Bengasi, Renaldo Sula, E. Pikuli dhe Saimir Cela. 
Kujtojmë se gjatë grabitjes mbeti i vrarë Admir Murataj.

Të  dashur miq, vazhdon përp-
jekja për të maskuar grabitjen 

shtetërore të shekullit të dt 9 prill 
në Rinas. Edvini dhe Vasal Ki-
miku i tij, badiguardi i Eskobarit 
dhe narkopolicia, pas njoftimit të 
Klement Çales “ik, zhduku se na 
duhet të akuzohesh në mungesë për 
anëtar kryesor të bandës shtetërore 
që realizoi grabitjen e shekullit 
madje dhe që e dogji 10 milion eurot 
e grabitura”, paraqiten sot para pub-
likut si bashkëpuntore të drejtësisë 
Alkon Bengasin apo Fredi Alizotin 
Bis. Duke e reklamuar si sukses 
spektakolar ata i thanë publikut se 
Bengasi, sikur të ishte truri, u tregoi 
gjithçka për bandën dhe grabitjen, 
Elbasanin dhe Krujën e picërinë, 

Grabitja në Rinas, 
shpallet në kërkim 
ish-polici Hoxha
Ne vijim të hetimeve për grabitjen 

spektakolare të miliona eurove në 
Rinas është shpallur në kërkim edhe 
një person tjeter. Mariglen Hoxha është 
një tjetër person, i cili është shpallur 
në kërkim nga policia, i cili dyshohet 
se është i përfshirë në grabitjen e disa 
miliona eurove në pistën e aeroportit 
të Rinasit, në 9 prill. Emri i ish-efek-
tivit u zbulua nga tabulatet telefonike. 
Dyshohet se ish-polici me origjinë nga 
qytetiti i Elbasanit të ketë ndihmuar me 
oraret e sakta për lëvizjen e dërgesave 
të parave për anëtarët e bandës së 
drejtuar nga Admir Murataj dhe Kle-
ment Çala. Emri i ish-policit Hoxha 
doli edhe në grabitjen e qershorit të 
2016-ës brenda pistës së Rinasit, të 
ideuar dhe realizuar nga personi që 
vijon të jetë ende në kërkim Aleks 
Pepa. Hetimet për Mariglen Hoxhën 
u mbyllën nga Prokuroria e Krimeve 
të Rënda në atë kohë, ndërsa ish-pol-
ici kishte dhënë dorëheqjen vetëm 1 
muaj e gjysmë para se ndodhte, pasi 
nuk kishte pranuar të shkonte në një 
tjetër detyrë. Mes akuzave te ngritura 
eshte dhe vrasja e punonjesve te poli-
cise e mbetur ne tentative.

Berisha; Eureka! Gjendet Fred Alizoti Bis, Alkond Bengasi!

"Bllok” gazetarëve? Policia mbulon papritur institucionin

paçka se sipas tyre ai kishte marrë 
pjesë vetëm në lyerjen me bojë 
në servis të mikrobuzit famoz me 
mbishkrimin policia tatimore. Madje 
e zbuluan Alizotin e dytë nga gjur-
mët e gishtërinjve të tij që u gjetën 
në mikrobuz. Njëlloj si Alizoti, 
bashkëpuntori me gjithë kontributin 
e tij u sigurua me masën arrest me 
burg. Të arrestuarit e tjerë që janë 
viktima të një farse të turpshme 
kriminale mbahen në qeli prej tre 
ditësh pa avokat dhe në terror me 
shpresën se do të pranojnë akuzat 
fallco te Alizotit bis. Turp! Krim! 
Narkoshteti pasi vodhi paratë dhe 
i “dogji” ato, tani vrapon ti mbu-
lojë me koka turku. Ti shporrim, ti 
shporrim, ti shporrim kalbësirat!
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Grabitjet e bankave 
krijojnë pasiguri për 
gjithë sistemin ekonomik

Ngjarjet e shpeshta në 
lidhje me grabitjen e 
vlerave monetare gjatë 
transportit kanë një ko-

sto jo vetëm për bankat, por për të 
gjithë ekonominë, tha Guvernatori 
i Bankës së Shqipërisë për mediat 
dje. Ai sqaroi se Banka e Shqipërisë 
është institucion licencues, dhe si 
e tillë është përgjegjëse për kërk-
esat minimale që bankat kanë për 
ruajtjen e ambienteve të tyre, pra 
në objektet e tyre. Ai shtoi se lid-
hur me transportin e vlerave mon-
etare ka një udhëzim i Ministrisë 

së Brendshme që rregullon trans-
portin e vlerave monetare në as-
pektin e sigurisë, rregullore e cilat 
është forcuar dhe tashmë është në 
fuqi. Sejko tha se, ngjarja e fundit 
ka ndodhur në ambientet e aeropor-
tit dhe jo gjatë transportimit. “Ma-
sat e marra, janë ndryshimet rreg-
ullative për këtë rregullore që ne e 
kemi përforcuar dhe sigurisht që 
përgjegjësia direkte e jona është 
për të monitoruar dhe mbikëqyrur 
zbatimin e kërkesave të sigurisë 
se bankave në ambientet e tyre” 
tha Guvernatori.

Ai sqaroi se, bankat janë të 
mirëkapitalizuara me likuidi-
tet dhe janë të afta për të përbal-
luar situata financiare qoftë edhe 
nga këto humbje apo goditje. “Ajo 
që na shqetëson më shumë ne si 
BSH është përsëritja e këtyre ng-
jarjeve ndikimi negativ në im-
azh, ndikim negativ psikolog-
jik dhe sigurisht nëse ngjarje të 
tilla do të përsëriteshin shumë 
shpesh dhe ndikimi financiar do të 
bëhej shumë problematik dhe do 
të kishte një kosto, jo vetëm për 
sistemin bankar, por për të gjithë 
ekonominë shqiptare” tha Sejko.

Në dijeninë time disa banka e 

kanë pasur GPS (sistem gjurmimi 
i thasëve). Por në këtë rast për ar-
sye teknike, zhvendosjet në aer-
oport, duke kaluar edhe doganën 
kërkon një koordinim shumë in-
stitucional që ngjarje të tilla mos të 
përsëritën me në të ardhmen pasi 
jo vetëm që kanë ndikim financiar 
tek investitorët e huaj, por ndikojnë 
negativisht dhe në imazhin e ven-
dit. Transferimi i parave jashtë ven-
dit është një procedurë normale e 
bankave, të cilat një pjesë të parave 
të lira nga depozituesit (euro, dol-
larë, paund etj.), i vendosin në in-
stitucionet financiare jashtë ven-
dit, si formë alternative e investimit 
dhe për këmbime cash valutore. Ky 
transferim kryhet fizikisht dhe kjo 
është një marrëdhënie që bankat e 
zgjidhin me shoqëritë private të sig-
urisë fizike.

Por Raiffeisen International që 
është korrepondentja me të cilën 
punojnë bankat në Shqipëri, mëso-
het se u ka çuar bankave së fund-
mi një amendim kontrate, ku i njof-
ton se do të rishikojë kushtet e 
sigurimit të transportit të parave 
në udhëtim, çka ka bërë që ende 
të mos zgjidhet çështja e transpor-
tit, ndonëse Austrian Airlines ka 
deklaruar se po rishikon mundësinë 
e rifillimit të transportit të parave 
nga Rinasi drejt Vjenës. Zëdhënës-
ja e Austrian Airlines Tanja Gruber 
tha se po rishikohen masat e sig-
urisë dhe nëse gjithçka do të jetë e 
sigurt, atëherë do të rifillojë shërbi-

mi i transportit cash të parave.  
Ndërkohë, Avni Ponari, CEO i 

Sigal, kompanisë më të madhe të 

sigurimit në vend pohoi se “sig-
urimi i cash në tranzit është një 
produkt i cili është i mbuluar nga 
tregu i sigurimeve kombëtar dhe 
ndërkombëtar”.  Megjithatë, ai 
shtoi se kjo situatë do rrisë prim-
in e sigurimit dhe nga ana tjetër nuk 
është më e lehtë për të gjetur risig-
urues. Ndërkohë, krahas problemit 
të krijuar me transportin e parave, 
që ka bërë që të rritet volumi i val-
utave, pasi bankat nuk janë më të 

 Ngjarjet e shpeshta në lidhje me grabitjen e vlerave monetare 
gjatë transportit kanë një kosto jo vetëm për bankat, por për të gjithë 
ekonominë, tha Guvernatori i Bankës së Shqipërisë për mediat dje

Kostot e jetesës në kryeqytet janë 
rritur në 2019-n në raport me ven-
det e tjera të rajonit. Jetesa në Ti-
ranë tashmë është po aq e shtren-
jtë sa në Beograd dhe pak më e 
lirë në raport me Podgoricën. Të 
dhënat janë marrë nga portali Ex-
patistan.com, i cili krahason kostot 
e jetesës midis qyteteve të ndrys-
hme për individët që lëvizin për ar-
sye punësimi në shtete të tjera. Për 
të përcaktuar kostot e jetesës, por-
tali i ka kategorizuar në 5 grupe: 
ushqim, strehim, veshje, transport, 
kujdes personal dhe argëtim.

Për vitin 2019, Podgorica mbe-

tet qyteti më i shtrenjtë i rajonit. 
Në krahasim me Beogradin dhe Ti-
ranën, kryeqyteti i Malit të Zi është 
vetëm 2% më i shtrenjtë. Atje kus-
hton më shtrenjtë ushqimi, strehi-
mi dhe transporti. Ndryshe nga viti 
2018, Tirana është po aq e shtren-
jtë sa Beogradi, ku më shtrenjtë 
kushtojnë po ashtu ushqimi, strehi-
mi dhe transporti.

Për vitin 2019, Shqipëria është 
më e shtrenjtë se Sarajeva, në të 
cilën një vit më parë jetesa për 
të huajt që zhvendosin atje ishte 
më e shtrenjtë se Tirana. Diferen-
ca në kostot e jetesës në krahasim 

me Tiranën është më e theksuar 
në Shkup dhe në Prishtinë. Shku-
pi është rreth 11% më i lirë se Tira-
na. Sipas portalit, atje kushton më 
shtrenjtë transporti (rreth 3% më 
shtrenjtë) dhe argëtimi rreth 28% 
më shtrenjtë.

Prishtina vijon të mbetet vendi 
më i lirë i Ballkanit Perëndimor. Të 
gjitha kategoritë janë më të lira se 
në Tiranë. Në total kostot e jetesës 
atje 30% më të lira.

Veshjet dhe kujdesi person-
al janë më të shtrenjta në Tiranë 
në krahasim me kryeqytetet e tjera 
të Ballkanit Perëndimor. Në kra-

hasim me Beogradin dhe Shkupin, 
në Tiranë veshjet kushtojnë për-
katësisht 2 dhe 3% më shtrenjtë. 
Në krahasim me Podgoricën, ato 
janë 7% më të shtrenjta, ndërsa 
me Sarajevën rreth 9%. Prishtina 
mbetet kryeqyteti më i lirë për sa 
i përket veshjeve. Në raport me 
Tiranën, diferenca është e madhe, 
pasi të vishesh atje kushton rreth 
75% më lirë. Edhe për kujdes-
in personal, ku bëjnë pjesë tari-
fat e vizitave te doktori, çmimet 
e ilaçeve dhe çmimet e produk-
teve personale, Tirana është më e 
shtrenjtë.

Kostoja e jetës është rritur më shumë në Tiranë nga gjithë rajoni

Ekonomi

Transferimi i parave 
jashtë vendit është një 
procedurë normale e 
bankave, të cilat një 
pjesë të parave të lira 
nga depozituesit (euro, 

dollarë, paund etj.), i 
vendosin në institucio-
net financiare jashtë 
vendit, si formë alterna-
tive e investimit dhe për 
këmbime cash valutore

Në muajt e parë 
të këtij viti, euro 
ka qenë përg-
jithësisht e dobët, 
duke u luhatur 
mes 123 dhe 124 
lekëve

123

Kompania ajrore 
Austrian Airlines e 
ndërpreu shërbimin 
e transportimit të 
parave të bankave nga 
Shqipëria drejt Aus-
trisë në datën 10 prill

10



11    E mërkurë, 24 prill 2019

Drejtoria e Përgjithshme e Ta-
timeve publikoi materialin mbi 
qiranë financiare dhe rregullat 
për t’u zbatuar në rubrikën “Ta-
timet Këshillojnë”. Qiraja financi-
are, rregulla për t’u zbatuar Kon-
trata e qirasë financiare (leasing), 
është një kontratë e cila konsid-
erohet si një qiradhënie për klien-
tin ose qiramarrësin. Kjo kon-
tratë i jep klientit një mundësi 
të thjeshtë blerjeje duke paguar 
një çmim të miratuar, i cili merr 
në konsideratë, pagesat e kry-
era në formën e pagesave peri-
odike. Ky operacion konsiderohet 
si qiradhënie që ndiqet nga shitja 
dhe pronari mund të mos jetë do-
mosdoshmërish ish- qiramarrësi.

Bazuar në ligjin Nr. 9396, 
datë 12.05.2005 “Për qiranë fi-
nanciare”, nëpërmjet një kon-
trate të “Qirasë financiare” krijo-
het një marrëdhënie juridike, sipas 
së cilës qiradhënësi i blen furni-
zuesit një send të përzgjedhur nga 
qiramarrësi pranë furnizuesit dhe 
ia jep atë qiramarrësit për ta për-
dorur për një afat të caktuar, kun-
drejt një çmimi të caktuar në kon-
tratë dhe, me mbarimin e afatit 
të kontratës, qiramarrësi mund ta 
blejë sendin, të vazhdojë ta mbajë 
me qira për një afat tjetër, ose t’ia 
kthejë atë qiradhënësit.

Palët në qiranë financiare janë 
qiradhënësi, qiramarrësi dhe furni-
zuesi. “Qiradhënësi” është perso-
ni juridik që ka dhe ruan të drejtën 
e pronësisë mbi mallin dhe që i jep 
qiramarrësit (individ, person fizik 
ose juridik) të drejtën të mbajë dhe 
të përdorë sendin gjatë afatit të 
kontratës së qirasë, sipas kushteve 
të përcaktuara në kontratë. Qira-
marrësi mund të fitojë të drejtën e 
pronësisë pasi ka mbajtur në për-
dorim sendin gjatë afatit të kon-
tratës së qirasë dhe pasi ka shly-
er të gjitha pagesat e qirasë dhe 
çmimin përfundimtar të blerjes.

Furnizuesi, person fizik ose ju-
ridik, në bazë të kontratës së fur-
nizimit, që lidh me qiradhënësin 

për sendin e përzgjedhur nga qira-
marrësi, në përputhje me përcak-
timet e qiramarrësit dhe me kus-
htet e miratuara prej tij, me anë të 
së cilës qiradhënësi fiton të drejtën 
e pronësisë mbi atë send, i shet qi-
radhënësit sendin që i jepet me 
qira qiramarrësit.

Kujdes!
Bazuar në ligjin Nr. 92/2014, 

datë 24.07.2014 “Për Tatimin mbi 
Vlerën e Shtuar në RSH”, i ndry-
shuar, furnizimi i mallit (sen-
dit) i kryer nga furnizuesi për qi-
radhënësin sipas kontratës së 
furnizimit është furnizim malli. 
Furnizuesi lëshon faturë tatimore 
me TVSH 20% për furnizimin dhe 
TVSH lind mbi vlerën e mallit. 
Qiradhënësi, qoftë ky institucion 
financiar ose bankë, ose jo, kur le-
johet të kryejë veprimtari të qirasë 
financiare, sipas kërkesave të leg-
jislacionit të fushës do të zbatojë 
rregullat siç përcaktohet në vijim:

Qiradhënësi, nëpërmjet një 
kontrate të qirasë financiare, 
që lidhet ndërmjet tij dhe qira-
marrësit i jep me qira financiare 
sendin qiramarrësit. Sipas kësaj 
kontrate përcaktohet afati i për-
dorimit të sendit, përkundrejt pag-
esave periodike, shuma e të cilave 
është sa vlera reale në treg e sen-
dit, por që mbulon investimin e 
qiradhënësit dhe siguron një fitim 
mbi investimin.

Qiradhënësi e regjistron faturën 
e lëshuar nga furnizuesi si blerje 
me TVSH duke e regjistruar për-
katësisht në librin e blerjes dhe ka 
të drejtë të zbresë TVSH-në e shën-
uar në faturë.

Në përputhje me afatin e përcak-
tuar të qirasë financiare, qiradhënë-
si i dorëzon mallin qiramarrësit dhe 
për çdo periudhë mujore i fatu-
ron qiramarrësit pagesat e qirasë. 
Qiraja është në formë pagesash, të 
cilat përllogariten duke vlerësu-
ar edhe normën e amortizimit të 
sendit, të një pjese ose të pjesëve 
thelbësore të tij.

Vlera e tatueshme që shëno-
het në faturën tatimore me TVSH 
është sa vlera e pagesës periodike 
të qirasë, përveç interesit, me 
TVSH 20%. Faturat regjistrohen 
nga qiradhënësi në librin e shit-
jes dhe deklarohen si shitje të tat-
ueshme, sipas periudhave tatimore 
që i takojnë.

Qiramarrësi, kur është person i 
tatueshëm që i nënshtrohet regjim-
it normal të TVSH-së, ushtron të 
drejtën të zbresë TVSH-në e shën-
uar në faturën e qirasë financiare, 
në përputhje me parashikimet e 
kapitullit X të ligjit përsa i përket 
zbritshmërisë së TVSH-së.

Në fund të periudhës së kon-
tratës, nëse qiramarrësi do të ush-
trojë mundësinë e blerjes së mallit 
të përcaktuar në të, qiradhënë-
si lëshon për të një faturë përfun-
dimtare me vlerë të tatueshme për 
vlerën shtesë që duhet të paguajë, 
siç është përcaktuar në kontratë.

Kujdes!
E njëjta procedurë si më sipër 

kryhet në rastin kur qiradhënësi 
e prodhon vetë mallin, me ndrys-
himin që përjashtohet nga skema 
roli i furnizuesit.

Aktiviteti i qirasë financiare 
është i tatueshëm për TVSH-në, 
pavarësisht nga cilësia e person-
it të tatueshëm që e kryen këtë ak-
tivitet. Çdo pagesë e arkëtuar ose 
vlerë e faturuar nga qiradhënë-
si për qiramarrësin mbi baza mu-
jore, përtej vlerës së pagesave 
periodike të qirasë në kuadër të 
kontratës së qirasë financiare, 
konsiderohet element i vlerës së 
tatueshme të pagesave për fur-
nizimin e qirasë financiare dhe si 
element përbërës i vlerës së tat-
ueshme të furnizimit të qirasë fi-
nanciare është e tatueshme me 
TVSH 20%, përveç interesit. 
Faturat e blerjes dhe shitjes për-
katësisht regjistrohen në librin e 
blerjes dhe shitjes dhe deklaro-
hen në periudhën përkatëse në 
deklaratën e TVSH-së.

Qiraja financiare, ja si 
duhet të trajtohet leasing-u

Ekonomi

prirura ta mbledhin atë, sidomos 
frangën dhe paundin (të cilat po 
njohin dhe rënien më të madhe) 
edhe kërkesa për monedha të hua-
ja mbetet e dobët. Aktorët e tre-
gut pohojnë se qarkullimi i parasë 
mbetet i dobët, i ndikuar dhe nga 
situata e paqartë politike.

Nëse kjo situatë vijon, tenden-
ca e tregut mund të jetë për një 
dobësim të mëtejshëm të valutave. 
Në muajt e parë të këtij viti, euro 
ka qenë përgjithësisht e dobët, 
duke u luhatur mes 123 dhe 124 
lekëve, me përjashtim të dy mo-

menteve të shkurtra kur ajo ka 
kërcyer mbi 125 lekë në janar dhe 
në fund të shkurtit.

Grabitja e Rinasit po vijon të 
japë efekte në zhvlerësimin e valu-
tave. Pasi mori veten për disa ditë, 
euro dhe monedhat e tjera kryesore 
i janë rikthyer rënies. Një euro u 
këmbye dje me 123.66 lekë, me 
një rënie prej 0.17 lekësh në kra-
hasim me fundin e javës së kalu-
ar. Dollari ra me 0.14 lekë, ndër-
sa më e fortë ishe rënia e paundit 
britanik dhe frangës zvicerane, 
përkatësisht me 0.39 dhe 0.78 
lekë.  Ekspertët e këmbimit valu-
tor shprehen se valutat po bien për 
shkak të bllokimit të transferimit të 
valutës nga bankat tregtare jashtë 
vendit. Kompania ajrore Austri-
an Airlines e ndërpreu shërbimin e 
transportimit të parave të bankave 
nga Shqipëria drejt Austrisë në 
datën 10 prill, një ditë pas vjedhjes 
në barkun e avionit të një shume 
prej rreth 6.5 milionë eurosh, pasi 
grabitësit arritën të çanin me lehtë-
si perimetrin e aeroportit të vetëm 
ndërkombëtar në vend. Si rrjedho-
jë, pohojnë aktorët e tregut valutor, 
bankat nuk po tërheqin valutë nga 
tregu dhe kjo ka krijuar një tepricë 
të valutës në treg. Sa të zgjidhet ky 
ngërç në treg do të reflektohet një 
lloj amullie.

Grabitja e Rinasit 
po vijon të japë efe-
kte në zhvlerësimin 
e valutave. Pasi mori 
veten për disa ditë, 
euro dhe monedhat e 
tjera kryesore i janë 
rikthyer rënies
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Nurie Koculi është një 
ndër vajzat e para 
shqiptare që njohu 
agresionin komunist 
nëpër qelitë e errëta të 

diktaturës komuniste. Ishte vetëm 
24 vjeç, kur u dënua me burg, si 
“armike e popullit”. Ishte mikeshë 
me Musine Kokalarin, dhe kjo do 
të ishte edhe një ndër akuzat për 
të cilat do të dënohej me pesë vite 
burg. E kishte njohur Musinenë 
në vitin 1943, tek libraria. Nuria 
mbante korespondencë edhe me 
Isuf Luzajn, një ndër emrat e shquar 
shqiptar në fushën e filozofisë, 
gjithashtu i shpallur si “armik i 
popullit”. Nurija do të dënohej 
edhe si lexuese dhe shpërndarëse 
e gazetës “Zëri i Lirisë”. Kur e 
arrestuan, në vitin 1946, Nuria gjeti 
në qeli të tjera vajza e gra intelektu-
ale të shquara si Musine Kokalari, 
Merita Sokoli Tezha, Erifili Bez-
hani, Rita Koçi, Diti Biçaku, Frida 
Sadedini e të tjera.

Nurie Koculi ka ndërruar jetë 
prej disa vitesh, por kujtimet e saj 
vijnë në kujto.al falë kontributit 
të së bijës, Almira Myzyri. Më 
poshtë, botohet e plotë dëshmia e 
sjellë në kujto.al nga Almira, siç 
i ka rrëfyer e ëma, Nurie Koculi. 
Në pak rreshta, vijnë disa mo-
mente pikante të jetës së vështirë 
të së ëmës, bashkë me dosjen e 
diktaturës, ku shënohen arsyet e 
dënimit të Nurie Koculit.

Almira Myzyri: 
Ç’më rrëfeu nëna ime 
për qelitë e diktaturës

“Na nxorën nga shtëpia tek 
Shallvaret dhe morëm një dhomë 
në Tiranë të Re. Mbas ca ditësh, e 
arrestuan vëllanë tim Kujtimin e 
mbetëm ne të dyja vetëm, unë dhe 
mamaja. Në dhjetor të ‘46-ës, më 
arrestuan dhe mua. Mbeti mëma 
vetëm. Atë e lajmëruan të ikë nga 
Tirana. Ku të vente ajo e shkreta? 
Vajti në fshat, por shtëpinë e kishin 
bërë zyra. Mëmën e futën bashkë 
me bagëtitë në një stallë, i dhanë 
20 rrënjë ullinj, nga ata që ju ishin 
sekuestruar. Kur mundej, vinte të 
na shihte në burg. Kujtimi ishte në 
Kampet e Korçës në Maliq e unë në 
Tiranë, në burgun e vjetër.

Burgu i vjetër
Ishin 4 dhoma: në dy prej tyre, 

rrinin ordinerët, në dy të tjerat, 

Nurie Koculi, si u dënua 
24-vjeçarja me “grupin” 
e Musine Kokalarit
“Bëmë grevë urie kur e transferuan Musine Kokalarin në burgun e Burrelit... 
11 ditë nuk hëngrëm, as pimë... por ata na çuan në birucat e izolimit...”

rrinim ne gratë e arrestuara për 
politikë. Të gjitha bashkë në atë 
vend të ngushtë, ku secila kishte 
vetëm 30 cm hapësirë.

Çdo muaj vinte një kontroll 
për ne, na shqepnin dyshekët, na 
merrnin librat, letrat, lapsat, e ç’tu 
mbushej mendja. Na izolonin: na 
mbyllnin derën dhe vetëm në mëng-

jes e në mbrëmje, shkonim në banjë 
e mbushnim ujë, në një çezëm në 
oborr, për t’u larë e për të pirë. Dy 
herë në ditë, na binin një kazan me 
supë, ujë me dy kokrra oriz ose 
makarona dhe një copë bukë, herë 
misri, herë gruri. Ne nuk hapnim 
gojën, se spiunët na raportonin se 
flisnim për politikë.

Në grevë urie për 
Musine Kokalarin

Kur morën Musinenë për në 
Burrel, unë, Qefsere Bega dhe 
Merita Sokoli bëmë grevën e 
urisë. 11 ditë, as bukë, as ujë. Na 
mbyllën në dhomën e vogël. Të 11 
ditët, na çuan në birucat e burgut. 
Mua me ra të fikët, pastaj na kthy-

en në burg si më parë. Qefseres i 
vinte familja. Mua me vinin motrat 
e Osman Kazazit. Me sillnin ndon-
jë triko dhe ndonjë lek.

Abaja (Refija) ishte në Kocul, 
por kur vinte, sillte ushqime. Më 
erdhën një herë, dhe Drita Koculi e 
Shyqyrit me të shoqin, Sybiun. Sa 
ishin martuar. Veledini vinte, por i 
thashë mos hajde, nuk është mirë 
për ty të vish në burg. Motrat e Os-
manit vinin, në çdo takim. Mëma, 
ku të shkonte më parë. Dolëm të 
gjallë, por çdo të bënim pa punë. 
Kujtimin e futën prapë në burg, e 
dënuan 10 vjet, sepse nuk kishte 
denoncuar. Avokati në gjyq tha: Për 
këtë akuzë, në Rusi, maksimumi 
dënojnë 3 vjet. Prokurori tha: Është 
i biri i Qazim Koculit dhe ka qenë 
edhe një herë tjetër ne burg”.

PRETENCA
E pandehura, Nurije Koculi, 

gjatë okupacionit gjerman në lidhje 
me Partinë Social Demokrate duke 
marrë udhëzime nga krimineli 
i luftës, Isuf Luzaj dhe Musine 
Kokalari. Gjatë asaj kohe, ka 
propaganduar kundër lëvizjes na-
cional-çlirimtare dhe ka ndihmuar 
okupatorin. Ka shpërndarë gazetën 
Zëri i Lirisë – organ i Partinë Social 
Demokrate, e cila villte vrer kundër 
rezistencës së popullit shqiptar. 
Një pjesë e gazetave të asaj kohe, 
ju gjetën të fshehura në shtëpi, në 
një shishe. Kjo vërteton akoma më 
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shumë qenien e saj në Partinë So-
cial Demokrate dhe aktivitetin e saj 
dhe bindjen e saj ndaj asaj partie.

Mbas çlirimit të Shqipërisë, 
është munduar të mbajë gjallë 
frymën e Partisë Social Demokrate 
në rrethet e saj të ngushta, në lidhje 
përsëri me Musine Kokalarin. Ka 
propaganduar dhe axhituar kundër 
pushtetit me elemente si Reshat 
Beqiri, Reshat Aga e të tjerë, ku ka 
pasur dijeni për grupet klandestine, 
që kishin si objektiv rrëzimin e 
pushtetit me violencë. Gjatë zh-
villimit të gjyqit, ka thënë se do të 
dalë në opozitë dhe interesimi i saj 
mbi qëndrimin e Gjergj Kokoshit 
gjatë seancave të ndryshme të 
Asemblesë, dalin qartë lidhjet e 
ngushta që ka pasur pas çlirimit me 
Musine Kokalarin dhe me të burgo-
surin Reshat Beqiri.

Ka organizuar mbledhje të 
ndryshme, me gra me karakter 
kundra pushtetit popullor, duke 
paraqitur situatën se “shpejt do 
të ndryshonte nga një ndërhyrje e 
jashtme”, parulla të cilat i organ-
izonte me Reshat Agën dhe Musine 
Kokalarin e shokë. Këtë e tregon 
edhe takimi me Vake Kreshpanin, 
të cilën edhe se nuk e njihte, i ishte 
drejtuar të pandehurës me rekoman-
dim nga Vlora, ku e pandehura ka 
dhënë udhëzime për të punuar me 
gratë reaksionare të Vlorës.

Ka lajmëruar armikun e popul-
lit, Napoleon Tasi, që të ruhej, se 

survejohej se kishte parë dy civile 
rrugës. Kjo vërteton se lidhjet 
që ka e pandehura se ka treguar 
interesim që të ruhesh e të mos 
kapesh me dokumente në flagrancë. 
Domethënë që e pandehura ka 
pasur dijeni dhe lidhje... që kryente 
kundër pushtetit.

Ka pasur lidhje me Sanie 
Dokon, ku bashkë me këtë, kanë 
propaganduar me axhitacion kundër 
pushtetit popullor dhe Reformave 
Ekonomike dhe ka nxitur gratë e 
tjera, për t’u larguar nga fronti dhe 
për të treguar urrejtje ndaj pushtetit, 
duke i këshilluar të mos shkojnë në 
konferenca e në punë vullnetare. Ka 
marrë trakte nga Sanie Doko, e cila 
villte vrer kundër pushtetit e Partisë 
Komuniste dhe gjyqeve të popullit. 
Në lidhje me të dënuarit, ku bashkë 
me ta, edhe i vëllai i dënuar për 
veprimtari kundër pushtetit, të cilës 
ju gjetën të fshehura në një shishe 
5 kopje të gazetës Zëri i Lirisë të 
Partise Social Demokrate. Preten-
dimi i të pandehurës, se i mbante si 
koleksion, është krejt absurd, sepse 
në rast të tillë nuk do t ‘i mbante në 
shishe, po në bibliotekë ose vend 
të dukshëm. Kjo forcon akoma 
më shumë bindjen dhe besimin që 
ka pasur e pandehura ndaj Partisë 
Social Demokrate. Mbasi fajësia 
e saj parashikohet prej nenit 3 
paragrafi 4 dhe nenit 8 te ligjit 372 
te 12.XII. 946. Kërkoj të vendoset 
dënimi i të pandehurës në bazë të 

nenit 4 dhe nenit 8 paragrafi i parë 
5 vjet provim lirie dhe punë të 
detyrueshme, baraz me periudhën e 
ndëshkimit.

Tirane 24 IV 947
ND. PROKURORI USHTARAK
KAPITEN FAIK MINAROLLI.

Gjykata
Pasi studioi proces-verbalin e 

ardhur nga sektori i Sigurimit të 
shtetit Tiranë; pasi dëgjoi apolog-
jinë e të pandehurve; pasi dëgjoi 
pretencën e prokurorit që për arsyet 
e treguara, i kërkon të pandehurit të 
deklarohen fajtorë të neneve 4 dhe 
8, të ligjit nr 3712 dhe 14 të ligjit 
nr. 382 kërkoi dënimin e Nurije 
Koculi, me 5 vjet mohim lirie. 

Pasi dëgjoi mbrojtimin e 
asistuesit të mbrojtjes z Aristidh To-
tozani, që kërkoi që përfaqësuesja 
e tij të ndëshkohet me një dënim 
kondicionel; pasi dëgjoi fjalën e 
fundit të së pandehurve që “trupi 
gjykues të tregohej i mëshirshëm 
ndaj ndëshkimit të tyre”; pasi stud-
joi gjithë aktet e dosjes e procesver-
balit e rrjedhimin e gjykimit

OBSERVON
Se e pandehura Nurije Koculi: 

Merr pjesë në mbledhje, shpërndan 
trakte dhe broshura ku villet 
vrer kundër lëvizjes NC-CL dhe 
ndihmohet okupatori në vendin 
tonë. E pandehura, duke qenë 
armike e betuar e lëvizjes Nacion-

al Çlirimtare, gjatë okupacionit, 
fillon aktivitetin kundër Pushtetit 
Popullor edhe mbas çlirimit te 
Shqipërisë, në bashkëpunim me 
armiqtë e popullit bashkëpunëtorë 
gjatë okupacionit Musine Kokala-
rin, Reshat Beqiri, Reshat Aga , etj 
duke propaganduar dhe axhituar 
kundër pushtetit popullor dhe 
reformave ekonomike. Merr pjesë 
së bashku me Musine Kokalarin, 
në organizatën social demokrate 
kundër pushtetit popullor, në bash-
këpunim me kriminelët e arratisur 
dhe armiqtë e popullit dhe nga një 
ndërhyrje nga jashtë.

Bën një sërë takimesh dhe 
mbledhjesh kundër pushtetit pop-
ullor, duke shtuar në këtë mënyrë 
aktivitetin e saj kundër pushtetit. 
Duke qenë mike e ngushtë e armi-
kut të dënuar Napoleon Tasit, i cili 
për aktivitetin e tij kundër pushtetit 
po survejohesh, e pandehura e 
këshillon të ruhej nga organet e sig-
urimit. Së bashku me Vake Kresh-
tani, e cila ishte rekomanduar tek e 
pandehura për të ndërlidhur Grupet 
e grave kundërshtare të pushtetit të 
popullor të Vlorës e Tiranës, disku-
tojnë së bashku, mbi aktivitetin që 
kanë treguar këto në Vlorë dhe në 
Tiranë, udhëzon Vake Kreshtanin 
për punën që duhet të kryente në 
Vlorë, kundër pushtetit popullor.

Mban korrespondencën me të 
arrestuarin Reshat Beqiri sa ky 
ishte në hetuesi me anën e Rustem 
Gaçit dhe letra të tjera të nxjerra 
nga burgu, ku i dënuari njofton të 
pandehurën mbi hetimet dhe pyetjet 
që i bëhen në këtë mënyrë njofton 
të për të mbrojtur bashkëpunëtoret 
që akoma ndodheshin pa arrestuar 
dhe qëndrimi që duhesh mbajtur 
karshi organeve të sigurimit. Mban 
të fshehur gazetat qe vjedhshin 
vrer kundër lëvizjes NCLÇ e gjatë 

okupacionit Zëri i Lirisë dhe si për 
tu siguruar nga mo gjetja dhe për tu 
ruajtur, sic tha vetë e pandehura, i 
futi në një shishe. Ka marrë trakte 
nga Sanie Doko e cila villte vrer 
kundër pushtetit e Partisë Komu-
niste dhe gjyqeve të popullit. Dis-
kuton me familjet e kriminelëve të 
luftës dhe armiqve të popullit si Re-
shat Agën kundër pushtetit popullor 
duke propaganduar dhe axhituar 
lajmet e radiove të huaja në favor të 
reaksionit të jashtëm dhe ndrrim-
in e situatës në bashkëpunim me 
kriminelët e arratisur nga një ndë-
rhyrje jashtë vendit tonë. Para se të 
zbulohet Grupi i Sami Qeribashit 
me shokë e pandehura diskuton me 
armiken e popullit Musine Kokalari 
mbi grupet e organizuara kundër 
pushtetit, në të cilat grupe ish si 
bashkëpunëtor dhe i dënuari armik i 
popullit Gjergj Kokoshi...

Në emër të popullit shqiptar
Gjykata ushtarake e Garnizonit të 

Tiranës e formuar nga
Zv kryetar kapiten 

NJAZI MEKA
Anetar z/toger 

VASIL KAPAJANI
Antar apirant 

VEHIP UJANIKU

Duke u ndodhur dhe Prokurori i 
Garnizonit te Tiranes kapiten Faik 
Minarolli nën asistencën e Sekreta-
rit reshter Arqile Mihaili

VENDOSI
Fajsimin e të pandehurve dhe 

ndëshkimin e tyre si vijon: Nurije 
Koculi me 5 vjet privim lirije punë 
të detyrueshme dhe humbjen e të 
drejtave civile për 2 vjet. Vuajtja e 
ndëshkimit fillon nga data e arresti-
mit. Të gjithë të dënuarve ju ngar-
kohet shpenzimet gjyqësore. Ky 
vendim u deklarua ne 25.IV.1947.
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Aktualitet

Menjëherë pas arrestimit 
policia ka marrë në 
pyetje dy mjekët që 
dyshohen për mjekim 

të pakujdesshëm. Por që të dy 
ata kanë mohuar akuzat dhe kanë 
këmbëngulur që 25-vjeçarja pësoi 
një patologji të rrallë. Kardiologu 
dhe Reanimatori akuzohen për 
mjekim të pakujdesshëm dhe dosja 
e tyre u dërgua në Gjykatën e Elba-
sanit, ku dhe do të caktohet masa 
e sigurisë. Në dëshminë e tyre, 
Mehmet Ibaj, 54 vjeç dhe Niko 
Thana, 60 vjeç, nuk i kanë pranuar 
akuzat ndaj tyre dhe kërkuan lirim 
të menjëhershëm. Ata kanë thënë 
se 25-vjeçarja Rexhina Debrova 
gjatë operacionit për lindjen e 
fëmijës, ndërroi jetë si pasojë e një 
patologjie që hyn në rastet e rralla 
të komplikacioneve. Në të njëjtën 
linjë me dëshmitë e mjekëve ishte 
dhe reagimi i Spitalit të Elbasanit, 
menjëherë pas ngjarjes. ‘Pacientja 
ka ardhur me urgjencë në spital, 
me barrë të vonuar, 42-javëshe 
dhe është futur në sallë, ku mjekët 
asistuan lindjen e fëmijës. Nëna 
e re dyshohet se pësoi komplika-
cion postoperator ‘trombemboli 
pulmonare’, i ashtuquajtur infarkt 
mushkërie’, thuhej në deklaratën 
zyrtare. Policia kishte shoqëruar 
dhe dy infermierë që asistuan në 
operacionin e Deborvës, por mëng-
jesin e së martës ata u lanë të lirë. 
Vdekja e 25-vjeçares në Elbasan, 
menjëherë pas lindjes së fëmijës 

Është shtyrë sërish pretenca për 
Klement Balilin në Gjykatën 

për Krime të Rënda. Shkak për 
këtë është bërë kërkesa e avokatit 
mbrojtes Theodhori Sollaku për 
të shtyrë seancën që t’i jepej kohë 
. Senaca e radhës për Balilin do 
të mbahet me datën 7 maj. Në 
seancën e sotme ishte parashikuar 
që do të fliste mbrojtja, por avokati 

Avokati kërkoi 
më tepër kohë, 
shtyhet seanca për 
Klement Balilin

Theodhori Sollaku argumentoi 
se nuk ka arritur të bëhet gati për 
shkak të volumit të materialit prej 
1100 faqesh që duhej kaluar. Balili 
akuzohet për “Trafikim të lëndëve 
narkotike në bashkëpunim, 
“pjesëmarrje në grupin e struk-
turuar kriminal”, “Refuzim për 
deklarim, mosdeklarim, fshehje 
ose deklarim i rremë i pasurive”, 

si dhe për “Pastrim parash”. Balili 
u vetëdorëzua në mëngjesin e 15 
Janarit në Policinë e Tiranës, pas 2 
vitesh arrati, në momentin kur dos-
ja hetimore ndaj tij ishte dërguar 
në Gjykatë. Më shumë se dy vite 
kanë zgjatur hetimet për Balilin, 
pjesa më e madhe e të cilave është 
e bazuar në përgjigjet e marra nga 
letërporositë e ardhura nga Greqia.

Brenda pak ditësh përsëritet një 
tjetër rast dhune në Kryesinë 

e Kuvendit. Pas truprojës së Arta 
Markut që përplasi për muri një 
gazetar, i cili po tentonte të pyeste 
kryeprokuroren, sot është shënu-
ar një tjetër incident. Gazetarja e 
ekonomisë në Tv Klan, Ola Xama, 
denoncon me foto punonjësin e Gar-
dës së Republikës, i cili sipas saj e 
ka dhunuar teksa ajo donte të pyeste 
Guvernatorin e Bankës së Shqipërisë 
për grabitjen në Rinas.

Reagimi i gazetares Ola Xama:
Personi që shihni në foto është 

Gardisti në kuvend dhunoi gazetaren në krye të detyrës
Askush, as policia, as Garda e Re-
publikës, as Kryetari i Kuvendit, 
nuk ka të drejtë të prekë askënd 
me dore, dhe jo më të dhunojë! Ai 
mund të me kërkojë më mirësjellje 
të largohem, por jo të me prekë 
me dorë! Personi në foto nuk me 
kërkoi të largohesha, thjesht më 
tërhoqi nga krahu dukë me shtrën-
guar fort dhe duke më shkaktuar 
dhimbje, e pasi i thashë që nuk të 
drejtë të më prekesh me dorë, por 
nëse të kam penguar punën mund 
të më thuash të largohem, filloi të 
ulëriste. U desh ndërhyjra e disa 
kolegeve të mi, që ai të pushonte. 

Unë nuk dua që të viktimizohem 
me këto që po shkruaj, por kam 
vendosur që sot, që të publikoj 
cdo pengesë që na krijohet në 
profesionin tonë, me shpresën se 
nëse gjërat thuhen, do të ketë zg-
jidhje dhe parandalim për ngjarje 
që mund t’i ndodhin dikujt tjetër! 
Kjo është hera e dytë që përseritet 
një episod i tillë me mua, po në 
ambientet e Kryesisë së Kuvendit, 
por herën e parë nuk e denoncova 
pasi mendova se ishte rast spo-
radik, sot e kuptoj që bëra gabim! 
Nëse nuk i themi ngjarjet, do të 
pasojnë të tjetra!

Policia ndalon dy mjekët

 Vdekja e 25-vjeçares në Elbasan, menjëherë pas lindjes së fëmijës së parë erdhi si shkak i mpiksjes së gjakut. Autopsia ka dalë në përfundimin se 
kjo i shkaktoi edhe bllokimin e mushkërive. Për rastin u vunë në pranga dy mjekë, kolegët e të cilëve protestuan duke kërkuar edhe ndryshime ligjore

Ekspertiza:Vdekja e 25-vjeçares erdhi si shkak 
i mpiksjes së gjakut. Mjekët: Të ndryshohet ligji!

së parë erdhi si shkak i mpiksjes 
së gjakut. Autopsia ka dalë në 
përfundimin se kjo i shkaktoi edhe 
bllokimin e mushkërive. Për rastin 
u vunë në pranga dy mjekë, kolegët 
e të cilëve protestuan duke kërkuar 
edhe ndryshime ligjore. Mpiksja e 
gjakut është shkaku zyrtar i vdekjes 
së 25-vjeçares, Rexhina Debro-
va, pak minuta pasi solli në jetë 
fëmijën e saj të parë me operacion 
në Maternitetin e Elbasanit. Sipas 
ekspertizës, gjatë lindjes cezariane 
25-vjeçarja ka patur probleme me 
koagulimin e gjakut, dhe ka pësuar 

tromboemboli pulmonare ose i 
ashtuquajturi infarkt i mushkërisë. 
Në lidhje me këtë të ngjarje, policia 
e Elbasanit arrestoi kardiologun 
Mehmet Ibaj dhe reanimatorin Niko 
Thano, të cilët sipas njoftimit zyrtar 
akuzohen për mjekim të paku-
jdesshëm. Por arrestimet e men-
jëhershme u cilësuan akt ekstrem 
dhe i nxituar nga kolegët e tyre 
ne Spitalin e Elbasanit, që zbritën 
në protestë në shenjë solidariteti. 
“Ne nuk mbrojmë askënd që është 
përgjegjës para ligjit por jemi të 
shokuar nga prangosja pa asnjë fakt 

të kolegëve Thano dhe Ibaj”. Duke 
shprehur ngushëllimet për rastin në 
fjalë, mjekët e Elbasanit kërkuan 
ndryshimin e ligjit. “Kërkojmë nga 
parlamenti shqiptar të ndryshojë 
ligjin që është në favor të bluzave 
të bardha”. Policia nisi verifikimin 
e rastit pas akuzave publike të 
familjarëve të 25-vjeçares për paku-
jdesi dhe vonesë të mjekut kardi-
olog në trajtimin e nënës. Ndërkohë 
grupi hetimor i ngritur për ngjarjen, 
dhe grupe inspektimi të dërguar nga 
Ministria e Shëndetësisë mësohet se 
po verifikojnë praktikën standarde 

që duhet ndjekur në raste të tilla.

Humb jetën në aksident 
16-vjeçarja shqiptare

Një aksident tragjik ndodhi në 
Pordenone të Italisë fqinje, vik-
timë e te cilit mbetën dy të rinj. 
Viktimat, sipas mediave italiane, 
janë 16-vjeçarja Elisa Pitussi, 
me origjinë nga qyteti i Durrësit 
dhe Catalin Fendic, një 19-vjeçar 
me origjinë nga Maroku, të dy 
rezidentë në Spilimbergo. Ngjarja e 
rëndë ndodhi dje rreth orës 16:00, 
në një rrugë mes Spilimbergo dhe 
San Giorgio della Richinvelda. 
19-vjeçari humbi kontrollin e mak-
inës në rrethana ende të paqarta dhe 
doli jashtë rrugës, duke përfunduar 
në një kanal vaditës. Dy të rinjtë 
humbën jetën në vendngjarje, pa-
varësisht se në ndihmë të tyre shkoi 
edhe një helikopter.

Ata që dhanë alarmin ishin dy 
miq të të rinjve, që udhëtonin para 
tyre me një tjetër makinë.Duke 
qenë se nuk Elisa dhe Catalin nuk 
po mbërrinin, ata i morën fillimisht 
në telefon. Por kur asnjë prej tyre 
nuk u përgjigj, ata vendosën të 
ktheheshin pas me makinë, për të 
zbuluar kështu tragjedinë që kishte 
ndodhur. Një prej tyre u përpoq që 
t’u vinte në ndihmë të rinjve, por 
rrymat e forta të ujit nuk e lejuan. 
Mësohet se edhe ndërhyrja e zjar-
rfikësve ishte e vështirë për shkak 
se presioni i fortë i ujit nuk i lejonte 
të hapnin dyert e makinës.

punonjës i Gardës së Republikës, 
i cili sot më ka dhunuar verbalisht 
dhe fizikisht kur unë isha në krye 
te detyrës time si gazetare, për të 
ndjekur punimet në Komisionin e 
Ekonomisë. Kameramanet dhe më 
shumë se 10 kolege të mi ishim 
duke pritur jashtë, në korridorin 
e Kryesisë së Kuvendit, për të 
pyetur guvernatorin e Bankës se 
Shqipërise lidhur me ngjarjen e 
grabitjes se Aeroportit të Tiranës. 
Personi që shihni ne foto, më kapi 
forcërisht krahun dhe më tërhoqi, 
kur unë nuk e kisha mendjen, me 
arsyetimin se po pengoja rrugën. 
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Zbavitje

Fjalëkryqi i “Standard”

Fjalëkryqi pa skemë

HORIZONTALE
1. Janë rivalet ne dashuri.
8. Kufijtë e matjes
10. Mund të kthehen në mllef të tilla
15. Fillojnë bashkë
16. Një gjigant i florës
18. Inicialet e Prost
19. Emri i Ravel
21. Janë në modë
23. Kufijtë e tjetrës
24. Muzika e Eminem
26. Isaku shkrimtar
28. Eshtë baba i nuses
29. Nottingham në futbollin anglez

31. Madhësi e intensitetit të tërmetit
34. Frerë pa çifte
35. Eshtë princ arab
36. Janë të dërguar me.. veladon
37. Kufizojnë Finlandën
39. Forte këngëtare
40. E zonja e... bujtinës e Goldoni-t
41. Një muzikë... dasme
44. Skandali fatal për Richard Nixon
45. Finlanda e... finlandezëve
46. Charles që këndonte Douce France
49. Teket e një sfere
50. Një i quajtur dëshirë në një film 
të Elia Kazan

53. Oliver i Dickens
55. Eshtë e gjithë
56. Institute Lokale Rajonale
58. E ëmbla e Shirley McLaine
60. Agolli në skenë
61. Inicialet e Daudet
62. Inicialet e Nolte aktor
63. Pak stabilitet
64. Papas aktore
66. Mund të jetë killer në filma
68. Fillojnë një romancë
69. Papavrami me violinë
71. Këndon Russians.
72. Një pemë që... shuan

HORIZONTALE
1. Janë gabimet për gjuajtje të lira
  -Mund të jenë apache të tillë luftarakë
2. Nuk duhen kaluar
  -Një thirrje me emra
  -Një sëmundje me insulinë
3. Bëhet për të mirë
  -Një sferë për model
  -Inicialet e Redford
  -Kreshniku i volejbollit
4. Një fjalë për tutje
  -Zhyten me skafandër

  -Në fillim të aksionit
5. Ente Trasporti Urban
  -I famshëm ai i Greenëich
  -Kufijtë e mendjes
6. Franco aktor italian
  -Ato të naftës janë benzina e benzoli
  -... Brother në reality show
  -Qendër ditore
7. Juria pa çifte
  -Qytet në SHBA
  -Ka manonetra
8. Qendër votimi

  -Ruan vendin
  -Janë të arë në manastiret ortodokse
  -Gjysmë damari
9. Është periodik me revista
  -Është kampion i metrit
  -Italia në tabela
10. Josa trainer
  -Makina Corsa
  -Janë kapo
  -Koha e një viti
11. Drejtohet për zoom
  -Jones kantautore

  -Gjysmë erotik
12. Mund t skadojnë të tilla.
  -I famshëm ai i Anne Frank
  -Mund të jetë normativ
  -Parashtesë zmaduese

Vertikale
1. Përfundojnë zakonisht me një delta
  -Fillojnë kalimin
2. Aktivteti i bukanierëve
  -Gjysmë mafioz.
3. Ëshë ende e vogël
  -Mund të jetë mjekësore
4. Kërkohet nga poeti
  -Janë vrimëza në lëkurë
5. Këndon Russians
  -Është zhurma
6. Diftong poetik
  -I preu flokët Sansonit
7. Ndërmarrje Transporti Tiranë
 -Bëhet një në klasë
8. Është salla me bisturi
9. Rrëmbeu Helenën
  -Gjysmë potere
10. Ente Autonome

10 11 12  13 14 15  16 17 18 19 20 21 221  2   3   4  5  6   7  8  9

Eshtë një fjalëkryq për ekspertët dhe për kampionët. Për ta zgjidhur duhet që kutitë e zeza të vendosen nga ju

Duhet të nxini 44 kuti

 Përgjigjja e fjalëkryqit të kaluar

 Përgjigjja e fjalëkryqit të kaluar

  -Direkt... nga Londra
  -Xhelozja e Olimpit
11. Aleko i paharruar i skenës sonë
  -Një pjesë e lartësisë
12. Muzeu i Shën Petërburgut
  -Një provë zjarri
13. ... Greco piktor   -Teke brave
  -Union Tregtar Korçë
14. Një karavellë e Kolombit
15. Satelit i Jupiterit
  -Qendër kurimi
  -Perla e zezë e futbollit
16. Fillojnë temën
  -Përbëjnë popullsinë
17. Janë dhoma
  -Papas aktore
18. Pak pirografi
  -Një komandë që ngrin
19. Një mund të jetë mbi xhiro
20. Debat pa kufij
  -Janë të larta në fakultet
21. Rrjedh në klepsidër
  -Janë ata që dinë të flasin
22. Është filozofi e moralit
  -Është diletanti

73. Botim pa kufij
74. Eshtë përqindja... në bankë.
75. Një sukses i Simon-Garfunkel

VERTIKALE
1. Ngasin makina
2. Emma Bunton
3.  Qytet italian.
4. Kim... Stuart, aktor italian
5. Inicialet e Banderas
6. Një pjesë e tarikateve
7. Një model i Ford
8. Një linjë e famshme mbrojtjeje
9. Kanë shtertër për t’u... shtruar
10. Mbyllin një mendim
11. Eshtë as japonez i futbollit
12. Me to bëhet autor
13. François i Efekti natë
14. U mbiquajt Ike. 
15. Eshtë gjysmë bekimi
17. Bëjnë sevap
20. Ernesto... Guevara
22. Hyseni i volejbollit dikur
25. Ura e... modeleve
26. Eshtë elektrodë pozitive

27. Ai i vajtimit është në Jerusalem
30. Mbahen me... bateri
32. Rogers, partnere e Fred Astaire
33. Klinika me... ura
36. Një legjendë
38. Inicialet e Gide
40. Hari spiune
42. Një program... radioteleviziv
43. Mund të jenë... iniciativa.
44. Oskar, aktori i Akti i Fundit
47. Makashi këngëtar
48. Eshtë numri i pyjës
51. Starr ish Beatles
52. Inicialet e Matthieu këngëtare
54. Ishite muza e komedisë
57. Tre dama në... poker
59. E fshehin në.. mëngë disa
61. Eshtë një baribal
63. Një pjesë e sistemeve
64. Institute Tregtare Rajonale
65. Ente Turistike Rajonale
67. Janë të ndryshmet në... tekst
70. Fillojnë vetëm
71. Kufizojnë një studim
72. Fitohen të parat     
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Sport

Qëlloi me shkelm kundërshtarin, 
Milinkoviç humb ndeshjen me Kievon

Milinkoviç-Saviç “la në baltë” Lazion në sfidën ndaj Chievos të 
shtunën, pasi humbi toruan në pjesën e parë dhe qëlloi me shqelm 

kundërshtarin, duke lënë ekipin me 10 futbollistë, çka ndikoi në rezu-
ltatin final, që ishte 1-2 në favor të Chievos. Por përveç ndëshkimit në 
fushë, mesfushori serb do të mungojë edhe për ndeshjen e kësaj jave, 
ndërsa organet disiplinore i vunë edhe një gjobë prej 10 mijë eurosh.

Krahas mesfushorit serb, trajneri Simone Inzaghi do të duhet të bëjë 
llogaritë edhe me mungesën e Luis Albertos, i cili gjithashtu do të jetë i 
pezulluar për takimin e radhës.

Gjysmëfinalja e Kupës, Kukësi me 
mungesa të shumta ndaj Skënderbeut

Sa shumë mungesa për Kukësin në sfidën e parë gjysmëfinale të 
Kupës së Shqipërisë ndaj Skënderbeut. Për takimin e të mërkurës 

në Kamëz, trajneri Ernest Gjoka nuk do të ketë në dispozicion përveç 
Gëzim Krasniqit dhe Edis Maliqit të cilët kanë pësuar dëmtime të rënda 
dhe e kanë mbyllur përpara kohe sezonin edhe Valdet Ramën dhe Arbër 
Çyrbjan të cilët nuk janë stërvitur këtë të hënë. Ndërkohë në dyshim 
të madh janë kapiteni Ylli Shameti dhe sulmuesi Reginaldo të cilët në 
seancën e fundit stërvitore të Kukësit janë stërvitur të veçuar. Shameti 
nuk është rikuperuar ende nga dëmtimi që po e mban jashtë prej disa 
javësh, ndërkohë që Reginaldo ka ndjerë një shqetësim dhe mjekët e 
klubit verilindor e kanë këshilluar të stërvitet veçmas. Nëse ndaj Skën-
derbeut mungojnë edhe Shameti e Reginaldo atëherë trajneri i Kukësit, 
Ernest Gjoka do ta ketë vërtetë shumë të vështirë të krijojë një 11-she të 
fortë për të tentuar një rezultat pozitiv përballë skuadrës së Shehit.

Hyrja falas
Skuadra verilindore ka kërkuar mbështetjen maksimale të tifozëve 

të saj, pasi tribuna më e madhe e impiantit të Kamzës, përballë tribunës 
kryesore, është pa pagesë. Një vendin ky i presidentit Gjici për të mak-
simalizuar mbështetjen e publikut në një sfidë mjaft delikate, që mund 
të vendosë suksesin ose dështimin e sezonit.

Hyka mahnit izraelitët, 
për 21 minuta shënon dy herë

Jahmir Hyka ka shpërthyer me dy gola në kampionatin izraelit, 
duke i shënuar Hapoel Haderas, me fanellën e ekipit të Maçabi 

Netanya. Ish-fantazistit të kombëtares i janë dashur 21 minuta që të 
shënojë dy herë. Ishin golat e parë me ekipin e tij të ri prej shkurtit. 
Pjesa e parë është mbyllur me rezultatin 3-0 për Netanyan. Hyka u 
transferua në merkaton dimërore.

Atletico Madrid po vëzhgon me kujdes situatën 
e sulmuesve të momentit. Ata e kanë të qartë 
se nëse vjen një ofertë e duhur për Antoine 
Griezmann, ai do të largohet në fund të këtij 

sezoni (Barcelona pritet të jetë destinacioni i tij).
Për këtë, trajneri Diego Simeone po përgatit terrenin 

për pasuesin e tij. Emri është i qartë: Joao Felix. Do jetë 
pikërisht sulmuesi portugez që do blihet për 120 milionë 
euro, aq sa ka edhe klauzolën, me paratë që do të siguro-
hen nga shitja e sulmuesit francez.

Ka qenë gazeta portugeze “Record” që ka zbuluar këtë 
lajm të ri, sepse deri tani dihet interesi nga shumë klube 

të mëdha evropiane. Pep Guardiola është i sigurt që t’i 
paguajë klauzolën 19-vjeçarit dhe ta marrë tek Manches-
ter City në Premier League.

Gjithsesi Juventus po punon fort me agjentin Jorge 
Mendes, i cili u takua me Fabio Paratici, drejtori spor-
tiv i bardhezinjëve. Vetë Felix duke se është i hapur rreth 
kalimit në Torino, ideja për të luajtur krah Cristiano Ron-
aldos e tundon atë. Megjithatë Benfica e refuzoi ofertën e 
parë të Juventusit prej 75 milionë euro. Nuk duhet harruar 
që edhe Real Madridi interesohet për sulmuesin anësor, 
madje madrilenët kanë qenë klubi i parë që e ka ndjekur 
nga afër portugezin, i cili ka shpërthyer me gola së fundi.

Wanda Nara ka konfirmuar edhe 
njëherë se bashkëshorti i saj, 

Mauro do të vijojë të mbetet pjesë 
e Interit, të paktën edhe për sezonin 
e ardhshëm. Në një intervistë të 
dhënë për “Striscia la Notizia”, 
menaxherja dhe bashkëshortja e 
Icardit, pranoi se kanë rinovuar edhe 
pagesën për shkollën e fëmijëve, për 
vitin e ardhshëm, duke mohuar zërat 
për një largim të Icardit në verë. 
“Familja jonë është zikaltër. Ne 
jetojmë shumë mirë në Milano dhe 
do të jemi pjesë e Interit për sezonin 
tjetër, me 100%. Madje mund t’ju 
them se kemi paguar edhe shkollën 
e fëmijëve, për vitin e ri shkollor”, 
tha Wanda. Mauro Icardi humbi 
shiritin e kapitenit në shkurt, pas një 
përplasjeje me Luciano Spallettin, 
ndërsa pas më tepër e 40 ditësh ne-

Wanda Nara këmbëngul: Icardi nuk ikën nga Interi, 
sapo i kemi rinovuar pagesën e shkollës fëmijëve

gociata me drejtuesit, është rikthyer 
në ekip dhe po kërkon të rikuperojë 
pozitat e tij. “Nëse do të rikthehet 
shiriti i kapitenit? Të shohim nëse 

do të ndodhë, por kjo nuk përbën 
problem për ne dhe Mauron. Me apo 
pa shiritin, ai do të jetë sërish numri 
9 i Interit”, tha argjentinasja.

Në ikje Griezman?! 
Pa problem, Atletico 
ka gati zëvendësuesin 


