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Presidenti i Shqipërisë priti 
dje në një takim zv/kryem-
inistrin e Kosovës, Fatmir 
Limaj, ku gjatë bashkëbi-

sedimit ky  i fundit e njohu Metën 
me dakordësinë e arritur dje ndërm-
jet dy qeverive për zbatimin e një 
sërë marrëveshjesh që do ta forco-
jnë më tej bashkëpunimin midis 
Shqipërisë dhe Kosovës. Meta tha 
se me Limaj vlerësuan mbarëvajt-
jen e zgjedhjeve të pjesshme ven-
dore të zhvilluara së fundmi në 
veri të Kosovës.  Në takim ai ka 
theksuar se Kosova e ka meritu-
ar prej kohësh heqjen e regjimit të 
vizave me Bashkimin Europian, 
duke i përmbushur tërësisht të gji-
tha kriteret.  “Forcimi i mëtejshëm 
i partneritetit të Kosovës me SHBA 
dhe BE, garanton integrimin eu-
roatlantik të saj dhe konsolidon sig-
urinë në rajonin tone”, theksoi Pres-
identi. 

Ndërkohë dy netë më parë, 
Meta u takua me kryeministrin e 
Kosovës, Ramush Haradinaj në 
Durrësl, ku kujotjmë se ky i fun-
dit nuk ishte pjesëmarrës në mbeld-
hjen e përbashkët të dy qever-
ive Shqipër-Kosovë, ashtu si edhe 
Rama. Foto e takimit mes Metës 
e Haradinaj u publikua nga kreu 
i shtetit shqiptar në një postim në 
Facebook. “Kënaqësi e veçantë 
të ndaja sërish me Kryeminis-

trin, Ramush Haradinaj në Durrës 
pikëpamje mbi sfida të përbashkë-
ta që forcojnë marrëdhëniet mid-
is dy vendeve dhe perspektivën 
e përbashkët evropiane” – shkru-
ante Meta. Edhe kryeministri Ra-
mush Haradinaj hodhi një ko-
ment në faqen e tij të Facebook, 
ku theksoi se mes tij dhe Presi-
dentit Meta ka qëndrime të njëjta. 
“Qëndrime unike me Presidentin 
Ilir Meta për temat me rëndësi për 
Kosovën e Shqipërinë”,- shkru-
ante Haradinaj.

Thaçi shkon në zyrën e Ramës
Samiti i Berlinit i bëri edhe më 

publike ndarjet e krerëve shqiptarë 
dhe të Kosovës për bisedimet 
Prishtinë-Beograd. E ndërsa nga 
njëra anë Haradinaj është shprehur 
kundër ndryshimit të kufivjve dhe 
ka shprehur vendosmëri për taksën 
100% ndaj Serbisë, kryeministrat 
Rama e Thaçi kanë këmbëngulur 
për të kundërtën. 

Ndërkohë dje Presidenti i 
Kosovës, Hashim Thaçi është parë të 
hyjë në mesditë në zyrën e kryemi-
nistrit Edi Rama. Takimi erdhi vetëm 
pak orë pas një bisede në Durrës mes 
Presidentit të Shqipërisë, Ilir Meta 
dhe Kryeministrit të Kosovës, Ra-
mush Haradinaj. Këto zhvillime vijnë 
në një moment kulminant në negoci-
atat mes Prishtinës dhe Beogradit, ku 
pavarësisht pezullimit të këtij proce-
si, ka deklarata që sugjerojnë që mar-
rëveshja mund të arrihet brenda vitit. 
Presidenti Thaçi shkroi dje në Face-
book, se: “Si gjithmonë, kënaqësi 
takimi me kryeministrin Edi Rama”. 
Më tej ai theksoi se kanë diskutuar 
për aktualitetet politike në Kosovë, 
Shqipëri dhe rajon, si dhe për për-
gatitjet e Kosovës për Samitin e Pa-
risit. Në këtë mbledhje që do të or-
ganizohet nga Presidenti Macron, 
dialogu mes Prishtinës dhe Beogra-
dit do të zërë një vend të konsid-
erueshëm në bisedimet mes palëve.

Kur bashkohen idetë!

Presidenti Meta takon kryeministrin 
Haradinaj e zv.kryeministrin Limaj, 
Thaçi “ngushëllohet” te Rama

Përfaqësues të sipërmarrjeve të 
Kosovës paraqitën dje në një kon-
ferencë të përbashkët me Dhomën 
e Tregtisë, - ku pjesëmarrëse 
ishte dhe ministra e financave 
Anila Denaj dhe zv/kryeminis-
tri i Kosovës, Fatmir Limaj,-një 
sërë problematikash me të cilat 
ata hasen gjatë aktivitetit të biz-
nesit që ata ushtrojnë në Shqipëri. 
Astri Panxha , drejtor i forumit 
mbarëkombëtar Kosovë- Shqipëri 
tha se marrëdhëniet ekonomike 
Shqipëri-Kosovë janë në rrit-
je, por përfitimet më të mëdha 
të rritjes i ka pasur Shqipëria. 
Kosova i ka lënë tregjet e hapu-
ra me Shqipërinë, tha ai. Në të 
kundërtën, bizneset e Kosovës 
hasen me një sërë pengesash jo 
tarifore. Ndër këto pengesa u për-

mendën zbatimi i normës më të 
lartë të akcizës, për produkte të 
prodhuara nga plastika në kra-
hasim me normën e akcizës së ap-

likueshme për produktet e njëj-
ta të prodhuara në Shqipëri. Tjetër 
problem është mosmarrja për bazë 
e çmimit të faturës nga dogana 
në Shqipëri, çka bën që bizneset 
e Kosovës të paguajnë më shumë 
TVSh në doganë, duke mos qenë 
konkurrues me çmimet. Munge-
sa e harmonizimit të legjislacion-
eve ka qenë një problem i kaher-
shëm i ngritur nga bizneset e të dy 
vendeve, së bashku me mosnjohjen 
e dokumenteve dhe procedurave re-
spektivë që mbahen nga agjencitë 
doganore në dy kahet e kufirit (psh 
nga autoritetet sanitare dhe fitosan-
itare). Bizneset e Kosovës pagua-
jnë dhe 20 euro për çdo ngarkesë 
fitosanitare për mallrat që desti-
nacion kanë Kosovën, dhe që në 
Shqipëri kalojnë vetëm tranzit.

Kosova kritika Qeverisë “Rama”: Ne ju 
kemi hapur tregjet, ju po na vini haraç!

Kryeministri i Kosovës Ramush Ha-
radinaj në 5 dhe 6 qershor pritet 
të qëndrojë në një vizitë zyrtare 
në Gjermani ku do të zhvillojë një 
takim me kancelaren gjermane An-
gela Merkel. Lajmi u bë i ditur nga 
zëdhënësja e Qeverisë, Donjeta Gashi, 
e cila ka njoftuar se Haradinaj në fil-
lim të qershorit do të udhëtojë drejt 
Berlinit në një vizitë dy ditore. “Me ft-
esë të kreut të Bundestagut gjerman, 
kryeministri do të marr pjesë në Lut-
jet e Mëngjesit që organizohen atje. 
Pastaj do të ketë takime me depu-
tetë të Bundestagut, si dhe më 6 qer-
shor do të zhvillojë një takim pune me 
Kancelaren Merkel”, tha Gashi. Sipas 
saj, axhenda e takimeve të kryeminis-
trit Haradinaj në Berlin ende nuk është 

finalizuar. Zëdhënësja Gashi u shpreh 
e bindur se  tashmë që dihen  kërkesat 
e Haradinaj, do të mund të mbështet-
en te Gjermania.  Më herët Haradinaj 
ka thënë se gjatë Samitit të Berlinit në 
Gjermani i është premtuar liberalizimi 
i vizave, ndërsa ka pohuar se si kohë 
opsionale muajin shtator. 

Haradinaj do pritet në vizitë 
zyrtare në Gjermani nga 
kancelarja Merkel

Politikë

Meta - Haradinaj

Meta - Limaj Rama - Thaçi

Konferenca e djeshme

Haradinaj - Merkel
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Kryetari i Partisë Demokra-
tike Lulzim Basha tha dje 
prerë dhe i vendosur që 
nuk do të ketë asnjë mar-

rëvëshje me Ramën, dhe se e vetm-
ja marrveshje do jetë largimi i tij si 
kryeministër. “Nuk ka kompromis 
me të keqen. Nuk ka pazar me Edi 
Ramën. Këtu nga kjo sallë, 4 muaj 
më parë u zotova se nëse ligji për vet-
tingun e politikanëve nuk do të mira-
tohej, opozita do të bënte hapin për-
fundimtar dhe do ti bindej sovranit 
për të djegur mandatet. Kjo ndo-
dhi! Këtu nga kjo sallë ju them son-
te: Pazar me Edi Ramën kurrë më. 
Largimi i tij është i panegociueshëm 
për ti hapur rrugë vullnetit popullor 
dhe garës së ndershme, zgjedhjeve të 
lira”- tha kreu demokrat nga Berati. 

Takimi
Në një takim në Berat, ku kra-

has pjesëmarrjes masive u vu re 
edhe edhe entuziazëm i madh tek 
pjesëmarrësit, lideri i opozitës Lulzim 
Basha tha se nuk do të ketë zgjedhje 
më 30 qershor. “Kaq shumë qytetarë 
të ngrejnë gishtat dhe të përshënde-
sin jo thjesht si një parti politike por 
si simbol i kurajos, i qëndresës, i fi-
tores se idealit europian, të dinjitetit, 
të fjalës së lirë, të barazisë para ligjit, 

të zgjedhjeve të lira dhe të ndershme, 
themel i Shqipërisë europianë.  Kurrë 
nuk ka qenë një bashkim më i madh 
se ky, kurrë nuk ka qenë më në pan-
ik pakica e Edi Ramës, e horrave dhe 

e hyzmeqërëve të cilët për 6 vite më 
radhë ishin padronë në shtëpinë e 
shqiptarëve, ulën në sofër krimin, as-
gjësuan drejtësinë e pavarur, largu-
an me qindra familje, me taksa të lar-

ta, një pakicë e vogël që u kap duke 
vjedhur shqiptarët, që më kot po 
përpiqet të organizojë zgjedhje me 30 
qershor. Grushti i shtetit më 30 qer-
shor do të ndalet me cdo sakrificë, 

duke mbrojtur lirinë”.- tha ai. 
Më tej në fjalën e tij, kreu i PD-

së tha se kryeministri Rama tashmë 
është pakicë dhe për më tepër në 
panik të plotë. Ai akuzoi Ramën 
dhe qeveritarët e tij se: “u ulën në 
sofër krimin, asgjësuan drejtësinë e 
pavarur, larguan me mijera familje, 
me taksa të larta, një pakicë e vogël 
që u kap duke vjedhur shqiptarët, 
që më kot po përpiqet të organizojë 
zgjedhje me 30 qershor.”.   “Gux-
oni ti hidhni kularin Beratit në 30 
qershor! Nuk do të ketë zgjedh-
je me hajdutët. Shikojeni Beratin 
e shpresës, lirisë dhe demokracië, 
për Shqipërinë si gjithë Evropa. Pas 
vizitës time në Perëndim se bashkë 
me aletatët tanë eurostrategjikë do 
ta bëjmë Shqipërinë. Asnjë hap pas 
në luftën kundër diktaturës. Ne e 
kemi nisur këtë beteje madhështorë, 
jo për pushtet, dhe për karrige, ne 
do ta bëjmë Shqipërinë si gjithë Ev-
ropa. E kam të vështirë kur me-
sazhet i jep populli, e kam të vështirë 
të konkuroj me këto mesazhe që 
ngrohin dhe grenë peshë shpirtrat e 
shqiptarëve me shpresën e madhe që 
po mbulon si bekim anembanë gjithë 
vendin.” – pohoi Basha.

Në fund të fjalës së tij në Berat, 
kryetari i Opozitës së Bashkuar, ka 
bërë një denoncim të fortë ndaj Da-
mian Gjiknurit dhe Taulant Ballës, 
ku i akuzuar këta të fundit se kanë 
kërcënuar anëtarët e KQZ-së me 
qëllim që këta të fundit të bëhen 
palë në manipulimin e zgjedh-
jeve. Basha tha se Balla dhe Gji-
knuri janë kapur në tabulate duke 
kërcënuar anëtarët e KQZ-së, dhe 
se këto tabulate tashmë u janë dër-
guar ndërkombëtarëve. “Damian 
Gjiknuri dhe Taulant Balla tabulatet 
telefonike ku ju kërcënoni anëtarët 
e KQZ-së tashmë u janë çuar 
ndërkombëtarëve dhe jeni të surve-
juar. Nuk keni asnjë shans të kryeni 
grushtin e shtetit. Tërhiquni sa nuk 
është vonë, ndryshe Kushtetuta dhe 
Sovrani do t’ju gjykojnë. Drejtësia 
e re do ju japë dënimin e merituar 
me ligj.”-pohoi kreu i PD. 

nr e
 

faqeve

Takimi në Berat

Basha: Grushti i shtetit më 30 
qershor do të ndalet me çdo sakrificë

Politikë

 Denoncon Basha: Gjiknuri dhe Balla, tabulatet telefonike ku ju kërcënoni anëtarët e KQZ-së

Ministri Roth: Dhuna dhe bojkoti të papranueshme
Ministri i Shtetit për ÇështjeEvro-
piane në Ministrinë e Jashtme Fed-
erale, Michael Roth, bën thirrje për 
më shumë përfshirje të BE në ra-
jonin e Ballkanit. Duke komentu-
ar protestat e opozitës në Shqipëri, 

Roth deklaroi në një intervistë për 
“Spiegel” se dhuna dhe urrejtja, bo-
jkotimi i zgjedhjeve dhe largimi i 
opozitës nga parlamenti janë të pa-
pranueshme. Kreu i diplomacisë 
gjermane tha se opozita shqiptare 

me politikën e saj penguese po 
rrezikon arritjet e Shqipërisë në 
procesin e integrimit. “Protestat 
janë një çështje e pranueshme sig-
urisht në një demokraci. Por, dhu-
na dhe urrejtja, bojkotimi i zgjedh-

jeve dhe largimi i opozitës nga 
parlamenti janë absolutisht të pa-
pranueshme. Shqiperia ka bere nje 
rruge te gjate për në BE. Opozita po 
rrezikon njohjen e këtyre arritjeve 
me politikën e saj penguese”, tha ai. 

Kryetari i PD Lulzim Basha në 
një status në “Facebook”  ku-
jtoi dje  revoltën e Spaçit. Basha 
tha se kjo ditë të kujton betimin 
e atyre shqiptarëve që vuajtën në 
këtë burg famëkeq, duke qenë 
kundër diktaturës, ndërsa shpre-
het se fatkeqësisht diktatura në 
forma të tjera është ende në fuqi. 
“Sot kujtojmë me nderimin më 
të thellë revoltën madhështore të 
Spaçit! Ato 2 ditë lirie në Bur-
gun e Spaçit ishin më të rëndë-

sishme se e gjithë propaganda e 
diktaturës sepse rrëfejnë betimin 
e shqiptarëve për të mos pranuar 
asnjëherë diktaturën dhe dhunën. 
Ky betim është në fuqi edhe sot. 
Nuk ka ditë më domethënëse se 
46-vjetori i revoltës së Spaçit, 
për të ftuar çdo shqiptar që e do 
Shqipërinë të lirë nga diktatura e 
krimit, që t’i qëndrojë besnik be-
timit për të mos pranuar mbi vete 
asnjë diktator apo karikaturë dik-
tatori, që mban peng të ardhmen 

tonë Europiane. Unë jam krenar 
që në këtë betejë, Partia Demokra-
tike e Shqipërisë është në anën e 
duhur të historisë, është në nderim 
të vlerave për të cilat dhanë jetën 
heronjtë e Spaçit, është në ballë të 
saj për të mos bërë asnjë kompro-
mis në rrugëtimin tonë drejt Eu-
ropës. Nderim përjetë Heronjve 
Kryengritës të Revoltës së Spaçit! 
Zoti bekoftë shpirtrat e tyre dhe 
çdo shqiptar që ngrihet kundër së 
keqes”, shkruante Basha.

Kujton revoltën e Spaçit 

Kreu i PD-së: Mos pranojmë mbi vete 
asnjë karikaturë diktatori, që mban 
peng të ardhmen tonë Europiane

Basha në Berat

Damian Gjiknuri

Taulant Balla

Michael Roth
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Kryetares së LSI-së, Mon-
ika Kryemadhi zhvilloi 
dje një takim me Lëviz-
jen e Gruas për Integrim, 

degën e Tiranës, ku tha se ka ard-
hur koha që t’i jepet fund tranzicion-
it 30-vjeçar në Shqipëri.  “Politika 
në këto 30 vite tranzicion i ka mar-
rë frymën shoqërisë shqiptare, i ka 
marrë frymën popullit shqiptar, ku 
pjesë e këtij sistemi kemi qenë edhe 
ne, që sot duam ta ndryshojmë. Më 
mirë vonë, sesa kurrë thotë një fjalë 
e urtë popullore. Më mirë që u ku-
jtuam tani, sesa të mos kujtoheshim 
fare për ta ndryshuar këtë sistem. 
Ajo që dua të them është që ne duhet 
të qëndrojmë. Çdo ditë që ne qën-
drojmë, çdo ditë që ne jemi më të 
fortë, çdo ditë që ne jemi më prezent 
në të gjithë këtë strukturë proteste 
dhe revolte, që është krijuar tashmë, 
jo për shkak të partive politike, por 
për shkak të vuajtjes që iu është 
shkaktuar shqiptarëve në gjithë këto 
vite nga klasa politike do të rrëzohet 
shumë shpejt nga qëndresa jonë dhe 
nga organizimi ynë. Gratë janë ato 
që bëjnë ndryshimet, gratë janë ato 
që konsolidojnë familjet, gratë janë 
ato që mbajnë shtëpitë në këmbë, 
gratë janë ato që edukojnë fëmi-
jët, gratë janë ato që rrisin fëmijët, 
djemtë e tyre me dashuri për famil-
jen, vajzat e tyre me dashuri për 
familjen. Gratë janë ato që stërmun-
dohen për ta mbajtur familjen në 
këmbë, ashtu sikurse janë gratë ato 

që falin dashuri, ashtu sikurse janë 
vajzat ato që kujdesen për prindërit 
dhe ashtu siç janë vajzat, të cilat në 
çdo moment i japin frymë, ngjyrë 

shoqërisë shqiptare. Në fakt misioni 
ynë është që ne duhet të luftojmë për 
këta fëmijë”, tha Kryemadhi.

Qëndrimi
Sipas kryetares së LSI-së sa më 

shumë gra të jenë në politikë, aq më 
pak kompromise do të ketë politi-
ka në kurriz të shqiptarëve. “E them 
këtë, sepse nënat nuk bëjnë kur-
rë kompromis në kurriz të fëmijëve 
të tyre. Edhe ne me fuqinë e grave, 
nuk do të lejojmë kurrë që në kurriz 
të shqiptarëve, në kurriz të fëmijëve 
të shqiptarëve të ndodhin më”, po-
hoi ajo. Në këtë kontekst Kryemadhi 
tha se çelësi i suksesit të opozitës 
janë gratë dhe vajzat e shumta në 

protest.  “Pjesa më e madhe e komi-
sionerëve të LSI-së do të jenë gra, 
sepse gratë as nuk shiten dhe as 
nuk blihen. Gratë e LSI-së kanë 
qenë ato që kanë luftuar dhe janë 
përballur trup më trup, frymë më 
frymë, çdo kërcënim dhe çdo luftë. 
Gratë e LSI-së janë elementi më 
luftarak që ka LSI-a, ashtu si-
kurse gratë e LSI-së janë dhe mo-
tivimi, sepse nuk mund të guxojë 
më njeri t’i preki gratë dhe vajzat 
tona edhe me ligj, edhe me Kanun. 
Sepse aty ku Edi Rama nuk e pra-
non ligjin dhe aty ku njerëzit e tij 
nuk e pranojnë ligjin, mos të çu-
ditet kur shqiptarët të përdor-
in Kanunin. Aty ku Edi Rama nuk 

njeh vlerën dhe moralin, mos të 
çuditet kur shqiptarët t’i tregojnë 
moralin dhe vlerat e shqiptarëve. 
Dhe sa më shumë e zgjat agoninë e 
tij, aq më shumë revoltohen njerëzit. 
Sa më shumë do të zgjasë vuajtjet e 
shqiptarëve aq më shumë shqiptarët 
do ta ndëshkojnë atë. Prandaj çdo 
ditë që ikën është dhimbje për të, 
çdo ditë që ikën më shumë se dhim-
bje për Edi Ramën është dhimb-
je për shqiptarët”, deklaroi kryetar-
ja e LSI-së. 

Më tej, ajo pohoi se nënat do ta 
ndryshojnë këtë realitet të hidhur, 
që prej 30 vjet tranzicioni të bur-
rave nuk i dha Shqipërisë as integ-
rimin evropian, as mirëqenien, asg-
jë nga ato që shqiptarët kërkuan 30 
vjet më parë. “Prandaj, le ta mar-
rin fatin në dorë nënat, le të lufto-
jmë për fatin e fëmijëve tanë, le të 
luftojmë për të ardhmen e fëmijëve 
tanë dhe të mos ndalojmë për asnjë 
sekondë”. Në fund të fjalës së saj, 
Kryemadhi u ndal edhe tek protes-
ta e sotme e studentëve, ku tha se 
ata po dalin për kërkesat e fatin e 
tyre ,: “ dhe për t’i dhënë fund ag-
onisë në universitetet shqiptare. 
Boll më me rraskapitje, boll më 
me angazhime të cilat nuk sjellin 
gjë tjetër veçse të forcojnë një palë 
ose një palë tjetër. Na duhet sis-
temi të jetë i fortë për shqiptarët. 
Nuk duam më lider të fortë, duam 
sistem të fortë që na garanton fëmi-
jët tanë”. 

“Koha t’i jepet fund tranzicionit 30-vjeçar” 

Kryemadhi me LGI në Tiranë: 
Sa më shumë e zgjat Rama agoninë 
e tij, aq më shumë revoltohen njerëzit

Politikë

Sondazhi, 51 % e socialistëve deklarojnë 
se ministrat e Edi Ramës janë të paaftë

Paskal Milo: Socialistët 
janë dele, vihen në rresht 
e shkojnë votojnëNjë sondazhin i realizuar nga Insti-

tuti i Studimeve Politike (ISP) tr-
egon se më shumë se gjysma e so-
cialistëve janë të pakënaqur me 
ministrat e kabinetit “Rama”. Stu-
dimi është realizuar gjatë kon-
gresit elektoral të Partisë Social-
iste në muajin mars dhe të pyeturit 
janë delegatët e Partisë Social-
iste, të cilët pohuan se ministrat 
nuk janë të aftë sa duhet. Pikërisht 
për faktin se ata që janë të pakën-
aqur janë drejtues të PS në niv-
el lokal në gjithë vendin, sondazhi 
vlen edhe si një mendim i përgjith-
shëm i socialistëve. “Gjatë Kon-
gresit të fundit elektoral të PS në 
mars 2019, delegatët u pyetën edhe 
për vlerësimin e tyre për minis-
trat e rinj dhe deputetët e rinj që 

shënuan prurje më 2017. Mendimi 
i delegatëve është i qartë: mbi 50% 
e tyre vlerësojnë se ministrat e rinj 
dhe prurjet e reja në grupin par-
lamentar nuk janë të aftë sa do të 
duhej të ishin. Një vlerësim i tillë 

shpreh një nivel më të hapur të 
mendimit në PS, sidomos tek kura-
jo e delegatëve për të dhënë opin-
ione kritike me drejtuesit e tyre në 
qeveri e parlament, por edhe kon-
firmon hendekun e thellë edhe pro-
fesional midis elitave që qeveri-
sin dhe pritshmërive të qytetarëve, 
përfshirë bazës së partive”,- thuhet 
në sondazhin e publikuar nga ISP.

Ajo çfarë është e rëndësishme 
në këtë anketë tregon se emërimet 
e reja në kabinetin “Rama” nuk 
janë pranuar nga baza e PS-së si 
njerëz që vijnë me kontribute. Tek-
sa 51 % e socialistëve shohin me 
mosbesim qeverinë “Rama”, numri 
i qytetarëve shqiptarë që e shohin 
këtë kabinet si të paaftë duhet të 
jetë shumë herë më i madh. 

Ka habitur jo pak kreu i PDS-së, 
Paskal Milo, një nga politikanët 
ikonë të së majtës, i cili mbrëmë në 
emisionin ‘Provokacija’ të Mustafa 
Nanos, duke folur për zgjedhjet që 
Rama kërkon të mbajë vetëm, i ka 

quajtur socialistët dele që nuk kanë 
integritet, që vihen në vathë për të 
votuar.   “Bile ai është dëmtuar në 
mendimin tim. Tjetër se socialistët 
janë dele, vihen në rresht dhe shko-
jnë të votojnë”, tha ai.

Kryemadhi me LGI në Tiranë

Paskal Milo
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Policia e Durrësit në bashkëpunim 
me Interpol Tiranën ka finalizuar 
operacionin policor të koduar ‘Hi-
jet e natës’, që ka prangosur dy per-
sona në kërkim ndërkombëtar, me 
qëllim ekstradimin. Nga burimet 
zyrtare mësohet se shtetasit A. M., 
25 vjeç dhe B. M., 23 vjeç, të dy 
banues në Manzë të Durrësit, kër-
koheshin nga drejtësia italiane për 
‘vjedhje me armë’.

Njoftimi i Policisë së Durrësit:
Strukturat e Drejtorisë Vendore 

të Policisë Durrës, në bashkëpunim 
me Drejtorinë Qendrore Hetimore 
në Departamentin e Policisë Krim-
inale dhe Interpol Tirana, pas një 
pune të mirëorganizuar, bënë kap-
jen dhe arrestimin e përkohshëm 
me qëllim ekstradimin drejt Italisë 
të shtetasit

-A. M., 25 vjeç, banues në fsha-
tin Manzë, Durrës.

Ky shtetas ishte i shpallur në 

kërkim ndërkombëtar nga ZQK 
Interpol Tirana, pasi Gjykata e 
Firences në Itali ka lëshuar urdhër 
arresti ndaj tij në Korrik 2018, për 
kryerjen e veprave penale ‘Vjedhja 
me armë’, ‘Vjedhja’ dhe ‘Pastrimi i 
produkteve të veprës penale’, para-
shikuar nga Kodi Penal Italian.

Gjithashtu në kuadër të këtij 
operacioni u arrestua dhe 
shtetasi:

-B. M., 23 vjeç, banues në fsha-
tin Manzë, Durrës.

Ky shtetas ishte shpallur në 
kërkim ndërkombëtar nga ZQK 
Interpol Tirana, pasi Gjykata e 
Firences në Itali ka lëshuar urdhër 
arresti ndaj tij në Korrik 2018 , për 
kryerjen e veprës penale ‘ Vjedh-
ja me armë’, parashikuar në Kodin 
Penal Italian. Materialet hetimore 
u referuan në Prokurorinë pranë 
Gjykatës së Shkallës së Parë Durrës 
për veprime të mëtejshme.

Antidroga e Romës në bash-
këpunim me Drejtorinë e Përg-
jithshme të Antimafias ka ekze-
kutuar mëngjesin e djeshëm  
operacionin e koduar Re Mida. 
Në pranga janë vënë 17 persona të 
akuzuar për pjesëmarrje në aktivitet 
të organizuar kriminal, trafik drogë 
e armësh, ndërsa 1 persona është 
shpallur në kërkim. Nën akuzat i 
konsideruar anëtar i këtij grupimi 
kriminal është  dhe shqiptari Dori-
an Petoku 31 vjeç i arrestuar javë 
më parë nga operacioni i përbash-
kët i policisë italiane e shqiptare i 
koduar “Brasile loe cost”.  Ai aku-
zohej për tentativën e trafikimit të 
mbi 1000 kg kokainë nga Ameri-
ka e Jugut . Ky grup kriminal kishte 
lidhje me mafian pugliese Sacra 
Corona Unita e  mes të arrestuarve 
është dhe një personazh i njohur i 

tifozerisë ultra të një prej skuad-
rave të futbollit roman. Gjatë op-
eracionit janë sekuestruar 100 kg 
kokainë, 143 kg hashash, një lab-
orator droge, 20 armë zjarri, 6 kg 
eksploziv e 5 detonatorë. Ky grup 
kriminal ushtronte aktivitetin e tij 
në qytetin e Romës me bazë në lag-
jen Montespaccato. Rreth mesditës 
pritet konferenca e shtypit që do 
zbardh detajet e operacionit si dhe 
identitetin e të arrestuarve.

Kokainë në Itali, akuza të reja 
dhe urdhër i dytë arrestimi për 
shqiptarin Dorian Petoku

Dy durrsakë në pranga, të 
kërkuar për vjedhje në Itali

Policia e Tiranës ka vënë në pran-
ga dy persona, njëri i shpallur në 
kërkim për “Prodhimi dhe shit-
ja e narkotikëve”, e kryer në bash-
këpunim, ndërsa tjetri u kap me disa 
doza heroine.   Personi i parë i ar-
restuar është 26-vjeçari S.Sh, i cili në 

bashkëpunim me dy shtetas të tjerë, 
të cilët janë arrestuar në flagrancë më 
datë 01.12.2018,  shpërndanin lëndë 
narkotike canabis sativa në doza të 
vogla në rrugën “Bego Hoxha”, ku 
në momentin e ndërhyrjes nga ana e 
punonjësve të policisë të Komisari-

atit të Policisë Nr.6 Tiranë, shtetasve 
të arrestuar i’u gjet dhe sekuestrua 
në cilësinë e provës materiale rreth 
355 gramë lëndë narkotike canna-
bis sativa. Po ashtu policia thotë se 
nga  forcat ”Shqiponja” është godi-
tur një rast i shpërndarjes së hero-

inës. “Në rrugën “Njazi Demi” Ti-
ranë në stolat e një lulishteje, në 
orët e vona të mbrëmjes, nga forcat 
“Shqiponja “, është kapur dhe ar-
restuar në flagrancë  për veprën pe-
nale “Prodhimi dhe shitja e narko-
tikëve”,  shtetasi I.A. 36 vjeç,  

lindur në Tiranë, pasi u kap në fla-
grancë me katër doza heroinë”, thu-
hej në njoftimin e policisë. Materi-
alet e mësipërme  do t’i  referohen  
prokurorisë  së  Rrethit Gjyqesor 
Tiranë për veprime të mëtejshme 
hetimore.

Arrestohen dy persona, njëri ishte në kërkim, tjetri po shiste drogë

Pas medias gjermane “Bild”, 
e cila  kishte kritika të forta 
për qeveritarët shqiptarë, me-
diat e Holandës kanë shkru-

ar për trafikun e drogës që bëhet nga 
Shqipëria drejt vendit të “tulipanëve”.  
Media holandeze “Limburg” e 
nis shkrimin me arrestimin e 4 
shqiptarëve të martën, tre burrave dhe 
një gruaje, në një aksion të madh pol-
icor kundër trafikut të lëndëve narko-
tike dhe kryesisht goditjes së mafies 
shqiptare. “Policia arrestoi tre burra 
dhe një grua të martën në një aksion 
të madh kundër një bande shqiptare 
të drogës. Policia dhe njerëz të dre-
jtësisë kanë pushtuar dhjetëra ndër-
tesa, kryesisht në zonën e Sittard dhe 
Geleen. Të dyshuarit e arrestuar janë 
dy burra 40-vjeçarë me origjinë ma-
rokene, një burrë shqiptar (34 vjeç) 
dhe një grua 36-vjeçare. Shumica e 
të dyshuarve në këtë rast janë vendo-
sur në Geleen. Kishte gjithashtu disa 
bastisje të martën nga policia. Ag-
jentët arrestuan një belg, një maroken 
dhe një grua që po tentonte të shkon-
te duke mbartur drogë nga Belgji-
ka në Gjermani”, thuhej në shkrim. 
Madje, operacioni i drogës u qua-
jt “Shqipëria”. Në artikull shkruhej 
se me dhjetëra shqiptarë që jetojnë 
në Holandë kanë si aktivitet të tyrin 
trafikun e drogës. Shqiptarët duket 
se kanë përdorur një kompani që 
merret me transport për të paguar 
qiratë, në mënyrë që të mos zbulo-
heshin nga policia.

Sipas mediave holandeze, një 
kompani në Groenstraat në Ge-
leen, u ka paguar qiranë shqiptarëve. 

Pikërisht kjo kompani dyshohet se 
bën edhe transportin e parave nga 
Holanda drejt Gjermanisë ose Belg-
jikës, pasi ka qendra në këto shtete. 
Mediat holandeze flasin gjithmonë e 
më shumë për grupime shqiptarësh, 
të cilët ikin në këtë vend ekskluz-

ivisht për t’u marrë me drogë.  Në ar-
tikull thuhet se në rastet te goditjes së 
bandave të drogës, rezulton se anëtarë 
të tyre janë kryesisht shqiptarët, ç’ka 
nënkupton se pikërisht shqiptarët 
kanë në dorë këtë treg ilegal trafiku, 
që ka fitime marramendëse. Kujtojmë 
se disa ditë më parë, gazetari gjer-
man Peter Tiede shkroi një artikull 
fshikullues  ndaj Shqipërisë, duke 
thënë se vendi ynë ka në krye ban-
ditë dhe kriminelë. Tiede në pronon-
cimet për mediat mbrojti ato që kishte 
shkruar, duke thënë se ka qenë vetë 
në Shqipëri dhe ka biseduar me të in-
tervistuarit në artikull.

Mediat holandeze: 
Shqiptarët pushtojnë 
tregun e drogës, të cilët  
kanë fitime marramendëse

Raporti 

Kronikë

Tragjedi në 
Itali, humb jetën 
punëtori shqiptar

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur 
mëngjesin e djeshëm  në Itali. Një 
emigrant shqiptar ka humbur jetën 
ndërsa ishte duke punuar në një 
çati. Ai një 48-vjeçar, identiteti i së 
cilit nuk bëhet me dije. Shqiptari po 
punonte në një kantier ndërtimi në 

Olgiate Olona në provincën e Vare-
se, kur ka rënë nga çatia, e cila ishte 
katër metra në lartësi. Aksidenti me 
vdekje ka ndodhur afër orës 08.00 
të mëngjesit të sotëm. Kolegët e 
shqiptarit dhanë alarmin, men-
jëherë sapo ndodhi ngjarja. Pavarë-

sisht se ambulanca arriti me shpe-
jtësi, shqiptari kishte marrë plagë të 
rënda dhe ndërroi jetë në vend. Me-
diat italiane raportojnë se shqiptari 
ishte babai i dy fëmijëve dhe ishte 
rezident në Busto Arsizio. Po heto-
het për shkaqet e ngjarjes së rëndë.

Policia holandeze

Foto ilustruese
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Ditën e djeshme u bënë 7 
vjet nga tragjedia e Hi-
marës , e cila la një 
brengë të madhe në zem-

rat e familjarëve të viktimave, ende 
kërkohet drejtësia. Pavarësisht se 
ka kanë kaluar vite prindërit e Do-
rina Stafës vijojnë luftën për të gje-
tur drejtësinë e munguar, e cila është 
një  peng për ta. Sipas tyre nëse dre-
jtësia nuk vihet në vend, ata do ta 
vënë vetë atë. 13 jetë të ndërprera në 
mes. Ky ishte bilanci tragjik i  ak-
sidentit në Qafën e Vishës në Hi-
marë, kur rreth orës 16:15 të datës 
21 maj të vitit 2012 autobusi me stu-
dentë të  universitetit “Aleksandër 
Xhuvani” në Elbasan doli nga rruga 
dhe ra në humnerë. Si pasojë gjetën 
vdekjen 11 studente të vitit të tretë 
dega Gjuhë-Letërsi, i fejuari i njërës 
prej të rejave, si dhe drejtuesi i auto-
busit, ndërsa mbetën të plagosura  22 
studente të tjera. “ U bënë 7 vite, 7 
vite, dhe vazhdon të thellohet mër-
zia, vazhdojmë të jemi në një gjend-
je ankthi. Tek e fundit drejtësia nuk 
po vjen, po vonohet. Në një ditë do ta 
gjejmë drejtësinë nëse shteti nuk do 
të veprojë ka forma të tjera shqiptari  
që të veprojë. Ne nuk prehemi dot të  
qetë pranë fëmijëve tanë, nëse drejtë-
sia nuk vihet”, shprehet Hasan Sta-
fa, babai i Dorinës. “Sot 7 vite nuk u 

mor asnjë masë, asnjë masë për 13 
jetët. Duam drejtësi, vetëm drejtë-
si”, u shpreh mamaja e studentes së 
ndjerë. E ëma e Eriola Xhoit,  infer-
miere  në spitalin e Elbasanit shprehet 
se humbja e të bijës ka lënë shumë 
plagë në zemrën e saj. Ajo tha se ka 
shëruar shumë plagë pacientësh, por 
nuk ka mundur të shërojë dot plagët 
e saj. “Po pse moj mam nga Lloga-
raja po dilni ju? Po më tha! Nuk e di 
pse më erdhi një ndjesi se do ju ndod-
he diçka. E mora deri në Vlorë dhe 

nuk e mora më se më tha: Mos më 
merr  se dua të shijoj udhëtimin. Ajo 
ishte telefonata e fundit. Ylli, Lola 
ti je e pa zëvendësueshme e pa kra-
hasueshme, do të mbetesh gjithmonë 
Lola e mamit”, tha mes lotësh nëna e 
Eriola Xhoit. 

Mes lotëve e dhimbjes prindërit e 
Joana Debinjës përkujtojnë atë ditë të 
hidhur për ta. “Na duket sikur e kemi 
këtu jo 7 vjet por sikur 7 ditë ka që ka 
ikur. Na iku kot. Erdhi mirë e bukur 
erdhi duke qeshur: Do të shkoj në ek-

skursion. Unë i thash mos shko edhe 
nga gjendja ekonomike. I thash mos 
ikni se do të vriteni se kisha dëgjuar 
se janë bërë aksidente. Faktikisht më 
tha një shoku im si fillim, më tha janë 
gjimnazistë, pastaj më erdhi më tha 
se janë studentë. Pastaj u nisëm për 
në Tiranë, s’dinim nga të shkonim, në 
Tiranë apo Vlorë. Shkuam një herë 
në Tiranë, pastaj  shkuam në Vlorë 
dhe morëm vesh lajmin. Nuk e di si 
ndodhi qe fati i keq i asaj dhe i joni. 
Nuk e di ajo për ne do të mbetet e pa 
harruar sa të jemi gjallë do ta kujto-
jmë”, shprehet Flamur Debinja. “Nuk 
gjej do fjalët, nuk mundem”...kaq ar-
rin të thotë nëna, 

Elisabeta Debinja, që dhimbjen e 
ndjen si ditën e parë për humbjen e 
bijës së saj. Jeta vazhdon për 22 stu-
dentet që i mbijetuan  kësaj tragjedie. 
Pjesa më e madhe kanë krijuar famil-
je. Asnjë prej tyre nuk dëshiron të 
flasë për atë ditë të hidhur, 21 majin e 
vitit 2012. Për ngjarjen nuk pati asnjë 
në burg, pasi vetë shoferi i automjet-
it humbi jetën, dhe mbi të gjitha faji 
nuk kishte qenë i tij. Por autobusi nuk 
kishte kryer asnjë kontroll. Kërkesa e 
familjarëve të studentëve është që të 
vihet drejtësia në vend duke ndësh-
kuar drejtuesit e kompanisë së au-
tobusit me të cilin u aksidentuan të 
afërmit e tyre.

Tragjedia e Himarës

Orët e para të ditës së djeshme 
kalimtarë të rastit e panë në mak-
inë shqiptarin, shenjat tregonin se 
ai kishte vdekur. Dhe në fakt ash-
tu ishte, 33 vjeçari kishte ndërru-
ar jetë. Këtë të martë, media itali-
ane ka zbardhur një sërë detajesh në 
lidhje me Alfons Kajan, i cili u gjet 
i vdekur në makinë në San Severi-
no. I riu la pas gruan shtatzënë dhe 
një vajzë të vogël veçse dy vjeçare. 
Vdekja e shqiptarit ka përcjellë një 
mister të madh, pasi mbetet ende e 
paqartë sesi i riu ka humbur jetën. 
Mjekët e parë që shkuan në vend-
ngjarje panë se zemra e tij kishte 
pushuar dhe pavarësisht ndërhyrjes, 
ai nuk u rianimua dot më.

Familjarët po ashtu kanë tre-
guar për median italiane kohën se 
kur e kanë parë për herë të fun-
dit. Një kushëri i tij shprehet se e 
kishte parë pasdite Alfonsin dhe se 
33 vjeçari i kishte thënë se nuk ndi-
hej mirë.

Shenjat e një gjendje jo të mirë 

shëndetësore i riu ia kishte komu-
nikuar në darkë gruas, rreth orës 
21:00 duke i thënë se kishte ten-
sion të lartë. Një vizitë në spi-
tal u krye po atë natë dhe mjekët 
nuk gjetën probleme serioze shën-

detësore, duke e lënë të lirë që 
të shkonte në shtëpi. 33 vjeçari 
ka shkuar në banesë dhe pas gju-
mit është bërë gati në orët e para 
të mëngjesit për të shkuar në punë. 
Ka marrë makinën dhe është nisur, 
por fatkeqësisht nuk është kthy-
er më. E pikërisht kjo situatë e ka 
kthyer edhe në më shumë miste-
rioze humbjen e parakohshme të 
shqiptarit. Avokati mbrojtës i famil-
jes shprehet se ka nisur hetimet 
e tij për të parë dokumentacionin 
në spital në lidhje me diagnozën e 
shqiptarit.

 “Ne duam të kuptojmë nëse ka 
pasur ndonjë përgjegjësi, sepse me 
siguri se çfarë ndodhi është shumë 
e çuditshme – komenton avoka-
ti – Ne do të kërkojmë të gjithë do-
kumentacionin mjekësor në spital, 
pasi ai shkoi në dhomën e urgjencës 
mbrëmë për probleme të tensionit 
të lartë. Pra, ne duam të dimë nëse 
ai është “shkarkuar” nga spitali me 
lehtësi ose jo».

Vdekja misterioze e shqiptarit, 
la pas vajzën dhe gruan shtatzënë

Dhimbja nuk shuhet kurrë, familjarët: 
Duam drejtësi, fajtorët enden të lirë

Disa persona janë arrestuar për 
shkak të abuzimet të detyrës edhe 
ryshfeteve të marra . 5 persona 
kanë përfunduar në pranga për fa-
vorizim të ndërtimeve pa leje, në 
zonat e shpallura të mbrojtura në 
Velipojë. Bëhet fjalë për 2 punon-
jës policie, 1 inspektor të Policisë 
Bashkiake, si dhe 2 persona të tjerë, 
të cilët akuzohen për shpërdorim 
detyre e korrupsion. Të arrestu-
arit janë P.Z., me detyrë Special-
ist në Hetimin e Krimeve në Stac-
ionin e Policisë Velipojë; R.B., me 
detyrë SPZ, në Stacionin e Policisë 
Velipojë; R.K., me detyrë Inspektor 
i Policisë Ndërtimore në Bashkinë 
Shkodër. Gjithashtu të ndaluar janë 
edhe N.K., 45 vjeç, nga Mali Jush-
it, Shkodër, si dhe B.N., 37 vjeç, 
nga Velipoja. “Në bashkëpunim 
me njëri-tjetrin, duke keqpërdorur 
atributet që u jepte detyra, punon-
jësit e Policisë dhe ai i IMT-së, dy-
shohet se kanë lejuar që në zonën 
e Velipojës (e klasifikuar si “Zonë 

e mbrojtur”) të kryhen ndërtime pa 
leje në masë. Nga veprimet heti-
more të kryera është dokumentuar 
me prova ligjore veprimtaria e kun-
draligjshme për funksionarët pub-
likë dhe dy shtetasit”, thuhej në 
një njoftim për mediat nga Minis-
tria e Brendshme. Zbulimi i kësaj 
skeme erdhi pas një hetimi disa mu-
jor me metoda pro-aktive nga Shër-
bimi për Çështjet e Brendshme dhe 
Ankesat (SHÇBA) në Ministrinë 
e Brendshme, në bashkëpunim me 
Prokurorinë e Shkodrës. 

Jepnin ndertime pa leje 
ne zona të mbrojtura të 
Velipojës, në pranga 5 persona

Kronikë

Kërkesa e familjarëve 
të studentëve është që të 
vihet drejtësia në vend 
duke ndëshkuar drejtuesit 
e kompanisë së autobusit 
me të cilin u aksidentuan 
të afërmit e tyre

Aksidenti i Himarës
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INSTAT: 62 të vdekur nga aksidentet në 
6 muaj, gjithsej rezultojnë 630 përplasje

Statistikat 

Sulmi për shkak të detyrës është 
pista kryesore e hetimeve për 
breshërinë e plumbave të qël-
luar në orët e para të mëng-
jesit ndaj banesës së Drejtorit të 
Shërbimeve në Bashkinë e Se-
lenicës. I kontaktuar nga medi-
at,  Xhuljo Maraj tha se nuk ka 
konflikte për të cilat mund të dy-
shojë. Banesa e drejtorit të Shër-
bimeve Publike në bashkinë e Se-
lenicës, Xhuljo Maraj u sulmua 
me armë në orët e para të mëng-
jesit. Drejt shtëpisë ku banon zyr-
tari lokal u qëlluan me breshëri 
të paktën 30 plumba, nga persona 

që ende mbeten të paidentifikuar. 
Për fat të mirë nuk pati të lënduar, 
brenda banesës ku 26 vjeçari ba-

non bashkë me prindërit dhe vël-
lain binjak. Breshëritë e plum-
bave kanë shkaktuar frikë e panik 
brenda familjes dhe në zonë, kra-
has dëmeve materiale në banesë. I 
kontaktuar, nga media, Maraj mo-
hoi të ketë konflikte. “Nuk di kujt 
t’ia drejtoj gishtin. Nuk kam konf-
likte që mund të jetë arsye për këtë 
sulm,”-tha 26-vjeçari. Ai ka tre-
guar se nuk kanë parë asnjë prej 
autorëve, ndërsa gjurmët e plum-
bave duken në të gjithë muret e 
shtëpisë. “Mbrëmë rreth orës 1 pa 
20 dëgjuam të shtëna, dhe men-
duam se kishin gjuajtur jashtë. Në 

mëngjes i pamë që kishin gjuaj-
tur portën, muret, erdhi Policia dhe 
gjeti rreth 30 gëzhoja. Ka pasur dy 
armë të ndryshme me të cilat është 
qëlluar, nuk kam pasur asnjë konf-
likt me asnjë person. Jam në hallin 
tim, në punën time. Policia vazh-
don hetimet, mund të kenë qenë dy 
deri në tre persona”, u shpreh Ma-
raj. Në këto kushte, dyshimi krye-
sor i grupit hetimor është se sul-
mi ndaj banesës është një mesazh 
për zyrtarin e bashkisë Selenicë, 
por motivet mbeten të paqarta. 
Për këtë arsye hetimet janë shtrirë 
edhe në pista të tjera.

Prej gati tre javësh, katër fshatra të 
Levanit janë vënë ne shenjestër të ha-
jdutëve ndaj janë ngritur fshatce e po 
bëjnë roje. “Mbi dy tre javë bëjmë 
roje natën. Jemi tmerruar ne por dhe 
fëmijët” Në harkun e pak ditëve janë 

shënuar disa raste vjedhjesh. Në shen-
jestër janë vënë bagëtitë. “Vjedhin 
viça, dhenë, lopë. Ne nuk kemi pas-
ur vjedhje por tani kanë nisur radhë.
Sipas dëshmive pas kësaj vale grabit-
jesh qëndron një grup deri në 6 perso-

nash që sipas tyre lëvizin të maskuar 
dhe të armatosur. Banorët e Bishan-
it, Poros, Pishës e Martinës thonë 
se janë organizuar për të mbrojtur 
shtëpitë dhe bagëtinë “Rrimë çdo natë 
bashkë dhe i kemi nxjerrë nga fshati. 

Kemi shkrepur dhe ndonjë çifte kush 
ka pasur.  Shteti ose të vijë të vendosë 
postblloqe ose do i vrasim” Banorët 
thanë  se kanë denoncuar grabitjet në 
polici, por vec disa shoqërimeve, asn-
jë person nuk është vënë në pranga.

Sulmohet me breshëri plumbash drejtori i Shërbimeve 
Publike në Selenic Maraj: S’kam konflikte…

Katërmujori i parë i 
këtij viti ka pësuar rri-
tje të qytetarëve të 
vdekur nga aksiden-

tet rrugore, numër në rritje kra-
hasuar me 1 vit më parë. Sipas 
të dhënave të INSTAT, këtë vit 
humbën jetën 62 persona nga 61 
që ishin në katër muajt e parë të 
vitit të shkuar. Shkak kryesor për 
aksidentet  vijon të mbetet sjell-
ja e drejtuesve të mjeteve. Katër 
mujori i parë i këtij viti rezultoi 
me rritje të numrit të të vdekurve 
nga aksidentet rrugore, krahasu-
ar me 4 mujorin e parë të vitit të 
shkuar.  Sipas të dhënave të IN-
STAT, në muajt janar-prill të këtij 
viti nga përplasjet e automjeteve 
humbën jetën 62 qytetarë, 1 vik-
timë më shumë se vitin e shkuar. 
Në muajin prill 2019 numërohen 
112 aksidente rrugore nga 134 ak-
sidente të ndodhura në prill 2018, 
duke u ulur, ndërsa për sa i për-
ket llogaritjeve për katër muajt e 
parë, ky vit rezulton me 630 ak-
sidente, ndërsa vitin e shkuar me 
651.  Gjithashtu sipas të dhënave 
zyrtare numri i të aksidentuarve 
brenda prillit është 147 persona 
nga 168 që ishte një vit më parë, 
kurse numri i të vdekurve është 
14 persona duke mbetur i pan-
dryshuar, krahasuar me prillin 
2018.  Shkak për ndodhjen e ak-

sidenteve vijojnë të mbeten sjell-
jet e drejtuesve të mjeteve dhe më 
shqetësues është fakti që mosha e 
drejtuesve të mjeteve të përfshi-
ra në aksident është 25-35 vjeç.  
Kryeqyteti mban numrit më të 
lartë të aksidenteve të shënuara e 
lidhur kjo edhe me fluksin e lartë 
të qarkullimit të automjeteve, e 
ndjekur nga Durrësi, Lezha dhe 
Fieri. Ndërsa për sa i përket num-
rit të viktimave rezulton se në Ti-
ranë ka pasur më shumë aksidente 
me pasojë vdekjen, e ndjekur nga 
Shkodra dhe Fieri.

Shkarkimet nga 
vetingu,KLP 
cakton drejtues të 
rinj të Prokurorisë
Në mbledhjen e djeshme  të Këshillit 
të Lartë të Prokurorisë është miratu-
ar drejtuesi i ri i Prokurorisë së Gjiro-
kastrës. KLP caktoi drejtues të për-
kohshëm të Prokurorisë Gjirokastër, 
Julian Çafkën për 3 muaj. Propozimi 
i Julian Çafkës u miratua me 11 vota 
pro në mbledhjen e KLP. KLP votoi 
gjithashtu me 11 vota shtyrjen e afatit 
me 3 muaj, për drejtimin e Prokuror-
isë së Apelit Korçë nga Irena Çuno-
ti. Të dy plotësojnë vendet vakante 
të krijuara pas shkarkimit të paraard-
hësve të tyre nga vetingu. Arben Pa-
sho u shkarkua nga KPK më 16 Maj, 
ndërsa Irma Balli më 19 shkurt. Po 
ashtu, u miratua me 11 vota pro pro-
jekt-aktit për shtyrjen e afatit të cak-
timit të përkohshëm të prokurorit 
Altin Dumani në funksionin e Dre-
jtuesit në Prokurorinë pranë Gjykatës 
së Apelit të Krimeve të Rënda, për-
katësisht nga dt. 22.05.2019 deri ne 
22.08.2019. 

Lordi rus i krimit 
fshihet në Shqipëri,  
kishte kryer 20 
vrasje 
Javën e shkuar, gjykata e Tverskoy 
në Moskë, lëshoi një urdhër arres-
ti në mungesë për 44-vjeçarin,  Re-
vaz Kakhmazov (Rezo Lotkinsky) të 
akuzuar për grabitje. Më parë është i 
shpallur në kërkim ndërkombëtar, pasi 
akuzohet se është i përfshirë në një sërë 
grabitjesh, bashkë me një grup të or-
ganizuar kriminal. Sipas hetimit të 
bërë nga autoritetet ruse, ky grup aku-
zohet për trafik droge, mashtrim ndaj 
kolonive, shitje droge në burgje, si dhe 
grabitje me armë. Në total, hetuesit 
identifikuan 21 raste grabitjesh dhe 
20 viktima, ndërkohë që edhe bash-
këpunëtorët e Rezo Lotkinsky janë të 
përfshirë në rreth 18 vrasje. Sipas het-
ueseve Kakhmazov dyshohet se fshihet 
në Shqipëri. Kakhmazov fshihet nën 
emrin e Revaz Mendeki. Hetuesit nuk 
e përjashtojnë mundësinë se mund të 
fshihet në vendin tonë, pasi ai ka edhe 
nënshtetësinë shqiptare.

Arrestohet një 
tjetër i kërkuar nga 
operacioni “Vol-Vo 4”
Policia ka arrestuar një tjetër person të 
shpallur në kërkim në kuadër të oper-
acionit “Vol-Vo 4” të zhvilluar më 22 
Tetor 2018. I arrestuari është M. Ze-
qiri, i cili u kap në Sukth të Durrësit. 
36-vjeçari, pjesë e grupit të Avdylajve, 
ka qenë i shpallur në kërkim pasi ndaj 
tij Gjykata e Krimeve të Rënda ka ven-
dosur arrest në burg në mungesë. Ai 
akuzohet për prodhim dhe shitje narko-
tikësh, trafik droge, grup i strukturuar 
kriminal dhe pastrim parash.

Kronikë

Fshatrat e Levanit në shënjestër të hajdutëve, banorët ngrihen të bëjnë roje natën

Aksidentet në prill
2018   2019
168 të aksidentuar 
147 të aksidentuar
134 aksidente  
112 aksidente 
14 të vdekur  
14 të vdekur

Aksidentet në 
periudhën janar-prill
61 të vdekur 2018 
62 të vdekur 2019
504 aksidente 2018 
468 aksidente 2019
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Mbi 2/3 e pronave të 
regjistruara në Shqipëri 
rezultojnë me prob-
leme. Drejtori i Agjen-

cisë së Kadastrës, Artan Lame gjatë 
një takimi me Dhomën Amerikane 
të Tregtisë dhe bizneset, ka theksuar 
se 2.5 mln pasuri të patundshme që 
ndodhen në Shqipëri janë regjistruar 
me probleme, ndërsa 600 mijë të 
tjera nuk janë regjistruar ende. Sipas 
tij janë regjistruar rreth 3.8 milionë 
pasuri dhe 600 mijë janë të parreg-
jistruara, ndërsa nga 3,8 milionëshi  
pasurive që janë të regjistruara 2,5 
milionë janë me probleme. 

Përballë problemeve dhe sfidave, 
Lame tha se zgjidhjet janë tre: uni-
fikimi i institucioneve, përmbyllja 
e të gjitha proceseve tranzitore dhe 
reformimi i ZRPP. Problemi me 
pronat dhe vështirësitë që hasin in-
vestitorët e huaj, u evidentuan edhe 
nga Dhoma Amerikane e Tregtisë. 
Për të ndihmuar në zgjidhjen e 
problemeve të pronësisë, BE do 
të japë 15 mln euro. Drejtori për 
ekonominë në delegacionin e BE në 

Pak javë më parë studentët kanë 
bërë të ditur se do t’ju rikthe-

hen sërish protestave në datë 22 
maj për shkak se nuk kishin parë 
asnjë përfitim nga Pakti për Uni-
versitetin i propozuar nga qeveria. 
Para dy ditësh në qytetin e Korçës 
u organizua një mbledhje  prej 6 
orësh me përfaqësues nga të gjitha 
universitetet e Shqipërisë, lidhur 
me pakënaqësitë e studentëve me 
“Paktin për Universitetin” dhe 
kërkesave të papërmbushura.

Pas protestave të studentëve 
që nisën më 5 dhjetor të vitit të 
kaluar për një arsim më cilësor 

Rikthehet 
protesta e 
studentëve. 
Sot në orën 
12:00 të rinjtë 
para ministrisë

qeveria Rama doli me nje Draft 
Pakt për Universitetin me anë të 
të cilit pretendohej se do ti jepej 
zgjidhje 8 pikave që kërkonin stu-
dentët, madje “do bëhet dhe më 

fundit që kanë ndodhur në universi-
tet shqiptare vërehet qartë se shumi-
ca e pikave të përmendura në pakt 
nuk kanë gjetur zgjdhje; dhe ato që 
pretendohet nga ana e qeverisë dhe 
Ministrisë së Arsimit se tashmë janë 
zgjidhur duket qartë se janë zgjidhje 
gjysmake. Përgjysmimi i tarifave, 
karta e studentit etj, duket se ishin 
fasada e radhës e qeverisë dhe për 
këtë arsye studentët po u rikthehen 
protestave dhe ditën e sotme. Ata 
protestojne sot për mosplotësimin e 
pikave të paktit “Për universitetin” 
dhe kërkesa për hartimin e pro-
grameve për punesimin e të rinjve.

shumë se aq”, pohoi në atë kohë 
kryeministri Rama. Por mesa 
duket studentët nuk po shohin 
asnjë përftim nga ky Draft-pakt.

Nëse do të shihen zhvillimet e 

Me 8 vota pro e 2 kundër, Komi-
sioni i Sigurisë kaloi në parim 

propozimet për ndryshime në Kodin 
Penal për dhunën ndaj bluzave të 
bardha, funksionarëve publik si dhe 
për abuzimet me sigurinë ushqimore 
e mbrojtjen e specieve të mbrojtura 
të Faunës dhe Florës. Fillimisht 
ndryshimet u miratuan pak kohë 
më parë nga Këshilli i Ministrave 
ku ndër ndryshimet përfshihet 
dënimi nga 1 deri në 5 vjet burg 
për personat që dhunojnë mjekët 
ose punonjësit të cilët kanë detyra 
shtetërore. Sipas kodit të ri është 
hequr konceptimi i mjekimit të pa-
kujdesshëm duke e zëvëndësuar me 
“neglizhencë në trajtimin mjekësor”.  

Ndërkohë ligjet e miratuara 
kanë sjellë debate mes deputetëve 
të opozitës dhe mazhorancës, në  

Miratohet ligji

1-5 vite burg për ata që dhunojnë mjekët. Debat për masat për bllokimin e rrugëve
29 vitesh protestat në rrugë. Prisja të 
kishte shtrëngime të veprave penale 
të rënda. Keni kurajo kur thoni që 
do ndalojnë protestat në rruge?”, tha 
Myslym Murrizi, deputet.

“Propozoj që në nenin për 
bllokimin e rrugës të merren në 
konsideratë edhe lloji i rrugëve që 
bllokohet. Nuk mund të jetë njësoj 
bllokimi i një rruge dytësore, me 
atë të bllokimit të një aksi nerval-
gjik”, tha Ulsi Manja. Debatet nuk 
munguan as për kohën e hyrjes në 
fuqi të këtyre ndryshimeve. “Këto 
dispozita duhet të hyjnë në fuqi para 
zgjedhjeve. Në një kohë kur kryemi-
nistri ka thënë kjo dënohet kaq e kjo 
aq, do të thotë që kryeministri i cili 
është edhe kryetari i mazhorancës 
është shqetësim për të”, tha Spartak 
Braho. “Sa për ngutjen që kolegu 

Braho thotë duhet të kalojmë se ka 
kërkuar kryeministri, kjo tregon se 
jemi duke u qeverisur në një au-
tokraci. Burgun se bën dot kryemi-
nistri”, u shpreh Myslym Murrizi. 

Por për sa i përket zgjedhjeve, 
Ulsi Manja, u shpreh i sigurt se në 
zgjedhjet e 30 qershorit nuk do te 
ketë incidente. “Zgjedhje me 30 
qershor natyrisht që do ketë se na de-
tyron Kushtetuta. Sa për dhunën dhe 
përplasjen, ju garantojmë se nuk do të 
ketë sepse paketa penale e garanton 
këtë. Është e plotë dhe e sigurt dhe 
ka kaluar ne konsensus fatmirësisht 
bashkë me opozitën”, tha kryetari i 
Komisionit te Ligjeve  Ulsi Manja.   
Ndryshimet e propozuara në Kodin 
Penal, do të kalojnë për diskutim 
edhe ne komisione te tjera, para se te 
shkojnë për t’u votuar në Kuvend.

nenin për Pengimin e qarkullimit të 
mjeteve të transportit të cilin depu-
tetët e opozitës e panë si pengim të 

protestave popullore. “Një nen keni 
që është për protestat në rruge, por 
nuk keni për t’ia dalë të ndaloni pas 

2.5 mln pasuri të patundshme

Artan Lame: Mbi 2/3 e pronave të regjistruara në 
Shqipëri me probleme, 600 mijë të paregjistruara

Tiranë është shprehur se projekti do 
të nisë prej vitit 2020.

Situata me pronat
Situata me pronat nën Shqipëri 

është mjaft komplekse dhe prob-
lematike për gati 29 vite ku qytet-
arët nuk po gjejnë zgjidhje të qën-

drueshme. Paralelisht po zhvillohen 
disa procese për hipotekimin e 
pasurive të paluajtshme, regjistrimi 
i tokave të kthyera nga Komisionet 
e Kthimit të Pronave, ato të dhëna 
me ligjin 7501, dhe procesi i legal-
izimit. Lame ka folur dhe më herët 
për këtë çështje ku tha se të paktën 

80 mijë leje legalizim të dhëna nga 
Agjencia e Legalizimeve ndër vite 
nuk janë regjistruar në sistemin e 
Hipotekës. Një nga problematikat e 
tjera që hasen mosskanimi dhe dix-
hitalizimi për ti qendërzuar pronat 
në një sistem. 

Për hipotekën ka pasur në 20 

vite 120 milionë euro shpenzime që 
kane prodhuar një sistem hartografik 
të gabuar që duhet të  bëhet nga e 
para dhe të dhënat tregojnë se nga 
170 mije leje te dhëna rreth 80 mijë 
janë të paregjistruara. Gjithashtu një 
masë e madhe e tokave në bregdetin 
e jugut janë të paregjistruara.
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Sociale

Në Slloveni ka nisur 
fushata elektorale, ku 
pritet të mbahen edhe 
zgjedhjet, por ajo që 

ka rënë në sy janë sloganet. Në 
këtë shtet,  forcat politike bëjnë 
fushatë me sloganin: “Votoni 
për ne që Sllovenia mos bëhet si 
Shqipëria”. Duket se nami i keq 
i qeverisjes dhe administrimit të 
pushtetit në Shqipëri ka push-
tuar shtetet e BE. Keqqeverisja, 
kriminaliteti dhe shndërrimi i 
Shqipërisë në një laborator droge 
i ka kaluar tashmë kufijtë e vendit 
tonë. Slogani i përdorur nga “Do-
movinska liga”, kërkon t’u tregojë 
qytetarëve sllovenë që të votojnë 
forcën e duhur në mënyrë që 
Sllovenia të mos bjerë në duart e 
gabuara dhe më pas ata politikanë 
ta shndërrojnë atë njësoj si pushte-
tarët shqiptarë bënë me Shqipërinë. 
Kjo parti ka krahasur Shqipërinë 
me shtete si Nigeria apo Pakistani, 
duke shkruar se nëse nuk votohet 
për këtë forcë, edhe Sllovenia do 
të ketë të njëjtin fat.

“Këtu është Shqipëri e jo 
Slloveni” është slogani i tyre 
që shfaqet në bilbordera në disa 
qytete. Pankartat gjigande janë 
varur në të gjitha rrugët e vendit, 
duke sjellë një frymë negative të 
vendit tonë, kaq afër përgjigjes 
nga BE-ja për çeljen e negociat-
ave.  Duket se ky slogan vjen pas 
emigrimit në masë të shqipëtarëve 
drejt vendeve të Europës. 

Liga Nacionale kundërshton 
idenë që të rinjtë nga Shqipëria 
dhe Kosova të gjejnë mundësi 
punësimi e strehimi në Slloveni, 
kur këto dy vende të bëhen pjesë 
e Bashkimit Europian. Po ashtu 
është dhe kundër emigrantëve nga 
vendet e tjera sidomos nga vendet 
arabe që mund të kenë gjetur leje 
qëndrimi për në Slloveni. 

Në fakt ky është një slogan i cili 
nuk fyen aspak qytetarët shqiptarë 
dhe as Shqipërinë, por tregon me 
gisht pushtetarët shqiptarë të cilët po 
e shndërrojnë vendin tonë në shem-
bullin më të keq që mund të merret 
përsa i përket varfërisë, papunësisë së 

Kryegjyshi i Bektashinjve shtron iftar

Meta: Agjërimi duhet të na bëjë të reflektojmë dhe të kemi mirëkuptim
Kryegjyshi Botëror i Bektash-

injve, Haxhi Dede Edmond 
Brahimaj shtroi iftar me rastin 
e muajit të Ramazanit për bes-
imtarët nga politika, media dhe arti.  
Kryegjyshi theksoi mesazhin se ky 
muaj fton njerezimin për më shumë 
dashuri dhe harmoni. Ai kërkoi më 
shumë mirësi mes besimtarëve dhe 
shoqërisë.  Në fjalën e tij kryegjyshi 
theksoi mesazhin se duhet më shumë 
dashuri e paqe me njëri-tjetrin. “Ju 
uroj gëzuar. Ju paça me jetë të gjatë 
të gjithëve. Faleminderit për res-
pektin dhe dashurinë që tregoni për 

Sloganet e zgjedhjeve në Slloveni. “Votoni 
për ne që mos të bëhemi si Shqipëria”

lartë, kriminalitetit, keqqeverisjes dhe 
nivelit të lartë të emigrimit që vjen 
si rrjedhojë e pakënaqësisë që kanë 
qytetarët me mënyrën se si qeveriset 
në këtë vend, ku të gjithë luftojnë 
për karrigen duke mos menduar për 
popullin e thjeshtë.  Ekonomiku 
dhe drejtësia degët e preferuara të 
maturantëve. Shkak, tregu i punës. 
Maturantët tërhiqen më shumë nga 
degët si, Ekonomik, Juridik, Punë 
Sociale dhe Mjekësi. Këto vijojnë të 
mbeten degët e tyre më të preferuara 
pas I shohin si mundësi të mirë për 
t’u punësuar në të ardhmen. 

Sipas specialistëve të arsimit, në 
vitin 2018 rreth 70 % e maturantëve 
nga 22 mijë të tillë, aplikuan për një 
nga këto degë. Ata thonë se dy janë 
faktorët që i çojnë nxënësit drejt 
këtij orientimi. “Vitet e fundit ka një 
tendencë për të kërkuar degë të tilla 
drejt Ekonomikut dhe Drejtësisë. Në 

Universitetin e Tiranës vendin e parë 
e zë administrim biznesi, në vend 
të dytë është Fakulteti i Drejtësisë 
dhe në vend të tretë ai Mjekësisë. 
Nga 22 mijë aplikantë, 7347 kanë 
aplikuar për administrim biznesi, 
6634 aplikime për Fakultetin e 
Drejtësisë dhe 5333 aplikime në 
Fakultetin e Punës Sociale. Janë dy 
faktorë bazë, çfarë kanë studiuar dhe 
arritur gjatë shkollës dhe çfarë ofron 
tregu i punës”, thotë Rezana Vrapi, 
drejtoresha e Qendrës së Shërbi-
meve Arsimore.

Por  një pjesë e tyre thonë 
se preferojnë të studiojnë jashtë 
Shqipërisë. Ky është një nga shkaqet 
duke sjellë edhe një ulje të numrit 
të të diplomuarve në vendin tonë. 
Të dhënat e INSTAT tregojnë se në 
vitin 2018 në arsimin e lartë janë 
diplomuar 34.331 studentë, ose 3% 
më pak se në vitin 2017.

njëri-tjetrin dhe për të gjithë njerëzit 
kudo që janë të kemi paqe, dashuri 
dhe mirësi.”-tha Baba Mondi.

Të pranishëm në këtë iftar 
ishin edhe Presidenti Ilir Meta, 
përfaqësues të komuniteteve të tjera 
fetare, ambasadorë të atashuar në 
vendin tonë, gazetarë e figura të njo-
hura. Në fjalën e tij përshëndetëse 
presidenti Meta u shpreh se muaji i 
Ramazanit është një mundësi për të 
ndarë vlerat më të mira hyjnore dhe 
njerëzore, teksa i uroi dhe kreut të 
bektashinjve 60-vjetorin e lindjes. 
“Agjërim të lehtë dhe të pranuar për 

të gjithë besimtarët. Sakrificat e tyre 
le të na ndihmojnë të gjithëve për të 
reflektuar më shumë, për të bash-
këpunuar dhe mirëkuptuar me njëri-
tjetrin akoma më shumë për të mirën 
e përbashkët. Edhe 100 vite të tjera, 
edhe 100 pranvera për Baba Mondin 
i cili ka pasur 60 vjetorin.”

Të pranishëm në darkën e shtruar, 
ishin besimtarë, personalitete të njo-
hura nga politika, kultura, arti, dhe 
gazetarë. Baba Mondi e ka kthyer në 
traditë shtrimin e iftarit gjatë muajit 
të Ramazanit. Edhe ceremonia e së 
hënës ishte pjesë e kësaj tradite.
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Energji elektrike 
dhe naftë, shqiptarët 
i paguajnë më 
shtrenjtë nga Evropa
Shqipëria është një vend që 

prodhon me shumicë energ-
ji elektrike nga hidrocen-
tralet, si dhe naftë bruto e 

të përpunuar. Megjithatë, si pasojë 
e politikave anti-popullore fiskale, 
këto produkte jetike ngarkohen kaq 
shumë me tarifa, saqë i vetmi përfi-
tues është shteti.

Energjia elektrike
Familjet shqiptare paguajnë për 

1.140 lekë për 100 kilovatorë en-
ergji të shpenzuar. E matur sipas fu-
qisë blerëse, të dhënat e Eurostat 
bëjnë të ditur se ata e paguajnë en-
ergjinë më shtrenjtë se Islanda, 
Norvegjia, Finlanda, Luksembur-
gu, Serbia, Holanda, Malta, Franca, 
Suedia, Lituania, Maqedonia e Ve-
riut, Austria, Mbretëria e Bashkuar 
(mungon informacioni për Kosovën 

dhe Bosnjën, por Kosova në vlerë 
absolute në euro ka energjinë më të 
lirë në Europë). Shqipëria renditet 
në këtë mënyrë e 14-a më e lira, 
nga 35 shtete të Europës, me 18.4 
PPS për 100 kilovatorë (PPS është 
një referencë e përbashkët që elim-
inon nivelet e përgjithshme të çmi-
meve midis vendeve). Më e shtren-
jtë, sipas fuqisë blerëse, energjia 
është  në Turqi, Gjermani dhe Por-
tugali. Të matura në vlerë abso-
lute, çmimet e energjisë në Shqipëri 
janë të pestat më të lirat në Eu-
ropë, (9.1 euro për 100 kilovatorë) 

pas Kosovës (6.4 euro), Serbisë 
(7.1 euro), Maqedonisë së Veriut 
(7.9 euro), Turqisë (8.6 euro). Por, 
për shkak të të ardhurave të ulë-
ta, familjeve shqiptare u duhet një 
pjesë më e madhe e buxhetit të tyre 
për të paguar faturat e energjisë. Pe-
sha e taksave në çmimin mesatar 
të energjisë në Shqipëri është 17%, 
ndër më të ulëtat në Europë, përveç 
Maltës (6%) dhe Maqedonisë së 
Veriut (15%) dhe 37% që është me-
satarja e BE. Të dhënat janë për 
6 mujorin e dytë të vitit 2018. Në 
këtë periudhë çmimet e energjisë 
nuk kanë shënuar rritje në Shqipëri.

Sipas Eurostat, në vendet e BE-
së, çmimet mesatare të energjisë el-
ektrike në gjysmën e dytë të vitit 
2018 ishin më të ulëtat në Bullgari 
(10.1 euro për 100 kilovatorë), Lit-
uani (11.0 euro) dhe Hungari (11.2 
euro) dhe më e larta në Danimarkë 

(31.2 euro), Gjermani (30.0 euro ) 
dhe Belgjikë (€ 29.4). Çmimi me-
satar i energjisë elektrike në BE 
ishte 21.1 euro për 100 kilovatorë. 
Shprehur në standardet e fuqisë 
blerëse (PPS), një referencë e për-
bashkët që eliminon nivelet e përg-
jithshme të çmimeve midis ven-
deve, mund të shihet që çmimet më 
të ulëta të energjisë elektrike shtëpi-
ake janë në Finlandë (13.7 PPS 
për 100 kilovatorë) dhe Luksem-
burg (13.8) Holandë (15.2), Maltë 
(15.7), Francë (16.4), Suedi (16.5) 
dhe Lituani (17.3). Çmimet më të 
larta të shprehura në PPS u regjis-
truan në Portugali (28.2), Gjerma-
ni (28.0), Spanjë (27.4), Belgjikë 
(26.6), Rumani (26.3), Qipro (24.5) 
dhe Poloni (24.3).

 Nafta
Por nuk është vetëm energjia 

elektrike që paguajmë shtrenjtë. 
Një litër naftë në Shqipëri kus-
hton sot 1.61 euro, duke u rendi-
tur në vlerë absolute e 11-a më e 
shtrenjtë nëEuropë, pas shteteve 
të tilla si Norvegjia, Suedia, Zvi-
cra, Italia, Danimarka, Belgjika 
Franca, që kanë të ardhura shumë 
më të larta sesa ne.  Në raport me 
fuqinë blerëse, Shqipëria ka naf-
tën më të shtrenjtë në Europë, tek-
sa qytetarëve të saj u duhen 4.5% 
të të ardhurave të tyre për të blerë 
një litër naftë.

Shqipëria ka dhe të ardhurat për 
frymë më të ulëtat në Europë, ba-
zuar në fuqinë blerëse, me 12,943 
dollarë ndërkombëtarë, një njësi e 
Bankës Botërore që mat prodhimin 
e brendshëm bruto sipas barazisë së 
fuqisëblerëse. Pas Shqipërisë, nafta 
është më e shtrenjtë në Serbi (3.7% 
e të ardhurave ditore), Bosnja (3.6), 

Maqedonia e veriut (2.8), Mali i Zi 
(2.6). Në Greqi, ku nafta ka çmim 
të njëjtë me Shqipërinë, prej 1.6 

euro/litër, qytetarëve të saj u duhen 
2% e të ardhurave ditore, ndërsa në 
Danimarkë, ku nafta kushton 1.67 
euro/litër, u duhen vetëm 1.1% e të 
ardhurave ditore.

Taksat e larta që paguajmë për 
naftën janë arsyeja kryesore se pse 
Shqipëria ka çmime kaq të shtrenjta 
të karburanteve, ku 60% të çmim-
it e përbëjnë taksat. Në Shqipëri 
nafta taksohet si vijon: Akciza, 37 
lekë për litër; Taksa e qarkullimit, 

 Në deklaratat e fundit, Banka e 
Shqipërisë shprehet optimiste se 
kreditimi i ekonomisë po ecën me 
ritme më të larta këtë vit. Por, nëse 
krahasojmë vlerën e kredisë së re të 
dhënë gjatë këtij viti me të njëjtën 
periudhë të një viti më parë, shifrat 
nuk përcjellin të njëjtin optimizëm. 

Për tre muajt e parë të vitit, sistemi 
bankar dha rreth 50.2 miliardë lekë 
kredi, në rënie me 7.6% krahasuar 
me tremujorin e parë 2018. Rënia e 
kredisë së re, për pjesën që jepet në 
valutë, përfshin pjesërisht edhe efe-
ktin e mbi çmimit të lekut. Në fund 
të marsit 2019, leku u forcua me 

rreth 4% me bazë vjetore ndaj eu-
ros. Përtej efektit të pjesshëm të kur-
sit, është fakt se kredia e re këtë vit 
është në rënie. Kjo tregon se zma-
dhimi i portofolit të kredisë nuk shp-
jegohet edhe aq me faktin se këtë 
vit po japin më shumë hua, por me 
atë që maturimet dhe shlyerjet e 

kredive ekzistuese janë më të ngadal-
ta. Përgjithësisht, në sistemin bankar 
shqiptar ka dominuar huadhënia afat-
shkurtër, për t’iu përgjigjur kërk-
esës së bizneseve për mjete qarkul-
luese. Ende sot rreth 30% e kredisë 
për ekonominë është me afat maturi-
mi deri në një vit.

Bankat japin më pak kredi të re për ekonominë

Ekonomi

Shqipëria renditet 
në këtë mënyrë e 
14-a më e lira, nga 
35 shtete të Europës, 
me 18.4 PPS për 100 

kilovatorë (PPS është 
një referencë e për-
bashkët që eliminon 
nivelet e përgjithshme 
të çmimeve midis 
vendeve)

Taksat e larta që 
paguajmë për naftën 
janë arsyeja kryesore 
se pse Shqipëria ka 
çmime kaq të shtren-
jta të karburanteve, 
ku 60% të çmimit e 
përbëjnë taksat

60

Në raport me fuqinë 
blerëse, Shqipëria ka 
naftën më të shtrenjtë në 
Europë, teksa qytetarëve 
të saj u duhen 4.5% të të 
ardhurave të tyre për të 
blerë një litër naftë

4.5%
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Monedha e përbashkët ka hum-
bur sërish pikë në tregun e brend-
shëm valutor. Sipas kursit zyrtar 
të Bankës së Shqipërisë, një euro 
u këmbye dje me 122.61 lekë, 
duke rënë me 0.23 lekë në raport 
me ditën e mëparshme, duke u 
këmbyer në nivelin më të ulët nga 
dhjetori 2008. Ekspertët e këm-
bimit valutor shpjegojnë ka disa 
arsye për nënçmimin e monedhës 
së përbashkët në tregun vendas. 
Tendenca rënëse euros e javëve të 
fundit po ndikohet nga kushtet at-
mosferike, të cilat kanë ulur qa-
rkullimin e biznesit, por edhe nga 
kriza politike ku është zhytur ven-
di, e cila është reflektuar te rënia 
e konsumit. Rënia e parasë në qa-
rkullim dhe oferta e lartë në valutë 
ka bërë që euro të shënojë rekorde 
të njëpasnjëshme të ulëta.
Ndër të tjera, ekspertët shtojnë në 
dy ditët e fundit, njëra nga bankat 

e nivelit të dytë po shet euro në 
treg poshtë nivelit të kursit me-
satar të publikuar nga Banka e 
Shqipërisë. Ky është një tjetër re-
kord i ri minimal, teksa euro ka 
zbritur në nivelin më të ulët në 
11 vjet, që prej dhjetorit të vitit 
2008, kur këmbehej me 122.5 
lekë, për t’u forcuar më pas nd-
jeshëm, duke u ngjitur në nive-
le rekord prej gati 143 lekësh në 
qershor 2011.
Më pas, euro është dobësu-
ar gradualisht, por nënçmimi i 
monedhës së përbashkët u për-
shpejtua vitet e fundit. Që nga 
mesi i vitit 2016, euro ka hum-
bur vazhdimisht pikë, duke u 
nënçmuar me gati 16 lekë, ose 
11.3%. Oferta e shtuar në euro 
në njërin kah, ndërsa në kahun 
tjetër ka një ngadalësim të qa-
rkullimit të monedhës vendase 
është arsyeja kryesore që ka ndi-

kuar në këtë tendencë afatgjatë 
nënçmuese të euros. Kjo ten-
dencë përkon me rritjen e ak-
tivitetit informal të kultivimit të 
kanabisit në vend, që më pas u 
shoqërua me tregtinë e drogave 
më të forta, çka solli shtim të 
valutës në vend, e kanalizuar 
kryesisht në tregun e pasurive të 
paluajtshme.  
Gjatë ditës së djeshme, rënia e 
euros tërhoqi të gjitha valutat e 
tjera. Në tregun vendas dollari 
amerikan u këmbye me 109.93 
lekë, rreth 0.09 pikë më pak se 
pardje. Po ashtu, edhe paundi, 
është nënçmuar ndaj lekut me 
0.73 pikë, duke u këmbyer në 
nivelin e 139.5 lekësh. Referu-
ar kursit mesatar ditor të Bankës 
së Shqipërisë, franga zvicerane 
u këmbye me 108.86 lekë, rreth 
0.21 pikë më pak se një ditë më 
parë.

 Interesat e bonove të thesarit 
në tregun primar kanë ndërprerë 
ciklin e rënies që kishte nisur në 
gjysmën e dytë të vitit të kaluar. 
Në ankandin e të martës, interesi 
i bonove 12-mujore u rrit për të 
dytën herë radhazi dhe arriti në 
nivelin 1.37%. Përmbysja kishte 
nisur qysh në ankandin e parë të 
muajit maj, kur interesi i bonove 
u rrit në 1.2%, pasi në fund të 
prillit kishte prekur minimumin 
historik prej 1.12%.
Rritja e interesave të bonove 
ishte e pritshme, duke pasur par-
asysh se ulja kishte arritur nivele 
të paparashikuara. Sidomos pas 
emetimit të euronbondit në tetor 
të vitit të kaluar, tregu i brend-
shëm financiar u gjend edhe më 
likuid se zakonisht. Qeveria jo 
vetëm që uli huamarrjen në tre-
gun e brendshëm, por edhe ri fi-
nancoi një pjesë të borxhit ek-
zistues. Kjo rriti konkurrencën 
mes investitorëve për të blerë 
bono dhe obligacione, në mung-

esë të alternativave të tjera të in-
vestimit financiar në monedhën 
vendase. Në këto kushte, intere-
sat e letrave të borxhit qeveritar 
zbritën në vlera të paregjistruara 
më parë.
Megjithatë, kjo rënie natyrshëm 
arriti një pikë fundore dhe in-
teresat po nisin të lëvizin dre-
jt niveleve më të arsyeshme. 
Në ankandin e të martës, sërish 
kërkesat e paraqitura kish-

in vlerë më të lartë se shuma 
e shpallur e bonove për shit-
je. Pavarësisht nga kjo, intere-
si mesatar i ponderuar u rrit, çka 
reflekton edhe pritshmëritë e in-
vestitorëve për rritje të intere-
save nga nivelet ku kishin arrit-
ur. Pavarësisht se interesat mund 
të jenë drejt një faze rregulli-
mi në rritje, ekspertët nuk pres-
in që kjo rritje të ketë përmasa të 
mëdha.

Euro arrin nivelin më të ulët 
në 11 vitet e fundit në treg

Rriten sërish interesat 
e bonove të Thesarit

Ekonomi

27 lekë për litër (32.4 lekë/litër me 
TVSH); Taksa e karbonit, 3 lekë 
për litër. Krahas tyre, vitet e fundit 
në kosto janë përfshirë dhe tarifa e 
markimit dhe ajo e skanimit, nga 1 
lek për litër secila. TVSH totale ar-
rin në 28-30lekë për litër. Në vitin 
2018, vetëm nga taksa e qarkullim-
it, – e cila u vu me qëllim arkëtimin 

e të ardhurave të nevojshme fillim-
isht për ndërtimin e rrugës Dur-
rës-Kukës dhe më pas për mirëm-
bajtjen e rrugëve në përgjithësi, dhe 
qëpërbën gati 20% të çmimit fi-
nal të naftës, –buxheti ka arkëtu-
ar rreth 160 milionë euro, që duhet 
të ishin përdorur për mirëmbajtjen 
e rrugëve.

Të ardhurat që mblidhen nga 
kjo taksë janë të mjaftueshme 
të mbulojnë shpenzimet e nevo-
jshme për mirëmbajtjen e rrugëve. 
Për të njëjtën periudhë qever-
ia shqiptare ka harxhuar nga fon-
det e brendshme buxhetore për 
ndërtimin e dhe mirëmbajtjen e 
rrugëve dhe gjithçka që ka lidhje 
me rrugët 15.4 miliardë lekë (123 
milionë euro), sipas të dhënave 
zyrtare nga Ministria e Infrastruk-
turës. Nga kjo shumë 8,1 miliardë 
u përdoren për të ndërtuar rrugë, 
2,1 miliardë lekë u përdoren për 
rikonstruksion dhe pjesa e mbetur 
u përdor për të mbuluar emergjen-
cat, për sinjalistike, siguri etj.

Të ardhurat që mblid-
hen nga kjo taksë janë 
të mjaftueshme të mb-
ulojnë shpenzimet e 
nevojshme për mirëm-
bajtjen e rrugëve
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Aktualitet

Agjencia europiane për 
mbrojtjen e kufirit, Fron-
tex ka nisur zyrtarisht 
punën për patrullimin në 

kufijtë e Shqipërisë së bashku me ro-
jet kufitare shqiptare. Në ceremoninë 
e zhvilluar në Pallatin e Kongreseve, 
u theksua se kjo marrëveshje është e 
veçantë për shkak se është nën-
shkruar me një vend që nuk është 
ende anëtar i Bashkimit Europian, 
sikurse është Shqipëria. Do të jenë 
50 agjentë të Frontex nga 11 vende 
të BE-së që do të patrullojnë me 
rojet kufitare shqiptare për të luftuar 
emigracionin e parregullt dhe krimin 
e organizuar në kufi. Komisioneri 
për migracionin në Bashkimin Euro-
pian, Dimitris Avramopoulos tha se 
marrëveshja me Shqipërinë është një 
burim krenarie për të dyja palët, dhe 
theksoi se pavarësisht patrullimit 
të Frontex në kufirin shqiptar, kjo 
nuk do të thotë shkelje sovraniteti 
e Republikës së Shqipërisë. Patrul-
limi i agjentëve të Frontex do të 
bëhet në bashkëpunim me agjencitë 
kufitare shqiptare.  “Sot jemi këtu 
për të celebruar një etapë të re për 
Shqipërinë dhe BE. Kjo marrëve-
shje statusore që hyri në fuqi 3 javë 
më parë është e para dhe e vetmja 
e këtij lloji. Është operacioni i parë 
në botë me një vend jo shtet anëtar 
i BE-së. Sot do të nisim dhe do 
prezantojmë skuadrat e përbashkëta 
të rojës kufitare dhe bregdetare. Kjo 
jo vetëm shënon një fazë të re të 
bashkëpunimit kufitar, por është dhe 
një hap më tej përpara drejt opera-
cionalizimit të agjencisë. Shqipëria 
është vendi  i parë në Ballkan me të 
cili BE po shkon përpara me këtë 
kapitull të rëndësishëm. Ky mund të 
jetë burim krenarie si për Shqipërinë 
ashtu dhe për BE. Teksa situata e 
përgjithshme në Ballkanin Perëndi-
mor mbetet stabël, është një fakt si 
nata me ditën krahasuar 3 vjet më 
parë. Por gjithsesi duhet të jemi vig-
jilentë. Lëvizja pa viza është arritje 
madhore ndaj duhet ta ruajmë si të 

Frontex në Shqipëri 

 Komisioneri për migracionin në Bashkimin Europian, Dimitris Avramopoulos tha se marrëveshja me 
Shqipërinë është një burim krenarie për të dyja palët, dhe theksoi se pavarësisht patrullimit të Frontex 
në kufirin shqiptar, kjo nuk do të thotë shkelje sovraniteti e Republikës së Shqipërisë

Avramopoulos: Shqipëria, vendi i parë në 
Ballkan me të cilin BE po shkon me këtë kapitull

vet, qoftë dhe në aspektin e përfiti-
mit të drejtpërdrejtë. Përfitimet janë 
disa, pasi marrëveshja i hap rrugë 
bashkëpunimit më të afërt përsa i 
përket shkëmbimit të informacionit, 
analizës së riskut dhe përballimit të 
flukseve migratore nga vende të tre-
ta. Shqipëria është përballur me një 
rritje të flukseve të migracionit 6.7 
herë më shumë në vitin 2018 kra-
hasuar me vitin 2017 dhe 26.5% më 
shumë këtë vit Janar-Prill krahasuar 
me një vit më parë. Ne nuk jemi një 
vend ku ata që vijnë shihen si rrezik 
apo problem, për arsye të traditës 
tonë dhe nuk jemi një vend ku janë 
dëgjuar ndonjëherë klithma për 

shkak të prurjeve nga vende të tjera, 
por jemi një vend që jo shumë larg 
në kohë ka strehuar gjysmë milioni 
refugjatë lufte, pa i kërkuar askujt 
asgjë. Dhe jemi këtu, jemi gjallë, 
jemi shumë më mirë seç ishim në 
atë kohë dhe kemi të shënuar në 
librin e historisë sonë një faqe për 
të cilën jemi të gjithë krenar. Ashtu 
sikundër jemi krenar dhe për një 
faqe tjetër kur Shqipëria u bë i vet-
mi vend në Europë me më shumë 
hebrenj pas Luftës së II Botërore 
se sa para luftës. U bë vendi ku 
gjatë luftës hebbrenjtë migronin për 
t’u strehuar në Shqipëri”-u shpreh 
Kryeministri Edi Rama.

tillë. Shqipëria mbetet përfundimisht 
përgjegjëse për ruajtjen e kufirit të 
saj. Asnjë pikë dyshimi sa i përket 
sovranitetit”, u shpreh eurokomi-
sioneri Avramopoluos.  

Flukset emigratore nga vendet 
e Lindjes së Mesme që përdorin 
Shqipërinë si tranzit kanë ardhur në 
rritje nga viti në vit. Në 2018 numri 
i emigrantëve të paligjshmë që kanë 
hyrë në territorin shqiptar ka qënë 
6.7 herë më i lartë në krahasim me 
vitin 2017. Gjatë muajve të parë të 
këtij viti fenomeni është ende prez-
ent me një rritje prej 20.6%. Për një 
menaxhim më të mirë të kufirit 50 
trupa të Frotex kanë nisur patrul-
limin mes Shqipërisë dhe Greqisë.  
Komsioneri europian për Migracioni 
dhe Çështjet e Brendshme Dimitris 
Avramopoulos sqaroi se misioni 
nuk do të cënojë sovranitetin e 
shtetit shqiptar. Ndërsa nëvizoi: 
“Më lejoni të jem i qartë. Shqipëria 
mbetet përfundimisht përgjegjëse 
për ruajtjen e kufirit të saj dhe asnjë 
pikë dyshimi sa i takon sovranitetit 
kombëtar. Skuadrat e Agjencisë 
Europiane dhe rojet bregdetare 
mund vetëm të kryejnë detyra dhe 
të ushtrojnë ndonjë tagër në terri-

torin e Shqipërisë nën instruksionin 
dhe në praninë e rojes kufitare të 
Republikës së Shqipërisë.” Kreu i 
qeverisë pak ditë para publikimit 
të raportit të KE-së, u shpreh se 
shqiptarët e duan BE, edhe pse 
unioni është i verbuar nga historia 
e vet. Kryeministri Edi Rama gjatë 
fjalës së tij theksoi se kjo marrëve-
shje nuk do të ishte finalizuar pa 
ndihmën e komisionerit europian 
Avramopoulos. Nga marrëveshja me 
Frontex, theksoi Kryeministri, do të 
jetë një përfitim i dyanshëm, teksa 
shtoi se ky fakt tregon angazhimin 
e Shqipërisë për të kontribuuar në 
përballimin e fluksit të migracionit 
të parregullt. “Nisja e zbatimit të 
këtij projekti, një marrëveshje që e 
bën Shqipërinë të jetë vend i parë në 
Ballkanin Perëndimor që do moni-
torojë perimetrin e jashtëm bashkë 
me rreth 50 trupa të FRONTEX nga 
11 vende anëtare, përbën një arsye 
për të qenë të vetëdijshëm se sa e 
rëndësishme është të kemi sukses 
në këtë projekt. Ky bashkëpunim në 
mbrojtjen e kufijve europianë e ven-
dos Shqipërinë në një pozicion më 
të veçantë se sa deri më sot, qoftë në 
aspektin e dhënies seë kontributit të 

Ardhja e Frontex në Shqipëri  
një dështim fatal i qeverisë Rama!

Prezenca e Frontex ne Shqipëri demostron dështimin spektakolar të 
qeverisë për të siguruar kufijtë e vendit. Në një rast të pa precedentë, 
Frontex që nuk operon jashtë kufive të BE-së ka zbarkuar dje  në vendin 
tonë. Për të kuptuar arsyet se pse Frontex ndodhet në Shqipëri mjafton 
të shohësh se kush janë objektivat kryesore të prezencës së tyre. Asnjë 
nga objektivat nuk kanë të bëjnë me ne por me sigurinë e BE-së.

• Kontroll i kufive
• Sekuestrim armësh 
• Sekuestrim droge
• Luftë krimit ndërkufitar
• Zbulim i dokumenteve false
• Bllokim i mallrave kontrabantë
• Zbulimi i automjeteve të vjedhura
• Zbulimi i trafikantëve të qënieve njerëzore
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Sociale

Jemi në prag të sezonit turistik 
dhe bregdeti shqiptar vazhdon 
të haset me problematika të 
mëdha të cilat i largojnë gjith-

monë e më shumë turistët. Sektori 
i turizmit, edhe pse po përjeton ditë 
të rëndësishme me një interes të 
zgjuar, po ecën pa një vizion të qartë 
për drejtimin që do të marrë. Sezoni 
ka nisur jo në mënyrën e duhur dhe 
me problemet që kanë penalizuar 
çdo vit turizmin shqiptar. Problemet 
me mbeturinat, rrugët e bllokuara 
dhe mungesa e shërbimeve janë 
disa problematika që duket se do 
të na shoqërojnë në pushime edhe 
këtë vit. Durrësi vijon të mbetet 
më problematiku në lidhje me këtë 
sektor. Në këtë qytet ujërat e zeza 
vijojnë të hidhen në det. Nga shifrat 
rezulton se 18 subjekte turistike i 
bejne ende shkarkimet e ujerave te 
ndotura ne gropa septike. Gropat 
septoke duhet të ishin eleminuar me 
kohë për shkak se në prag sezoni 
është një nga problematikat më të 
mëdha që hasin turistët. Gjithashtu 
rruga e Llogarasë në Vlorë, një nga 
rrugët më problematike gjatë sezonit 
turistik ka pësuar dëmtime të shum-
ta, shkarje të tokës dhe ngushtimet 
në pika të ndryshme. Vetëm pak 
ditë nga hapja e sezonit turistik, në 
ngjitje të Llogarasa ka kamionë të 

CONTRACT AWARD NOTICE

Implementing Agency: Albanian Development Fund
Country: Albania

Project: Regional and Local Roads Connectivity Project (RLRCP) (Project No. P163239)
Loan No.: 8850-AL

Assignment Title: “Supervision services for the road “Pogradec-Tushemisht”.
Reference No: RLRCP/1/1.5/2018

Issued on: May 21, 2019

I. The selection method used: Consultant’s Qualifications Based Selection (CQS) 
method set out in the Procurement Regulations.

II. The Consultants who submitted proposals, and the proposal prices as read out 
and as evaluated:

No Name of Consultant

Proposal Price as 
read out ALL 

(VAT included)

Proposal Price as 
evaluated ALL 
(VAT included)

1 “Transport Highway Consulting (THC)” shpk 21,360,000 21,360,000

2 “Taulant” shpk 22,488,000 22,488,000

III. The Consultants whose Proposals were rejected and the reasons therefor: None.
IV. The Consultant submitting the successful proposal: “Transport Highway Consult-

ing (THC)” shpk. Adr. Adr.: Rr. “Osman Myderizi”, P. Shkreli, Nr. 10, Tirana. 
V. The Contract price: 21,360,000 ALL (VAT included).
VI. The duration and summary scope of the contract:  The duration of the project is 

foreseen for 8 (eight) months and a further 18 month of Defects Notification Period.  
The consulting services (“the Services”) include contract administration and 
management duties throughout the duration of the assignment to secure smooth and 
timely implementation, proper supervision and control of the Project.

VII. Successful Bidder’s Beneficial Ownership Disclosure Form 

Prag sezoni, turizmi has problematika të 
mëdha. Mbetjet kanë pushtuar bregdetin  

shumtë të cilët kanë nisur punën 
për rehabilitimin e këtij segmenti. 
Ky nuk është moment i përshtat-
shëm për të bërë punime duke qenë 
se bllokohet totalisht qarkullimi i 
automjeteve. Në sezonet e kaluara 
në këtë zonë ka patur bllokim të 
qarkullimi për disa orë, pa llogaritur 
trafikun e përditshëm. Kjo rrugë që 
kalon nëpër qafën e Llogarasë lidh 
Vlorën dhe Orikumin. Më pas shkon 
drejt Palasës, Dhërmiut, Jalës dhe 

Himarës. Praktikisht është arteria 
kryesore për një pjesë të jugut dhe 
në sezonin turistik lëvizja e mjeteve 
ka qenë përherë e vështirë.

Mbetjet
Situata më problematike dhe e 

pazgjidhur ngelet ajo e mbetjeve. 
Nëse me të vërtetë meret seriozisht 
kjo situatë, duhet të mendohet 
për një plan masash që e lufton 
dhe parandalon problemin që në 

origjinë. Problemi i dytë kryesor 
mbeten rrugët që lidhin qytete dhe 
zonat turistike, ku ende nuk po 
shihet ndonjë progres. Duke shtuar 
edhe problemet e ujit apo energjisë 
në zona të caktuara turistike, këto 
shqetësime ngelen të pazgjidhu-
ra dhe rrjedhimisht penguese në 
cilësinë e turizmit në vendin tonë.

Nëse do të jetë vizioni i duhur, 
dhe do të vendosen edhe standarde 
në treg, do të mbeten vetëm bizneset 

më të mira dhe më serioze që opero-
jnë në turizëm, do ulet informaliteti, 
do të shtohet punësimi që mbetet 
sezonal dhe i pambështetur që të 
dalë nga ky ngërç, dhe si përfundim 
vendi ynë do të ketë aq turistë sa 
ka mundësi të mbajë, të shpërndarë 
në mënyrë të drejtë në çdo hapësirë 
turistike tonën dhe që paguajnë më 
shumë sesa po na paguajnë tani, 
duke qenë të fundit në listë në raport 
me konkurrentët tanë në rajon. 
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Opinion

Reforma në drejtësi 
e imagjinuar si një 
proces i thellë trans-
formimi i drejtësisë, u 
duartrokit pa kursim 
që pa nisur. U duat-

rokit “nxehtësisht” edhe ndërsa ajo 
hartohej. Vazhdon te duatrokitet edhe 
sot, kur realiteti i implementimit të 
saj në mjaft momente kyçe është tërë-
sisht zhgënjyes dhe kapja e saj është 
një realitet i pakundërshtueshëm. 
Integriteti i ri i drejtësisë së re do të 
ishte vija ndarëse me drejtësinë e 
vjetër. A arriti dot të triumfonte ky 
integritet i ri? Sigurisht që jo!

Mbushja e organeve të qeverisjes 
së Gjyqësorit me njerëz pa integritet 
shënoi goditjen më të rëndë të re-
formës në drejtëi, sepse morali i kësaj 
reforme rezultoi të ishte në mjaft 
raste më i ulët se drejtësia, që lamë 
pas. Mbi gjysma e anëtarëve të KLGJ 
dhe KLP kishin probleme të rënda 
integriteti, e provuar kjo edhe nga 
Operacioni Ndërkombëtar i Moni-
torimit si dhe nga burime tëtjera ver-
ifikimi. Loja e shëmtuar e bllokimit 
të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi 
(KED) për shkak se përbërja e tij, 
e dalë nga një procedurë hedhjeje 
shorti plotësisht ligjore, nuk i pëlqeu 
qeverisë ishte një goditje shumë e 
rëndë për reformën. Shpërbërja e 

Reforma në Drejtësi si një realitet 
fake, i helmuar nga lëvdatat!

Nga Petrit Vasili
që kalon 63 %. Pra publiku është 
shumë i qartë në vlerësimet e veta, 
publiku është i zhgënjyer thellësisht 
dhe rrënimi i frymës konsensuale 
të miratimit të ndryshimeve kus-
htetuese të 21-22 korrikut 2016 
është sot fakt i pakundërshtueshëm.

Ndaj duatrokitjet, ekzaltimet 
qesharake, apoteozat e një reforme 
të sukseshme që në fakt nuk ekziston 
janë realisht një dëm akoma më i 
madh se sa vetë drejtësia që synuam 
të lëmë pas. Ndërkombëtarët që i bien 
në mënyrë butaforike daulles së këtij 
suksesi imagjinar po i sjellin një dëm 
akoma më të madh asaj. Insistimi poli-
tik e propagandistik i tyre thjesht ka 
deformuar qëllimin dhe thelbin e saj.

Misionet ndërkombëtare të 
asistencës në drejtësi, qënë vend të 
kritikës zgjodhën alibi të turpshme, 
siç qe rast flagrant i zgjedhjes 
së prokurorit të Përgjithshëm, e 
mundësuan dhe ligjëruan kapjen e 
saj nga qeveria. Sot është koha që të 
gjithë këta korifej të lënë duartrokit-
jet si dhe leëvdatat boshe në shqip e 
në anglisht, por të ulen të skuqur në 
tavolinë për të reflektuar dhe vënë 
gishtin në plagë sepse janë shkaktarë 
e fajtorë për një ëndërr që u kthye 
në një makth. Sot përfundimisht 
reforma në drejtësi është një realitet 
fake i helmuar nga lëvdatat.

Sot është koha që të 
gjithë këta korifej të 
lënë duartrokitjet si 
dhe leëvdatat boshe 
në shqip e në an-
glisht, por të ulen të 
skuqur në tavolinë 
për të reflektuar 
dhe vënë gishtin 
në plagë sepse janë 
shkaktarë e fajtorë 
për një ëndërr që u 
kthye në një makth

Një memorandum 
i dhanë Kryetarit 
t’onë me 15 nënësh-
krime prej ata me 
të mirit Shqipëtarë, 
andaj para e pamë 

të nevojshme që ta shtypim dhe ne, 
se është me rëndësi dhe intereson 
popullin Shqipëtar” . Memorandumi 
u bë kështu: Të nënëshkruarit dyke 
shikuar gjendjen e Shqipërisë, po 
guxojmë të paraqitim të ndermes 
Qeveri shënimet e mëposhtëme.

1-a. Dihetë fort mirë se jet’e një 
kombi dhe e një qeverie është e 
lidhur me gjendjen me gjendjen e 
tytre financiare. Shqipëria sot për 
sot s’ka ndonjë boxhet të lulëzuar 
dhe përpara një ardhjeje të pakë 
vendi ynë ka nevojë për një shumicë 
të prishurash, në të gjitha degët 
e administratës dhe më tepër të 
arsimit të përgjithëshmë, të unëve të 
përbotëshme dhe të xhandërmarisë. 
Është pra një nevojë e madhe që të 
ardhurat e Shtetit të përdorenë për 
gjërat e nevojshme, dyke bërë më 
të madhen ikonomi në të prishurat 
e pa-dobishme. Për fat të keq dhe 
me shumë hidhërim po shohim dhe 
po dëgjojmë se gjer tani në Qeveri 
të përtanishmë, rrogat që u janë 
shënuarë nënëpunësve janë të larta 
edhe prej atyre që jepeshin në kohë 
të Turqisë, bashkë me shumësin e 
rrogave, po vërejmë një tok me-
muriete (nëpunësish-N.M) fare 
të pa-nevojshmë, si këshilltarë të 
pretorevet ett., punë që dobëtojnë 
Shqipërinë dyke prishur të hollat në 
mënyrë farre të padobishme. Qever-
ia e përtashme, është fort nevojë e 
madhe, që të bëjë me të shpejtë më 

Memoradumi 
që i dhanë 
Ismail Qemalit. 
Nga rilindësit
e djeshëm, 
në kujtesë 
për të sotmit!

Nga Ndriçim Mehmeti

hidhërim themi se Ministeritë  gje-
jmë shumë të vështira, dhe ndalin në 
mbarim të detyrësë, nga shkaku se 
s’është ven aspak regull në mënyrën 
e punimit dhe s’kanë ndarë atributet 
(salahijet) dhe responsabiliteti i ç’do 
Ministerie, po më pimë të një Minis-
teri përzjehet me një minister tjetër. 
Këto janë ca nga pikat e nevojshme, 
që guxojmë t’jua paraqitim. Për çdo 
pikë të qarjeve t’ona kemi shumë 
shëmmbëlla, po muk mkemi dashur 
të hyjmë kthjelltëisht dhe në xgjatjet 
e çështjevet, me gjithë këtë e shohim 
si një detyrë vetëdie dhe urdhër që 
t’i heqim vërejtjen e Qeverisë s’onë 
të përtanishmë mi këto pika dhe aqe 
më shumë sa Qeverua është lark  
Kontrollit që Kongresi ja dha detyrë 
mbledhjes së Kombit si nëkëmbës 
e saj. Duke mbaruarë sigurojmë 
Ç’këlqenjësinë e zotërisësate, se 
gizimi ynë s’është tjatër vetëm të 
jemi zëshpënës e një shumice njerës, 
që në një kohë që presin lulëzimin 
e përparimin e mëmëdheut shohim 
e gjykojmë fort mirë, gjendjen e 
kritikëshme të sotmë dhe kupëtojmë 
rezikun që rrethon Kombin t’onë.”

Me nder
Midhat Frashëri, Abdul Ypi, 

Mendu Zavalani, Mihal Grameno, 
Grigor M. Cilka, Sait Qemal 
(Kanina), Themistokli Gërmenji, 
Idhomene Kosturi, Nexhati Libo-
hova, Stavre Karoli, Izet Zavala-
ni, G. Zografi, Veli Klisura, aik 
Deshnica, Hasan Xh. Gjitrokastra. 
“Xgjimi”, Korçë, Vjesht’ e III-të, 
nr-2, 1913, fq.72-73-74.

*Përgatiti për botim 
Dr. Ndriçim Mehmeti

të madhen ikonomi dhe të regullojë 
financat duke vënë në udhe llogaritë 
dhe dyke mbajtur të çelur e të njohur 
ç’do prishje (Buxhetin). Trazim dhe 
keqpërdorja (Abus)  në financat janë 
shënuar lehtazi në Qeverin e për-
tashme, po s’është dashur të mirren 
në vërejtje dhe të hollat po jipen pa 
masë në gjëra të pa-nevojhsme në 
vent që të regullohet pun’ e arsim-
it dhe çështja e studentvet dhe të 
rrugaçet. Prapë në këtë mënyrë dhe 
pa ndo një regull ka rjedhur shitja e 
dhjetave (asharet).

2-a Qeveria e përtanishme me 
qënë se nuk ka edhe nomet e duhura 
për punën e përbotëshme, s’është 
nevojë e madhe që sa pa themeluar 
sunimi definitiv, e sa pa bërë nomet 
prej mbledhjes së përgjithëshme  sot 
as ndonjë koncesion (imitas), e as 
një hua s’munt të njohë dhe re-
sponsabilite (mesuliet) të mos jepet 
dhe as një hua të mos miret.

3-a Jet’ e një njeriu dhe një 
Kombi pa dyshim që vetëm në siguri 
mund të mbahet, dhe Qeveria jonë 
duhet më parë se çdo gjë të kujdeset 
për mbarimin e kësaj sigurie, që 
Shqipëria e pret dhe po e dëshëron 
në kaqe kohë e tu. Kondicja e parë e 
sigurisë është drejtësia, e cila duhet 
të jetë bara për gjithë botën, e lirë 
dhe e pa-penguarë, për fat të keq 
deri më sot drejtësia kanë qenë nënë 
influencën e njëri dhe tjetrit, dhe në 
këtë mënyrë ka humbur indipeden-
cien që ka dhe në shtete fare des-
potike dhe kështu kemi parë njerës 
të nxjerrë nga burgu me një copë 
pusulle, dhe fajtorët t’i lënë të lirë  
dyke shkelur nënë këmbë vleftën 
e nomit (ligjit-N.M). Me qenë se 

ku mungon drejtësia nuk mund të 
ketë as lumtëria populli e as fuqi 
Qeveria, kësaj çështje do dhënë 
gjithë rëndësinë e nevojshme, dhe 
një urdhër i rrept i duhet dhënë 
nëpunësvet, të mos dalin kurrë 
jashtë nomit dhe detyrës. 

4-a Jeta, nderi, përparimi, kamja 
dhe fuqia e një Shteti e një pop-
ulli, mvaren në rregull’ e mirë e 
Xhandarmërisë dhe të Policisë dy 
shtyllat e drejtësisë, prej të cilave 
vjen anarkia me gjithë ligësitë e 
saj. Që 10 muaj që filloi indëpend-
encia jonë, as një çap s’është bërë 
po për kundra, dyke patur në vent 
t’ënë kaq shumë oficerë të mirë 
dhe të nderçëm, oficerë të  rinj janë 
bërë njerës, që s’kanë patur asnjë 
marrëdhënie me ushtërinë. Duhet 
të qërohen pra të tillë oficerë dhe të 
besohet puna e xhandarmërisë dhe 
e Policisë në duar të nderçme dhe 
të stërvitura dhe të zgjidhni dhe të 
zgjidhni xhandar e polic me kujdes 
të math me një regull të shtrënguar.

5-a Nëpunësit e Shtetit të mbëd-
henj dhe të vegjël, duhet të jenë zg-
jedhur prej njerës të nder, me dituri 
dhe të zotër, se vetëm kështu mund 
të mbahet jeta dhe nderi i një shteti. 
Për fat të keq shumë nëpunës janë 
nga shkaku i hatërit e i tarafit, pa 
patur asnjë vleftë. Me këtë mënyrë 
po xbret nderi i Qeverisë dhe ç’faqet 
reziku i anarkisë. Duhet pa hum-
bur kohë nëpunësit të qërohen e të 
zgjidhen mirë.

 6-a As një punë nuk mund të 
mbahet mirë e të rjedhë me, rregull, 
po që krye e gjithë punëvet’ Min-
isteri e Kabineti s’pati regull dhe 
rëndësi në sjelljet e tij. Me shumë 

KED dhe ringritja me mekanizma 
antiligjore të hedhjes së shortit për të 
arritur te KED-ja, që i duhej qeverisë 
është ligjërisht dhe moralisht një 
atentat kushtetues ndaj reformës.

Zbatimi i një vetingu selektiv dhe 
politik ndaj anëtarëve të Gjykatës 
Kushtetuese me qëllim eliminimin e 
saj ishte praktikisht asgjësimi i çdo 
mundësie që Drejtësia të kishte institi-
cionin ku çdokush mund të ankohej për 
implementimin e reformës në drejtësi. 
Gjykata Kushtetuese ishte i vetmi 
institucion integriteti i të cilit kishte 
qëndruar qartë mbi palët, që respekton-
te pa mëdyshje Kushtetutën dhe që kish 
dhënë dhjetra vendime kundër max-
horancave të djathta e të majta, duke u 
vlerësuar në këtë mënyrë si institucioni 
më solid i drejtësisë shqiptare i vlerësu-
ar edhe ndërkombëtarisht.

Vetingu ndaj Gjykatës Kushtetuese 
ishte një veprim i qeverisë në funksion 
të strategjisë së kapjes së drejtësisë 
nga Rilindja dhe pamundësimin e 
pengimit të kësaj kapjeje. Ndërsa 
Vetingu i trumbetuar aq zhurmshëm 
nga propaganda si asgjë tjetër, po 
shënon përditë ngjarje të njëpasn-
jëshme që provojnë se ky Veting 
është selektiv, me dy standarte, jo 
profesional dhe se trupat e vetingut 
kanë në përbërje persona me integritet 
profesional dhe moral mjaft të ulët. 
Këta persona nuk do të kalonin dot as 
vetë asnjë veting të rregullt e jo me t’u 
bënin vetingun të tjerëve.

Këto dhe mjaft e mjaft fakte të 
tjera kanë bërë që nga një mbështet-
je të publikut me mbi 90% për 
reformën në drejtësi të arrijmë sot 
brenda pak kohë në një mosbesim, 
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Zbavitje

Fjalëkryqi i “Standard”

Fjalëkryqi pa skemë

HORIZONTALE
1-Ekstrenme ne studim.
4-Në krye të subjekteve.
7-Ashtu qoftë në… meshë.
11-Ndan... shtetet.
15-… Shop Boys.
17-Tifozë… e përtej tifozëve.
19-Mbyllin një sirtar.
20-Bisha e… skenës.
21-Ishin gotët më fisnikë.
24-Kompozoi Berberi i Seviljes.
26-Eshtë materiali në… videokasetë.
27-Mund të jetë edhe kakatua

29-Eshtë arterie kryesore.
30-Sebastian, që qe kampion në 
atletikë,
31-Mund të jenë… proteste.
32-Një pjesë e linguistikës.
33-Institute Kërkimi Rajonale.
34-Janë aftësitë e një medium.
36-Qendër pulash.
37-Në këtë ditë.
38-Eshtë shumë e mërzitshme.
39-Janë tallëset.
43-Dashuron Adina-n.
45-Lumë në Francë.

46-Fatal pa ekstreme.
48-Një ndalesë në… box.
49-Mund të jenë edhe fetare të tilla.
51-Eshtë gjuha… e nënës.
53-Lag Beratin.
55-Një i mbijetuar i Sodomës.
57-Eshtë në luftë me të mirën.
60-Në kufij të qarkut.
62-Dinë të.. sajojnë.
65-Fiton  me një të drejtë.
67-Eshtë princ arab.
68-Janë pronarët e anijeve.
69-Krijoi Auguste Dupin (inic).

HORIZONTALE
1. Është shtypi me revista.
  -Janë tipa tipografikë. 
2. Thyhet me kohën më të mirë.
  -Me të nxjerrin tavë.
  -Fillojnë masat.
  -Mund të jetë një diplomat.
3. Newton-John e Grease.
  -Pak aromatike.
  -Skuadra merengue.
  -Inicialet e Ravel.
4. Shiroka që qe aktor.

  -Qe kontinenti misterioz.
  -Titulli i Arthur Conan Doyle.
5. Mbyllin kuvendin.
  -Krijoi Gishton.
  -Një numër femrash.
6. King Cole.
  -Janë këngët si himne.
  -Makina Ibiza.
7. Një protagonist në corrida
  -Memoria në PC.
  -Matthau që qe aktor.
8. Fundi i turandot.  -Janë despotët.

  -Gjysmë tregim.
  -Welles i kinemasë.
  -Në krye të grupeve.
9. Jurij i kozmozit.
  -Pas Cogito nga Descartes.
  -Fillojnë mendimin.
10. Janë zonja që hanë gurë.
  -Billie Jean ish-teniste.
  -Inicialet e Asimov.  -Është vegël.
11. Janë porositë e fundit.
  -Një është Kledi Kadiu.
  -Jessica Parker aktore.

12. Mund të jetë një shkëmb.
  -Eda këngëtare.
  -Janë figura letrare.

VERTIKALE
1. Crusoe i Defoe
2. Janë për të mbështjellë foshnja të tilla.
  -... es Salaam
3. Është skuadra.
  -Kufizojnë një takim.
  -Mund të jenë rrezet.
4. Prova pa kufij.
  -Një kapo kozak.
5. ...coffee që pihet me whiskey dhe 
panna.  -Eshtë enë për të skuqur.
6. Është dhomë
  -Mund të jenë fotografikë.
7. Fundi i një fundi.
  -Një zbulues avionësh.
  -As unë, as ai.
8. Janë ata që ngatërrojnë ngjyrat.
9. Fillojnë kalimin.
  -Mund të jetë i thyer në mal.
10. ...i lumturisë kënduar nga Vaçe Zela.
  -National Basketball Association.
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Eshtë një fjalëkryq për ekspertët dhe për kampionët. Për ta zgjidhur duhet që kutitë e zeza të vendosen nga ju

Duhet të nxini 48 kuti

 Përgjigjja e fjalëkryqit të kaluar

 Përgjigjja e fjalëkryqit të kaluar

11. Mbahet një në kongres.
  -Gjysma e garave.
 12. Janë vlerat në para   -Fund tuneli.
13. Kaluar në krye.
  -Kështu janë aktet e të guximshmëve
14. Douglas i Spartacus.
  -Mbaron në finish. 
15. Mbyllin një hark.
  -Makinë koreane  -Ilion Lika
16. Qytet zviceran.
  -Lupin i Leblanc.
17. Gjysmë krenar.
  -Lëvizje Sociale Urbane.
18. Një fletëvolanti... klandestin.
  -Emri i Albinoni-t.
19. Ente Informative Lokale.
  -Pak sentimentalë.
  -Gjysmë largim.
20. Mbarojnë fare.
  -Parashtesë zmadhuese.
  -Mbahet një me inat
21. Babaliu këngëtare.
  -Janë çorape futbollistësh.
22. Është hapësira e Shqipërisë.
  -Dihet pa kufij.

VERTIKALE
1-Një skelet anijeje.
2-Përbehet nga.. fishekët.
3-Një Val aktor. 
4-Fund kursi.
5-Ngrenë.. zërin.
6-Eshtë xhiro e… Spanjës.
7-Një markë makine.
8-Merren për siguri.
9-Një konkurrente e Shell.
10-I dha filin Tezeut.
12-Mori harkun e Herakliut.
13-Ka rivale Mediaset.
14-Një folje për… ndreqës.
15-I shkurtëri i… Carlo Martello-s.
16-Eshtë oficer.
18-Ishin 12 ato të Herkulit.
19-Janë ishuj me… Haitin.
22-Një spital për TBC.
23-Zbuloi Tokën e Van Diemen.
25-Irlanda në tabela.
28-Vagabondi i Ferenc Molnár.

31-Ishin tre në një kohortë.
34-Merret një nga kamerieri.
35-Fund tuneli.
38-Mund të jetë diesel.
40-Qytet japonez.
41-Qetësonte detin.
42-Fillojnë katrahurën.
44-Kufijtë e mendjes.
47-Afërsisht në… krye.
48-Mbretëron mes 2 luftrave 1 e tillë.
50-Vittorini shkrirmtar.
51-Mbyllin kanatat.
52-Ente Qendrore Tiranë.
54-Malore pa zë.
56-Bëhet noter me…ne.
58-Pesci aktor.
59-Eshtë fusha e… agronomit.
61-Inicialet e Mann.
62-Fillojnë transportin.
63-Kështu përfundon Betsabea.
64-Shihet në… kufij.
66-Me ta nxjerrin tipa.
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Sport

Arrigo Sacchi ka vite që 
është tërhequr nga futbol-
li, duke shijuar pensionin, 
por e ndjek me vëmendje 

Serinë A dhe në një intervistë për 
Gazzetta dello Sport ka folur për 
tema të ndryshme, ku natyrisht foku-
si ka qenë te Milani dhe gara për një 
vend në Champions League.

Dueli për Champions dhe 
surprizat e shumta: “Kjo pasiguri 
ka një shpjegim. Skuadrat, thuajse 
të gjitha, po luajnë me dinjitet dhe 
profesionalizëm, duke mos toleruar 
e duke mos dhuruar asgjë. Shihni 
Sassuolon kundër Romës, apo Napoli 
kundër Interit. Kjo është mënyre kor-
rekte për të interpretuar futbollin”.

Atalanta, Inter, Milan apo 
Roma në Champions? “Atalan-
ta është skuadra që e meriton më 
shumë nga të gjitha që të shkojë 
në Champions. Nga këto 4 klube, 
është ai që ka shpenzuar më pak, 
ka skuadrën me më pak lojtarë, por 
luan futbollin më të mirë. Duhet të 
fitojë ai që meriton, ndaj jam i bind-
ur që Atalanta duhet të shkojë në 
Champions. Jetojmë në një vend ku 
korrektësia nuk është prioritet, ndaj 
shpresoj që arbitrat të mos ndikohen, 
rregullat duhet të jenë të barabarta 
për të gjithë. Ne italianët kështu jemi 
gatuar, nuk po akuzoj askënd”.

Interi dhe shpartallimi në 
Napoli: “Problemi nis nga klubi. 
Kur nuk është i pranishëm klubi, 
trajneri e ka të vështirë. Më duket se 
tek Interi ka shumë stres, mungon 
qetësia. Për këtë arsye, nuk mund të 
fajësohet vetëm Spalletti, rrënjët e 
problemit janë gjetkë”.

Inter-Empoli, një finale: “Em-
poli është një ndër skuadrat që luan 

Thomas Strakosha humbet dy ndeshjet e Kombëtares 
me Islandën dhe Moldavinë. Këtë herë nuk bëhet fjalë 

për një vendim të trajnerit, sikurse ndodhi me Panuccin 
për sfidat me Turqinë dhe Andorrën, por për shkak të një 
dëmtimi që nuk e lejon “gardianin” e Lazios që të jetë i gat-
shëm për të dhënë kontribut për kuqezinjtë. 24-vjeçari nuk 
u grumbullua nga Simone Inzaghi për ndeshjen e së hënës, 
Lazio – Bologna, pikërisht për shkak të këtij dëmtimi që 
e mundon prej kohësh. Strakosha ndien shqetësime fizike 
prej disa javësh, çka ka ndikuar në vendimet e Inzaghit 
për ta kursyer në takime të veçanta të Lazios, duke ak-

tivizuar portierin e dytë, Proto, ndërsa në finalen e Kupës 
së Italisë, Strakosha bëri një sakrificë të jashtëzakonshme, 
duke zbritur në fushë me ndihmë e injeksioneve. Ai bëri 
disa pritje vendimtare në finale e Atalantën, duke dhënë 
kontribut të çmuar në fitimin e trofeut. Pikërisht aktiv-
izimi në ndeshjen e fundit të Kupës së Italisë duket se e ka 
përkeqësuar gjendjen e tij, as sa të jetë e pamundur prania 
e tij me kuqezinjtë në dy ndeshjet e qershorit, në kuadër 
të eliminatoreve të “Euro 2020”. Edy Reja, për shkak të 
pamundësisë për të patur në dispozicion Strakoshën, ka 
ftuar portierin e Laçit, Gentian Selmani.

Trajneri aktual i Arsenalit, Unay 
Emery ka qëndruar në stolin e 

Paris Saint Germain për dy sezone, 
gjatë viteve 2016-2018, ndërsa në 
vitin e fundit, pati mundësinë të 
stërvitë edhe yllin francez Kylian 
Mbappe. Në një intervistë për një 
radio franceze, tekniku spanjoll zb-
uloi se Mbappe ka kërkuar që gjatë 
vitit të tij të parë te PSG-ja, që të 
largohet drejt Realit të Madridit dhe 
se i është dashur një punë e madhe 

Juventus ka arritur 
marrëveshjen me 
Milinkoviç Saviç

Në pritje të emërimit të trajnerit të ri, 
drejtuesit e Juventusit po punojnë 

paralelisht edhe për të përforcuar skuadrën me 
elementë që pritet të rritin konkurrencën dhe 
cilësinë në ekip. Kështu sipas mediave italiane, 
Fabio Paratici dhe Pavel Nedved janë rikthyer 
fuqishëm në skenë për të marrë shërbimet 
e mesfushorit serb Sergei Milinkoviç-Saviç 
dhe kanë arritur tashmë marrëveshjen me 
menaxherët e tij. Hapi i radhës do të jenë ne-
gociatat me Cvlaudio Lotitton, i cili paraqet një 
vështirësi më vete për të bërë marrëveshje, por 
duket se këtë herë numri një i bardhekaltërve 
ka ulur pretendimet e tij në rreth 100 milionë 
euro. Megjithatë Juventusi nuk ka ndërmend 
ta paguajë këtë shumë të gjithën në kesh, por 
do të ofrojë përfshirjen në marrëveshje edhe 
të disa futbollistëve, emrat e të cilëve do të 
diskutohen në ditët në vijim.

Ylli i Ajax, 
de Ligt: I lumtur 
nëse do luaja 
sërish me de Jong

Talenti 19-vjecar i Ajaxit, Mathiijs de Ligt, 
vijon të mbajë në ankth tifozët por edhe të 

interesuarit për të mbi vendimin për të ardhmen 
e tij. Mbrojtësi holandez, kapiten i Ajaxit, është 
përfolur rishtazi mbi një kalim te gjigantët span-
jollë të Barcelonës. Katalanët nuk e fshehin in-
teresin madhor për shërbimet e tij, pasi pak kohë 
më parë zyrtarizuan blerjen e de Jong. “Besoj 
se de Jong ka zhvilluar një sezon shumë të mirë 
dhe ka bërë zgjedhjen e duhur. Do të isha shumë 
i lumtur nëse do të luaja sërish pranë tij. Jo do-
mosdoshmërisht në këtë moment, por Barcelona 
dhe Frenkie de Jong janë një atraksion i fortë për 
mua,” – është shprehur qendërmbrojtësi, duke 
dhënë një indicie shumë të rëndësishme për të 
ardhmen e tij. Në bisedimet mes palëve qëndron 
si faktor me peshë edhe menaxheri i tij, Mino 
Raiola, që shton kështu kostot financiare të këtij 
transferimi. Juventusi e klube të tjera të mëdha 
janë të gatshëm për të përfituar nga dyzimi i 
lojtarit, por sërish Barcelona duket e avantazhuar 
dhe ndoshta shpejt do të finalizohet një prej 
sagave të kësaj merkatoje.

Strakosha humbet 
dy ndeshjet e 
Kombëtares për 
shkak të një dëmtimi

Emery zbulon problemet e PSG: Mbappe do Realin, Neymar po humbet në Paris!
bindëse atij dhe klubit, për ta mbaj-
tur në Francë. “Mbappe dëshironte 
largimin drejt Realit që kur unë isha 
në stolin e PSG-së. Donte Realin e 
Madridit, ndonëse kishte oferta edhe 
nga Barcelona, por pasi fola edhe 
me të atin e tij, arritëm ta bindim 
të “përqafojë” projektin tonë. Këtu 
nuk mungoi as puna e drejtuesve të 
klubit, që kënaqën pretendimet e tij 
ekonomike”, zbuloi Emery.

Më pas trajneri i Arsenalit foli 

edhe për yllin tjetër të Paris Saint 
Germain, brazilianin Neymar, i cili 
nuk po arrin të udhëheqë skuadrën 
në Europë, ndonëse shkoi për të 
dominuar kontinentin me francezët. 
“Është një futbollist i rëndësishëm, 
me potencial të madh. Dy vite me 
radhë nuk ia ka dalë në Ligën e 
Kampionëve, kjo edhe për shkak të 
fatit. Megjithatë mendoj se talenti i tij 
humb disi në një kampionat ku nuk 
ka shumë konkurrencë”, tha Emery.

Analiza e Arrigo Sachi për Seria 
A: Atalanta e meriton më shumë 
CH.L, Parma surpriza e sezonit

futbollin më të bukur në Itali. Një 
grup djemsh thuajse të panjohur, që 
po ndjek 100% trajnerin Andreazzo-
li. A do kenë këta të rinj personal-
itetin që të përballojnë si duhet një 
sfidë në një skenë si San Siro? Mbaj 
mend që Empoli i Sarrit dominoi 
ndaj Milanit në zotërimin e topit, 
brenda në Milano. Tani ndeshja 
më duket e hapur, sepse në futboll 
vendosin idetë, puna dhe serioziteti, 

jo emrat. Empoli duhet të shkojë në 
San Siro për të luajtur futboll, jo për 
t’u mbrojtur”.

Milani e Roma: “Nuk e kanë 
në dorë fatin e vet. Gjithsesi, Milani 
mund t’ia dalë mbanë ndaj Spalit, 
që e ka kryer kryeveprën e vet, duke 
siguruar mbijetesën. Nuk dua të 
flas shumë për Milanin, sepse i dua 
shumë Gattuson, Maldinin dhe Leon-
ardon, që kanë bërë një punë shumë 

të mirë, sepse nuk është e lehtë të 
rindërtosh ekipin dhe të gjesh edhe 
lojtarë si Paqueta e Piatek në janar”.

Surpriza e sezonit: “Mendoj Par-
ma. Duke pasur parasysh vështirësitë 
e verës së shkuar, duhet ta pranoj që 
Parma ka bërë një mrekulli të vërtetë 
sportive. Duhet t’u bëj komplimente 
klubit, trajnerit dhe lojtarëve. Kanë 
arritur diçka të madhe, që mund të 
jetë baza për të ardhmen. Bravo!”


