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Presidenti: Ja si Rama 
shantazhoi për 2 vite KED-në 
duke bllokuar emrat e rinj të 
Gjykatës Kushtetuese

Presidenti, Ilir Meta me anë 
të një analize të gjatë  aku-
zoi Kryeministrin dhe 
mazhorancën që ai drejton se 

për 2 vite me radhë ka penguar funk-
sionimin e institucioneve të reja të dre-
jtësisë dhe të Gjykatës Kushtetuese. 
Kreu i Shtetit tregoi me detaje se si 
kreu i qeverisë shantazhoi anëtarët e 
KED me procesin e vettingut dhe dis-
informoi ambasadorët Lu dhe Vla-
hutin, të angazhuar drejtëpërdrejtë në 
këtë proces. Pas hedhjes së shortit në 
dhjetor të 2017, Presidenti pohoi se i 
kishte kërkuar KED të mblidhej dhe të 
shqyrtonte kandidaturat për plotësimin 
e vakancave për në Gjykatën Kus-
htetuese. Por sërish pas kësaj thirrje të 
Kreut të Shtetit, kryetari i Komisionit të 
Ligjeve Ulsi Manja kërcënon anëtarët 
e KED me vettingun. Sipas Metës, kjo 
ishte mënyra se si Ramaforma shan-
tazhoi Këshillin e Emërimeve në Drejtë-
si për 2 vite me radhë, 2017 dhe 2018, 
dhe bllokoi emërimin e gjyqtarëve të 
rinj të Gjykatës Kushtetuese.

Shkrimi i plotë i Presidentit
Ndryshimet kushtetuese të Reformës 

në Drejtësi u miratuan në 21-22 Korrik 
2016, me 140 vota unanime të Kuvendit 
të Shqipërisë. Sipas Kushtetutës, Gjyka-
ta Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë 
që përzgjidhen nga kandidatët e verifi-
kuar nga Këshilli i Emërimeve në Dre-
jtësi (KED) dhe të renditur në tri ven-
det e para të listës nga ky organ sipas 
ligjit.  Pasi Këshilli Emërimeve në Dre-
jtësi (KED), bën vlerësimin, rendit-
jen dhe listimin e kandidatëve, anëtarët 
e Gjykatës Kushtetuese, zgjidhen apo 
emërohen nga lista e hartuar nga KED, 
ku : - tre anëtarë emërohen nga Presi-
denti i Republikës; tre anëtarë zgjidhen 
nga Kuvendi, dhe tre anëtarë zgjidhen 
nga Gjykata e Lartë. Pra, nëse Këshil-
li i Emërimeve në Drejtësi (KED), bllo-
kohet dhe nuk funksionon, atëherë dhe 
vendet bosh në Gjykatën Kushtetuese 
nuk mund të plotësohen, pasi nuk ka se 
kush t’i plotësojë. 

Si zgjidhet Këshilli i Emërimeve në 
Drejtësi (KED) dhe përsa kohë funk-
sionon ai? Sipas Kushtetutës (neni 
149/d), KED përbëhet nga 9 anëtarë 
të përzgjedhur me short, nga radhët e 
gjyqtarëve dhe prokurorëve, ndaj të 

cilëve nuk është dhënë masë disiplinore.  
Ata ushtrojnë detyrën si anëtar të KED-
së me mandat 1 (një) vjeçar. Anëtarët 
e KED, përzgjidhen me short të organ-
izuar ose nga Presidenti i Republikës 
ose nga Kuvendi i Shqipërisë. Pas mi-
ratimit të ndryshimeve Kushtetutese, 
Kuvendi ka zgjedhur me short vit pas 
viti 3 (tre) Këshilla të Emërimeve në 
Drejtësi, për të funksionuar përgjatë 
viteve 2017, 2018, 2019.

Fakt është që dy Këshillat e zgjed-
hur për të punuar përgjatë viteve 2017 
dhe 2018, nuk kanë funksionuar, pasi 
janë bllokuar qëllimisht. Lind pyetja 
përse nuk kanë funksionuar dy Këshil-
lat (KED), përgjatë viteve 2017-2018 ? 
Kush e bllokoi funksionimin e KED? 
Kujt i interesonte që KED të mos funk-
sionojë dhe rrjedhimisht të mos plotëso-
hej edhe numri i nevojshëm i anëtarëve 
të Gjykatës Kushtetuese?

Kuvendi në datë 27 janar 2017, nën 
kujdesin e Kryetarit të Kuvendit Ilir 
Meta, organizoi shortin në mënyrën më 
transparente dhe përzgjodhi Këshillin e 
Emërimeve në Drejtësi. Procesi i organ-
izimit dhe zhvillimit të shortit për përzg-
jedhjen e anëtarëve të KED-së u dre-
jtua në mënyrën më profesionale dhe 
në zbatim të Kushtetutës dhe ligjit nga 

zj.Albana Shtylla, Sekretar i Përgjith-
shëm i Kuvendit, e cila përgjatë gjithë 
procesit ka bashkëpunuar me institucio-
net respektive që përcollën kandidatu-
rat dhe është konsultuar në mënyrë të 
vazhdueshme me partnerët ndërkom-
bëtare përfaqësues të EURALIUS dhe 
OPDAT. Ky ishte momenti i parë kyç 
për ngritjen e institucioneve të reja, pas 
ndryshimeve kushtetuese. Asnjë gjyqtar 
dhe asnjë prokuror nuk kontestoi përm-
bajtjen e listave të kandidatëve të përf-
shirë në short, lista këto të dërguara nga 
Gjykata Kushtetuese, Gjykata e Lartë, 
Prokurori i Përgjithshëm dhe Këshil-
li i Lartë i Drejtësisë dhe të shpallu-
ra prej tyre. Asnjë gjyqtar apo proku-
ror nuk kundërshtoi rezultatet e shortit 
të hedhur për zgjedhjen e KED. Fakt 
është se ky Këshill, nuk u mblodh asn-
jëherë dhe mandati i tij përfundoi më 
datë 31.12.2017, pa kryer asnjë mbledh-
je të vetme. Nëse dikush nuk e di pse-në 
e kësaj gjendje, po e sqarojmë.

Kryeministri Rama 4 (katër) ditë pas 
hedhjes së shortit doli hapur dhe publik-
isht për t’u shprehur se nuk i pëlqenin 
emrat e anëtarëve të KED-së.  Në datë 
31 janar 2017, Kryeministri Rama 
shpërthen duke i kërcënuar drejtpërdre-
jt të gjithë anëtarët e KED-së, duke i 
shantazhuar se do t’i shkarkonte me vet-
ting. Kryeministri shfaqi hapur se kishte 
në dorë, jo vetëm të bllokonte Këshil-
lin, por edhe t’i shkarkonte më shumë se 
gjysmën e tyre. Ja çka thënë KM Rama: 
Burimi: Top Channel datë 31 Janar 
2017: “Për herë të parë Kryeministri Edi 
Rama ka shprehur qëndrimin e tij lid-
hur me anëtarët e zgjedhur të Këshillit 
të Emërimeve në Drejtësi, të cilët u zg-
jodhën vetëm pak ditë më parë përmes 
një shorti të hedhur në Kryesinë e Ku-

vendit. Deklarata e Kryeministrit Rama: 
“Kjo drejtësi e korruptuar që të kujton 
atë shprehjen e vjetër që jep shpirt por 
nuk heq dorë, siç u pa edhe nga ai shor-
ti që u hodh aty, ku gjysma e atyre janë 
për të shkuar në shtëpi sapo të fillojë lig-
ji i vettingut , nuk i jep mundësi ekono-
misë të marri frymë lirisht”.

Përse Kryeministri sulmoi in-
stitucionin e parë të Reformës në Dre-
jtësi (KED)?!  Përgjigjet janë shumë të 
thjeshta për t’u kuptuar: Sepse anëtarët e 
Këshillit të Emërimeve në Drejtësi em-
rat e të cilëve dolën nga shorti i zhvillu-
ar në mënyrën më transparente në 27 ja-
nar 2017 nuk i përgjigjeshin interesave 
dhe shijeve të Kryeministrit; Sepse nëse 
KED 2017 do të funksiononte, Gjyka-
ta Kushtetuese do të ishte plotësuar dhe 
do të ishte gjithmonë funksionale për të 
kontrolluar veprimtarinë dhe vendimet 
e Kryeministrit, Qeverisë, Kuvendit dhe 
gjithë institucioneve të tjera.

Kryeministri e bllokoi Këshillin e 
Emërimeve në Drejtësi për 1 vit rresht 
përgjatë gjithë vitit 2017.  Ai me pre-
sionin e ushtruar i detyroi të jepnin 
dorëheqjen, apo shkarkoi shumicën e 
anëtarëve të KED, siç e kishte premtu-
ar dhe kërcënuar publikisht. Ndërkohë 
zbrazja e Gjykatës Kushtetuese ishte 
projektuar dhe kishte filluar të zbatohej. 
Në ndihmë të këtij projekti, ai përdori 
duke e keqinformuar dhe ambasadorin 
e nderuar të SHBA në atë kohë. Në datë 
2 shkurt 2017, pra 6-ditë pas hedhjes së 
shortit ambasadori do të deklaronte pub-
likisht ndër të tjera se: “Të premten e 
shkuar, siç kërkohet nga Kushtetuta e 
re, u hodh shorti për anëtarët e Këshil-
lit të ri të Emërimeve në Drejtësi, njëri 
prej disa institucioneve të reja që do të 
mbrojnë pavarësinë e gjyqësorit. Shorti 
u drejtua siç duhet nga Sekretari i Përg-
jithshëm i Kuvendit, por Prokurori i 
Përgjithshëm dhunoi frymën e Kushte-
tutës duke dërguar një listë me vetëm 
tre prokurorë për të plotësuar tre pozi-
cione. Kushtetuta është e qartë që këta 
anëtarë të Këshillit duhet të përzgjidhen 
me short. Gjykata Kushtetuese, Gjyka-
ta e Lartë dhe Këshilli i Lartë i Drejtë-
sisë dorëzuan secili lista më të gjata me 
persona të kualifikuar për pozicionet 
në Këshill. Në dallim me to, Prokurori 
i Përgjithshëm i zgjodhi vetë të tre po-
zicionet e prokurorisë duke dërguar një 

listë me vetëm tri emra, përzgjedhur pa 
transparencë, për të plotësuar tre poste. 
Fatmirësisht, ata ekspertë shqiptarë 
dhe ndërkombëtarë që e hartuan këtë 
reformë parashikuan që njerëz të fu-
qishëm do të përpiqeshin t’i manipulo-
nin këshillat. Në Kushtetutë thuhet qartë 
se anëtarët e këtij Këshilli të Emërimeve 
në Drejtësi duhet t’i nënshtrohen men-
jëherë vetingut. Disa anëtarë të Këshil-
lit kanë dhënë dorëheqjen këtë javë, 
në vend që të përballeshin të parët me 
vetingun. Ne do të ndjekim nga afër për 
të parë nëse Komisionet e Vetingut do 
t’i përmbahen kësaj kërkese kushtetuese 
dhe nëse të gjithë anëtarët e Këshillit 
të Emërimeve në Drejtësi do ta kalojnë 
procesin e vetingut”/ Burimi, faqja zyr-
tare e ambasadës së SHBA në Tiranë.

Por qëndrimi i ambasadorit ishte 
tërësisht gabim, pasi siç e pranoi ai vetë 
më vonë, ishte keqinformuar nga për-
faqësues të Partisë Socialiste. Të gjitha 
pretendimet e ambasadorit u verifikuan 
një për një dhe rezultoi se Prokuroria e 
Përgjithshme në rastin konkret kishte 
zbatuar në mënyrën më korrekte kërke-
sat e Kushtetutës dhe të nenit 221 të lig-
jit nr.115/2016.  Pasi u njoh me rezul-
tatin e verifikimit, ambasadori i kërkoi 
ndjesë Kryetarit të Kuvendit duke u jus-
tifikuar se e kishin keqinformuar për-
faqësuesit e Partisë Socialiste. Po a 
mund të mblidhej dhe të funksionon-
te më kjo KED, pas këtyre deklaratave 

Politikë

Zbrazja e Gjykatës Kush
tetuese ishte projektuar 
dhe kishte filluar të zba
tohej. Në ndihmë të këtij 
projekti, ai përdori duke e 
keqinformuar dhe ambas
adorin e nderuar të SHBA 
në atë kohë

Shorti i KED
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Kreu i KLP-së, Gent Ibrahimi bëri të 
ditur dje emrat e 15 prokurorëve kan-
didatë që kanë kaluar fazat përzg-
jedhëse dhe konsiderohen favoritë 
për t’u bërë pjesë e SPAK. Përveç 
përzgjedhjes nga KLP, këta kan-
didatë duhet të kenë kaluar edhe 
procesin e vetting-ut për të patur 
mundësinë që t’i bashkohen struk-
turës që do të hetojë zyrtarët e lartë 
shtetëror, si dhe bandat e krim-
it të organizuar. Ndërkohë dre-
jtuesja e Prokurorisë së Krimeve 
të Rënda, Donika Prela nuk ka ar-
ritur që të bëhet pjesë e listës me 
15 kandidatët që do të kërkojnë një 
vend në Strukturën e Posaçme An-
tikorrupsion. Edhe ish-drejtuesi i 
kësaj prokurorie, Besim Hajdar-

mataj nuk është përfshirë në listën 
për SPAK. Emra të tjerë “big” në 
listën e prokurorëve që nuk u kual-
ifikuan për fazën finale të SPAK 
janë edhe Dritan Prençi me Vladimir 
Marën, të cilët u skualifikuan për të 
shkak se kishin dorëzuar doje ende 
nën hetim, ndërkohë që rregullorja 

përcaktonte se në shqyrtim do të mer-
reshin vetëm dosjet e mbyllura.

15 kandidatët për SPAK
• Altin Dumani
• Anton Martini
• Elisabeta Imeraj
• Arben Kraja
• Manjola Kajana
• Enkelejda Millona
• Doroleza Musabelliu
• Klodian Braho
• Ened Nakuçi
• Edvin Kondili
• Besnik Muçi
• Ndini Tavani
• Behar Dibra
• Elida Kaçini
• Anita Jella

publike të Kryeministrit Rama dhe Am-
basadorit Amerikan?! Kështu u bllokua 
1 (një) vit rresht Këshilli i Emërimeve 
në Drejtësi. Në 3 nëntor 2017, si Presi-
dent i Republikës nisur nga kjo situatë e 
paprecedent dhe historia e hidhur e kr-
ijuar nga zgjedhja dhe mosfunksioni-
mi i KED-së një vit më parë, për të mos 
rrezikuar zgjedhjen dhe funksionimin 
e Këshillit të Emërimeve në Drejtë-
si që do të funksiononte në vitin 2018, 
i kërkova me shkresë nr.2605 prot, datë 
03.11.2017, takim Ambasadores së BE-
së, znj.Romana Vlahutin për të disktu-
ar mbi këto 3 çështje: 1. Funksionimin e 
Këshillit të Përkohshëm të Emërimeve 
në Drejtësi (KED) dhe procesin e zg-
jedhjes së Këshillit të ri të Emërimeve 
në Drejtësi, që do të funksionojë përg-
jatë vitit 2018; 2. Nisjen e proçedurave 
me qëllim plotësimin e vendeve vakante 
në Gjykatën Kushtetuese; 3. Çështje të 
tjera të lidhura më to.

Pas realizimit të këtij takimi Pres-
identi i Republikës mori të gjitha ga-
rancitë prej Zj.Vlahutin dhe misionit 
EURALIUS 4, se ky mision do të asis-
tonte në zhvillimin e një tryeze kon-
sultative në datat 9-10 nëntor 2017 me 
prezencën e gjithë aktorëve të interesu-
ar. Në këtë tryezë do të diskutohej mbi 
problematikat e deritanishme dhe rolit të 
secilit institucion në procesin e paraqit-
jes së kandidaturave për zgjedhjen me 
short dhe ngritjen e Këshillit të Emëri-

meve në Drejtësi, që do të funksionon-
te për vitin 2018. Në këtë tryezë u para-
shikua të merrnin pjesë institucionet si, 
Presidenti i Republikës, Kryetari i Ku-
vendit, Kryetari i Gjykatës Kushtetuese, 
Kryetari Gjykatës së Lartë, Prokurori i 
Përgjithshëm, drejtues të Misionit EU-
RALIUS, përfaqësues të misioneve 
OPDAT, USAID, ONM, përfaqësues 
nga Delegacioni i Bashkimit Europi-
an në Shqipëri, Sekretari Përgjithshëm i 
Këshillit të Lartë të Drejtësisë.

Në punë e sipër për realizimin e 
kësaj tryeze, në datë 8 nëntor 2017, në 
mënyrë të papritur EURALIUS njofton 
në rrugë telefonike për mospjesëmarrjen 
e drejtueses znj.Agnes Bernhard dhe ek-
spertëve të EURALIUS në këtë tryezë, 
pa dhënë asnjë arsye bindëse. Pra ek-
spertiza e BE-së (EURALIUS) dhe Del-

egacioni i BE-së, e “braktisën” këtë 
iniciativë të Kreut të Shtetit. Presiden-
ti i gjendur në këto kushte, në një situ-
atë “ekstra ligjore”, që ishte krijuar edhe 
nga moskrijimi në kohë i Këshillit të 
Lartë Gjyqësor dhe Këshillit të Lartë të 
Prokurorisë, në zbatim të Kushtetutës 
me shkresë të datës 10.11.2017, iu dre-
jtua mënjeherë Kuvendit të Shqipërisë, 
duke i bërë të qartë situatën “ek-
stra ligjore” të këtij procesi dhe duke i 
kërkuar Kuvendit realizimin e procesit 
të hedhjes së shortit për përzgjedhjen e 
anëtarëve të Këshillit të Emërimeve në 
Drejtësi dhe zgjidhjen e plotë të çështjes 
sipas frymës së Kushtetutës.

Në datë 7 dhjetor 2017 Kuvendi ho-
dhi përsëri shortin dhe zgjodhi Këshillin 
e Emërimeve në Drejtësi, që do funk-
siononte përgjatë vitit 2018. Sërish u 
shfaqën të njëjtat problematika me listat. 
Edhe emrat, që dolën nga ky short, 
sërish nuk i pëlqyen Ramaformës. Pres-
identi i Republikës, në shkurt 2018 i 
kërkoi përsëri zyrtarisht KED-së që të 
mblidhej dhe të shqyrtonte me prece-
dencë të gjitha kandidaturat e paraqitura 
për plotësimin e të gjitha vakancave të 
shfaqura në Gjykatën Kushtetuese.

A u mblodh Këshilli, do të pyesni 
ju?  Këshilli u mblodh vetëm një herë 
në 19 mars 2018, ku zhvilloi mbledh-
jen e tij të parë dhe të vetme, pasi 
KED nuk është mbledhur më asn-
jëherë. A e dini pse?

Ndërkohë që, Presidenti i Repub-
likës në shkurt 2018 i kërkonte KED-
së që të mblidhej dhe të funksiononte 
për të ushtruar funksionet kushtetuese, 
Kryetari i Komisionit të Ligjeve të Ku-
vendit të Shqipërisë Ulsi Manja në datë 
5 Mars 2018 doli në media dhe i bënte 
thirrje publike anëtarëve të KED-së se 
duhet të kalojnë vetting-un, përpara se 
të fillojnë nga puna për të bërë filtrin e 
kandidatëve për Gjykatën Kushtetuese. 
Ky Ulsi, që në dhjetor 2017 zgjodhi në 
kundërshtim me Kushtetutën dhe pa 
asnjë lloj vettingu Prokurorin e Përgjith-
shëm të Përkohshëm, 3-muaj më vonë, 
në 5 mars 2018, kërcënonte anëtarët 
e KED-së, me vetting. Përse Kreu i 
Komisionit të Ligjeve lejoi këto shkel-
je të Kushtetutës, që PPP-ja e zgjedhur 

prej tij me 69-vota, të funksiononte për 
8 muaj pa kryer vettingun, ndërkohë që 
ai me deklarimet e tij po pengonte funk-
sionimin e KED-së, po me të njëjtin 
shkak vetting-u?!

Ulsiu në datë 19 mars 2018, shkoi 
dhe u paraqit në mbledhjen e parë dhe të 
vetme të KED-së dhe i shantazhoi dre-
jtpërdrejtë anëtarët e këtij organi pa ju 
dridhur qerpiku. Ai (Ulsiu) debatoi me 
ta dhe i përsëriti të njëjtin kërcënim se 
KED mund të mblidhet për veprimtari 
administrative, por jo për vlerësimin 
dhe renditjen e kandidatëve për anëtar të 
Gjykatës Kushtetuese. Ai (Ulsiu) e dinte 
fare mirë se ajo që po bënte ishte një 
krim kushtetues.

Për t’i shpëtuar përgjegjësisë lig-
jore dhe politike me djallëzi, Ulsiu po i 
kërcënonte anëtarët e KED me një dis-
pozitë tranzitore të Kushtetutës (neni 
179, pika 11), që duhej të ishte zbat-
uar 2-vjet më parë dhe jo në kohën 
kur Ulsiu po e kërkonte. Ulsiu e 
shantazhoi KED dhe ia arriti sepse 
ky organ pas datës 19 mars 2018, 
nuk u mblodh më asnjëherë. Kësh-
tu u bllokua edhe me 1 (një) vit tjetër 
Këshilli i Emërimeve në Drejtësi.

Kjo është mënyra se si Rama-
forma shantazhoi Këshillin e Emëri-
meve në Drejtësi për 2 vite me radhë, 
2017 dhe 2018, dhe bllokoi emërim-
in e gjyqtarëve të rinj të Gjykatës Kus-
htetuese. Ndërkohë që, vettingu zbraste 
totalisht Gjykatën Kushtetuese, Rama-
forma bllokoi Këshillin e Emërimeve 
në Drejtësi për të mos lejuar plotësimin 
e vendeve vakante. Nëse KED do të 
kishte funksionuar normalisht për këto 
dy vjet, 2017 dhe 2018, sot gjyka-
ta Kushtetuese do të ishte funksion-
ale dhe vakancat do të ishin plotësuar 
një e nga një, sipas momentit kur këto 
vakanca u shfaqën.

Po kujt i interesonte mosfunksion-
imi i Gjykatës Kushteteuese? Opozitës?  
Presidentit? Qytetarëve dhe grupeve 
të interesit që mbrojnë të drejtat e tyre 
kushtetuese nga një vendim i padrejtë 
i qeverisë dhe Kuvendit? Ramaforma 
nuk e donte Gjykatën Kushtetuese funk-
sionale, sepse vetëm kështu nuk kishte 
se kush t’i kontrollonte vendimmarrjet 

antikushtetuese që ai realizoi me: Lig-
jin antikushtetues për “Shembjen e Te-
atrit Kombëtar”;   Ligjin antikushtetues 
nr.94/2018 “Për disa ndryshime dhe sht-
esa në ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998, 
“Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndrysh-
uar” (me të cilin iu falën tatimet mbi fi-
timet me efekt prapaveprues shoqërive 
të lidhura me qeverinë në kundërsh-
tim të hapur me nenin 155 të Kushte-
tutës)  Ligjin antikushtetues nr.111/2018 
“Për Kadastrën”;  Ligjin antikushtetues 
nr.39/2018 “Për disa ndryshime dhe sht-
esa në ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998, 
“Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndry-
shuar”, me të cilin u favorizuan nga 
ana fiskale bizneset e lojrave të fatit, 
përpara se ato të mbylleshin; Të gji-
tha Kontratat Koncesionare Antik-
ushtetuese të PPP-ve të miratuara nga 
Qeveria; Të gjitha Vendimet e Këshillit 
të Ministrave, të marra në kundërshtim 
të hapur me Kushtetutën dhe me intere-
sat e shtetasve shqiptarë; 

Pa Gjykatë Kushtetuese, nuk kishte 
ku të ankohej as Opozita, as Presidenti, 
as grupet e interesit dhe as qytetarët për 
çdo shkelje kushtetuese të qeverisë dhe 
kuvendit. Pa Gjykatë Kushtetuese dhe 
me një PPP të zgjedhur në mënyrë anti-
kushtetuese, mbretëria Ramaformë, do 
të ishte e pagjykueshme, e pakontrol-
lueshme dhe e pahetueshme nga askush. 
Një tjetër guinness i ri shqiptar, 16 muaj 
(Prill 2018 – Korrik 2019) Republika e 
Shqipërisë një shtet demokratik i së dre-
jtës është pa Gjykatë Kushtetuese funk-
sionale!!!!!

Ndërkohë që kanë kaluar 3 vjet nga 
miratimi i reformës në drejtësi, jo vetëm 
nuk kemi Gjykatë Kushtetuese, por as 
Gjykatë të Lartë funksionale dhe as In-
spektor të Lartë të Drejtësisë. Kjo është 
Ramaforma dhe jo Reforma, që u votua 
me konsensus historik maksimal tre vite 
më parë dhe që e mbështesnin mbi 90 
% e shqiptarëve. Kështu Ramaforma 
“përmbyti” edhe të gjithë atë punë të 
vyer të Komisionit të Venecias dhe ndi-
hmën që na dha ky institucion prestig-
joz gjatë hartimit dhe miratimit të re-
formës në drejtësi me shqetësim kryesor 
garantimin e moskapjes politike të in-
stitucioneve të Drejtësisë së Re.

Politikë

Përzgjidhen emrat e 15 prokurorëve 
kandidatë për t’u bërë pjesë e SPAK

Presidenti Meta

Ulsi Manja

Votimi në KLP
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Kriza dhe zgjedhjet, Presidenti Meta takon kreun e PD-së Basha për 40 minuta
Mëngjesin e djeshëm, Presidenti i 
Shqipërisë, Ilir Meta ka pritur në 
Presidencë kreun e PD-së, Lulzim 
Basha. Ky takim erdhi pas voti-

meve njëpartiake të 30 qershorit. 
Temë e diskutimit mbetet ende zg-
jidhja e krizës politike. Takimi ka 
zgjatur 40 minuta dhe kreu Basha 

është larguar drejt selisë blu, aty 
ku zhvilloi një takim me aleatët. 
Presidenti Meta, ka dekretuar 
datën 13 tetor si datë për zgjedhjet 

lokale. Kreu i Shtetit, ka zhvillu-
ar disa takime me partitë opozitare 
por vetëm kryeministri Edi Rama 
ka refuzuar ftesën.

Politikë

Pas takimit që zhvilloi me Presi-
denti Meta, kryedemokrati Ba-
sha ka mbajtur një qëndrim që lë 
të hapur pjesëmarrjen e opozitës 

në zgjedhjet e dekretuara nga Presiden-
tit më 13 tetor. Nëse deri më tani Basha 
e PD kanë theksuar se nuk do të pëfshi-
heshin në asnjë palë zgjehdje ku Rama 
do ishte Kryeministër, ditën e djeshme 
kryedemorkati la shteg të hapur për të mar-
rë pjesë në 13 tetoro, ku Presidenti ka lënë 
të hapur edhe alternativën për zgjedhje të 
parakohshme dhe lokale bashkë dsi edhe 
mundësinë e ndryshimeve kushtetuese 
për zgjedhjen e kreut të shtetit nga qyte-
tarët. I pyetur nga mediat pas takimit që 
pati me aleatët e opozitës së bashkuar, Ba-
sha tha se: “ Padyshim që takimi me Pres-
identin lidhet me 13 tetorin. Kreu i shtet-
it mendon se 13 tetori është një mundësi 
për daljen nga kriza politike, përmes zg-
jedhjeve të parakohshme parlamentare, 
zgjedhjeve lokale dhe ,siç është shprehur 
politikisht, edhe përmes zgjedhjeve të reja 
presidenciale, që nënkupton ndryshime 
kushtetuese. Duke vlerësuar maksimalisht 
qendrimin e presidentit dhe shqetësimin e 
tij, i kam bërë të qartë se Partia Demokra-
tike dhe Opozita e Bashkuar janë në këtë 
betejë për interesin e njerëzve, që zgjedh-
jet e ardhshme, ndryshe nga farsa e 30 qer-
shorit, siç e deklaroi dhe OSBE/ODIHR-i, 
duhet të jenë për njerëzit, dhe jo për ymer-
lalët dhe shokun e tyre, “Bablokun” e 
madh dhe oligarkët. Në këtë funksion, 
opozita ëshë e gatshme të ndërmarrë çdo 
hap për t’u garantuar shqiptarëve të drejtën 
e votës, që është dhunuar dhe tjetërsuar, 
përtej çdo përfytyrimi, çfarë e pa edhe me 
30 qershor, ku Edi Rama nuk i rezistoi dot 
tundimit për të vjedhur edhe një proces ku 
kandidonte vetë, votonte vetë, numëronte 
vetë, tabulonte vetë dhe,  për të garantuar, 
përmes zgjedhjeve të lira dhe të ndershme, 
një qeveri që buron nga njerëzit dhe u 
shërben njerëzve.”, tha  Basha. 

Ekonomia
Më tej, kreu i opozitës bëri të ditur se 

në takimin me opozitën e bashkuar, ishin 
diskutuar hapat e mëtejshëm që do të hid-
hen në aksionin t politik në të gjitha rraf-
shet, në raport me njerëzit, me qytetarët, 
në raport me faktorin ndërkombëtar dhe 
në raport me zgjidhjet që presin dhe që do 
t’u ofrojmë shqiptarëve. “Në këtë kuadër, 
kemi diskutuar për emergjencën ekono-
mike, ku ndodhet vendi, sepse një nga 
mëkatet më të mëdha, një nga fajet më të 
mëdha të kësaj bande që na qeveris është 
që, duke tërhequr opozitën në betejën pa-
rimore për vlerat themelore të lirisë e të 

demokracisë, të luftës kundër krimit dhe 
drogës, ia ka dalë t’I vërsulet Shqipërisë, 
buxhetit të saj, pasurive të saj, ta vjedhë 
dhe ta grabisë qytetarin e thjeshtë, pasurinë 
e këtij vendi dhe ta zhysë ekonominë në 
ditën e saj më të zezë, në të paktën 2 deka-
da. Ndaj, bashkarisht kemi diskutuar për 
platformën tonë ekonomike, për zgjidh-
jet ekonomike që shqiptarët meritojnë dhe 
do të kenë, me fitoren e Opozitës së Bash-
kuar, e cila tashmë, jo vetëm thjesht përmes 
studimeve të opinionit publik, por edhe 
përmes referendumit të 30 qershorit, është 
konfirmuar si maxhoranca e re politike.”- 
deklaroi Basha. 

Zgjedhje të parakohshme e lokale, Basha për herë të 
parë lë të hapur pjesëmarrjen e opozitës në 13 tetor

Në emër të Partisë Demokratike, ish-de-
puteti Xhemal Gjunkshi tha dje se të gjithë 
policët dhe drejtuesit e inkriminuar të pol-
icisë të kapur në dosjen 184 të vjedhjes së 
votës në Dibër, janë graduar nga Kryemi-
nistri për të dhunuar dhe terrorizuar popul-
lin e Dibrës. “Gjatë votimeve të paligjshme, 
antikushteuese dhe njëpartiake të 30 Qer-
shorit, kemi denoncuar dhunën dhe terror-
in shtetëror që është ushtruar ndaj qytetarëve 

dibranë nga policia politike e Edi Ramës. 
Drejtuesit e saj janë të njëjtët banditë me 
pushtet që kanë vjedhur zgjedhjet në të kalu-
ar, kanë dhunuar kundërshtarët politikë dhe 
përfaqësuesit e opozitës, janë të njëjtët ban-
ditë me uniformë që u faktuan nga përg-
jimet e gazetës gfjermane BILD, si pjesë e 
dosjes kriminale 184. Të gjitha denoncimet 
e Partisë Demokratike për dhunën barbare 
të policisë ndaj qytetarëve dibranë janë fak-

tuar të vërteta nga Avokati i Popullit.  Avoka-
ti i Popullit thotë se policia ka shkelur disa 
nene të Kodit Penal, kur ka keqtrajtuar fizik-
isht qytetarët apo kur I ka arrestuar ata pa 
prova, jo në flagrancë dhe u ka kontrolluar 
banesën jashtë afateve ligjore. Avokati i Pop-
ullit ngre shqetësimin se shefi iKomisaritit të 
Dibrës, një bandit me unifromë, nuk ka mar-
rë asnjë masë për t’u siguruar të keqtrajtu-
arve nga policia mundësine e eskpetimeve 

mjeko ligjore. Avokati i Popullit ka zbulu-
ar edhe një fakt tjetër të rëndë nga sjellja prej 
bande e policicsë së Edi Ramës me qytetarët 
e Dibrës. Bazuar në dokumenta dhe dësh-
mi të pakundërshtueshme, oficerët e poli-
cisë gjyqësore, nën urdhrat e sandër Llesha-
jt, kanë mashtruar për kohën e arrestimit 
të qytetarëve, për të mbuluar shkeljen fla-
grante të ligjit dhe të të drejtave të njeriut.”, 
tha Gjuknshi duke shtuar se një nga shkeljet 

e paprecedenta të Policisë në Dibër është re-
fuzimi për t’iu bindur urdhrit të Gjykatës për 
të çuar para gjykatës të ndaluarit. Avoka-
ti I popullit vë në dukje se “Mosdërgi-
mi i të arrestuarve në Gykatën në datën e 
kërkuar prej saj do të thotë se Policia ka 
konsumuar elementët e veprës penale të 
“Shpërdorimit të detyrës, duke dëmtuar 
rëndë besimin e publikut tek këto organe 
të administratës publike.“ 

Xhemal Gjunkshi: Policët dhe drejtuesit e inkriminuar të 
policisë të kapur në dosjen 184 janë graduar nga Kryeministri

Në betejë për njerëzit

Kryetarja e LSI Moni-
ka Kryemadhi deklaroi dje 
në fjalën e saj përpara sim-
pantizantëve të Lëvizjes So-
cialiste për Integrim në Dur-
rës deklaroi se Shqipëria 
është zhytur në krizë të 
thellë dhe raporti i DASH 
pasqyron më së miri gjend-
jen dramatike të Shqipërisë. “Jemi në këtë 
betejë për të zhbërë të keqen që ka çuar në 
35% numrin e qytetarëve që jetojnë nën 
minimumin e varferisë. Investimet e huaja 
janë bërë si përrallë nga e kaluara . Rapor-
ti i DASH një epikrizë për së mundjen e 
ekonomisë së vendit LSI ka një program 
shumë të qartë për nxjerrjen e vendit nga 
kriza ku e ka futur Rilindja. Kapja e ekon-
omisë në pesë duar po largon edhe biznes-
menët shqiptarë nga vendi”, u shpreh Mon-
ika Kryemadhi. Kryetarja e LSI theksoi se 
strukturat e partisë së sjan janë angazhuar 
në të gjithë vendin, duke vënë në dukje se 
kjo forcë politike do të punojë edhe gjatë 
korrikut dhe gushtit. “Strukturat e LSI të 
angazhuara plotësisht në të gjithë vendin. 
Muaji korrik dhe gusht, jo muaj pushi-
mi, por pune të plotë për zgjedhjet. Në 
këtë betejë jemi, jo për një zgjidhje të mo-
mentit për klasën politike, por për ndrys-
himin e sistemit për të tashmen dhe të ard-
hmen e shqiptarëve. Votimet e Rilindjes së 
30 qershorit u refuzuan në mënyrë plebish-

itare nga shqiptarët. Sot kemi 
një KQZ qesharake, ende 
nuk ka një rezultat zgjedh-
jesh. Çdo ditë e kësaj qever-
ia në pushtet thellon varfërinë 
dhe skamjen e shqiptarëve. 
Çdo ditë në pushtet e Edit 
shoqërohet me një mega kor-
rupsion.”. Ndërkaq Kryema-

dhi  falënderoi të gjithë ata që e bojkotuan 
zgjedhjet e 30 qershorit, që për të ishin mo-
no-partiake. “Falenderoj të gjithë anëtarët 
dhe simpatizantët e LSI që bojkotuan vo-
timet moniste të 30 qershorit, pavarësisht 
presionit kriminal dhe trysnisë së pushtetit 
me bukën e gojës dhe vendin e punës. LSI 
është partia e fjalës së mbajtur, e energjisë 
rinore, e punësimit dhe shanseve të bara-
barta”, tha ajo. Nga ana tjetër Kryemadhi 
shtoi se rritja e çmimit të naftës është një 
tjetër skandal i kësaj qeverie. “Në një javë 
dy skandale që e rrisin çmimin e naftës me 
25 lekë për litër. Askush të mos mendo-
jë që mund të gëzojë djersën, mundin dhe 
gjakun e shqiptarëve me kontrata korrup-
tive. Bujqësia drejt kolapsit dhe pa këtë rri-
tje të frikshme të naftës Rritja e çmimit të 
naftës nga dy aferat korruptive të Ramës 
do prekin jo vetëm xhepat e shqiptarëve, 
por do kenë edhe pasoja negative në gjithë 
ekonominë. Për dy oligarkë, do dëmtohen 
dhjetra eskportues dhe mijëra prodhues në 
bujqësi”, deklaroi kryetarja e LSI-së. 

“Korriku dhe gusht, jo muaj pushimi” 

Kryemadhi: Në punë për 
zgjedhjet. Çdo ditë në 
pushtet e Ramës, shoqërohet 
me një mega korrupsion

Lulzim Basha
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Kuvendi i Shqipërisë rishi-
koi dje ligjin mbi studi-
met e komunizmit me një 
synim për të ndaluar në 

mënyrë eksplicite studimin e Luftës 
së Dytë Botërore si pjesë e periud-
hës komuniste të vendit.  Kreu i Bal-
lit Kombëtar Adriatik Alimadhi tha se 
nuk mund të lihet mënjanë periudha e 
terrorit komunist para çlirimit të ven-
dit. “Na kanë vrarë, na kanë pushkat-
uar, na kanë internuar na i kanë bërë 
të gjitha. I kemi marrë të gjitha posh-
tërsitë që kemi qenë bashklëpunëtore. 
Për mua nuk ka asnjë gjë të keqe të 
dalë e vërteta. Çfarë keni ju mos stu-
diohet kjo”, tha ai.  Ndërkohë që so-
cialistët këmbëngulnin që ligji par-
ashikon vetëm kohën kur regjimi 
komunist ka drejtuar vendin. Drejtori 
i Instituti i Studimeve të Krimeve 
dhe Pasojave të Komunizmit, Agron 
Tufa, në mungesë të një raporti nga 
DSIK, kërkoi shtyrjen e mbledhjes së 
komisionit të ligjeve për këtë çësht-
je, por kërkesa e tij u refuzua nga 
kryetari i Komisionit, Ulsi Manja. “A 
ndodhen këtu përfaqësues të DSIK-
së, ka ndonjë raport të tyre këtu? nëse 
nuk ka prani të tyre dhe raport të tyre 
unë propozoj që kjo mbledhje të shty-
het”, tha Tufa. Ndërkohë, mazhoran-
ca në këtë komision u tërhoq nga 
kërkesa për të pajisur me certifikatë 
sigurie punonjësit e Institutit të Stu-
dimit të Krimeve dhe Pasoja të Ko-
munizmit. “Nën dritën e analizës që 
drejtori na sqaroi lidhur me proce-
durën që është bërë këtu, sikurse dhe 
me propozimin shumë të vlefshëm 
të zotit Fino, në emër të propozuesve 
kërkoj që të tërhiqet neni 2 dhe të li-
het ashtu sic është”, tha Adnor Sha-
meti deputet i PS-së. Për Tufën, Ven-
dimi i Komisionit të Ligjeve do ketë 
pasoja mbi institucionin që ai drejton. 
Gjithashtu ai akuzoi mazhorancën 
se po vepron për ta larguar nga pos-
ti. “Gjithë lufta bëhet për ta mbroj-
tur Luftën Nacional Çlirimtare nga 
krimet që nuk i themi ne por e thonë 
dokumentat. Përballë kësaj padre-
jtësie nuk është se ne po bëjmë his-
torinë, as nuk marrim përsipër të 
bëjmë moralin e luftës, por ne studi-

ojmë për krimet e komunistëve gjatë 
luftës. Kemi zbuluar që ato janë bërë 
përgjithësisht nën presionin dhe shër-
bimin e emisarit Jugosllav”, tha ndër 
të tjera Tufa.

Pas debateve me votën e 
mazhorancës u vendos se Instituti ka 
tagër të studiojë krimet e pasojat e 
tyre vetëm gjatë 45 viteve të regjim-
it komunist. Ndërkohë Bashkim Fino, 
deputeti socialist që kohët e fundit 
është përfshirë në debate me kryetar-
in e komisionit të ligjeve Ulsi Man-
ja, por edhe kolegë të tjerë socilaistë, 

serish replikoi dje në mbledhje. Ai i 
tërhoqi vëmendjen Manjës teksa në 
diskutohej ligji për mbrojtjen civile. 
Ligjvënësi socialist vijoi debatin mbi 
ligjin e propozuar nga qeveria, mad-
je edhe duke ngritur tonin. Kur pa se 
vërejtjet e tij nuk morën mbështet-
je, Bashkim Fino votoi kundër nen-
it përkatës dhe u largua nga salla e 
Komisionit. Projektligji i propozuar 
nga dhjetë deputetë socialistë thotë 
në relacionin shoqërues që “Regji-
mi komunist nuk mund te lidhet me 
periudhen e luftes Antifashiste Na-
cional-Çlirimtare” sepse “elemini-
mi i kundërshtarëve politikë” nisi 
vetëm pas luftës. Instituti për Studi-
min e Krimeve të Komunizmit u kr-
ijua në vitin 2010 nga një ligj spe-
cial dhe ka publikuar disa libra mbi 
sundimin komunist në vend. Meg-
jithatë, pak muaj më parë, Spartak 
Braho, një deputet i Partisë Socialiste 
dhe ish gjyqtar në kohën e Komuniz-

mit, akuzoi Tufën dhe po hidhte baltë 
mbi rezistencën antifashiste të luftës 
së Dytë Botërore përmes publikim-
it të librave që pretendojnë për krime 

lufte të kryera nga partizanët komu-
nistë. Pas kësaj, Braho dhe deputetë 
të tjerë socialistë propozuan ndrys-
himet në ligj.

Alimadhi: Po terrori komunist para çlirimit?!

PS vendos të ndalojë studimet e krimeve 
komuniste gjatë kohës së LANÇ. Tufa: Padrejtësi

Politikë

Braimllari: Së shpejti publikohen fakte tronditëse për Ulsi Manjën
Ish-deputeti i LSI, Endrit Braiml-
lari, deklaroi dje në rubrikën “Opin-
ion” në Neës 24 se marrëdhëniet 
mes partive të opozitës së bash-
kuar janë të forta dhe korrekte pas 
30 qershorit. Sipas tij, Rama po ten-
ton të krijojë diversion sikur PD 
dhe LSI nuk janë dakord për 13 te-
torin, ndërsa paralajmëroi se do të 

dalin fakte tronditëse jo vetëm për 
Ulsi Manjën, por edhe për persona 
të tjerë të mazhorancës.  “Të forta, 
korrekte, të konsoliduara. Është di-
version i Ramës që PD dhe LSI nuk 
janë dakord për 13 tetorin. Ne nuk 
kemi frikë askënd për të garuar në 
një proces të drejtë zgjedhor. Gjithë 
kjo strukturë është e kriminali-

zuar nga rilindja. Fakte tronditëse 
do të dalin jo vetëm për Ulsi Man-
jën, por edhe për persona të tjerë të 
kësaj strukture. Komisioni Hetimor 
nuk e shkarkon Metën. Ulsi Manja 
me shokë do jenë vetë të pandehur, 
sepse janë kapur në përgjime. Një 
person që e ka kthyer Shqipërinë në 
një sistem të tillë kriminal është Edi 

Rama. Ne jemi këtu për një sistem 
që i shërben shqiptarëve dhe është 
i drejtë. Duhet të ketë dhe referen-
dum, nëse shqiptarët kërkojnë të 
zgjidhet Presidenti nga populli”, tha 
Braimllari. Sa i takon 30 qershorit, 
Braimllari u shpreh se Rama u për-
poq të instalonte monizmin, por u 
refuzua nga 85% e shqiptarëve. 

Alket Hyseni: Dëgjoje ti këtu 
dhe përcillja gjyshërve të tu..Nuk 
e kam me gjyshin tënd

Artur Roshi: Pse e përmend 
gjyshin tim. Historinë e bjnë his-
torianët, nuk e bën ti

Murrizi 120 deputetë nuk 
kanë asnjë certifikatë sigurie, nuk 
marrin vërtetim nga Autoriteti i 
Dosjeve. Hajde bëjmë ligj, mos 
bëni ‘cicla-micla’

Manja- Këtu nuk jemi për 
Tufën, jemi të mos baltoset një 
periudhë e rëndësishme e ven-
dit. Nëse Tufa do e bëntë si duhet 
atë institutin sot do ishin me emër 
dhe mbiemër dhe nuk do ish-
in në punë në administratë. Jam 
shumë dakord me ju që nenet të 
diskutohen teknikisht. A duhet të 
jenë të pajisur me certifikatë sig-
urie punonjësit e këtij instituti. 
Në fund të fundit ai është studi-
ues. Janë dy nene që duhen bërë. 
Pjesa e dytë që propozohet duhet 
diskutuar ligjërish jo me konsid-
erata politike

Tufa- A ndodhen këtu për-
faqësues të DISK-së, sepse ata 
janë pala që do ta refuzojnë. Nëse 
nuk ka një raport të tyre unë 
propozoj që kjo mbledhje të shty-
het. Ligji që keni përpara është në 
fuqi. Propozohet ndryshim vetëm 
në dy nene. Për certifikatën për 
nenet do ngarkohen edhe person-
at e autorizuar.  Por ne nuk kemi 
ardhur tek ky nen

Përmeti-Unë për të qenë i sin-
qertë, duke qenë se kam vlerësim 
për juristët që janë këtu. Cfarë 
të keqe ka të studiosh. Pse du-
het ndaluar studimi me ligj. Jam 
dakord me Murrizin por jo me 
këtë nen këtu. Pyetja që mua më 

shqetëson është se nëpunësve i 
kërkohet si kriter vetëm mosha 
madhore.

Mara- Do ndalem tek neni 
1. Në 1941 u formua PKSH kur 
në Shqipëria kishte edhe forca të 
tjera politike. Nuk është normale 
të ndajmë ideologjitë e asaj kohe 
sepse ato janë zgjidhur në atë 
kohë. Ky regjim nuk ishte para 
vitit ‘44. Pasojat nisën vetëm në 
këtë vit.

Alimadhi: Do doja të mos i 
preknim shumë familjet që janë 
prekur nga sistemi komunist.  Ju 
nuk e keni kuptuar, nuk e dini për 
çfarë diskutohet.

Manja: Këtu ngatërrohet ligji 
me historinë. Ligji ka rregullore

Alimadhi: Shqipëria në tërë-
si është një dhe ka një histori. 
Të mos themi fituam ne duke u 
vrarë dhe pastaj të dilni me tufa 
me lule. Unë jam tradhtar, vrasësi 
dua që të dalë e vërteta.

Mara: Nëse quhet periud-
hë komuniste periudha e luftës ë 
dytë botëore do të shuajmë të gji-
tha forcat e tjera politike.

Tufa: Ne nuk mund të marrin 
atë që nuk është. Nëse doni vijini 
ato kushte për të gjithë adminis-
tratën dhe ne jemi dakord.

Fino: Mendoj se është e tepërt 
mendoj se kur bën studime nuk 
i klasifikon ato. Ne jemi bren-
da  asaj konturës së si edhe pyetja 
juaj e zgjidhi. Duke hequr fjalën e 
pajisjes me certifikatë do të biem 
dakord.

Braho: Edhe unë jam dakord 
që të hiqet. Projektligji është par-
ashikuar që më certifikatë sigurie 
të pajisen vetëm persona që mba-
jnë sekret shtetëror.

Debatet

Komisioni i Ligjeve

Tufa  Braho

Endrit Braimllari
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“Rama si Erdogan”

PS mblodhi firmat për ta shkarkuar, Malaj: Nuk pranova 
ndërhyrjet, Balla më çoi kërcënime paralajmëruese

Në Shqipëri shumica socialiste ka 
nisur procedurat për shkarkimin e 
anëtarit të Këshillit Mbikëqyrës të 
Bankës së Shqipërisë Arben Ma-
laj për shkak të “shkeljeve të rën-
da të etikës”, me anë të daljeve 
dhe prononcimeve të tij publike. 
Në dokumentin me anë të të cilit 
propozohet shkarkimi, vlerësohet 
se zoti Malaj ka shkelur Kodin e 
etikës së Bankës së Shqipërisë pasi 
“në cilësinë e anëtarit të Këshil-
lit Mbikëqyrës, në asnjë nga dal-
jet publike nuk ka trajtuar çështje 
që mund t’i shërbejnë publikut për 
edukimin e tij ose për informimin e 
publikut për veprimtari të Këshillit 
Mbikëqyrës, në kufijtë e lejuar nga 
legjislacioni i fushës”.

Shkarkimi i një anëtari të 
Këshillit Mbikëqyrës, përcaktohet 
nga Ligji për Bankën e Shqipërisë, 
i cili parashikon se ata “…mund 

të shkarkohen nga Kuvendi me 
propozim të shumicës së anëtarëve 
të Këshillit Mbikëqyrës, kur perso-
ni i propozuar për shkarkim gjatë 
ushtrimit të detyrës ka shkelur 
rëndë etikën e punës dhe ka cen-
uar thellë interesat e Bankës së 
Shqipërisë”. Ky përcaktim i lig-
jit nuk i lë hapësirë parlamentit të 
veprojë pa patur më parë një ven-
dim nga vetë Këshilli. Por për ta 
anashkaluar këtë, deputetëve so-
cialistë, u është dashur t’i hyjnë 
interpretimeve ligjore, ndonëse 
për rastin në fjalë ligji është mëse 
i qartë. Ata i janë referuar Kod-
it të Procedurave Administra-
tive, dhe sjellin në vëmendje fak-
tin që parlamenti në rezolutën për 

Bankën e Shqipërisë, të miratu-
ar në Maj të këtij viti ka kërkuar që 
“Këshilli të marrë në shqyrtim zba-
timin e Kodit të Etikës nga anëtarët 
e tij..”, por që deri më tani sipas tyre 
nuk është reflektuar në veprimtarinë 
e Këshillit.

Për pasojë, sipas deputetëve so-
cialistë, atyre u lind e drejta që “kur 
një detyrë nuk zbatohet, apo refuzo-
het të zbatohet nga zyrtari i ngarkuar 
me ligj, atëherë kompetenca mund 
të ushtrohet drejtpërdrejt nga organi 
që ka detyrimin ligjor për të vendo-
sur në lidhje me çështjen”, shkruhet 
në dokument duke ju referuar Kod-
it të Procedurave Administrative. 
Propozimi për shkarkimin e zotit 
Malaj, mbështetet nga 28 deputetë 

socialistë, me në krye, drejtuesin 
e grupit parlamentar Taulant Bal-
la. Të njejtët që vetëm 6 muaj 
më parë i dhanë një mbështet-
je të hapur kandidaturës së zo-
tit Malaj, për rikonfirmimin e tij 
si anëtar i Këshillit Mbikqyrës, 
madje duke zgjedhur sërish të 
anashkalojnë procedurat parla-
mentare, të cilat parashikojnë që 
kandidatët i nështrohen më parë 
seancave dëgjimore në Komi-
sionin e Ekonomisë dhe Finan-
cave. Zoti Malaj ishte i vetmi që 
më 21 Dhjetor të vitit të kalu-
ar, mori kartonat e socialistëve, 
pa kaluar seancën dëgjimore, 
siç ndodhi me kandidatët e tjerë 
konkurrentë./VOA

Zëri i Amerikës: Si po anashkalohet ligji me shkarkimin 
e Arben Malajt nga posti i anëtarit të Bordit të BSH

Anëtari i Këshillit 
Mbikëqyrës së Bankës 
së Shqipërisë, Arben 
Malaj reagoi dje pas 

kërkesës së PS-së për lirimin nga 
detyra me argumentin se ka shkelur 
etikën me deklaratat e tij për cësht-
jet ekonomike. Përmes një posti-
mi në Facebook, Malaj tha se do të 
flasë me emra konkretë duke tre-
guar gjithcka në procesin e ballafa-
qimit parlamentar, ndërsa flet edhe 
për kërcënime paralajmëruese nga 
kryetari i grupit të PS-së, Taulant 
Balla. “E para dhe thelbesorja - 
vendit tim i kam sherbyer ne cdo 
kohe me integritet te larte, profe-
sionalizem te thelle dhe dashuri te 
madhe. 2. Te treja keto vertetetohen 
gjate pervojes 32 vjecare ne cdo an-
gazhim akademik,shoqerore dhe 
politik. 3. Ju ka kam paralajmeru-
an qe u bene perpjekje maksimalen 
per te mos me rizgjedhur. Per inte-
resat dhe emrat konkrete do te flas 
fillimisht ne procesin e ballafaqim-
it parlamentar. 4. Ne respekt te in-
stitucionit te Bankes se Shqiperise 
nuk do te bej asnje deklarate speci-
fike perpara nisjes se ballafaqim-
it institucionale. 5. Gjithe shqe-
tesimet e mia per sfidat e Bankes 
se Shqiperise qe nga vetingu per 
“bankieret miliardere” te cilet cuan 
kredite jo performuese te vendit 
deri ne 50% te totalit, me larte se ne 
cdo vend tjeter dhe debatet per kete 
ne Bord jane te gjithe te dokumen-
tuara ne proces verbalet e mbledh-
jeve te Bordit.”, tha ish-ministri so-
cialist. Më tej ai bëri të ditur se: “ 

6. Kercenimet paralajmeruese mi 
ka derguar Taulant Balla pas mos 
pranimit te nderhyrje se tij edhe me 
SMS me rekomandime partiake ne 
proceset perzgjedhjes ne Bordin 
e Bankes se Shqiperise. Shqetes-
im eshte i protokolluar ne mbledh-
jen e Bordit te BSH. 7. Fakti qe pas 
shkarkimit nga Erdogan te Guverna-
torit te Bankes se Turqise, ky mund 
te rast i dyte qe maxhorancat e gjithe 
pushteteshme shkarkojne nje ane-
tar Bordi te Bankes Qendrore, vetem 
profesionalisht me trishton. 8. Vepri-
mi i tyre eshte i paster politike, sepse 
shkeljet etike materializohet me cen-
im te reputacionit apo eficences se 
Bankes se Shqiperise gje qe sipas 
vleresimeve edhe te institucioneve 
nderkombetare nuk konstatohen 

te tilla, por edhe ne 7 mbldhjet 
mbledhje e Bordit gjate vitit 2019, 
pas mandatin te ri,( mandati i pare 
ishte zevendesues rreth dy vite) nuk 
ka asnje shqetesim te shprehur ndaj 
meje per shkelje etike. Mbledhja e 
fundit ishte ne 3 Korrik 2019.”. Në 
fund reagimin e tij, Malaj e mbyll 
me një pyetje për 28 deputetët që 

kanë firmosur për shkarkimin e tij: 
“ 9. Sfiden e integriteti dhe profe-
sionalizmit e kam perhere te fitu-
ar edhe gjyqin e ri partizan e kam 
te fituar moralisht, do ta fitoj edhe 
ne rruge gjyqesore po pagat dhe pe-
nalitete 7 -vjecare kush do ti paguaj 
28 deputetet apo taksapaguesit 
shqiptare? Ky eshte thelbi i shqe-
tesimit profesional. Padia do te jete 
individuale per cdo abuzues me sta-
tusin e deputetit qe tenton te ceno-
jë integritetin tim njerezor dhe pro-
fesional, i keshilloj te kerkojne 
asistancë juridike perpara se te shpi-
fin. E fundit por me e rendesishmja, 
koleget ne PS e dine shume mire qe 
midis lirise dhe karrikeve kam zgjed-
hur dhe do te zgjedh lirine, sepse pa 
te nuk i sherbej dot vendit tim.”. 

Petrit Vasili: 
Rilindasi Edi Rama 
kundër socialistit 
Arben Malaj
Nënkryetari i LSI-së Petrit Vasili rea-
goi dje mbi iniciativën e mazhorancës 
qeverisëse për shkarkimin e anëta-
rit të Bordit të BSH-së Arben Malaj.  
Përmes një postimi në rrjetin social, 
Vasili kujtoi se Rama në vitin 1992 
sulmote PS-në ndërsa Malaj ka sakri-
fikuar për këtë forcë edhe në kohët 
më tëvështira. “Në 1992 Edi Rama 
kërkonte daljen jashtë ligjit të Partise 
Socialiste dhe thoshte: “Për sa kohë 
PS-ja nuk ka bërë denoncimin e plotë 
të origjinës dhe historisë së saj, ajo 
s’mund ta ketë të drejtën për të qenë 
një parti e ligjshme”. Arben Malaj 
ishte pjesë dhe sakrifikonte për Partine 
Socialiste në kohë shumë të vështi-
ra dhe kur PS luftonte për mbijetesën 
dhe po në atë kohë që Rama kërkon-
te daljen jashte ligjit të PS. Sot rilinda-
si shkollëpak Edi Rama paturpësisht 
kërkon shkarkimin e socialistit Arben 
Malaj njëherazi profesionist i klasit të 
parë. Çfarë turpi për çdo socialist, që 
hesht dhe çfarë faqe të zezë për ata që 
firmosin për shkarkimin e tij.”. 

Politikë

Arben Malaj

Taulant Balla

Petrit Vasili
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“Narkotika”

Reportazhi i “RAI”-t: Rruga e trafikut 
të drogës Meksikë- Kolumbi- Shqipëri

Policia e Vlorës ka arrestuar një 
40-vjeçar të shpallur në kërkim 
ndërkombëtar dhe të dënuar nga dre-
jtësia italiane me 6 vite burg. Sipas 
policisë 40 vjeçari E. F., do të ekstra-
dohet në Itali për veprat penale “Or-
ganizatë kriminale, shfytëzim pros-
titucioni dhe skllavërim”. “Në bazë të 
informacioneve të marra në rrugë op-

erative, Strukturat e Drejtorisë Ven-
dore të Policisë Vlorë dhe Inter-
pol Tirana, kanë bërë kapjen e 40 
vjeçarit në qytetin e Vlorës duke e 
vendosur para përgjegjësisë penale 
si më poshtë: Autoritetet gjyqësore 
italiane konkretisht Gjykata e Mila-
nos Itali, me anë të një vendimi në 
vitin 2005, e ka dënuar shtetasin E. F 

me 6 vite burgim për veprat penale 
“Organizatë kriminale, shfytëzim 
prostitucioni dhe skllavërim” para-
shikuar nga nenet 99, 81, 110, 602 
dhe 416 të Kodit Penal Italian”, 
sqaroi policia. Materialet i kalu-
an Prokurorisë pranë Gjykatës së 
Shkallës së Parë Vlorë për veprime 
të mëtejshme.

Arrestohet vlonjati, në Itali është dënuar për prostitucion dhe organizatë kriminale

Një reportazh me 5 pjesë 
që rrëfen rrugën e trafi-
kut të drogës nga Ko-
lumbia e Meksika deri 

në Shqipëri , pritet të shfaqet së 
shpejti në këtë sezon vere në Radio 
Televizionin Publik Italian RAI. I 
realizuar nga korrespondenti i RAI, 
gazetari Valerio Cataldi, ky repor-
tazh nis dokumentimin e trafikut 
të kokainës e heroinës nga Guer-
rero, një shtet i vogël në Meksikën 
jug perëndimore e nyja më e mad-
he e shpërndarjes së drogës drejt 
tregjeve të shitjes në SHBA e Eu-
ropë. Aty kultivohet lulëkuqja e 
opiumit, që më pas transfomohet 
në heroinë. Nën titullin “Narko-
tika”, reportazhi është realizuar 
falë bashkëpunimit me Prokuror-
inë Antimafia të Reggio Calabria, 

Nicola Gratteri, i cili pak kohë më 
ka rrëfyer lidhjet e trafikantëve 
shqiptarë me mafian italiane e ro-
lin e tyre në trafikun e drogës në 
Europë. Prej disa vitesh mafia kal-
abreze Ndrangheta konfirmohet 
organizata kriminale me kontaktet 
më të fuqishme në Meksikë në ad-
ministrimin e trafikut të drogës. 

Sipas informacionit të prokurorit 
antimafia Gratteri, është mafia kala-
breze, e cila ka hedhur në treg shit-
jen e drogës Fantanyl, një derivat 
i fuqishëm i opiumit që po shkak-
ton një masakër të vërtetë toksike 
në SHBA.  Raportet e antimafi-
as italiane e hetimet e mjaft oper-
acioneve kanë dokumentuar lidh-

jet e grupeve kriminale shqiptare 
me mafian kalabreze Ndrangheta. 
Prokurori antimafia Nicola Grat-
teri së bashku me njerëzit e tij 
do të rrëfejnë pjesë të hetimeve 

që zbardhin aferat e drogës së 
Ndranghetas me narkotrafikantët 
amerikano jugor. Nga Meksi-
ka, dokumentari zhvendoset në 
Kolumbi në Katatumbo, në labo-

ratorët klandestine të përpunim-
it të drogës e mbyllet në Shqipëri. 
“Narkotika” pritet të shfaqet gjatë 
muajit korrik në kanalin televiziv 
publik italian RAI 3.

Në kërkim për 
pengmarrje, dy 
të arrestuar në 
Tiranë
Policia e Tiranës ka vënë në pran-
ga dy persona të shpallur në 
kërkim për pengmarrje ndaj të 
cilëve gjykata kishte vendosur 
masën “arrest me burg”. Sipas të 
dhënave zyrtare, në vijim të punës 
për kapjen e personave të shpal-
lur në kërkim, nga shërbimet e 
Policisë së Komisariatit Nr. 2, u 
bë e mundur kapja e personave 
F. M., 35 vjeç dhe S. M., 19 vjeç, 
banues në Tiranë. Këta shte-
tas ishin shpallur në kërkim nga 
ana e Komisariatit të Policisë Nr. 
5 Tiranë, pasi Prokuroria pranë 
Gjykatës së Shkallës së Parë Ti-
ranë, ka dërguar urdhrin për ekze-
kutimin e vendimit penal të datës 
12.03.2019, të Gjykatës së Rrethit 
Gjyqësor Tiranë, e cila ka cak-
tuar masën e sigurisë “Arrest në 
burg”, për veprën penale “Heq-
ja e paligjshme e lirisë” kryer në 
bashkëpunim. Shtetasit F. M., dhe 
S. M, iu dorëzuan Komisariatit të 
Policisë Nr. 5 Tiranë, për veprime 
të mëtejshme.

Tentuan të 
vjedhin agjensinë 
e sigurimit, 
arrestohen 2 
shqiptarë
Policia e Lodit në Lombardi të Ital-
isë arrestoi dy shtetas shqiptarë, të 
akuzuar për tentativë vjedhjeje të rën-
duar ndaj një agjencie sigurimesh. Dy 
shqiptarët, që të dy me precedentë të 
mëhershëm penalë, përdorën shtyl-
lat që të ngjisin për në katin e dytë si 
dhe kaçavida për të vjedhur, shkru-
ajnë mediat italiane. Shqiptarët janë 
pikasur nga ana e një kalimtari, tek-
sa vidhnin. Ai lajmëroi policinë, e 
cila identifikoi të dy burrat. Me gjithë 
tentativën e shqiptarëve për të ikur, 
ata u prangosën.Të dy shtetasit nga 
Shqipëria, 36 dhe 30 vjeç u arrestu-
an dhe atyre iu sekuestruan edhe sen-
det e vjedhura.

 Sipas informacionit të prokurorit antimafia Gratteri, është mafia kalabreze, e cila ka hedhur në treg shitjen 
e drogës Fantanyl, një derivat i fuqishëm i opiumit që po shkakton një masakër të vërtetë toksike në SHBA

Kronikë

5 vjet pas aksionit të madh anti-
kanabis të Policisë së Shtetit,  në 
Lazarat të Gjirokastrës rikthehen 
tentativat për të kultivuar bimë 
narkotike. 5 persona, mes të cilëve 
dy gra janë arrestuar për kultiv-
im droge. Në pranga sipas poli-
cisë ranë shtetasi Bejko Aliko, Ser-
jan Aliko, Memo Kasma, Brikela 
dhe Hateme Nuri. Të arrestuar-
it, banues të fshatit dhe një nga Sa-
randa sipas policisë po kultivo-
nin nga 10 deri në 15 rrënjë bimë 
narkotike në oborret e banesave. 
Policia kishte marrë informacion 
se në fshat kishte rinisur kultivi-
mi i bimëve narkotike, ndaj kanë 

organizuar operacionin e kodu-
ar “Sopoti”. Policia nuk jep shumë 
detaje, por mësohet se gjatë ndë-
rhyrjes janë ushtruar kontrolle në 
shumë banesa të tjera, veç atyre ku 
u konstatua bimë narkotike. Rreth 
65 tonë kanabis sativa, disa kilo-
gramë heroinë, dhe  armë të kali-
brave të ndryshëm u sekuestruan 
gjatë aksionit dy javor ku u ar-
restuan disa dhjetëra persona të 
dyshuar dhe u kontrolluan mbi 803 
banesa e ambiente të tjera. Në vi-
tin 2014 policia deklaroi shfaros-
jen e parcelave me kanabis në La-
zarat pas një aksioni disa javor ku 
u arrestuan 45 persona. Statisti-

kat zyrtare treguan se dy vjet më 
pas në 2016, kanabisi u kultivua në 
gjithë vendin ndërkohë që si paso-
jë e sasive të lëndës së prodhuar, 
viti 2018 u vlerësua me sasinë me 
të madhe të drogës së kapur në Ita-
li me origjinë nga Shqipëria që nga 
viti 1985. Sipas një raporti të fun-
dit të antimafias italiane, Shqipëria 
mbetet kanali kryesor i transpor-
tit të marijuanës përmes detit Adri-
atik drejt Italisë. I njëjti burim 
vlerëson se shqiptarët e arrestuar 
për trafik lëndësh narkotike përbë-
jnë përqindjen më të lartë të numrit 
të përgjithshëm të trafikantëve të 
drogës të burgosur në Itali.

Rikthehet kanabisi në Lazarat, 
5 në pranga, mes tyre 2 gra
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Personat me aftësi të ku-
fizuara nuk do të marrin 
më KEMP-in në rast se 
përfshihen në marrëdhënie 

pune. Një ndryshim në projektligjin 
për asistencën sociale parashikon 
ndërprerjen e pagesës 48 muaj pas 
përfshirjes në marrëdhënie pune. 
Drafti po kundërshtohet nga grupet 
e interesit, për shkak të vështirësisë 
dhe kohëzgjatjes së rikthimit në 
skemë. Invalidët e punës, por edhe 
personat me aftësi të kufizuar që do 
të përfshihen në marrëdhënie pune, 
pas 48 muajve do tu ndërpritet page-
sa e KEMP-it. Vendimi parashikohet 
në nenin 13 të projektligjit të ri të 
asistencës sociale, i cili është në dis-
kutime në komisionet parlamentare. 
Kryetari i Shoqatës së Invalidëve, 
Abudllah Omeri, e kundërshton këtë 
pikë të draftit. Sipas tij, rikthimi në 
skemë për këtë grup personash në 
rast të shkëputjes nga puna, është 
një vështirësi e madhe. “Nëse do t’i 
hiqet pas 4 viteve një personi me 
aftësi të kufizuar kemi, i duhet që 
për tu krikthyer në kemb, 8 muaj 
deri në 1 vit për të fituar kempin. 
Është e vëshitë për të jetuar një 
muaj dhe jo më 8 muaj apo 1 vit”, 
u shpreh Omeri. Ai tha se shpresat 
për mosmiratimin e këtij neni i kanë 
te parlamenti dhe Këshilli i Minis-
trave. “Folën për transparencë, por 
është shumë larg asaj. Pigëzimi, 
gjithësecili duhet ta dijë deri ku e 
kam unë hapin për të fituar ndihmën 
ekonomike”. Por, heqja e mundshme 
e KEPM-it nuk është shqetësimi i 
vetëm për invalidët e punës. Inval-

Komisioni Europian duke ju 
referuar Bankës Botërore rapor-

toi se, shkalla e varfërisë në Shqipëri 
arriti në vitin 2018 në 35.2%. Grupet 
e raportuara në rrezik më të lartë të 
varfërisë janë të papunët, njerëzit 
në zonat rurale, të moshuarit, gratë 
e prekshme, personat me aftësi të 
kufizuara, si dhe romët dhe egjip-
tianët. Niveli më i lartë i varfërisë 
është vërejtur në verilindje të vendit. 
Komisioni Europian vë në dukje 

Ministri i Brendshëm, Sandër 
Lleshja ka bërë njoftimin 

e rëndësishëm për të gjithë ata qyte-
tarë, që iu skadon karta e identitetit 
dhe pasaporta në fund të vitit. 
Ministri iu bëri thirrje qytetarëve 
që të shfrytëzojnë kohën dhe të 
pajisen me mjetet identifikuese, 
pasi pas muajit tetor qytetarët mund 
të udhëtojnë me pasaportën që 
skadon, por duke pasur një doku-
ment që vërteton se ka aplikuar për 
një pasaportë të re. Lleshaj tha se 
janë mbi 1 milion karta identiteti 
dhe pasaporta qytetarësh që pritet 
të skadojnë në fund të këtij viti. 
“Gjej rastin edhe njëherë t’i ftoj të 

KE: Ndihma 
ekonomike në 
Shqipëri poshtë 
kufirit të skajshëm 
të varfërisë

se sistemi i mbrojtjes sociale nuk 
siguron mbrojtje adekuate të atyre 
në nevojë. Pagesat e papunësisë në 
Shqipëri mbulojnë vetëm një pjesë 
të vogël të të papunëve të regjistruar 
(2.7%). “Ndërsa të dhënat në dispo-
zicion (nëntor 2018) tregojnë rritje 
të familjeve të reja përfituese, teksa 
mungojnë të dhënat se është duke 
u arritur përmirësimi i targetimit të 
atyre që kanë nevojë. Pesha finan-
ciare e skemës është vetëm 0.025% 

e PBB (2018). Efektiviteti i skemës 
është e dyshimtë, pasi kompensimi 
mbetet nën kufirin e varfërisë së ska-
jshme dhe vetëm një pjesë e vogël e 
personave që jetojnë në varfëri mbu-
lohen”- vuri në dukje Komisioni Eu-
ropian në lidhje në analizën e fundit 
për zhvillimet ekonomike në Rajon. 
Një fushë veçanërisht sfiduese janë 
shërbimet e kujdesit social, të cilat 
janë të pazhvilluara, të pa investuara 
dhe mungojnë përgjithësisht.

Projektligji

Ndryshon kempi për personat me 
aftësi të kufizuara, çfarë ndodh 
me asistencën kur je në punë

Njoftimi 

Atyre që iu skadon pasaporta, mund të udhëtojnë me një vërtetim deri në tetor
gjithë qytetarët të aplikojnë për t’u 
pajisur me kartën e identitetit dhe 
pasaportën biometrike, ende sa ka 
kohë, sa sportelet janë të lira për ar-
sye se shumë shpejt ne do të ndër-
marrim masa shtesë që do të thotë, 
ne do t’i kushtëzojmë përdorimin e 
dokumenteve aktualë, megjithëse 
janë ende në fuqi, me aplikimin. 
Do të thotë që në një periudhë të 
caktuar, e cila do të shpallet, besoj 
nga muaji tetor, nëse dikush do të 
tentojë të udhëtojë jashtë shtetit 
me një pasaportë, të cilës i mbaron 
afati në dhjetor, nuk do të mund 
të udhëtojë pa pasur bashkë me 
pasaportën që skadon, edhe një 

dokument që vërteton që ai e ka 
bërë aplikimin për pasaportën e re. 
Po kështu shërbimet që lidhen me 
kartën e identitetit, nuk do të ofro-
hen nëse karta nuk shoqërohet me 
një dokument që provon se qytetari 
e ka bërë aplikimin për të renë. 
E gjitha kjo bëhet për t’i kujtuar 
qytetarët që 31 dhjetori është afati i 
fundit, por nuk mund të prodhohen 
të gjitha kartat në datën 31 dhjetor! 
Do të duhet që gjithë kjo kohë, 
përpara datës 31 dhjetor të shfry-
tëzohet nga çdo qytetar në mënyrë 
që të evitojmë radhët, stresin dhe të 
gjitha problemet që lidhen me këtë 
çështje”, tha Lleshaj.

idët e punës në Qarkun e Kukësit 
kanë deklaruar se prej 5 qershorit, 
kompania koncensionare po aplikon 
ndaj tyre tarifë e plotë prej 100 le-
kësh për lëvizjen në Rrugën e Kom-
bit. Kryetari i Shoqatës, Mustafe 
Luzha, pohoi se përmes një urdhri, 
për të cilët ata nuk janë njoftuar kon-
censionari u kërkon pagesë të plotë 
në kundërshtim me ligjin, ndërkohë 
që nga vendosja e tarifës ata kanë 

lëvizur pa probleme. “Po paguajmë 
si gjithë qytetarëve të tjerë 100 
lekë. Dy invalidë i kanë dërguar në 
komisariat për arsye se kanë kundër-
shtuar pagesën.” - deklaroi Luzha. 
Duke kërkuar ndërhyrjen direkte të 
kryeministrit dhe ministrave të linjës 
të lidhura me këtë çështje, Inval-
idët e Kukësit kërkojnë tërheqjen 
e tarifës për të lëvizur në rrugën e 
Kombit, ndërsa paralajmërojnë edhe 

greva urie. “I kërkojmë kryeministrit 
dhe ministrave të marrin masa sa më 
shpejt që të mos kalojmë në grevë. 
Do bëjmë grevë dhe do jetë posh-
tërsi ta shikojë bota sesi veprohet 
në Shqipëri.”-shtoi më tej kryetari i 
shoqatës. Në qarkun e Kukësit, janë 
rreth 300 invalidë të punës që sipas 
shoqatës përdorin mjete të vogla 
me të cilat lëvizin drejt Tiranës për 
nevoja shëndetësore përmes Rrugës 

së Kombit. Që prej 5 korrikut ata 
vijojnë të paguajnë taksën e Rrugës 
së Kombit në të njëjtën shumë si 
qytetarët e tjerë. “E konsiderojmë 
diskrinim, e konsiderojmë një 
papërgjegjshmëri të formës konce-
sionare. Duhet të zbatojë legjisla-
cionin” deklaroi Omeri. Ai pohoi 
se kërkojnë që të merren masa, në 
mënyrë që kjo taksë të eliminohet 
për invalidët e punës.

Po paguajmë si gjithë 
qytetarëve të tjerë 100 
lekë. Dy invalidë i 
kanë dërguar në komis-
ariat për arsye se kanë 
kundërshtuar pagesën
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Shqipëria dhe Mali i Zi kanë 
kostot e jetesës më të larta 
në rajon. Të dhënat për 6 
muajt e parë të vitit 2019 

janë publikuar nga portali më i madh 
i të dhënave  Numbeo. Shqipëria 
renditet në vendin e 9-të nga 40 
shtete të Europës për 6 muajt e parë 
të 2019-s. Në krahasim me të njëjtën 
periudhë një vit më parë Shqipëria 
kostot e jetesës në Shqipëri janë 
bërë më të shtrenjta. Interesant është 
fakti, se ndërsa kostot e jetesës kanë 
shënuar rritje në Shqipëri, indeksi i 
fuqisë blerëse të vendase, e cila mat 
aftësinë e shqiptarëve për të për-
balluar jetesën ka rënë. Ky indeks 
është përkeqësuar gjatë 6 muajve të 
parë të 2019-s, ku Shqipëria është 
renditur e dyta në Europë për fuqinë 
blerëse më të ulët të vendasve, duke 
u renditur pas Moldavisë.  Për sa i 
përket indeksit të çmimit të resto-
ranteve, Shqipëria renditet e gjashta 
në Europë, pas shënuar ndryshim 
në krahasim me një vit më parë. 
Kosova ka shënuar indeksin më të 
ulët të çmimit të restoranteve, duke 
u renditur kështu e para në Europë 
për ushqimin më të lirë, e ndjekur 
Ukraina, Maqedonia, Bosnje 
dhe Hercegovina dhe Moldavia. 
Shqipëria renditet e katërta në Eu-
ropë për kostot e qirasë. Në raport 
me të njëjtën periudhë me një vit 
më parë vendi nuk ka ndryshuar 
renditje, por në krahasim me vet-
veten, indeksi i qirasë shënoi 8.63 
nga 7.8 që ishte. Të bësh pazar në 
Shqipëri kushton më shtrenjtë se 
në Kosovë, Maqedoni dhe Serbi. 
Edhe për sa i përket indeksit të 
shpenzimeve të shportës bazë, 
Shqipëria nuk ndryshuar renditje, 
por edhe ky tregues krahasuar me 
vetveten shënoi rritje këtë vit duke 
u vlerësuar 28.54 nga 27.

Kosova më e lira e Europës
Edhe për këtë gjashtë mujor, 

shteti më i ri i Europës, Kosova 
është vlerësuar si më i liri, pozicion 

Një e dhënë shumë shqetësuese 
vjen nga statistikat e Eurostat 

për vitin 2017, sipas të cilave 
51712 shqiptarë janë bërë rezidentë 
të Bashkimit Evropian. Për një 
popullsi 2.8 milionë, kjo do të thotë 
se 2% ka emigruar vetëm më 2017. 
Italia, Greqia e Gjermania janë 
vendet që kanë dhënë numrin më të 
madh të lejeve të qëndrimit. Këto 
vende konfirmohen si të preferuarat 
e shqiptarëve, ndikuar si nga afërsia 
gjeografike me Shqipërinë ashtu 
edhe nga lidhjet familjare me emi-
grantët e brezit të parë. Shqipëria zë 
vendin e parë krahasuar me vendet 
e tjera të Ballkanit për numrin e 

Shifra alarmante, 2 % e popullsisë iku nga Shqipëria vetëm në 2017-ën
qytetarëve të emigruar më 2017. 
Fqinja e saj, Maqedonia e Veriut, ka 
vetëm 16 mijë. Keq edhe Kosova, 
me 26 mijë leje qëndrimi për qytet-
arët e saj në BE.

Autoritet nuk kanë mundur ti of-
rojnë qytetarëve të këtij vendi punë 
dhe mbrojtje duke bërë që shqiptarët 
të jenë gjithmonë në kërkim të njën-
mundësie tjetër, të cilën e gjejnë në 
shtete të huaja. Shqiptarët jo vetëm 
që emigrojnë, por nuk kthehen më 
pas, kryesisht për dy arsye: së pari 
ne shqiptarët integrohemi lehtësisht 
në vendet pritëse; së dyti, mungojnë 
politikat e qeverisë shqiptare për të 
nxitur rikthimin e emigrantëve.

Më të varfërit në rajon

Numbeo: Shqiptarët punojnë për 
mbijetesë, kostot më të larta në Ballkan

që e mban që prej mesit të të vitit 
2017, ku vendi më i lirë i Europës 
vlerësohej të ishte Ukraina. Vendi 
më i shtrenjtë për nga kostot e 
jetesës edhe për këtë vit vlerësohet 
të jetë Zvicra, por në të njëjtën kohë 
zviceranët vlerësohen si populli 
europian me fuqinë më të lartë 

blerëse. Ndër vendet më të shtrenjta 
për këtë periudhë gjashtë mujore 
janë vlerësuar vendet e Europës 
Veriore dhe Perëndimore. Pas Zvi-
crës, renditet Norvegjia, e ndjekur 
nga Islanda, Luksemburgu dhe 
Danimarka, të cilat renditet ndër 5 
vendet më të shtrenjta. 

Të dhënat e Eurostat, shqiptarët 
të ardhurat më të ulëta

Gjatë muajit të kaluar Eurostat 
ka bërë publike disa shifra të cilat 
tregojnë se të ardhurat e shqipatrëve 
janë më të ultat në rajon. Sipas 
këtyre të dhënave vendi ynë mbetet 
i fundit përsa i përket nivelit të 

ardhurave dhe konsumit. Shqipëria 
vlerësohet se ka të ardhurat sa 
31% të mesatares së Bashkimit 
Europian, ndërsa konsumi rezulton 
minimal. Qytetarët shqiptarë mbet-
en më të varfërit në Europë dhe në 
Ballkan. Eurostat ka nxjerrë një 
raport ku vlerëson të ardhurat dhe 
konsumin në vendet e Bashkimit 
Europian gjatë vitit 2018. Niveli i të 
ardhurave për shqiptarët vlerëso-
het 31% e mesatares së Bashkimit 
Europian, niveli më i ulët nëse 
krahasohet me të gjitha vendet eu-
ropiane, ndërsa është i njëjtë me 
Bosnje Hercegovinën. Shqetësues 
është fakti se përtej të ardhurave 
edhe konsumi i shqiptarëve është 
më i ulëti krahasuar me vendet e 
Europës, çka tregon një mirëqënie 
të ulët të familjeve të cilat puno-
jnë për mbijetesë. Por konsumi 
më i ulët në Shqipëri  është edhe 
nëse e krahasojmë me Bosnjen, 
çka nënkupton se jetesa në Shqipëri 
është më e shtrenjtë.
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PD: Rama krijoi 
monopol, koncensioni 
për kontrollin e 
pompave i heq arkës së 
shtetit 100 milionë euro
Parta Demokratike ka akuzuar 

dje qeverine se me koncen-
sionin e kontrollit te pom-
pave ka krijuar nje monop-

ol ne treg duke i hequr arkës së shtetit 
100 milionë euro në 20 vjet. Përmes 
ish-deputetit Agron Shehaj, PD thek-
soi se Koncesioni, i vendosur në 
mënyrë të paligjshme, në kundërsh-
tim me vendimin e gjykatës, nuk sjell 
asnjë përfitim për shqiptarët.

Deklarata e Shehaj
● Ministria e Financave dhe e 

Ekonomisë ka shpallur fitues të 
koncesionit për kontrollin e pom-
pave të karburantit kompaninë Noa 
Control shpk.

 ● Sipas Gjykatës Administrative 
të Tiranës, Tenderi për këtë koncesion 
është bërë në shkelje te ligjit.

  ● Shpallja e fituesit te kon-
cesionit është bërë duke shpërfil-
lur vendimit e datës 27 maj 2019 të 
Gjykatës Administrative të Tiranës 
e cila vendosi pezullimin e tenderit.

  ● Gjykata ka anulluar tenderin 
sepse “kriteret e dokumentacionit të 
koncesionit janë në kundërshtim me 
ligjin në fuqi” dhe urdhëron min-
istrinë të “ndryshojë kriteret dhe të 
fillojë tenderin nga fillimi”.

 Çfarë është 
koncensioni i pompave 

 ● Kontrolli i pompave të kar-
burantit konsiston në kontrollin lig-

jor të instrumentave matës, nëpërm-
jet verifikimit të instrumenteve 
shpërndarës të karburanteve dhe 
gazit të lëngshëm.

 ●Praktikisht, kontrollojnë 
shitësin që të mos mashtrojë konsu-
matorin në sasinë e karburantit.

 ●Aktualisht kontrolli bëhet 2 
herë në vit dhe qeveria arkëton po-
thuajse 60 euro për çdo kontroll. 

 ● Sot ky shërbim bëhet nga 
Drejtoria  e Metrologjisë dhe sjell 
në arkat e shtetit rreth 5 milionë 
euro në vit.

 ● Me dhënien e këtij shërbimi 
në koncesion, nëse nuk ndryshon 

tarifa, kompania e përzgjedhur nga 
Rama do të përfitojë këtë shumë për 
20 vitet e ardhshme.

  ● Praktikisht 100 milionë euro 
nuk do të shkojnë më në arkën e 
shtetit por në xhepat e Ramës dhe 
miqve te tij.

Krijimi i kompanisë 
dhe si u përzgjodh?

  ● Kompania fituese e konce-
sionit është krijuar ne 2015

  ● 1 vit pas krijimit kompa-
nia Noa Control shpk, në 2016, bën 
propozimin e pakërkuar për të mar-
rë në koncesion shërbimin e kon-

trollit të pompave të karburantit.
  ● Në qershor të 2018 qever-

ia pranon ofertën e pakërkuar 
dhe hap garën e tenderimit duke 
i dhënë kompanisë Noa bonusin 
prej 10 pikë.

 ● Ne tetor 2018, para përfun-
dimit të afatit për prezantimin e 
ofertave, kompania Penzoil i bën 
kerkes komisionit të prokurimeve 
publike të pezullojë garën e tender-
imit sepse sipas saj kriteret e ten-
derit jane në kundërshtim me ligjin 
dhe parapercaktues të fituesit.

  ● Komisioni urdhëron minis-
trinë të pezullojë tenderin dhe het-
on çështjen për rreth 4 muaj dhe në 
muajin shkurt 2019 vendos te rrezoj 
pretendimet e Kompanisë Penzoil.

  ● Kompania Penzoil ankimon 
në Gjykatën Administrative vendi-
min e Komisionit dhe kërkon shfu-

qizimin e ketij vendimi.
 ● Në datën 27 maj 2019 gjykata 

vendos të pranojë kërkesën e Pen-
zoil për shkelje të barazisë në ten-
der. Gjykata shfuqizoi vendimin e 
Komisionit dhe urdhëroi ministrinë 
te ndryshojë kriteret e dokument-
acionit të tenderimit sepse janë në 
kundërshtim me ligjin në fuqi.

 ● Ministria, në shkelje fla-
grante të ligjit dhe vendimit të 
gjykatës, shpall fitues kompaninë 
Noa Control.

 Arsyet pse mendojmë se 
koncensioni është korruptiv

● Eshte shkelur haptaz ligji per 
koncesione, sepse Vendimi për të 
privatizuar këtë shërbim nëpërm-
jet koncesionit nuk është marrë 
ne baze te një analize kosto/përfi-
time per shtetin shqiptar. Ky shër-

Denoncon ishdeputeti

Fatura e rëndë e taksave që qytet-
arët shqiptarë paguajnë për karbu-
rantet nuk po shkon më vetëm për të 
mbushur arkën e shtetit, por edhe në 
llogari private. Aktualisht qytetarët 
shqiptarë paguajnë plot 8 taksa mbi 
çmimin e karburanteve, çka përbën 
një rast të paprecedentë, jo vetëm në 
Evropë por edhe në shkallë globale. 
Por cilat janë taksat që paguhen ak-
tualisht mbi karburantet dhe sa rën-
dojnë ato në çmimin final? Në çdo 
litër naftë që shitet në treg, qever-

ia shqiptare mbledh 37 lekë akcizë, 
27 lekë taksë qarkullimi, 3 lekë taksë 
karboni dhe 7 deri në 10 lekë taksë 
riliensimi. Këtyre katër taksave që 
shkojnë në buxhetin e shtetit u shto-
hen dy të tjera që paguhen për kon-
cesionarët privatë. Ato janë tarifa e 
markimit dhe ajo e skanimit, të cilat 
të dyja bashkë rëndojnë 3 lekë në 
çdo litër karburant. Por shumë shpe-
jt këtyre dy tarifave private do i shto-
het edhe një e tretë. Kjo është tarifë e 
kontrollit të pompave. Aktualisht kjo 

tarifë mblidhet nga drejtoria e me-
trologjisë dhe rëndon 2 lekë për çdo 
litër karburant. Por tashmë kontrol-

li i pompave do të jepet me konce-
sion dhe tarifa që qytetarët pagua-
jnë do të përfundojë në llogari të 
kompanisë private. Në fund, mbi 
katër taksat shtetërore dhe tre pri-
vate, shtohet edhe tatimi mbi 
vlerën e shtuar. TVSH-ja mbi naf-
tën është 20 për qind e çmimit fi-
nal, ose rreth 30 lekë për litër.  Kjo 
e çon barrën totale të taksave që 
qytetarët paguajnë për një litër naf-
të plot 112 lekë. Pra në një litër 
naftë, që sot në treg shitet rreth 180 

lekë, vlera e produktit është vetëm 
68 lekë, ndërsa 112 lekë janë taksa, 
që qytetarët i paguajnë jo vetëm për 
qeverinë, por tashmë edhe për kon-
cesionarët privatë. Kjo është dhe ar-
syeja kryesore se pse Shqipëri është 
në 10 vendet me çmimin më të lartë 
të naftës në botë, në vlerë abso-
lute. Ndërsa nëse krahasohet si-
pas fuqisë blerëse të qytetarëve, 
Shqipëria është vendi ku karbu-
ranti kushton me shtrenjtë se kudo 
tjetër në planet.

Jemi vend eksportues, por paguajmë 8 taksa shkatërruese për naftën

Ekonomi

Ministria e Financave dhe Ekon-
omisë ka reaguar pas akuzave të 
opozitës për dhënien me konce-
sion të kontrollit të pompave të fur-
nizimit me karburant dhe rritjen e 
çmimit të naftës. MFE deklaron 
se në kontratën e lidhur me kon-
censionarin “NOA Control”, është 
vendosur një kusht për mosrritjene 
çminit të naftës. “Lidhur me pro-
cesin e negocimit të kontratës mid-
is MFE dhe subjektit fitues, kon-
censionarit (NOA Control” Sh.p.k: 
MFE, ka vendosur kushte në draft-
kontratën e hartuar sipas proce-
durës, ku garanton mosndryshimin 

e tarifës së shërbimit, e cila përcak-
tohet dhe do të zbatohet sipas Ud-
hëzim nr.2 datë 8.2.2013 “Tari-
fat dhe Pagesat e Sherbimeve” dhe 
do të mbetet e njëjtë gjatë gjithë 
kohëzgjatjes së kontratës. Kjo do 
të thotë që koncensionari do të ap-
likojë të njejtën tarifë që është e ap-
likueshme aktualisht në përputhje 
me legjislacionin për Metrolog-
jinë dhe që edhe në të ardhmen 
nuk do të ketë asnjë kosto sht-
esë gjatë gjithë periudhës së kon-
censionit. Pra, nuk do të ketë rrit-
je çmimi”, theksohet në reagimin 
e ministrisë.

Reagon Ministria e Financave

Agron Shehaj
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 Maxhoranca është tërhequr të pa-
ktën përkohësisht nga nisma e 
shumëdebatuar për krijimin Kor-
poratës Shtetërore të Investimeve. 
Drafti ishte parashikuar të voto-
hej këtë të martë në komisionin e 
ekonomisë, por u tërhoq në minu-
tat e fundit. “Ligji për korporatën 
e investimeve është shtyrë me da-
kortësinë e opozitës dhe max-
horancës. Komisioni i ekono-
misë ka vendosur të ngrejë një 
grup pune me dy përfaqësues të 
opozitës dhe dy të maxhorancës. 
Grupi do të shqyrtojë drafti dhe 
çdo gjë do të bëhet në dobi të 
qytetarëve sepse kështu siç është 
sot ligji nuk ka transparencë dhe 
nuk i shërben qytetarëve”, tha Ar-
ben Elezi nga grupi Parlamen-
tar Demokrat. Sipas projektligjit 
të propozuar nga qeveria korpo-
rata shtetërore e investimeve do 
të menaxhoj të gjithë pronat pub-
like duke patur të drejtë të hyjë në 
marrëdhënie me privatët për ti zh-
villuar ato. Paralelisht drafti i jep 
këtij institucioni atribute të mar-

rë kredi nga bankat vendase ose të 
huaja për të financuar investimet 
publike. Por pika më e debatuar 
në nismën e qeverisë është mënyra 
se si do të administrohet korpo-
rata. Edhe pse me pronësi pub-
like, korporata e investimeve do 
të qeveriset si një ndërmarrje pri-
vate, pa ju bindur ligjit të prokuri-
meve publike. Të gjitha këto për-
caktime janë pritur me rezerva jo 
vetëm nga ekspertët por edhe in-
stitucionet ndërkombëtare. FMN 
deklaroi publikisht se në formën 
që e ka propozuar qeveria korp-
orata e investimeve krijon rrezik 
për financat e shtetit dhe cenon in-
tegritetin e investimeve publike. 
Që nga momenti kur projektligji u 
hodh për diskutim publik, presio-
ni i ndërkombëtareve mbi qever-
inë ka qenë konstant dhe me sa 
duket e ka detyruar maxhorancën 
të tërhiqet, të paktën përkohësisht 
nga miratimi i ligjit në Kuvend.
Korporata e Investimeve 
Shqiptare parashikohet që të kri-
johet si shoqëri tregtare, me pro-

nar shtetin, por ku edhe Institucio-
net Financiare Ndërkombëtare 
të Zhvillimit mund të zotërojnë 
aksione. Objekti i veprimtarisë 
së Korporatës është, sipas ras-
tit, hartimi, analizimi, koordini-
mi, menaxhimi, përfaqësimi, fi-
nancimi, zbatimi dhe mbikëqyrja 
e projekteve. Sipas këtij draf-
ti, kur Korporata identifikon pro-
na shtetërore me interes për të 
realizuar projekte investimi, i 
propozon Këshillit të Minis-
trave, transferimin e tyre tek Ko-
rporata. Me transferim kuptohet 
kalimi i të drejtës së përdorim-
it dhe/ose i të drejtës së pronë-
sisë të pronave shtetërore nga 
pushteti qendror ose vendor tek 
Korporata. Korporata përjashto-
het nga rregullat e prokurim-
it publik. Procedurat dhe rregul-
lat e prokurimit të veçantë sipas 
kësaj pike, përcaktohen me Ven-
dim të Këshillit të Ministrave, 
në përputhje me praktikat më të 
mira të Institucioneve Financiare 
Ndërkombëtare të Zhvillimit.

Mjaftuan dy ditë me mot të keq 
për të krijuar problematika me 
furnizimin me energji në disa zona 
të vendit. Ministria e Infrastruk-
turës dhe Energjisë do të rapor-
tonte se dëmet e shumta mbi rr-
jetin elektrik sollën ndërprerje 
të energjisë elektrike në 84 fide-
ra, ku si rezultat i motit të keq 
me shtrëngata shiu dhe erë të 
fortë u prekën rajonet Elbasan, 
Berat, Gjirokastër, Vlorë dhe 
Fier. Edhe pse kjo është e paevi-
tueshme edhe në kushte më të 
mira, në rajone ku rrjeti është i 
amortizuar bëhet edhe më ev-
ident. Pavarësisht investimeve 
që janë bërë vit pas viti në rrje-
tin e shpërndarjes vetë Operatori 
i Shpërndarjes së Energjisë Ele-
ktrike pranon se në zona të thel-
la rurale qëndrueshmëria e rrjetit 
është e ulët. “Rritja e amortizim-
it në rrjetin 6/10 kilovolt në zonat 
rurale dhe rurale të thella ka çuar 
në uljen e qëndrueshmërisë së rr-
jetit nga faktorët e jashtëm si resh-
jet, erërat. Reshjet e shiut çojnë në 
rritje numrin e fiderave të stakuar 
nga 10-140 fidra (5-10%) e totalit 
të fidrave që i përgjigjet një numër 
konsumatorësh prej 49 mijë deri 
në 100 mijë abonentë.
Në planin e vet të investi-
meve, OSHEE raporton se janë 
përkeqësuar treguesit e furnizim-

it për janar-dhjetor 2018 në raport 
me të njëjtën periudhë të 2017-
s për rajonet Korçë, Berat Elba-
san. “Në këto zona rrjeti i amor-
tizuar 6-10 kv po karakterizohet 
nga një ulje qëndrueshmërie ndaj 
kushteve atmosferike të erës, re-
shjeve që reflektohet në rritjen 
e numrit të defekteve në periud-
ha kohe të keqe. Një faktor sht-
esë në përkeqësimin e treguesve 
janë edhe lidhjet e HEC-ve në 
rrjetin e shpërndarjes në zonat 
ku kapacitetet e prodhimit janë 
në kufijtë e atyre të transmetimit 
dhe transformimit si Korçë, El-
basan Burrel” vlerëson OSHEE. 
Sipas treguesve që disponon 

kompania në rrjetin që shtrihet në 
zona rurale dhe ato të thella treg-
uesit vazhdojnë të jenë në vlera 
mjaft të larta 4-7 herë më të larta 
se ato në zonat urbane. Madje pe-
shën më të madhe në preferencë e 
zënë defektet në zonat e thella që 
së bashku me ato rurale shkojnë 
në 84 për qind. Për të përmirësu-
ar këtë OSHEE ka nënvizuar që 
edhe pse ka pezulluar 69 pro-
jekte  për shkak të situatës së saj 
të vështirë financiare, do të krye-
jë disa ndërhyrje në rrjetin 6/10 
kilovolt si dhe riparime në ka-
bina duke i detajuar specifikisht 
me rajone dhe aty ku shihet më 
emergjente ndërhyrja.

Tërheqje “taktike”, shtyhet për më 
vonë krijimi i Korporatës së Investimeve

Investimet në energjetikë 
nuk japin rezultate

Dollari amerikan ka qëndruar poth-
uajse i paluhatur në dy javët e para 
të korrikut. Referuar kursit zyrtar të 
këmbimit nga Banka e Shqipërisë, 
dita ‘më e mirë’ e dollarit ameri-
kan kundrejt lekut ka qenë me 9 kor-
rik, duke u këmbyer me 108.78 lekë, 
ndërsa dita në të cilën dollari amer-
ikan ka ndjerë rënien më të madhe 
është me 1 korrik, me 108.01 lekë.  
Kjo e fundit, vlera me të cilën dol-
lari amerikan e nisi muajin, ndërsa në 
përfundim të dy javëve të para të kor-
rikut e mbylli me 108.24 lekë. 

Për sa i përket monedhës europi-
ane Euro, ka qëndruar thuajse kon-
stante kundrejt lekut për katër ditët 
e para të korrikut, të cilat kanë qenë 
edhe më të të mirat për këmbimin në 
lekë, duke pasur një minimale këm-
bimi me 122.05 lekë, e maksimale 
këmbimi me 11.40 lekë. Ditët e tjera 

të këtij 15 ditori të korrikut, Euro 
është këmbyer me jo më shumë se 
121.96 lekë, kurse rënia më e madhe 
e monedhës europiane Euro kundre-
jt lekut është shënuar me 10 korrik, 
në të cilën është këmbyer me 121.85 
lekë. Ditën e parë të korrikut, Euro e 
ka nisur me 122.40 e në përfundim të 
kësaj gjysme të parë të korrikut është 
këmbyer me 121.96 lekë.

Poundi Britanik nga ana tjetër ka 
pasur luhatje më të mëdha se dollari 
amerikan dhe se monedha europi-
ane Euro në këto dy javë të para të 
korrikut. Në varësi të ditëve, poun-
di është këmbyer herë me diçka më 
shumë se 136 lekë, e herë me diç-
ka më shumë se 135 lekë. Muajin, 
Poundi Britanik e ka nisur duke u 
këmbyer me 136.49 lekë dhe e ka 
mbyllur gjysmën e parë të korrikut 
me 135.60 lekë.

Ecuria e këmbimit të 
valutave në tregun shqiptar

Ekonomi

bim sjell shumë përfitime ne arkat 
e shtetit, ka një kosto shumë të ulët 
ekzekutimi dhe Drejtoria e Përg-
jithshme e Metrologjisë do të vazh-
dojë të operojë edhe pas dhënies së 
koncesionit.

  ● Kompania Noa Control është 
krijuar enkas për të propozuar dhe 
fituar këtë koncesion.

 ● Te gjitha vendimet e marra 
nga qeveria jane në favor të kompa-
nisë propozuese të tenderit.

 ● Qeveria shperfill vendimin e 
Gjykatës, dhunon shtetin e së dre-
jtës dhe kryen nje veper penale 
per te favorizuar nje kompani ne 
tender

 ● Investimi është prej vetëm 
600.000 euro, kurse perfitimet jane 
shumë herë më te medha, 100 mil-
ionë euro.

 ● Kohëzgjatja prej 20 vjetesh 
është e pajustifikueshme, ka si qël-
lim vetëm krijimin e nje monopoli.

Dokument i publikuar nga PD
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Aktualitet

38-vjeçare ishte pasag-
jere në një autobus 
që vinte nga Berati. 
Me papërgjegjshmëri 

totale, automjetet e transportit 
ndërqytetës shkelin me të dyja 
këmbët rregullat e qarkullimit në 
rrugë, duke u bërë shkak për jetë 
të humbura. Ndërsa Agim Muca 
ka humbur jeten në aksident duke 
ndjekur hajdutët e lopëve

Në golem makina 
përplas 38-vjeçaren 

Nëse flasim për lajmet e kronikës 
së zezë, aksidentet rrugore kryesojnë 
me lajme tragjike. Thuajse në çdo 
ditë ka persona që mbesin të plago-
sur, ashtu sikundër janë shtuar edhe 
rastet me viktima në rrugë. Në shu-
micën e rasteve shkak bëhet shpejtë-
sia tej normave të lejuara, që rrallë 
gjen drejtues automjeti të respektojë 
me përpikëri limitet e shpejtësisë 
që të detyron tabela. Por përkundër 
kësaj. Në Shqipëri është edhe një 
fenomen, që nga dita në ditë po merr 
jetë njerëzish. Në autostrada, në 
rrugë që ka vështirë fushëpamje, etj, 
ke firmosur vdekjen nëse ndalon nga 
ndonjë automjet dhe tenton të kalosh 
në krahun tjetër të rrugës. Të njëjtin 
fat pati ditën e djeshme edhe një 
grua 38-vjeçare. Ajo ishte pasag-
jere në një autobus që vinte nga 
Berati. Me papërgjegjshmëri totale, 
automjetet e transportit ndërqytetës 
shkelin me të dyja këmbët rregullat 
e qarkullimit në rrugë, duke u bërë 
shkak për jetë të humbura. Gruaja, 
Brunilda Shuti, së bashku me tre 
persona të tjerë, zbritën nga autobusi 
që ndaloi tek Ura e Golemit në aksin 
Plepa-Kavajë. Ka hedhur një sy në 
rrugë dhe më tej ka vrapuar të kalojë 
në krahun tjetër të urës. Në mesin e 
urës së mbikalimit të Golemit, një 
automjet që po kalonte e mori para 
gruan, e cila ndërroi jetë si pasojë e 
plagëve të marra.

Në Divjakë, aksidentohen 
duke ndjekur grabitësit, 
humb jetën babai, plagoset djali

Aksident rrugor i ndodhur tek 
Tre Urat në Divjakë, i mori jetën 
një 57-vjeçari. Agim Muça ka një 
histori të trishtë, përtej fenomenit 
problematik të papërgjegjshmërisë 
në rrugë si nga shoferët ashtu edhe 
kalimtarët. Gjatë natës në banesën 
e tij i kanë vjedhur bagëtinë. 
57-vjeçari i ka ndjerë dhe është vënë 
në ndjekje të autorëve duke marrë 
automjetin, por gjatë rrugës, ndoshta 
për efekt të shpejtësisë, ka humbur 
kontrollin dhe për pasojë makina 
ka dalë nga rruga. Në orën 05:30 të 
mëngjesit ai u nda nga jeta si pasojë 
e përplasjes së makinës së tij Ford, 
ndërkohë që i plagosur mbeti djali 
i tij, që Agim Muça e kishte marrë 
me vete në makinë. Ai ndodhet nën 
kujdesin e mjekëve, ndërsa nga ana 
tjetër, policia po heton për kapjen e 

Në Tiranë, 
hidhet nga kati 
i 9-të, 61-vjeçari

Një qytetar, i moshës 61 
vjeç, me iniciale F.XH, 

është hedhur nga kati i nëntë 
i një pallati në zonën e rrugës 
Kongresi i Tiranës. në Tiranë. 
Sipas burimeve burri ndërroi 
jetë menjëherë, ndërsa Policia 
mbërriti në vendngjarje dhe 
ka nisur hetimet për zbardhjen 
e plotë të shkaqeve që e çuan 
drejt vetëflijimit. “Rreth orës 9 
në rrugën “Kongresi i Tiranës”, 
dyshohet se në kushte të rën-
duara psikike, është vetëhed-
hur nga kati i 9- të i banesës 
shtetasi F. XH.,61 vjeç, ku si 
pasojë ka ndërruar jetë. Grupi 
hetimor po vijon punën për 
sqarimin e rrethanave të ngjar-
jes”-njoftoi policia.

Arrestohet 
laçiani, përndiqte 
dhe dhunonte 
ish-të dashurën

Një 36-vjeçar nga Laçi i cili 
përndiqte dhe dhunonte 

në mënyrë të vazhdueshme të 
dashurën është arrestuar nga 
Policia e Komisaratit nr 2 në 
Tiranë. A.K u ndalua në rrugën 
“Myslym Shyri” pasi ishte 
shpallur në kërkim policor. 
“Gjithashtu, nga Specialistët 
për Hetimin e Krimit në 
Komisariatin e Policisë Nr. 
2 Tiranë, u bë arrestimi në 
flagrancë i shtetasit A. K, 36 
vjeç, banues në Laç. Arrestimi 
i tij u bë pasi ky shtetas ishte 
shpallur në kërkim policor dhe 
është kapur në rrugën “Mys-
lym Shyri”, nga ana e Seksion-
it të Krimeve të Komisariatit 
të Policisë Nr. 2. Shtetasi A. 
K., ka përndjekur në mënyrë të 
vazhdueshme ish të dashurën e 
tij dhe ka ushtruar dhunë fizike 
ndaj saj për mos u larguar, por 
kjo shtetase ka bërë kallëzim 
në Polici.Materialet do t’i 
referohen Prokurorisë Pranë 
Gjykatës së Shkallës së Parë 
Tiranë, për veprën penale 
“Përndjekja”-njoftoi policia.

Aksidentet tragjike

Përgjaken rrugët, 6 aksidente brenda 
një dite, 2 të vdekur dhe 11 të plagosur

autorëve të vjedhjes. “Sot (16Ko-
rrik )rreth orës 05:30, në vendin e 
quajtur “Tre urat” Çermë Sektor, 
shtetasi A.M, 57 vjeç, duke drejtuar 
mjetin tip “Ford” ka dalë nga rruga. 
Për pasojë ka gjetur vdekjen në vend 
drejtuesi i mjetit dhe është dëmtuar 
djali i tij shtetasi Rr.M, i cili ndodhet 
në Spitalin e Lushnjes nën kujdesin 
e mjekëve. Grupi hetimor po punon 
për zbardhjen e shkakut të daljes së 
mjetit nga rruga”-njoftoi policia.

Aksident në Korçë, shkatërrohen 
mjetet, 4 persona në spital

Një aksident rrugor ka ndodhur 
në aksin Korçë-Bilisht, me pasojë 
plagosjen e katër personave. Mësohet 
se aksidenti është shënuar në afërsi të 
vendit të quajtur Cangonji. Dy makina 
janë përplasur me njëra-tjetrën, duke 
lënë të plagosur katër persona, të 
cilët ndodhen në Spitalin e Bilishtit. 
Përplasja mes mjeteve ka qenë e fu-
qishme sa ata janë shkatërruar, ndërsa 
në vendngjarje kanë mbërritur edhe dy 
zjarrfikëse. “Më datë 16.07.2019, në 
aksin rrugor Devoll-Korçë, në afërsi 
të fshatit Cangonj, ka ndodhur një 
aksident ku janë përplasur një mjet tip 
furgon me drejtues shtetasin L.M, 37 
vjeç, banues në Shkodër, me mjetin 
tip “Benz” me drejtues shtetasin P.D, 
54 vjeç banues në Bilisht. Për pasojë 
janë dëmtuar 4 shtetas konkretisht, 

drejtuesi i mjetit tip furgon shtetasi 
L.M; dy pasagjerët në këtë mjet 
shtetasi B.T, dhe shtetasja E.T, banues 
në Shkodër, si edhe shtetasi A.N, 
banues në Bitinckë, pasagjer në mjetin 
tip “Benz”, të cilët ndodhen jashtë 
rrezikut për jetën. Grupi hetimor po 
kryen veprimet proceduriale dhe po 
punon për sqarimin e shkaqeve të 
aksidentit”-njoftoi policia.

Në Elbasan, plagosen 6 persona, 
njëri prej shoferëve nxirret jashtë 
makinës nga zjarrfikësit

Dy aksidente rrugore me 6 të 
plagosur janë regjistruar dje në 
Elbasan. I pari ka ndodhur në aksin 
rrugor Elbasan-Librazhd. Shtetasi 
K.V., banues në Pogradec, ka humbur 
kontrollin e mjetit dhe ka dalë nga 
rruga dhe për pasojē është përplasur 

me borduren anësore të rrugës. Si 
pasojë e aksidentit është dëmtuar vetë 
drejtuesi i mjetit dhe dy pasagjerë të 
cilët ishin në këtë mjet, të cilët janë 
jashtë rrezikut për jetën.

Grupi hetimor ndodhet në 
vendngjarje dhe po punon për 
zbardhjen e shkakut të aksidentit. 
Pak minuta më vonë në Paper të 
Elbasanit sërish një makinë është 
përplasur me bordurën. Përplas-
ja ka qenë e fortë dhe drejtuesi 
i mjetit ka mbetur i bllokuar në 
makinë. Për nxjerrjen e tij është 
dashur ndërhyrja e zjarrfikësve. I 
plagosur nga aksidenti mbeti dhe 
pasagjeri. “Shtetasi A.H.,rreth 
21 vjec, banues në Elbasan, duke 
drejtuar mjetin “Benz”, ka humbur 
kontrollin dhe ka dalë nga rruga 
dhe për pasojë është përplasur me 
mbrojtesen metalike anësore, të 
rrugës. Si pasojë është dëmtuar dre-
jtuesi i mjetit dhe posagjeri shtetasi 
G.B., rreth 26 vjec, banues në Elba-
san, të dëmtuarit janë transportuar 
në Spitalin e Elbasanit, dhe ndodhet 
nën kujdesin e mjekëve”-njoftoi 
policia.Grupi hetimor ndodhet 
në vendngjarje dhe po punon për 
zbardhjen e shkakut të aksidentit.

Aksident në aksin Gjiro-
kastër-Tepelenë

Një tjetër aksident është shën-
uar mëngjesin e djeshëm në aksin 
rrugor Gjirokastër-Tepelenë ku dy 
automjete janë përplasur me njëri 
tjetrin. Ngjarja ka ndodhur rreth 
orës pesë të mëngjesit në hyrje të 
qytetit të Gjirokastrës, pranë lagjes 
“Gërhot”, rruga e Viroit. Burimet 
thanë se njëra makinë ishte e tipit 
Skoda dhe drejtohej vetem nga 
një person i vetëm dhe tjetra ishte 
e tipit Ford ku në të udhëtonin tre 
persona, shoferi, motra dhe vajza 
e tij. Fatmirësisht ky aksident ka 
përfunduar pa pasoja në njerëz, 
ndërsa dëme të konsiderueshme 
vërehen tek mjetet përkatëse.
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Aktualitet

Gjykata për Krime të 
Rënda dëgjoi provat 
shkresore të Prokurorisë, 
për ngjarjen e Elbasanit, 

ku u përplas makina e Policisë për-
ballë tregut agro-ushqimor. Duke 
iu referuar relatimit të prokurorit, 
duket se dy provat më të forta të 
Krimeve të Rënda për identifikimin 
e autorëve, janë shenjat e gishtave 
të gjetura në krahun e pasagjerit në 
“Audin” e zi dhe një cigare puro, 
ku janë përfituar materiale biolog-
jike që korrespondonin përkatësisht 
shenjat e gishtave të Enea Bekteshit 
dhe në cigaren puro është përfituar 
material biologjik i përputhshëm 
me atë të Suel Celës. Gjatë seancës, 
gjykata pa edhe videon, ku dukej 
momenti i përplasjes se “Audit” 
me makinën e drejtorit të Policisë 
së Elbasanit në atë kohë, Gjergji 
Oshafi. Duke komentuar videon, 
avokatët e të pandehurve pretendu-
an se qëllimi i drejtuesit të “Audit”, 
nuk ishte policia dhe se nuk ka 
pas një përplasje, por fërkim të dy 
makinave, në kushtet kur makina e 
policisë ikën indietro. 

Ndërkohë prokurori i çështjes, 
lexoi një sërë provash të tjera, 
ndërsa seanca u shty për të parë dy 
video të tjera. Suel Çela akuzohet 
nga prokuroria si personi, i cili me 
makinën e tij tip “Audi” goditi në 
shtator të 2017 në hyrje të Tregut 
Agroushqimor, makinën e poli-

Një ditë pas shpërthimit të bom-
bolës së gazit në një argjendari 

në zonën e ish-Bllokut, Inspektori-
ati Shtetëror Teknik dhe Industrial 
ka përshkruar të gjithë dinamikën 
e ngjarjes. Nga ngjarja mbetën të 
plagosur 5 persona mes tyre dhe pr-
onarët Sokol dhe Alma Pirra, të cilët 
ndodhen në reanimacion në gjendje 
të rëndë. Inspektoriati tha se nga 
kqyrja e vendit të ngjarjes, rezulton 
se biznesi i argjendarisë zhvillonte 
aktivitet edhe në katin përdhe (bod-
rum) të një godine disa katëshe. Nga 
bodrumi nga punonjësit e zjarrfik-
seve u nxorrën dy bombola 1 (një) 
bombol GLN-je me kapacitet 15 kg 
metalike dhe 1 (një) bombol oksig-
jeni me kapacitet afërsisht 20 litra.

Nga inspektimi në 
vendngjarje rezultoi se:

Bombola e GLN-es me kapac-
itet 15 kg kishte të montuar në 
ventilin e saj një reduktor presioni 
me dy manometra, një manometër 
bënte matjen e presionit në dalje 
të bombolës GLN-es ndërsa tjetri 
maste presionin pas reduktorit, pra 
presionin e punës. Rregullimi i 
presionit bëhej nëpermjet një ventili. 
Nga rregullatori dilte një nipel e 
cila nëpërmjet një tubi gome duhet 
të ketë qenë lidhur me pajisjen e 
saldimit (apo të shkrirjes). Bom-
bola e GLN-es ishte pa dëmtime të 
jashtme, pra pa deformime dhe pa 

Gjyqi për ngjarjen e Elbasanit

Sulmi ndaj policisë në tregun 
agroushqimor, provat në gjykatë që 
rrëzojnë pretendimet e të akuzuarve

Raporti për shpërthimin në ish-Bllok: Ngjarja nga rrjedhja e gazit, 5 shkaqet

çarje. Manometrat ishin të dëmtuar 
nga djegia si dhe xhamat mbrojtës 
ishin të thyer. Boja e bombolës 
GLN-es ishte dëmtuar nga djegia. 
Bombola e oksigjenit me kapacitet 
afersisht 20 litra kishte të montuar 
në ventilin e saj një reduktor presio-
ni me dy manometra, një manometer 
bënte matjen e presionit në dalje 
të bombolës së oksigjenit ndërsa 
tjetri maste presionin pas reduktorit, 
pra presionin e punës. Rregullimi i 
presionit bëhej nëpërmjet një ventili. 
Nga rregullatori dilte një nipel e 

cila nëpërmjet një tubi gome duhet 
të ketë qenë lidhur me pajisjen e 
saldimit (kanello saldimi). Bombola 
e oksigjenit ishte pa dëmtime të 
jashtme, pra pa deformime dhe pa 
çarje. Manometrat ishin të dëmtuar 
nga djegia si dhe xhamat mbrojtës 
ishin të thyer. Boja e bombolës se 
oksigjenit ishte dëmtuar nga djegia. 
Paisjet në biznesin e mësipërm ishin 
të dëmtuara si pasojë e eksplozi-
onit. Nisur nga ambienti, vendi i 
instalimit të bombolës, në katin nën 
tokë (bodrum), gjendja teknike e 

bombolës … etj, rezulton se rrjedhja 
e mundëshme e GLN-es dhe si 
pasojë eksplozioni, mund të ketë 
ardhur nga:

1-Rrjedhja e GLN-es nga instal-
imi i bombolës 15 Kg me pajisjen e 
saldimit (apo të shkrirjes) nëpërmjet 
tubit të gomës dhe krijimit të përzi-
erjes eksploduese në kufijtë kritik. 

Sipas rregullit teknik përqindja 
në vëllim e fazës së gaztë të GLN-es 
me ajrin në të cilën krijohet përzi-
erja eksploduese është 2 – 10 % si 
dhe duke patur parasysh që pesha 

specifike e GLN-es është më e rëndë 
se e ajrit, çka do të thotë se GLN-
ja qëndron në kuotën më të ulët të 
ambientit në të cilin është instaluar 
bombola, krijimi i këtij ambienti 
eksplodues dhe nxitja nga një faktor 
i jashtëm si shkëndijë elektrike, 
çelësi elektrik apo kyçje – ç’kyçje 
e paisjeve elektrike, ose ndezja e 
një shkrepseje (flake të lirë) nga 
përdoruesi, sjell eksplozionin.

2-Keqmontimi i bombolës së 
GLN-es me pajisjen e saldimit (apo 
të shkrirjes), shtrëngimi i rekorde-
rive dhe i fashetave metalike për 
bashkimin e tubit të gomës me 
reduktorin e presionit.

3-Gjendja jo e mirë teknike e 
tubit të gomës, si plasaritje, si rrjed-
hojë e afatit të gjatë të përdorimit, të 
cilat nuk dallohen sepse tubi i gomës 
është djegur.

4-Gjendja teknike e pajisjes së 
saldimit (apo të shkrirjes).

5-Nga veprimi i gabuar i për-
doruesit që mund të jetë: 

– lënia hapur e linjës së gazit, 
ventilit të pajisjes së saldimit (apo të 
shkrirjes) 

– përdorimi i mjeteve ndezëse 
shkrepëse apo cigare.

Mbi bazën e informacioneve 
të grumbulluara për momentin 
dhe nga kqyrja e dy bombolave 
papaprakisht rezulton se ngjarja ka 
ardhur si rezultat i një pakujdesie 
ose gabimi njerëzor.

 Suel Çela akuzohet nga prokuroria si personi, i cili me makinën e tij tip “Audi” goditi në 
shtator të 2017 në hyrje të Tregut Agroushqimor, makinën e policisë, duke vënë në rrezik 
jetën e zëvendësdrejtorit të qarkut Gjergj Oshafi dhe disa oficerëve të tjerë

cisë, duke vënë në rrezik jetën e 
zëvendësdrejtorit të qarkut Gjergj 
Oshafi dhe disa oficerëve të tjerë. 

Nën akuzë për këtë ngjarje, janë 
vënë edhe dy miqtë e tij, Enea 
Bekteshi dhe Kelmend Xhaferri. 

Incidenti, nga i cili u publikuan dhe 
video atë kohë shkaktoi një reagim 
të madh në radhët e strukturave të 

policisë së Shtetit dhe lëvizje dhe 
tërhoqi vëmendjen duke u bërë 
lajmi kryesor në mediat shqiptare.
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Opinion

Në këto ditë të nxehta 
të verës dhe poli-
tikës, thuajse kemi 
harruar se çfarë u 
bë me të famshmin, 
“Pakti për Univer-

sitetit” që do ti thoshte tutje prob-
lemeve në arsimin e lartë dhe do të 
jepte zgjidhjet magjike për të gjitha 
problemet e studentëve.

Tani që viti akademik ka mba-
ruar, çfarë ka mbetur nga “Pakti 
për universitetin”?

“Fjalë imzot, fjalë” Nuk ka asnjë 
zgjidhje reale dhe asnjë prej prem-
timeve me afate nuk është mbajtur. 
Le t’i marrim me radhë: Tarifat u 
zvogëluan, por jo nga qeveria, por 
nga vetë IAL dhe qeveria ende nuk 
ka rimbursuar universitetet për lekët 
që mungojnë në buxhetin e tyre.

Biblioteka elektronike, as që 
nuk përmendet më fare. Është har-
ruar. Tekstet më të mira nga Evropi 
dhe dynjaja që premtoi Komandanti, 
as nuk janë të aksesueshme për 
studentët, as për pedagogët e as për 
askënd. Nuk është bërë asgjë për 
ngritjen e një biblioteke, salle lexi-
mi, shtimin të ndonjë laboratori etj.

Bursat e studentëve ekselentë 
mbetën në letër. Jo se qeveria nuk 
donte. Jo, në asnjë mënyrë. Kishte 
një problem teknik që nuk u zgjidh 
dot në kohë. Studentët ekselentë 
ishin të painformuar për hapjen e një 
numri llogarie në bankë, e për më 
tepër nuk dinin si ta hapnin!?

 Karta e studentit. Tirana e 
zgjidhi problemin. Ja dha të drejtën 
që ta dizenjonte, ta promovonte e ta 
shpërndante kryetari i bashkisë dhe 
njëkohësisht kryeministri në hije, 
Erjon Velkiaj. Erjoni në fakt prodhoi 
një kartë të pavlefshme, që nuk është 
pronë e universitetit dhe që nuk 
sjell gjë tjetër, vetëm dhënien e një 
lëmoshe studentëve, në aktivitete që 

Reforma universitare 
vdiq, ajo sanitare 
është në dështim

Nga Dr. Ndriçim Mehmeti

(nga 37 godina që përllogariten të 
jenë në total në qytetin e Tiranës). 
Ministria e Financave dhe e Ekon-
omisë është duke negociuar me 
KFË për të vazhduar rehabilitimin 
e banesave studentore, për një pro-
jekt me vlerë 27 milionë euro nga të 
cilat 7 milionë euro grand dhe 20 
milionë euro kredi.”

Komandanti dha disa video me 
pamje 3D të fjetinave, nxori veten 
në tryeza me studente dhe student të 
kuruar mirë, inspektoi batanijet dhe 
çarçafët e rinj, mbeti i befasuar nga 
shtimi i një plote për gatim. Më pas 
erdhi radha e Lalit, që i shkau gjuha 
dhe tha të vërtetën. Qeveria nuk 
kishte para, as nuk mori kredi, por 
do ti rregullonte fjetinat e studentëve 
me bujarinë e privatëve, që sipas 
gjuhës së qeverisë përmes PPP-ve. 
Këta të fundit do të heqin një shumë 
të madhe paresh nga xhepat e tyre 
të fryrë e do t’ja japin në shenjë 
mirësie qeverisë dhe bashkisë. Filloi 
puna me goditje të përqendruar. U 
hapën fronte ndërtimi gjithandej 
në Qytetin Studenti dhe më pas... 
heshtje dhe vetëm heshtje. Nuk u tha 
asgjë për fjetinat në rrethe, tek 21 
dhjetori, mjekësia, etj. Madje as Lali 
nuk del më të flas për rregullimet në 
Qytetin Studenti. Nuk kemi asnjë të 
re nga hartimi i planit të vizibilitetit. 
Nuk kemi një datë të rregullimit të 
37 godinave në Tiranë dhe asnjë të 
dhënë se sa para janë harxhuar nga 
buxheti, deri më tani për këtë qëllim. 
Programi i transparencës në faqen 
e Ministrisë së Arsimit, nuk na jep 
asnjë të dhënë dhe ai i bashkisë po 
ashtu. Pra qeveria, bashkua e Tiranës 
dhe Ministria e Arsimit, u nisën të 
bëjnë një “reformë universitare”, e 
kthyen atë në sanitare dhe kjo e fun-
dit ju dështoi si gjithë punët pa mend 
që kanë bërë deri tani në fushën e 
arsimit dhe jo vetëm.

Komandanti dha 
disa video me pamje 
3D të fjetinave, nxori 
veten në tryeza me 
studente dhe student 
të kuruar mirë, ins-
pektoi batanijet dhe 
çarçafët e rinj, mbeti 
i befasuar nga shtimi 
i një plote për gatim. 
Më pas erdhi radha e 
Lalit, që i shkau gjuha 
dhe tha të vërtetën. 

Qeveria nuk kishte 
para, as nuk mori 
kredi, por do ti rreg-
ullonte fjetinat e stu-
dentëve me bujarinë 
e privatëve, që sipas 
gjuhës së qeverisë 
përmes PPP-ve. Këta 
të fundit do të heqin 
një shumë të madhe 
paresh nga xhepat e 
tyre të fryrë e do t’ja 
japin në shenjë mirësie 
qeverisë dhe bashkisë

nuk u hyjnë në punë. Sa lehtësi do të 
kenë studentët në përdorimin e inter-
netit, sa më lirë do të përfitojnë tek-
stet shkollore, lehtësi të tjera që kanë 
lidhje drejtpërdrejtë me jetën e tyre. 
P.sh., ata do të reduktohet çmimi i 
fjetinës, a do të reduktohen tarifat e 
ushqimit, të telefonisë celulare etj. 
Jo. Por ama, studentët mund të hipin 
pa lek në kullën e sahatit, të bëjnë 
xhiro nga liqeni pa lek, të shkojnë në 
kopshtin zoologjik me gjysmë tarife 
e kështu me radhë. Ah se harrova, të 
udhëtojnë me autobus pa lek, në mes 
të pluhurit, djersës dhe tangerllikurt 
të fatorinos akademik

Përfaqësimi i studentëve. U 
arrit më së miri. U mblodhën aktorë, 
gazetarë, humoristë dhe na munguan 
këngëtarët e tallavasë si përfaqësues 
të studentëve. Në një vend u 
përzgjodh me votim të jashtëlig-
jshëm, pedagogu që është haptazi në 
konflikt interesi, në një vend tjetër u 
votua për Aliun e u zgjodh Kadriu,m 
sepse kështu deshi Besa. Ja pra edhe 
çështjen e përaqësimit të studentëve 
e rregulluam, duke futur në dorë të 
qeverisë një anëtar bordi më tepër. 

Bordet. U deklarua me të madhe 
se do të ndryshonin. Në thelb 
qeveria edhe në këtë rast kërkoi të 
bëjë thjesht një ndryshim kozmetik. 
Mbajti monopolin e shumicës së 
anëtarëve të vendosur prej saj dhe 
vetëm sa ndërroi personat. Për hir 
së të vërtetës, duhet thënë, se të 
parët ishin shumë më dinjitozë se 
të dytët. Ish-kandidat për deputet 
të PS, mamatë e ish-këshilltarëve 
të Nikollës, u vendosën në borde 
si “personalitet akademike”:, duke 
zhvlerësuar rolin dhe përfaqësimin e 
bordeve e duke e çuar përfaqësimin 
në pikën më të ulët të mundshme.

Drejtorët e konvikteve. Ko-
mandanti deklaroi se do t’i pushonte 
nga puna që të gjithë, por kjo nuk 

ndodhi. Siç thitë populli “i rruajti 
bishtin”. Nuk e di përse Koman-
danti si njeri i “fjalës së mbajtur” 
ky premtim i shpëtoi kot. Thonë që 
drejtorët shkuan e i bënë rixha me 
një thes para, që ti lejonte të punonin 
(vishnin) edhe a. Kështu që Koman-
danti ndërroi mendim. Thonë se mes 
tyre kishte vëllezër, kunetër e kus-
hërinj të ligjvënësve e në veçanti të 
“arkitektëve” të reformës në drejtësi. 
Ndoshta të gjitha janë fjalë, por e 
vërteta është se Komandanti u zbyth 
nga ky premtim.

Verifikimi i plagjiaturave. 
Komandanti as që e luajti gishtin. 
Në rrjetën e plagjiaturës, të parët që 
ranë janë të tijtë: Xhaçka, Gjylamaeti, 
Balla, e shumë të tjerë. Në vend të 
kësaj ai i dekoroi dhe i ngriti në de-
tyrë, i bëri Kryetar Bashkie, Kryetar 
Komisionesh, koordinator partie. Pra 
edhe ky premtim mbeti në letër.

Korpusi i universiteteve. Një 
flluckë sapuni. Ka mbetur ende në 
pikën e ngritjes së grupit të punës, 
që do të bëjë namin. Lali na njoftoi 
se po bën vizibilitetin e korpusit, po 
vetëm kaq. Më tutje dimë një gjë të 
sigurt: Stacioni i mjeteve të trans-
portit privat për juglindje është në 
brendësi të pronave të universitetit 
dhe se lekët e parkimit i vjel Lali.

Nga shuarja ende pa lindur e 
reformës universitare, në dësh-
timin e reform,ës sanitare. 

“Në Aktin Normativ të buxhet-
it 2018 që pritet të miratohet së 
shpejti, janë parashikuar rreth 300 
milionë lekë shtesë për kryerjen e 
investimeve në infrastrukturën e 
konvikteve për vitin 2019. Nëpërm-
jet një financimi total prej 16.8 
milionë euro si më sipër, dhënë nga 
Qeveria Gjermane, do të mundëso-
het rehabilitimi i një numri maksi-
mal prej 13 godinash të rezidencave 
studentore universitare në Tiranë 
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Zbavitje

Fjalëkryqi i “Standard”

Fjalëkryqi pa skemë

HORIZONTALE
1. Eshtë kapriçio.
5. Një trup pa formë.
7. Një dru në... gardh.
9. Një rivale e CIA.
12. Eshtë lartësi e piramidës.
14. Fillojnë vuajtjet.
15. Pak familjaritet.
17. U shkatërrua nga akejtë.
18. Janë malet me Everest.
19. Franklin që shpiku rrufepritësen.
22. Një pjesë e sesionit.
23. Eshtë portofol.
24. Kanë albume në CD.

26. Me mail në adresa Interneti.
27. Fatosi, ish-kryeminstër.
28. Eshtë gur i çmuar.
29. Inicialet e Morricone-s.
30. Ushtria e Gerry Adams.
31. Eshtë thëllim, acar i vërtetë.
32. Ishte perëndia që qetësonte detin.
36. Kalimi në... kufij.
37. Mund të zëvendësojë gjalpin.
38. Eshtë porosi e fundit.
40. Një enë për... peshq.
42. Janë  njëlloj në klasa.
43. Gjuajnë kur nuk... janë.
44. Bëjnë fraktura me fatura.

45. O’ Nel e Paper Moon.
47. Shteti me Rabat.
49. Vetëvrasja e samurait.
52. Rrallë është përgjysmë.
53. Demek s’ka kufij.
54. Bëhet duke ngritur krye.
56. Në krye të atletëve.  
57. Mbyllin krahun.
58. Fytyra e... Ferrari-t.
61. Revolver-i i... sheriff-it.
62. Parashtesë për kundër.
64. S'janë kampionë në... kopertina.
65. Eshtë zonjë që ha... gurë.
66. Kushë është... është axhami.

HORIZONTALE
1. Një hidhet në votë
  -Thonë se edhe ato kanë veshë
  -Kush bën... s’e ka seriozisht
2. Është lloj papagalli
  -Një kryeqytet aziatik
  -Qendër kurimi
  -Total pa ekstreme
  -Kilmer aktor
3. Hapet me editorial
  -Janë krëhëra me fishekë
  -Pak arbitraritet

4. Haset pa ekstreme
  -Mund të jetë qeveritar
  -Një inkursion me mig
  -Ente Artistike
5. Efekti... i Truffaut
  -Janë vlerat më lekë
  -Parashtesë për katër
  -Inicialet e Nolte
6. Ruhet në fund
  -Kryeqyteti i Filipineve
  -Benjamin që shkroi Vivian Grey
7. Është e Egër në Çorrush

  -Një pjesë e ansamblit
8. Është zëri... i hekurt
  -Një pemë  -Zhvillohen në hartime
9. Gjysmë rrethi
  -Është e fjathta ksenofobe
  -Një ndenjëse me rezerva
10. Richard Harris
  -Fikur në aparaturë
  -Vrapon në pistë  -Një hidrokarbur
11. Primo që qe kampion i ringut
  -Fjala e mirë e guri në...
  -Pa mikrobe

12. Një... e shkruar në dollar
  -Paguhet për vonesë
  -Nuk tregohet një nga burracaku

VERTIKALE
1. Një fe politeiste  -Reus bomber
2. Janë plloça
  -Një paraardhës i hotelit
3. Janë stacione beduinësh
  -Matura pa çifte
  -Kështi fillon reforma
4. Copland kompozitor
5. Dix që qe piktor
  -Nxirren me duf
6. Zyrë Ekonomike Autonome
  -Ka kryeqytet Bamako
  -Kështu fillon frymëzimi
7. Inicialet e Holm aktor
  -Janë shtëpitë  -Kështu fillon aksioni
8. Portokalli i Stanley Kubrick
  -Në krye të klasifikimit
9. “Babai” i Gargantua e Pantagruel
  -Thomas Mann
10. Një organizatë humanitare
  -Reid aktore

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. Hagen rockstar
  -Janë ëmbëlsira që priten
12. Me të nxjerrin një ketër
  -Morante shkrimtare
13. Është prifti -I zgjidhte i fyeri në duel
14. Mund të jetë fetar
  -Mud të prishin motin
15. Turner këngëtare
16. Fernando bomber spanjoll
  -Kufijtë e Palestinës
  -Ekstreme në sirtar
17. I absurdit ai i Samuel Beckett
   -Lindi Akilin
18. Është vepër letrare për të fshikul-
luar e vënë në lojë
  -Një simbol për sioux
19. Një djalë pa çifte
  -Është gjuajtje personale
20. Gardner që qe aktore
  -Bëjnë alarm me ar
  -Me të nxjerrin një litër
21. Anna e Tolsotoj-t
  -Fara këngëtare.
22. Berg që qe kompozitor
  -Oliver regjisor i Platoon

67. Një mund të jetë edhe prove.

VERTIKALE
1. Pak tahmaqare.
2. Një shkrim  për kreshnik.
3. Mund të jetë shtypi.
4. Ishte mbret i ostrogotëve.
5. Giuliano, ish-kryeministër italian.
6. Desnuda e Goya-s.
7. Ka puszta.
8. Paguhet për vonesë.
9. Një zgjua bletësh.
10. Një lëndë me... trekëndesha.
11. Mbahet një me bookmakers.
13. Gjika e Dora D’Istrias.
14. Kështu sheh ai që sheh me inat.
15. Lourdes i portugezëve.
16. Sorvino aktore.
19. Qyteti i... Atalanta-s.
20. Emër vajze.
21. Nderi kur nuk... di.
24. Janë marsupiale... australianë.

25. Turner, këngëtare e famshme.
28. Makeba që thirrej Mama Africa.
31. U kompozua nga Bizet.
33. Eshtë katalizator në organizëm.
34. Prodhonte instrumenta në Ko-
rçë... dikur.
35. Mund të jenë teze.
37. Hapin magazinën.
38. Gaçe që këndon.
39. Eshtë muaji i... të martuarve.
41. Thurman aktore.
43. Kush e bën s’e ka saktë.
46. Eshtë i shtatë ai i kinemasë.
48. Përcaktohet nga mjeku.
49. Hidrocentrali i shkurtër.
50. Në hyrje të... kishës.
51. Një katror për knock out.
55. Një stacion i famshëm orbital.
57. Në fund të harkut.
59. Të parat në udhëtim.
60. Mbyllin një studim.
63. Në hyrje të tunelit.
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Ministrja gjer-
mane e Mbrojt-
jes Ursula von 
der Leyen mori 
votat e ma-
jftueshme për 

t’u bërë presidentja e ardhshëme e 
Komisionit Evropian. Kësisoj ajo do 
të jetë gruaja e parë në krye të këtij 
posti të lartë të BE-së. Ajo mori 383 
nga 747 vota të mundshme, vetëm 
nëntë më shumë se minimumi për 
zgjedhjen e saj. 327 ligjvënës votuan 
kundër saj dhe 22 abstenuan. Pasi 
u kominikua votimi përfundimtar, 
ajo tha se qëllimi i saj është një 
Evropë të fortë dhe e bashkuar. Me 
një fjalim pasionant para Parlamentit 
Europian sot dhe me një fushatë 
intensive gjatë ditëve të fundit ajo ka 
shpalosur konceptin e saj për BE-në.

Për një BE të fortë
Me premtime e reja pёr temat 

si mbrojtja e klimёs dhe tё drejtat 
paramentare Ursula von der Leyen 
kёrkoi mbёshtetje pёr zgjedh-
jen si presidente e Komisionit tё 
BE-sё.  Nё njё shkresё prej tetё 
faqesh ajo i ishte drejtuar edhe 
socialdemokratёve europianё duke 
deklaruar ndёr tё tjera se do tё ndёr-
marrё njё nismё tё re pёr pakёsimin 
e emetimeve tё gazrave tё efektit 

Von der Leyen presidentja 
e re e Komisionit EvropianNga Deutsche Welle

u angazhuar pёr njё shoqёri mё 
korrekte, mё tolerante dhe mё me 
barazi. Von der Leyen pas emёrim-
it nga kryetarёt e shteteve dhe tё 
qeverive kёtё tё martё (16.07) kaloi 
me sukses, ndonëse me shumcië 
të vogël, votimin nё Parlamentin 
Europian. Von der Leyen komunikoi 
një ditë më parë (15.07)  të tëitter, se 
do të tërhiqet nga posti i ministres 
së Mbrojtjes edhe pa qenë i qartë 
rezultati i votimit të së martës, me 
qëllim që t’i kushtohet më fort punës 
së saj në Europë. Deri në votimin 
përfundimtar ajo pati një betejë të 
ashpër, në Parlamentin Europian, 
pasi e paraqitur si kandidate kom-
promisi ajo nuk gjente përkhje sa 
duhet kryesisht nga grupi i partive 
socialdemokrate europiane. Tё gjel-
bёrit dhe tё majtёt patёn deklaruar 
javën e kaluar,  se nuk duan ta voto-
jnё ministren gjermane tё Mbrojtjes.

Von der Leyen do të nisë detyrën 
si pasuese e Jean-Claude Juncker 
në krye të komisionit më 1 nëntor. 
Ajo është g jermania e parë që do të 
drejtojë ekzekutivin e BE-së që nga 
modernizimi i Bashkimit Evropian. 
Diplomati gjerman Walter Hallstein 
ka qenë kryetar i  Komisionit të 
mëparshëm të Bashkësisë Ekono-
mike Evropiane nga viti 1958 deri 
më 1967./ DW

Shkolla ishte ven-
di më higjenik dhe 
steril nga mikrobet 
në botë. Kurse 
tani po na del 
si vend pocaqie

Zëvendëskryeministri i 
Italisë, Matteo Salvini, 
hodhi poshtë pretendi-
met se partia e tij pop-
uliste është përpjekur 
të marrë financime të 

fshehta nga Rusia. Ai ndërkohë ka 
shtuar komentet në mbrojtje të asaj 
që e quan “kulturë e krishterë” si 
dhe për çështjen që e ka shpërblyer 
më shumë në zgjedhje, emigra-
cionin. Ndërsa prokurorët e Milanos 
pohojnë se partia e ekstremit të 

Salvini: Nuk 
kemi marrë 
financime 
të fshehta 
nga Rusia

Nga Voice of America

djathtë Lega ka kërkuar financime 
të fshehta ruse, zëvendëskryeminis-
tri italian ka shtuar komentet e tij 
anti-emigracion në tubimet dhe në 
faqet e tij të mediave sociale, duke 
e lidhur migracionin me krimin dhe 
papunësinë dhe duke paralajmëruar 
se kjo është kërcënim për kulturën 
tradicionale të Italisë.

Kritikët e zotit Salvini thonë se 
ai po përpiqet të largojë vëmend-
jen nga akuzat për Rusinë dhe nga 
problemet e ekonomisë së vendit, 

e cila vazhdon të jetë e zhytur në 
recesion. Pretendimet për financime 
të fshehta ruse morën një shtysë 
të re javën e kaluar kur faqja e 
lajmeve në internet Buzzfeed pub-
likoi audio të një takimi në një hotel 
të Moskës midis ish-zëdhënësit të 
shtypit të Salvinit, dhe disa rusëve 
të paidentifikuar duke diskutuar 
mbi mundësinë e devijimit të 65 
milionë dollarëve drejt partisë Lega 
nëpërmjet transaksioneve të naftës 
ruse me çmim të ulur. /VOA

serё. Deri nё vitin 2012 ajo do tё 
paraqesё njё plan pёr bisedeimet 
mbi klimёn, se si “nё mёnyrё tё 
pёrgjgjshme” tё arrihet üakёsimi me 
55 pёrqind i kёtyre gazrave nё at-
mosferё. Deri mё 2050 BE-ja duhet 
tё bёhet neutral ndaj klimёs.

Duke iu referuar kërkesasve 
tё socialdemokratёve politikania 
e CDU-sё premton se dёshiron tё 
arrijё vendosjen e kritereve ligjore 
pёr pagёn minimale nё mbarё BE-
nё, dhe tё avancojё luftёn kundёr 
papunёsisё tek tё rinjtё. Programi 
i shkembimeve Erasmus duhet tё 
zgjerohet edhe pёr ata qё ndjekin 
shkollat profesionale. Lidhur me 

politikёn e refugjatёve ajo shpreson 
tek njё mekanizёm i ri pёr ndarjen e 
barrёs mes vendeve anёtare.

“E drejta pёr nisma ligjore” 
pёr Parlamentin e BE

Ndryshe nga deri mё sot von 
der Leyen synon edhe njё rol mё tё 
fuqishёm tё Parlamentit tё BE-sё 
nё procesin legjislativ tё BE-sё, 
sepse deri tani vetёm Komisioni i 
BE-sё ka pasur tё drejtё tё ndёrmar-
rё nisma ligjore. Sfidat me tё cilat 
konfrontohet Europa, sipas von der 
Leyen, mund tё pёrballohen vetёm 
me vendosmёri dhe duke mbrojtur 
vlerat e pёrbashkёta, por edhe duke 

Turqia duhet të 
vendosë ndërmjet 
SHBA-së dhe Rusisë

I nominuari për sekretar të ardhshëm të 
Mbrojtjes në SHBA, Mark Esper, tha se Turqia 

nuk do të mund të pajiset me aeroplanët 
luftarak amerikanë F-35, nëse instalon 
sistemin rus të mbrojtjes raketore, të cilin 
Rusia ka filluar ta dërgojë në Turqi, gjatë javës 
së kaluar. “Ia kam komunikuar homologut 
tim turk se ju nuk mund të keni aeroplanët 
amerikanë dhe sistemin e mbrojtjes të Rusisë. 
Ju nuk mund ti keni të dyja”, tha Mark Esper. 

Mark Esper u nominua zyrtarisht, të 
hënën, në pozitën e sekretarit të Mbrojtjes. 
Në SHBA nuk ka pasur sekretar të mbrojt-
jes, të konfirmuar, që kur, Jim Mattis, dha 
dorëheqjen në dhjetor, periudhë kjo më e 
gjata në historinë e Pentagonit.

Të hënën, Ministria e Mbrojtjes së Turqisë 
njoftoi sot se kontingjenti i pestë dhe i 
gjashtë rus ka arritur në bazën ajrore Murted, 
që gjendet pranë kryeqytetit, Ankara. Turqia 
ka pranuar tri dërgesat e para të kompo-
nentëve të sistemit S-400 më 12 korrik dhe 
dërgesën e katërt një ditë më pas.

Shtetet e Bashkuara dhe aleatët 
konsiderojnë se sistemi S-400 nuk është në 
përputhje me sistemet e NATO-s dhe paraqet 
kërcënim për avionët luftarakë të tipit F-35.


