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Bylykbashi: Reforma zgjedhore 
do të zhvillohet jashtë parlamentit

Gjiknuri: Marrëveshja, që opozita jashtë parlamentit 
të përfshihet në diskutimet për zgjedhoren

Arrihet marrëveshje mes 
palëve, krijohet Këshilli 
Politik: Reforma zgjedhore 
mbyllet brenda 15 marsit
Opozita dhe maxhoranca 

kanë arritur marrëvesh-
jen e parë sa i përket Re-
formës Zgjedhore. Pas 

një mbledhje me aleatët, Opozi-
ta me një vendim surprizë manda-
toi  dje Oerd Bylykbashin dhe Pe-
trit Vasilin, si përfaqësuesit e saj 
në tryezën për reformën zgjed-
hore, ku mazhoranca përfaqëso-
hej nga kryetari i komisionit të re-
formës  Damian Gjiknuri e ndërsa 
opozita parlamentare nga nënkrye-
tarja Rudina Hajdari. Palët pas 90 
minutave takim, ranë dakord për 
formimin e Këshillit Politik me 
përfaqësues nga opozita, drejtuesit 
e komisionit të Reformës Zgjed-
hore dhe përfaqësuesve të grupeve 
parlamentare në Kuvend. Palët si-
pas marrëveshje angazhohen që 
reforma zgjedhore do të përfundo-
jë jo më vonë se 15 marsi i këtij 
viti. Një tjetër pikë e rëndësishme 
e dokumentit thotë se ndryshimet 
në Kodin Zgjedhor, për të cilët do 

të bihet dakord mes PS dhe opozitës 
jashtë parlamentare, nuk do të prek-
en nga komisioni i reformës zgjed-
hore dhe as do të amendohen gjatë 
votimit në seancë nga PS.

Marrëveshja e plotë
1. Formohet Këshilli Politik me 

përfaqësues të opozitës, drejtuesve 
të Komisionit të Reformës Zgjed-
hore dhe përfaqësuesve të Grupeve 
Parlamentare në Kuvend

2. Këshilli mblidhet Brenda mua-
jit Janar 2020 dhe autorizon plat-
formën e punës së procesit të re-
formës zgjedhore si më poshte:

- Një përfaqësi politike (2 perso-
na) nga opozita jashtëparlamentare 
dhe ekspertë të saj do të punojnë me 
dy bashkëkryetarët e Komisionit të 
Reformës Zgjedhore dhe ekspertët e 
atashuar pranë tij.

- Çështjet që do adresohen për-
caktohen në vendimin e Kuvendit 
Nr.102/2017, i amenduar, “Për ngrit-
jen e komisionit të reformës zgjed-
hore”, përfshirë dhe planin e punës 
të miratuar me consensus nga 
Komisioni në vitin 2017, si dhe 
çdo problematikë tjetër zgjedhore 
që palët bien dakord me consensus 
me qëllim arritjen e standardeve 
ndërkombëtare.

- Palët e përfshira angazhohen 
të adresojnë me consensus të gjitha 
çështjet e administrimit të zgjedh-
jeve objekt i punës së Komisionit të 
Reformës Zgjedhore, përfshirë reko-
mandimet e OSBE/ODIHR dhe për 
çështjet të cilat nuk gjendet dakordë-
si do të kërkohet mendimi dhe asist-
enca nga ekspertiza ndërkombëtare 

e OSBE/ODIHR me qëllim gjetjen e 
një zgjidhjeje të pranueshme.

- Për të ndihmuar në këtë pro-
ces, Komisioni i Reformës Zgjed-
hore do të kërkojë zyrtarisht asist-
encën e OSBE/ODIHR, përfshirë 
dhe dërgimin e ekspertëve nëse 
kjo është e mundur, që do të bash-
këpunojnë me përfaqësuesit politik 

dhe ekspertët e përcaktuar në para-
grafin e parë të kësaj pike, me qëllim 
për të lehtësuar procesin e diskutimit 
dhe hartimit të projekt0propozimeve 
përkatëse.

- Projekti përfundimtar i da-
kordësuar mes palëve sipas këtij do-
kumenti, do të miratohet nga Ku-
vendi në përputhje me procedurat 

Kryetari i Komisionit të reformës zgjedhore Dami-
an Gjiknuri deklaroi dje për mediat se u arrit një mar-
rëveshje mes palëve që që opozita jashtë parlamentare 
të përfshihet në diskutimet me Komisionin e Re-
formës Zgjedhore me qëllim arritjen e një produkti të 
dakordësuar. “Ne do i kërkojmë ekspertëve të OSBE/
ODIHR që të vijnë në Tiranë me qëllim që të adreso-
jnë çështje për të cilat palët mund të ndahen. Me pak 
fjalë, ajo çfarë kemi nisur në Komisionin e Reformës 
Zgjedhore dhe ajo çfarë kemi thënë me kohë që jemi 
të gatshëm që të gjejmë çdo lloj mënyre komuniki-
mi me opozitën, e materializuam sot.”. Më tej ai bëri 

të ditur se kjo marrëveshje do të përfshijë çështje që 
kanë të bëjnë me administrimin e zgjedhjeve, reko-
mandimet e ODIHR-it dhe çështje që janë objekt i 
punës së Komisionit të Reformën Zgjedhore. “Sis-
temi Zgjedhor është objekt i punës së Reformës Zg-
jedhore, pra nuk e kemi përjashtuar. Çështja e sistemit 
kërkon një dakordësi, por nuk lidhet me rekomandi-
met e OSBE/ODIHR. Gjetëm një modalitet që opozi-
ta të jetë pjesë e punës së Komisionit të Reformës Zg-
jedhore. Ky është një vullnet i mirë për të gjetur një 
formë dialogu me opozitën duke ruajtur kuadrin lig-
jor, kushtetues dhe parlamentar.”, tha Gjiknuri. 

Politikë

Tryeza surprizë

Oerd Bylykbashi theksoi dje se reforma zg-
jedhore do të zhvillohet jashtë parlamentit, 
për shkak se opozita e bashkuar e konsid-
eron Kuvendin si jolegjitim. Oerd Bylyk-
bashi nënvizoi se skandalet me shit-bler-
jen e votës nisën kur Rama mori pushtetin, 
e se për këtë ka folur edhe OSBE-ja e or-
ganizata të tjera ndërkombëtare. “Ajo që 
është më e rëndësishmja në këtë histori është që mar-
rëveshja, jo vetëm garanton një proces të reformës zg-
jedhore konsensuale, nga fillimi deri në fund, pra deri 
në miratim. Çfarë është rënë dakord? Mos të ndrysho-
het nga shumica në parlament dhe kjo të bëhet mbi një 

asistencë ndërkombëtare për të garantu-
ar standardin e duhur të ndërkombëtarëve 
dhe mbi të gjitha ajo që ka shumë rëndë-
si është që tashmë marrëveshja e merr të 
mirëqenë faktin që ka një krizë shumë të 
thellë politike, që parlamenti nuk ka leg-
jitimitetin e tij me gjithë institucionet e tij, 
përfshirë Komisionin e Reformës Zgjed-

hore, për rrjedhojë ajo nuk mund të ndodhë aty, por du-
het të ndodhë në një ambient politik, me instrument poli-
tik që garanton përfshirjen e opozitës, që jemi ne. Të 
gjitha këta janë në dokumentin e para disa muajve, në 
planin me 5 pika.”.

Kryeministri Edi Rama ka reaguar 
për marrëveshjen e firmosur mes 
palëve për reformën zgjedhore. 
“Përtej më shumë se një viti të 
humbur në rrugën e konfliktit të 
çuar deri në ekstremin e mosarsyes, 

duhet përgëzuar ky rikthim i ar-
syeshëm në tryezën e dialogut për 
shkallën e parë të Reformës Zgjed-
hore, ku të gjitha rekomandimet e 
OSBE/ODHIR-it do integrohen në 
Ligjin Zgjedhor”, shkruante Rama. 

Rama: Duhet përgëzuar ky rikthim 
i arsyeshëm në tryezën e dialogut

Vasili: Moment i rëndësishëm për 
plotësimin e një kushti të Bundestagut
Pas përfundimit të tryezës për Zg-
jedhoren, nënkryetari i LSI-së, Pe-
trit Vasili tha dje se është një hap 
në një moment të rëndësishëm për 
plotësimin e një kushti të Bundesta-
gut për integrimin europian.   “Prak-
tikisht është hedhur një hap në raport 
me një moment të rëndësishëm që 
ka të bëjë me plotësimin e një kus-
hti kyç të Bundestagut gjerman, lid-
hur me hapjen e negociatave për 
anëtarësim dhe për përparimin e in-
tegrimit europian dhe që e shëndosh një proces tashmë 
shumë të sëmurë nga njëanshmëria për të ndërtuar një 
proces konsesualiteti dhe gjithëpërfshirje, por dhe me 
ato garanci të ekspertizës ndërkombëtare, e cila garan-
ton soliditet dhe adreson ato çështje të cilat kanë qenë 
shkaku i shkatërrimit të besimit dhe në praktikë të zg-

jedhjeve të mbajtura në Shqipëri kohët 
e fundit. Baza e parimeve është pari-
more mbi çdo gjë tjetër dhe njëherazi 
krijon dhe mundësinë që të gjithë ak-
torët dhe faktorët të kenë mundësi të 
shprehen, të realizohet gjithëprëfshirja 
dhe ai konsesualitet që i ka munguar 
procesit dhe e ka bërë që të mbeste në 
vend, duke lënë pa u realizuar një ob-
jektiv themelor për integrimin euro-
pian.”, tha ai. Më tej Vasili tha se ky 
hap në rast të përgjegjshmërisë së du-

hur dhe të luajlitetit të plotë nga pala tjetër, do të ishte 
një mundësi për të ecur përpara dhe për të çliruar vendin 
jo vetëm nga damka e zgjedhjeve të manipuluara dhe 
të blera, por njëkohësisht do të hapte një proces politik 
në drejtim të integrimit europian, i cili ka ngelur rrezik-
shëm në udhëkryq si kurrë më parë për Shqipërinë.

Tryeza e Reformës Zgjedhore
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Bylykbashi: Reforma zgjedhore 
do të zhvillohet jashtë parlamentit

Basha: Reforma zgjedhore i hap 
rrugë zgjedhjeve të lira e të ndershme. 
Miratim jashtë parlamentit i propozimeve

Kryedemokrati Basha foli dje për 
mediat pas takimit që zhvilloi me 
aleatët e koalicionit së opozitës 
së bashkuar ku u vendos manda-

timi i Bylykbashit dhe Vasilit në tryezën për 
reformën zgjedhore. Sipas Bashës, prej mua-
jit tetor, Opozita e Bashkuar ka insistuar në 
një mekanizëm gjithëpërfshirës dhe transpar-
ent për të përfunduar Reformën Zgjedhore 
që i paraprin procesit të zgjedhjeve të lira dhe 
të ndershme. Ky tashmë është edhe një kus-
ht i patejkalueshëm i parlamentit gjerman 
dhe i Bundestagut. “Kanë kaluar 4 muaj dhe 
ky proces është zvarritur si shenjë e mung-
esës së vullnetit nga pala tjetër. Sot Opozi-
ta e Bashkuar rikonfirmon qëndrimin e saj 
për nisjen pa vonesë dhe përfundimin një orë 
e më parë Reformës Zgjedhore dhe manda-
ton z.Oerd Bylykbashi dhe z. Petrit Vasili për 
të dakordësuar mekanizmin për ecjen përpa-
ra me Reformën Zgjedhore dhe miratimin e 
Reformës Zgjedhore duke i qëndruar plotë-
sisht të gjitha pikave të parashtruara në te-
tor. E para, krijimin e një mekanizmi gjith-
përfshirës dhe transparent, me pjesëmarrjen 
e forcave politike dhe mundësinë dhe akse-
sin e çdo faktori tjetër shoqëror, qytetar dhe 
grupeve të interesit.  Së dyti, miratimin me 
konsensus jashtë parlamentit dhe Komision-
it të Reformës Zgjedhore të çdo propozimi 
për Reformën Zgjedhore. Së treti, kalimin e 
çdo aspekti të miratuar me konsensus pa asn-
jë ndryshim në seancën plenare. Dhe me këtë 
mandat të pandryshueshëm kemi mandatuar 
dy zotërinjtë që përmenda për të dakordësuar 

me palën tjetër, në mënyrë që Shqipëria dhe 
shqiptarët të mos humbasin më asnjë minutë 
për të përfunduar një orë e më parë Reformën 
Zgjedhore, që t’i hapë rrugë zgjedhjeve të lira 
dhe të ndershme, si rruga e vetme për daljen 
nga kriza politike.”, deklaroi kreu i PD-së. 

Pyetje-përgjigje
Çfarë garancie keni marrë nga maxhoran-

ca z.Basha që u bindët në harkun kohor të 24 
orëve, nga takimi i djeshëm që patët me am-
basadorin Britanik, për t’u ulur ne një tryeze 
e cila nuk vonon. Është thirrur sot në orën 
13:00?

Nuk ka një tryezë nga Komisio-
ni i Posaçëm. Ne me ndihmën e faktorit 
ndërkombëtar kemi mundësuar një proces në 
të cilin të dakordohen mbi propozimin tonë 
prej tetorit. Propozimi i ynë i tetorit është i 
qartë; gjithëpërfshirje me një një instrumen-
ti jashtëparlamentar, në një tryezë të par-
tive politike, çdo vendim me konsensus dhe 
transparencë totale përpara qytetarëve dhe 
gjithëpërfshirje të çdo faktori tjetër politik 
apo jopolitik dhe kalim në seancë plenare, 
pa asnjë dyshim, të produktit të dakordësu-
ar. Këto janë mandatet e qarta dhe të pandry-
shueshme me të cilat dy përfaqësuesit tanë do 
të ulen pas asaj që shpresojmë se do të ketë 
dhënë efekt, pas një qëndrimi të qartë dhe 
të prerë të komunitetit ndërkombëtar, duke 
nisur me Rezolutën e Bundestagut dhe duke 
vazhduar me qëndrimet e përfaqësuesve që 
sapo i falënderova përmes jush përpara qytet-
arëve shqiptarë.

Është marrëveshja e parë pas dje-
gies së mandateve dhe aksionit të opozitës, 
jashtë sistemit politik, është hapi i parë 
drejt zgjidhjes së krizës politike apo është 
zgjidhja e krizës politike?

Zgjidhja e krizës politike do të vijë 
përmes zgjedhjeve të parakohshme parla-
mentare në një ditë me zgjedhjet lokale, me 
një Kod Zgjedhor që adreson problemet e 
shitblerjes së votës, kërcënimit të votuesve, 
presionit ndaj administratës zgjedhore, de-
politizimit të Policisë të Policisë së Shtetit, in-
frastrukturës zgjedhore, kartave të identitetit, 
regjistri i gjendjes civile, regjistri i adresave, 
lirisë së meas, dhunimit apo mosdhunim-
it të sekretit të votës, dhe një isntrument poli-
tik që garanton vullnetin politik për të zbatuar 
çdo ligj ekzistues ap që do të ndryshohet me 
të gjitha forcat politike, me transparencë dhe 
gjithpërfshirje qytetare.

A besoni ju, se kjo Reformë Zgjed-
hore do të na çojë drejt zgjedhjeve të par-
akohshme?

Partia Demokratike, opozita e bashkuar 
dhe jam i bindur se shumica dërrmuese e 
shqiptarëve, duan dhe meritojnë një fund 
sa më të shpejtë të kësaj krize politike që 
do të vijë vetëm përmes zgjedhjeve të para-
kohshme parlamentare dhe zgjedhjeve ven-
dore të mbajtura në një ditë.

Do të fokusoheni vetëm tek rekoman-
dimet e ODHIR? Çështja e sistemit, do të 
preket, apo jo?

Partia Demokratike dhe aleatët kanë 
folur dhe janë në qartë në qëndrimet tona. 
Në emër të opozitës së bashkuar dua të 
rikonfirmoj atë që kam thënë gjithmonë; 
Jemi dhe mbetemi të hapur për të disku-
tuar në mënyrë gjithpërfshirëse dhe trans-
parente me të gjithë qytetarët shqiptarë 
çfarëdo sistemi ata dëshirojnë të apliko-
jnë për zgjedhjet e ardhshme parlamenta-
re, por praktika e shtatë viteve të fundit ka 
treguar qartë se problemi kryesor i zgjedh-
jeve shqiptare ka qenë shitblerja e votës, 
përdorimi i parave të pista, bashkëpuni-
mi me krimin dhe mosndëshkimi i kri-
meve elektorale. Ndaj përgjegjësia jonë 
para shqiptarëve, është të mos u hedhim 
hi syve, se me një palë këpucë të tjera do 
të shkojmë në drejtim tjetër, por së bashku 
me këto ndryshime esenciale dhe vullnetit 
politik për t’i zbatuar, t’u japim shqiptarëve 
mundësinë të shprehen për cilindo sistem 
zgjedhor që ata dëshirojnë.

Kreu i PD-së

Politikë

Reagon OSBE: 
Marrëveshja, 
hap i parë i 
rëndësishëm drejt 
një reforme të 
plotë e në kohën 
e duhur
Prezenca e OSBE-së në Shqipëri 
mirëpreti marrëveshjen e politike 
për reformën zgjedhore. OSBE 
deklaroi se e sheh këtë marrëve-
shje, si një hap të parë të rëndë-
sishëm drejt një reforme të plotë 
e në kohën e duhur, që do të tra-
jtojë të gjitha rekomandimet e 
OSBE/ODIHR-it, në dobi të të 
gjithë qytetarëve shqiptarë. “E 
shohim këtë marrëveshje si një 
hap të parë të rëndësishëm dre-
jt një reforme të plotë e në kohën 
e duhur, që do të trajtojë të gjitha 
rekomandimet e OSBE/ODIHR-
it, në dobi të të gjithë qytet-
arëve shqiptarë. Prezenca është 
e gatshme të vijojë të kontribuo-
jë në procesin e reformës zgjed-
hore, në përputhje m me mandatin 
e saj”, thuhej në njoftimin e OS-
BE-së.

Për marrëveshjen e arritur mes pozitës 
dhe opozitës jashtëparlamentare ka 
reaguar  edhe ambasada amerikane. 
“Ne përshëndesim palët që ranë da-

kord të punojnë së bashku për re-
formën zgjedhore, një hap i rëndë-
sishëm për të trajtuar plotësisht 
rekomandimet e ODIHR-it. Reforma 

do të mbështesë procese zgjedhore të 
efektshme dhe të besueshme dhe do 
të forcojë demokracinë shqiptare. ne 
shpresojmë që palët të vijojnë të ecin 

përpara me këtë frymë aktuale bash-
këpunimi, për t’u siguruar që zgjedhet 
në shqipëri të jenë të lira nga mashtri-
mi, ndërhyrja dhe korrupsioni.”. 

Ambasada e SHBA: Hap i rëndësishëm për të trajtuar plotësisht rekomandimet e ODIHR-it

Kryetarja e LSI-së, Monika Kryemadhi 
ka reaguar pas marrëveshjes së opozitës 
jashtëparlamentare me maxhorancës, 
ku palët u ulën dje në një tryezë për re-
formën zgjedhore. Përmes një postimi 
në ‘Facebook’ Kryemadhi bëri thirrje që 
mos të humbet kohë, por t’u mundëso-
het shqiptarëve zgjedhje të lira dhe pa pre-
sionin e bandave. Ajo theksoi se opozita 
mori  përgjegjësinë e saj përpara qytetarëve 
shqiptarë për të realizuar reformën zgjed-
hore, e cila është edhe një nga 9 kushtet e 
vendosura nga Bundestagu Gjerman, për 
të bërë të mundur hapjen e negociatave në 
Samitin e Zagrebit. Po ashtu Kryemadhi tha 
se pas dakordësisë së opozitës në unison, 

tashmë i takon maxhorancës që të tregojë se 
është e gatshme të mos mbajë më peng të 
ardhmen evropiane të Shqipërisë. “Opozi-
ta sot mori përgjegjësinë e saj përpara qyte-
tarëve shqiptarë për të realizuar reformën 

zgjedhore, e cila është edhe një nga 9 kus-
htet e vendosura nga Bundestagu Gjerman 
për të bërë të mundur hapjen e negociat-
ave në Samitin e Zagrebit. Kjo pikë ka qenë 
deri tani e vetmja alibi e pushtetit për të 
bërë bashkëpërgjegjëse opozitën për dësh-
timet e saja në integrimin evropian të ven-
dit. Nga sot, pas dakordësisë së opozitës në 
unison, për të përmbyllur me konsesus dhe 
nën prezencën e faktorit ndërkombëtar Re-
formën Zgjedhore, i duhet Qeverisë dhe 
maxhorancës të tregojë se është e gatshme 
të mos mbajë më peng të ardhmen evropi-
ane të Shqipërisë. Nga sot është kjo max-
horancë që duhet të përmbyllë tetë pikat e 
tjera të kushteve mjaft të qarta të Bundesta-

gut Gjerman. “, tha Kryemadhi duke rëndi-
tur 8 kushtet, nga heqja  dorë nga blloki-
mi i ngritjes së Gjykatës Kushtetuese dhe 
Gjykatës së Lartë sipas Kushtetutës pa 
keqpërdorur mekanizmat e saja qorre në 
KED apo në Parlament. Për të vazhduar më 
tej me  kushtin e vënies para drejtësisë së 
vjedhësëve të votave, dosja 184 dhe 339, 
luftën ndaj korrupsionit dhe në fund integ-
rimin evropian. “Sot opozita, me marrjen 
e përgjegjësisë për të vetmin kusht që du-
het kontributi i saj për të zhbllokuar integ-
rimin në BE, tregoi që mbi interesat parti-
ake apo llogaritë meskine elektorale vendos 
të parën të ardhmen e shqiptarëve.”, pohoi 
Kryemadhi. 

Monika Kryemadhi: “Opozita mori përgjegjësinë para qytetarëve. 
Nga sot Rama duhet të përmbushë 8 pikat e Bundestagut”

parlamentare. Shumica angazho-
het që të mos kryejë ndryshime 
në komisionin e reformës zgjed-
hore dhe në seancë plenare në teks-
tin e miratuar dhe dakordësuar mes 
palëve sipas dokumentit.

- Palët angazhohen që refor-
mat ë përfundojë jo më vonë se 15 
Mars 2020.

Monika Kryemadhi

Lulzim Basha



    E mërkurë, 15 janar 20204

Shqipëria po “ fundoset” di-
ta-ditës nga statistikat e or-
ganizatave të ndryshme ku 
dëshmojnë se investimi në 

disa sektore, lë shumë për të dëshiru-
ar. Së fundmi përsëri është përfolur 
për problematikat në  fushën ekono-
mike, të dhëna të cilat përkeqëso-
hen nga një sondazh në tjetrin cka ka 
sjellë dhe shpopullimin e qytetarëvë 
duke pretenduar si rrjedhojë për një 
jetë më të mirë. Në një intervistë për 
gazetën “STANDARD” ish minis-
tri i bujqësisë Edmond Panariti ka 
folur për këtë çështje i cili deklaroi 
se : “Në këndvështrimin tim, ekono-
mia shqiptare jo vetëm nuk ka rritje, 
por ajo nuk është as në stanjacion, 
por në recesion, madje të frikshëm. 
Ulja e të ardhurave nga TVSH, mos 
realizimet në dogana pavarësisht 
dhunës fiskale dhe asaj tatimore 
janë treguesi më i qartë i këtij fak-
ti. Vendi po tkurret jo vetëm ekono-
mikisht por edhe demogafikisht”. Po 
kështu Panariti  nuk la pa komentu-
ar dhe bujqësinë, një sektor të cilin  
e  mbuloi si ministër për afro 2 vite e 
gjysmë. Ai ndër të tjera  deklaroi se 
bujqësia mes vendit tonë , Kosovës 
dhe Maqedonisë ka një ndryshim 
rrënjësor “Nuk ka si të jetë ndrys-
he kur bujqësia te ne merr vetëm 4 
milion euro, subvencione, ndërkohe 
që në Kosovë merr 60 milone euro 
dhe në Maqedoni 110 milion euro, 
prandaj ajo po e humbet “luftën” me 
tregjet e brendshme dhe të jashtme 
dhe po shkon ne kolaps. Gjithash-
tu Edmond Panariti komentoi dhe 
çështje të tjera të “nxehta të aktual-
iteti politik si : Minishengeni Ball-
kanik dhe përplasjet për emerimet e 
reja në gjykatën kushtetuese 

Intervistoi: Albina ELEZI

1-Paketa anti-shpifje e miratuar 
nga mazhoranca është kundërsh-
tuar nga opozita dhe mbarë opin-
ionin publik duke u komentuar si 
cënim i fjalës së lire, ndërkohë së 
fundmi kreu i shtetit e ka rikthy-
er përsëri ligjin për rishikim në 
kuvend ku rinxehu debatet mes 
palëve. Si e komentoni këtë pro-
jektligj?

Nuk duhet shumë mund për te 
kuptuar se “de facto” ky është një 
ligj i censurës së fjalës së lirë dhe i li-
risë së shtypit ,i maskuar me kozme-
tikën “antishpifje”. Kjo nuk përbën 

për mua surprizë, sepse më godit-
jen e opozitës se ligjshme të vendit, 
kapjen në mënyrë antikushtetuese 
të pushtetit legjislativ dhe uzurpi-
min me votime farsë të pushtetit 
lokal por edhe paralizën dhe kapjen 
progresive të gjyqësorit, i vetmi in-
stitucion jashtë kontrollit të pushtetit 
mbetej fjala e lirë dhe shtypi. Ky ligj 
,tashmë i dënuar botërisht nga fak-
tori ndërkombetar dhe shoqëria civ-
ile, synon të shtypë dhe prangosë 
fjalën e lirë dhe mjetin e përhapjes së 
saj mediat dhe shtypin.  Presidenti, e 
bllokoi dhe e riktheu ligjin sëbashku 
me apelin drejtuar ligjvënesve ,bren-
da kompetencave të tij të kufizuara. 
Por Mungesa e gjykates kushtetuese 
I jep dorë maxhorancës të “saldojë” 
antikushtetushmërinë e këtij akti…

2-Statistikat e organizatave 
vendase dhe atyre ndërkombëtare 
tregojnë se ekonomia shqiptare 
po shkon drejt një tkurrje 
masive duke bërë që shqiptarët 
të humbasin shpresën për një të 
ardhme më të  mirë . Si i gjykoni 
këto rezultate? 

Në këndvështrimin tim, ekonomia 
shqiptare jo vetëm nuk ka rritje, por 
ajo nuk është as në stanjacion, por në 
recesion, madje të frikshëm. Ulja e të 
ardhurave nga TVSH, mos realizimet 
në dogana pavarësisht dhunës fiskale 
dhe asaj tatimore janë treguesi më 
i qartë i këtij fakti. Vendi po tkurret 

jo vetëm ekonomikisht por edhe de-
mografikisht. Ai po zbrazet nga pro-
dhimi, financat dhe nga kapitali më 
i çmuar që janë njerëzit. Në projek-
sionin e saj me të fundit demografik 
OKB parashikon që  në fund të këtij 
shekulli popullsia e Shqipërisë të 
rrudhet në vetëm  500 mije ban-
ore, pra sa gjysma e Tiranës sot. 
Shqipëria po tretet ! Kjo për mua nuk 
është spontane por e programuar. 
Koha do ta tregojë dhe provojë! Sig-
urisht do të zbrazet nga shqiptarët 
por do të popullohet nga të tjerë.

3- Bujqësia duket se po has 
vështirësi të mëdha, ku fermerët 
dhe pronarët e bizneseve shprehen 
pakënaqesi ndaj qeverisë. Si 
ish-minister i bujqësisë si do ta 
përshkruanit situatën aktuale dhe 
cilat do ishin pritshmërite tuaja 
për 2020-tën? 

Mjerisht si rrjedhojë e braktis-
jes, mos financimit dhe mbylljes ma-
sive të minifermave, staneve, bax-
hove,pikave të përpunimit ,bujqësia 
është tashmë në pikiate. Nga 21% 
kontribut i saj në prodhimin e përg-
jithshëm bruto të vendit në 2017 ajo  
do të rrudhet në 17% në vitin 2020, 
ndërkohe që po thellon edhe defici-
tin e saj tregtar me prodhimet e huaja 
madje edhe aty ku ajo pritej të kishte 
avantazhe konkuruese si në perime 
dhe fruta. Nuk ka si të jetë ndrys-
he kur bujqësia te ne merr vetëm 4 

milion euro, subvencione, ndërkohe 
që në Kosovë merr 60 milone euro 
dhe në Maqedoni 110 milion euro, 
prandaj ajo po e humbet “luftën” me 
tregjet e brendshme dhe të jashtme 
dhe po shkon ne kolaps. Fshati është 
fytyra e mjerimit të Shqipërise.

4-Të tjera shifra alarmante 
flasin  për Shqipërine si një ndër 
vendet më ndotura në Europë. 
Sipas jush cilat janë faktorët që 
cuan në këto rezultate?

Nuk është më surprizë që 
Shqipëria është ndër vendet më të 
ndotura të Evropës. Madje sipas in-
deksit të ndotjes, Tirana edhe në fil-
lim të 2020, është kryeqyteti më i 
ndotur i Evropës, me një index ndot-
jeje prej 85,6. Shkaqet janë mos kla-
sifikimi dhe mos riciklimi i mbetjeve 
urbane dhe djegja e plehrave ne in-
cinerator duke kontribuar frikshëm 
në ndotjen e ajrit, por edhe të tokës 

dhe bimësisë. Paraliza dhe nger-
ci, i transportit urban, e cila e ka fu-
tur tashme Tiranën në një gjendje 
“infarkti”si dhe betonizimi i pan-
dalshëm dhe i pa kritertë e qytet-
eve tona. Sëmundshmëria dhe 
vdekshmëria nga faktorë mjedisore 
te ne është sa dyfishi i mesatares ev-
ropiane.

5- Një iniciative që ka marre 
kundërshti të fortë brenda dhe 
jashte vendit, ka qënë dhe ajo 
për minishengeni  Ballkanik. 
Mos prania në këtë iniciative e 
Kosovës , Kroacisë e Bosnjës ka 
krijuar debate të forta , ndërsa 
kryeministri është akuzuar 
për tradhti ndaj interesave të 
shqiptarëve . Si e shihni ecurinë e 
këtij proçesi?

Minishengeni Ballkanik, është  
lëvizje strategjike e Serbisë, për të 
balancuar mos avancimin e projek-
tit të ndarjes së kufijve Kosovë-Ser-
bi mbi baza etnike që synonte qartazi 
gëlltitjen e Mitrovicës së Veriut nga 
Serbia. Njëkohësisht sipas këtij pro-
jekti i cili synonte krijimin e shteteve 
kombe, Serbia synon të zgjidhe edhe 
çështjen e enklavave të saj në Bos-
një. Prandaj me këtë lëvizje Mi-
ni-Schengen, synohet te kompenso-
het rishikimi i kufijve me krijimin e 
një poli ri federativ të udhëhequr nga 
Serbia në Ballkan, si kundër- pedal i 
dialogut Prishtinë Beograd, i cili du-
het  finalizohej me njohjen pa kushte 
te Kosovës në integritetin e saj nga 
Serbia. Shqipëria duhet të tërhiqet 
nga hapat e saj në këtë nismë dhe du-
het ti marrë ato vetëm në dakordësi 
me Kosovën.

6- Emërimet e reja për 
antarët e gjykatës kushtetuese 
sollën përplasje të ashpra mes 
presidentit dhe kreut te KED-
se mosmarrëveshje të cilat 
përfunduan në prokurori ku kjo 
e fundit po bën hetimet përkatëse.  
Cili është  opinioni juaj mbi këto 
përplasje?

Nuk ka opinion! As hamendje nga 
askush për ato që shkruhen në Kus-
htetutën e Shqipërisë! Por ka vetëm 
detyrim kushtetues për të zbatuar ato 
që Kushtetuta e Shqipërisë parashi-
kon si substance dhe si radhë ve-
primesh për emërimin e anëtarëve 
të Gjykatës Kushtetuese. Kreu i 
KED i ka shkelur këto prerogati-
va kushtetuese dhe duhet të përbal-
let me pasojat ligjore të një vepri-
mi të tillë.

Panariti: Me mini-schengen kërkohet krijimi i një 
poli federativ të udhëhequr nga Serbia në Ballkan

 “Madje sipas indeksit të ndotjes, Tirana edhe në fillim të 2020, është kryeqyteti më i ndotur i Evropës, me 
një index ndotjeje prej 85,6. Shkaqet janë mos klasifikimi dhe mos riciklimi i mbetjeve urbane dhe djegja 
e plehrave ne incinerator duke kontribuar frikshëm në ndotjen e ajrit, por edhe të tokës dhe bimësisë”

Fshati ,“fytyra” e mjerimit të Shqipërisë

Politikë

Edmond Panariti
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Elona Elezi/ Deutsche Welle

“Punoj si minator që në 
vitin 1995 dhe është 
hera e parë që pusho-
hem nga puna, pa asnjë 

motivacion. Jam vetë i katërti, me 
dy fëmijë që studiojnë në universi-
tet në Tiranë dhe s’kam asnjë burim 
tjetër të ardhurash”. Prej 25 vitesh, 
Behar Gjimi nga qyteti i vogël ver-
ilindor i Bulqizës, përcillej për në 
punë nga familja e tij me shprehjen: 
“U kthefsh shëndoshë e mirë”. Ash-
tu si ai urohen të gjithë minatorët e 
këtij vendi, për shkak të pasigurisë 
që bart puna që bëjnë. Disa vite 
më parë Behari humbi dy gishtat e 
njërës këmbë teksa punonte në një 
prej niveleve më të rrezikshme të 
galerisë. Por që nga muaji dhjetor i 
vitit të kaluar, ai u largua nga kom-
pania konçesionare “Albchrome”, 
me motivacionin se kishte shkelur 
kontratën individuale dhe rregullor-
en e brendshme të kompanisë. Më 
herët ishin pushuar nga puna edhe 
kolegët e tij Elton Debreshi dhe Be-
qir Duriçi. I fundit u largua mina-
tori Ali Gjeta.

Më 17 nëntor 2019, 39 mina-
torë, mes tyre katër të larguar-
it nga puna, regjistruan zyrtarisht 
Sindikatën e Minatorëve të Bash-
kuar të Bulqizës. “Ne Sindikatën 
e krijuam sepse patëm disa për-
plasje me Sindikatën e vjetër, e 
cila nuk na përkrahte në kërke-
sat tona për të drejtat që na mo-
hoheshin, si kërkesat për rritje 
pagash apo përmirësim të kus-
hteve të punës. Ne përballeshim 
vetë me drejtorin dhe drejtuesit 
e kompanisë. I kërkonim ndihmë 
sindikatës por ajo nuk përballej 

fare me ta” – nis rrëfimin e tij El-
ton Debreshi, kryetar i Sindikatës 
më të re. Vetë kompania e mohon 
që pushimet nga puna kanë lidhje 
me Sindikatën. “Masat disiplinore 
kanë nisur pa u perceptuar fare kjo 
Sindikatë që ju i referoheni. Deba-
tet, grindjet, përplasjet që mund të 
ndodhin në kundërshtim me kon-

tratën individuale, në kundërsh-
tim me rregulloren e brendshme, 
në kundërshtim me disiplinën sjel-
lin pasoja dhe efekte të cilat trans-
metohen edhe në nëntokë. Si mund 
ta tolerojmë ne si kompani që rreg-
ullorja të shkelet dhe pasojat të 
ndihen nëntokë, duke sjellë pa-
soja që asnjë s’do të donte të 

ndodhin?” sqaron për Deutsche 
Welle Luan Saliaj, drejtor ekze-
kutiv i “Albchrome”. Kjo kom-
pani thotë se “ka dalë tërësisht e 
pastër nga hetimi i Inspektoriatit 
të Punës, në lidhje me pushimin 
e minatorëve, pasi pushimet 
janë bërë për shkak të shkel-
jes së disiplinës dhe kontratës 
në punë”. Sipas Debreshit, kreut 
të Sindikatës të sapokrijuar, lig-
ji është në anën e më të fortit. 
“Këta të pushojnë nga puna, të 
flakin në rrugë, shkelin ligjin, i 
kanë të gjithë në anën e tyre”.

Të njëjtin argument, ashtu si 
kompania, jep edhe Tafë Kole-
ci, kreu i Federatës Sindikale të 
Punonjësve të Industrisë. “Ne e 
kemi marrë vesh, siç e keni mar-
rë vesh dhe ju për krijimin e kësaj 
sindikate pasi nuk ka pasur indic-

ie të mëparshme që ne ta dinim që 
janë kundërshtarët tanë aty brenda. 
Në prill të vitit 2019 jemi mbled-
hur për thyerje disiplinore të disa 
punonjësve. Nuk kanë qenë vetëm 
këta të katërt por kanë qenë 10-15 
minatorë  që kishin bërë mungesa 
në punë. Ata s’kanë qenë asnjëherë 
të anëtarësuar në sindikatën time. 
S’kanë vënë kurrë firmën” – thotë 
Koleci për DW.

Në bllokun e pallateve që shtr-
ihet poshtë maleve të kromit, ba-
non Ferhat Kurti, minator prej 30 
vitesh. 54-vjeçari ka një famil-
je me 6 anëtarë, dhe paga e tij 
ishte i vetmi burim të ardhurash. 
Dy vite më parë ai kërkoi sta-
tusin e minatorit dhe të drejtat që i 
takonin. Përgjigjja ndaj kësaj kërk-
ese ishte një urdhër pushimi. Mini-
era është punëdhënësi kryesor në 
Bulqizë. Dhe nëse pushohesh nga 
puna, mundësitë për të bërë një 
punë tjetër janë thuajse zero. “Më 
kanë ndëshkuar jashtëzakonisht 
rëndë. Më pushon drejtori i mini-
erës së Bulqizës në bashkëpunim 
me Sindikatën e vjetër. U ndjeva 
shumë keq. Të punosh 30 vjet dhe 
të flakesh në rrugë…”.

Si pasojë e punës së rëndë e të 
rrezikshme, Ferhati sot numëron 
disa operacione në zemër dhe 
plagë në duar. “Dikur minatorit i 
thonin ‘Mirëardhsh!’ kur dilte nga 
shtëpia. Të njëjtin urim i bënte mi-
natori i turnit të dytë, turnit të tretë 
e me radhë. Edhe sot ashtu urohet, 
por sot presioni më i madh është 
nga sindikata, ndërmarrja. Rreziku 
mbetet, por rreziku më i madh është 
pushimi nga puna. Këtu ka tragjedi. 
Në Bulqizë, minatorët janë të lid-
hur me zinxhirë…” – thotë mina-
tori Kurti.

Bulqizë: Pushim nga 
puna për shkak të grevës?

Speciale

 Greva e minatorëve të Bulqizës - Në valën e mosmarrëveshjeve me kompaninë “Albchrome”, 
4 minatorët e larguar nga puna regjistruan zyrtarisht Sindikatën e Minatorëve të Bashkuar të Bulqizës

Presidentja e KE: Ballkanit Perëndimor 
t’i jepet një perspektivë europiane
E qartë dhe e vendosur, president-
ja e Komisionit Europian Ursula 
Von Del Leyen bëri thirrje  dje që 
Ballkanit Perëndimor t’i jepet një 
perspektivë europiane. Gjatë fjal-
imit të saj në Parlamentin Europi-
an ku u paraqit programi i presi-
dencës kroate, presidentja Von Del 
Leyen, theksoi se negociatat duhet 
të hapen pasi si Shqipëria ashtu dhe 
Maqedonia Veriore i përmbushën 
detyrat e përcaktuara.  “ Kroac-

ia e di më mirë se kushdo tjetër fu-
qinë e perspektivës europiane. Kro-
acia e di më mirë se vendet e tjera 
transformimin e sistemit komunist. 
Është e rëndësishme të ruajmë vrul-
lin e tanishëm. Brenda disa javësh 
Komisioni do të paraqesë metod-
ologjinë e re të zgjerimit në mënyrë 
që ne të diskutojmë modernizimin 
i cili është shumë i nevojshëm, por 
më e rëndësishmja është t’iu japim 
miqve tanë në Ballkanin Perën-

dimor një perspektivë europiane, 
duke filluar bisedimet e pranimit. 
Ata i kryen detyrat e tyre, tani është 
radha jonë.”- tha ajo. 

Ndërsa kryeministri kroat Andrej 
Plenkoviç nuk e fshehu dëshirën që 
gjatë mandatit gjashtëmujor të Kro-
acisë t’i bindë vendet skeptike për 
fillimin e bisedimeve të pranimit. 
“Është e rëndësishme që ne të res-
pektojmë kriteret politike dhe duke 
parë përparimin individual të se-

cilit vend kandidat me synimin 
që anëtarësimi në BE të jetë qëlli-
mi përfundimtar i negociatave.”- 
deklaroi ai. 

Thirrja e të dy zyrtarëve vjen një 
ditë para vizitës në Shkup dhe Ti-
ranë të komisionarit për Zgjerim-
in Oliver Varhelyi. Ai ka nisur që 
javën e kaluar edhe bisedimet me 
Francën dhe Holandën për metod-
ologjinë e re të pranimit të vendeve 
kandidate.

Bulqizë

Ursula Von Del Leyen

Minierë



    E mërkurë, 15 janar 20206

Gjykata e Krujës liron me 
kusht Endrit Doklen, 
të dënuarin me burgim 
të përjetshëm për një 

seri vrasjesh të kryera në kuadër të 
bandës së Durrësit. Vendimi u mor 
mesditën e së martës nga gjykatës-
ja Enkelejda Hoxha, pavarësisht 
kundërshtimit të prokurorisë. Pasi 
shqyrtoi çështjen për disa muaj me 
radhë, gjykata urdhëroi lirimin nga 
qelitë e burgut të Fushë Krujës të të 
dënuarit me argumentin se ka kry-
er 3 të 4 e dënimit, e për faktin se 
kishte edhe sjellje të mirë në burg 
dhe disa rrethana të tjera specifike, 
që mbeten për t’u sqaruar. Vendi-
mi i gjykatës që është në vazhdën e 
një sërë vendimmarrjesh të shumë 
diskutuara të sistemit të drejtësisë, 
pritet të apelohet nga prokuroria e 
Krujës. Burime pranë institucionit 
të akuzës, thanë se gjykata ka ven-
dosur në zbatim të gabuar të ligjit, e 
për këtë shkak do t’i drejtohen Ape-
lit. Por ndërsa, institucionit do vi-
jojnë përplasjen mes tyre, Endrit 
Dokle, tashmë ka rifituar lirinë.

Dokle, i njohur si kundërshtari i 
Lulzim Berishës, është dënuar me 
burgim të përjetshëm për disa vras-
jes. Ai u arrestua në 2005 dhe u 
cilësua fajtor për disa krime të rën-
da, kryesisht vrasje. Gjatë kohës 
që ndodhej në qeli, Dokle mori një 
tjetër dënim, për trafik droge, pasi 
u provua se drejtonte nga qelia një 
grup të strukturuar kriminal

Reagimi i prokurorisë
Pasi gjykata vendosi që të lirojë 

nga burgu Endrit Doklen, ish-kreu 
i Bandës së Durrësit, i cili ishte i 
dënuar me burgim të përjetshëm, ka 
reaguar Prokuroria e Krujës. Në një 

njoftim për mediat, organi i akuzës 
ka bërë me dije se kërkesa e paraqi-
tur nga Dokle, nuk plotëson kushtet 
ligjore. Mes të tjerash Prokuroria 
tha se do të ankimojë vendimin e 
gjykatës, ndërsa shtoi se ka kërkuar 
përjashtimin e gjyqtarës së çësht-
jes.“Gjykata e Shkallës së Parë 
Krujë me vendimin nr. 6/123 datë 
14.01.2020 vendosi : “Pranimin e 
kërkesës së kërkuesit Endrit Dokle. 
Lirimin me kusht të kërkuesit En-
drit Dokle, i biri i Mensurit dhe i 
Rahimes datëlindja 31.12.1983, lin-
dur në Kukës dhe banues në Tiranë, 
duke e vënë në provë për një peri-
udhë prej 5 (pesë) vjetësh. Në zba-
tim të nenit 60 pika 9 të Kodit Pe-
nal detyrohet Endrit Dokle që gjatë 
kohës së provës të mos shoqëro-
het me persona të caktuar kryesisht 
me të dënuar apo bashkëpunëtorë 

të veprës penale. Në zbatim të nen-
it 60 pika 10 e Kodit Penal detyro-
het kërkuesi Endrit Dokle që gjatë 
periudhës së provës të mos zotëro-
jë, mbajë apo përdorë armë. Urd-
hërohet kërkuesi Endrit Dokle të 
mbajë kontakte me Shërbimin e 
Provës”.Prokuroria Pranë Gjykatës 
së Shkallës së Parë Krujë ka qenë 
pjesëmarrëse në këtë proces dhe 
ka mbajtur qëndrimin e plotë për 
rrëzimin e kërkesës, me arsyetimin 
se jo vetëm se nuk plotësohen kus-
htet ligjore të parashikuara nga 
neni 64 i Kodit Penal, por edhe se 
nuk ekzistojnë të provuara arsyet e 
veçanta që kërkon norma. Gjithash-
tu prokuroria ka kërkuar përjash-
timin e gjyqtares së çëshjtes me ar-
syetimin se i njëjti trup gjykues 
ka dhënë vendime në favor të 
kërkuesit, kërkesë e cila nuk është 

pranuar nga gjykata. Të gjitha 
kundërshtimet në lidhje me shkel-
jet proçedurale si dhe zbatim të 
gabuar të ligjit Prokuroria Pranë 
Gjykatës së Shkallës së Parë Kru-
jë do ti parashtrojë në ankim bren-
da afatit ligjor”-shkruhej në njoft-
imin e prokurorisë.

Salianji: Rendi dhe siguria 
publike sot të degraduar, 
qytetarët në ankth për sigurinë e 
jetës dhe pronës

Ish-deputeti i PD-së Ervin 
Salianji ka reaguar pas lirimit të 
Endrit Dokles. Në një postim në 
“Facebook”, Salianji shkroi se në 
7 vjet të qeverisjes rilindase nuk 
ka asnjë grup të strukturuar krim-
inal të ndëshkuar dhe të burgosur 
por ka dhjetëra të dënuar me bur-
gim të përjetshëm që lirohen nga 
qelitë. Sipas tij, rendi dhe siguria 
publike sot është e degraduar dhe 
qytetarët janë në ankth për sig-
urinë e tyre.

“Lirohet dhe Indrit Dokle, në vi-
tin 7 të qeverisjes rilindase nuk ka 
asnjë grup te strukturuar kriminal 
të ndëshkuar dhe burgosur, nuk ka 
asnjë te ndëshkuar për korrupsion, 
por ka dhjetëra të dënuar me bur-
gim të përjetshëm për vrasje, peng-
marrje, prostitucion, tortura që li-
rohen nga qelitë! Rendi dhe siguria 
publike sot është e degraduar dhe 
qytetarët janë në ankth permanent 
për sigurinë e jetës dhe pronës! Kur 
kriminelët promovohen dhe ndësh-
kohen të pamundurit krimi merr 
krahë, ditët e para të vitit kanë 
qenë të mbushura me vrasje, djegie 
makinash, gjobvënie, kërcënime! 
Duhet shkulur me themel ky model 
qeverisje!”, shkroi Salianji. Gjykata 
e Krujes ka liruar sot nga burgu ish-
kreun e bandës së Durrësit, Endrit 
Dokle. Ai kishte marrë dënim me 
burgim të përjetshëm për krime 
të rënda të kryera në kuadër të të 
ashtuquajturës Banda e Durrësit. 
Dokle ishte i vetmi nga anëtarët 
e bandës së Durrësit i dënuar për-
jetësisht.

Vendimi

I dënuar me burg përjetë, Gjykata e 
Krujës liron, Endrit Dokle. Prokuroria 
e Krujës: Do të ankimojmë vendimin

Aktualitet

Kreu i GJKKO Sandër Simoni para KPK, 
ILDKP: E justifikon pasurinë, ka deklarim të saktë
Kreu i Gjykatës kundër Korrup-
sionit dhe Krimit të Organizuar, 
Sandër Simoni ka dalë para Vet-
tingut në seancën e parë dëgjimore 
në KPK. Mësohet se sipas ILD-
KPI Simoni e justifikon pasurinë, 
nuk ka fshehje të pasurisë dhe për 
më tepër e justifikon atë. Ka vetëm 
një mospërputhje në mobilim-
in e shtëpisë por ka bërë deklarim 
të saktë. Raporti i ILDKP konsta-
ton se ka deklarim të saktë, nuk ka 

fshehje, nuk ka deklarim të rremë, 
nuk ka konflikt interesi. Nga heti-
mi administrativ i thelluar rezulton 
se: -apartament 160 m2 në Tiranë, 
vlerë 6.5 mln lekë. Burim, kredi 
bankare dhe të ardhura nga pagat. 
Zrpp Tiranë ka konfirmuar pasurinë 
e mësipërme e blerë në vitin 2003-
2004. Komisioni ngrii dyshime për 
vleren e apartamentit dhe i kërkoi 
shoqërisë kontrata të tjera të së një-
jtës periudhë me qëllim krahasimin. 

Nga krahasimi me 5 kontrata doli 
se apartamenti ishte blerë me vlere 
më të ulët se të tjerët. Shpenzimet 
për mobilim apartamenti dhe cer-
emoni martesore në vitin 2007, ka 
pasur si burim kredi 700 mijë lekë, 
800 mijë lekë kursime dhe 400 
mijë lekë. Banka konfirmon kred-
inë, që tashmë është përfundu-
ar. Banka tjetër konfirmoj tërheq-
jen 800 mijë lekë. Për shumën 400 
mijë lekë, banka konfirmon tërheq-

jen e shumës. Shpenzimet e mo-
bilimit rezultojnë të jenë 1.4 mln 
lekë, kursime dhe dhuratë nga vël-
lai. Subjekti justifikon në burime të 
ligjshme shpenzimet për ceremon-
inë martesore. Duket se ka mospër-
puthje sa i përket mobilimit. Sub-
jekti ka pasur mundësi financiare 
për pasurinë. Në lidhje me konflikt 
interesi me administratorët e sho-
qërisë ndërtuese, nuk ka rezultuar 
asnjë konflikt interesi.

Endrit Dokle

Ervin Salianji

Sandër Simoni
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Një megaaksion është ndër-
marrë ditën e djeshme nga 
policia e Tiranës, pas tërmet-
it shkatërrimtar të 26 nën-

torit që shkaktoi vdekjen e 51 personave 
dhe shkatërrimin e mijëra objekteve. 
Mësohet se janë lëshuar nga Prokuroria 
rreth 40 urdhër-ndalime për ish-dre-
jtues vendorë dhe shefa urbanistike, 
por edhe ndërtues, ndërsa aksioni është 
shtrirë në Vore, Kashar dhe Farkë, zona 
ku dëmet nga tërmeti kanë qenë të kon-
siderueshme. Bëhet me dije se në pol-
ici është shoqëruar ish-shefi i Urbanis-
tikës në Bashkinë Vorë, L.Beta si dhe 
B.Plaku, ish-kreu i Komunës së Farkës, 
A.Harxhi dhe S.Maze (të dyja arkitekte). 
Po ashtu në polici është shoqëruar dhe 
B.Fuçia, ish-kreu i komunës Kashar. 
Kryesisht të shoqëruarit, me urdhër të 
prokurorisë së Tiranës, dyshohen të kenë 
falsifikuar dokumentet duke u akuzuar 
kështu për veprën penale të shpërdorimit 
të detyrës. Deri tani janë 27 arrestuar dhe 
vijon operacioni për arrestimin e per-
sonave të tjerë. Personat e akuzuar sipas 
prokurorisë kanë lejuar ndërtimin e disa 
godinave, kryesisht pallateve që kanë 
pësuar dëmtime të rënda nga tërmeti i 26 
nëntorit. Në listën e personave që pritet 
të shoqërohen janë zyrtarë e ish-zyrtarë 
dhe persona që kanë përfituar nga ndër-
timet e parregullta. Një numër i madh 
avokatësh ndodhen para Policisë së Ti-
ranës. Prokuroria e Tiranës pretendon 
se ka identifikuar godinat që jo vetëm 
janë ngritur me dokumente të parreg-
ullta por edhe është ndërhyrë. Kjo është 
goditja e dytë nga ana e institucionit të 
akuzës pas asaj që ndodhi në prokuror-
inë e Durrësit. Në Drejtorinë e Policisë 

së Tiranës, ndodhen edhe familjarët që 
duan të mësojnë për të afërmit e tyre të 
shoqëruar. Ata pretendojnë se prokuroria 
është nxituar. Operacioni vijon dhe është 
i shtrirë kryesisht në Vorë, në komunën 
e Kasharit dhe në komunën e Farkës. 
Konfirmohen 30 godina të dëmtuara, jo 
të gjitha të shpallura të pabanuara. Një 
hetim të çelur pas tërmetit ka edhe nga 
Prokuroria e Lezhës dhe prokuroria e 
Krujës. Prokuroria e Tiranës ka firmo-
sur urdhrat e parë të ndalimit, lidhur 
me pasojat e ardhura nga tërmeti trag-
jik i 26 nëntorit. Burime zyrtare thanë se 
janë firmosur 40 urdhër-ndalime, ndër-
sa aktualisht po zhvillohet ende aksioni 
në këto momente. Në mesin e të ndalu-
arave është Bardh Plaku, ish-kreu i Ko-

munës së Farkës. Burime zyrtare nga 
prokuroria thanë se zyrtarët dhe ish-zyr-
tarët dyshohen për shpërdorim detyre 
për ato godina që kanë pësuar dëmtime 
të rënda. Janë ndaluar dhe disa ndërtues. 

Emrat nuk janë bërë të ditura publikisht, 
pasi aksioni po vijon në këto momente. 
Fillimisht ishte prokuroria e Durrësit që 
ngriti akuza ndaj zyrtarëve dhe ish-zyr-
tarëve pas dëmeve nga tërmeti. Ata aku-
zohen jo vetëm për falsifikimin e do-
kumenteve, por ka pasur dhe raste të 
ndërhyrjeve në strukturë në këto godi-
na.Kujtojmë se rreth një muaj më 
parë një aksion i ngjashëm i zhvillua 
në Durrës, ku u arrestuan 18 persona, 
mes tyre zyrtarë dhe ndërtues. Tërmeti 
i 26 nëntorit përveç viktimave, shkak-
toi dëme të frikshme, ku qindra perso-
na u plagosën dhe mbetën pa shtëpi. 
Personat e shoqëruar ndodhen në am-
bientet e policisë së Tiranës. Emrat  e 
disa prej të ndaluarve

F.Plaku ish-kreu i Komunës Farkë, 
Besnik Fuçia, ish-kreu i Komunës 
Kashar, L.Beta, ish-kreu i Urbanistikës, 
Vorë, Stela Maze, arkitekte, A.Harxhi, 
arkitekte, M.Kushi, B.Halili, A.Dyrmi-
shi, V.Hoxholli, G.Çalliku, J .Ikonomi, 
Q. Gjergo, N.Shehi, E.Çina, A. Qehajaj, 
G.Shkalla, P.Fortuzi, Xh.Doda, R.Muça, 
H. Disha, A.Eski, F. Fejzo.

Durrës: Pallati u shemb me tritol, në 
sistem figuron i banueshëm

Mund të konsiderohet gafa e madhe 
e menaxhimit të situatës post tërmet në 
Durrës. Një pallat në Shkozet, i shembur 
me shpërthim të komanduar siç trego-
jnë  pamjet e 8 dhjetorit të vitit të kalu-
ar, për bashkinë është i banueshëm. Ndaj 
24 familjeve që jetonin aty u është mo-
huar bonusi i qirasë.

“Nuk e marrim sepse na thonë që 
pallati juaj është i banueshëm. Nuk 
kemi marrë asnjë gotë ujë” thane ban-
oret. Nënkryetari i bashkisë pranoi se 
ky është gabim njerëzor, pasi pallatet që 
shemben nuk futen në sistem. Ai sqa-
roi se këta banorë duhet të paraqiten 
pranë bashkisë më vertetimin e banim-
it për të përfituar bonusin. Por ky gabim 
në menaxhimin e informacionit mbi pal-
latet e shembura nga bashkia e Durrës, 
po u kushton rëndë banorëve që fillim-
isht thonë se humbën mundin e një jetë e 
tashmë kanë mbetur në rrugë të madhe. 
Pallati ku sot nuk më asnjë gjurme sipas 
banorëve ishte dëmtuar që pas tërmetit 
të 21 shtatorit, dhe për këtë ata akuzojnë 
bizneset që ndërhynë në katin e parë Por 
edhe pse iu ofrohet bonusi, ata kërkojnë 
që pallati tu rindërtohet aty ku ka qenë 
prej 40 vitesh.

Pasojat nga tërmeti

Megaaksion i policisë së Tiranës, 40 urdhër 
ndalime nga Prokuroria, 27 të arrestuar

Dritan Dajti doli nga burgu 
për vizitë, valë shkarkimesh 
në burgun e Peqinit dhe 
Drejtorinë Burgjeve
Drejtori i Burgut të Peqinit, Emin Shpata, drejtori i Pol-
icisë së Burgjeve Bardhyl Kaçorri janë liruar nga de-
tyra për shkelje të rënda, pasi janë përfshirë në dhënien 
e lejës për  Dritan Dajtit për vizitë mjekësore në Ti-
ranë. Po ashtu, ky veprim i ka kushtuar rëndë edhe dy 
punonjësve të tjerë, Andi Andoni mjek në burgun e Pe-
qinit dhe shefit të forcave operacionale në Drejtorinë e 
Përgjithshme të Burgjeve Ferit Mici. Po ashtu vërejtje 
me paralajmërim eshte marrë për mjeken e DPB Ermira 
Qirinxhi dhe inspektorin e IEVP Peqin, Mefat Shehu.

Gjykata kundër Korrupsionit dhe Krimit 
të Organizuar ka pranuar gjykim të shkur-
tuar për Gentjan Durakun, pjesë e grupit 
kriminal që grabiste banesa në Gjerma-
ni. ‘Skifteri’ nga Kukësi u arrestua në ko-
rrik të vitit të kaluar po në Kukës, dhe 
u gjetën disa sende të çmuara që beso-
hej se ishin rezultat i vjedhjeve të ndrys-
hme. Autoritetet gjermane kishin infor-
macione, që nga nëntori i vitit 2015 në 
zonën e Offenburgut, të një grupi krimi-
nal që kishte vjedhur disa banesave në ter-
ritorin e shtetit gjerman, pjesëtarët të të 
cilëve ishin shtetas shqiptar. “Pas heti-
meve rezultoi se shqiptarët Elton Koçiu, 
Ervis Dalipaj, Ismet Sulaj, Gentjan Du-
raku, në bashkëpunim me disa persona të 
tjerë, po shtetas shqiptar, kanë marrë pjesë 
në disa ngjarje, 50 vjedhje të banesave të 
shtetasve gjerman, të kryera gjatë viteve 
2015-2016 dhe 2017, të cilët kanë vepru-

ar në formën e grupit të strukturuar krim-
inal, duke e shtrirë aktivitetin kriminal të 
tyre në territorin e Republikës së Gjerman-
isë, për një kohë të gjatë, me një organ-
izim të tyre, duke bërë të mundur vjedh-
jen e sendeve të çmuara tek këto banesa, si 
orë, bizhuteri, pajisje komunikimi, metale 

të çmuara, automjete si dhe vlera mone-
tare që ndodheshin nëpër këto banesa. Një 
pjesë të vlerave monetare të përfituara, 
personat e lartpërmendur i kanë transferu-
ar nga Gjermania për tek familjet e tyre në 
Shqipëri,”- tha Prokuroria. Vlerat mone-
tare dhe materiale të përfituara nga vjedh-
ja e banesave të shtetasve gjerman, kanë 
qenë në shumën rreth 113 mijë euro. Pa-
ralelisht në Gjermani po zhvillohet proces 
penal edhe për anëtarët e tjerë të bandës, 
Elton Koçiu, Ervis Dalipaj, Ismet Sulaj, 
janë dënuar nga Gjykata e Landit Offen-
burg, Gjermani. Gentjan akuzohet se ka 
kryer veprat penale “Vjedhja’’, në bash-
këpunim në formën e posaçme të grupit 
të strukturuar kriminal, kur ka sjellë pa-
soja të rënda, “Grupi i strukturuar krimi-
nal” dhe “Kryerja e veprave penale nga or-
ganizata kriminale dhe grupi i strukturuar 
kriminal”.

Grabiti 50 banesa në Gjermani, “skifteri” 
nga Kukësi përfiton gjykim të shkurtuar

Aktualitet

Dritan Dajti

Foto ilustruese
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Më 8 maj, universitet 
publike do të zgjedhin 
drejtuesit e rinj. Data 
u njoftua sot nga mini-

strja e Arsimit, Besa Shahini përm-
es një prononcimi për mediat. Shahi-
ni e cila theksoi se fushata do të nisë 
sipas rregullores një muaj përpara. 
“Në maj, skadon mandati i drejtue-
sve të Universiteteve publike. Para 
pak kam firmosur urdhrin për da-
tën e zgjedhjeve për të gjitha stuktu-
rat e reja drejtuese dhe është data 
8 maj 2020. Fushata fillon 30 ditë 
para, pra në datën 9 prill. Universite-
tetet janë të detyruara të publikojnë 
dy muaj, pra 60 ditë para rregullo-
ren”- u shpreh Shahini, ndërsa ga-
rantoi se procesi do të jetë i mirë. 
Ajo u shpreh se zgjedhjet në univer-
sitetet publike duhet të prodhojnë 
drejtues të ri, në mënyrë që situata të 
mos jetë e bllokuar, ndërsa komentoi 
edhe pezullimin e rektorit të Univer-
sitetit të Tiranës, Mynyr Koni. Gja-
të fjalës së saj ajo tha se, tha se kan-
didatët që do marrin pjesë në këto 
zgjedhje duhet të jenë me integritet 
të lartë akademik, ndaj kërkoi nga 
këshillat e etikës që të kryejnë kon-
troll të titujve akademikë dhe grada-
ve shkencore. “Të bëjnë kontrollin 
e ligjshmërisë të marrjes së gradës 
shkencore dhe titullit akademik për 
të gjithë kandidatët, duke përfshirë 
këtu edhe kontrollin antiplagjiaturë 
të produkteve me të cilat kandidatët 
kanë fituar gradën dhe titullin akade-
mik.”-u shpreh Ministrja e Arsimit. 

Rihapen pas 5 vitesh doktoraturat
Gjatë fjalës së saj Shahni njoftoi 

se së shpejti do të rihapet cikli i 
tretë i studimeve, atyre doktora-
le. Për programet e reja universite-

tet duhet të aplikojnë pranë Mini-
strisë brenda datës 15 shkurt, ndërsa 
programet ekzistuese duhet të rior-
ganizohen sipas ligjit për arsimin e 
lartë. “Për përfitimin e gradës shken-
core Doktor kemi mbajtur të njëjtat 
kritere që kanë qenë në vendimin e 
mëparshëm të Këshillit të Ministra-
ve. Studenti duhet të botojë tre ar-
tikuj në revista shkencore me ndry-
shimin e vetëm që një nga këta 
artikuj duhet të jetë i botuar në re-
vista që kanë peshë në botën akade-
mike.”-u shpreh ajo. Ministrja u ndal 

edhe tek situata në Universitetin e 
Tiranës për të cilin akuzoi drejtuesit 
se refuzojnë të zbatojnë  ligjin dhe të 
bashkëpunojnë me njëri-tjetrin, duke 
krijuar vështirësi në funksionimin e 
këtij institucioni duke hequr tërësi-
sht përgjegjsitë që ka qeveria në li-
dhje mekëtë aspect. Më tej Shahini 
foli dhe për Pakti për Universitetin 
për të cilin tha se është pltësuar i gji-
thi, por faktet tregojnë të kundërtën, 
pasi janë vetë studentët ata që kanë 
denoncuar se asnjë pikë e atij pakti 
nuk është plotësuar.

Mesa duket edhe këtë vit arsi-
mi nuk do jetë në vëmendje të qe-
verisë pasi për shkak të tërmetit 
do shkurtohen fondet dhe për ar-
simin, ndërkohë që një nga pikat 
kryesore që kërkuan sudentët 
përgjatë protestave të vitit të ka-
luar ishte dhe rritja e buxhetit për 
arsimin. Kuvendi shkurtoi fon-
det e Ministrive dhe Sistemit të 
Drejtësisë dhe disa institucione-
ve të tjera në shumën e 23 milionë 
eurove, si pasojë e rishikimit të bu-
xhetit 2020, për llogari të mbuli-
mit të pasojave, që shkaktoi tërm-
eti. Sipas tabelave të institucioneve, 
shkurtimi më i madh i fondeve ës-
htë bërë për ministrinë e Arsimit 
dhe atë të Mbrojtjes. Fondet për ar-
simin u shkurtuan nga parashikimi 
fillestar më 2020 me 555 milionë 
lekë ose 4.5 milionë euro. Ndërsa 
për ministrinë e Mbrojtjes shkurti-
mi i fondeve ishte 790 milionë lekë 
ose 6.4 milionë euro. Përllogarit-
jet paraprake tregojnë së dëmet që 
ka krijuar tërmeti i 26 nëntorit në të 
gjithë vendin, tashmë i kanë kaluar 
700 milionë eurot, teksa shumë ba-
nesa në zonat e prekura nuk e kanë 
kaluar vlerësimin teknik, çka do 
të thotë se fatura do të rritet frik-
shëm në ditët në vijim.

Qeveria shkurtoi fondet për 
arsimin e lartë dhe në 2018-ën

Qeveria fondet për arsimin e lartë 
nuk i ka shkurtuar vetëm këtë vit për 
shkak të tërmetit, pasi dhe vitin e ka-
luar ka ndodhur e njëjta gjë.   Qeve-
ria shqiptare në rishikimin e buxhe-
tit për vitin 2019 shkurtoi  fondet për 
arsimin e lartë me 196 milionë lekë 
ose rreth 1,6 milionë euro, teksa fon-
di ishte 2.5 milionë euro më i ulet se i 
vitit 2018. Në buxhetin fillestar të vi-
tit 2019 për Ministrinë e Arsimit ishin 
miratuar 7.4 miliardë lekë, ndërsa me 
rishikimin e buxhetit që tashmë është 
botuar në fletoren zyrtare financimet 
për arsimin e lartë janë 7.2 miliar-
dë lekë ose rreth 200 milionë lekë më 
pak në fillim vit. Fondet e dedikuara 
për universitetin për vitin 2019 u pro-
gramuan në një nivel më të ulet se një 
vit më parë. Në aktin e dytë norma-
tiv të buxhetit 2018, fondet për arsi-
min e lartë ishin 7.5 miliardë lekë ose 
300 milionë lekë  (2.5 mln euro) më 
të larta se rishikimi i fundit i buxhe-
tit 2019. Nisur nga protestat e gjata të 
studentëve në dhjetor të vitit të kaluar 
qeveria shqiptare nëpërmjet një ni-
sme të cilësuar “Pakti për Universite-
tin” premtoi rritje fondesh për buxhe-
tin e universitetit megjithatë kjo gjë 
nuk ndodhi kurrë.

Qeveria shkurton sërish 
fondet për arsimin, këtë vit 
4.5 milionë euro më pak

Shkodra ka përkujtuar dje 14 janar-
in e 1990, ditën kur qindra qytetarë u 
ngritën për herë të parë kundër reg-
jimit komunist dhe tentuan të heqin  
një nga simbolet e tij, bustin e Stalin-
it. Por duket se dasitë politike kanë 
prekur edhe protagonistët e atyre 
ditëve dhe shoqatat antikomuniste. 
Sot ato kanë kujtuar të ndarë këtë 
ditë, ndërsa nuk kanë nguruar të he-
dhin akuza për përdorim politikë. 14 
janari i vitit 1990 do të mbahet mend 
si dita që shqiptarët “vranë frikën” 
dhe tentuan të heqin bustin e Stalin-
it në kryeqendrën e veriut. Por 30 vjet 

pas asaj ditë, protagonistët janë ndarë 
edhe në ceremonitë përkujtimore. Një 
grup iu përmbajt traditës. Me fjalime 
dhe mesazhe politike. I pranishëm në 
ceremoni, ish presidenti Bujar Nis-
hani, duke lartësuar këtë datë, nuk 
shmangu vendosjen e paraleleve mbi 
atë çfarë po kalon vendi. “Ikja nga 
mosbesimi se e nesërmja mund të jetë 
përsëri është një krim i madh, është 
një platformë e zezë.”-u shpreh Nis-
hani. Pala tjetër e përkujtuan revoltën 
aty ku nisi. Huana e Lec Kurti dhe 
Keti Koçi, nga sheshi ‘Nënë Tereza’ 
hodhen akuza për përdorim politik. 

E ideuar nga të dy rinj shkodranë, 
Rin Monajka dhe Dedë Kasneci, re-
voltës së parë anti komuniste iu bash-
kuan disa qindra qytetarë të shumtë të 
Shkodrës duke dhënë kështu një me-
sazh të qartë lirie e ndryshimi.

Ceremonitë e ndara
Për herë të parë në këto 30 përv-

jetorë, përkujtimi i demonstratës së 
14 janar 1990, është përkujtuar nga 
dy grupime. Çdo vit ishim mësuar 
që ceremonia përkujtimore, e organi-
zuar nga ideatorë e pjesëmarrës në në 
demonstratë, të mbahej në mjediset e 

hotel- turizëm “Rozafa”. Eddhe siv-
jet, kështu ka ndodhur, ku ishin të 
pranishëm edhe ish- deputetët e Qar-
kut Shkodër, kryebashkiakja Voltana 
Ademi, ish- presidenti Bujar Nishani, 
drejtues të PD dhe opozitës. Ndër-
kohë, jo më larg se 100 metër, një 
tjetër ceremoni, në qiell të hapur, aty 
ku me 14 janar 1990 ishte edhe bus-
ti i Stalinit që duhej të shembej para 
30 viteve nga protesta. Në historinë 
e vjetër por edhe të re të Shqipërisë, 
ka patur disa data, siç është 14 janari 
1990, që kanë bashkuar, por ditën e 
djeshme nuk ndodhi kështu. 

Shkodra përkujton “e ndarë” 14 janarin, revoltën që vrau frikën

Universitetet publike në 
fushatë, më 8 maj zgjedhjet 
për drejtuesit e rinj. Hapen 
pas 5 vitesh doktoraturat

Sociale

Qeveria

Studentë

Përkujtimi nga PD-ja

Përkujtimi nga PS-ja
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Presidenti Meta thirrje për dialog: Shpopullimi, 
“rreziku i vërtetë rus”që i kanoset Shqipërisë
Presidenti, Ilir Meta, ka ngrit-
ur sërish shqetësimin për rrezi-
kun që po i kanoset vendit nga 
shpopullimi. Referuar edhe zh-
villimeve të fundit, me pushimin 
e çështjes gjyqësore ndaj shefit 
të opozitës Lulzim Basha për lo-
bimin rus, Meta thotë se “rrezi-

ku i vërtetë rus” në Shqipëri është 
shpopullimi, ndaj ai përsërit edhe 
njëherë thirrjen ndaj klasës poli-
tike për dialog. “ Kambanat e 
alarmit po bien! Stop shpopullim-
it të Shqipërisë! Ky është “rrezi-
ku i vërtetë rus” që i kanoset ven-
dit! Kjo është sfida më madhore 

që kërkon urgjent dialog, zg-
jidhje, dhe kthimin e shpresës 
për të gjithë shqiptarët! 9 kus-
htet e Bundestagut janë harta e 
rrugës së Shqipërisë europiane! 
Koha është tani! Nuk mund të 
ketë Shqipëri pa shqiptarë!”-ka 
shkruar Meta.

Largimi i të rinjve, tendenca 
e çifteve për të bërë më pak 
fëmijë, pasiguria për të ardh-
men, të ardhurat e pakta të di-

sponueshme, politikat e paqëndrueshme 
si dhe ndryshimi i stilit të jetesës po e ja-
pin gjithnjë e më shumë efektin e tyre në 
tkurrjen e popullsisë duke sjellë atë që 
quhet dhe shpopullim i vendit.  

Projeksioni i OKB-së
Organizata e Kombeve të Bashkua-

ra (OKB), në projeksionet e saj për po-
pullsinë shqiptare ka rishikuar një ulje 
me 30-40% pritshmëritë se sa perso-
na do të mbeten në një vend deri në vi-
tin 2100. Zhvlerësimi i ndjeshëm ka 
ardhur brenda një viti (2019 kundre-
jt 2018) dhe është nxitur si nga rënia e 
normës së lindshmërive, ashtu dhe nga 
trendi i lartë i emigracionit. Në para-
shikimet e publikuara në vitin 2018, si-
pas variantit të lartë të parashikimit (me 
normë të lartë fertiliteti), popullsia e 
vendit në vitin 2100 pritej të mbetej në 
rreth 2.8 milionë persona, në një rënie 
të lehtë nga niveli aktual prej 2.87 mil-
ionë banorësh. Por, vetëm një vit më 
pas, në 2019-n, pritshmëria është ulur 
ndjeshëm edhe për variantin optimist. 
Në të gjitha rastet, edhe në varian-
tin optimist, – pra nëse merret një niv-
el zero emigracioni dhe ecuri normale 
e normave të fertilitetit-, në vitin 2100, 
Shqipëria nuk pritet që të ketë me 
shumë se 1.9 milionë banorë, ose 31% 
më pak se parashikimi i një viti më 
parë. Në variantin e mesëm, Shqipëria 
nuk pritet të ketë më shumë se 1 mil-
ionë banorë, nga 1.6 milionë banorë që 
ishte parashikimi në vitin 2018 për këtë 
skenar, me një ulje prej rreth 34%. Ri-
shikimi më i lartë është bërë për ske-
narin e ulët (normë të lartë emigra-
cionit dhe fertilitet të ulët), në bazë të 
së cilin, në Shqipëri në vitin 2100, si-
pas pritshmërive të departamentit të Di-
vizionit të Popullsisë të OKB-së, në 
Shqipëri nuk pritet që të mbeten më 
shumë se 512 mijë banorë. Më parë, 
pritshmëria ishte për 860 mijë banorë, 
pra parashikimi është ulur me 40%. 
Rënia e lindshmërisë (fertiliteti-nor-
ma bruto e lindjeve) dhe rifillimi i ciklit 

të emigracionit pritet që të tkurrin pop-
ullsinë në dekadat në vijim.

OKB: 38 persona në ditë 
emigruan në vitin 2019

Në një studim të publikuar para disa 
muajve po nga Organizata e Kombeve 
të Bashkuara u bë me dije se në një 
ditë, nga vendi largohen 38 emigrantë 
më shumë se sa ata që kthehen. Mesa-
tarisht, sipas këtyre të dhënave, emigra-
cioni neto në një muaj është 1140 perso-
na që largohen. Nga 1 janari deri më 4 
tetor 2019, popullsia e vendit tonë është 
pakësuar me 2500 persona sipas projek-
sioneve të zyrës së Kombeve të Bash-
kuara “Ëorld Population Revieë”. Ndër-
sa nga viti 2015, Shqipëria po përjeton 
një rritje të re të fenomenit të emigra-
cionit. Vetëm aplikimet për azil, në pesë 
vitet e fundit kanë arritur në rreth 200 
mijë, sipas të dhënave zyrtare nga Eu-
rostat, ndërsa ka dhe shumë të tjerë që 
ikin me kontrata pune, ose që thjesht 
largohen e nuk kthehen më. Largimi i 
popullsisë po bëhet problem për sipër-
marrjet, të cilat ankohen se nuk po gje-

jnë fuqi punëtore të specializuar. Në një 
sondazh të fundit, Instituti Shqiptar i 
SME-ve “SME Albania” gjeti se rreth 
61% e ndërmarrjeve kanë pasur punon-
jës të larguar për arsye emigracioni gjatë 
vitit 2019. Rënia e popullsisë, sidomos 
largimi i popullsisë në moshë pune pritet 
të japë efekte të rënda në të ardhmen, si 
në skemën e pensioneve, me krijimin e 
një shtrese të brishtë pa kujdesin e du-
hur, ashtu dhe në rënien e produktivitetit 
të sipërmarrjeve, me efekt në tendencën 
e pagave, investimeve të tyre e tak-
save që paguajnë, me pasoja afatgjata në 
ngadalësimin e ekonomisë së vendit.

Lindjet në janar-mars 2019, në 
minimumin historik

Ajo që vihet re në vendin tonë është 
dhe ulja drastike e nymrit të lindjeve. 
Kjo vjen si rezultat it ë ardhurave të pa-
kta dhe pamundësive ekonomikë që 
kanë ciftet e reja shqiptare për t’ju sig-
uruar fëmijëve një të ardhme të sig-
urt. Sipas të dhënave të INSTAT, num-
ri i lindjeve në tremujorin e parë të vitit 
2019 ishte 5,986, me një rënie prej 10% 

në raport me të njëjtën periudhë të një 
viti më parë. Të dhënat historike të IN-
STAT tregojnë se ky është tremujo-
ri me numrin më të ulët të lindjeve, i 
pas viteve ’90. Nga 12 qarqe të ven-
dit, 9 prej tyre pësuan rënie të numrit 
të lindjeve, në tremujorin e parë 2019, 
krahasuar me tremujorin e parë 2018. 
Rëniet më të mëdha në përqindje të lind-
jeve, gjatë kësaj periudhe u shënuan në 
Qarkun e Gjirokastrës me 21,8% dhe 
Qarkun e Shkodrës me 19,4%. Një rri-
tje në përqindje të lindjeve u regjistrua 
në qarqet Dibër me 16,1%, Korçë me 
1,3% dhe Kukës me 0,4%. Të dhëna të 
tjera të publikuara nga  INSTAT tregu-
an se gratë që jetojnë në Shqipëri vit pas 
viti po heqin dorë nga mëmësia, duke 
reduktuar në mënyrë drastike numrin e 
bebeve të sjella në jetë. Në vitin 2018 
ky fenomen u theksua edhe më shumë 
kur numri mesatar i fëmijëve të lindur 
nga një grua shënoi rekord historik. In-
deksi i fertilitetit ishte vetëm 1.37 fëmi-
jë për një grua nga 1.48 fëmijë  më 2017 
dhe nga 1.73 fëmijë për grua që ishte ky 
indeks në vitin 2014, sipas të dhënave 

të INSTAT.  Rënia me shpejtësi e num-
rit të lindjeve e ka çuar Shqipërinë nën 
normën e zëvendësimit e cila përllog-
aritet 2.1 fëmijë për grua. Gjithashtu 
Shqipëria e ka normën e lindshmërisë 
shumë poshtë indeksit global të ferti-
litetit i cili në vitin 2017 ishte 2.4 fëm-
ijë për grua sipas të dhënave të Bankës 
Botërore. Gratë shqiptare lindin gati 
50 për qind më pak fëmijë se mesatar-
ja globale. Nga  janari 2014 deri në ja-
nar të 2018 popullsia e Shqipërisë është 
zvogëluar mesatarisht me 0,16 % në vit. 
Si pasojë e këtyre zhvillimeve raportet 
e varësisë janë rritur për moshat e vjetra 
dhe janë ulur për ato të rejat. Raportet e 
varësisë llogariten duke krahasuar num-
rin e personave (të rinjtë 0-14 vjeç dhe/
ose të moshuarit 65+ vjeç) me pop-
ullsinë në moshë pune.

Përse emigrojnë shqiptarët
Në përgjithësi të rinjtë të cilët kanë kr-

ijuar familje të reja besojnë se nuk mund 
të krijojnë një jetesë normale dhe të ar-
rijnë një standard jetese pa të ardhura të 
cila në Shqipëri është shumë e vështirë 
ti fitosh. Papunësia, punësimi rastësor, 
të ardhurat e pakta për të paktën një prej 
partnerëve e detyron një familje që të 
largohet. Sipas statistikave të Bankës 
Botërore, Shqipëria renditet në vendin e 
fundit në rajon, për sa i përket nivelit të 
varfërisë. Papunësia në Shqipëri është ab-
solute, largohen për të gjetur një punë për 
të mbijetuar. Kushtet e jetesës, gjithash-
tu, konsiderohen si një faktor nxitës për 
emigrimin masiv që ka përfshirë vendin 
tonë vitet e fundit. Familjarët shqiptarë 
ankohen se familjet e tyre nuk jetojnë në 
një shtëpi siç duhet, duke qenë se nuk 
kanë të ardhura për ta përballuar. Të rinjtë 
shqiptarë diplomohen pa patur shpresë se 
do futen në tregun e punës, ata largohen 
kryesisht me idenë se do të stabilizojnë 
jetën jashtë vendit. Performanca e ekono-
misë dhe rënia e kërkesës për punë është 
gjithashtu një shkak i emigrimit dhe për 
ata të cilët janë të shkolluar ose e kanë 
një profesion.  Emigrimi është shndërru-
ar në një plagë të rëndë për shqiptarët, një 
dhimbje e madhe e cila duket se po lë pa-
soja negative të mëdha në ekonomi por 
dhe në rrafshin social.

Shifrat e OKB-së

Mbetemi me 512 mijë persona në vitin 2100,  
projeksionet e popullsisë shqiptare ulen me 30-40%

prin
to 

cm
yk

Presidenti Meta

Emigrantë
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Auditimi i KLSH: 
AKSHI, institucion me të 
meta dhe rreziqe serioze
Qeveria e ka cilësuar 

2020 si vitin e “revolu-
cionit digjital” të shër-
bimeve publike, duke 

deklaruar se janë rreth 470 apli-
kime të reja që ofrohen përmes 
platformës e-Albania. Gama e 
shërbimeve që ofrohen janë nga 
më formalet e të thjeshtat, e deri 
tek dokumentacionet më të kom-
plikuara me vulën digjitale. Num-
ri i lartë i shërbimeve të ofruara 
dhe mbulimi relativisht i kën-
aqshëm me akses në internet i 
popullsisë së vendit duhet ta bë-
jnë Shqipërinë një prej vendeve 
pararojë në rajon për ofrimin e 
shërbimeve për qytetarët online. 
Por, kjo është vetëm njëra anë e 
medaljes. 
Ana tjetër është shqetësimi i 
vazhdueshëm mbi sigurinë e in-
frastrukturës së shërbimeve on-
line që po ofrohet. Këtë shqetësim 

e ka ngritur edhe Kontrolli i Lartë 
i Shtetit pas auditimit të kryer në 
gjysmën e parë të 2018 në një se-
ktor delikat të Ministrisë së Fi-
nancave dhe Ekonomisë.
KLSH auditoi Njësinë e Te-
knologjisë së Informacionit të Ag-
jencisë Kombëtare të Shoqërisë 
së Informacionit të atashuar pranë 
Ministrisë së Financave. Grupi 
auditues, sipas raportit të KLSH-
së, ka verifikuar disa problemati-
ka serioze.

Mungesa e planeve
Së pari, KLSH thotë se te-

knologjia e informacionit zhvillo-
het pa një plan strategjik, pa pas-
qyrim të qartë të objektivave të 
Ministrisë së Financave lidhur me 
sigurinë institucionale dhe të in-
frastrukturës së teknologjisë së 
informacionit, me mungesë ob-
jektivash strategjikë për burimet 
njerëzore të strukturës së te-
knologjisë së informacionit dhe 
në kundërshtim me strategjinë 
kombëtare të zhvillimit të digji-
talizimit.

Profesionalizmi
Së dyti është gjetur mangë-

si dhe joprofesionalizëm në sta-
fin e kësaj njësie. “Në përbërje 
të organikës dhe strukturës së re 

të Ministrisë së Financave dhe të 
Ekonomisë nuk ka më punonjës/
specialistë të teknologjisë së in-
formacionit. Nga auditimit u kon-
statua se Drejtoria TIK aktual-
isht e ushtron aktivitetin e saj me 
9 punonjës, edhe pse struktura e 
miratuar është e përbërë nga 13 
punonjës. Duke u nisur nga rëndë-
sia specifike e Drejtorisë TIK në 
MFE konstatohen mungesa në staf 
në disa pozicione të rëndësishme 
të sektorëve të drejtorisë TIK, 
duke rritur riskun e mospërm-
bushjes së detyrave. Drejtoria TIK 
pranë MFE nuk kryen trajnime në 
fusha specifike dhe nuk ka vendo-
sur standarde të cilat do të çonin 
në rritjen profesionale dhe kuali-
fikimin e stafit të TI”, thekson më 
tej raporti.

Amatorizmi
KLSH thotë se nuk ka gjetur 

as një regjistër historik të menax-
himit të incidenteve, duke thek-
suar se rrisqet menaxhohen mbi 
bazë ngjarjesh, procedurat kry-
hen verbalisht, duke mos identi-
fikuar e analizuar me detaje llo-
jin e rriskut, për ta parandaluar 
përsëritjen e tij në të ardhmen. 
Jo vetëm kaq, audituesit e Kon-
trollit të Lartë të Shtetit kanë 
qenë edhe përplasje mes dy ven-
dimeve të Këshillit të Ministrave 
që bien ndesh me njëra tjetrën. 
KLSH thotë se VKM nr.352 e 
2016 për krijimin e bazës së të 
dhënave shtetërore të sistemit in-
formatik financiar të Qeverisë, bie 
ndesh me VKM nr.673 të 2017. 
Mes shkeljeve të tjera KLSH gjen 
se në sistemin informatik finan-
ciar të Qeverisë ka përdorues që 
e kanë përfunduar objektin për të 

cilin janë çelur, por që janë ende 
aktivë dhe përdorues me kreden-
cialet e të cilit aksesojnë disa per-
sona këtë sistem. “Ky fakt mbart 
një risk të lartë për ndërhyrje të 
paautorizuara në sistem duke mos 
lënë gjurmë mbi aktivitetin që 

kanë kryer. Useri FADMIN për-
doret nga disa punonjës, të cilët 
gjithashtu kanë userin e tyre, duke 
mos lënë gjurmë se cili punon-
jës ka kryer një veprim të caktuar 
me këtë user. Ky user ka 127 llo-
je të drejtash (atribute) në sistem, 
duke bërë që risku i përdorimit të 
tij nga shumë punonjës të jetë i 
lartë”, vëren KLSH.

Siguria
Sipas KLSH, siguria në sis-

temin informatik financiar qeveri-
tar, është lënë me “mirëbesim” në 
dorë të punonjësve që kanë akses 

Problematikat

Kuvendi shkurtoi fondet e Min-
istrive dhe Sistemit të Drejtësisë 
dhe disa institucioneve të tjera 
në shumën e 23 milionë eurove, 
si pasojë e rishikimit të buxhet-
it 2020, për llogari të mbulimit 
të pasojave, që shkaktoi tërmeti. 
Sipas tabelave të institucioneve, 
shkurtimi më i madh i fondeve 
është bërë për ministrinë e Ar-
simit dhe atë të Mbrojtjes. Fon-
det për arsimin u shkurtuan nga 

parashikimi fillestar më 2020 me 
555 milionë lekë ose 4.5 mil-
ionë euro. Ndërsa për ministrinë 
e Mbrojtjes shkurtimi i fondeve 
ishte 790 milionë lekë ose 6.4 
milionë euro.

Tek Ministria e Infrastrukturës 
u shkurtuan 285 milionë leke ose 
2.1 milionë euro, tek ministria e 
Brendshme u shkurtuan gjithash-
tu 2.1 milionë euro. Fondi shqiptar 
i Zhvillimin pas rishikimit të bux-

hetit 2020 do të ketë rreth 3 mil-
ionë uro më pak fonde.

Për Ministrinë e Shëndetësisë 
janë shkurtuar 0,6 për qind e fon-
deve ose 2.8 milionë euro. Në 
ministrinë e Arsimit janë shkurtu-
ar fondet për arsimin e 9-vjecar, 
atë të mesëm dhe programet për 
shkencën teksa është lënë i pa-
prekur fondi për arsimin e lartë.

Janë shkurtuar mbi 700 mijë 
euro fonde të prokurorisë dhe 

gjyqësorit, por janë lënë të pa-
prekur fondet për institucionet e 
reja të drejtësisë SPAK dhe KLP-
së. Përllogaritjet paraprake trego-
jnë së dëmet që ka krijuar tërmeti 
i 26 nëntorit në të gjithë vendin, 
tashmë i kanë kaluar 700 milionë 
eurot, teksa shumë banesa në zo-
nat e prekura nuk e kanë kaluar 
vlerësimin teknik, çka do të thotë 
se fatura do të rritet frikshëm në 
ditët në vijim.

Ministrive iu shkurtuan fondet për 23 milionë euro

Ekonomi

KLSH thotë se nuk 
ka gjetur as një reg-
jistër historik të 
menaxhimit të inci-
denteve, duke theksu-
ar se rrisqet menax-

hohen mbi bazë 
ngjarjesh, procedurat 
kryhen verbalisht, 
duke mos identifikuar 
e analizuar me detaje 
llojin e rriskut

Ky sistem, quajtur 
“SIFQ” është 
ngritur me anë të 
VKM-së numër 352 
të Këshillit të Min-
istrave, të marrë në 
maj të 2016

352

Nga auditimit u konstat-
ua se Drejtoria TIK aktu-
alisht e ushtron aktivite-
tin e saj me 9 punonjës, 
edhe pse struktura e 
miratuar është e përbërë 
nga 13 punonjës

13 godina e KLSH-së
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Këshilli Kombëtar i territorit (KKT) 
në mbledhjen e fundit ka miratuar leje 
të shumta ndërtimi dhe zhvillimi, ku 
mbizotërojnë lejet për hotele e fsha-
tra turistikë. Më poshtë lista e lejeve 
të miratuara: 

Leje Zhvillimi për objektin: “Park 
fotovoltaik”, me vendndodhje në 
Bashkinë Divjakë dhe Bashkinë Fier, 
me propozim të Ministrisë së In-
frasrukturës dhe Energjisë.

Leje Ndërtimi për objektin: 
“Rikonstruksion i ambienteve të 
Gjykatës për Krimet e Rënda dhe 
Prokurorisë për Krimet e Rënda, me 
qëllim krijimin e mjediseve të përsh-
tatshme të punës për Gjykatat kundër 
korrupsionit dhe krimit të organizuar 
dhe Prokurorinë e Posaçme”, Bash-
kia Tiranë, me zhvillues Ministrinë e 
Brendshme.

Leje Ndërtimi për objektin: 
“Rikonstruksion i Godinës së Arkivës 
Gjyqësore, Lundër”, me vendndodh-
je në Bashkinë Tiranë, me zhvillues 
Ministrinë e Drejtësisë.

Leje Ndërtimi Infrastrukture për 
objektin: “Mbyllja e venddepozitim-
it të mbetjeve të ngurta dhe ndërtimi 
i Eco-Park Durrës”, me vendndodh-
je në Bashkinë Durrës, me zhvillues 
Agjencinë Kombëtare të Ujësjellës 
Kanalizimeve dhe Infrastrukturës së 
Mbetjeve.

Leje Ndërtimi për objektin: 
“Rikonstruksion dhe shtesë i godinës 
A-B të Fakultetit të Ekonomisë”, me 
vendndodhje në Bashkinë Tiranë, me 
zhvillues Universitetin e Tiranës.

Leje Ndërtimi për objektin: 
“Rikonstruksion dhe shtesë zyrash në 
Godinën administrative të Agjencisë 
për Zhvillim Bujqësor dhe Rural”, me 
vendndodhje në Bashkinë Tiranë, me 
zhvillues Agjencinë për Zhvillim Bu-
jqësor dhe Rural.

Leje Ndërtimi për objektin: 
“Rikonstruksion dhe shtesë i god-
inës administrative të Drejtorisë 

Rajonale të Shërbimeve të Trans-
portit Rrugor Shkodër dhe ndërti-
mi i kapanonit të kontrollit të au-
tomjeteve”, me vendndodhje në 
Bashkinë Shkodër, me zhvillues 
Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbi-
meve të Transportit Rrugor.

Leje Ndërtimi për objektin: “God-
inë administrative e Drejtorisë Ra-
jonale të Shërbimeve të Transpor-
tit Rrugor Laç”, me vendndodhje në 
Bashkinë Kurbin, me zhvillues Dre-
jtorinë e Përgjithshme të Shërbimeve 
të Transportit Rrugor.

Leje Ndërtimi Infrastrukture për 
objektin: “Rikonstruksion i linjës së 
transmetimit të tensionit të lartë 110 
kv Laç 2-Ura e Matit-Skurraj si dhe 
ndërtimi i një linje të re”, me vend-
ndodhje në Bashkitë Kurbin, Lezhë 
dhe Mirditë, me zhvillues Operator-
in e Sistemit të Transmetimit (OST) 
sh.a.

Leje Zhvillimi për objektin: 
“Kompleks turistik rezidencial 
dhe hotelier Lura 5, Ishëm, Bash-
kia Durrës”, me zhvillues shoqërinë 
“Lura” sh.p.k.

Për miratimin e ndryshimeve në 
projekt gjatë ndërtimit për objektin: 
“Ndërtimi i “MK-Hotel Tirana”, me 
vendndodhje brenda kompleksit Tira-
na Business Park, Bashkia Vorë”, me 
subjekt zhvillues shoqërinë “Tirana 

Business Park” sh.p.k.
Për miratimin e Lejes për ndrys-

him funksioni dhe ndryshim projekti 
gjatë ndërtimit për objektin: “Ndërti-
mi i Kompleksit Turistik “41˚N19˚E”, 
në fshatin Shetaj, Komuna Ishëm, 
Qarku Durrës”, me subjekt zhvillues 
shoqërinë “MW Plan” sh.p.k.

Leje Ndërtimi për objektin: 
“Rikonstruksion dhe shtesë 1 kat 
banim”, me vendndodhje në Bash-
kinë Vau Dejës, me zhvillues Z. Ndoc 
Gjondrekaj. 

Leje Ndërtimi për objektin: “Ob-
jekt Industrial me strukturë metalike, 
me vendndodhje në Rrugën e Lumit, 
Bashkia Tiranë”, me zhvillues sho-
qërinë “Prespa Invest” sh.p.k.

Leje Ndërtimi për objektin: “God-
inë Industriale për përpunimin, mik-
simin dhe paketimin e frutave dhe 
rrënjëve 1, 2 dhe 3 kate, me vendn-
dodhje në Bashkinë Vorë”, me zhvil-
lues shoqërinë “capital Resources” 
sh.p.k.

Për shtyrjen e afatit të lejes së 
ndërtimit për objektin: “Depozita 
bregdetare me kapacitet 3×10000 m3 
për depozitim nafte dhe 1 x 2000m3 
për depozitim benzine”, me vendn-
dodhje në Parkun Energjitik dhe In-
dustrial Porto Romano, Bashkia Dur-
rës, me subjekt  zhvillues shoqërinë 
“Eroil” sh.a.

Ja lejet e reja të akorduara 
nga Këshilli Kombëtar i Territorit

Prej vitit 2013 deri në vitin 2019, 
periudha ndërmjet dy anketave të 
mëdha për studimin e ndërmarr-
jeve në Shqipëri të realizuara nga 
Banka Botërore, vihet re se cilësia 
e forcës së punës është kthyer në 
një shqetësim madhor për bizneset. 
Në vitin 2013 kur u krye anketa e 
parafundit cilësia arsimore e forcës 
së punës u rendit e fundit ndër 10 
problematikat kryesore që ishin 
shqetësuese në aktivitetin e sipër-
marrjeve në Shqipëri.

Në vitin 2019 cilësia arsimore e 
forcës së punës u rendit në vendin 
e tretë ndër dhjetë shqetësimet e 
klimës së biznesit në vendin tonë. 
Teksa zhvillimet teknologjike pos 
sjellin risi nga dita në ditë, bizne-

set shqiptare që ende e kanë të ba-
zuar aktivitetin tyre në krahun e lirë 
të punës po shohin vështirësi në in-
tegrimin e vlerave globale të ekon-
omisë së tregut. Teksa bizneset në 

Europë janë gjithnjë e më të orien-
tuara nga teknologjia dhe inovacio-
ni, Shqipëria shihet të jetë e fundit 
në këtë proces.

Produktiviteti i ulët në ekonomi 

po mban nën presion fitimet nga pa-
gat të punonjësve. Nga ana tjetër 
kjo situatë frenon drejtimet arsi-
more për të ardhmen. Për pasojë 
vendet e punës me vlerë të shtuar 
janë të limituara.

Oferta për punë drejtohet ak-
tualisht nga sektori fason dhe se-
ktori shërbimeve që ofrojnë paga 
minimale. Kjo oferte nuk stimulon 
cilësinë arsimore. Për bizneset që 
duan të drejtojnë aktivitetin e tyre 
drejt inovacionit cilësia arsimore 
forcës së punës është një problem 
i madh.

cilësia e forcës në punë në 
bizneset shqiptare në harkun ko-
hor të gjashtë viteve i ka ngjitur 7 
shkallë për keq. Përqindja e lartë e 

taksave, gjithashtu është kthyer në 
shqetësim madhor gjatë vitit 2019, 
ndryshe nga viti 2013.

Gjashtë vite më parë, përqindja 
e lartë e taksave renditej e gjashta 
ndër 10 problematikat kryesore të 
biznesit, por në vitin 2019 përqind-
ja e lartë e taksave shihet të jetë 
shqetësimi kryesor i biznesit. Në 
vendet e Rajonit të Europës Qen-
drore përqindja e lartë e taksave ishte 
më pak shqetësim.

Bizneset dhe institucionet që mer-
ren me zhvillimet demografike në 
vend hapin paralajmërime të errëta 
për forcën e punës. Krahas mungesës 
së aftësive, emigrimi i lartë dhe plak-
ja e popullsisë do të sjellë mangësi 
edhe për krah pune pas vitit 2020.

Banka Botërore: Shqipëria, probleme të mëdha me cilësinë e forcës punëtore

Ekonomi

në këtë sistem. Ky sistem, quaj-
tur “SIFQ” është ngritur me anë 
të VKM-së numër 352 të Këshil-
lit të Ministrave, të marrë në maj të 
2016. Në pikën dy të këtij vendimi 
përcaktohet se SIFQ-ja përmban: të 
dhëna të transaksioneve dhe balan-
cave financiare, lidhur me ekzeku-
timin e buxhetit të njësive të qever-
isjes së përgjithshme; të dhëna për 

kodifikimin dhe klasifikimin bux-
hetor e kontabël të të dhënave fi-
nanciare të qeverisë, në përputh-
je me bazën ligjore për financat 
publike; të dhëna referenciale për 
ndërveprimin dhe baza të dhënash 
të tjera; informacione të tjera 
plotësuese, për procese të punës së 
financave të shtetit; të dhëna për 
raporte financiare dhe statistika.



    E mërkurë, 15 janar 202012

 

CONTRACT AWARD NOTICE 

Employer: Albanian Development Fund (ADF) 
Project:Regional and Local Roads Connectivity Project (RLRCP) 
Contract title: “Reconstruction of the road Lekdush‐Bence‐Tepelene, Lot 2” 
Country: Albania 
Loan No.: IBRD loan 8850‐AL 
RFB No: RLRCP/1/1.10/2019 
Issued on: December 20, 2019 
 
I. The  selection  method  used:Request  for  Bids  (RFB)  as  specified  in  the  World  Bank’s 

“Procurement Regulations for IPF Borrowers” July 2016, as amended. 
II. The Bidders who submitted a Bid and the bid prices as read out and as evaluated: 

No.  Name of Bidder 
Bid price as read 

out 
(US$) VAT included 

Bid price as 
corrected (if any) 
(US$)VAT included 

1.  "Alb‐Star" shpk  2,770,587  2,770,587 

2.  JV  “Geci”  shpk&  “KAG  Asphalt  &Beton  Co” 
shpk  4,504,304   4,504,304  

3.  "GjokaKonstruksion" sha  2, 584,667   2, 584,667  
4.  "Gener 2" shpk  3,007,185   3,007,185  
5.  "Rawafed Al‐Torok Contracting Est" 2,835,000  2,835,000 
6.  "CemilOzgurInsaat Sanayi VeTicaret AS"  2,474,793   2,474,793  
7.  "Salillari" shpk  2,967,648   2,967,648  
8.  "G.P.G. Company" shpk  2,690,974   2,690,974  
9.  "PE‐VLA‐KU" shpk  4,164,885 4,164,885

10.  JV  "Alko‐Impex  General  Construction"& 
“Vega” shpk  ‐‐‐  ‐‐‐ 

11.  “Spiga” srl  ‐‐‐  ‐‐‐ 

12.  "MakimsanAsfaltTaahhutInsaat  Sanayi 
VeTicaret AS"  ‐‐‐  ‐‐‐ 

13.  “Eurokos holding” shpk  ‐‐‐  ‐‐‐ 
14.  "Alb Building" shpk  ‐‐‐ ‐‐‐ 

 
III. The Bidders whose Bids were rejected and the reasons therefor; 

1) JV "Alko‐Impex General Construction"& “Vega” shpk 
  ITB 18, ITB 19 Bid Security ‐  The criterion is not fulfilled.  
  The bidder has submitted a Bid Security from the Insurance Company “Atlantik” sha, which 

is not in compliance with the requirements. 
2) “Spiga” srl 
    ITB 18, ITB 19 Bid Security ‐  The criterion is not fulfilled.  
    The bidder has not submitted a Bid Security. 
3) "MakimsanAsfaltTaahhutInsaat Sanayi VeTicaret AS" 
    ITB 16.1.  Documents Comprising the Technical Proposal ‐  The criterion is not fulfilled. 

The submitted documents are inappropriate and incomplete, consisting in a single page or 
a  few pages with  a  very poor  text.   The  submitted documents do not demonstrate  the 

 
adequacy of the Bidders’ proposal to meet the work’s requirements and the completion 
time. 

    ITB 11.2 (h)  Additional  documents.  The  criterion  is  not  fulfilled.  The  submitted 
documents are  inappropriate and  incomplete, consisting  in a single page or a  few pages 
with a very poor text.   The submitted documents do not demonstrate the compliance of 
the Bidders’ proposal with the procurement documents requirement. 

    3.2  Average Annual Construction Turnover. The criterion  is not fulfilled. The bidder has 
the following annual TO:  
2014     12.484.562 US$ 
2015     4.974.554 US$ 
2016     14.941 US$ 
2017     676.975 US$ 
2018    10.213.825 US$ 
And an average TO of 3.425.749 US$. 
Note: The Figures as per the submitted form 3.1 do not correspond to (i.e. are higher than) 
the Annual Balance Sheet (ABS), therefore, the Annual TO criteria is not fulfilled. 

4) “Eurokos holding” shpk 
1.2  Conflict of Interest ‐  The criterion is not fulfilled. The bidder has not submitted the 
Letter of Bid. 
1.3  Bank  Eligibility  ‐    The  criterion  is  not  fulfilled.  The  bidder  has  not  submitted  the 
Letter of Bid. 
2.2  Suspension  Based  on  Execution  of  Bid/Proposal  Securing  Declaration  by  the 
Employer ‐  The criterion is not fulfilled. The bidder has not submitted the Letter of Bid. 
4.2 (a)  Specific Construction Experience. The criterion is not fulfilled. 
The bidder has submitted the following contracts: 
1.  “Wind  power  farm  main  and  secondary  access  roads,  platform  foundation, 
landscape  rehabilitation”.  The  contract  commenced  on  6/2016  and was  completed  on 
5/2019. The value of the works is 5.445.325 US$. 
2.  “Widening of the national road M9, section Sllatine ‐ Gjurgjice, lot 1, division C”. The 
contract commenced on 07/2009and was completed on 05/2015. The value of the works 
is $ 6'316'611. The  relevant amount  for  the  considered period,  i.e.  for  the  last 5 years, 
starting 1st January 2014 and according the relevant share of 83.07% is 1,194,787 US$. 
This Contract doesn’t fulfil the criteria due to the period of execution. 

5) "Alb Building" shpk 
4.2 (a)  Specific Construction Experience. The criterion is not fulfilled. 
The bidder has submitted the following contracts: 
1.  “Reconstruction  of  the  road  "FusheKruje  ‐  Thumane”.  The  contract  commenced  on 

10/2012 and was completed on 5/2019. The value of the works is 5,687,492 US$.  
2.  “Protection  and  adjustments  of  the  down  area  of  dam  on HPP  Koman”  The  contract 

commenced on 6/2016  and was  completed on 1/2018. The  value of  the works,  as  JV 
member with 90%of share is calculated to 6,262,355.70 US$ 

  This Contract  is not considered as similar due to the different complexity, construction 
method,  and  technology.  It  is  not  a  road  construction  work  rather  is  about  a  dam 
protection works mainly earthworks and gabion walls.  

3.  The  two  other  submitted  contracts  (Contract  No.  804616  Construction  of  Tirana 
Northern Boulevard and relevant civil works and Construction of Road Qukes‐ QafePlloç) 
have not been considered due to the fact that the Bidder is not a prime contractor of JV 
member, rather a sub‐contractor. 

4.2 (a)  Specific Construction Experience. The criterion is not fulfilled. 
i.  Earthworks completed during 2016 in the volume of 106,681 m3. 
ii.  Sub base and base Works: completed during 2018 in the volume of 27,442 m3  
iii.  Asphalt Works: completed during 2018 in the volume of 17,068 ton  
iv.  Concrete works completed during 2017 in the volume of 31,778 m3 
Note: The Contracts which the Bidder is a sub‐contractor have not been considered. 

 
IV. The  Bidder  submitting  the  successful  Bid:  "CemilOzgurInsaat  Sanayi  VeTicaret  AS".Adr. 

AhlatibelMahallesi, Incek Mehmet Selim KirazBulvarii, No. 1, Çankaya, Ankara, Turkey 
V. The Contract price: 2,474,793 US$ (VAT included). 
VI. The duration and summary scope of the contract:The construction period is 12 months. The 

Project consists of the reconstruction of the road segment Bënç  ‐ Lekdush. The alignment of 
the Bënç  ‐ Lekdush  road  lies  in  the  south‐western part of Albania,  in  the Kurvelesh area of 
Vlora district.  It  links one after another the villages  from Bënç to Lekdush. The existing road 
passes on a hilly terrain and the actual road conditions are poor. There are no structures, the 
width of  the  road goes  from 3  to 4 m and  there are no escarpments protection. No  safety 
measurements are present on site and the travelling speed is below 10 km/h. 
The new road foresees the construction of all new structures, widening of the road body up 
to 6.5 m, construction of road layers including asphalts, installation of vertical and horizontal 
signalization. The new road will increase travelling safety and speed and reduce cost. 

VII. Successful Bidder’s Beneficial Ownership Disclosure Form  
 

The image part w ith relationship ID rId9 was not found in the file.

Nga Zef Mazi

Ballkani gjithmonë ka qenë një gadishull ku 
janë përplasur qytetërimet. Sipas Hunting-
ton-it, “qytetërim është një entitet klultu-
ror”. Ai identifikoi tetë qytetërime të tillë, një 

prej të cilëve është ai sllavo-ortodoks. Qytetërimet 
ndryshojnë nga njeri tjetri nga historia, gjuha, kul-
tura, traditat dhe, mbi të gjitha, nga feja. Hunting-
ton-i argumentonte se “cdo qytetërim kishte dhe ka 
një shtet kryesor, qëndror, si mbrojtës”. Historikisht 
Rusia ka qenë dhe është mbrojtjësi i qytetërimit sl-
lavo-ortodoks. Gadishulli i Ballkanit dhe rajoni i Ev-
ropës jug-lindore kanë qenë historikisht zona ku ka 
qenë dhe është përqëndruar politika e jashtme e Ru-
sisë, zona e influencave kulturore dhe e përcapjeve 
të saj për te përhapur solidaritetin orthodox dhe sl-
lav. Kjo ka qenë një konstante e përherëshme e jetës 
publike ruse, ashtu vazhdon edhe sot. Ky fakt nuk 
është dicka e re, ai nuk duhet të habisë askend. Eshtë 
e njohur se pasi humbi Luftën e Madhe të Krimesë 
në vitet 1853-1856, influencat kulturore ruse në ra-
jonin e Evropës jug-lindore u shtuan për disa arsye: 
së pari, për të mposhtur rivalitetin (romako-kato-
lik) të Habsburgëve, së dyti, për të përhapur idenë e 
pan-sllavizmit në atë pjesë të Evropës. Në thelb, Lufta 
e Madhe e Krimesë ishte, si të thuash, luftë britanike 
kundër Rusise për të arritur që t’i vinte “stop” fitoreve 

të tjera të mundëshme të Rusise ndaj Perandorisë 
Osmane. Pas asaj lufte, për Rusine u bë e qartë se 
armiqtë e saj ishin Fuqitë e Mëdha të Evropës Perën-
dimore, vecanërisht Mbretëria e Bashkuar. Kujtoj se 
marrëveshja e fundit politiko-ushtarake midis Ru-
sisë dhe Mbretërise të Bashkuar u nënshkrua në vitin 
1907, vetem pasi arritën të ndanin sferat e influencës 
në Persi (Irani sot). (Konventa ruso-britanike mbi 
Persinë e vitit 1907 e ndau Persinë ne seksionin 
verior, nën influencën ruse, në pjesën neutrale 
në qendër, dhe në seksionin jugor, nën influen-
cen britanike.) Zor të thuhet sot sesa vite të tjera 
mund të duhen para se të mund të shohë përsëri 
dritë një marrëveshje tjetër e asaj natyre midis kë-
tyre dy vendeve!

Rritja e ndjenjave pan-sllave mbi bazën e orig-
jinës sllave, të gjuhës të përbashkët paleosllave, e 
ngulitur vecanerisht mbi ndjenja emocionale të clir-
imit të popujve sllavë të jugut nga zgjedha otomane, 
u nxit deri në egzagjerim ne Rusi nga rivalliteti poli-
tiko-ekonomik ndërmjet Rusisë, nga njera ane, dhe 
Monarkisë të Habsburgëve dhe Perandorisë gjer-
mane, nga ana tjetër. Tre kanë qenë interesat thel-
bësore ruse ne gadishullin e Ballkanit dhe Evropen 
jug-lindore: 1) strategjike, 2) kulturore, dhe 3) fe-
tare. Nga pikëpamja strategjike, diplomacia ruse 
gjithmonë e ka konsideruar Ballkanin dhe Evro-
pen jug-lindore si rajone të domosdoshme, jetike, 
për sigurinë e shtetit rus dhe, mbi të gjitha, për sta-

bilitetin e kufijve të shtetit rus. Nuk është i panjohur 
synimi rus për të pasur kufi të leverdisshëm në Be-
sarabi (sot Republika e Moldavisë), si dhe për të ush-
truar kontroll mbi ngushticat e Bosfor-it dhe Dar-
danele-ve. Të dyja këto ngushtica morën rëndësi 
të madhe për zhvillimin tregtar dhe ekonomik dhe 
për projektet gjeopolitike të Rusisë, vecanerisht për 
transportin e mbi-prodhimit të grurit nga Ukraina e 
sotme, ose nga Rusia e Vogël, sic edhe njihej atëhere, 
drejt tregjeve botërore.

Ngushticat e Bosfori-t dhe Dardanele-ve janë 
bërë kësisoj pjesë e “zonës të sigurisë” të Rusisë, si 
ekonomikisht ashtu edhe politikisht. Preokupimi 
thelbësor rus ka qenë, së pari, të ruhej kalimi, apo 
tranziti i lirë, përmes ngushticës të Bosforit në Detin 
Mesdhe dhe, njëkohësisht, së dyti, të bllokohej ek-
spansioni i Fuqive të Mëdha Evropiane, vecanërisht 
i Austro-Hungarisë dhe Gjermanisë, në këtë rajon, 
kryesisht në pjesën lindore të tij. Po të kihen parasysh 
interesat ruse në Ballkan dhe në Evropën jug-lindore, 
cka erdhi falë agjitacionit dhe propagandës pan-sl-
lave ruse, Rusia ia doli me sukses që, nga viti 1870 
e këtej, të krijonte dhe të zhvillonte me tëj intere-
sat e saj të forta ndaj fateve të sllavëve të Ballkan-
it dhe të krishterëve ortodoksë të Evropës jug-lin-
dore. Mbështetur në mitin e solidaritetit sllav dhe, se 
pari, në reciprocitetin ortodoks sllav, cka ngjalli nd-
jenja të forta etnike, fetare dhe kulturore nder pop-
ullsitë ortodokse sllave (por jo ndër sllavët katolikë të 

romakë – të Kishës të Romës), nga fundi i shekullit 
19-të pan-sllavizmi u bë një ndër forcat dominuese 
shtytëse të politikës ruse në Ballkan dhe në Evropën 
jug-lindore. Miti i solidaritetit dhe vëllazërisë sllave 
pati ndikim të konsiderueshëm në shumë intelek-
tualë. Ai gjeti mbështetje në qarqet zyrtare në Rusi, 
Serbi, Mal te Zi dhe Bullgari, sidomos pasi Rusia arri-
ti të clirojë bullgarët në vitin 1878. Gjatë gjithë kohës 
Rusia cariste u përpoq që t’i pajtonte kombet sllave 
që ndodheshin në konflikt, vecanërisht ata të besim-
it të krishterë ortodoks, për hir të idealeve pan-sllave 
të solidaritetit, reciprocitetit dhe vëllazërise nder-
mjet sllavëve. Si shembull i qartë i ndikimit të pan-sl-
lavizmit rus mund të shërbejë konflikti serbo-bullgar 
(1912-1915) mbi Cështjen Maqedone. Rusia arriti të 
bëhej, si të thuash, krijuesja e traktatit serbo-bullgar 
të vitit 1912. Për më tepër, ajo u njoh edhe si arbitër 
në konfliktin diplomatik midis Serbisë dhe Bullgarisë 
për fatet e Maqedonisë gjatë Luftrave Ballkanike.

Ne atë rast politika ruse e Ballkanit ishte real-
isht pan-sllave, sepse Shen Petersburgu (qyteti) don-
te që të kënaqeshin pretendimet territoriale të të 
dyja palëve përmes negociatave dhe përmes një 
marrveshje diplomatike midis Sofies dhe Beogra-
dit. Prandaj, kur Austro-Hungaria i shpalli luftë Ser-
bisë (23 korrik 1914), të gjithë shtetet anëtare të 
Antantes, përfshirë Rusinë, i bënë presion Serbisë 
që t’i jepte kompensim territorial Bullgarisë (Varda-
rin e Maqedonisë) për të siguruar futjen e Bullgarise 

në luftë kundër Fuqive Qëndrore. Ashtu si në rastin 
e Traktatit të Fshehte të Londrës të vitit 1915, të cilit 
iu corr maska duke u bërë publike nga Franz Jozefi (i 
Austrisë) po atë vit përmes botimit në Gazetën Ëiener 
Zeitung, Serbisë iu premtuan koncensione territori-
ale në ato zona të Ballkanit Perëndimor të populluar 
nga serbët etnikë që jetonin në Monarkine Dyshtete-
she (në Bosnjë- Hercegovine, Sllavoni dhe Dalmac-
inë e Jugut). Nga ana e tyre, rusët i bënë premtime të 
mëdha Serbisë, por Serbia nuk i mori parasysh prem-
timet dhe propozimet ruse dhe, si pasojë, humbi 25 
% të popullsisë të saj gjatë Luftës të Parë Botërore, 
humbi 50 % të industrisë dhe, cka ishte më e rëndë-
sishmja, humbi shtetësine e saj; u krijua një Jugosl-
lavi anti-serbe, pa lidhje të forta, në fakt, sic do dilte 
më vonë, shkatërruese, me kroatë dhe sllovenë ka-
tolikë që nga serbët dhe rusët shiheshin si “kolona 
e peste” e Vatikanit, pa pasur nevojë të përmendim 
dhe të shtojmë këtu kombësinë shqiptare dhe tro-
jet e saj në Ballkan. Ajo qe vihet re sot, apo levizjet e 
ndryshme gjeo-politike ne kete zone nga Rusia, 
siç duket qarte nga veshtrim i shkurter historik, 
nuk eshte as e re, as nuk duhet te shihet apo te 
merret si dicka e habitshme. Ajo eshte thjeshtë 
vijimësi interesash.

*Ish Ambasador i RSH prane Agjensise 
Nderkombetare te Energjise Berthamore dhe 
ish-Asistent Special per Strategjine i Drejtorit 

te Pergjithshen te kesaj agjensie
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Politika ruse dhe Ballkani, historia që tregon më mirë realitetin
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Forca e punës kthehet në problem madhor 
për bizneset, mungesë për shkak të emigrimit

Shifrat e OKB-së

Një javë më parë, nëpërmjet një 
materiali propagandistik të shpërn-
darë në media dhe rrjete sociale, 
kryetari i bashkisë së Tiranës, Erion 
Veliaj paralajmëroi zhvendosjen e 
stacioneve të autobusëve interur-
banë të jugut dhe veriut në një ter-
minal të ri të përkohshëm në zonën 
e kthesës së Kamzës. Terminali i ri 
i autobusëve interurban filloi zyr-
tarisht punë të dielën, kur Bash-
kia e Tiranës vendosi të bashko-
jë në një stacion të vetëm autobusët  
dhe furgonat e linjave të veriut dhe 
të jugut, të cilët më parë ndalonin 
në terminale të veçanta në zonën e 
ish-Doganës së Tiranës. Zhvendos-
ja e terminalit të autobusëve të Ti-
ranës drejt Kamzës ka sjellë pakën-
aqësi nga pasagjerët dhe punonjësit 
e linjave interurbane të autobusëve, 
pakënaqësi e cila vihet re sidomos 

tek pasagjerët të cilëve u duhet të 
udhëtojnë çdo ditë drejt kryeqyteti. 
“Deri tani e bënim dhe me këmbë 
rrugën deri tek terminali…ndërsa 
tani na është dyfishuar edhe koha 
edhe kosto…është tepër larg për t’u 
bërë në këmbë, kështu që na duhet 
të përllogarisim kohën që do mbe-

temi në trafik nëse marrim urba-
nin, si edhe lekët që na duhen çdo 
ditë,” u shpreh për BalkanËeb një 
studente, e cila ishte ulur në auto-
busin e Fushë-Krujës dhe priste për 
t’u kthyer në shtëpi. Ata që e bëjnë 
këtë itinerar çdo ditë të javës shpre-
hen se nuk u leverdis ky ndryshim 
i lokacionit pasi është tepër larg 
nga qendra e kryeqytetit, ku kanë 
dhe shkollën. Në këtë fillim vitit 
bashkia e Tiranës ka filluar zba-
timin e projektit të Unazës së Mad-
he, duke boshatisur kështu akset e 
zonës së Astirit dhe ish-Doganës, 
ku ishin vendosur më parë termina-
let përkatëse të linjave interurbane 
të jugut dhe të veriut. Terminali i ri 
do t’iu shërbejë 43 linjave interur-
bane të zonës së jugut dhe 20 lin-
jave të zonës së veriut. Për të arritur 
në këtë terminal nëpërmjet lin-

jave të transportit urban duhet afër-
sisht rreth 25 minuta nga qendra 
– duke përshirë këtu trafikun e rën-
duar gjatë ditëve të javës. Disa nga 
shoferët u shprehën se ky termi-
nal është më i përshtatshëm për lin-
jat e Veriut, dhe se nuk është aspak 
me leverdi për linjën e Durrësit apo 
ato të Jugut Përdoruesit kryesorë të 
terminalit të autobusëve, shoferët 
shprehen tepër të revoltuar ne lidh-
je me mungesën e tualeteve dhe të 
ujit. Duke i paraprirë të gjitha kë-
tyre ankesave, kryebashkiaku i Ti-
ranës, ka kërkuar bashkëpunimin 
dhe mirëkuptimin e qytetarëve në 
ditët e para të transferimit të ter-
minalit dhe shtoi se puna nuk do të 
ndalet këtu, por do të ketë dhe një 
harmonizim të këtij terminali me 
terminalin e trenit për Rinas apo 
Durrës.

Pasagjerët ankohen për zhvendosjen e terminalit 
të autobusëve: Na është dyfishuar koha dhe kostot

Ditën e djeshme Organ-
izata e Kombeve të 
Bashkuara publikoi shi-
frat alarmante përsa i 

përket shpopullimit të vendit dhe 
pasojat duket se po i vuan dhe biz-
nesi.  Prej vitit 2013 deri në vi-
tin 2019, periudha ndërmjet dy an-
ketave të mëdha për studimin e 
ndërmarrjeve në Shqipëri të reali-
zuara nga Banka Botërore, vihet re 
se cilësia e forcës së punës është 
kthyer në një shqetësim madhor 
për bizneset. Në vitin 2013 kur u 
krye anketa e parafundit cilësia ar-
simore e forcës së punës u rendit e 
fundit ndër 10 problematikat krye-
sore që ishin shqetësuese në aktiv-
itetin e sipërmarrjeve në Shqipëri. 
Në vitin 2019 cilësia arsimore e 
forcës së punës u rendit në vendin 
e tretë ndër dhjetë shqetësimet e 
klimës së biznesit në vendin tonë. 
Teksa zhvillimet teknologjike pos 
sjellin risi nga dita në ditë, bizne-
set shqiptare që ende e kanë të ba-
zuar aktivitetin tyre në krahun e lirë 
të punës po shohin vështirësi në in-
tegrimin e vlerave globale të ekon-
omisë së tregut. Teksa bizneset në 
Europë janë gjithnjë e më të orien-
tuara nga teknologjia dhe inovacio-
ni, Shqipëria shihet të jetë e fundit 
në këtë proces. Produktiviteti i ulët 
në ekonomi po mban nën presion fi-
timet nga pagat të punonjësve. Nga 
ana tjetër kjo situatë frenon drejti-
met arsimore për të ardhmen. Për 
pasojë vendet e punës me vlerë të 

shtuar janë të limituara. Oferta për 
punë drejtohet aktualisht nga sekto-
ri fason dhe sektori shërbimeve që 
ofrojnë paga minimale. Kjo oferte 
nuk stimulon cilësinë arsimore. Për 
bizneset që duan të drejtojnë aktivi-
tetin e tyre drejt inovacionit cilësia 
arsimore forcës së punës është një 
problem i madh. cilësia e forcës në 
punë në bizneset shqiptare në har-
kun kohor të gjashtë viteve i ka 
ngjitur 7 shkallë për keq. Bizneset 
dhe institucionet që merren me zh-
villimet demografike në vend hapin 
paralajmërime të errëta për forcën 

e punës. Krahas mungesës së aftës-
ive, emigrimi i lartë dhe plakja e 
popullsisë do të sjellë mangësi edhe 
për krah pune pas vitit 2020.

Studimi: 61% e ndërmarrjeve 
raportojnë se u kanë ikur pu-
nonjësit në emigracion

Pasojat e emigracionit po i 
vuajnë dhe ndërmarrjet në Shqi-
përi të cilat sipas një studimi të pu-
blikuar dy ditë më parë kanë rapor-
tuar se u kanë ikur shumë punonjës 
në emigrim. Instituti Shqiptar i 
SME-ve “SME Albania”, i cili zh-

villoi një studim mbi performan-
cën e sipërmarrjeve të vogla dhe 
të mesme (SME) në vendin tonë, 
për periudhën Janar – Shtator 2019 
ku u intervistuan 500 ndërmarr-
je në sektorët e shrbimee, prodhim, 
agropërpunum, shitje shumicë e pa-
kicë, IcT, artizanat. Largimi i po-
pullatës dhe mungesa e theksuar e 
stafi ishte gjithashtu një ndër pro-
blematikat kryesore me të cilat janë 
hapsur bizneset, pasi Rrreth 61% e 
ndërmarrjeve kanë pasur punonjës 
të larguar për arsye emigracioni 
gjatë vitit 2019. 

Çahet tubacioni 
te Ali Demi, 
përmbyten 
garazhet e 3 
pallateve
Banorët e zonës së Ali Demit janë 
përballur dje me një skenë aspak të 
zakontë, ku si pasojë e çarjes së tu-
bacioneve, uji ka dalë furishëm në 
sipërfaqe. Bëhet fjalë për rrugën 
Idriz Dollaku. Uji ka shpërthyer 
nga tubacionet dhe ka dalë në for-
mën e një shatërvani, duke përmb-
ytur edhe rrugën. Si pasojë e çarjes 
së tubacioneve të ujit të pijshëm 
janë përmbytur garazhet e tre palla-
teve në këtë rrugë.

Të dhënat e reja 
për ngrohjen e 
globit, alarmante
Oqeanet në Tokë patën një rritje re-
kord të temperaturave vitin e shkuar, 
ndërkohë që rritja globale vijon të 
përshpejtohet. Sipas shkencëtarëve, 
shkalla e ngrohjes me të cilën po për-
ballen oqeanet përgjatë 25 viteve të 
fundit është ekuivalente me energjinë 
e prodhuar nga 3.6 miliardë bom-
ba atomike. Ndryshimet klimatike 
kanë sjellë rritje të shpejtë të temper-
aturës së ajrit në sipërfaqen e globit 
që prej 1950s, ndërsa 2016-ta mban 
rekordin si viti më i nxehtë. Një stu-
dim i ri mbi impaktin e ngrohjes së 
oqeaneve zbuloi se ujërat në 2019-n 
ishin më të ngrohtët të regjistruar ndon-
jëherë më parë në historinë e njerëzim-
it, duke u rritur me 0.075 mbi mesa-
taren e 1981-2010. Shkencëtarët thonë 
se oqeanet pasqyrojnë më së miri ngro-
hjen e globit, pasi thithin më shumë 
se 90 përqind të nxehtësisë së tepër që 
ndodhet në Tokë. “Kjo matje e ngro-
hjes së oqeaneve është e pakundërsh-
tueshme dhe është provë e mëtejshme 
që tregon për ngrohjen globale”, tha 
Lijing cheng, drejtues i studimit të 
publikuar Advances In Atmospher-
ic Sciences. Për t’u rritur deri në këtë 
nivel, oqeani duhet të ketë thithur 
228,000,000,000,000,000,000,000 
xhaul energji. “Po, në fakt janë 
shumë zero. Sasia e nxehtësisë që u 
kemi futur oqeaneve në botë përg-
jatë 25 viteve të fundit është e baraz-
vlefshme me 3.6 miliardë shpërthime 
të bombave atomike Hiroshima“, 
tha Profesori cheng. Duke anali-
zuar të dhënat me metodat e reja 
për t’i krahasuar me trendet e ngro-
hjes të shtrirë në kohë deri në 1950, 
shkencëtarët zbuluan se 5 vitet e fun-
dit kanë qenë më të ngrohtat, të reg-
jistruar ndonjëherë më parë. “Ngro-
hja globale është reale dhe po 
përkeqësohet. Dhe kjo është vetëm 
maja e ajsbergut, për atë që po vjen. 
Fatmirësisht mund të bëjmë diçka për 
këtë. Mund ta përdorim energjinë më 
me zgjuarsi dhe mund të diversifiko-
jmë burimet tona të energjisë. Ne kemi 
pushtetin për ta reduktuar këtë prob-
lem”, shprehet profesori John Abra-
ham, bashkëautor në studimin në fjalë.

Sociale

Biznes
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Sektori i Dekriminalizim-
it në Prokurorinë e Përg-
jithshme nis verifikimin 
për gjurmët e gishtave të 

kreut të Bashkisë së Mallakas-
trës, Qerim Ismailajt. Organi i 
akuzës mësohet se i ka drejtu-
ar një kërkesë kryebashkiakut, 
ndërsa gjurmët e gishtave fillim-
isht do ti merren nga ADISA. Po 
kështu Prokuroria e Përgjithshme 
i është drejtuar me një kërkesë 
KQZ, ku i kërkon ti vihet në dis-
pozicion formulari i dekriminal-
izimit i plotësuar nga kryebashki-
aku socialist. Ish-deputeti i PD-së, 
Enkelejd Alibeaj, i ftuar në Abc 
News”, foli në lidhje me verifi-
kimet që PD po bën për të gjithë 
kryebashkiakët në vend. Sipas tij, 
indiciet se këta persona janë të 
inkriminuar, vijnë nga publiku, 
ku më pas kalon në filtra të tjerë 
verifikimesh. Alibeaj tha se krye-
bashkiaku i Mallakastrës, përpara 
1 muaji e gjysmë, ka shkuar vetë 
në Greqi për të tërhequr dosjen 
penale. “Ne kemi realisht të 60 
kryebashkiakësh, nga verifikimet 
e para rezulton deri tani janë rreth 
15 që kemi dyshime të arsyeshme 
se janë të inkriminuar”- u  shpreh 
Alibeaj 

E ndërsa i është drejtuar py-
etja se cilat janë 15 të dyshuar-
it ish-deputeti i PD-së theksoi se 
“Ata që kanë dalë tashmë. Çdo 
aksion politik i yni është dhe ba-
zohet në verifikime të hollë-
sishme. Por ne këto të dhëna që 
kemi do të duhet ti analizojmë më 
hollësisht me legjislacionin ven-
das. Indiciet shenjat e para vijnë 
nga publiku. Ne në mënyrë zyr-
tare e fillojmë verifikimin për të 

60 bashkitë, për të gjithë të zg-
jedhurit. Verifikimet bëhen në 
mënyrë private, zyrtare por edhe 
në mënyrë diplomatike me aq sa 
kemi mundësi. Pastaj bëhet dhe 
aksioni ligjor në përfundim. Më 
tej ai vijoi duke pohuar se Në ras-
tin e Vaut të Dejës dokumenta-
cioni i marrë nga ana jonë është 
autentik, por megjithatë do të du-
het të verifikohet në rrugë zyr-
tare, dërguar prokurorisë së përg-
jithshme. Po çfarë ka ndodhur? 
Që prokuroria e përgjithshme të 
marrë dokumentacionin në Itali, 
zyrtarisht dokumentacioni kalon 
nëpërmjet ministrisë së Drejtësisë 
shqiptare dhe asaj italiane.

 Por çfarë ka bërë Ministr-
ja shqiptare e drejtësisë Etil-
da Gjonaj? Këto dokumentac-
ione i mban në sirtar prej 1 muaj 
e gjysmë deri më tani, kjo përbën 
shkelje ligjore penale, e them këtë 
pasi ky proces duhet të kishte për-
funduar tashmë. Në rastin e krye-
bashkiakut të Mallakastrës, nuk 
ndodh asnjëherë që të mos dijë 
gjë. “Ai e di, për këtë mund të 
them se 1 muaj e gjysmë më parë 
ka shkuar vetë në Greqi për të 
tërhequr dosjen penale, por po të 
flasim me terma ligjor nëse rezu-
lton se je i dënuar qoftë edhe në 
mungesë dhe nuk është deklaruar 
në formularin e dekriminalizimit, 

shkarkohesh nga detyra. Mos di-
jenia mund të përdoret në një sit-
uatë tjetër”-përfundoi Enkeled 
Alibeaj. Partia Demokratike ka 
denoncuar se Ismailaj është dënu-
ar nga gjykata greke, dënim të ci-
lin nuk e ka shënuar në formular-
in e dekriminalizimit. Sekretarit të 
Përgjithshëm të Partisë Demokra-
tike, Gazment Bardhi, publikoi 
dokumentin grek ku kryebashkia-
ku i Mallakastrës, Qerim Ismailaj 
figuron se është dënuar në Greqi 
me 3 vjet burg. Bëhet fjalë për një 
dokument vërtetimi me nr. Pro-
tokolli 405 të Prokurorisë pranë 
Gjykatës së Shkallës së Parë 
Athinë, ku Qerim Ismailaj, rezul-
ton i dënuar me 3 vjet burgim nga 
Gjykata e Kios, më datë 25 Shkurt 
2000. Ai është dënuar për kryer-
jen e veprimeve të dhunshme, pla-
gosje (rrahje) dhe nuk e ka vuajtur 
dënimin për shkak të mosgjetjes 
në territorin grek. Ky është de-
noncimi i katërt i PD-së për krye-
bashkiakët e PS-së, pas Valdrin 
Pjetrit të Shkodrës që u largua nga 
detyra, pasi i doli dënimi në Itali, 
Agim Kajmakut të Vorës që i doli 
dënimi në Greqi, dhe të Mark Ba-
banit krybashkiak i Vaut të De-
jës. Pas marrjesë së kallzimeve 
nga Partia Demokratike sektori i 
dekriminalizmit ne prokurorinë e 
përgjithshme ka nisur verifikimet 
duke dërguar leter-porosi au-
toriteteve te shteteve nga preten-
dohet se është marrë denimi duke 
kryer verifikimet përkatëtese. Për 
dy raste janë vërtetuar pretendi-
met e PD-së dhe ka nisur procedi-
mi për falsifikim ndërsa per krye-
bashkiakun e Vaut të Dejës ende 
nuk ka ardhur konfirmimi.

“Hetimet për kryebashkiakët”

Prokuroria i kërkon gjurmët e gishtave 
dhe formularin e Ismailajt. Alibeaj: 
Shkoi në Greqi për të tërhequr dosjen!

Aktualitet

Kryebashkiakët e PS me rekorde kriminale, 
deputeti socialist: Mësojmë duke u rrëzuar
Partia Demokratike deri më 
tani ka gjetur 4 kryetarë bashk-
ish me të shkuar kriminale, ku 
dy prej tyre kanë rënë, konkret-
isht Valdrin Pjetri i Shkodrës dhe 
Agim Kajmaku i Vorës. Sakaq 
kanë nisur verifikimet e proku-
rorisë për Qerim Ismailajn e Mal-
lakastrës dhe Mark Babanin e 
Vaut të Dejës. Po kështu PD-ja ka 
deklaruar se ka në listë edhe 15 

kryebashkiakë të tjerë. Sekretari 
Organizativ i PS, Arben Pëllumbi, 
pranon se PS-ja nuk ka vendosur 
filtrat e duhur për kandidatët e saj, 
duke u shprehur se “kemi mësu-
ar duke u rrëzuar”. ”Duhet të kup-
tojnë se ligji nuk pengon vetëm 
zyrtarët me rekorde kriminale, 
por edhe ata që janë të përfshirë. 
Ne e dimë historinë e Shqipërinë, 
me raste për kalim kufiri të palig-

jshëm, apo me raste të personave 
që nuk kanë qenë në dijeni për 
hetimet e kryera jashtë. Pra lig-
ji nuk e njeh injorancën. Qëndri-
mi ynë politik është se PS nuk 
mbron askënd, përpara proble-
meve penale secili duhet të për-
ballet vetë”,-tha Pëllumbi. I py-
etur se përse nuk i kapni ju vetë 
përpara se ti denoncojë PD ai u 
përgjigj se: Ky është një proces që 

mëson duke ecur. Ne jemi në pro-
cesin e zgjedhjeve në parti, dhe për 
delegatët e kryetarët e kemi veb-
dosur si kusht të plotësohet formu-
lari vetëdeklarimit. Pra siç thotë ajo 
shprehja, ”duke pësuar, duke mësu-
ar”. PS nuk është shërbim sekret, 
nuk i kontrollojmë dot nëse e kanë 
plotësuar qartë formularin ndaj syn-
ojmë ta forcojmë ligjin për ata që 
plotësojnë formularin gabim. Arben Pëllumbi

Qerim Ismailaj

Enkelejd Alibeaj
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Shpëtim Kovaçi, vëllai i 
Brunilda Sadushi (Kovaçit), 
prostitutës shqiptare që u 
gjet e masakruar në pyllin 

francez, ka tentuar sërish vetëvras-
jen brenda ambienteve të Bur-
gut të Beratit, ku është duke vua-
jtur dënimin. Shpëtim Kovaçi ka 
pirë një sasi të konsiderueshme “de-
tergjenti” dhe, pasi është pikasur 
nga rojet e shërbimit në dhomën e 
tij, është transportuar në gjendje të 
rëndë drejt Repartit të Urgjencës në 
Spitalin Rajonal të Beratit. Mjekët e 
këtij spitali kanë deklaruar se i bur-
gosuri Kovaçi ka mbërritur në kohë 
dhe, pas një lavazhoje stomaku 
dhe medikamenteve të marra, është 
jashtë rrezikut për jetën. Burime të 
besueshme brenda burgut të Beratit 
konfirmuan  se Shpëtim Kovaçi 
ka rënë në një gjendje depresio-
ni të thellë, pasi mësoi për vdekjen 
e motrës së tij, 37-vjeçares Bruni-
lda Sadushi (Kovaçi), që u gjet e 
vrarë dhe e djegur në një pyll në 
Francë, ditën e Krishtlindjeve. Si-
pas të njëjtave burime, Kovaçi ka 
deklaruar pas vdekjes së motrës 

se ajo ishte e vetmja në familje që 
kujdesej për të gjithë dhe që dër-
gonte lekë për t’u ushqyer. I bur-
gosuri Shpëtim Kovaçi ka tentu-
ar vetëvrasjen brenda ambienteve 
të Burgut të Beratit edhe disa ditë 
më parë, më 11 janar, duke prerë 
damarët e qafës me briskun e rro-
jës, në shenjë revolte se nuk u le-
jua të merrte pjesë atë ditë në fu-
neralin e së motrës, Brunildës. Ky 
nuk është rasti i parë kur të burgo-
surit në Burgun e Beratit tentojnë 
vetëvrasjen me mënyra nga më të 
ndryshmet. Ngjarjet janë mësu-
ar në të gjitha rastet nga burimet 
brenda burgut, pasi vetë drejtuesit 
e këtij institucioni janë përpjekur 
t’i mbajnë gjithmonë të fshehta 
ngjarjet e tilla, që kanë përfundu-
ar në disa raste edhe me vdekje. 
32-vjeçari Shpëtim Kovaçi është 
dënuar për “vrasje”, 8-vite më 
parë. Disa ditë pas vrasjes, ka 
mbërritur pranë familjes në Be-
rat, trupi i pajetë i 37-vjeçares 
Brunilda Kovaçi, e cila u gjet e 
masakruar në një pyll të Francës. 
Mësohet se pasi u dha lamtumira 

në shtëpinë e nënës së saj, në orën 
14:00 trupi i pajetë i 37-vjeçares 
u përcoll për në banesën e fundit 
më 11 janar .Nëna e vajzës, Fatime 
Kovaçi dhe familjarët e saj kanë 
deklaruar se, nuk i ndihmoi askush 
për sjelljen e trupit të pajetë të va-
jzës nga Franca në Shqipëri. Ata 
pohojnë se, janë kredhur në borx-
he për marrjen e trupit të Brunildës, 
ndërkohë që djalin e saj 3-vjeçar, 
Leonardon, nuk kanë mundur dot 
ta marrin në Shqipëri sepse nuk i 
ka lejuar shteti francez, për shkak 
të mungesës së dokumentacionit të 
plotë. Fatimeja, mes lotësh, kërkoi 
nga shteti edhe ardhjen e 2 djemve 
që ka në burg për të marrë pjesë në 
funeralin e motrës së tyre të vetme, 
për të cilët bëri edhe kërkesë pranë 
IEPV-së Berat por askush nuk ia 
solli. Ishte pikërisht data 25 dhjetor 
kur nëna e një djali 3 vjeç, u gjet 
e vrarë në një park në Mougins të 
Francës. Trupi i gruas shqiptare, që 
mendohet se ka qenë prostitutë, u 
gjet pjesërisht i djegur dhe i zhve-
shur, ndërkohë që autori, një klient, 
ka pranuar krimin.

Kronikë

Mimoza Saliaj nuk e ka marrë ende 
veten pas ngjarjes në të cilën është 
përfshirë djali i saj Luis “vrasja me 
paramendim” kryer në bashkëpunim 
me dy shokë të saj të Drita Salia-
jt, krim i ndodhur më 5 janar të 2020 
në fshatin Gjerbës të Mallakastrës. 
Ata kishin shkuar në shtëpinë e gru-
as për të blerë hashash. Por atmosfera 
bëhet edhe më e rëndë pas publikim-
it në media të kërkesës së prokuror-
isë në seancën për caktimin e masës 
së sigurisë për Luisin, Sindin dhe Er-
visin. Në dokumentin e prokurorisë në 
rrëfimin që Sindi Saliaj ka bërë përpa-
ra hetuesve shkruhet se ka parë Ervin 
Zotaj të kryejë marrëdhënie seksuale 
me Dritën. Kjo akuzë e ka tronditur 
Mimozën e cila thotë se Luisi nuk do 
ta bënte kurrë një gjë të tillë, ndërsa 
sa i takon përfshirjes së tij në vrasjen 
e rëndë thotë se do të marrë dënimin e 
merituar. “Nuk jam dakord për fjalën 
e rëndë kohët e fundit. Luisi e kishte 
nënë Dritën dhe nuk e bënte kur-
rë këtë. Eshtë shumë fjalë e rëndë për 
Luisin. 

Përdhunimi? 
“Këtë nuk e besoj. Sa për të tjerat 

Luisi të flasë të thotë të vërtetën. Drita 
e ka rritur djalin tim. Ne kemi shkuar 
dhe ardhur me të.   Ndërsa sa i takon 
përfshirjes së tij në vrasjen e rëndë, 
thotë se do të marrë dënimin e merit-
uar para drejtësisë ku e ka dorëzuar. 
“Drejtësia të vihet në vend të mar-
rë atë që meriton” Dëshmi e Sin-
dit nuk pranohet as nga Ervini dhe as 
nga Luisi. Ndërkohë që Prokuroria 
nuk ka ngritur ende asnjë akuzë tjetër 
vetëm atë të vrasjes me paramendim 
në bashkëpunim të parashikuar nga 
neni 78/2 e 25 i Kodit Penal Po ash-
tu, policia nuk raportoi as për gjur-
më të lëndës narkotike në banesën e 
51-vjeçares që jetonte e vetme. Pa-
varësisht këtyre detajeve të dala nga 
dosja, duket se ngjarja ende është e 
mbuluar me mister. 

Deshmia e Sindi Saliajt
“Ne bisede e siper i ka thene te 

linte aty makinen e tij e te merrte ate 

te Ervis Zotaj, pasi do te shkonin te 
merrnin hashash tek shtepia e Drita 
Saliaj.Pas kesaj kane shkuar tek bane-
sa e kesaj te fundit, ku sipas tij, Lu-
isi i ka thene qe te mos hynte bren-
da pasi kishte pak pune. Ka pritur 
jashte nderkohe qe Ervin Zotaj e Luis 
Saliaj, kane qene brenda duke pire 
kafe me shtetasen Drita Saliaj. Pas 
rreth 20 minutash e ka thirrur Lui-
si, e eshte futur brenda, ku Drita i ka 
dhene nje gote raki. Gjate kohes qe po 
pinte goten e rakise Luisi, eshte ngri-
tur me pretendimin se do shkonte ne 
tualet por ne te vertete eshte futur ne 
dhomen tjeter, e ka dale prej andej 
me nje pako hashash. Kete te fundit 
e ka lene tek pragu i deres e eshte fu-
tur perseri ne kuzhine. Pas kesaj Luisi 
ka kerkuar qe hashashin ta blinte me 
50 Euro, ndersa Drita thoshte me 200 
Euro. Nderkohe Luisi i ka thene qe 
te dilte jashte e ta priste tek makina. 
Kur ka dale jashte ka degjuar te ber-
titurat e Drites. Eshte afruar tek dri-
tarja dhe ka pare qe Ervisi i ka hequr 
me dhune pantallonat Drites e pas ke-
saj ka kryer marrdhenie seksuale me 
te. Nderkohe qe Ervisi kryente marrd-
henie seksuale, Luisi ka dale jashte ku 
ka gjetur dy litare me te cilet e kane 
lidhur Driten.Pas kesaj Ervisi dhe Lu-
isi i kane futur ne goje nje shall dhe e 
kane nxjerre jashte duke e mbajtur ne 
krahe dhe e kane çuar tek makina e 
Ervisit. Makinen e ka drejtuar ai, e Er-
visi ka qendruar me Driten ne sedil-
jen e paseme, ndersa Luisi ne sedi-
jen e pare te pasagjerit.Pasi jane nisur 
Luisi i ka thene te ecte shpejte ne dre-
jtim te rezervuarit. Rreth ores 03:00, 
te dates 05.01.2020, kane mbritur tek 
rezervuari, ku Luisi dhe Ervisi e kane 
zbritur nga makina dhe e kane hedhur 
menjehere ne uje.Pas kesaj jane kthy-
er ne Gjerbes ku ka marre makinen e 
tij dhe eshte larguar per ne banesen e 
vet, ndersa Ervisi e Luisi kane shkuar 
perseri tek banesa e Drita Saliaj.Ne 
monentin e ndarjes ata e kane porosi-
tur qe te mos tregonte per gjithça ndo-
dhi.Ne banese ka mbritur rreth ores 
04:30, date 05.01.2020, e ate dite nuk 
ka dale nga shtepia.

Nëna e Luisit e tronditur 
flet pas lajmit se kunata 
e saj, Drita, u përdhunua 
para vrasjes: Jo e vërtetë

 Mjekët e këtij spitali kanë deklaruar se i burgosuri Kovaçi ka 
mbërritur në kohë dhe, pas një lavazhoje stomaku dhe medikamenteve 
të marra, është jashtë rrezikut për jetën. Burime të besueshme brenda 
burgut të Beratit konfirmuan  se Shpëtim Kovaçi ka rënë në një gjendje 
depresioni të thellë, pasi mësoi për vdekjen e motrës së tij

I vranë motrën prostitutë 
në Francë, vëllai i 
burgosur tenton për 
herë të dytë vetëvrasjen

Pas ngjarjes së rëndë
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Fjalëkryqi i “Standard-it”

Fjalëkryqi pa skemë

HORIZONTALE
1. Goya që qe piktor. 
  -Kështu fillon kalimi. 
  -Dyshe pa kufij.
  -Duhet realizuar.
2. Tregojnë marrëdhënie. 
  -Inicialete Banderas. 
  -Një “O” greke. 
3. Eshtë diletant. 
  -Zakonisht bëhen me tre-
hapësh nën tabelë. 
4. Është qymezi. 

  -Luajnë ndeshjen për tro-
feun. 
  -Një pjesë e afeksionit. 
5. Teket e një sendi. 
  -Ishin prijësit e çetave. 
  -Diana këngëtare. 
  -Ekstreme në litar.
6. Në krye të kuventit. 
  -Një artist si Besim Ze-
kthi.
  -Fillojnë natën. 
  -Bëjnë keca.

7. Totem pa ekstreme.  
  -Dybala futbollisti. 
  -Rubinstein që që 
balerinë. 
  -Janë krahë zogu.
8. Lexohen në pentagram. 
  -Kapiteni i Nautilus. 
  -I paharruari Shyti i 
skenës dhe ekranit. 
  -Shkruhen në ekran.  
9. Të fundit në tender. 
  -Ishte shpata për harakiri. 

  -Kushn është… është 
kundër. 
  -Gjysmë gatimi.
10. I famshëm ai Orient 
Express. 
  -Titulli i Byron. 
  -Është I Madh e I vogël në 
një festë fetare myslimane. 
11. Fitohet nga çiklisti. 
  -Duhet veaditur. 
  -Janë hekuri e giza. 
  -Një fazë gjumi. 

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

Duhet të nxini 46 kuti

HORIZONTALE
1-Janë me para në bankë
4-Në hyrjte të ambientit
6-Frolich e Marlene Die-
trich
10-Një Baba me 40 hajdutë
13-Janë të lartë ata prelatë
15-Fund tuneli
16-Agjenci Ekonomike 
Milaneze
19-Beckett dramaturg
23-Një Patriot që fluturon
24-Lagen të parat
25-Bëjnë larva me ar

26-Janë të paralizuar
29-Qe iniciatori i Lojrave 
Olimpike Moderne
31-Fillojnë makinacionet
32-Mund të bëhet me stilin 
fosbury
33-Një pjesë  minimale
34-Ndiqet nga inspektori 
Juve
35-Eshtë epokë
36-Qytet zviceran
39-Në hyrje të sallës
40-Ente prodhuese Auto-
nome

41-Ekstreme për tuhaf
43-Kufizojnë një vend
44-Me neutronet formojnë 
bërthamën
46-Mund të lihen për ku-
jtim
48-Eshtë edhe ajo... mistral
50-Janë komshinj 
51-Eshtë i patndershmi, 
horri
53-Kërkohen në sintoni të 
tilla
56-Rodrigues e.. fado-s
58-Janë flokët e... kalit

59-Ofiçina e Mjeteve të 
Tregtisë
61-Jacques i Monsieur 
Hulot
62-Derisa janë në bisht
64-Tase që zhyste
65-Bëhet për zakon
66-Eshtë Çatia e botës. 
67-Një mbret në... savanë
68-Dikur ishte Lokomotiva 
në... fushë

VERTIKALE
1-Qyteti ku u vra John 

Kennedy
2-Qe profet i famshëm
3-Në hyrje të pistës.
4-capone famëkeq
5-Markë cigareje
6-Një bimë në..  trung
7-Ishin për të peshuar dikur
8-Një pjesë e letërsisë
9-Një kapo kozak
11-Eshtë pluhuri si... Dash
12-Një aeroplan rus
14-Një pije... tradicionale e jona
16-Film i Ridley Scott
17-Fshihet nga... gënjeshtarët
18-Udhëtari i një... Milioni
19-Janë kriminelë gjaksorë
20-Një felin  shtëpie
21-Paul poet
22-Shkaktohet nga bacili i Hansen
26-Eshtë edhe ajo gjenealogjike
27-Gjysma e getove
28-Jermi pa çifte
29-Paksa bëhet me as

30-I kërkon poeti
31-Eshtë popull i... tellallit
33-U braktis nga Helena
34-Fillojnë faljen
36-Eshtë... e tretë me vendet e pazh-
villuara
37-Janë grimca  me bërthama.
38-Një mbrojtje në basketboll
39-Eshët e athët e agrumëve
42-Mund të jetë françeskan
44-Mund të jetë... orkestrale
45-Fund dhjetori
46-Një çerdhe... zogu
47-Mezi kalojnë në... pritje
49-Një ftohtësi e akullt
50-Gjuan në kufij
52-Një pjesë e medaljeve
53-Pak stabilitet. 
54-Inicialet e Turgeniev
55-Nafta e... Shell
57-Pak akademike
60-Fillojnë mpirjen
63-Janë në qendër

Zbavitje

12. Është i panjohur por 
monument. 
  -Janë të drejtë në 
skuadër. 
  -Kush di… s’mbytet.
  -Është djaloshi.

VERTIKALE
1. Janë çarje në parti. 
2. Juan… Jimenez që 
qe poet.  
  -Fernando bomber 
spanjoll.
3. Janë në amulli, të 
plogët.
  -Gjysma e etheve.
 4. Një mund të jetë pro-
teste. 
  -Janë mballoma.
5. Benedetto që qe 
filozof italian. 
  -Kufizojnë pushimet.
  -I kanë të ndryshme ti-
pat.
6. Litra pa kufij.

  -Fillojnë vallen.
  -Mbyllin  një sirtar.
7. Gjashtë.. italiane. 
  -Qytet bë Lituani.
8. Kufizojnë cepat.  
  -Mund të hidhen te 
kiromanti.
9. Është trupi i...amba-
sadorit.
10. Mund të jenë komu-
nikuese.
  -Të fundit në stacion.
  -Kështu fillon men-
dimi.
  -Derisa mbarojnë.
11. Është fodulli.
  -Parker regjisor.
12. Qe filozofi që 
dashuronte Heloizën.
 13. Gjysmë rinore.
  -Jepen me sirena të 
tilla
14. Sun, që qe babai i 
Kinës moderne. 
 -Mund të jenë dh-

jamore.
15. Në fund të vitit.
  -Një mund të skadojë.
 16. Jay Simpson i The 
Simpsons. 
  -International Bank 
Account Number.
17. Janë për mësimin e 
gjuhës.
  - Një përgjigje në ce-
lular.
18. … stop  në box.
  -Kërkohen për 
rrugëdalje.
19. Laik kur s’është ai.
  -Një zyzë në komo.
20. Dobroshi aktore.
  -Kreshniku i vole-
jbollit.
21. Kështu fillon norma.
  -Është me dy faqe.
  -Me të bëjnë metër
22. Ndërmjet latinëve.
  -Është i mirë me shokë 
shumë.

 Përgjigjja e fjalëkryqit të kaluar

 Përgjigjja e fjalëkryqit të kaluar

cMyK

PRINTO ME NgjyRA CMyK prin
to 

cm
yk
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