
Zhvillimet politike të ditëve të fundit 
janë dëshmia më e freskët se Kush-

tetuta, themeli i shtetit, stabilitetit dhe 
demokracisë te ne po kthehet sërish në 
“mollë sherri” ...
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Policia, operacion 
kundër Çapjave në 
Elbasan. 8 veta në 

pranga për korrupsion 

Opozita thërret 
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qershor: Mbrohemi 
me çdo mjet e çmim 
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PRESIDENTI PARALAJMERON SHPERNDARJEN E PARLAMENTIT, ÇON LETER NE KQZ 
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Raportuesi për Shqipërinë në 
Parlamentin Gjerman, Manuel 

Sarrazin, (Të Gjelbrit) mendon se 
Shqipëria e meriton çeljen e negoci-
atave, katër ...

Nga MANUEL SARRAZIN 

Në Shqipëri po bëhet 
luftë për pushtet 

Dje
 “Deutsche Welle” në
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Nga JORGJI KOTE

Themeli i shtetit, 
apo i sherrnajës politike? 

Opinioni
 Ditësi

MES TYRE, BIRRA “KORÇA” 
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Përplasja, bashkitë që drejton opozita nuk i binden KQZ-së: Lironi hapësirat e KZAZ, 
nuk ka zgjedhje. OSBE: Situatë e polarizuar. Rama pritet me protesta në Fier  

ELBASAN-Në orët e para të mëngjesit të djeshëm, forcat 
speciale të RENEA-s dhe të FNSH-së kanë mësyrë në qytetin 
e Elbasanit duke fi nalizuar operacionin e koduar “Krasta”. 
Gjatë këtij operacioni janë arrestuar disa persona të shpallur 
në kërkim. Burime zyrtare nga Policia e Shtetit bënë dje me 
dije se janë zbardhur dhe dokumentuar me prova ...

Në faqen 9

(Në foto)  Presidenti Ilir Meta. Kryeministri Rama dje duke folur gjatë një mitingu elektoral

Në faqen 6

Aleksandër Meksi 
mbështet Metën: 

Dekreti, i detyrueshëm 
për t’u zbatuar 

 
GUVERNATORI I BSH 

ISH-KRYEMINISTRI 

Gent Sejko: Politika 
fiskale është 

parakusht për 
stabilitet ekonomik 

 FUSHATA ELEKTORALE 
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I bllokuan rrugën 
Ramës në Librazhd, 
arrestohen 7 veta. 
PD: Plan diabolik 

Në faqen 3

Reperi fiton lirinë pas 8 muajsh. Policia gjobit Ledri Vulën 

Stresi lirohet nga burgu, reagimi i Keisit

Suplement

Sofi Kastrioti, stërmbesa e Skënderbeut nxjerr këngë: Ja ç’më frymëzon
jtje pa leje dhe sasi lëndësh 
narkotike. Reperi prej më 
shumë se 1 viti përgjohej 
nga autoritetet, i dyshuar 
si trafi kant droge. Lushaj u 
kap duke orientuar shitësit 
të çonin drogë në disa lokale 
dhe jo vetë. Ndonëse që nga 
dita e djeshme  do ...

Pas 8 muajsh në burg, 
ditën e djeshme reperi i 

njohur Stresi është liruar me 
kusht. Pas 8 muajsh brenda, 
u mor vendimi që ai të lihej 
i lirë. Pas 8 muajsh në burg, 
Arkimed Lushaj lirohet me 
kusht! Gjykata ka vendosur 
lirinë me kusht të Stresit, i 
cili u akuzua për armëmba-

 
VENDIMI I PLOTE 

Në faqet 10-11

Procedura e re 
për të përfituar 

strehim social, dy 
faza për aplikimin 
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ZGJEDHJET
KRIZA

Procesi zgjedhor është
futur në një kaos të
vërtetë ende pa afruar

data e zgjedhjeve. Bashkitë që
drejtohen nga përfaqësues të
Partisë Demokratike, Lëvi-
zjes Socialiste për Integrim
dhe Partisë për Drejtësi, Inte-
grim dhe Unitet kanë nisur
të zbatojnë dekretin Presi-
dentit të Republikës, Ilir
Meta për anulimin 30 qer-
shorit si datë e zgjedhjeve për
pushtetin vendor. Thuajse në
të njëjtën ditë, nga Shkodra,
Kukësi, Lezha e deri në Skra-
par e Gjirokastër, të gjitha
bashkitë që janë nën dre-
jtimin e opozitës kanë
kërkuar nga komisionet zo-
nale zgjedhore që të lëshojnë
ambientet që kanë marrë në
përdorim për veprimtarinë e
tyre organizative dhe admin-
istrimin materialeve zgjed-
hore, ndërsa shkollave dhe in-
stitucioneve të tjera publike
që të heqin listat zgjedhore të
afishuara në ambientet e tyre.
Për këtë, bashkitë e djathta i
janë drejtuar përmes shkre-
save të veçanta Komisionit
Qendror të Zgjedhjeve, për-
mes së cilave kërkojnë zba-
timin e dekretit të presiden-
tit për anulimin e zgjedhjeve
të 30 qershorit. Kështu, krye-
bashkiaku i Kavajës, Isa Sak-
ja, në letrën e firmosur për
KQZ-në dhe për dijeni drejtu-
ar edhe Ministrisë së Bren-
dshme si edhe Prefekturës Ti-
ranë kërkon që KZAZ-në nr.
42 që i përket Kavajës të ndër-
presë të gjitha veprimet për
afishimin e listave të zgje-
dhësve në të gjitha shkollat,
të cilat janë në pronësi të
Bashkisë Kavajë.

Të njëjtën kërkesë ka dorë-
zuar pranë KQZ edhe kreu i
Bashkisë së Matit, Nezir Riz-
vani, si edhe kreu i Bashkisë
në Skrapar, Nesim Spahiu,
por me një ndryshim se
kërkesat e tyre i janë çuar për
dijeni edhe Presidentit të Re-
publikës dhe kryeministrit
Edi Rama. Gjithashtu, ata
ndryshe nga kryebashkiaku
i Kavajës kërkojnë edhe lir-
imin e ambienteve të KZAZ
me qëllim zbatimin e dekretit
të Presidentit Ilir Meta për
anulimin e zgjedhjeve të 30
qershorit. Një shkresë të ng-
jashme dërgoi dje në KQZ
edhe kryetarja e Bashkisë në
Gjirokastër, Zamira Rami,
ajo e Shkodrës, Voltana
Ademi, e cila në letrën drej-
tuar KZAZ-ve në këtë qytet,
të cilat kërkojnë lirimin e
menjëhershëm të ambi-
enteve në funksion të proces-
it zgjedhor. Gjithashtu,
kërkesa pranë KQZ-së para-
qitën edhe kreu i Bashkisë
Lezhë, Fran Frrokaj dhe ai
Kamzës, Xhelal Mziu. Ky i
fundit ka bërë edhe një re-
agim për mediat, ku sqaron
se pas botimit në Fletoren
Zyrtare të dekretit të Presi-
dentit Ilir Meta për anulimin

Kryebashkiakët opozitarë i kërkuan KQZ-së që të lirojë ambientet ku qëndrojnë KZAZ-të

Procesi zgjedhor në kolaps, bashkitë
e opozitës zbatojnë dekretin e Metës
Kryebashkiakët kanë kërkuar edhe heqjen e listave të zgjedhësve

KQV-të
Ky veprim tashmë vë në
pikëpyetje organizimin e
zgjedhjeve në më shumë
se 25 bashki që
drejtohen nga PD, LSI
dhe PDIU, për vetë faktin
se bashkëpunimi i
pushtetit vendor është
jetik për këtë proces.
Situata mund të
përshkallëzohet dhe ta
çojë të gjithë procesin e
përgatitjes së zgjedhjeve
në dështim, në
momentin që duhet të
ngrihen edhe qendrat e
votimit, ku sërish pushteti
vendor administron
shumicën e ambienteve
ku ato vendosen.

Kryeministri Edi Rama
iu drejtua dje krye-

bashkiakëve të djathtë,
duke i thënë që mos bien
viktimë e katërshes Ber-
isha, Meta, Basha, Krye-
madhi. "Kryebashkiakë
demokratë! Mos bini vik-
timë e katërshes SB/IM/
LB/MK duke nxjerrë
pengesa për zgjedhjet. Ref-
erojuni ligjit, jo hallit të
tyre të madh e as zhurmës
së tyre të kotë. Nuk iu nx-
ori PS nga gara po ata dhe
ata duhet të përgjigjen
para jush, jo ju para tyre.
Ligji s'ka mëdyshje", shk-
ruan Rama në "Tëitter".
Nga Patosi, Rama e
përsëriti thirrjen për krye-
bashkiakët demokratë.
"Mos iu përgjigjni kërke-
save të tyre që të bëheni
viktima të ligjit, por ata
duhet të përgjigjen para
jush pse ju nxorën nga
gara dhe pse e katandisën

opozitën kështu", tha Rama.
Kryebashkiakët e PD-së iu
përgjigjën thirrjes së kryem-
inistrit Rama, pasi ai iu
kërkoi të mos bien pre e
liderëve. "Zoti kryeministër!
Je kokë e këmbë në paligjsh-
mëri! Qeveria e drejtuar prej
teje ka botuar në Fletoren
Zyrtare dekretin e presiden-

tit. Siç mund ta dish fare
mirë, në Fletoren Zyrtare
publikohen aktet ligjore të
detyrueshme për zbatim në
Republikën e Shqipërisë.
Mos u lodh me urdhra pa
vlerë, që nxisin militantët e
tu në KQZ të na kërcënojnë
me ndjekje penale, sepse,
përsa kohë nuk ekziston
një datë zgjedhjesh, as
zgjedhjet nuk ekzistojnë.
Kushdo që vepron ndryshe,
është në paligjshmëri! Zoti
kryeministër, kur presiden-
ti të shpallë një datë të re
zgjedhjesh, atëherë gatish-
mëria jonë për respektimin
e ligjit do të jetë si gjith-
monë, maksimale. Hallin e
datës 30 nuk ta zgjidhim
dot ne! Je që je kot dhe
sillesh nëpër Shqipëri si
qyfyrexhi, jepi urdhër
KQZ-së të shpallë men-
jëherë nisjen e negociatave
me BE!", thuhet në re-
agimin e PD-së.

e zgjedhjeve vendore të 30
qershorit 2019, Bashkia Ka-
mëz ka nisur punën për zba-
timin e tij. Mziu kërkon nga
KQZ-ja heqjen e listës së
zgjedhësve të afishuar në in-
stitucionet arsimore parash-
kollore dhe parauniversitare
(çerdhe, kopshte, shkolla), nën

administrimin e Bashkisë
Kamëz, si dhe në objektet e
subjekteve private (nëse janë
afishuar). Shembullin e këty-
re bashkive e kanë ndjekur
edhe bashkitë e juglindjes, Po-
gradeci dhe Devolli, ku dy kry-
etarët aktualë Eduart Kapri
dhe Bledjon Nallbati i kanë

dërguar shkresën KQZ-së. Ky
veprim i bashkive të opozitës
e ka gjetur papërgatitur
mazhorancën, e cila nëpërm-
jet shumicës së saj në KQZ
nuk e njeh dekretin e ri të
presidentit dhe kërkon
vijimin e procesit përgatitor
për zgjedhjet e 30 qershorit.

Kjo, pasi ky veprim tashmë
vë në pikëpyetje organiz-
imin e zgjedhjeve në më
shumë se 25 bashki që drej-
tohen nga PD, LSI dhe PDIU,
për vetë faktin se bash-
këpunimi i pushtetit ven-
dor është jetik për këtë
proces. Situata mund të

përshkallëzohet dhe ta çojë
të gjithë procesin e për-
gatitjes së zgjedhjeve në
dështim në momentin që
duhet të ngrihen dhe qend-
rat e votimit, ku sërish
pushteti vendor adminis-
tron shumicën e ambi-
enteve ku ato vendosen.

KZAZ-të, Rama: Mos bini viktimë!
PD: Je kokë e këmbë në paligjshmëri

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

KQZ: Krerët e bashkive mbajnë
përgjegjësi penale. Zguri: Jo qëndrimi im
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve u kërkoi dje në

mbrëmje të gjithë kryetarëve të bashkive që kanë
vendosur të ndërpresin bashkëpunimin për organizimin
e zgjedhjeve vendore të 30 qershorit të vijojnë të zba-
tojnë ligjin dhe Kodin Zgjedhor dhe të plotësojnë çdo
detyrim që lind prej tij në këtë proces. Zëdhënësja e KQZ-
së, Drilona Hoxhaj, theksoi se ky komision vlerëson se
këto kërkesa dhe veprime janë në shkelje flagrante të
dispozitave të Kodit Zgjedhor, parimeve të përgjithshme
të tij. Gjithashtu, ajo thek-
soi se Kodi i ngarkon kry-
etarët e këtyre bashkive me
përgjegjësi penale dhe ad-
ministrative sipas legjisla-
cionit në fuqi në Republikën
e Shqipërisë. Ndërsa krye-
bashkiakët opozitarë në sh-
kresën e tyre i referohen
dekretit të Metës për an-
ulimin e datës së zgjedhjeve,
KQZ-ja në deklaratën e saj
i referohet rezolutës së Ku-
vendit, që e hidhte poshtë
këtë dekret. Sa më sipër,
Komisioni Qendror i
Zgjedhjeve sjell në vëmend-
je të kryetarëve të bashkive se KZAZ-të, në respektim të
përcaktimeve të nenit 33 të Kodit Zgjedhor janë
përgjegjëse për administrimin e procesit zgjedhor në
bashkitë përkatëse sipas dispozitave të Kodit Zgjedhor
dhe akteve nënligjore të nxjerra nga KQZ. Fill pas kësaj
deklarate ka reaguar kryetari i KQZ-së, Klement Zguri,
i cili ka bërë të ditur se ajo nuk ishte në emër të tij,
ndërsa theksonte se ai e njeh dekretin e Presidentit
Meta. Kryetari i KQZ-së, Klement Zguri, distancohet nga
deklarata e zëdhënëses së KQZ-së, Drilona Hoxhaj. Në
një reagim për mediat, Zguri thotë se, "deklarata e KQZ
nuk pasqyron qëndrimin e tij".

KQZ-ja
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Ilir Meta u përball me vo
tat e 100 deputetëve të
Kuvendit që votuan pro

rezolutës kundër dekretit
për shtyrjen e zgjedhjeve, por
dje Presidenti i Republikës
kujtoi se ai ishte zgjedhur
nga një parlament legjitim.
Ndaj 100 votat në Parlament
që miratuan rezolutën e so-
cialistëve e që treguan
gatishmërinë për sh-
karkimin e tij, Ilir Meta i
shpërfill, duke e cilësuar në
mënyrë indirekte parlamen-
tin aktual si jolegjitim. "Pres-
identi është zgjedhur nga
parlamenti, natyrisht jo nga
ky, por një plotësisht le-
gjitim. Presidenti i takon
Republikës dhe Republika u
takon vetëm qytetarëve", de-
klaroi z.Meta. Pasi e nënkup-
toi këtë parlament si il-
egjitim, duket se presidenti
ka hedhur hapin e parë drejt
mundësisë së shpërndarjes
së tij. Pak pas kësaj dek-
larate, Presidenti i Repub-
likës i dërgoi një kërkesë Ko-
misionit Qendror të Zgje-
dhjeve, ku i kërkon t'i saktë-
sojë sa është numri aktual i
mandateve të deputetëve në
shkallë vendi në parlamen-
tin aktual. "Në muajin sh-
kurt 2019, deputetët e partive
opozitare kanë deklaruar
publikisht dhe kanë depozi-
tuar pranë Kuvendit të Sh-
qipërisë dorëheqjet në bllok
nga ushtrimi i mandateve të
tyre si deputetë në Kuvendin
e Shqipërisë. Nga sa është
bërë publike sekretari i
Përgjithshëm i Kuvendit pa
vonesë ka njoftuar KQZ-në
për krijimin e vakancave në
Kuvendin e Shqipërisë si pa-
sojë e këtyre dorëheqjeve",
thuhet në kërkesë. Përmes
kësaj shkrese, Presidenti i
Republikës kërkon edhe
vënien në dispozicion të
listës emërore të deputetëve
aktualë të Kuvendit të Sh-
qipërisë për çdo zonë zgjed-
hore për çdo subjekt, si dhe
listën emërore të deputetëve
aktualë në shkallë vendi.
"Presidenti i Republikës
kërkon nga ana juaj dhënien
e një informacioni dhe të dhë-
na të sakta për: Cili është
numri aktual i mandateve të
deputetëve të Kuvendit të
Shqipërisë në shkallë vendi?
Vënien në dispozicion të
listës emërore të deputetëve
aktualë të Kuvendit të Sh-
qipërisë për çdo zonë zgjed-
hore për çdo subjekt si dhe
listën emërore të deputetëve
aktuale në shkallë vendi"-
thuhet në shkresën drejtuar

Presidenti: Më zgjodhi parlamenti legjitim, 'të izolojmë çdo të çmendur'

Meta paralajmëron shpërndarjen
e parlamentit, letër KQZ-së

“Sa deputetë ka sot parlamenti i Shqipërisë?”
Valentina Madani

KQZ-së. Presidenti Meta i
kërkon KQZ-së  që t'i kthejë
përgjigje në një kohë të sh-
kurtër. Të enjten këshilltari
i presidentit, i pyetur nëse
presidenti do të kërkojë
shpërndarjen e parlamentit
as nuk e mohoi dhe as e po-
hoi një gjë të tillë.
DEKRETIDEKRETIDEKRETIDEKRETIDEKRETI

Presidenti Ilir Meta
lajmëroi dje se do të dekre-
tojë shumë shpejt datën e re
të zgjedhjeve vendore. Nga
ana tjetër ai ishte i qartë kur
tha se dekreti për shfuqiz-
imin e 30 qershorit është në
fuqi dhe se po mban shënim

të gjitha institucionet që
nuk e zbatojnë, duke iu refer-
uar këtu KQZ-së. "Sa më
parë të jetë e mundur. Po
punojmë me shumë qetësi
dhe përgjegjësi. Dekreti ësh-
të në fuqi, i detyrueshëm për
të gjithë. Presidenti mban
shënim me shumë vëmendje
çdo institucion që shkel
ligjin", - u shpreh kreu i sh-
tetit. Duke folur për pasojat
që do të kenë ata që ecin në
rrugën e paligjshmërisë,
Meta tha: "Ata që ecin në
rrugën e paligjshmërisë du-
het të jenë të sigurt që do të
kenë të gjitha pasojat që pro-

vokojnë paqen sociale dhe
stabilitetin demokratik në
vend". I pyetur nëse ka refle-
ktuar pas votimit të rezo-
lutës me 100 vota nga shumi-
ca, Meta tha: "Presidenti ësh-
të zgjedhur nga parlamenti,
jo nga ky, nga një parlament
plotësisht legjitim. Presiden-
ti i takon Republikës dhe
Republika vetëm qyteta-
rëve". Ndërkohë që dekreti
pritet të shqyrtohet nga
Kolegji Zgjedhor, Meta bëri të
qartë se dekreti mund të
gjykohet edhe nga Gjykata e
Skraparit, e cila nuk ekzis-
ton. "Presidenti nuk ndalon
askënd të çmendet, përkun-
drazi i fton të gjithë të
izolojmë çdo të çmendur, i cili
në këtë ditë të dhurimit të
gjakut bën thirrje për gjëra
të ndryshme. Shqipëria ka
nevojë për zgjedhje të lira dhe
të ndershme, sepse vetëm ato
sigurojnë çeljen e shpejtë të
negociatave për BE që është
objektiv i të gjithë sh-
qiptarëve. Dekreti është në
fuqi, është i zbatueshëm dhe
i detyrueshëm për të gjithë.
Kush dëshiron të ecë në
rrugën e paligjshmërisë le të
vazhdojë, është e drejta e tij.
Presidenti ka të drejtë që çdo
ditë të bëjë thirrje për reflek-
tim", u shpreh kreu i shtetit.
Deklaratat Meta i bëri dje
pasi vizitoi  tendën e Kryqit
të Kuq Shqiptar të ngritur në
Parkun "Rinia" të kryeqy-
tetit, me rastin e Ditës
Botërore të Dhuruesve Vull-
netarë të Gjakut. Në kuadër
të nismës së ndërmarrë, në
bashkëpunim me Aleancën e
Dhurimit të Gjakut, Presi-
denti Meta vuri në dukje
kënaqësinë që u rikthye edhe
këtë vit mes dhuruesve të
shumtë vullnetarë, si dhe
falënderoi Kryqin e Kuq Sh-
qiptar, që punon me përkush-
tim për këtë kauzë kaq hu-
mane në ndihmë të njerëzve
në nevojë.

DEKLARATA
"Presidenti nuk ndalon askënd të çmendet,
përkundrazi ftoj për të izoluar çdo të çmendur, i cili në
këtë ditë të dhurimit të gjakut bën thirrje për gjëra të
ndryshme. Presidenti ka drejtë të bëjë thirrje për
reflektim, ata që ecin në rrugën e paligjshmërisë do të
kenë të gjitha pasojat që provokojnë paqen sociale dhe
stabilitetin demokratik në vend", - tha z.Meta.





A do ta shpërndajë parlamentin?
Këshilltari i Metës: Presidenti,

garant i Kushtetutës
Bledar Dervishaj, këshilltar ligjor i kreut të shtetit

Ilir Meta, i ftuar dje në studion e News 24 foli për
mundësinë që Presidenti të shpërndajë parlamentin.
Dervishaj tha se nuk është një moment që po vlerëso-
het aktualisht dhe se po merret një informacion zyr-
tar se sa deputetë ka Kuvendi i Shqipërisë dhe si janë
të shpërndarë në zonat zgjedhore. Lidhur me kërkesën
e Presidentit ndaj KQZ-së, Dervishaj e cilësoi të zakon-
shme dhe se Presidenti e kryen këtë veprimtari me të
gjitha institucionet publike. "Askush nuk duhet të çu-
ditet për këtë. Është një veprimtari që Presidenti kry-
en me të gjitha institucionet publike. E ka kërkuar jo
vetëm përkundrejt KQZ. E bën sepse është garant i
Kushtetutës dhe është ai që vlerëson nëse mekanizmat
e Kushtetutës funksionojnë. Në shumë rast institucio-
net nuk janë përgjigjur në kohë, shpresojmë mos të
jetë ky rasti. Presidenti i Republikës ka filluar një
proces dialogu me të gjitha forcat politike lidhur me
datën e re të zgjedhjeve dhe krizën që po kalon vendi
institucionale dhe kushtetuese. Sot jemi në një fazë
dialogu dhe duhet t'i përgjigjemi frymës së saj. Kush-
tetuta ka të përcaktuara qartë rastet dhe kompeten-
cat e Presidentit. Nuk është një moment që po vlerëso-
het aktualisht. Po merret një informacion zyrtar se sa
deputetë ka Kuvendi i Shqipërisë dhe si janë të shpërn-
darë në zonat zgjedhore. Aktualisht nuk është një mo-
ment që kjo të diskutohet",-deklaroi Dervishaj.

Meksi mbështet Metën: Vendimet e
Fletores Zyrtare, të detyrueshme për zbatim
Ish-kryeministri, Aleksandër Meksi, e konsideron

të detyrueshëm dekretin e Presidentit për an-
ulimin e zgjedhjeve vendore. Meksi, del në krah të
Presidentit Ilir Meta dhe kundër qeverisë dhe Ko-
misionit Qendror të Zgjedhjeve, të cilët refuzojnë të
zbatojnë vendimin e botuar në Fletoren Zyrtare.
Sipas tij dekreti i Presidentit për anulimin e
zgjedhjeve të 30 qershorit duhet të zbatohet nga in-
stitucionet e vendit. Pyetjes
së Ora News se kur një dekret
i Presidentit hidhet në Fle-
toren Zyrtare a duhet ta zba-
tojnë institucionet, Meksi iu
përgjigj: "Detyrimisht, ose
duhet t'i drejtohen Gjykatës
Kushtetuese". Ish-kryeminis-
tri mendon që nëse ka vullnet
politik nga të gjitha palët, kri-
za politike mund të zgjidhet.
Në rast të kundërt, thotë ai,
trazirat mund të jenë zgjedh-
ja e tyre. "E zgjidhin të tërë
bashkërisht, nëse duan ta zgjidhin. Nëse e kanë për
interes se kriza është e dobishme për të ecur për-
para, është tjetër gjë",-tha ai. Aleksandër Meksi
shprehet që ka dëgjuar në media se parlamenti nuk
është në nivelin e duhur, por sërish ka një këshillë
për politikanët e të gjitha kaheve politike: "Të mer-
ren me politikë, siç është politika".

Presidenti Ilir Meta
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ZGJEDHJET
RAPORTI

OSBE/ ODIHR pub
likoi dje një raport
paraprak për zgjedh-

jet lokale të 30 qershorit, por
që tashmë kjo datë është
shfuqizuar nga Presidenti
gjë që ka përplasur më fort
palët politike. Sipas raportit
të bërë publik për periudhën
24 maj -11 qershor thuhet se
mjedisi politik mbetet i polar-
izuar. Ky mision thekson se
zgjedhjet po mbahen në
kushtet e një ndarjeje të
thellë politike midis
mazhorancës dhe opozitës.
"Zgjedhjet për kryetar bash-
kie dhe anëtarë të këshillave
bashkiakë në të gjitha 61
bashkitë po mbahen në kush-
tet e një ndarjeje të thellë
politike mes Partisë Social-
iste (PS) në pushtet dhe Par-
tisë Demokratike (PD) në
opozitë, së bashku me
Lëvizjen Socialiste për Inte-
grim (LSI), ku këto të fundit
janë tërhequr nga Parlamen-
ti në muajin shkurt. Partitë
opozitare të udhëhequra nga
PD-ja kanë organizuar
protesta të vazhdueshme, në
shumë prej të cilave u vu re
prania e dhunës, duke
kërkuar dorëheqjen e qever-
isë dhe mbajtjen e zgjedhjeve
të parakohshme parlamen-
tare. PD-ja dhe LSI-ja, ashtu
si edhe disa parti më të vogla
opozitare nuk marrin pjesë
në zgjedhje",-thuhet në
raport. Misioni veçon edhe
faktin që Partia Socialiste po
merr pjesë në votime e vetme
në të paktën 31 bashki të ven-
dit. "Kryetarët aktualë të
bashkive në 27 bashki janë
anëtarë të partive opozitare
që kanë zgjedhur të mos
marrin pjesë në zgjedhje. Në
31 bashki, kandidatët e PS-së
për kryetarë bashkie ga-
rojnë pa kundërshtarë. Më 10
qershor, Presidenti dekretoi
shfuqizimin e dekretit për
caktimin e datës së
zgjedhjeve. Më 11 qershor, PS-
ja inicioi një debat në parla-
ment në lidhje me vlefsh-
mërinë e dekretit që shfuqi-
zonte dekretin për caktimin
e datës së zgjedhjeve dhe sh-
karkimin e mundshëm të
Presidentit. Komisioni Qen-
dror i Zgjedhjeve (KQZ) vazh-

don përgatitjet për zgjedh-
jet",-thuhet në raportin e
OSBE.
DEKRETIDEKRETIDEKRETIDEKRETIDEKRETI

Për vendimin e Presiden-
tit Meta, për shtyrjen e
zgjedhjeve OSBE/ODIHR
shprehet: "Presidenti Meta
ka ofruar në mënyrë të
përsëritur të lehtësojë dialo-
gun mes palëve dhe në fund
të muajit maj shprehu vull-
netin për shtyrjen e
zgjedhjeve. Më 10 qershor,
duke iu referuar përgjegjë-
sisë së tij kushtetuese për
të mbrojtur pluralizmin

dhe shqetësimeve për sigur-
inë publike, ai dekretoi shfu-
qizimin e dekretit për ven-
dosjen e datës së zgjedhjeve.
Më 11 qershor, PS-ja inicioi
një debat në parlament në
lidhje me vlefshmërinë e de-
kretit për shfuqizimin e de-
kretit të vendosjes së datës
së zgjedhjeve dhe sh-
karkimin e mundshëm të
Presidentit". Në raport për-
menden letrat publike, që
kryeministri Rama i drejtoi
kreut të opozitës, Lulzim
Basha për të dialoguar për
zgjidhjen e krizës politike.

Raporti paraprak: Mjedisi politik mbetet i polarizuar, fushata me vizibilitet të ulët

OSBE/ODIHR raport për zgjedhjet:
Në 31 bashki, PS pa kundërshtarë
"Mazhoranca ka ndarje të thellë me opozitën"

Valentina Madani

"Përmes disa letrash pub-
like të postuara në mediat
sociale në fund të muajit
maj, kryeministri e ka ftuar
kryetarin e PD, Lulzim
Basha, për dialog, duke kon-
firmuar në të njëjtën kohë
se zgjedhjet do të zhvillohen
më 30 qershor dhe duke
kundërshtuar krijimin e një
precedenti të ndryshimit të
datës së zgjedhjeve. Reagimi
i PD ka mbetur i pandry-
shuar dhe ajo vazhdon të
përsërisë kërkesat e saj",
thuhet në raportin e OSBE-
ODHIR.

Vendimi, Basha: Rama na ka
shpallur luftë, protestë në 21 qershor

ZGJEDHJET
 "Kryetarët aktualë
të bashkive në 27
bashki janë anëtarë
të partive opozitare
që kanë zgjedhur të
mos marrin pjesë
në zgjedhje. PS-ja
ka dalë me
kandidatë për
kryetarë bashkie në
të gjitha 61
bashkitë, në 31 prej
të cilave ata nuk
kanë kundërshtarë",
thuhet në raportin e
OSBE-ODHIR.

AKUZAT
"Mjedisi politik mbetet i polarizuar. Diskursi politik
është dominuar përgjithësisht nga pyetja nëse
mund të mbahen zgjedhje pa pjesëmarrjen e partive
opozitare kryesore. Gjuha e përdorur nga
kundërshtarët politikë në mitingje, në mediat sociale
dhe në median e shkruar dhe elektronike është
shpesh e ndezur dhe e mbushur me akuza dhe
kundërakuza", - thuhet në raport.



Opozita e bashkuar
fton sërish shqiptarët

që të protestojnë kundër
Edi Ramës kryeministër.
Protesta e radhës e
opozitës do të jetë në 21
qershor në orën 20:00. Ven-
dimi u mor në mbledhjen e
djeshme të kryesisë së PD,
ish-grupit parlamentar
dhe kolegjin e kryetarëve.
Në mbledhje mësohet se
kreu i PD Lulzim Basha
është shprehur se Rama i
ka shpallur luftë opozitës.
"Edi Rama na ka shpallur
luftë. Duhet të mbrojmë
vendin dhe qytetarët,
Kushtetutën. Jemi në të
drejtën tonë t'i përgjigjemi
me çdo çmim dhe me çdo
mjet. Nuk ka zgjedhje pa
opozitën. Është krim
veçanërisht në kushtet e
dekretit të presidentit.

Denoncimi te Berisha: Votoni PS
ose pushoheni në 1 korrik nga puna!

Ish-kryeministri Sali Berisha publikoi dje mesazhin
e një qytetari dixhital, punonjës në administratën

publike, i cili denoncon presionin që po iu bëhet për të
votuar më 30 qershor. Sipas denoncuesit, çdo punonjës
i administratës është i detyruar të marrë pjesë në një
fushatë false dhe i detyruar të votojë për PS në datë 30
qershor ose më 1 korrik nuk do jetë më në punë. "Ter-
ror mbi administratën për të marrë pjesë në farsë fus-
hatën dhe votuar narkopartinë!" shprehet z.Berisha.
Ai publikoi dhe mesazhin e qytetarit: "Ka filluar ter-
rori ndaj punonjëseve të administratës me urdhër nga
Edi Rama çdo punonjës i administratës është i detyru-
ar të marrë pjesë në një fushatë false dhe i detyruar
familjarisht të votojë për PS në datë 30 ose përndryshe
në datë 1 korrik nuk do jetë më në punë. Po na bëjnë
presion zoti Berisha postojeni këtë mesazh nuk mund
të na imponojnë dot bindjet tona partia komuniste sot
PS më ka arrestuar gjyshin më ka internuar familjen
kam mbaruar një shkollë që jam në këtë punë, Edi
Rama nuk e mban dot pushtetin me zor me dhunë duke
na detyruar të marrim pjesë në një fushatë false".

Jemi në punë të pandërpre-
rë. Takime me qytetarët për
t'u shpjeguar njerëzve se
Rama po bën grusht shtetit.
Është rrezik kombëtar, du-
het ndalur menjëherë. Vendi
rrezikon rikthimin e vizave,
izolimin, regjim represiv
përmes arrestimeve", mëso-

het të ketë thënë Basha. Më
herët Kreu i PD-së Lulzim
Basha takoi në mesditë ale-
atët. Kreu republikan Fat-
mir Mediu deklaroi pas
takimit se zgjedhjet do
bëhen kur të jetë larguar
Edi Rama. Ndërsa theksoi
se protestat do vazhdojnë
pa dhënë një datë. "Kemi
thënë që është e mundur që
brenda 6 muajve të organi-
zohen zgjedhjet me
largimin e Edi Ramës, me
qeverisje tranzitore që ga-
ranton të gjitha parame-
trat për zgjedhje të lira e të
ndershme në Shqipëri,
ndoshta edhe më pak se
kaq. Por ajo që është më e
rëndësishme është që ne
duhet të largojmë problem-
in nga qeverisja dhe prob-
lemi është Edi Rama",-u
shpreh z.Mediu.

Nga ana e Shoqerise "Sherbimi Permbarimore AB" Shpk eshte shpallur ankandi faza e dyte
per pasurite e meposhtme:
1-“Truall+Ndertese” me siperfaqe trualli 1328 m2 dhe siperfaqe ndertese 508 m2 (peseqind e tete)
me Nr.Pasurie 691/31 ne Zonen Kadastrale 1167, Volumi 8, Faqe 94 me adrese Komuna Berxhulle,
Tirane.
Cmimi fillestar per shitjen ne ankand te pasurise eshte 617,120 (gjashteqind e shtatembedhjete mije
e njeqind e njezet) Euro.
 2-“Truall+Ndertese” me siperfaqe trualli 3,761 m2  dhe siperfaqe ndertese 600 m2 me Nr.Pasurie
691/30 ne Zonen Kadastrale 1167, Volumi 10, Faqe 68  me adrese Komuna Berxhulle, Tirane.
Cmimi fillestar per shitjen ne ankand te pasurise eshte 896,000 (teteqind e nentedhjete e gjashte mije)
Euro.
Ankandi do te zhvillohet ne date 05.07.2019 ne oren 16:00 prane zyres se shoqerise "Sherbimi
Permbarimore AB" Shpk me Permbarues Gjyqesor Privat Admir Beqiri te ndodhur ne adresen Rr.Bul
Zhan Dark Pall.Kulla.1Teknoprojekt Shk.1 Kat.4 Ap.10 Tirane.

Një nga protestat e opozitës
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SHPALLJE ANKANDI
Zyra Permbarimore "E.G Bailiff Service" me Përmbarues Gjyqësor Enuar Merko me adresë,
Rruga "Ibrahim Rrugova", Pallati 64, Hyrja 8, Apartamenti  1, Tiranë, njofton se më datë 11.07.2019
ora 8ºº - 16ºº në ambientet e saj, do të zhvillohet: Ankandi i III - të për shitjen e pasurisë së paluajtshme,
Truall me sipërfaqe totale 3104 m², rregjistruar në Z.V.R.P.P Durrës, me Nr.pasurie 16/131, Volumi
11, Faqe 10, Zona Kadastrale 8516, në pronësi të Shoqërisë "ADRIATIKA BETON" sh.p.k, me vlerë
fillestare në ankand 203’374 (Dyqind e tre mijë e treqind e shtatëdhjetë e katër) Euro.

Të interesuarit të kontaktojnë në nr.e telefonit 0672027580, + 355 4 22 31 888. email
enuar.merko@gmail.com

Kreu i qeverisë zhvilloi takime elektorale në Patos, Mallakastër dhe Roskovec

Rama: Diskutojmë çdo gjë, por jo 30
qershorin. Opozita po mbjell frikë

"Nuk e kanë hallin me zgjedhjet, por edhe me negociatat"

Pas miratimit të rezo
lutës ditën e enjte,

shumica qeverisëse duket
se është e vendosur që t'i
shkojë deri në fund nismës
së saj për shkarkimin e
Presidentit të Republikës,
me argumentin se ai ka
shkelur Kushtetutën duke
anuluar zgjedhjet e 30 qer-
shorit. Për këtë qëllim, të
hënën grupi parlamentar
i Partisë Socialiste pritet
të depozitojë në Kuvend
kërkesën të shoqëruar
nga firmat e nevojshme
për të vijuar procedurën e
shkarkimit të kreut të sh-
tetit. Këtë e paralajmëroi
dje kryetari i Komisionit
të Ligjeve, Ulsi Manja, i
cili në prani të kryeminis-
trit Edi Rama dhe krye-
bashkiakut të Tiranës,
Erion Veliaj gjatë kafes së
djeshme me banorët e një-
sisë 11 në kryeqytet, tha se
të hënën presidenti "futet
në furrë", duke nënkuptu-
ar zyrtarizimin e nismës
për shkarkimin e tij nga

PS drejt shkarkimit të presidentit,
Manja: Të hënën "futet në furrë"

detyra. Pyetjen e një prej
qytetarëve të pranishëm në
tavolinë se çfarë do bënte
tani me Metën, kryeministri
Edi Rama e ka adresuar
pikërisht tek Ulsi Manja për
t'i dhënë përgjigje. Dhe ku i

fundit u përgjigj shkurt se
ditën e hënë "futet në furrë.
Ka qenë në ngrije, fillon dhe
shkrihet nga e hëna".
Ndërkohë që vetë kryeminis-
tri shtoi se Meta ka gabuar
rëndë dhe se më e keqja në

këtë rast, sipas tij është se
ky gabim është pjesë e një
plani. "Nga pikëpamja lig-
jore gjërat të bëhen siç du-
het dhe ne të mos i
përgjigjemi paligjshmërisë
me paligjshmëri, se kështu
merr fund. Dhe faktikisht ai
akt është befasi edhe në his-
torinë e republikave par-
lamentare në botë jo në Sh-
qipërisë, se në fund të ditës
shtetin si koncept e mban
firma, fjalën e merr era,
firmën nuk e merr era, e
hodhe firmën nuk mund ta
heqësh. Firmosja njihet,
çfirmosja nuk njihet. Si qen-
ka kjo, unë firmos, unë çfir-
mos?! Por gaboi shumë,
gaboi por është pjesë e plan-
it dhe nuk është gabim kësh-
tu si lajthitje. Çdo gjë mund
të ndodhë, por nuk mundet
dot", - tha Rama.

Patosi, Ballshi dhe
Roskoveci ishin tri
ndalesat e radhës së

fushatës elektorale të kryem-
inistrit Edi Rama gjatë ditës
së djeshme. Ndërsa duhet të
ishin takime ku të prezanto-
hej vizioni për projektet që
duhet të bëhen në 4 vitet e
ardhshme, edhe këto takime
i janë kushtuar tërësisht sit-
uatës politike dhe dilemës
nëse do të mbahen zgjedhjet
në 30 qershor ose jo. Në Pa-
tos, ku zhvilloi takimin e
parë, kryeministri duke iu
referuar pikërisht vendimit
të Presidenti Ilir Meta për an-
ulimin e 30 qershorit si ditë e
mbajtjes së zgjedhjeve u
shpreh se ai po i fryn konflik-
tit civil për t'i shërbyer
opozitës. Ndaj, ai tha nëse
vërtetë presidenti është i
shqetësuar për situatën në
vend, atëherë ai t'i thotë Lul-
zim Bashës dhe Monika Krye-
madhit të që të qetësohen dhe
të heqin dorë nga skenarët
destabilizues. "Ilir Meta i fryn
konfliktit civil, përplasjes së
popullit, '97-ës sa në mes të
fushatës ndërhyri duke bërë
një marrëzi, duke fshirë
firmën e tij me firmën e tij.
Nëse ai është i shqetësuar, e
ka thjeshtë, t'i thotë Monikës
të qetësohet, t'i thotë edhe
Saliut të qetësojë Lulin.
Zgjedhjet janë një e drejtë e
popullit për të gjykuar dhe
nuk mund të kthehen në një
të drejtë të politikanëve. Për-
pjekja e tyre dhe atyre qor-
rave që i rrethojnë është që të
mbjellin frikë dhe të stepin
popullin. Ata bërtasin sepse
duan të trembin frikën e tyre.
Ne nuk e kemi zgjedhur këtë
fushatë pa ata përballë, por

jemi të detyruar ta zbatojmë
si na e kanë imponuar për të
vendosur njëherë e mirë se
Kushtetuta nuk është një
libër që e lexon. 30 vjet që një
plak sot i ka lidhur kokrrat
si tespihet e plakut Mere. As-
një ditë më shumë me presio-
nin e plakut s'mund t'i bëjë
socialistët të largohen", - tha
Rama nga Patosi. Ndërsa në
Mallakastër ai tha se qeveria
ka mbështetje nga shumica
parlamentare dhe se opozita
nuk e ka hallin vetëm me

zgjedhjet, por edhe me nego-
ciatat. Sipas kryeministrit,
me daljen e Metës si
shpëtimtar u zbulua dhe
plani i opozitës. "Nuk e kanë
hallin me zgjedhjet, por edhe
me negociatat. Me negociatat
hapen dhe kapitujt e drejtë-
sisë. Protestat e opozitës, me
popull imagjinar dhe me dal-
jen e Metës si shpëtimtar u
zbulua plani i tyre. Argumen-
tet e Metës janë si të Monikës
kur sheh filxhan", - tha Rama
duke theksuar gjithashtu se
nëse do shtyheshin zgjedhjet,
Shqipëria do futej në rrugë pa
krye. Ndaj ai u shpreh i ven-
dosur që vendi të shkojë në
zgjedhjet e 30 qershorit, ndër-
sa tha se opozita nuk ka
shans që t'i ndalojë shqiptarët
që të votojnë. "Sot dhjetëra
njerëz që janë pas hekurave
janë përdorur si mish për top
nga ata që nuk flenë dot

gjumë nga ankthi i drejtësisë
që po vjen dhe duan t'u fusin
ankthin njerëzve. Aq sa arri-
ti ai personazhi i të ndjerit
Albert Verria të prishte kon-
certin me çingijet e tij, aq do
arrijë Luli me Ilirin, Saliu me
fallxhoren të prishin 30 qer-
shorin. Iliri e kujton Kush-
tetutën filxhan. Ajo tjetra i
thotë jepi se më ka dalë një '3'
përmbys. I thotë jepi se është
edhe një 'p' dmth., populli të
do", - u shpreh më tej Rama.
Në ndalesën e tij në Roskovec
theksoi se katërshja politike,
Sali Berisha, Ilir Meta, Lulzim
Basha dhe Monika Kryema-
dhi po përpiqet të pengojë Sh-
qipërinë në rrugën e saj drejt
Bashkimit Europian. "Shumi-
ca dërrmuese e kuptojnë se
pse këto zgjedhje kanë rëndë-
si të veçantë, sepse nuk janë
thjesht zgjedhje vendore, por
për Shqipërinë. Janë zgjedhje
mes hienave dhe fantazmave
të së shkuarës dhe të ardhmes
së fëmijëve tanë. Koha e të pa-
prekshmëve ka mbaruar. Do
të çojmë misionin deri në fund
për ta ulur Shqipërinë në BE.
Ata që kanë ikur nga zgjedh-
jet janë rrugëve duke bërë çdo
përpjekje për të marrë peng
zgjedhjet dhe për ta bërë copa-
sh imazhin e Shqipërisë në
Evropë. Gjithçka mund të dis-
kutohet, por 30 qershori nuk
mund të diskutohet. Nëse ne
heqim 30 qershorin, ky përjas-
htim kthehet në rregull", - tha
Rama.

Veliaj, fushatë në njësinë 8: Opozita
kërkon pazar për të shkuarën e vet

Nga shkolla e re e muzikës "Servete Maçi", ku vijoi
fushatën e tij elektorale, kandidati i majtë për Bash-

kinë e Tiranës, Erion Veliaj theksoi se zgjedhjet e 30 qer-
shorit kanë një rëndësi të veçantë, pasi do të votohet për
dy botëkuptime: një që do ta çojë Shqipërinë përpara dhe
një tjetri që kërkon ta mbajë atë peng të interesave të
ngushta dhe të së shkuarës. Veliaj nënvizoi se ata që
kërkojnë t'i pengojnë zgjedhjet kërkojnë pikërisht të bëjnë
pazar për të shkuarën e tyre dhe frikën që kanë nga refor-
ma në drejtësi. "Kjo është Tirana jonë, një Tiranë që është
emancipuar, evropiane. Shihni fytyrat tona, shihni me kë
kemi ardhur dhe krahasoni fytyrat e tyre të vrenjtura,
vetëm vrer, helm, vetëm mallkime, ankesa, vetëm pazar
për 30 vitet që ikën, ndërkohë që ne kemi sot shpresë, pa-
sion, optimizëm, punë për vitet që do vijnë. Shihni ku tako-
hemi ne! Ata takohen te partia, te Presidenca, nëpër bun-
kerë, ku bëjnë ato intrigat e tyre të vogla. Ne jemi o në një
kopsht, o në një park, o në një shkollë të re, o në një pazar
të ri, ose në një bulevard të ri. Se për këto janë këto zgjedhje,
nuk janë për kulisat", - u shpreh Veliaj. Ai theksoi se ndërte-
sa e re dhe moderne e shkollës "Servete Maçi" ku u mbajt
ky takim është dëshmia dhe prova më e mirë e dallimit
mes Partisë Socialiste dhe opozitës. "Kjo është diferenca
mes kazinos së shtetit të tyre dhe mes shtetit arsimdashës
tonit. Kjo është komplet diferenca", tha Veliaj.

PROTESTAT
Ashtu si në Librazhd dy
ditë më parë, edhe në
takimet e tij të zhvilluara
në qarkun e Fierit gjatë
pasdites së djeshme,
kreu i qeverisë është
pritur me protesta.
Dhjetëra mbështetës të
opozitës u mblodhën
rreth 300 metra larg
sheshit qendror të
Patosit, ku u zhvillua
takimi i kryeministrit
Rama me elektoratin e
majtë. Me vuvuzela në
duar dhe pankarta
"Rama ik", ata kanë
kërkuar dorëheqjen e
kryeministrit.

Kryeministri Edi Rama,
dje në Patos
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Guvernatori i Bankës
së Shqipërisë, Gent
Sejko, mori pjesë në

Samitin Vjetor të Vendeve të
Rajonit të mbajtur në Becic,
Mal i Zi, bashkë me guver-
natorë e përfaqësues të lartë
të bankave qendrore, minis-
tra financash dhe drejtorë
tatimesh nga vendet e ra-
jonit, si Bosnje-Hercegovi-
na, Mali i Zi, Maqedonia e
Veriut, Kroacia, Kosova dhe
Shqipëria. Në samitin e këtij
viti me temë "Stabiliteti fi-
nanciar dhe monetar në ra-
jon në një mjedis me rritje
të ngadalësuar në eurozo-
në", pjesëmarrësit u an-
gazhuan në diskutime mbi
zhvillimet më të fundit
ekonomike në vendet e ra-
jonit. Me ftesë të organiza-
torëve, guvernatori i
Bankës së Shqipërisë, Gent
Sejko, mbajti një fjalë në
panelin e guvernatorëve, ku
diskutoi rreth temës "Politi-
ka monetare dhe stabiliteti
i sistemit bankar në kush-
tet e normave të ulëta të in-
flacionit dhe të interesave".
Në nisje të fjalës së tij, guv-
ernatori vlerësoi rëndësinë
e organizimit të aktiviteteve
të tilla, si një mundësi e mirë
për të shkëmbyer eksperien-
ca mes homologësh mbi çësh-
tje të bankingut qendror. Ai
i njohu të pranishmit me ec-
urinë ekonomike e financia-
re të vendit, si dhe sfidat me
të cilat po përballet Banka e
Shqipërisë. Guvernatori Se-
jko theksoi rëndësinë e har-
monizimit të politikës
fiskale me atë monetare, si
parakusht i nevojshëm për
stabilitetin ekonomik dhe fi-
nanciar të vendit, si dhe
rritjen e efektivitetit të kë-
tyre politikave. Në këtë kon-
tekst, guvernatori nënvizoi
rolin e pazëvendësueshëm të
këtyre politikave në përm-
bushjen e objektivave indi-
vidualë: ruajtjen e stabili-
tetit të çmimeve dhe qën-
drueshmërinë fiskale. Në
vazhdim të fjalës së tij, guv-
ernatori Sejko theksoi se
ruajtja e inflacionit në nive-
lin 3 për qind mbetet objek-
tivi kryesor i Bankës së Sh-
qipërisë dhe me stabilizimin
e kursit të këmbimit, infla-
cioni pritet të kthehet në
objektiv brenda dy viteve të
ardhshme. Banka e Sh-
qipërisë do të përdorë çdo
instrument të saj ligjor për
arritjen e stabilitetit të çmi-
meve. Një tjetër temë e traj-
tuar nga guvernatori në
këtë samit ishte procesi i
digjitalizimit, si një proces
mjaft i rëndësishëm për sek-
torin bankar, ku Banka e
Shqipërisë ka dhënë kon-
tributin e saj në zhvillimin
e tij. Për këtë qëllim, janë
miratuar ndryshime thelbë-
sore në kuadrin rregullator
të sistemit të pagesave, të
cilat do të ndikojnë në nx-
itjen e konkurrencës dhe
inovacionit në fushën e pag-
esave me vlerë të vogël. Më
tej, guvernatori bëri një ek-
spoze të sfidave të reja me të
cilat përballen sot bankat
qendrore, ku ndër më krye-
soret është mbështetja e pro-

Guvernatori merr pjesë në Samitin Vjetor të Vendeve të Rajonit në Mal të Zi

Sejko: Politika fiskale dhe monetare,
parakusht për stabilitetin ekonomik
Objektiv i bankës, inflacioni në nivelin 3 për qind

cesit të integrimit në Bash-
kimin Evropian nëpërmjet
përafrimit të politikave dhe
praktikave të brendshme me
ato të sistemit evropian të
Bankave Qendrore (SEBQ).
TAKIMITAKIMITAKIMITAKIMITAKIMI

Më herët, në datë 12 qer-
shor 2019, guvernatori Sejko
mori pjesë edhe në Konfer-

encën e 8-të të Bankës Qen-
drore Evropiane për vendet
e Evropës Qendrore Lindore
dhe Juglindore (EQLJL), me
temë "Qëndrueshmëria ndaj
zhvillimeve të pafavorshme
globale? Reagimet e vendeve
të EQLJL-së ndaj ndryshi-
meve në kontekstin tregtar
dhe financiar", mbajtur në

Frankfurt, Gjermani. E kon-
ceptuar në dy sesione dhe me
pjesëmarrjen e përfaqë-
suesve të lartë të BQE-së,
guvernatorëve të bankave
qendrore të vendeve të EQL-
JL-së, si dhe ekspertëve të
sektorit bankar dhe finan-
ciar, konferenca trajtoi sfidat
e këtij rajoni në përgjigje të

tronditjeve tregtare dhe re-
agimin e politikës monetare
ndaj tronditjeve financiare.
Gjatë diskutimeve të konfer-
encës, guvernatori Sejko në
ndërhyrjen e tij mbi eksperi-
encën e Shqipërisë ndaj sfi-
dave aktuale theksoi rëndës-
inë e kreditimit të ekono-
misë, një proces i cili duhet

Fitimi i bankave, rreth 6 miliardë
lekë për katërmujorin 2019

Statistikat e muajit prill konfirmuan performancën
pozitive të sistemit bankat në vend. Mbështetur në

të dhënat e Bankës së Shqipërisë, për katër muajt e parë
të vitit sistemi arriti një fitim prej rreth 6 miliardë le-
kësh, pothuajse në të njëjtën vlerë me katërmujorin e
parë të vitit të kaluar. Në terma të kthimit nga kapita-
li, përfitueshmëria e sektorit bankar ishte 12.1%, nga
12.4% që kishte qenë për të njëjtën periudhë të një viti
më parë. Rezultatet në nivel sistemi mbështeten në stan-
dardet e mbikëqyrjes së Bankës së Shqipërisë. Në tërës-
inë e vet, sistemi bankar në vitet e fundit ka qenë në
vazhdimësi fitimprurës. Ky është rezultat i përmirë-
simit të cilësisë së aktiveve dhe sidomos uljes graduale
të raportit të kredive me probleme, që tashmë është
afërsisht në nivelet e 11.5%, ndërsa gjatë viteve të
krizës kishte arritur në kufijtë e 25%. Rezultatet indi-
viduale të bankave janë të disponueshme deri në fund
të tremujorit të parë të vitit dhe janë pozitive për shu-
micën prej tyre. Në këtë rast shifrat mbështeten në stan-
dardet ndërkombëtare të raportimit financiar, që është
edhe standardi ligjor i deklarimit të bizneseve. Rezul-
tati agregat i bankave sipas këtij standardi për tremu-
jorin e parë ishte pozitiv për rreth 5 miliardë lekë.

GUVERNATORI
Guvernatori Sejko theksoi rëndësinë e harmonizimit të politikës fiskale me atë

monetare, si parakusht i nevojshëm për stabilitetin ekonomik dhe financiar të vendit,
si dhe rritjen e efektivitetit të këtyre politikave. Në këtë kontekst, guvernatori nënvizoi

rolin e pazëvendësueshëm të këtyre politikave në përmbushjen e objektivave
individualë: ruajtjen e stabilitetit të çmimeve dhe qëndrueshmërinë fiskale.

mbështetur nga sektori ban-
kar dhe më gjerë.  Rezultatet
pozitive të planit ndërinsti-
tucional për uljen e kredive
me probleme dhe konsolidi-
mi i sektorit bankar janë fak-
torë të rëndësishëm që i jap-
in frymëmarrjen e nevoj-
shme ndërmjetësimit finan-
ciar të ekonomisë.

Fond 42 mln euro investime për
Himarën dhe fshatrat turistikë

Vendimi i fondit Fondi Monetar Ndërkombëtar

FMN hap zyre të re rajonale
për Ballkanin Perëndimor

Fondi Monetar Ndërko
mbëtar  njoftoi se do të

hapë një zyrë të re rajonale
të përfaqësuesit përher-
shëm për të forcuar mar-
rëdhëniet me Shqipërinë,
Kosovën, Malin e Zi dhe Re-
publikën e Maqedonisë së
Veriut. Me qendër në Vjenë,
zyra e re do të ndihmojë në
ruajtjen e marrëdhënieve të
ngushta me këto katër sh-
tete, por gjithashtu edhe me
donatorët, institucionet
ndërkombëtare, përfshirë
Bankën Botërore dhe qever-
inë austriake, si partnerë të
rëndësishëm në zhvillimin
e rajonit të Ballkanit Perën-
dimor. Zyra e re do të krye-
sohet nga Stephanie Eble,
aktualisht Shefe e Misionit
të FMN-së për Kosovën. Znj.
Elbe, shtetase gjermane, ka
punuar më parë në Ukrainë,
Greqi, Serbi dhe Bosnjë e

Hercegovinë. Ajo është e
diplomuar nga Shkolla e
Ekonomisë në Londër. Znj.
Eble do të mbikëqyrë ekipet
lokale në zyrat ekzistuese në
Shqipëri, Kosovë dhe Maqe-
doninë e Veriut, të cilat do të
vazhdojnë të jenë të hapura.
Serbia dhe Bosnja e Hercegov-
ina, të cilat kanë programe

aktive me FMN-në do të
vazhdojnë të kenë përfaqë-
sues të tyre në vend. "Kjo
zyrë e re në Vjenë do të jetë
pjesë e rëndësishme e mar-
rëdhënies sonë të vazh-
dueshme me këto katër sh-
tete, në rrugëtimin e tyre
drejt integrimit evropian",
tha zëvendësdrejtori i
FMN-së, Tao Zhang, pas
takimit me guvernatorin e
Bankës Kombëtare Austri-
ake Ewald Nowotny dhe
Harald Waiglein, drejtor i
përgjithshëm i Ministrisë së
Financave, në Vjenë. "Hapja
e zyrës rajonale është kosto
efektive dhe gjithashtu ndi-
hmon të jemi më afër
anëtarëve tanë në rajon dhe
partnerëve kryesorë të zh-
villimit", shtoi ai. Zyra pritet
të jetë funksionale në vjesh-
të, ndërsa data e saktë do të
publikohet më vonë.

Rreth 42 mln euro do të investohen në Himarë dhe
në disa nga fshatrat turistikë më të frekuentuar,

sikurse janë Borshi, Jala, Livadhi, Qeparoja apo
Vunoja, në drejtim të rritjes së cilësisë së furniz-
imit me ujë dhe trajtimit të ujërave të ndotura. In-
vestimet e nevojshme në Himarë, në fshatrat e saj
bregdetare dhe në zonën e Orikumit do të realizo-
hen në kuadër të një programi të ri, të quajtur
"Ujësjellësit Ruralë IV",  në kuadër të të cilit
parashikohet që nga Kfw-ja të akordohet një kredi
në vlerën 40 milionë euro dhe një grant në vlerën 2
milionë euro, në bazë të një marrëveshjeje qeveri-
tare për bashkëpunimin financiar 2018, ndërmjet
qeverisë shqiptare dhe asaj gjermane. Programi
"Ujësjellësit Ruralë IV" do të zbatohet në një zonë
që përfshin Bashkinë Himarë, ku përveç fshatrave
të mësipërm, do të përfitojnë edhe Kuçi, Buronja,
Piluri ,  Kudhësi  apo Himara-fshat.  Investimi
parashikon vënien në punë të impiantit të trajtim-
it të ujëra vetëndotura të Orikumit si dhe instal-
imin e lidhjeve familjare për ujësjellësin në qyte-
tin e Orikumit. Tashmë, marrëveshja ka mbërritur
në Kuvend për diskutim, ndërkohë që nga ky in-
vestim pritet të përfitojnë jo vetëm 25200 banorë të
Bashkisë së Himarës, por edhe rreth 20 mijë push-
ues çdo vit që frekuentojnë këto zona.

Furnizimi me ujë në bregdet

Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, Gent Sejko, dje në Samitin
Vjetor të Vendeve të Rajonit të mbajtur në Becic, Mal i Zi
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Operatorët ekonomikë
duhet të ndërgjegjëso-

hen mbi detyrimet që rrje-
dhin nga Kodi i Punës për
të trajtuar në mënyrë të
drejtë dhe të barabartë
punonjësit e tyre pavarë-
sisht gjinisë apo karakter-
istikave të tjera. Për këtë
qëllim u nënshkrua një
Marrëveshje Mirëkuptimi
midis Inspektoratit Sh-
tetëror të Punës dhe Shër-
bimeve Shoqërore dhe
Agjencisë së Prokurimit
Publik.  Në emër të ISHP-
SHSH marrëveshja u nën-
shkrua nga z. Arben Sefer-
aj, ndërsa në emër të Agjen-
cisë së Prokurimit Publik
nga znj. Reida Kashta. Në
ceremoninë e nënshkrimit
ishin të pranishëm edhe
zv.ministri i Financave dhe
Ekonomisë, z. Erjon Luçi

Sipas raportit të OKB-së për thirrjen e kapitaleve të huaja, Shqipëria renditet e dyta

Shqipëria merr 1.3 miliardë
dollarë investime të huaja direkte
Serbia në vend të parë, më pas Maqedonia dhe Mali i Zi

Shqipëria ka arritur një
nivel prej 1.3 mld dol
larësh investime të

huaja direkte gjatë 2018
duke u renditur e dyta në
Ballkan. Sipas raportit të
OKB-së për investimet në
botë vendin e parë e mban
Serbia me 4.1 mld dollarë e
ndjekur nga Maqedonia e
Veriut me 737 mln dollarë,
Mali i Zi dhe Bosnje-Herce-
govina. Situata pozitive e
nivelit të investimeve lidhet
direkt me dy projektet gji-
gande të cilat po mbajnë në
këmbë investimet shqiptare
siç është gazjellësi TAP, por
edhe ndërtimi i hidrocentra-
leve mbi Devoll. Por pavarë-
sisht kësaj shqetësim mbe-
tet fakti se këto dy projekte
janë në përfundim duke ng-
ritur pikëpyetje për inves-
timet në vitet në vijim. Edhe
në muajt e parë të këtij viti
për shkak të punimeve in-
tensive këto dy projekte
kanë ndikuar në rritjen e
Investimeve të huaja direkte
në vend me 2%. Investimet
në vend janë të përqendru-
ara në energji dhe industri
nxjerrëse dhe vetëm një
pjesë e vogël në manifakturë
çka do të ndikonte në
rritjen direkte të punësim-
it. Ndërsa një tjetër fakt ësh-
të se bizneset e huaja kanë
ngritur shqetësime për
klimën e biznesit në vend
ndërsa gjatë 2018 sipas IN-
STAT, janë larguar nga Sh-
qipëria 141 biznese europi-
ane.
RAPORTIRAPORTIRAPORTIRAPORTIRAPORTI

Shqipëria përllogaritet të
ketë pasur në 2018 rreth 1.3
mld dollarë IHD, me rritje
prej 12.9% nga një vit më
parë. Ndërsa Serbia ka pa-
sur një total prej 4.1 mld dol-
larë, me një rritje të dyfish-
të nga 2017. Serbia, sipas
raportit, konsiderohet edhe
vendi i tretë në të gjithë Eu-
ropën Juglindore me rritjen
më të lartë të IHD në 2018
(pas Maqedonisë së Veriut
dhe Sllovenisë). Në nivele
më të ulëta ndodhet Mali i
Zi, e cila pa një tkurrje IHD

prej -12%. Ndërsa Bosnjë e
Hercegovina pa një rritje të
lehtë prej 4.5 % të IHD në
2018. Vitin e kaluar, flukset
globale të investimeve të
huaja direkte ranë me 13 për
qind, në 1.3 trilionë dollarë.
Kjo përfaqëson nivelin më të
ulët që nga kriza financiare
globale dhe nënvizon mung-
esën e rritjes së investimeve
ndërkombëtare në këtë de-
kadë, thekson raporti.
Nevojitet një përshpejtim
për të përmbushur nevojat
e investimeve që lidhen me

Objektivat e Zhvillimit të
Qëndrueshëm, i cili ende
nuk është i dukshëm, sipas
OKB. "Ne kemi nevojë për të
rritur ambicien për vep-
rimin në fusha si ndry-
shimet në klimë, për të
adresuar dobësitë e borxhit
dhe për të zvogëluar tensio-
net tregtare, në mënyrë të
tillë për të nxitur mjediset
që të jenë të favorshme për
të rritur investimet afatgja-
ta dhe të qëndrueshme. Ndër
instrumentet më të rëndë-
sishme për tërheqjen e inves-

timeve janë Zonat e Posaçme
Ekonomike. Numri i zonave
të tilla nëpër botë është rri-
tur me shpejtësi këtë dekadë
në më shumë se 5,000"-thek-
son raporti.
VITI 2019VITI 2019VITI 2019VITI 2019VITI 2019

Në vitin 2019, IHD pritet
të rimëkëmben në ekono-
mitë e zhvilluara, pasi efek-
ti i reformave tatimore të
SHBA-së është në rënie. Njof-
timet e projektit Greenfield -
duke treguar planet e shpen-
zimeve të ardhshme - gjith-
ashtu, tregojnë një rritje, pasi
ato ishin rritur 41% në 2018
nga një nivel i ulët në vitin

Bizneset që marrin pjesë në tendera, kusht që të
trajtojnë në mënyrë të drejtë punonjësit e tyre

dhe përfaqësuesja e përher-
shme e Bankës Botërore në
Tiranë, znj. Maryam Salim.
Banka Botërore dhe Agjencia
Franceze e Zhvillimit janë an-
gazhuar fort në nxitjen e
marrjes së përgjegjësive prej
korporatave si dhe mbështes-
in axhendën e qeverisë sh-
qiptare në këtë drejtim.
Zv.ministri i Financave dhe
Ekonomisë, z. Erjon Luçi
falënderoi Bankën Botërore
për mbështetjen e dhënë për
këtë nismë dhe theksoi se një
ndër aspektet sfiduese të saj
është pikërisht fuqizimi i
grave dhe vajzave, e jo thjesht
barazia gjinore. "Pjesa rajo-

nale është një aspekt sfidues
i kësaj nisme, por aspekti
tjetër sfidues është pikërisht
synimi që ka marrëveshja
nuk është thjesht barazia gji-
nore, por është pikërisht fu-
qizimi i grave dhe i vajzave,
që është një potencial i madh
ekonomik që në duhet ta
shfrytëzojmë, por edhe në as-
pekt të dhënies së oportuni-
tetit. Oportuniteti nuk ka të
bëjë vetëm më pjesën gjinore,
por shtrihet në të gjithë sho-
qërinë, përfshirë edhe njerëz-
it më në nevojë dhe është një
fjalë kyçe kur vjen puna te
ulja e varfërisë dhe rritja e
mirëqenies",-u shpreh z. Luçi,

duke shtuar se një rëndësi e
veçantë i duhet kushtuar dhe
zbatimit të masave konkrete.
Përfaqësuesja e përhershme e
Bankës Botërore në Tiranë,
znj. Maryam Salim, tha se: "Më
këtë Marrëveshje Mirëkupti-
mi qeveria shqiptare jep një
sinjal të fortë se të bësh biznes
me shtetin, punëdhënësit du-
het të sigurojnë se ata janë
duke zbatuar ligjin dhe traj-
tuar punonjësit e tyre në
mënyrë të barabartë. Diversite-
ti më i madh në tregun e punës
në Shqipëri do të sillte përfitime
të mëdha ekono-mike". Kryein-
spektori z. Arben Seferaj vlerë-
soi se bashkëpunimi me

Agjencinë e Prokurimit Pub-
lik i shërben në vetvete edhe
ISHPSHSH në përmbushjen e
misionit të tij për krijimin e
kushteve të denja të punës.
"Deklarimi nga ana e opera-
torëve ekonomikë mbi garan-
timin e zbatimit të dispozitave
ligjore në marrëdhëniet e
punës, konkretisht për
mbrojtjen e të drejtës për
punësim dhe profesion nga

çdo formë diskriminimi dhe
për lidhjen e kontratave të
punës për çdo punëmarrës, si
dhe garantimi i marrjes së të
gjithave masave në drejtim të
sigurisë dhe shëndetit në
punë, e në mënyrë të veçantë,
për grupet e rrezikuara, do të
sjellë ndikim të drejtpërdrejtë
në marrëdhëniet e punësimit
të çdo punëmarrësi", u
shpreh z. Seferaj.

2017. Megjithatë, trendi i
dobët i IHD tregon që rritja e
IHD-ve mund të jetë relativ-
isht modeste dhe mund të
frenohet më tej nga faktorë
të tjerë, si risku gjeopolitik,
shkallëzimi i tensioneve
tregtare dhe një zhvendosje
globale drejt politikave më
proteksioniste. Trendi i
rritjes së investimeve të hua-
ja direkte ka qenë anemik që
nga viti 2008. "Trendi i stan-
jacionit i dekadës i atribuo-
het një numri faktorësh që
përfshijnë rënien e normave
të kthimit të IHD-ve, formave
gjithnjë e më të lehta të inves-

timeve dhe një klime për-
gjithësisht më pak të favor-
shme për investime",-tha drej-
tori i Investimeve pranë
UNCTAD, James Zhan. Rapo-
rti i Investimeve Botërore
përqendrohet në trendet e in-
vestimeve të huaja direkte
(IHD) në mbarë botën, në niv-
el rajonal dhe në vend dhe në
masat në zhvillim për të
përmirësuar kontributin e
saj në zhvillim. Raporti i
këtij viti vlerëson përpjekjet
për reformimin e mar-
rëveshjeve ndërkombëtare
të investimeve dhe sugjeron
masa të reja.

TENDER  I HAPUR KOMBËTAR

REPUBLIKA  E  SHQIPERISE
BANKA  E  SHQIPERISE
DEPARTAMENTI  I  ADMINISTRIMIT
SEKTORI  I  PROKURIMIT

Banka e Shqipërisë kërkon të realizojë objektin e prokurimit: “Blerje dhe instalim i një çiller me
pompë nxehtësie dhe një çiller me regjim ftohës për nevojat e Bankës se Shqipërisë”

‘Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender
i hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 14,500,000 Lekë”.

Dokumentet e tenderit mund të tërhiqen pranë Sektorit të Prokurimeve të Departamentit të Administrimit,
të Bankës së Shqipërisë, me adresë: Rruga e Dibrës, Kompleksi “Halili”, Kulla A, Tiranë, Tel.
042419411(ext. 1844), çdo ditë nga çdo person i autorizuar, me paraqitjen e një kërkese me shkrim.
Tërheqja e dokumenteve mund të bëhet vetëm pasi të keni bërë paraprakisht pagesën e pakthyeshme
prej 500 Lekë, pranë një banke tregtare në llogarinë e Bankës së Shqipërisë sipas detajeve të
mëposhtme:

Përfituesi:     Banka e Shqipërisë
BIC:               STANALTR
IBAN:            AL68 1011 1008 0000 0000 2222 222L; BIC

Përshkrimi: Blerje dokumente tenderi për tenderin me objekt: “Blerje dhe instalim i një çiller me
pompë nxehtësie dhe një çiller me regjim ftohës për nevojat e Bankës se Shqipërisë”

Oferta duhet të paraqitet në zyrën e Sektorit të Prokurimeve, pranë Departamentit të Administrimit, në
Bankën e Shqipërisë, deri më datë 17 Korrik  2019, ora 11:00, kohë në të cilën do të hapet edhe
tenderi, ku ftohen të marrin pjesë kandidatët ose përfaqësuesit e autorizuar të tyre.
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LIBRAZHDLIBRAZHDLIBRAZHDLIBRAZHDLIBRAZHD

Shtatë persona janë ar
restuar dhe 23 të tjerë
janë proceduar për

protestën e paligjshme të
organizuar pasditen e së en-
jtes së 13 qershorit në hyr-
je të qytetit të Librazhdit,
aty ku simpatizantët e PD-
së kanë hedhur sende drejt
makinës së kryeministrit,
por jo vetëm. Me thirrjet
"Rama ik" qytetarët janë
përplasur edhe me po-
licinë, e cila ishte vendo-
sur para turmës së protes-
tuesve në mënyrë që këta
të fundit të mos cenonin
eskortën e kryeministrit.
Ndër të arrestuarit është
edhe ish-deputeti i  El-
basanit, Aurel Bylykbashi
dhe kryetari i Degës së
PD-së në Librazhd; Bujar
Vreto dhe drejtues të tjerë
të PD-së në këtë qark. Poli-
cia e Librazhdit bazuar në
pamjet filmike dhe
raportet e shërbimit, ka
bërë arrestimin në fla-
grancë të shtatë person-
ave për veprat penale të
"Organizimit, pjesëmar-
rjes në grumbullime, man-
ifestime të paligjshme",
dhe "Pengimi i qarkullim-
it të mjeteve të transpor-
tit" dhe "Pengim i subjek-
teve zgjedhore". Konkre-
tisht u arrestuan shteta-
sit: B.V., 48 vjeç, (kryetari
i Degës së PD-së Librazhd);
A.B., 53 vjeç, nga, Elbasani
(ish-deputet i PD-së); A.K.,
43 vjeç, nga Përrenjasi;
E.G., 32 vjeç, nga Librazh-
di (sekretari i PD-së, dega
Librazhd); D.B., 47 vjeç,
nga Shtërmeni, Cërrik;
L.O., 31 vjeç, nga Pish-
kashi dhe B.K., 54 vjeç, nga
Librazhdi. Po kështu ka fil-
luar procedimi penal në
gjendje të lirë, për të njëjtat
vepra penale edhe për 16 sh-
tetas të tjerë.

Sipas burimeve poli-
core, arrestimi dhe proced-
imi i këtyre personave u bë
pasi në datën 13.06.2019,
rreth orës 18:00 ata janë
grumbulluar në rrugën
nacionale në hyrje të qy-
tetit të Librazhdit tek
kryqëzimi i Përrenjasit
dhe në vijim kanë tentuar
që të bllokojnë rrugën na-
cionale Elbasan-Librazhd,
në hyrje të qytetit të Li-
brazhdit, duke penguar
eskortën e kryeministrit
dhe kanë goditur esko-
rtën me sende të forta e
lëndë plasëse piroteknike.
Materialet procedurale u
referuan në Prokurorinë
pranë Gjykatës së Sh-
kallës së Parë Elbasan.

Mes personave të prangosur edhe ish-deputeti i PD-së, Aurel Bylykbashi

I bllokuan rrugën kryeministrit Rama në Librazhd,
arrestohen 7 persona dhe procedohen 23 të tjerë

PERSONAT E ARRESTUAR PAS
PROTESTËS

1. Bujar Vreto, 48 vjeç, (Kryetari i Degës së PD-së

Librazhd)

2. Aurel Bylykbashi, 53 vjeç, (ish-deputet i PD-së)

3. Erlind Gurra, 32 vjeç, (sekretari i PD-së, dega

Librazhd)

4. Leonard Ozuni, 31-vjeç; sekretari i PD-së në

Përrenjas

5. Arjan Kariqi,43 vjeç, kreu i PD-së në Përrenjas

6. D.B., 47 vjeç, nga Shtërmeni, Cërrik

7. B.K., 54 vjeç, nga Librazhdi

TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË - Kryedemokrati
Lulzim Basha doli në një
deklaratë urgjente në
selinë e PS-së, pas arrestim-
it të protestuesve në Li-
brazhd. Ai tha se protes-
tuesit u ndaluan me ur-
dhër politik të kryeminis-
trit, ndërsa shtoi se nuk ka
më asnjë iluzion, se Rama
ka vendosur një pushtet
autokratik në vend. "Poli-
cia politike e Edi Ramës ka
ndaluar dhjetëra anëtarë e
mbështetës, ka arrestuar
dy drejtuesit e PD-së në Li-
brazhd, në Përrenjas e sek-
retarët, ish-deputetin e PD-
së dhe dy mbështetës. Këto
veprime janë raprezalje
politike ndaj kundërsh-
tarëve politikë që protest-
ojnë ndaj regjimit të
Ramës. Ato vinë mbas ndal-
imit të rreth 500 anëtarëve
dhe mbështetësve të Par-
tisë Demokratike gjatë
pesë muajve të fundit.
Ndërkohë mbi 50 mbësh-
tetës dhe anëtarë të Partisë
Demokratike mbahen në

Lleshaj, Bashës:
Je përgjegjës

për protestuesit,
askush nuk tolerohet
TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË - Ministri i
Brendshëm, Sandër Lle-
shaj i është përgjigjur
përmes 'Twitter'-it thir-
rjes së Lulzim Bashës që
policët të mos i binden ur-
dhrit të tij për ndalimin e
protestuesve gjatë fush-
atës. Referuar protestës
së dy ditëve më parë në Li-
brazhd, Lleshaj tha se
Basha është përgjegjës
për çdo individ që aktivi-
zon kundër ligjit dhe li-
rive politike në vend dhe
shtoi se askush nuk do
tolerohet.
STSTSTSTSTAAAAATUSI I PLTUSI I PLTUSI I PLTUSI I PLTUSI I PLOOOOOTËTËTËTËTË

"Lulzim Basha është
përgjegjës për çdo individ
që aktivizon kundër ligjit
dhe lirive politike në
vend! Pengimi i subjek-
teve zgjedhore dhe për-
dorimi i lëndëve plasëse,
kundër atyre dhe forcave
të rendit janë vepra pe-
nale. Askush nuk do të
tolerohet. Kush u përgjig-
jet thirrjeve për paligjsh-
mëri, do të përballet me
ligjin",- thotë ministri.
Pas protestës në Li-
brazhd ku u tentua të
bllokohej dhe u qëllua në
drejtim të eskortës së
kryeministrit, policia ar-
restoi 7 persona, mes tyre
drejtues e ish-deputetë të
PD, si dhe procedoi 23 per-
sona të tjerë. Kryedemok-
rati Basha tha se protes-
tuesit u ndaluan me ur-
dhër politik të kryeminis-
trit ndërsa shtoi se nuk
ka më asnjë iluzion, se
Rama ka vendosur një
pushtet autokratik në
vend.

Trafikonin klandestinë,
arrin në 10 numri
i të arrestuarve

ELBASAN - Policia e
Elbasanit bën me dije se
dje ka arrestuar edhe dy
persona të  tjerë, të cilët
ishin shpallur në kërkim,
pasi bënin pjesë në grupin
kriminal të shtetasve që
trafikonin klandestinë
nga vendet e treta për në
Europë. Bëhet fjalë për
shtetasit: M.K., 32 vjeç,
dhe  M.K., 56 vjeç të dy ban-
ues në Tiranë, të cilët aku-
zohen për veprën penale:
"Ndihmë për kalim të
paligjshëm të kufirit, në
formën e kontrabandimit
të njerëzve", kryer në
bashkëpunim. Më herët
gjatë operacionit janë ar-
restuar edhe 8 persona,
ndërmjet tyre dhe kreu i
grupit një shtetas turk.

arrest në burgje. Qindra të
tjerë që kanë protestuar
kundër qeverisë kudo në
Shqipëri janë ndaluar,
dhunuar e arrestuar në
mënyrë të paligjshme. Ky
është bilanc regjimesh
represive. Sistemi i drejtë-

sisë është shpartalluar, par-
lamenti është shpartalluar,
administrata është militan-
tizuar. Nuk ka më asnjë il-
uzion, Rama ka vendosur
një pushtet autokratik.
Pasi vuri në kontroll gjithë
pushtetet po i përdor për të

përndjekur çdo kundërsh-
tar të tij. Ka një qëllim të
qartë të intimidojë opo-
zitën për tu tërhequr nga
beteja jonë", tha Basha.
Ndërsa u shpreh se "është
rruga pa krye që po e çon
Ramën drejt greminës ku
kërkon të tërheq gjithë
Shqipërinë. Ndihmohet
nga dy vegla të paskru-
pullta Sandër Lleshaj e
Arta Marku. Ju bëj thir-
rje policëve e prokurorëve
mos u binden urdhrave të
paligjshëm të autokratit të
korruptuar e veglave të
tij. Këto akte për t'i mbyl-
lur gojën e goditur ku-
ndërshtarin po thellojnë
gropën ku ka rënë Rama.
E bëjnë të pashmangshëm
fundin e tij të keq. Asgjë
dhe askush nuk e ndal
betejën tonë për Sh-
qipërinë si gjithë Europa.
Asnjë hap pas për trium-
fin e demokracisë mbi nar-
k o s h t e t i n " .

Arrestimet, kryedemokrati Basha: Plan
diabolik i Ramës, policët të mos i binden

Lejuan mallra kontrabandë, arrestohen
4 persona, mes të cilëve 2 doganierë

KKKKKORÇË ORÇË ORÇË ORÇË ORÇË - Katër persona,
dy prej të cilëve doganierë
janë arrestuar nga policia
e Korçës, pasi kanë lejuar
të kalojnë makina me
mallra kontrabandë. Per-
sonat e prangosur janë:
A.K, 40 vjeç, A.B, 54 vjeç,
E.M, 39 vjeç, (me detyrë
doganier në doganën e
Kapshticës) të tre banues
në Korçë, L.M, 32 vjeç,
banues në Pogradec, (me
detyrë doganier në
doganën e Kapshticës).
Arrestimi i tyre u bë pasi,
gjatë kontrollit në hyrje

të Korçës, ndaj mjeteve tip
"Benz" dhe "Renault" të sh-
tetasve A.K., dhe A.B., iu
gjetën mallra të ndryshme
të dyshuara kontrabandë, të
cilat u sekuestruan në cilës-
inë e provës materiale. Nga
veprimet e hetimore dysho-
het se dy doganierët, kanë
shpërdoruar detyrën dhe
kanë favorizuar shtetasit
A.K., dhe A.B., për të kaluar

sasinë e mallrave të dyshua-
ra kontrabandë. Materialet
në ngarkim të tyre i kaluan
Prokurorisë Korçë për ve-
prat penale: "Kontrabanda
me mallra të tjera" dhe
"Shpërdorimi i detyrës".
Gjithashtu, u bë ndalimi i
shtetasit V.M., 38 vjeç, banues
në fshatin Çermë, Lushnjë
(me detyrë punonjës i një
kompanie që kryen punime

pranë gazsjellësit TAP) si
edhe u referuan materialet
në prokurori ndaj shteta-
sit E.H, 32 vjeç, banues në
fshatin Lubonjë. Ndalimi i
V.M., u bë pasi dyshohet se
ka vjedhur duke shpër-
doruar detyrën një sasi
prej 1000 litra naftë, nga
mjetet e kompanisë ku ësh-
të i punësuar dhe ja ka shi-
tur më pas shtetasit E.H..

Protesta në Librazhd

Kreu i PD-së, Lulzim Basha
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"Krasta", policia: Zbuluam shkelje edhe nga punonjës shtetërorë të AMA-s

Operacioni i RENEA-s kundër Çapjave, zbardhen
3 ngjarje kriminale, arrestohet Florenc Çapja

38-vjeçari akuzohet për plagosjen e Fadil Memës në
2006-ën. Plagosja në 2013, në kërkim Suel Çela

ELBASANELBASANELBASANELBASANELBASAN

Në orët e para të mëngjesit
të djeshëm, forcat speciale
të RENEA-s dhe të FNSH-

së kanë mësyrë në qytetin e El-
basanit duke finalizuar operacio-
nin e koduar "Krasta". Gjatë këtij
operacioni janë arrestuar disa per-
sona të shpallur në kërkim.
Burime zyrtare nga Policia e Sh-
tetit bënë dje me dije se janë
zbardhur dhe dokumentuar me
prova ligjore tri ngjarje kriminale
të ndodhura vite më parë. Konkre-
tisht, policia ka zbardhur një
vrasje në tentativë të ndodhur më
30 janar të vitit 2006, ku në
shënjestër ishte shtetasi Fadil
Mema. Për këtë ngjarje, policia
thotë se autor është Florenc Çap-
ja, i cili përfundoi në pranga. Ai
akuzohet për vrasje me paramen-
dim mbetur në tentativë dhe
armëmbajtje të armëve dhe muni-
cioneve luftarake". Ngjarja e dytë
e zbardhur është ajo e ndodhur më
15 gusht të vitit 2012,  në lagjen
"Çlirimi" Elbasan, ku u vranë sh-
tetasit Gentian Beqiri dhe babai i
tij Nezir Beqiri. Për vrasjen e dy-
fishtë janë vënë nën akuzë shteta-
sit me iniciale E.B, 38 vjeç, lindur
në Kavajë dhe banues në Elbasan,
lagja "Shënkoll", i cili është shpal-
lur në kërkim si dhe E.C, 28 vjeç,
lindur dhe banues në Elbasan lagja
"Çlirimi" i cili është shpallur në
kërkim. Ndërkohë, ngjarja e tretë
e zbardhur nga policia është ajo e
ndodhur më 19 prill të vitit 2013 po
në Elbasan, ku ndodhi një plagosje
me armë zjarri. Teksa operacioni i
policisë synonte arrestimin e dy
vëllezërve Florenc dhe Ardian Çap-
ja, policia  bëri me dije se ka
zbardhur edhe procedimin penal të
vitit 2017, ku është bërë e mundur
të dokumentohet aktiviteti jash-
tëligjshëm në lidhje me disa vep-
rime korruptive, të kryera nga
punonjës shtetërorë të Autoritetit
të Mediave Audiovizive dhe të sek-
torit privat, mes të cilëve dy
gazetarë.  Në total, gjatë opera-
cionit të djeshëm  janë arrestuar
10 persona, 2 prej të cilëve për 3
ngjarjet kriminale ku implikohet
fisi Çapja, 7 për rastin e korrup-
sionit tek AMA dhe njëri u pran-
gos, pasi iu gjetën dy armë zjarri
gjatë kontrollit në banesë. Detajet
e operacionit të mësipërm u dhanë
dje për mediat nga zv.Drejtoresha
e Përgjithshme e Policisë së Sh-
tetit, Drejtuese e Lartë, Aida
Hajnaj,  prokurori i çështjes Rid-
van Sukja, Drejtori i Departa-
mentit të Policisë Kriminale Drej-
tues i Lartë, Tonin Voci si dhe Drej-
tori i Policisë Elbasan Drejtues
Arian Muça.
NJOFTIMI I PLOTË INJOFTIMI I PLOTË INJOFTIMI I PLOTË INJOFTIMI I PLOTË INJOFTIMI I PLOTË I
POLICISË SË SHTETITPOLICISË SË SHTETITPOLICISË SË SHTETITPOLICISË SË SHTETITPOLICISË SË SHTETIT

Më datë 14.06.2019, në kuadër të
operacionit "FORCA E LIGJIT",
nga Njësia Hetimore pranë Task
Forcë Speciale Qendrore, në Depar-
tamentin e Policisë Kriminale, në
Drejtorinë e Përgjithshme të Poli-
cisë së Shtetit, Drejtoria Vendore
e Policisë Elbasan, pas një hetimi
një vjeçar, në bashkëpunim më
Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor El-
basan, forcat speciale RENEA,
FNSH, sot në orët e para të
mëngjesit kanë zhvilluar operacio-

nin policor të koduar "KRASTA",
për të bërë të mundur ekzekutimin
e vendimeve të Gjykatës së Rrethit
Gjyqësor Elbasan të masave të sig-
urimit personal "Arrest me Burg"
dhe kontrollin e banesave e ambi-
enteve për llogari të hetimeve të
procedimeve penale të rifilluara si
më poshtë vijon:

1.Proçedimit Penal nr 40 të vitit
2006, i regjistruar për veprat penale
të "Vrasjes me paramendim mbe-
tur tentativë", "Mbajtjes pa leje
armëve dhe municionit luftarak"
parashikuar nga nenet 78-22, 278/
2 të Kodit Penal, që bën fjalë për
tentativën e vrasjes së shtetasit
F.M, ngjarje e ndodhur më datë
30.01.2006  në Elbasan.

2.Procedimit penal nr 1121/2012,
i regjistruar  për veprat penale të
"Vrasjes në rrethana cilësuese e
kryer në bashkëpunim", "Mbajtjes
pa leje të armëve dhe municionit
luftarak" parashikuar nga nenet
79/dh-25, 278/2 të Kodit Penal, që
bën fjalë për vrasjen e shtetasit
G.B (alias A.M) dhe të babait të tij
shtetasit N.B, ngjarje e ndodhur
më datë 15.08.2012,  në lagjen "Çlir-
imi" Elbasan.

3.Proçedimi Penal nr 627-2013, i
regjistruar për veprat penale të
"Heqjes së paligjshme të lirisë",
"Plagosjes më dashje", "Mbajtje pa
leje te armëve dhe municioneve
luftarake" parashikuar nga nenet
88, 110/2, 278/2 të Kodit Penal, ng-
jarje e ndodhur në datë 19.04.2013
në qytetin e Elbasanit.

Si rezultat i hetimeve intensive
për këto ngjarje të kryera nga kjo
njësi në bashkëpunim me
Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor
Elbasan, është bërë e mundur që

të tre këto ngjarje të zbulohen dhe
të dokumentohen me prova ligjore,
dhe konkretisht :

Për Procedimin Penal nr. 40 viti
2006 nga hetimet e zhvilluara ka
rezultuar se, autor i kësaj ngjarje
është shtetasi:

1. F.Ç, 38 vjeç, lindur dhe ban-
ues në Elbasan lagja "Emin
Matraxhiu". Për këtë shtetas u bë
ekzekutimi i vendimit të Gjykatës
së Rrethit Gjyqësor Elbasan, me
vendimin nr. 477   datë 11.06.2019,
për të cilin ishte caktuar masa e
sigurimit "Arrest me burg" i dys-
huar për veprat penale të "Vrasjes
me paramendim të mbetur tenta-
tivë" dhe "Mbajtjes pa leje të
armëve dhe municioneve luftar-
ake".

Për Procedimin Penal nr.  627
viti 2013 nga hetimet e zhvilluara
ka rezultuar se,  autorë të kësaj
ngjarje janë shtetasit :

1. M.L (alias S.Ç), 31 vjeç, lindur
dhe banues në Elbasan lagja "5
Maji", aktualisht person i shpal-
lur në kërkim për një tjetër vepër
penale.

2. E.Ç, 30 vjeç, lindur dhe ban-
ues në Elbasan, aktualisht i ndalu-
ar për një vepër tjetër penale dhe
vendimi ndaj këtij shtetasi u
ekzekutua në ambientet e IEVP El-
basan.

Për Procedimin Penal nr. 1121
viti 2012 nga hetimet e zhvilluara
ka rezultuar se autorë të kësaj
ngjarje janë shtetasit:

2. E.B, 38 vjeç, lindur në Kavajë
dhe banues në Elbasan, lagja
"Shënkoll", i cili është shpallur në
kërkim.

3. E.C, 28 vjeç, lindur dhe ban-
ues në Elbasan lagja "Çlirimi" i cili
është shpallur në kërkim.

Në kuadër të hetimeve të kry-

era mbi Procedimin Penal nr 627
viti 2017, është bërë e mundur të
dokumentohet aktiviteti jash-
tëligjshëm në lidhje me disa vep-
rime korruptive, të kryera nga
punonjës shtetërorë të Autoritetit
të Mediave Audiovizive dhe të sek-
torit privat.

Si rezultat i hetimeve u arrit që
përmes provave ligjore të doku-
mentohej aktivitetit korrruptiv i
shtetasve të mëposhtëm, si dhe u
ekzekutuan  vendimet e Gjykatës
së Rrethit Gjyqësor Elbasan për të
cilët është caktuar masa e sigurisë
"Arrest me Burg" për veprat pe-
nale:  "Korrupsioni aktiv i person-
ave që ushtrojnë funksione pub-
like", "Korrupsioni aktiv i funk-
sionarëve të lartë shtetërorë ose
të zgjedhurve vendorë" dhe  "Sh-
kelja e të drejtave të pronësisë in-
dustriale"  parashikuar nga nenet
244, 245/1,2, dhe 149/a,

1. B.K,  39 vjeç, lindur dhe ban-
ues në Elbasan,

2. A.B, 61  vjeç,  lindur e banues
në Elbasan.

3. A.N, 67 vjeç, lindur Sarandë
dhe banues në Tiranë.

4. S.M, 40 vjeç, lindur dhe ban-
ues në Tiranë.

5. I.H,  51 vjeç, lindur dhe ban-
ues në Tiranë.

6. A.D,  34 vjeç, lindur dhe ban-
ues në Elbasan,

7. Sh.S, 38 vjeç, lindur dhe ban-
ues në Labinot Mal-Elbasan, i cili
u shpall në kërkim

8. E.T, 40 vjeç, lindur dhe ban-
ues në Tropojë,

Në vijim të ekzekutimeve të ven-
dimeve për kontrollet e banesave
dhe ambienteve, janë gjetur e
sekuestruar në cilësinë e provës
materiale sendet si më poshtë:

Revolver "Nagant" me mulli , me

gjashtë fishekë, kalibër 9 mm.
Pistoletë gjysmë automatike e

markës "Zoraki", me gjashtë
fishekë, kalibri 7.65 mm; një kre-
hër pistolete TT, me katër fishekë,
model 54.

26 copë fishekë, model 54; 4 jele-
kë antiplumb; një shkop metalik
nga ata me hapje me stampo po-
lice USING; një portofol lëkure me
stampe policia e shtetit; 7 palë tar-
ga automjetesh, shqiptare dhe të
huaja.

4 radio marrëse dhe dhënëse; një
peshore elektronike; 735 gr lëndë
narkotike e dyshuar mariuanë, e
paketuar në atë formë e përgati-
tur për tu tregtuar; telefona celu-
lar (smartfona dhe të thjeshtë),
dhe një prej tyre satelitor.

Gjithashtu nga kontrollet e
banesave si rezultat i sendeve të
paligjshme  të gjetura në banesa
është bërë dhe arrestimi në fla-
grancë i shtetasve:

H.Gj (S), 40 vjeç, për veprat pe-
nale "Mbajtje pa leje dhe prodhimi
i armëve, lëndëve shpërthyese dhe
i municionit", "Prodhimi, mbajtja
dhe shitja pa leje e armëve të ftoh-
ta", dhe "Mbajtja pa të drejte e uni-
formës", vepra të parashikuara
nga nenet, 278, 279 dhe 247 të Kodit
Penal.

Si dhe është shpallur në kërkim
shtetasi Q.H, 25 vjeç, për veprat
penale "Prodhimi dhe shitja e
narkotikëve" vepër e parashikuar
nga neni 283 i Kodit Penal.

Në përfundim ju bëjmë me dije
se vijojnë hetimet intensive në
lidhje me një numër ngjarjesh të
vjetra të ndodhura në Qarkun e
Elbasanit dhe Tiranës, duke bash-
këpunuar me autoritet e
Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor
Elbasan.
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Qeveria ka miratuar
ditën e djeshme pro
cedurën e aplikimit

për të gjithë të interesuarit
që dëshirojnë të përfitojnë
nga programi social i stre-
himit. Kështu, përfshirja në
programet sociale të stre-
himit bëhet nëpërmjet ap-
likimit në strukturën
përgjegjëse për strehimin të
njësisë së vetëqeverisjes ven-
dore të vendbanimit të apli-
kantit. 'Gazeta Shqiptare'
zbardh sot vendimin e qever-
isë ku përcaktohen kate-
goritë përfituese, fazat e ap-
likimit, mënyrën e
përzgjedhjes, ankimimin si
dhe dokumentacionin e
plotë që duhet të dorëzojnë
aplikantët e interesuar.
KATEGORITË
PËRFITUESE

Sipas vendimit të Këshil-
lit të Ministrave, të drejtën
për aplikim për përfitimin
nga programet sociale e
kanë individët që kanë
mbushur moshën 18 vjeç,
kujdestarët ligjor për rastet
e personave të vendosur në
kujdestari ligjore, për shkak
të heqjes apo kufizimit të
zotësisë për të vepruar, dhe
familjet që janë të regjistru-
ara në zyrat e gjendjes civile
në njësinë e vetëqeverisjes
vendore përkatëse, të cilat,
në momentin e aplikimit,
plotësojnë kushtet e përcak-
tuara. "Të drejtën për ap-
likim e kanë edhe individët/
familjet rome të paregjistru-
ar/a në zyrën e gjendjes
civile të njësisë së vetëqever-
isjes vendore ku aplikojnë,
për të cilët njësia e
vetëqeverisjes vendore ka
informacion se banojnë në
atë njësi të vetëqeverisjes
vendore. Aplikimi i të mi-
turve nën moshën 18 (tetëm-
bëdhjetë) vjeç, pas lirimit
ose përfundimit të pro-
gramit të masës alternative
të shmangies, në rastet kur,
bazuar në një vendim gjyqë-
sor ose një akt administra-
tiv, mbeten të pastrehë për
arsye se nuk duhet të jetojnë
me prindërit, kujdestarin
ligjor ose me familjen e tyre,

bëhet me kërkesën e një për-
faqësuesi të caktuar me ven-
dim gjykate ose akt admin-
istrativ",-theksohet në ven-
dim.
FAZAT E APLIKIMIT

Aplikimi për të përfituar
strehim sipas çdo programi
social të strehimit, me për-
jashtim të rasteve të nevojës
emergjente për strehim,
bëhet me dy faza. Në fazën e
parë aplikantët paraqesin
kërkesën e tyre për të për-
fituar nga programet e stre-
himit social. Në fazën e dytë
të aplikimit përfshihen
vetëm ata/o individë/famil-
je që janë përzgjedhur për t'u
trajtuar me njërin prej pro-
grameve të strehimit. "Indi-
vidi/familja paraqet
kërkesën për të përfituar

nga programet e strehimit
social në çdo kohë, sipas for-
matit të miratuar nga
këshilli bashkiak, bazuar në
modelin që i bashkëlidhet
këtij vendimi, si shtojca "A"
dhe sipas deklarimit tip për
vërtetësinë e të dhënave që i
bashkëlidhet këtij vendimi,
si shtojca "B". Për paraqitjen
e kërkesave verbale, struk-
tura përgjegjëse për stre-
himin mund të caktojë një
orar të posaçëm brenda
orarit zyrtar të punës së një-
sisë së vetëqeverisjes ven-
dore. Ky orar bëhet publik
edhe në faqen e internetit të
njësisë së vetëqeverisjes ven-
dore",-thuhet në Fletoren
Zyrtare. Ndërkohë, aplikimi
paraqitet drejtpërdrejt në
strukturën përgjegjëse për
strehimin të njësisë së
vetëqeverisjes vendore ose
në zyrën e qëndrimit me një
ndalesë të njësisë së
vetëqeverisjes vendore, në
rast se ka një të tillë. Njësitë
e vetëqeverisjes vendore
mund të vendosin që kërke-
sa të tilla të paraqiten pranë
njësive administrative më të
afërta me qendrën e banimit
të personave që paraqesin
kërkesën, duke përcaktuar
edhe kompetencat e tyre në
përputhje me legjislacionin
për vetëqeverisjen vendore.
Personat që ekzekutojnë
dënimin penal me burgim
mund ta paraqesin kërkesën
pranë institucionit ku
gjenden të ndaluar ose ku
ekzekutojnë dënimin penal

me burgim. Aplikimet për
përfitimin nga programet
sociale regjistrohen dhe për-
punohen nga strukturat
përgjegjëse për strehimin në
njësitë e vetëqeverisjes ven-
dore në një sistem elektron-
ik. "Aplikimet mund të jenë:
a) në formë të shkruar; b) në
formë të shkruar elektroni-
ke në adresën e postës elek-
tronike, që çdo njësi e
vetëqeverisjes vendore bën
publike për aplikimin për
përfitimin nga programet e
strehimit përmes njoftimit
në faqen e saj të internetit
dhe njoftimit publik; c) në
formë deklarate verbale
para strukturës përgjegjëse
për strehimin ose zyrës së
qëndrimit me një ndalesë,
kur ka të tillë, e që regjistro-
het nga kjo strukturë apo
zyrë",-bëhet me dije në ven-
dimin e Këshillit të Minis-
trave.
PËRZGJEDHJA

Strukturat përgjegjëse
për strehimin bëjnë
përzgjedhjen e kërkesave pa
të meta dhe i regjistrojnë si-
pas rendit kronologjik në
sistemin e posaçëm elek-
tronik. "Regjistri i kërke-
save përmban informacion-
in që mundëson përpunimin
e të dhënave, si më poshtë
vijon: a) Identitetin, emrin,
atësinë, mbiemrin; b) Num-
rin e kërkesës; c) Datën e
dorëzimit/paraqitjes së ap-
likimit; ç) Objektin e
kërkesës, përfshirë edhe
preferencën e paraqitur për

programin e strehimit so-
cial; d) Numrin dhe
emërtimin e dokumenteve
që i bashkëngjiten kërkesës;
dh) Adresën e kërkuesit; e)
Përbërjen familjare në mo-
mentin e aplikimit; ë) Sta-
tusin e punësimit; f) Kushtin
social, sipas nënndarjeve "i"
deri në "xv", të shkronjës "c",
të nenit 16, të ligjit nr. 22/
2018; g) Kushtin e strehimit,
sipas nënndarjeve "i" deri në
"VI", të shkronjës "a", të
nenit 16, të ligjit tilla, sipas
formatit që i bashkëlidhet
këtij vendimi, si shtojca
"C"",-theksohet në vendim.
Ky vërtetim lëshohet edhe
kur kërkesa paraqitet në
formë elektronike ose me
postë. Në rastet kur ap-
likimet janë verbale, apli-
kantit i lëshohet menjëherë
një vërtetim për
regjistrimin e aplikimit. Në
rastin kur aplikimi bëhet me
shkrim apo edhe elektronik,
aplikantit i dërgohet në
adresën e dhënë të komuni-
kimit ose në adresën elek-
tronike, nëse ai ka dhënë
pëlqimin për përdorimin e
një adrese elektronike për
komunikim, vërtetimi për
regjistrimin e aplikimit.
Strukturat përgjegjëse për
strehimin ose zyra e shër-

bimit me një ndalesë ofron
ndihmë aktive për plotë-
simin e formularëve të ap-
likimit për përfitimin nga
programet e strehimit social
për cilindo aplikues, duke u
kujdesur veçanërisht për
individët me aftësi të kufi-
zuar në të parë e në të folur
nëpërmjet interpretuesit të
gjuhës së shenjave ose lehtë-
suesit të komunikimit, të
moshuarit, personat që nuk
kuptojnë gjuhën shqipe ose
ata që nuk dinë shkrim e
këndim, si dhe siguron që
çdo individ/familje që ka
vështirësi komunikimi, për
shkak të gjendjes shëndetë-
sore ose sociale, të marrë
informacionin e ndihmën e
nevojshme për këtë qëllim.
Faza e dytë e aplikimit fillon
kur njësia e vetëqeverisjes
vendore planifikon zba-
timin e njërit prej pro-
grameve apo instrumenteve
të strehimit social.
PROCEDURAT

Bazuar në kërkesat speci-
fike të çdo programi, njësia
e vetëqeverisjes vendore nd-
jek procedurat, si më posh-
të: a) Miraton çdo vit sistem-
in e pikëzimit; b) Klasifikon
kërkesat për strehim sipas
sistemit të pikëzimit; c) Njof-
ton subjektet që janë
përzgjedhur për t'u trajtuar
me një program për plotë-
simin e dokumentacionit,
duke i njoftuar, në çdo rast,
edhe afatin për plotësimin e
dokumentacionit; ç) Mbledh
cilindo prej dokumenteve të
përmendura në pikën 16, të
këtij vendimi, që e mbajnë
organet publike në vend,
duke përjashtuar aplikan-
tin nga detyrimi për para-
qitjen e tyre. Gjithashtu,
njësia e vetëqeverisjes ven-
dore bën verifikimin e doku-
mentacionit, brenda ditëve
nga data e dorëzimit; harton
dhe miraton listën e për-
fituesve, mbështetur në
klasifikimin e kërkesave;
njofton individët/familjet që
përfitojnë nga programet

NDRYSHIMET
STREHIMI SOCIAL



Vendimi i Këshillit të Ministrave: Ja si do të veprohet me rastet emergjente

Qeveria miraton procedurat e
reja për të përfituar strehim social
Dy fazat e aplikimit dhe dokumentacioni i plotë

Voltiza Duro

2 FAZAT
Aplikimi për të
përfituar strehim
sipas çdo programi
social të strehimit,
me përjashtim të
rasteve të nevojës
emergjente për
strehim, bëhet me
dy faza.Në fazën e
parë aplikantët
paraqesin
kërkesën e tyre
për të përfituar
nga programet e
strehimit social.
Në fazën e dytë të
aplikimit
përfshihen vetëm
ata individë/familje
që janë
përzgjedhur për t'u
trajtuar me njërin
prej programeve të
strehimit.

LISTA E
PRITJES
Aplikantët mund
të refuzojnë
programin e
strehimit dhe të
mbeten përsëri në
listën e pritjes,
vetëm kur nuk u
plotësohet
strehimi sipas
normave në fuqi.
Në fazën e dytë,
dosja e çdo
aplikanti duhet të
përmbajë
dokumentacionin
që vërteton
deklarimet e bëra
në fazën e parë.

Foto ilustruese

Banesat sociele
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PËRFITUESIT DOKUMENTACIONI

a) Për të dhëna personale të aplikantit:
I) certifikatë e lindjes së aplikantit, me përjashtim të
rasteve specifike kur individi/familja nuk ka regjistrim
në gjendjen civile; II) vërtetim për vendbanimin në njës-
inë e vetëqeverisjes vendore, ku kërkohet strehimi so-
cial, për familjet që kanë lëvizur nga zona të tjera të
vendit.
b) Për vërtetimin e kushteve të strehimit:
i) vërtetim nga zyra e regjistrimit të pasurive të palua-
jtshme për pronat që disponohen në emër të secilit
anëtar të familjes;
II) vërtetim nga zyra e regjistrimit të pasurive të palua-
jtshme për sipërfaqen e pronës, që zotëron familja apo
ndonjë anëtar i saj, kur banesa është me sipërfaqe
nën normat e strehimit në fuqi;
III) vërtetim nga zyra e regjistrimit të pasurive të palu-
ajtshme se nuk figuron e regjistruar asnjë pronë, e
cila mund të përdoret edhe për strehim, për çdo anëtar
të familjes, që kanë ndryshuar vendbanim për efekt
punësimi;
IV) aktverifikim nga njësia vendore për:
- banesat në rrezik shembjeje;
- rastet kur familja ka mbetur e pastrehë, si rezultat i
fatkeqësive natyrore;
- banesat që prishen ose përjashtohen nga procesi i
legalizimit.
v) Vendim i gjykatës për familjet që humbasin banesën
për shkak të zbatimit të vendimit të gjykatës;
VI) akt i verifikimit nga njësia vendore për familjet rome/
egjiptiane, që banojnë në banesa individuale ose struk-
tura, të cilat nuk klasifikohen si banesë.
c) Për vërtetimin e kushteve familjare:
I) certifikatë familjare;
II) vendim i gjykatës që i lë në ngarkim fëmijën ose
fëmijët për çiftet e divorcuara.
ç) Për vërtetimin e kushteve sociale:
i) vërtetim i komisionit mjekësor të përcaktimit të aftë-
sisë së kufizuar për individë me aftësi të kufizuara;
II) vërtetim përkatës nga institucioni ku ka qenë i stre-
huar dhe librezë e jetimit, dhënë nga institucioni sh-
tetëror i autorizuar për individët me statusin e jetimit;
III) dokument që vërteton se ka mbetur i pastrehë si
rezultat i lirimit të banesave, ish-pronë e subjekteve të
shpronësuara;
IV) dokument i lëshuar nga institucionet përkatëse sh-
tetërore për personat që kanë statusin "emigrant",
"punëtor emigrant" dhe "azilkërkues";
v) dokument i lëshuar nga institucionet përkatëse sh-
tetërore për familjet e punonjësve të rënë në detyrë,
që u përkasin Policisë së Shtetit, Gardës së Repub-
likës, Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Anke-
sat në Ministrinë e Brendshme, Shërbimit të Mbrojtjes
nga Zjarri dhe Shpëtimit, të Forcave të Armatosura, të
Shërbimit Informativ të shtetit dhe të Policisë së
Burgjeve;
VI) urdhër mbrojtjeje apo urdhër i menjëhershëm
mbrojtjeje, lëshuar nga gjykata për viktimat e dhunës
në familje;
 VII) vetëdeklarim nëse individi/familja i përket pakicës
kombëtare rome ose egjiptiane;
VIII) dokument i lëshuar nga institucionet përkatëse
për të miturit në konflikt me ligjin;
IX) vetëdeklarim se i përket grupimit LGBTI;
 x) vërtetim me certifikatë familjare se individi i përket
kategorisë vajzë-nënë.
d) Për vërtetimin e kushteve ekonomike:
I) vërtetim i të ardhurave neto të familjes ose një dek-
laratë me shkrim nga aplikuesi për të ardhurat e famil-
jes dhe burimin e tyre, të cilat duhet t'i bashkëlidhen
dokumenteve zyrtare që e vërtetojnë atë, përfshirë vër-
tetimin nga punëdhënësi për pozicionin dhe pagën e
aplikantit e të personave të tjerë të familjes, që janë
në marrëdhënie pune;
II) dokument nga organet tatimore dhe ato të siguri-
meve shoqërore për derdhjen e kontributeve, për të
gjithë anëtarët e vetëpunësuar të familjes;
III) vërtetim nga zyra e ndihmës dhe përkujdesjes pranë
njësive të vetëqeverisjes vendore për anëtarët e famil-
jes të përfshirë në programin e ndihmës ekonomike
dhe të pagesës për personat me aftësi të kufizuar;
IV) vërtetim nga zyra e punësimit e njësisë vendore
përkatëse për personat e përfshirë në programin e pag-
esës së papunësisë;
v) vërtetim nga organet e sigurimeve shoqërore për per-
sonat në pension.

-Të drejtën për aplikim për përfitimin nga programet
sociale e kanë individët që kanë mbushur moshën 18
vjeç.
-Kujdestarët ligjor për rastet e personave të vendosur
në kujdestari ligjore, për shkak të heqjes apo
kufizimit të zotësisë për të vepruar;
_Familjet që janë të regjistruara në zyrat e gjendjes
civile në njësinë e vetëqeverisjes vendore përkatëse,
të cilat, në momentin e aplikimit, plotësojnë kushtet
e përcaktuara.
-Të drejtën për aplikim e kanë edhe individët/familjet
rome të paregjistruar/a në zyrën e gjendjes civile të
njësisë së vetëqeverisjes vendore ku aplikojnë, për të
cilët njësia e vetëqeverisjes vendore ka informacion
se banojnë në atë njësi të vetëqeverisjes vendore.
-Aplikimi i të miturve nën moshën 18 (tetëmbëdhjetë)
vjeç, pas lirimit ose përfundimit të programit të
masës alternative të shmangies, në rastet kur,
bazuar në një vendim gjyqësor ose një akt
administrativ, mbeten të pastrehë për arsye se nuk
duhet të jetojnë me prindërit, kujdestarin ligjor ose
me familjen e tyre, bëhet me kërkesën e një
përfaqësuesi të caktuar me vendim gjykate ose akt
administrativ .

specifike të strehimit, si dhe
ata/ato që nuk kanë përfitu-
ar brenda 10 ditëve nga data
e miratimit të listës së për-
fituesve nga këshilli i një-
sisë së vetëqeverisjes ven-
dore të përfituesve. "Njësia
e vetëqeverisjes vendore ga-
ranton që viktimat e dhunës
në familje të përfitojnë nga
njëri prej programeve so-
ciale të strehimit. Këshilli i
njësisë së vetëqeverisjes ven-
dore, për strehimin e vikti-
mave të dhunës në familje,
vendos, me procedurë të për-
shpejtuar, menjëherë me
paraqitjen e rastit për ven-
dimmarrje. Aplikantëve
jofitues, struktura
përgjegjëse për strehimin u
njofton edhe arsyet e kësaj
vendimmarrjeje. Vendimet e
marra përfshijnë edhe për-
caktimin e mjetit ligjor
mbrojtës, gjykatën kompe-
tente, si dhe afatet kohore
për ushtrimin e këtij mjeti
mbrojtës",-thuhet në Fle-
toren Zyrtare.
RASTET EMERGJENTE

Aplikantët që janë në
kushtet e nevojës
emergjente për strehim, që
banojnë në banesa në rrezik
shembjeje, në banesa që nuk
plotësojnë kushtet higjieno-
sanitare, në banesa që prish-
en për shkak të ndërtimeve
të veprave publike, të cilët
nuk përfitojnë kompensim
financiar nga procedurat e
shpronësimit, ose që kanë
mbetur pa strehë për shkak
të fatkeqësive natyrore, si
dhe personat e pastrehë,
paraqesin kërkesën dhe de-
klaratën, duke specifikuar
edhe situatën në të cilën
gjenden. Struktura
përgjegjëse për strehimin në
njësinë e vetëqeverisjes ven-
dore shqyrton menjëherë
kërkesën dhe, brenda 24
orëve, verifikon situatën në
terren. Gjendja e verifikuar
pasqyrohet në një procesver-
bal që mbahet nga struktu-
ra përgjegjëse për strehimin
dhe firmoset edhe nga apli-

kanti. Kur rastet e
emergjencës për strehim
identifikohen nga vetë një-
sia e vetëqeverisjes vendore,
ajo nis procedurën duke
njoftuar individët/familjet
për strehimin për shkak të
situatës emergjente. Në të
gjitha situatat e gjendjes së
emergjencës, kur procedura
fillon me kërkesë të individ-
it/familjes përfituese, ose

kryesisht nga vetë njësia e
vetëqeverisjes vendore, emri/
at / lista e aplikantëve para-
qitet/n menjëherë në këshil-
lin e njësisë së vetëqeverisjes
vendore për miratim.
ANKIMIMI

Aplikantët jofitues mund
të paraqesin ankesat e tyre
pranë kryetarit të njësisë së
vetëqeverisjes vendore, por
kjo nuk pengon ushtrimin e

mjetit ligjor mbrojtës pranë
gjykatës kompetente. Apli-
kantët mund të refuzojnë
programin e strehimit dhe
të mbeten përsëri në listën e
pritjes, vetëm kur nuk u
plotësohet strehimi sipas
normave në fuqi. Në fazën e
dytë, dosja e çdo aplikanti
duhet të përmbajë dokumen-
tacionin që vërteton dekla-
rimet e bëra në fazën e parë.
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Shkrimtari është ulur në një
karrige të thjeshtë pranë
shëtitores te kalaja. Është

pothuaj mbrëmje dhe vapa e qer-
shorit ia ka lënë vendin një puhize
të lehtë. E shoqja, e lë me gazetarët
dhe bën një shëtitje, ndërsa Kon-
goli në fillim me shikimin e
përhumbur, e sheh t'i marrin sytë
jetë kur flet për Kosovën. Ai kuj-
ton se Kosova e ka mbështetur në
dy momente të vështira të jetës së
tij: kur dy libra të tijtë në Shqipëri
u pritën keq e në Kosovë u ribotu-
an.

Historia e tij me Kosovën nis në
vitin 1985 dhe ai në këtë bisedë
risjell në vëmendjet e tij me Kos-
ovën përgjatë më shumë se tri de-
kadave duke shprehur deri madje
dëshirën për të marrë nënshtetës-
inë e Kosovës. I njohur për thjesh-
tësinë e komunikimit dhe temave
në letërsinë e tij, shkrimtari vëren
se do të shkruajë për dhimbjen
njerëzore, ndaj nuk ka dëshirë të
flasë as të trajtojë politikën.

-Ktheheni nga Prishtina ku-Ktheheni nga Prishtina ku-Ktheheni nga Prishtina ku-Ktheheni nga Prishtina ku-Ktheheni nga Prishtina ku
keni marrë çmimin kryesor tëkeni marrë çmimin kryesor tëkeni marrë çmimin kryesor tëkeni marrë çmimin kryesor tëkeni marrë çmimin kryesor të
panairit të librit atje. Çfarë ishtepanairit të librit atje. Çfarë ishtepanairit të librit atje. Çfarë ishtepanairit të librit atje. Çfarë ishtepanairit të librit atje. Çfarë ishte
për ju çmimi dhe pritja atje?për ju çmimi dhe pritja atje?për ju çmimi dhe pritja atje?për ju çmimi dhe pritja atje?për ju çmimi dhe pritja atje?

Sapo jam kthyer nga atje ku
qëndrova 5 ditë. Isha i ftuar nderi
dhe jam kthyer me përshtypje të
shkëlqyera. Vërejta që atje më
vlerësojnë shumë dhe librat e mi
janë shumë të lexuar. Kanë nisur
të vlerësohen që kur kam botuar
romanin "Ne të tre" në vitin 1985.
Për hir të së vërtetës këtu ai u prit
me këmbët e para, ndërsa atje u
botua dhe u ribotua menjëherë me
artikuj në shtypin e kohës. Këtë e
dija që kam lexues e dashamirës,
por kësaj radhe, jo thjesht sepse
sapo kisha botuar "Gënjeshtarë të
vegjël" dhe falë këtij romani u
vlerësova si shkrimtari i vitit, por
edhe për pritjen e jashtëzakon-
shme. Dhe për këtë u jam mirënjo-
hës.

-Vlerësimi juaj atje përkon me-Vlerësimi juaj atje përkon me-Vlerësimi juaj atje përkon me-Vlerësimi juaj atje përkon me-Vlerësimi juaj atje përkon me
20-vjetorin e çlirimit.20-vjetorin e çlirimit.20-vjetorin e çlirimit.20-vjetorin e çlirimit.20-vjetorin e çlirimit.

Ne u kthyem para përvjetorit e
pas kthimit tonë mbërriti Klinto-
ni. Ishte gjë shumë e bukur, por
janë ngjarje ku marrin pjesë poli-
tikanë të lartë.

-Megjithatë ju folët për një lid--Megjithatë ju folët për një lid--Megjithatë ju folët për një lid--Megjithatë ju folët për një lid--Megjithatë ju folët për një lid-
hej të hershme me Kosovën qëhej të hershme me Kosovën qëhej të hershme me Kosovën qëhej të hershme me Kosovën qëhej të hershme me Kosovën që
nis më 1985. Në këto 30 e ca vite,nis më 1985. Në këto 30 e ca vite,nis më 1985. Në këto 30 e ca vite,nis më 1985. Në këto 30 e ca vite,nis më 1985. Në këto 30 e ca vite,
Kosova ka ndryshuar shumë, e juKosova ka ndryshuar shumë, e juKosova ka ndryshuar shumë, e juKosova ka ndryshuar shumë, e juKosova ka ndryshuar shumë, e ju
po ashtu. Si ka qenë ky raport ipo ashtu. Si ka qenë ky raport ipo ashtu. Si ka qenë ky raport ipo ashtu. Si ka qenë ky raport ipo ashtu. Si ka qenë ky raport i
juaji në këta dekada?juaji në këta dekada?juaji në këta dekada?juaji në këta dekada?juaji në këta dekada?

Kur  u botua romani "Ne të tre",
unë nuk kisha qenë asnjëherë në
Kosovë. Nuk kisha asnjë kontakt
me Kosovën. Pas përmbysjes së

diktaturës, kam shkuar disa herë.
Dua t'i kthehem pyetjes suaj të
parë: ky libër (Gënjeshtarë të veg-
jël) u përpi, me gjithë kuptimin e
fjalës. Mu më pëlqen që në panaire
të rri në stendën e botuesit. Kon-
takti me lexuesin është i shenjtë
për mua. Librat u shitën shumë
shpejt, sollën të tjerë libra nga Ti-
rana dhe ata u mbaruan prapë,
ditën e fundit nuk kishte më libra.

-Si  do i  përkufizonit  mar--Si  do i  përkufizonit  mar--Si  do i  përkufizonit  mar--Si  do i  përkufizonit  mar--Si  do i  përkufizonit  mar-

rëdhëniet tuaja me Kosovën?rëdhëniet tuaja me Kosovën?rëdhëniet tuaja me Kosovën?rëdhëniet tuaja me Kosovën?rëdhëniet tuaja me Kosovën?
Marrëdhëniet e mia me Kos-

ovën, lexuesit e Kosovës, letërsia
ime në Kosovë- unë jam ndierë
gjithmonë tepër i vlerësuar dhe i
mbështetur në dy momente shumë
të vështira të krijimtarisë sime,
kur u botua romani im i parë ab-
solut, "Ne të tre" dhe vite më vonë
kur u botua libri im më i rëndë-
sishëm që unë e konsideroj sot me
titull "Iluzione në sirtar", i cili në

Shqipëri u prit me një stuhi
kundërshtimesh, ndërsa në Kos-
ovë u ribotua, mori edhe një çmim
prestigjioz. Për të gjitha këto, unë
ndihem borxhli ndaj Kosovës dhe
do të isha i lumtur nëse shteti i
Kosovës mund të më akordonte
shtetësinë e qytetarit të Kosovës,
kjo do të ishte një lumturi shumë
e madhe.

-Riktheheni me këtë roman,-Riktheheni me këtë roman,-Riktheheni me këtë roman,-Riktheheni me këtë roman,-Riktheheni me këtë roman,
pas një puaze të shkurtër nëpas një puaze të shkurtër nëpas një puaze të shkurtër nëpas një puaze të shkurtër nëpas një puaze të shkurtër në
letërsi, vini dhe merletërsi, vini dhe merletërsi, vini dhe merletërsi, vini dhe merletërsi, vini dhe merrrrrrni çmimni çmimni çmimni çmimni çmim
dhe me sukses. Ky sukses, pasdhe me sukses. Ky sukses, pasdhe me sukses. Ky sukses, pasdhe me sukses. Ky sukses, pasdhe me sukses. Ky sukses, pas
shkëputjes, sa ju ka dhënë jushkëputjes, sa ju ka dhënë jushkëputjes, sa ju ka dhënë jushkëputjes, sa ju ka dhënë jushkëputjes, sa ju ka dhënë ju
shpirshpirshpirshpirshpirtërisht, sa ju ka motitërisht, sa ju ka motitërisht, sa ju ka motitërisht, sa ju ka motitërisht, sa ju ka motivuarvuarvuarvuarvuar,,,,,
sa ju ka bërë mirë?sa ju ka bërë mirë?sa ju ka bërë mirë?sa ju ka bërë mirë?sa ju ka bërë mirë?

Ky ishte çmimi i dytë, pas atij të
Fierit. Janë inkurajuese për mua.
Unë nuk e mendoja as e çoja nëpër
mend që do ta botoja këtë libër, që
do bëhesha, që do të arrija të rim-
errja veten pas një sëmundje të
rëndë që kalova, deri në atë masë
sa të bëhesha i aftë  për të shkruar.
Kështu ndodhi. Unë jam në një
moshë që sidoqoftë, jo se nuk më
bëjnë përshtypje vlerësimet, por e
kam marrë qetësisht.

-  E keni nisur para se të-  E keni nisur para se të-  E keni nisur para se të-  E keni nisur para se të-  E keni nisur para se të
sëmursëmursëmursëmursëmureshit,  a është keshit,  a është keshit,  a është keshit,  a është keshit,  a është kyyyyy, një lloj, një lloj, një lloj, një lloj, një lloj
triumfi i juaji edhe mbi sëmund-triumfi i juaji edhe mbi sëmund-triumfi i juaji edhe mbi sëmund-triumfi i juaji edhe mbi sëmund-triumfi i juaji edhe mbi sëmund-
jen?jen?jen?jen?jen?

Ndoshta, ndoshta po. Si të them
unë. Puna është pak më e ngatër-
ruar. Por sigurisht, ky është
kurorëzimi i gjithë atyre. nuk dua
të zgjatem në këtë pjesë, se është
kryer ajo pikë dhe e kam kaluar
atë gjendje të rëndë.

- Ju keni në këtë libër një per-- Ju keni në këtë libër një per-- Ju keni në këtë libër një per-- Ju keni në këtë libër një per-- Ju keni në këtë libër një per-
sonazh që quhet Alpin, rreth tësonazh që quhet Alpin, rreth tësonazh që quhet Alpin, rreth tësonazh që quhet Alpin, rreth tësonazh që quhet Alpin, rreth të
cilit sillet vepra. E keni titulluarcilit sillet vepra. E keni titulluarcilit sillet vepra. E keni titulluarcilit sillet vepra. E keni titulluarcilit sillet vepra. E keni titulluar
"Gënjeshtarë të vegjël". Duket"Gënjeshtarë të vegjël". Duket"Gënjeshtarë të vegjël". Duket"Gënjeshtarë të vegjël". Duket"Gënjeshtarë të vegjël". Duket
sikur e gjithë letërsia juaj foku-sikur e gjithë letërsia juaj foku-sikur e gjithë letërsia juaj foku-sikur e gjithë letërsia juaj foku-sikur e gjithë letërsia juaj foku-
sohet te njerëzit e zakonshëm mësohet te njerëzit e zakonshëm mësohet te njerëzit e zakonshëm mësohet te njerëzit e zakonshëm mësohet te njerëzit e zakonshëm më
shumë se sa emrat e mëdhenj. Pseshumë se sa emrat e mëdhenj. Pseshumë se sa emrat e mëdhenj. Pseshumë se sa emrat e mëdhenj. Pseshumë se sa emrat e mëdhenj. Pse
kjo zgjedhje e juaja? Për t'i qën-kjo zgjedhje e juaja? Për t'i qën-kjo zgjedhje e juaja? Për t'i qën-kjo zgjedhje e juaja? Për t'i qën-kjo zgjedhje e juaja? Për t'i qën-
druar larg politikës apo për t'judruar larg politikës apo për t'judruar larg politikës apo për t'judruar larg politikës apo për t'judruar larg politikës apo për t'ju
kushtuar rëndësi jetëve si  ekushtuar rëndësi jetëve si  ekushtuar rëndësi jetëve si  ekushtuar rëndësi jetëve si  ekushtuar rëndësi jetëve si  e
jona?jona?jona?jona?jona?

Unë bëj letërsi, nuk bëj politikë.
Janë dy gjëra përjashtuese të

INTERVISTA

Shkrimtari shpreh dëshirën për pasaportën
e Kosovës dhe tregon ngjarjen e 1985-ësFatmira Nikolli

FATOS KONGOLI:
Libri që nuk mendoja se do botoja
dhe letërsia e dhimbjes njerëzore

Romani dhe shkrimtari
Romani më i ri i Fatos Kongolit "Gënjeshtarët e vegjël" ka si
antihero personazhin Alpi, i cili rrëfen në vetën e parë dashu-
ritë e tij, zhgënjimet, si dhe një univers të tërë përditshmërie
ku njerëzit gënjejnë njëri-tjetrin.

"Në dukje mund të jetë një temë e vogël, por e trajtuar në
mënyrë të jashtëzakonshme nga Kongoli, me psikologjinë e
njeriut të thjeshtë dhe jo me heronj të mëdhenj", ka thënë në
fjalën e saj drejtoresha e shtëpisë botuese "Toena", Irena Toçi,
në promovimin e romanit "Gënjeshtarët e vegjël" të Kongolit,
të premten, në ditën e tretë të Panairit të 21-të të Librit në Prish-
tinë. Interesimi i lexuesve për librin e shkrimtarit shqiptar
bëri që të harxhoheshin të gjithë ekzemplarët e librit qysh në
ditën e dytë të Panairit.

Në moshën 75-vjeçare, i përkthyer në afro 20 gjuhë botërore,
ai mendon se ndërgjegjja e kombit janë shkrimtarët dhe artistët,
jo politikanët. Sipas tij, gjithçka do të jetë kalimtare dhe e har-
ruar, përpos disa emrave nga fusha e letrave që do të mbahen
mend kurdo.

njëra-tjetrës. Por me letërsinë time,
unë jap mesazhet e mia. Lexuesin
e vlerësoj lart dhe është i mençur
sa t'i nxjerrë ato që dëshiron. Por
prirja ime, drejt këtyre temave, ësh-
të prirje e vjetër. Kam qenë i prirur
drejt asaj që quhet letërsia e dhim-
bjes njerëzore.

- A mund ta shërojë letërsia- A mund ta shërojë letërsia- A mund ta shërojë letërsia- A mund ta shërojë letërsia- A mund ta shërojë letërsia
dhimbjen njerëzore? A besoni tedhimbjen njerëzore? A besoni tedhimbjen njerëzore? A besoni tedhimbjen njerëzore? A besoni tedhimbjen njerëzore? A besoni te
terateraterateraterapia e librapia e librapia e librapia e librapia e libravvvvve?e?e?e?e?

Unë nuk besoj në efektin e men-
jëhershëm të letërsisë. A luan rol
letërsia në shërimin e njeriut, në
ndryshimin e mentalitetit? Nuk
besoj se libri e letërsia ka efekt të
menjëhershëm. Unë jam i bindur
se me një afat më të gjatë dhe në
perspektivë, letërsia kuan rol të
pazëvendësueshëm. Kjo pyetje m'u
bë edhe në Kosovë.  Dhe thashë që
roli që luan letërsia në ndërgjegjen
e njerëzve,  nuk mund ta luajë
askush tjetër, aq më pak politika.
Sepse ndërgjegjja e një kombi nuk
e përfaqëson, politika, le ta lodhen
sa të duan ata. Ndërgjegjen e ko-
mbit e bëjnë shkrimtarët dhe
artistët e artistët në përgjithësi.
Letërsia e arti mbeten, politikanët
ikin.

- Ju keni një personazh, de-- Ju keni një personazh, de-- Ju keni një personazh, de-- Ju keni një personazh, de-- Ju keni një personazh, de-
putet, në roman që vjen nga fs-putet, në roman që vjen nga fs-putet, në roman që vjen nga fs-putet, në roman që vjen nga fs-putet, në roman që vjen nga fs-
hahahahahati Nti Nti Nti Nti N. dhe për. dhe për. dhe për. dhe për. dhe përmes tenderëvmes tenderëvmes tenderëvmes tenderëvmes tenderëve are are are are ar-----
rin të bëhet i pasurrin të bëhet i pasurrin të bëhet i pasurrin të bëhet i pasurrin të bëhet i pasur. Është Sh-. Është Sh-. Është Sh-. Është Sh-. Është Sh-
qipëria e sotmeqipëria e sotmeqipëria e sotmeqipëria e sotmeqipëria e sotme.  K.  K.  K.  K.  Kur thoni qëur thoni qëur thoni qëur thoni qëur thoni që
letërsia është ndërgjegjja e ko-letërsia është ndërgjegjja e ko-letërsia është ndërgjegjja e ko-letërsia është ndërgjegjja e ko-letërsia është ndërgjegjja e ko-
mbit, a është ky  personazh i jua-mbit, a është ky  personazh i jua-mbit, a është ky  personazh i jua-mbit, a është ky  personazh i jua-mbit, a është ky  personazh i jua-
ji, një mesazh edhe për ata poli-ji, një mesazh edhe për ata poli-ji, një mesazh edhe për ata poli-ji, një mesazh edhe për ata poli-ji, një mesazh edhe për ata poli-
tikanë si ktikanë si ktikanë si ktikanë si ktikanë si ky i fshay i fshay i fshay i fshay i fshatit Ntit Ntit Ntit Ntit N.- që letër.- që letër.- që letër.- që letër.- që letër-----
siasiasiasiasia zgjat dhe pasuria është e zgjat dhe pasuria është e zgjat dhe pasuria është e zgjat dhe pasuria është e zgjat dhe pasuria është e
përkohshme?përkohshme?përkohshme?përkohshme?përkohshme?

Nuk shtrohet problemi kështu.
Po më fut në një terren ku unë
nuk jam i Zoti të manovroj sepse
është një terren që ju takon so-
ciologëve.  Unë vetëm shkruaj li-
bra e s'bëj gjë tjetër. I shkruaj siç
më vjen. I qëndroj idesë që politi-
kanët nuk janë ndërgjegjja. Për
mua, qëndron shprehja  tjetër, që
politikanët e partitë politike janë
një e keqe e domosdoshme.

Fatos Kongoli
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Pas 8 muajsh lirohet
Stresi, ja reagimi
i parë i Keisit për
reperin
Pas 8 muajsh në burg, ditën e djeshme reperi

i njohur Stresi është liruar me kusht. Pas 8
muajsh brenda, u morr vendimi që ai të lihej i lirë.
Pas 8 muajsh në burg, Arkimed Lushaj lirohet me
kusht! Gjykata ka vendosur lirinë me kusht të Stresit,
i cili u akuzua për armëmbajtje pa leje dhe sasi
lëndësh narkotike. Reperi prej më shumë se 1
viti përgjohej nga autoritetet, i dyshuar si
trafikant droge. Lushaj u kap duke orientuar
shitësit të çonin drogë në disa lokale dhe jo vetë.
Ndonëse që nga dita e djeshme  do të jetë i lirë,
Stresi do të qëndrojë nën vëzhgimin e policisë
dhe do t’i duhet të zbatojë rregullat e vendimit të
gjykatës. Edhe gjatë qëndrimit të tij në burg,

Gjoba s’ka dallime! Policia
dënon Ledri Vulën në
makinën e tij
Statusi “vip” nuk të mbron nga ligji! Policia me biçikleta në aksion,

gjobit edhe Ledri Vulën. Policia e Kosovës gjatë ditës së sotme ka
bërë një aksion në lagjen “Pejton” të Prishtinës, ku ka gjobitur vozitësit
që kanë parkuar veturat e tyre në vende jo të duhura. Ndër të gjobiturit
është edhe reperi Ledri Vula dhe kjo tregon se ata nuk po kursejnë
askënd. Ky aksion i policisë ishe paralajmëruar ditë më parë.

Efehan mbush 40 ditë, Almeda
publikon imazhin e plotë të
vogëlushit
Para një muaji Almeda Abazi dhe Tolgahan Sayisman u bënë prindër

për herë të parë. Çifti i bëri një pritje shumë të bukur djalit të tyre
Efehan, me dhurata dhe një mini-festë të organizuar vetëm për të.
Pavarësisht se dedikimet publike për djalin e tyre të sapolindur nuk
munguan, u desh të prisnim derisa ai të mbushte 1 muaj për të parë
pamjen e plotë. Ditën e djeshme, Efehan mbushi 40 ditë dhe Almeda ka
vendosur të publikojë një video të ëmbël në ‘Instastory-n’ e saj, ku
shfaqet me vogëlushin në krah, me filtrin e qenit në fytyrë, duke zbuluar
kështu sytë e tij të mëdhenj blu dhe fytyrën engjëllore. Bukuroshja
shqiptare duket se po e shijon në maksimum kohën pranë djalit të saj,
madje pak ditë më parë, në një postim në ‘Instagram’ tha se do të donte
të kishte dhe një fëmijë tjetër. Kujtojmë se Almeda dhe Tolgahan i dhanë
fund beqarisë në vitin 2017, pas një lidhje disavjeçare.

Stresi nuk i kurseu disa deklarata
ndaj “spiunëve” dhe sigurisht
dedikimet e dashurisë për Keisin.
Dhe sigurisht që e  para që ka
reaguar për lajmin e lirimit të tij ka
qenë ajo. Keisi ka postuar një story:
“Faleminderit zot”, ka shkruar në
postimin e saj duke treguar kështu

lumturinë e madhe që ka për daljen e
partnerit të saj dhe më pas ka publikuar
dhe një foto të Stresit si dhe një foto tjetër
ku gjithë familja së bashku me të e presin
jashtë ambientit reperin. Kujtojmë që prej
disa javësh Keisi ka qenë në Tiranë ku
dhe ka shprehur mbështetjen e madhe për
Stresin nëpërmjet postimeve të ndryshme.
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Moderatore apo ‘vlogger-e’, ja
projekti i radhës i Kiara Titos
Ajo është një emrat e televizionit që shumë shpejt ka marrë pëlqimin

e publikut shqiptar. Karriera e saj ka nisur si modele, më pas si
moderatore dhe tani duket se karriera e saj po merr një drejtim tjetër.
Emisioni i saj “Doktor Plastik” sapo ka nisur sezonin e dytë, por Kiara ka
lajmëruar se së shpejti do ta shohim në ‘Youtube’ me një kanal të sajin.
“Çfarë do donit të shihnit në videon time të parë?”, ka pyetur Kiara fansat
e saj, duke vënë dy opsione: Një video me ‘make-up’ ose një video të
rutinës së saj të përditshme. Më pas ajo ka zbuluar se tashmë ka hapur
llogarinë e saj në ‘Youtube’ dhe së shpejti do të publikohet video e saj e
parë. Kiara nuk ka zbuluar asnjë detaj më tepër, por me siguri ky projekt
i ri do pritet shumë mirë nga fansat e saj. Kujtojmë se Kiara mori pjesë
në këngën e fundit të Butrint Imerit me titull ‘Hajt Hajt’ dhe menjëherë
fansat filluan të spekulojnë se mes tyre ka vërtetë diçka më shumë se
shoqëri. Dhe njëherë, këto thashetheme u hodhën poshtë nga vetë
Kiara në një intervistë. Lule dhe luks i kudondodhur!

Morena Tarakut prezanton
vilën luksoze në Turqi
Morena Taraku zbuloi për fansat e saj se ishte zhvendosur në

shtëpinë e saj të re, në Turqi para dy ditësh. Ajo madje tregoi se
kishte marrë dhuratën e parë dhe bëhej fjalë për një tufë lule. Morena ka
vendosur të publikojë pamjet nga brenda shtëpisë dhe gjithçka duket të
jetë e mobiluar në një stil modern. Në pjesën e korridorit dhe të
kuzhinës dominonin ngjyrat e tokës dhe ajo e drurit, ndërsa kopshti
dukej i rrethuar nga gjelbërimi. Këngëtarja ka zbuluar se përpara
shtëpisë ndodhej dhe një pishinë me një vend pushimi, një tavolinë dhe
disa karrige. Gjithçka duket se është e menduar në detaje nga vetë
këngëtarja, madje dhe aksesorët e vegjël të arredimit. Ajo ka publikuar
një koleksion gotash bashkë me një elefant, që në disa kultura besohet
të jetë fatsjellës. “E bekuar”, ka shkruar Morena në foto. Kujtojmë se së
shpejti presim të dëgjojmë këngën e saj të re në bashkëpunim me
reperin e njohur, Jalal Oba.

Gjithmonë “in”, Nora
Istrefi postoi videon me
sandalet 1245$
Këngëtarja e njohur, Nora Istrefi njihet për postimet e saj ku shfaqet

gjithmonë në formë dhe ‘in’ me veshjet e aksesorët më të fundit të
modës. Këngëtarja nga Kosova krahas hiteve që publikon herë pas
here, njihet edhe për stilin e spikatur të veshjes dhe imazhin e kuruar.
Ndërkaq ajo që tërhoqi më tepër vëmendje ishte videoja e fundit e
postuar në ‘Instagram’. E veshur me një kostum të bardhë të
tejdukshme me xhaketë dhe pantallona të punuara me dantellë, teksa
parakalon përpara derës së vilës së saj në Prishtinë duke mbajtur në
duar çantën Chanel ne na mbetën sytë tek sandalet. Showgirl-i mban
veshur një palë sandale Christian Louboutin, që njihen për shollën e
tyre të kuqe, dhe ka zgjedhur një ndër modelet më të fundit “Marie
Edwina”. Të frymëzuara nga kërcimtaret e kabaresë sandalet
Louboutin që Nora i ka zgjedhur në ngjyrën e bardhë janë me lidhje
material sateni, me pjesë transparente përpara e rrip në mes të
gishtave e me pendë struci në pjesën e lidhjes anësore.

Më e dashuruar se kurrë,
zbulohet lidhja e re e
moderatores shqiptare
Vetëm pak muaj më parë e ftuar në programin “Xing me Ermalin”,

ajo pranoi se i ka dhënë fund martesës me babain e vajzës së saj.
Duket se Dajana Shabani e ka hedhur pas krahëve divorcin pasi ka
gjetur sërish dashurinë. Biondja e ekranit para pak ditësh ka postuar
një  foto në instastoryn e saj, teksa shfaqet e ulur në tavolinë, e të
kapur për dore me mashkullin që mund t’i ketë vjedhur zemrën.
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Së shpejti nuse, Afrona nis
festën e beqarisë
Këngëtari Blero dhe Afrona Dika do të kurorëzojnë dashurinë e tyre

me martesë në 21 shtator të këtij viti. Përgatitjet për dasmën çifti i
ka nisur prej kohësh. Këngëtari pak javë më parë zbuloi kostumin e tij
ndërsa Afrona ka provuar disa fustane nusërie. Së fundmi Afrona
është nisur drejt ishullit grek Mikonos, për të festuar me miket e saj
për ditët e fundit të beqarisë. Ajo ka publikuar në publikuar disa foto
dhe video të ndryshme në ‘Instastory’ nga festa e beqarisë, nga
pamjet duket qartë se ato po qëndrojnë në një hotel shumë luksoz.

Së shpejti burrë e grua!
Zbulohet personazhi tjetër
VIP që do martohet këtë verë
Mesa duket stina e verës është e preferuar për njerëzit e famshëm

për të kurorëzuar dashurinë e tyre. Këtë gjë ka vendosur të bëjë
edhe futbollisti i njohur i Kombëtares, Elseid Hysaj. Ai që do të martohet
këtë verë. Mbrojtësi i kombëtares ka vendosur të kthehet në vendlindjen
e tij, në Shkodër, për të kurorëzuar dashurinë disavjeçare me
partneren, Fiorenza. Fiorenza, vajza që i ka rrëmbyer zemrën 25-
vjeçarit nuk është e panjohur për publikun pasi ajo ka fituar kurorën e
“Miss Shqipëria” në vitin 2013. Ajo dhe Hysaj janë, gjithashtu, prindër të
një djali 3-vjeçar të quajtur Elis, i cili do të jetë i pranishëm në dasmën e
prindërve e do t’i çojë atyre unazat në altar. Mësohet se në dasmën e
Elseidit do të ketë 500 të ftuar dhe se ceremonia pritet të jetë ndër më
të veçantat në radhët e martesave VIP.

Ditëlindje ndryshe nga të
tjerat, brenda festës së
veçantë të Ledion Liços
Para dy ditësh moderatori i njohur, Ledion Liço festoi ditëlindjen e tij

të 33-të. Miqtë e familjarët u mblodhën në një nga lokalet e
kryeqytetit për nder të tij. Festa ka zgjatur deri në orët e para të
mëngjesit dhe ka qenë e organizuar deri në detajet më të vogla dhe
tejet origjinale ku mund të përmendet menuja e pijeve të përzgjedhura.
Pijet ishin emëruar në bazë të programeve që ka drejtuar dhe
prezantuar Ledioni në Top Channel duke filluar “The Voice”, “The Pole
Position”, “The Big Brother”, “The Top Awards” e “Wake Up”.

Po nëse Xhemi largohet
nga Portokalli? Ja aktorja
mund që ta zëvendësojë
pa problem!
Bukuroshja Xhemi Shehu është pjesë e “Portokallisë” prej shumë

vitesh dhe përveç prezantimit, ajo është përshtatur shumë mirë
edhe me aktrimin.
Por nëse një ditë
Xhemi vendos të
largohet vendin e
saj mund ta zë
aktorja Delinda
Disha, pa më të
voglin problem. Në
një intervistë për
“Thumb”, Delinda
është pyetur nëse
do t`i pëlqente të
ishte edhe aktore,
edhe moderatore
në Portokalli, nëse
Xhemi do të
largohej. Duke lënë
mënjanë
modestinë, Delina
u shpreh se këtë
gjë mund ta bënte
shumë mirë. Nuk
do të ishte çudi
nëse në të
ardhmen do ta
shihnim Delindën
edhe si
prezantuese të
“Portokallisë”, edhe pse ne jemi mësuar me Xhemin!
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Me përfundimin e se
zonit televiziv, si
çdo fillimvere VIP-

at tanë nisin “fluturimet”
për disa ditë, javë apo edhe

Nga Amarda Toska, tek Eliona Pitarka, personazhet e njohur udhëtojnë jashtë vendit për pushime

Rriten temperaturat, VIP-at që
shijuan brigjet e huaja këtë verë

Kush në Turqi, kush në Spanjë apo në Itali,
destinacionet e preferuara të të famshmëve

Pamela Aliaj

muaj pushime. I kemi quaj-
tur fluturime e jo udhëtime,
sepse shumica prej tyre
preferoi të kalonte kufijtë
shqiptarë për të shijuar

ditët e nxehta të stinës.
Sigurisht që edhe vendet
fqinje me shërbimin, buku-
rinë dhe shumëllojsh-
mërinë e tyre ofrojnë

relaksin e kërkuar nga të
famshmit tanë. Ndër vendet
më të preferuara përmen-
dim Italinë, Spanjën, Tur-
qinë apo dhe Greqinë. Më

poshtë po ju listojmë disa
nga personazhet e njohur të
ekranit që po shijojnë në
maksimum pushimet e
para verore për këtë vit.

Amarda Toska
dhe Ermal

Mamaqi, në
Turqi

Fero dhe
Arbenita në
Kretë, Greqi

Arbana Osmani
në Mikonos,

Greqi

Eliona Pitarka,
në Spanjë

Orkidea Latifi,
në Turqi
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Sofi Kastrioti: Dua të bëj koncerte bamirësie për njerëzit në nevojë

Stërmbesa e Skënderbeut
nxjerr këngën  e parë: Frymëzimi

im dhe projekti i radhës
“Noizi dhe

Elvana Gjata,
këngëtarët

shqiptarë që
preferoj”

Pamela Aliaj

Para disa kohësh bëri
shumë bujë lajmi se
ishin gjendur rrënjët e

largëta të gjakut të heroit
tonë kombëtar, Gjergj Kas-
triot Skënderbeu. Në një in-
terv istë ekskluzive për
“Bluetooth” të “Gazeta Sh-
qiptare”, ajo na rrëfeu se
kush ishte ajo dhe familja e
saj si dhe lidhja e gjakut të
saj me heroin kombëtar sh-
qiptar. Ndërkohë që pak ditë
më parë Sofi Kastrioti ka
publikuar këngën e saj të re
të titulluar “Gone for the
night”. Siç dihet, Sofi mer-
ret me muzikë dhe kënga
është pritur mjaft mirë nga
publiku dhe detaji që u ka
tërhequr vëmendjen të
gjithëve është flamuri ku-
qezi që qëndron pas Sofisë.
Siç dihet, Sofia dhe familja
e saj prej vitesh janë larguar
nga Shqipëria, mirëpo ajo ka
arritur të bëhet e njohur në
muzikë dhe zëri i saj pëlqe-
het shumë. E pyetur sërish,
ajo ka rrëfyer për “Bluetooth”
të “Gazeta Shqiptare” si lin-

di ideja e këngës dhe mo-
tivet shqiptare që dëshiroi
të përfshinte brenda. Jo
vetëm pasion për këngën,
por Sof i  ka një zemër
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shumë të madhe dhe shpre-
son që në të ardhmen, nëse
do të ketë mundësi, do të
bëjë koncerte bamirësie për
njerëzit në nevojë. Për më
tepër ndiqni intervistën e
mëposhtme:

Para disa ditësh nxorët
këngën tuaj të parë,
shumë suksese! Për çfarë
flet kënga?

Faleminderit! Kur e shk-
rova këtë këngë, ishte më
tepër si një refleksion i të di-
turit kur duhet të largohesh
nga një lidhje e keqe dhe të
paturit vërtet fuqinë për t’u
larguar. Duhet shumë që të
kuptosh nëse je në një mar-
rëdhënie emot ive apo
abuzive dhe më pas të lar-
gohesh nga ai person që të
rifitosh dashurinë dhe vetëv-
lerësimin që kishe para abu-
zimit.

Ka disa elemente sh-
qiptare në këngë. Pse
vendosët t’i përfshinit,
kanë ndonjë kuptim?

Gjithnjë kam dashur të
përfshij fjalë shqiptare në
muzikën t ime. E para,
sepse e dua gjuhën shqipe
dhe e dyta, unë isha në Ko-
sovë duke shkruar një
pjesë të këngës dhe në atë
kohë atje ishte një person i
veçantë që më frymëzoi,
kështu që e ndjeva ta bëja.

A keni në plan të bëni
një këngë në shqip së
shpejti?

Unë do të vijoj të shkruaj
më shumë muzikë, qoftë në
anglisht apo shqip. Do më
pëlqente të këndoja në sh-
qip, thjesht jam duke pritur
kohën e duhur.

Cili është projekti juaj
i radhës?

Për momentin jam në
procesin e filmimit të videos
së këngës tjetër, që do të
vijë shumë shpejt, kështu
që bëhuni gati!

A keni ndonjë kontratë
me ndonjë studio dis-
kografike?

Jo nuk kam. Jam e pa-
varur.

Kush është këngëtari
juaj i preferuar shqiptar?

Do thosha që inspirohem shpesh nga njerëz të
ndryshëm, në mënyra të ndryshme. Kalova një
kohë që dëgjoja Noizin, për të cilin mendoj se ka
një zë shumë të mirë dhe është shumë i talentuar.
Gjithashtu, kalova një periudhë që dëgjoja Elvana
Gjatën, sepse në atë kohë ndjeja se muzika e saj
sintonizohej me mua dhe ishte shumë e ndjeshme,
gjë për të cilën unë kisha shumë nevojë. Unë dëg-
joj muzikë bazuar në mënyrën se si ndihem dhe
në gjendjen shpirtërore që kam.

Do të donit të bënit duet me ndonjërin prej
tyre?

Nëse është koha e duhur dhe na kryqëzohen
rrugën, pse jo?!

Përveç talentit tuaj për muzikë dhe fotografi,
cili është pasioni më i madh dhe projekti që jeni
duke punuar për të ardhmen?

Duke qenë se jam një natyrë empatike, kam
shumë pasion të ndihmoj personat që kanë nevojë
në botë, por nuk kam shumë burime të arrij të bëj
atë që ndjej se duhet bërë. Një ditë shpresoj të jem
në pozitën që të paktën të kontribuoj. Kam kaluar
probleme të shpeshta personale, që mendoj se i
kalojnë shumë njerëz në jetë dhe mbase ata do të
jenë të parët që do t’u adresohem kur të jem e aftë
në të ardhmen të bëj koncerte bamirësie.
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Themeli i shtetit,
apo i sherrnajës politike?

Opinioni i   Ditës

Nga Jorgji Kote

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

... I sheh e dëgjon me vëmendje
parlamentarët, politikanët dhe
çuditërisht shumë më pak ek-
spertët të diskutojnë me zell mbi
teknikalitetet e pakapshme për
publikun e thjeshtë, por shpejt vjen
zhgënjimi sepse jemi ndeshur me
aq shumë probleme, konflikte dhe
kriza të shtetit tonë, jo vetëm kur
shkelet, por edhe kur respektohet
Kushtetuta; kur sheh se kemi mbi
një vit pa prokuror të përhershëm,
pa Gjykatë të Lartë dhe mbi të
gjitha pa Gjykatë Kushtetuese.
Imagjinoni Konventën Evropiane
të të Drejtave të Njeriut se si mund
të funksiononte qoftë edhe një javë
pa Gjykatën e saj të Strasburgut!
Për fat të keq, me poteren e madhe
politike, parlamentare dhe media-
tike të ditëve të fundit po rikonfir-
mojmë se jemi vend "sui generis"
dhe në këtë fushë. Sepse gjatë 30
viteve të fundit, me gjithë zhur-
mën dhe ndryshimet e shpeshta
kushtetuese, si në asnjë vend tjetër
në Evropë, sërish problemet kanë
qenë dhe mbeten të shumta dhe
serioze.

Dihet tashmë se në vitin 1991,
dispozitat kryesore kushtetuese të
miratuara me konsensuin e par-
tive politike shfuqizuan Kush-
tetutën famëkeqe socialiste të vitit
1975 me pasojat dhe të këqijat e saj
të njohura tragjike.  Dispozitat
kryesore kushtetuese vunë theme-
let dhe i çelën rrugën integrimit
në BE, NATO, KiE, OSBE, institu-
cionalizuan pluralizmin politik,
ekonominë e tregut, pronën pri-
vate, lirinë e fesë, e ndërgjegjes etj.
Vlen të theksohet se kjo ishte hera
e parë dhe e vetme kur nuk pati
sherre dhe grindje për dokumen-
tin themelor të shtetit; kjo ndosh-
ta sepse ato ishin kalimtare, në
pritje të Kushtetutës së re
demokratike. Kjo e fundit u hodh
për "diskutim të madh popullor"
në vitin 1994. Fushata e referen-
dumit kushtetues u zhvillua si një
sherrnajë e paparë politike mes
debatesh dhe kundërshtish të ash-
pra nga dy kampe të papajtueshme
politike. Kjo, pasi presidenti i asaj
kohe kërkonte me çdo kusht  sh-
timin dhe forcimin e kompeten-
cave presidenciale me jo pak, por
33 nene shtesë tejet të disku-
tueshme që binin ndesh me Aktin
Final të Helsinkit. Kushdo që e ka
ndjekur, ose ka qenë i përfshirë në
atë referendum si dhe autori i këtij
shkrimi brenda e jashtë vendit ka
parë se si nga një moment reflekti-
mi, afrimi dhe bashkimi në diver-
sitet, ai provokoi një ndarje dhe
betejë plebishitare ndërmjet pres-
identit Berisha dhe opozitës së
bashkuar; jehona e asaj sherrna-
je shkoi deri në Venecie, Bruksel,

Bon, Uashington, Strasburg dhe
gjetkë derisa u hodh poshtë me
shumicë të madhe votash.

Viti 1997 me situatën e jashtëza-
konshme jep veç të tjerash, shem-
buj domethënës të dobisë kur ve-
prohet dhe jashtë suazës së Kush-
tetutës dhe dëmit të madh kur ve-
prohet verbërisht sipas saj. Dihet
se atëherë me marrëveshjen e 9
marsit 1997 u krijua qeveria e Pa-
jtimit Kombëtar me kryeministër
socialist, edhe pse PD-ja kishte shu-
micën parlamentare dhe sipas dis-
pozitave kushtetuese i takonte
asaj të mbante shumicën e qever-
isë dhe postin e kryeministrit.
Mirëpo kjo nuk përputhej me
"frymën" e ndryshimeve kush-
tetuese që ishte ruajtja e unitetit
dhe stabilitetit të vendit. Natyr-
isht aty ishte garantor komunite-
ti ndërkombëtar dhe forcat poli-
tike. Edhe rizgjedhja e Berishës si
president më 4 mars 1997 përballë
kundërshtimit të madh e të dhun-
shëm të popullsisë, kur skemat pi-
ramidale po shpërthenin formal-
isht ishte në rregull; por nuk ishte
e tillë me "frymën" e Kushtetutës.

Shumë e madhe ishte edhe sher-
rnaja politike në vitin 1998, kur u
diskutua mbi Kushtetutën e re me
ndihmën e madhe të komunitetit
ndërkombëtar dhe juristëve nga
më të njohurit e asaj kohe, sipas
parametrave më të mirë ndërko-
mbëtarë. Edhe pse bashkëkry-
etarët e komisionit parlamentar
për hartimin e saj ishin dy liderë
të opozitës së asaj kohe. Lidershi-
pi i saj mendonte gabimisht se i
kishte ardhur ora e revanshit për
disfatën e vitit 1994 dhe bëri thir-
rje për bojkotin e saj. Por, Kush-
tetuta fitoi edhe pse "tangjent" në
referendumin e rastit. E megjith-
atë, as ajo Kushtetutë tejet e për-
paruar nuk mundi të shmangë
afera, skandale, sherrnaja dhe

konflikte zgjedhore si brenda
mazhorancës së asaj kohe, ashtu
edhe në marrëdhëniet e saj me
opozitën, siç ishte rasti me zgjedh-
jet e shumëdiskutuara të vitit 2001.

Gjithsesi, pas disa viteve, kur
dukej se gjërat ishin normalizuar
dhe nuk kishte probleme, befas, më
1 prill 2008 brenda natës u bënë
ndryshimet e njohura  kush-
tetuese, duke ndryshuar rrënjë-
sisht sistemin zgjedhor nëpërmjet
shtimit të kompetencave të kryem-
inistrit, duke dobësuar parlamen-
tarizmin e duke e katandisur Pres-
identin e Republikës në një "kuku-
ll ceremoniale". Në fakt, ato ndry-
shime janë në themel të krizave
politike deri tek ajo e tanishme.
Nuk sollën ndonjë dobi, veç kom-
fortit politik dhe elektoral për
liderët e partive kryesore, që të
kishin dorë të lirë në caktimin e
deputetëve dhe për gjithçka, duke
dëmtuar rëndë karrierën dhe
konkurrimin partiak, përbërjen
dhe cilësinë e trupës sonë  par-
lamentare. Shija e hidhur e asaj
sherrnaje të drejtë politike është
ende aty.

Tani, mbi 10 vjet më vonë, veç
disa rasteve më të vogla të më-
parshme, erdhi sherrnaja e re edhe
më e rëndë. Pa hyrë në debate sh-
teruese, dua të theksoj se në ven-
det perëndimore, në raste të tilla
politika nuk nxitohet në deklara-
ta, ca më pak me gjuhë joinstitu-
cionale. Ajo reflekton, konsulto-
het dhe dëgjon zërin e ekspertëve.
Mbi këtë bazë dhe pa panik, ajo
vepron me kujdes dhe në mënyrë
proporcionale, duke peshuar mirë
argumentet ligjore, por edhe inter-
esat politike e me gjerë, tani dhe të
ardhmen. Ja shiheni, kancelaritë
kryesore perëndimore janë ende në
shqyrtim e sipër të dekretit në
fjalë. Së dyti, siç u përmend edhe
më lart, Kushtetuta dhe çdo ligj

kanë "germat (the letters)" dmth.,
nenet dhe dispozitat, por dhe
"frymën" (the spirit) e tyre dmth.,
moralin, qëllimin dhe kornizën e
tyre. Të dyja shkojnë bashkë dhe
ndarja e tyre mekanike çon në për-
fundime të gabuara. Gjithashtu,
edhe nenet e saj merren dhe traj-
tohen në tërësinë e tyre e jo veç e
veç; veç kësaj, nuk mund të kërko-
sh nga Kushtetuta që të hyjë në çdo
detaj, datë dhe shifra teknike,
kurrsesi. Ja psh., koncepti i ri
"Spitzenkandidat" ose "kandidati
kryesor" në zgjedhjet e fundit evro-
piane për postin e presidentit të
Komisionit Evropian; kjo praktikë
ka filluar zbatimin në vitin 2014 me
nismën gjermane. Në fakt, ky term
nuk figuron në "Kushtetutën"
evropiane, siç është Traktati i Lis-
bonës; e megjithatë, kurrkush në
BE dhe vendet anëtare, as Presi-
denti Macron që është kundër këtij
sistemi, nuk e ka quajtur shkelje
të traktatit apo dhunim të së
drejtës së Këshillit Evropian në
zgjedhjen e posteve kyçe të BE-së,
sepse ai përputhet me "frymën" atij
traktati!

Më tej, vërtet që ndryshe nga
dekreti i tanishëm i Presidentit
Meta, precedentët e shtyrjes së
zgjedhjeve lokale dhe parlamen-
tare më 2007-ën dhe 20017-ën ishin
rezultat i konsensusit dhe veprim-
it të gjerë partiak, por nga ana
tjetër, vendimi i tanishëm është
pasojë dhe përgjigje instituciona-
le ndaj mungesës së këtij dialogu
dhe konsensusi, pra e mosveprim-
it, për herë të parë në 30 vitet e fun-
dit të forcave politike ndaj situat-
ave të reja me plot të panjohura.
Mirëpo, si veprimi dhe mosvepri-
mi kanë efekte të ngjashme, madje
mosveprimi i forcave politike në
kushtet e tanishme është më i dëm-
shëm dhe në kundërshtim të hapur
me Kushtetutën, frymën dhe ger-

mat e saj.
Ndaj, krahas gjykimit të

mazhorancës, që është në të
drejtën e vet, përse të mos men-
dohet edhe versioni tjetër, që dekre-
ti i Presidentit të Republikës syn-
on shtyrjen në një datë të afërme,
por jo mohimin e votës; që zgjedh-
jet të jenë pluraliste e jo votime
moniste, ndryshe ato do të çonin
në zgjedhë politike. Ndoshta nga
ana formale dekreti i presidentit
lë vend për diskutime, shumica
parlamentare e quan me të drejtë
"akt të paprecedent", mirëpo edhe
situata e tanishme e krizës  është
e paprecedentë! Ndryshe, në kush-
te të tjera normale, shtyrja e
zgjedhjeve nga presidenti do të ish-
te e papranueshme, sepse veç të
tjerash, do të dëmtonte/favorizon-
te njërën apo tjetrën palë. Atëherë,
a nuk ka vend të mendohet se në
këto rrethana krejt specifike, ndë-
rhyrja e presidentit, edhe pse në
"germa" jo shumë e qartë, sërish
në "frymë" krijon hapësirë dhe
kohën e nevojshme për mendim
dhe reflektim nga të gjithë; jo për
të "mprehur shpatat" në Kuvend e
gjetkë, por për t'u ulur në tryezën
e dialogut si kandidatë për në BE
që jemi, për të mos dëmtuar më
imazhin dhe për të nxitur part-
nerët tanë që të na japin dritën
jeshile për negociatat e shumëprit-
ura. Aq më tepër tani kur mesazhi
që ata presin nga ne në këto mo-
mente vendimtare nuk është hap-
ja e një fronti të re krize institu-
cionale dhe përshkallëzimi i saj me
procedurat për shkarkimin e Pres-
identit të Republikës. Siç u shpreh
së fundi me shqetësim dhe zoti
George Tsereteli, president i Asam-
blesë Parlamentare të OSBE-së, ajo
çka ata presin me padurim nga
vendi ynë është dialogu dhe kom-
promisi politik, që të jemi të parët
në luftën kundër krimit, korrup-
sionit, azilit të paligjshëm dhe
dukurive të tjera negative. Nuk po
flasim pastaj për kohën dhe en-
ergjitë e mëdha shtesë që do të
shpenzojë politika e të gjitha
krahëve dhe diplomacia jonë dhe
kështu plot e përplot me konflikte
për t'u shpjeguar kancelarive
perëndimore  konfliktin më të ri,
fajet dhe gjynahet e palëve. Ca më
tepër që në fund të fundit, ajo ka
të bëjë me një datë zgjedhjesh
lokale, as e para dhe as e fundit
në politikën tonë. Ca më tepër se
më 1 janar 2020 do të marrim krye-
simin vjetor të OSBE-së.

Së fundi, në diskutimet dhe
debatet e shumta kërkohet dis-
tancimi nga demonstrimi i
forcës dhe gjuha e drunjtë, si dhe
etikë/kulturë më e madhe poli-
tike evropiane. Mbi të gjitha,
këtu vlen shumë këshilla e Coel-
hos së famshëm se "eleganca nuk
shfaqet në mënyrën si e mbajmë
shpatën, por si e shmangim dy-
luftimin".
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Pse duhet të keni frikë te shpreheni se si ndi-
heni? Është një kohë e mirë për të treguar
dashamirësinë tuaj për dikë tjetër. Fjalët janë të
rëndësishme, por janë gjestet e buta të dashu-
risë si përqafimet dhe shtrëngimi i duarve që
konfirmojnë lidhjet personale.

DEMI

Ju jeni më të zgjuar se shumë njerëz
rreth jush dhe nuk e mohon dot askush
këtë. Por jo të gjithë duhet të jenë të
vetëdijshëm për këtë fakt! Tani për tani,
duhet t'i mbani kartat afër gjoksit. Nxir-
reni aftësinë tuaj në momentin e duhur.

UJORI

BRICJAPI

SHIGJETARI

AKREPI

PESHORJA

LUANI

V I R G J E R E S H A

GAFORJA

BINJAKET

DASHI

PESHQIT

Disa nga mendimet tuaja të brendshme po
përkthehen në veprime tani dhe ndoshta
nuk po e kuptoni. Gjuha juaj e pavetëdijshme
trupore po i dërgon një mesazh të caktuar
botës dhe mund të keqkuptohet nëse nuk
bëni përpjekje për të sqaruar qëndrimin tuaj.

P ë r p i q u n i  t ' i  s h i h n i  g j ë r a t  m e
ngjyra.  Opt imizmi  nuk i  bën keq
a s k u j t .  N ë  r a s t i n  t u a j  j u  k e n i
shumë nevo jë  për  kura jë  që  të
kaloni  d isa pengesa kryesisht  në
rapor t in  sent imenta l .

Çështjet e parave janë thellë në mendjen
tuaj tani, edhe pse nuk ka arsye për të
qenë nervoz në lidhje me financat. Ju jeni
thjesht më të vetëdijshëm për realitetin e
situatës tuaj financiare, gjë që është
shumë e mirë.

Mbani mend se njerëzit kanë kujtime
shumë të gjata prandaj investoni që ta
bëni veten sa më të mirë. Tregohuni i hapur
dhe kujdesuni për njerëzit të cilët gjenden
në një moment delikat. Mbi të gjitha do të
ndiheni shumë mirë.

Ju jeni në një fazë ku procesi do
të jetë më i rëndësishëm sesa des-
tinacioni. Në aspektin profesional
përpiquni të vendosni më shumë
rregull sepse rrëmuja do të shkak-
tojë pengesa në arr i t jen e qël l i -
meve.

Një mik që po përjeton disa probleme
personale mund të kërkojë ndihmën
tuaj sot. Nëse nuk keni informacionin
e duhur, përpiquni të tregoheni neu-
tral. Në çështjet profesionale, keni
nevojë për ndryshim.

Parashikohet të jetë një ditë shumë e kënd-
shme në aspektin e dashurisë. Mund të
kaloni një paradite te bukur në shoqërinë
e partnerit. Me një investim duhet të trego-
ni kujdes sepse mund të mos keni garanci
për sukses në këto momente.

Sot, do të përballeni me një zhvillim
intrigues. A mund të jetë kjo mundë-
si që e prisni? Një ftesë e papritur
mund të arr i jë  në kut inë tuaj  të
postës elektronike dhe do të bënit
mirë ta pranoni atë.

Kushtoni më shumë vëmendje sot për të
mësuar se si të jeni një person i shëndet-
shëm. Edhe nëse hani siç duhet dhe jeni
vizitor i rregullt në palestër, ka akoma më
shumë gjëra që mund të bëni për t'u
kujdesur për veten.

Jini më të mëshirshëm ndaj vetes. Nëse jeni shumë
kritik lidhur me zgjedhjet që po bëni ose nuk po bëni,
kush do t'ju ndihmojë të ktheheni në rrugën e du-
hur? Është e shëndetshme të jeni realist dhe të
keni qëllime, por nuk është e shëndetshme t'i bësh
vetes gjyqin çdo ditë.

Në Shqipëri po bëhet
luftë për pushtet

Dje në “Deutsche Welle”

Nga Manuel Sarrazin

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

... grupe parlamentare në Bund-
estag janë pro.

"Deutsc"Deutsc"Deutsc"Deutsc"Deutsche Whe Whe Whe Whe Welle": Zoti Sarelle": Zoti Sarelle": Zoti Sarelle": Zoti Sarelle": Zoti Sar-----
razin, kancelarrazin, kancelarrazin, kancelarrazin, kancelarrazin, kancelarja gjerja gjerja gjerja gjerja gjermanemanemanemanemane, An-, An-, An-, An-, An-
gela Merkel raportoi në Komisio-gela Merkel raportoi në Komisio-gela Merkel raportoi në Komisio-gela Merkel raportoi në Komisio-gela Merkel raportoi në Komisio-
nin për Çështje të BE-së dhe, si-nin për Çështje të BE-së dhe, si-nin për Çështje të BE-së dhe, si-nin për Çështje të BE-së dhe, si-nin për Çështje të BE-së dhe, si-
pas një infpas një infpas një infpas një infpas një infororororormacioni në "Sued-macioni në "Sued-macioni në "Sued-macioni në "Sued-macioni në "Sued-
deutsche Zeitung", tha se vendi-deutsche Zeitung", tha se vendi-deutsche Zeitung", tha se vendi-deutsche Zeitung", tha se vendi-deutsche Zeitung", tha se vendi-
mi për çeljen e nemi për çeljen e nemi për çeljen e nemi për çeljen e nemi për çeljen e negociagociagociagociagociatatatatatavvvvve mee mee mee mee me
Maqedoninë e VMaqedoninë e VMaqedoninë e VMaqedoninë e VMaqedoninë e Veriut dhe Sh-eriut dhe Sh-eriut dhe Sh-eriut dhe Sh-eriut dhe Sh-
qipërinë do të shtyhet për në sh-qipërinë do të shtyhet për në sh-qipërinë do të shtyhet për në sh-qipërinë do të shtyhet për në sh-qipërinë do të shtyhet për në sh-
tatatatatatortortortortor-tetor-tetor-tetor-tetor-tetor. Si e argumentoi kan-. Si e argumentoi kan-. Si e argumentoi kan-. Si e argumentoi kan-. Si e argumentoi kan-
celarja këtë shtyrje?celarja këtë shtyrje?celarja këtë shtyrje?celarja këtë shtyrje?celarja këtë shtyrje?

Manuel Sarrazin: Ajo thjesht e
tha këtë duke informuar për pla-
nin kohor dhe tha se beson se voti-
mi do të bëhet në shtator-tetor,
sepse ekziston ende nevojë koor-
dinimi brenda grupit të saj par-
lamentar. Por ajo vetë nuk u
shpreh as pozitivisht e as negativ-
isht dhe nuk tha se cili do të jetë
rezultati i këtij procesi votimi.

Pikërisht ato ditë gazeta "Bild"Pikërisht ato ditë gazeta "Bild"Pikërisht ato ditë gazeta "Bild"Pikërisht ato ditë gazeta "Bild"Pikërisht ato ditë gazeta "Bild"
publikoi audio-përgjimet përpublikoi audio-përgjimet përpublikoi audio-përgjimet përpublikoi audio-përgjimet përpublikoi audio-përgjimet për
shitbshitbshitbshitbshitblerlerlerlerlerjen e vjen e vjen e vjen e vjen e votaotaotaotaotavvvvve në zgjedhjete në zgjedhjete në zgjedhjete në zgjedhjete në zgjedhjet
e 2017-ës, a mendoni se ky pub-e 2017-ës, a mendoni se ky pub-e 2017-ës, a mendoni se ky pub-e 2017-ës, a mendoni se ky pub-e 2017-ës, a mendoni se ky pub-
likim do të ndikojë negativishtlikim do të ndikojë negativishtlikim do të ndikojë negativishtlikim do të ndikojë negativishtlikim do të ndikojë negativisht
në vendimmarrjen për çeljen enë vendimmarrjen për çeljen enë vendimmarrjen për çeljen enë vendimmarrjen për çeljen enë vendimmarrjen për çeljen e
nenenenenegociagociagociagociagociatatatatatavvvvve?e?e?e?e?

Jo, nuk besoj se luan ndonjë rol
te deputetët e informuar. Këto
regjistrime nuk janë të reja. Ky
debat ka kohë që është shfaqur në
tablonë e politikës së brendshme
të Shqipërisë. Natyrisht që këto
akuza kishin mbërritur deri te ne,
por unë deri tani nuk kam qenë në
gjendje të verifikoj se a përputhen
ato me realitetin. Veç kësaj, unë
mendoj se raporti në gazetën "Bild"
nuk të jep përshtypjen se është
marrë si duhet me verifikimin e të
dhënave. Gjithashtu, unë u çudita
shumë se përse pikërisht në këtë
moment kur do të merren ven-
dimet në qeverinë federale dhe në
parlamentin gjerman, gazeta
"Bild" shkon e boton këtë raportim
kaq të njëanshëm. Dhe kjo të lë
përshtypjen se ka pasur një funk-
sion politik.

Kjo pyetje është shtruar edhe në
Shqipëri, por askush nuk e vë në
dyshim që përgjimet janë të vërte-
ta, sepse ato vijnë nga prokuroria.

Pyetja që shtrohet këtu është
sesa i njëkuptimtë është konteks-
ti në të cilin janë vendosur ato. Unë
nuk e shoh të njëkuptimtë. Por
natyrisht që ne i marrim seriozisht
akuzat dhe jemi të mendimit se
pyetjet se a ka pasur blerje votash
duhen sqaruar dhe këtë ua themi
edhe partnerëve tanë në qeverinë
shqiptare. Por përfundimi në të ci-
lin arrin opozita shqiptare, sipas
mendimit tim, nuk është aq i padis-
kutueshëm, së paku nuk është pro-
vuar ende. Por nuk është detyra
ime si deputet i parlamentit feder-
al gjerman që ta konstatoj këtë.

Kjo është detyrë e organeve sh-
qiptare.

Por organet shqiptare, praPor organet shqiptare, praPor organet shqiptare, praPor organet shqiptare, praPor organet shqiptare, pra
prokuroria, kanë qenë dy vjet nëprokuroria, kanë qenë dy vjet nëprokuroria, kanë qenë dy vjet nëprokuroria, kanë qenë dy vjet nëprokuroria, kanë qenë dy vjet në
dijeni të këtyre audio-përgji-dijeni të këtyre audio-përgji-dijeni të këtyre audio-përgji-dijeni të këtyre audio-përgji-dijeni të këtyre audio-përgji-
meve dhe shumë vonë reagoi emeve dhe shumë vonë reagoi emeve dhe shumë vonë reagoi emeve dhe shumë vonë reagoi emeve dhe shumë vonë reagoi e
megjithatë po punon me hapamegjithatë po punon me hapamegjithatë po punon me hapamegjithatë po punon me hapamegjithatë po punon me hapa
tepër të ngadaltë. Edhe ministritepër të ngadaltë. Edhe ministritepër të ngadaltë. Edhe ministritepër të ngadaltë. Edhe ministritepër të ngadaltë. Edhe ministri
i Brendshëm i Shqipërisë tha nëi Brendshëm i Shqipërisë tha nëi Brendshëm i Shqipërisë tha nëi Brendshëm i Shqipërisë tha nëi Brendshëm i Shqipërisë tha në
një intervistë me 'Dnjë intervistë me 'Dnjë intervistë me 'Dnjë intervistë me 'Dnjë intervistë me 'DW' se ai nW' se ai nW' se ai nW' se ai nW' se ai nukukukukuk
ka ndikim mbi prokurorinë. Si ika ndikim mbi prokurorinë. Si ika ndikim mbi prokurorinë. Si ika ndikim mbi prokurorinë. Si ika ndikim mbi prokurorinë. Si i
bëhet atëherë, kur prokuroria ibëhet atëherë, kur prokuroria ibëhet atëherë, kur prokuroria ibëhet atëherë, kur prokuroria ibëhet atëherë, kur prokuroria i
vonon hetimet?vonon hetimet?vonon hetimet?vonon hetimet?vonon hetimet?

Si deputet gjerman unë nuk
mund të them më shumë se kaq.

Siç e dini, ne në kuadër të procesit
të integrimit në BE, parashtrojmë
edhe kërkesat tona ndaj qeverisë
shqiptare, ndaj funksionimit të
gjyqësorit, organizimit të
prokurorisë, ndërtimit të njësive
speciale antikorrupsion, por unë
si deputet nuk mund t'i jap udhëz-
ime prokurorisë së Shqipërisë. Ne
sigurisht që dëshirojmë që orga-
net shqiptare të vijojnë me
zbardhjen e çështjes dhe kjo të
merret seriozisht. Nëse rezulton se
ka pasur shitblerje votash, atëherë
duhet të mbahet përgjegjësi. Por

Pyetja që shtrohet këtu është sesa i
njëkuptimtë është konteksti në të cilin
janë vendosur ato. Unë nuk e shoh të

njëkuptimtë. Por natyrisht që ne i marrim
seriozisht akuzat dhe jemi të mendimit se
pyetjet se a ka pasur blerje votash duhen

sqaruar dhe këtë ua themi edhe partnerëve
tanë në qeverinë shqiptare. Por

përfundimi në të cilin arrin opozita
shqiptare, sipas mendimit tim, nuk është
aq i padiskutueshëm, së paku nuk është

provuar ende. Por nuk është detyra ime si
deputet i parlamentit federal gjerman që

ta konstatoj këtë.

dëshiroj të them edhe diçka tjetër
se çështja e shitblerjes së votave
nuk është një fenomen vetëm sh-
qiptar, ajo vihet re në të gjithë Ball-
kanin Perëndimor. Unë nuk kam
përshtypjen se shitblerja e votave
është bërë në atë masë sa të ketë
influencuar raportet shumicë-pa-
kicë në Kuvendin e Shqipërisë. Pra,
nuk besoj se kjo e justifikon
bojkotimin e parlamentit apo vë në
pikëpyetje ligjshmërinë e parla-
mentit shqiptar. Natyrisht, se
akuzat duhet të merren seriozisht
dhe të zbardhen.

Kryebashkiaku i Durrësit nukKryebashkiaku i Durrësit nukKryebashkiaku i Durrësit nukKryebashkiaku i Durrësit nukKryebashkiaku i Durrësit nuk
e ka fshehur që ka pasur kontaktee ka fshehur që ka pasur kontaktee ka fshehur që ka pasur kontaktee ka fshehur që ka pasur kontaktee ka fshehur që ka pasur kontakte
me këta persona të krimit. A jume këta persona të krimit. A jume këta persona të krimit. A jume këta persona të krimit. A jume këta persona të krimit. A ju
dukdukdukdukduket noret noret noret noret normale juvmale juvmale juvmale juvmale juve si politikane si politikane si politikane si politikane si politikan
që të keni kontakte edhe meqë të keni kontakte edhe meqë të keni kontakte edhe meqë të keni kontakte edhe meqë të keni kontakte edhe me
qytetarë të lidhur me krimin eqytetarë të lidhur me krimin eqytetarë të lidhur me krimin eqytetarë të lidhur me krimin eqytetarë të lidhur me krimin e
organizuar?organizuar?organizuar?organizuar?organizuar?

Këtë unë nuk e kam dëgjuar, por
Durrësi është një qytet-port dhe ka
një pozitë të veçantë. Edhe unë vij
nga një qytet-port. Si kryebashki-
ak i Hamburgut, unë nuk do ta
quaja normal komunikimin me
anëtarë të krimit të organizuar. Por
nuk mund të jap një gjykim për-
fundimtar për rrethanat në të cilat
bëhet politika vendore në Shqipëri.
Unë për vete nuk kam kontakte
me krimin e organizuar dhe
përpiqem që të mos kem kontakte
aspak me persona që janë vërtetu-
ar se janë të lidhur me krimin.
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Një goditje e dyfish
të që garanton
teknikë e cilësi, një

kombinim braziliano-
argjentinas që ka bërë ti-
fozët baerdheblu të ëndër-
rojnë për një sezon të madh
nga Tirana pas shumë
vitesh lëngimi. Dje, drej-
tuesit e klubit kryeqytetas
kanë zyrtarizuar nënshk-
rimet e Elton Kales dhe
Agustin Torasës, dy-ish
lojtarët e Flamurtarit, që
karrierën e tyre do vijojnë
ta zhvillojnë në superiore.
KALE

"Elton Kale është zyrtar-
isht bardheblu. Mesfushori
brazilian me tipare sul-
muese ka nënshkruar një
kontratë 2-vjeçare me Ti-
ranën. Ish-futbollisti i Fla-
murtarit do të jetë pjesë e
rëndësishme e skuadrës për
dy sezonet e ardhshme. Kual-
itet dhe eksperiencë në kam-

pionatin shqiptar, Kale ësh-
të i Tiranës. Në muajin kor-
rik braziliani do t'i bashko-
het ekipit në ditët e para për-
gatitore",-shkruan klubi i
Tiranës për brazilianin.

Edhe dy sezone të tjera

Gega te Prishtina? Jo, kryeqytetasit
konfirmojnë Josën

Në një foto me presiden
tin shfaqet dje trajneri

i skuadrës së Prishtinës,
Mirel Josa. Dje ka qarkullu-
ar lajmi se Mirel Josa mund
të mos jetë më trajner te
kryeqytetasit dhe vendin e
tij mund ta marrë një tjetër
trajner nga Shqipërua,
Skënder Gega. Por, është

vetë klubi i njohur kosovar
që hedh poshtë zërat për një
lëvizje në pankinë, e madje
sipas tyre, skuadra e Prish-
tinë se ka trajnerin edhe për
dy vitet e ardhshme. Madje,
në klub besojnë dhe sipas
tyre, trajneri Mirel Josa gë-
zon respektin maksimal për
punën e mirë dhe rezultatet

që ka pasur në pankinën e
skuadrës së njohur koso-
vare që përgatitet për Kupat
e Evropës. Ja postimi i klu-
bit: "Prishtina po i vazhdon
përgatitjet Mirel Josa së
bashku me shtabin teknik
po kryejnë punën e tyre të e
konfirmojmë edhe njëherë
dhe për të disatën herë, se

FC Prishtina ka kryetra-
jner edhe për dy vitet e
ardhshme. Mirel Josës,
FC Prishtina i qëndron
prapa deri në përpikëri.
Josa vazhdon të ketë be-
simin e plotë nga të gjithë
anëtarët e FC Prishtina.
Edhe pse na vjen keq që
mbase dikush nëpërmjet
medieve të ndryshme po
provon të trazojë ujin,
kryetrajneri Josa dhe fut-
bollistët, me qetësinë opti-
male janë duke i bërë për-
gatitjet e duhura në fazën
përgatitore në Pejë për
ndeshjet e rëndësishme në
Europa Ligë".

Refik Halili bën "all in". Plotëson dy kërkesat e para të trajnerit në një ditë të vetme

Tirana blindon Kalen dhe Torasën
Pritet Batha, Osmani e Koliçi

Ardian Mema pret një merkato të zjarrtë në hyrje

TORASA
"Agustin Torasa është

zyrtarisht bardheblu. Sul-
muesi argjentinas ka nënsh-
kruar marrëveshjen që e
bën pjesë të Tiranës për se-

zonin e ardhshëm me opsio-
nin për të vazhduar bash-
këpunimin edhe për një
tjetër vit. Torrasa vjen si një
përforcim me shumë vlera
për skuadrën bardheblu.

SYNOHET LOVREN

Boban-Maldini nisin nga
puna për Milanin e ri

LEGJENDA GJERMANE

Mateus zbulon të ardhmen e
Hames: Do iki te Juventusi

U fol për një kalim të
tijin te Napoli, por

Hames Rodrigez nuk do
të ritakohet përsëri me
Karlo Ançelotin. Të
ardhmen e kolumbianit
e ka zbuluar një legjendë
e futbollit gjerman, si
Lotar Mateus. Kartonin
e tij e zotëron Reali i
Madridit që pretendon të
paktën 40 milionë euro
për të lënë të lirë fan-
tazistin latin. E ardhm-
ja e lojtarit është Serie
A dhe Mateus është i

bindur në atë që thotë. "U
takuam gjatë festimeve të
titullit të fituar nga Bajerni
i Mynihut. Ishim ulur në një
tavolinë dhe biseduam për
gjithçka me Hamesin. Folëm
për futboll, por edhe për his-
torinë e Kolumbisë. Sipas
mendimit tim, ai do të sh-
kojë te Juventusi. Është i
afërt me Kristiano Ronal-
don dhe komunikojnë
shpesh. Hames më tha se
vetë Kristiano dëshiron ta
marrë te Juventusi", përfun-
don Lotar Mateus.

Vetëm pak orë pasi ish
in zyrtarizuar në

detyrat e reja te Milani,
Paolo Maldini dhe Zvon-
imir Boban nuk kanë
humbur kohë duke u
vënë menjëherë në lëvizje
për të përforcuar ekipin
për sezonin e ri. Mbetet
ende për t'u zgjidhur çësh-
tja e trajnerit të ri, por te
kuqezinjtë po punohet
për momentin që t'i vihen
në dispozicion teknikut
emra sa më cilësorë. Një
nga negociatat që dy drej-

Boban i cili ka përdorur
lidhjet me bashkëkombësit
e tij për të bërë të mundur
një marrëveshje. Kësisoj,
gjatë paradites janë zhvil-
luar mbledhjet e para me
menaxherë të lojtarit për
kushtet e mundshme të
kontratës, ndërsa në vijim
pritet që t'i paraqitet një
ofertë zyrtare Liverpulit
ku Lovren ka përfunduar
në stol për shkak të formës
dhe bashkëpunimit të mirë
që ka shfaqur dyshja Van
Dajk-Matip.

tuesit kanë bërë që dje, ësh-
të ajo me përfaqësuesit e
mbrojtësit të Liverpulit dhe
përfaqësueses së Kroacisë,
Dejan Lovren. Qendërm-
brojtësi kroat është një nga
emrat që pëlqehet më shumë
për prapavijën dhe është
këshilluar nga Zvonimir

Talenti shqiptar,
gati të lërë

Gjermaninë për
Kosovën

Kosova po kalon një
moment fantastik

në arenën e futbollit
Europian. "Dardanët"
janë cilësuar si surpri-
za më e bukur, teksa
përveç rezultateve pozi-
tive, përfaqësuesja ko-
sovare, vazhdon gjuet-
inë për afrimin e tal-
enteve që luajnë nëpër
klube të rëndësishme
të Europës. Pas
mbrojtësit të Hadërs-
filld, Florent Haderg-
jonaj, një tjetër "yll",
pritet t'i bashkohet
"dardanëve". Bëhet
fjalë për mesfushorin e
Hanoverit, Florent
Muslija. 20-vjeçari do të
"braktisë" shumë shpe-
jt Gjermaninë për t'iu
bashkuar Kosovës.
Lajmi është konfirmuar
nga presidenti i Feder-
atës, Agim Ademi. "Jemi
në bisedime me shumë
lojtarë. Muslija ndoshta
do të jetë i pari që pritet
të na bashkohet. Tash-
më edhe me këto rezul-
tate që po vijnë është in-
teresi i secilit t'i bashko-
het Kosovës",-ka thënë
Agim Ademi në një in-
tervistë për 'Debat Plus'
në RTV Dukagjini.

Ish-futbollisti i Flamurtarit
do t'i bashkohet Tiranës në
ditët e para përgatitore në
muajin korrik",- njoftojnë
bardheblutë për argjentina-
sin.
TË TJERËT

Idriz Batha, Tefik Os-
mani dhe Enea Koliçi janë në
majë të listë së Ardian
Memës. Trajneri bardheblu
ka parë të kënaqen dy kërke-
sat e tij të para, por për ta
bërë Tiranën ashtu siç ai
ëndërron, ka ende nevojë për
element të tjerë cilësorë.
Duhet blinduar patjetër por-
ta, ndaj Enea Koliçi shiko-
het si elementi i duhur. Gjith-
ashtu, nevojitet një tjetër
qendërmbrojtës dhe ekspe-
rienca e Tefik Osmanit ga-
ranton cilësinë e kërkuar.
Në mesfushë mungon ai "pit-
bulli" që Mavaje dështoi ta
bënte, ndaj Idriz Batha ësh-
të emri i duhur.
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Gjeni ndryshimin

Dy figurat kanë ndryshime nga njëra-tjetra

Përgjigja, ja cilat janë ndryshimet e figurave
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KRIPTOSKEME
Përgjigja e numrit të djeshëmKRIPTOSKEME

Fjalëkryqi (1) Fjalëkryqi (2)
HORIZONTAL
1. Harris aktor.
3. Termocentrali i shkurtër.
5. Organizata me koska.
10. Një tufë bagëtish.
12. Inicialet e Redford.
14. Kështu thonë se bëhet ai që mërzitet.
15. Scarlet e Bashkë e erën.
17. Elvira aktore.
19. Eshtë Panorama që ke në dorë.
21. Ushtojnë nga "ola".
22. Shtet aziatik.
24. Eshtë ministri.
25. Në radhtë të parë.
26. G... për njerëzit e FBI.
27. Makina Micra.
31. Mund të jetë proteste.
32. Pasur pa kufij.
33. Gjika e Dora d'Istria.

HORIZONTAL
1. Me të nxjerrin një tapë.
4. Inicialet e Klee piktor.
6. Qiriaqi aktor.
9. Etikë pa kufij.
11. Merren për shembull.
14. Fund janari.
15. Janë edhe ata të skuadrës.
17. Ortolani kompzitor.
18. Ushtrohej edhe nga bukanierët.
20. Në krye të sondazheve.
21. Janë të ndaluara në kthesë.
23. Ente Rajonale Civile.
24. Gjermania në tabela.
25. Mund të jetë unik.
27. Philippe që qe aktor.
29. Një pjesë e pelegrinazhit.
31. Gjysmë leader.
32. Maten pa zë.
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36. Të fundit në dhjetor.
37. Kush është nuk tutet.
38. Njën biletë njëmujore.
39. Një zakon i keq.
41. Pak imoralitet.
42. Dhjetë angleze.
43. Të parat në ambient.
45. Mund të jenë kuzhine.
48. Magritte piktor.
50. Janë tipat... tipografikë.
51. Tutorë pa zë.

VERTIKAL
1. Umberto që shkroi Baudolino.
2. Bertè këngëtare italiane.
3. Fillojnë një temë.
4. Një garë në hipodrom.
6. Qe burri i parë.
7. Një ndriçues.

8. Bëjnë shirit me shi.
9. I dha fillin Tezeut.
10. Vihen për të mbyllur
11. Para Saint-Germain në futboll.
13. Qëllon në një vend.
16. Eshtë dosja e të pandehurit.
17. Janë përmasat.
18. Mbush në kufij.
20. I bëjnë duart me ar.
21. Inicialet e dalì piktor.
23. Fillojnë argumentin.
28. Makina Ibiza.
29. Emri i Einstein.
30. Ndriçojnë rrugët.
31. Kim që qe aktore.
32. I hedh i dorzuari.
34. Inicialet e Nolte aktor.
35. Ishin rapsodët e akejve.
37. Fund shkurti.
40. Van der portier holandez.
44. Fillojnë masat
46. Inicialet e Rohmer.
47. Fillojnë teorikisht.
49. Numër i shkurtër.

- Miqtë tuaj nuk dinë shumë
gjëra, mirëpo dinë ç'të bëjnë
po të jenë në vendin tuaj.

- Harroni fyerjet, por kurrë
mos harroni mirësinë.

- Në qoftë se ia thua ndonjë
fshehtësi mikut tënd, mendo
se edhe ai e ka mikun e vet.

- Mua nuk më duhet miku,
që pajtohet me gjithçka dhe
çdo gjë e miraton me kokë,

ZBAVITJE

duhet të jemi miq.

- Nuk më intereson se çfarë mendojnë të
tjerët për atë që unë bëj, por më
intereson shumë se çfarë unë mendoj

sepse këtë edhe hija ime mund ta bëjë
shumë më mirë.

- Që të ekzistojë miqësia duhet t'i
besojmë njeri-tjetrit, e që të bsojmë

33. Janë të përpjeta.
35. Qytet anglez.

36. Louis, poet surrealist.
38. Artet pa re.
39. Matet pa kufij.
40. Gruaja e Ben Hur.
42. Liam i Schindler's list.
45. Të parat në orkestër.
47. Makina Ibiza.
48. Renato, piktor i famshëm ital-
ian.
49. Mihali këngëtare lirike.

VERTIKAL

1. Mbyllin fushata.
2. Një pjesë e pikturave.
3. Janë njëvjeçarë
4. Një ngjyhet në tavolocë.
5. Eshtë katolik ai i papës.
6. Mbyllin portat.
7. Opera e Mascagni-t.
8. Tregohet duke bërë masakra.
10. Janë aftësi prodhuese të fab-
rikës.
11. Një gjuajtës francez.
12. Eshtë porti i Durrësit.

13. Kërkojnë origjinën e fjalës të tillë.
16. Pak pirografi.
19. Një pjesë e aerobisë.
21. U vodhi zjarrin perëndive.
22. Premtojnë të bëhen asa.
23. Mbeten në fund.
26. Rreth pa ekstreme.
28. Rendi pa zë
29. Eshtë veshje tahitianësh.
30. Tase e volejbollit.
33. Eshtë shahu i fundit.
34. Kim... Stuart aktor.
35. Fritz regjisor.
37. Ai i shtatë është kinemaja.
39. Një pjesë e ansamblit.
41. Diftong teatral.
43. Të parat në stacion
44. Qendër në tour
46. Mbarojnë fare.

PË
RG

JI
GJ

ET
 E

 F
JA

LË
KR

YQ
EV

E 
TË

 N
UM

RI
T 

TË
 K

AL
UA

R A L E X M S H G P A O A Z I

M I S H N D O R E S H T R

A R A M O G O A U T O

D M K I M N O V A K O N

T S E R I A L I A R T I

P R E T E N D I M I E O K

R O N A L D O M I G A E

C M A T L E N G O R E T

B A T M A R I T A T E R O R

I R O N E E S A C E M Y

L I R I K E E P A R O D I A

L O I R A C O R O T U K N

F A L L I K F S I D O R A

A D A M P A L I M I N

L E M T A B E L A T I T T

A T K A P I T U L L I M I

N M A R I N A R I T E I L

G R E M I N A U E F A E

A R I F A D E N T I S T

E P I K A T I E S E R T E T

C I T A T E K M E T E O R E

O S O Z R A M D T R R T

S H T E P I T E L E J A R

A E K A M I A V I S A R I

A R T M K R I M B A T

N G U J I M U A N E

I B A N I M K H M E R

J H K A N I B A L E T

E B O T E R O R E T

L A B O R A T O R E T

H A I R V A N O R

R E N E A N T R E H

A V E T V I I I G U

K A N T M E K T I N

U T I B E T A T E M E

J R R U G A A R T E T

3 P 2 U 6 S 1 I 15 2 3 5 7 3

2 4 8 4 7 8 6 9 1

6 1 3 10 9 10 4 1 11 8 5

12 3 8 11 7 4 8 13 8 5

5 4 1 3 8 11 7 16 7 13 8

10 3 8 5 8 5 1 11 8 5

5 10 6 8 1 5 5 7 18

1 8 4 3 4 8 11 1 13 10

4 1 17 12 8 10 4 6 1 9

6 5 1 9 10 5 10 2 15 10

4 2 16 8 2 15 10

4 1 17 12 8 4 18 5 8

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14

15 16 17

18 19 20

21 22

23 24 25 26

27 28 29 30 31

32 33 34

35 36 37

38 39 40 41

42 43 44 45 46 47

48 49

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14

15 16 17 18

19 20

21 22 23

24 25

26 27 28 29 30

31 32 33 34 35

36 37 38

39 40 41 42

43 44 45 46 47 48 49

50 51



E shtunë 15 Qershor 201924 - REKLAME


	1
	2-9
	10-12
	13-19
	20-22
	23
	24

