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Nga Mimoza BEDINI

Rëndësia e 
ndryshimeve ligjore 
në Prokurimin Publik

Nga Besi BEKTESHI 

Të qeshur me 
ambasadoren, por...

Nga Bardhyl BEJKO 

Takimi me Edi Ramën, 
hall kryeministror, me 

të tjerët vëllazëror

Kryeministri Edi Rama ka folur dje për 
nismën e tij kund krimit të organizuar, e njo-
hur si paketa anti-KÇK. Në studion e emisionit 
“Opinion”, në TV “Klan”, kryeministri ka pasur 
një përballje të fortë me gazetarët. Shefi i qever-
isë pati debate me gazetaren Klodiana Lala dhe 
gazetarin Robert Rakipllari...

Edi Rama: LSI ishte kundër 
nisjes së reformës në drejtësi, 

SPAK të hetojë të ngelurit 
në veting dhe politikanët, 
ja çfarë do të sjellë OFL

Prapaskenat, zgjedhjet e parakohshme 
vulosen pas vendimit për negociatat, 
PS nuk lëshon qeverinë, del kundër 
opozitës për modelin maqedonas

Partia Demokratike dhe juristët kanë dalë 
kundër draftit të qeverisë sa i takon paketës an-
ti-KÇK. Gazeta bëri dje të ditur se janë 5 ligje të 
tjera të ndryshuara përveç aktit normativ, sikundër 
është ai për Policinë e Shtetit. Përmes këtyre ndry-
shimeve, ekzekutivi i jep dorë të lirë Operacionit 
Forca e Ligjit, efektivët e së cilës do...

Ekspertët e Komisionit të Venecias kanë mbër-
ritur ditën e djeshme në Tiranë, për t’i dhënë fund 
debateve për përplasjet mes Presidencës dhe Par-
lamentit mbi emërimet në Gjykatën Kushtetuese. 
Delegacioni ka bërë dje disa takime në kryeqytet 
sa i takon shkeljeve me dekretimin...

Komedia “Kopshti me dallëndyshe” rikthehet 
në skenë për publikun te “ArTurbina”. Një komedi 
brilante, që Teatri Kombëtar Eksperimental “Ku-
jtim Spahivogli” e sjell në skenë për katër mbrëmje 
me radhë. Vepra e autorit Babis Cikliropulos vjen 
në skenë me regji nga Kiço Londo. Në mbrëmjet 
e datave 20-21-22-23 shkurt ora ...

PD dhe juristët kundër 
draftit të qeverisë: Policia nuk 
mund të përgjojë, ndryshimet 
ligjore janë anti-kushtetuese

Venecia vulos fatin e Ilir 
Metës, takime në Tiranë 
për shkeljet në Gjykatën 
Kushtetuese, në fillim 
të marsit gati raporti

Rikthehet “Kopshti me 
dallëndyshe”, një super 

komedi me aktorë të mëdhenj

Opozita e vendosur, tregon si do të jetë qeveria 
teknike 100 ditë para mbajtjes së zgjedhjeve, LSI 
kërcënon me protesta nëse nuk pranohet drafti

Rrudhja e kompetencave dhe paniku nga 
shkarkimi kanë alarmuar presidentin Ilir Meta. 
Prej disa muajsh, mazhoranca ka ngritur një 

komision hetimor, për të hetuar shkeljet kus-
htetuese të Metës, ku dhe ka dërguar në Komi-
sionin e Venecias çështjen e shumëdebatuar për 

emërimin e anëtarëve në Gjykatën Kushtetuese. 
Në lidhje me këtë, një delegacion i Venecias 
mbërriti në Tiranë për të grumbulluar...

Faqe 7

Faqe 6

Faqe 19

Faqe 4

Amerikanët zbulojnë tentativat 
për bashkimin e Shqipërisë me 

Jugosllavinë, Partia Komuniste e 
Hoxhës varësi direkte nga Tito
Në vitin 1947 CIA paralajmëroi se mund të krijohej Federata Ballka-

nike dhe Shqipëria të ishte pjesë e saj. Në një dokument të deklasifikuar 
tregohet se mund të kishte një bashkim Shqipëri-Jugosllavi... Faqe 12

Shtohen Kompetencat e 
Artur Metanit, ja si ILD do të 

fundosë gjyqtarët dhe prokurorët, 
verifikim pasurie brenda një jave

Gjyqtarët dhe prokurorët e zhytur në afera, përveç pezullimit brenda 
3 ditësh, rrezikojnë edhe sekuestrim pasurie. Të mërkurën Parlamenti 
miratoi ligjin mbi statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve, ku... Faqe 8

Faqe 2,3

Të gjithë ndërkombëtarët me 
sytë nga SPAK, SHBA dhe BE 
kërkojnë që të nisë menjëherë 
arrestimi i kokave të korrupsionit Faqe 9

Ilir Meta i shpall luftë Brukselit, sulmon ashpër 
ambasadorin Soreca: Nuk ndihmon në zbatimin 

e Kushtetutës sepse ka vendosur të ndjekë paratë

Faqe 5

CMYK
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JA PROPOZIMET E DEMOKRATËVE PËR REFORMËN ZGJEDHORE
• Shtrirja e kontrollit në territor
Në qendrat e votimit të vendosen kamera që 

vëzhgojnë çfarë ndodh në territorin e shenjtë ku 
konkretizohet vullneti i qytetarëve. Sistemi i kam-
erave në qendrat e votimit, të lidhura në qendër dhe 
të vëzhguara gjatë gjithë kohës nga institucionet 
ligjzbatuese.

• Territori jashtë qendrës së votimit.
Në proceset elektorale ky është territor i 

dominuar nga banda, nga krimi dhe nga drejtues 
të administratës, që rreshtojnë administratën për të 
votuar sipas frymëzimit të pushtetit. Territori duhet 
të pastrohet nga banda, nga krimi dhe ku qytetari 
shkon i lirë për të votuar. 

• Pjesa tjetër e territorit
Krimi zgjedhor finalizohet në qendrën e 

votimit, në territorin jashtë qendrës së votimit, por 
fillon jashtë qendrave të votimit. Fillon në banesat 
e qytetarëve, në qendrat e punës të administratës, 
ku shantazhohen nga drejtuesit e administratës.

• Shtrirja në kohë e kontrollit
Nuk mjafton që kontrolli të ndodhë vetëm 

ditën e zgjedhjeve. Krimi zgjedhor është ai që fillon 
shumë muaj më parë. Kemi propozuar jo vetëm 
ngritjen e strukturave të policisë dhe prokurorisë 
2 javë pas caktimit të datës së zgjedhjeve. 

• Dokumentimi i veprimtarisë së policisë
Propozojmë ngritjen e një Regjistri Kombëtar, 

me qendër në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë, 
që do të dokumentojë të gjitha njoftimet, referimet, 
kallëzimet e bëra, si nga qytetarët, në bazë të 
mekanizmit të sinjalizues, nga stafet e subjekteve 

zgjedhore dhe nga vetë subjektet zgjedhore. 
• Ndëshkim dhe parandalim në kohë reale
Përveç dokumentimit, përveç referimit, përveç 

vendosjes së policisë dhe prokurorisë në gjendje 
për të vepruar, do të duhet që policia dhe prokuroria 
gjatë gjithë periudhës së zgjedhjeve, edhe ditën e 
zgjedhjeve, të reagojnë në kohë reale për parandal-
imin dhe për ndëshkimin e krimit zgjedhor. 

• Dekriminalizimi i stafeve zgjedhore
Kemi propozuar edhe zgjerim të konceptit 

të dekriminalizimit. Sillni ndërmend “çunat prob-
lematikë”. Propozimi ynë është që dekriminalizimi 
të shtrihet jo vetëm në administratën zgjedhore, 
por përtej kësaj, edhe pjesë të stafit të fushatës së 
subjekteve. Kini parasysh “çunat problematikë”, 
bandat dhe krimi, të cilët i ngjiten si këpushë sub-

jekteve zgjedhore në fushatë zgjedhore. 
• Roli i prokurorisë në ndëshkimin e krimit 

zgjedhor
Nuk mjafton për të ristrukturuar mobilizimin e 

policisë. Krimi zgjedhor duhet të parandalohet, kri-
mi zgjedhor do të duhet të dokumentohet, por mbi 
të gjitha krimi zgjedhor do të duhet të ndëshkohet. 

• Roli i organeve të reja të drejtësisë në 
zgjedhje

Ashtu, si Prokurori i Përgjithshëm, edhe dre-
jtuesi i SPAK, që në momentet e para nga caktimi 
i datës së zgjedhjeve, nëpërmjet instrumenteve që 
ka në dorë, udhëzimeve që ka, por edhe të drejtës 
dhe kompetencës që ka për të menaxhuar BKH-
në, do të duhet të nxjerrë udhëzimet për mënyrën 
e funksionimit dhe ristrukturimit. 

Hajdari dhe Gjoni kundër draftit të PD për reformën zgjedhore: 
Qeveria teknike nuk zgjidh asgjë, problemi është te listat

Miratimi i reformës zgjedhore që bëri bashkë 
palët politike në një tryezë, duket se po haset me 
përplasje dhe debate mes tyre. Ndonëse opozita 
jashtëparlamentare kërkon qeveri teknike dhe 
zgjedhje të parakohshme, opozita në Parlament 
vijon të këmbëngulë në ndryshimin e sistemit, 
në mazhoritar me lista të hapura. Bashkëkrye-
tarja e kësaj reforme, Rudina Hajdari u shpreh 
ditën e djeshme se në takimin e së mërkurës me 
përfaqësuesit e OSBE-ODIHR është diskutuar 
në lidhje me pikat e parashtruara në lidhje me 
ndryshimin e sistemit zgjedhor. Gjatë një interv-
iste, ajo shtoi se tryeza zgjedhore po punon me 

ritme të ngadalta dhe sipas saj nuk kanë kohë 
për të humbur pasi duhet që patjetër të mbyllin 
reformën zgjedhore brenda afateve të kërkuara. 
Ndër të tjera ajo ka theksuar se në lidhje me këtë 
fakt reforma duhet të punojë për një ligj, i cili duhet 
që t’i mbijetojë kohës në jetëgjatësi dhe të mos 
jetë i përdorshëm vetëm për zgjedhjet pasuese. 
“Propozimi nuk erdhi i papritur pasi PD-ja e ka 
kërkuar një gjë të tillë, por që ishte jashtë kompe-
tencës me u marrë me një gjë të tillë. Janë tashmë 
tre drafte që janë draftuar nga ekspertët, ka dhe 
drafte të tjera që në 2017 dhe do të shikohen nga 
ekspertët ekzistues që vijnë nga opozita parlamen-

tare si do ti adresojmë ne sot rekomandimet sipas 
OSBE ODIHR dhe si do e bëjmë ndryshimin dhe 
këto do të vijnë nga të gjithë propozimet opozita 
parlamentare, mazhoranca dhe opozita jashtë 
Parlamentit. Në këtë takim të këshillit politik 
nuk po ecim me hapa të shpejtë, ne duhet të ecim 
më shpejt pasi kemi një kalendar punimesh ndaj 
ne duhet të punojmë dhe ekspertëve t’u japim 
kohën e tyre për të punuar. Shpeshherë kemi bërë 
gabimin që sa herë që vijnë zgjedhjet ne kemi 
propozuar gjëra që bëjnë sens për zgjedhjet e 
ardhshme, por jo për një të ardhme afatgjatë”, tha 
Hajdari. Ndërsa deputeti Ralf Gjoni doli kundër 

draftit të propozuar nga PD, duke deklaruar se 
problemi nuk është tek institucionet se kush ka të 
drejtë të hetojë krimin zgjedhor, por sipas tij tek 
listat. Në një intervistë, ai tha se prania e opozitës 
jashtëparlamentare në tryezë është de facto. 
“Përmes uljes në tryezë ata de facto kanë njohur 
legjitimitetin e Parlamentit pavarësisht se nuk kanë 
dëshirë ta pranojnë. Legjitimiteti i institucioneve 
demokratike siç është edhe institucioni i votës është 
kyç në këtë moment. Problemi nuk është tek policia 
apo tek prokuroria, e cila ka tagrin për të hetuar 
edhe në këto momente, pa propozimet e PD-së, por 
problemi është tek listat”, tha Gjoni.

Elisjeda KIKO

Partia Demokratike ka sqaruar 
dje skemën për të shkuar dre-
jt shembullit maqedonas. Në 
takimin e të mërkurës, PD de-

pozitoi në tryezën e reformës zgjedhore 
propozimet e veta, ndërsa ditën e djeshme 
kanë zbardhur më shumë detaje. Në një 
deklaratë për shtyp, dy përfaqësuesit e PD 
në këtë tryezë, Oerd Bylykbashi dhe Ivi 
Kaso, si dhe ish-deputeti Enkelejd Alibeaj 
janë shprehur të qartë në qëndrimet e 
tyre, duke deklaruar se nuk do të ketë 
bashkëqeverisje mes opozitës dhe Partisë 
Socialiste, duke vijuar këmbënguljen 
për një qeveri ekspertësh. Përfaqësuesit 
e selisë blu kërkuan gjithashtu edhe 
vendosjen e kamerave në qendrat e voti-
mit, në mënyrë që të mos ketë abuzime 
me votat. Ish-deputeti Oerd Bylykbashi 
zbardhi disa nga kërkesat e opozitës 
lidhur me krijimin e qeverisë teknike dhe 
përfshirjen e policisë në goditjen e krimit 
zgjedhor. Sipas tij, në kushtet aktuale ku 
ndodhet vendi, qeveria kujdestare do të 
thotë që Edi Rama të mos jetë më kryem-
inistër i vendit. “Ta bëjmë të qartë që në 
fillim: Nuk do të ketë bashkëqeverisje 
mes opozitës së bashkuar dhe PS. Nuk 
do të ketë. Një qeveri kujdestare do të 
thotë një qeveri neutrale në raport me 
zgjedhjet, një qeveri që zbaton detyr-
imet ligjore, standardet dhe praktikat 
më të mira, në mënyrë që jo vetëm të 
ndihmojë në organizimin e zgjedhjeve, 
por edhe të mos ndërhyjë për të prishur 
zgjedhjet. Kjo është detyra e një qeverie 
kujdestare në përputhje me standardet 
ndërkombëtare. Situata reale në Shqipëri 

Bylykbashi: Ja çfarë nënkupton qeveria kujdestare 

PD e vendosur, tregon si do të jetë qeveria 
teknike 100 ditë para zgjedhjeve, LSI kërcënon 

me protesta nëse nuk pranohet drafti

për Kushtetutën e Shqipërisë dhe ligjin, 
të cilët i hedh në plehra, vetëm e vetëm 
për të rrëmbyer pushtetin. Pra në kushtet 
aktuale një qeveri kujdestare do të thotë 
këtë: Edi Rama nuk është kryeministër”, 
tha Bylykbashi. Ish-deputeti shtoi më tej 
se metodologjia e reformës zgjedhore 

parashikon garantimin e ndarjes së 
shtetit nga partitë politike. “Metodologjia 
e reformës zgjedhore parashikon nevo-
jën që, për të qenë propozimet efikase, 
duhet të garantohet ndarja e shtetit nga 
partitë politike. Shteti nuk funksionon si 
detashment bashibozukësh në favor të 

Ish-deputeti i LSI, Edmond Panariti u shpreh ditën e 
djeshme se nëse propozimet e tyre nuk merren parasysh në 
tryezën e reformës zgjedhore, atëherë opozita jashtë Parla-
mentit do tu rikthehet sërish protestave. "Nëse propozimet 
tona nuk merren parasysh atëherë nuk ka për të pasur re-
formë zgjedhore. Mbetet opsion i hapur rikthimi te protestat 
nëse nuk funksion tryeza. Uroj të mos jetë ky opsioni, por të 

kemi një produkt, që të noterizohet në Parlament. Kërkohet 
një qeveri që ka pëlqimin e palëve. Ka precedent edhe në 
Greqi dhe Maqedoni. Në momentin që ka përshkallëzim 
në ekstrem të mosbesimit, kjo ka në qendër kryeministrin. 
Qeveria mund të jetë me një kryeministër me një figurë të 
spikatur me autoritet publik, jashtë politikës. Do të kemi 
propozimet tona nëse do të kërkohet mendim”, tha Panariti.

REFORMA ZGJEDHORE, LSI KËRCËNON ME PROTESTA

me kryeministër Edi Ramën është krejt e 
kundërta e kësaj. Kështu që, në kushtet 
aktuale, një qeveri kujdestare do të thotë 
një qeveri që nuk drejtohet nga Edi 
Rama, i cili është modeli i kryeministrit, 
që është gati të shkelë çdo standard dhe 
çdo parim ndërkombëtar, për të mos folur 

partisë që është në pushtet dhe kërkon të 
rrëmbejë me çdo kusht pushtetin. Paketa 
jonë nuk ka ekuivoke, i qëndron linjës 
sonë të artë politike, se një qeveri kujde-
stare është garancia që këto instrumenta 
të funksionojnë. Çdo gjë tjetër e zvogëlon 
efikasitetin e instrumenteve në mbrojtje 
të së drejtës së votës së zgjedhësve”, tha 
Bylykbashi. 

Vendosja e kamerave
Edhe ish-deputeti i Partisë Demokra-

tike, Enkelejd Alibeaj zbardhi disa nga 
pikat e propozuara nga PD për reformën 
zgjedhore. Gjatë konferencës për shtyp, 
ai tha se duhen vendosur kamera brenda 
qendrave të votimit, ndërsa shtoi se du-
hen rritur kontrollet në ambientet jashtë 
të saj. Alibeaj u shpreh se territori jashtë 
qendrave të votimit sot është i domin-
uar nga bandat dhe krimi, të cilët nisin 
krimin zgjedhor, i cili sipas tij finalizohet 
në ambientet e brendshme të qendrës së 
votimit. “Janë 4 direktiva kryesore në të 
cilat jemi bazuar. Mbrojtësi më i madh i 
votës është ai që e zotëron, qytetari, aleati 
kryesor. Së dyti, i duhet dhënë qytetarit in-
strumente për të mbrojtur votën. Së treti, 
agjencitë ligjzbatuese do duhet të mbro-
jnë votën duke zbatuar ligjin. Polici nuk 
duhet të heqë kapelën për të bërë vota. 
Së katërti shkelja e detyrimeve ligjore për 
institucionet zgjedhore do duhet të çojë 
në pavlefshmëri të zgjedhjeve. Shtrirja e 
kontrollit në territor, duke filluar së pari 
brenda qendrave të votimit. Propozimi 
ynë është që në qendrën e votimit të 
vendosen kamera, të cilat do duhet të 
vëzhgojnë gjithçka ndodh në territorin 
e shenjtë ku konkretizohet vullneti i 
qytetarit”, tha Enkelejd Alibeaj.
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Deputeti i Partisë Socialiste, 
Xhemal Qefalia ka komentuar dje 
situatën politike në vend. Gjatë 
një prononcimi për gazetën “SOT”, 
deputeti Qefalia shprehu bindjen 
se nuk ka arsye që të ketë qeveri 
tranzitore dhe zgjedhje të para-
kohshme. Sipas tij, zgjedhjet parla-
mentare do të mbahen vitin tjetër. 
“Propozim interesant duket, mbetet 

për t’u parë. Shyqyr që kryetari i 
Partisë Demokratike, Lulzim Basha 
mendon më së fundi që në pushtet 
vihet me zgjedhje e jo me dhunë. Sa 
i takon kërkesës për qeveri tranzi-
tore dhe zgjedhje të parakohshme, 
nuk ka arsye. Sipas Kushtetutës zg-
jedhjet parlamentare do të mbahen 
në vitin 2021”, deklaroi Qefalia për 
gazetën “SOT”.

Qefalia: Kërkesa e PD për qeveri transitore, absurde

Deputeti i PD, Bujar Çela është rreshtuar dje 
kundër kërkesës së Partisë Demokratike, e cila 
kërkon qeveri tranzitore dhe zgjedhje të para-
kohshme. Gjatë një prononcimi për gazetën “SOT”, 
deputeti Çela theksoi se zgjedhjet parlamentare do 
mbahen në vitin 2021, sikundër e ka parashikuar 
Kushtetuta dhe jo kur do PD. “Nuk shkohet në zg-

jedhje as me drafte dhe as me tavolina, por vetëm 
me Kod Zgjedhor dhe në përputhje me Kushtetutën 
e Shqipërisë dhe vullnetin e votuesit. Ndërkohë, si-
kundër e ka theksuar edhe Sekretari i Përgjithshëm 
i PS, Taulant Balla zgjedhjet parlamentare do të 
mbahen në qershorin e vitit 2021. Madje, këtë e thotë 
edhe Kushtetuta”, deklaroi Çela për gazetën “SOT”.

ÇELA: ZGJEDHJET PARLAMENTARE DO MBAHEN NË 2021, JO KUR DO PD

Bushati dhe Marto: Kërkesa e PD për zgjedhje të parakohshme dhe 
qeveri transitore alibi për të qetësuar demokratët, zgjedhjet janë më 2021

Kërkesa e Partisë Demokratike për të çuar 
vendin në zgjedhje të parakohshme përmes një 
qeverie transitore, duket se do të rezultojë ëndërr 
e mbetur në sirtar. Kryedemokrati Lulzim Basha 
dhe zyrtarë të PD prej disa kohësh këmbëngulin 
se vendi është në një krizë të thellë politike dhe se 
për ta gjithçka kthehet në normalitet vetëm nëse 
mazhoranca qeverisëse i hap rrugë mbajtjes së 
zgjedhjeve. Por për deputetët e Partisë Socialiste 
kërkesa e Partisë Demokratike për zgjedhje të 
parakohshme dhe qeveri transitore është alibi për 
të qetësuar demokratët. Teksa ishte i ftuar në një stu-

dio televizive, deputeti i PS, Ervin Bushati u shpreh 
se nuk ka për të pasur zgjedhje të parakohshme 
këtë vit, ndërsa sfidoi opozitën teksa deklaroi se 
nëse zgjedhjet mbahen sot Partia Socialiste do të 
marrë më shumë deputetë se sa ka aktualisht në 
Kuvendin e Shqipërisë. “Nuk ka për të pasur zg-
jedhje të parakohshme. PD nuk është gati me veten 
e vet. Gjithë argumentet e tjerë që hedh opozita për 
qeveri kujdestare dhe zgjedhje të parakohshme 
janë për të qetësuar zgjedhësit e tyre dhe nuk 
janë për t’u marrë seriozisht nga ne. Ne marrim 
parasysh vetëm argumentet e ndërkombëtarëve. 

Megjithatë, qoftë nga ana strukturore apo puna 
që po bëjmë, Partia Socialiste sot, po të futet në 
zgjedhje merr më shumë deputetë. Pasi ne jemi gati, 
jemi në fazë zhvillimi dhe e dimë çdo të thotë ngritje 
e strukturës”, deklaroi ai. Më tej, deputeti Bushati 
theksoi se ulja e opozitës në tryezën e reformës 
zgjedhore është një sinjal pozitiv për qetësimin 
dhe reflektimin e vetë PD-së, pasi sipas tij, nuk 
mund të bëhet politika jashtë institucioneve. “Ne 
do të bëjmë ato që na ka thënë OSBE/ODIHR dhe 
të pranojmë çdo propozim të këtyre institucioneve. 
Mbi bazën e këtyre propozimeve kanë punuar 

dy ish-ministra të PD-së për reformën zgjedhore 
dhe nuk mund të plotësojmë tekat individuale. 
PD ka bërë vendimmarrje të gabuara, duke i lënë 
pa përfaqësim zgjedhësit demokratë”, nënvizoi 
Bushati. Ndërkohë, kundër kërkesë së PD për 
qeveri transitore dhe zgjedhje të parakohshme 
dje është rreshtuar edhe deputeti i PS, Andrea 
Marto gjatë një prononcimi për gazetën “SOT”. 
“Propozimi i PD për qeveri transitore dhe zgjedhje 
të parakohshme më duket i pavend, paradoksal 
dhe për rrjedhojë nuk ka arsye që të merret në 
konsideratë nga shumica”, deklaroi Marto.

Rigels SELIMAN

Vendimi nëse do të ketë 
zgjedhje të reja në vend, 
do të vendoset pas Samitit 
të Zagrebit, i cili mbahet 

në muajin maj në Kroaci. Opozita jo 
parlamentare e kryesuar nga Partia 
Demokratike ka rritur presionet 
ndaj mazhorancës qeverisëse, duke 
kërkuar mbajtjen e zgjedhjeve lokale 
dhe parlamentare në të njëjtën ditë. 
Por gazeta ka mësuar detaje nga Partia 
Socialiste, teksa shumica e zyrtarëve të 
kësaj partie nën zë, apo dhe publikisht 
kanë dalë kundër krijimit të qeverisë 
transitore dhe çuarjes së vendit në 
zgjedhje të parakohshme, sikundër 
kërkon opozita. 

Socialistët të prerë kundër 
qeverisë teknike

Ka qenë kryetari i grupit parlam-
entar të PS, Taulant Balla, i cili gjatë 
një prononcimi për mediat u shpreh 
se mazhoranca nuk do t’i pranojë 
kërkesat e opozitës për qeveri ku-
jdestare 100 ditore para zgjedhjeve, 
pasi sipas tij, mandati i popullit nuk 
negociohet. Po ashtu, zoti Balla theksoi 
se nuk ka arsye për të pasur zgjedhje 
të parakohshme, ndërsa shtoi se zg-
jedhjet parlamentare do të mbahen në 
qershor të vitit tjetër. “Hallin e vjetër, 
ua ritheksojmë që nuk ua zgjidhim 
dot. Në qeverisje vihet vetëm përmes 
votës dhe shumicës në Parlament. 
Qeveri jashtë votës dhe vullnetit të 
qytetarëve nuk mund të ketë. Nuk do 
të ketë më kurrë marrëveshje të cilat 
ndajnë pushtetin. Zoti Basha duhet t’i 
përdorë këto 14 muaj deri në zgjedhjet 
e ardhshme si një mundësi të mirë për 
të ringjallur PD-në”, deklaroi Balla. 
Ndërkohë, kundër kërkesë së opozitës 
joparlamentare, dje u rreshtua edhe 
sekretari organizativ i PS, Arben Pël-
lumbi. Ky i fundit gjatë një prononcimi 
për mediat u shpreh se Shqipëria nuk 
ka nevojë për një qeveri teknike, siç 
kërkohet nga opozita. “Unë besoj që 
ne nuk jemi në kushtet e Maqedon-
isë. Çdo lloj qeverie kujdestare apo 
teknike, në 6 muaj nuk do të bëjë asnjë 
punë tjetër, por do të merret vetëm 
me procesin zgjedhor dhe për rrjed-
hojë ekonomia e vendit do ta ndjekë 
këtë mungesë. Duhet të fillojmë të 
piqemi dhe të kemi më shumë besim 
te njëri-tjetrit”, deklaroi Pëllumbi. Pra, 
këto deklarata të artikuluara nga dy 
prej zyrtarëve më të lartë të PS, janë 

Balla i shuan shpresat Bashës: S’ka qeveri transitore, zgjedhjet parlamentare do mbahen në 2021

Prapaskenat, për zgjedhje të parakohshme 
vendoset pas vendimit për negociatat, PS nuk 
lëshon qeverinë, del kundër modelit maqedonas

Hyseni: Meta “egërsohet” 
sa herë që është i frikësuar

Deputeti i PS, Alket Hyseni ka 
ironizuar deklaratën e presidentit 
Ilir Meta, i cili tha dje se paketa 
anti-KÇK u miratua vetëm pak orë 
para se të vinte në Tiranë delegacioni 
i Komisionit të Venecias. Teksa ishte i 
ftuar në një studio televizive, Hyseni 
deklaroi se nuk është shqetësimi i 
mazhorancës se çfarë mendon Meta, 
ndërsa shtoi se sa herë egërsohet 
presidenti, do të thotë se ai është i 
frikësuar. “Në këtë luftë e dimë që 
do ketë shumë njerëz që nuk janë 
dakord dhe janë të frikësuar në pal-
cë. Ne nuk mund të rrinim duarkryq 
kur gjyqtarë dhe prokurorë po 
shfrytëzojnë orët e fundit në detyrë. 
Ne nuk jemi në kushte ideale dhe 
ne do të donim që për shumë gjëra 
të kishim edhe opozitën, por ja që 
jemi në kushte shqiptare. Ne na ka 
rënë për pjesë misioni për ta çuar 
përpara. A egërsohet presidenti, nuk 
e mbajmë ne përgjegjësinë. Unë e di 
sa herë egërsohet presidenti është i 
frikësuar. Unë nuk komentoj asnjë 
deklaratë. Unë jap mendimin tim”, 
deklaroi Hyseni.

Vasili akuza Ramës: 
Po varfëron shqiptarët 

përmes oligarkëve
Nënkryetari i LSI, Petrit Vasili ka 

vijuar dje me sulmet dhe akuzat në 
adresë të qeverisë dhe kryeministrit 
Edi Rama. Përmes një statusi në 
rrjetet sociale dhe teksa i referohet 
fakti që disa kompani celulare kanë 
rritur tarifat për abonentë, ish-depu-
teti Vasili akuzoi kryeministrin Rama 
se përmes oligarkëve po varfëron 
qytetarët shqiptarë. Sipas tij, KÇK 
duhet të merret me oligarkët dhe jo të 
bëjë shou. “Qeveria nuk ekziston për 
qytetarët, por vetëm për kompanitë e 
celularëve, që kanë rritur me 15- 20% 
çmimet e paketave dhe kanë dy-
fishuar çmimin e rimbushjes. Asnjë 
fjalë, asnjë qëndrim nga qeveria për 
të mbrojtur dhjetra mijëra qytetarë, 
që përballen të pafuqishëm me rri-
tjen drastike të çmimeve, pa asnjë 
shpjegim. Qeveria që kujdeset me 
“merak” që të mos ju preket asnjë lek 
koncesioneve dhe oligarkëve nuk bën 
asgjë për të mbrojtur qytetarët. Kjo po 
është KÇK, por për këtë Edi Ramës 
nuk ja mban të flasë”, deklaroi Vasili.

një mesazh edhe për kryeministrin 
Edi Rama që mazhoranca nuk ka 
arsye të pranojë kërkesat e opozitës 
për qeveri tranzitore dhe zgjedhje të 
parakohshme.

Për zgjedhje të parakohshme 
vendoset në maj

Pavarësisht këmbënguljes së 
mazhorancës për të mos plotësuar 
asnjë nga kërkesat e opozitës joparla-

mentare, duket se muaji maj do të jetë 
vendimtar, pasi do të vendoset nëse 
kriza politike në Shqipëri do të venitet 
apo thellohet. Gazeta ka mësuar se 
në prapaskenë janë disa variante që 
ndodhen në tryezën e kryeministrit 
Edi Rama. Sipas informacioneve, 
mësohet se nëse do të ketë përsëritje të 
zgjedheve vendore, do të vendoset pas 
vendimit të Bashkimit Europian për 

çeljen e negociatave me Shqipërinë në 
muajin maj. Në këtë kontekst, mëso-
het se nëse gjatë samitit të Zagrebit 
Shqipërisë i jepet drita jeshile, gjasat 
janë që vendi edhe mund të shkojë në 
zgjedhje lokale. Kjo pasi në zgjedhjet 
vendore të 30 qershorit në shumë 
bashki socialistët nuk kishin kandi-
datë rivalë, ndërkohë edhe për faktin 
se aktualisht disa bashki, sikundër 
janë ajo e Durrësit, Shkodrës dhe 
Vorës janë pa kryetar. Mirëpo, situata 
ndryshon sa i takon zgjedhjeve të par-
akohshme, pasi nëse hapen negociatat 
për Shqipërinë, shanset për të pasur 
zgjedhje parlamentare siç kërkon 
opozita janë zero. Nga ana tjetër, nëse 
nuk do të ketë çelje të negociatave për 
Shqipërinë, situata mund të ndryshojë 
dhe mund të ketë të papritura. Kështu 
që, nisur nga të gjitha këto, të gjithë 
sytë janë tek muaji maj, kohë e cila 
është tejet vendimtare për Shqipërinë.
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Presidenti Ilir Meta pak kohë më parë sulmoi 
diplomatët e huaj në vendin tonë. Kreu i shtetit tha se 
ndërkombëtarët nuk shohin Kushtetutën, por xhepat 
e tyre. “Unë këtë Kushtetutë e kam bërë me ndërkom-
bëtarët. Le të vijë një ndërkombëtar këtu e të më thotë se 
nuk e kemi bërë në këtë mënyrë. Cilët ndërkombëtarë? 
Ata që nuk i kanë sytë të Kushtetuta, por te xhepi i tyre. 

Ka ndërkombëtarë seriozë e me dinjitet. Ka ndërkom-
bëtarë si zonja Glover, që i tha të vërtetën gjithë botës se 
si çfarë ishin zgjedhjet farsë të 30 qershorit. Më të gjithë 
ndërkombëtarët me dinjitet, që nuk shohin xhepat e tyre 
dhe duart e Edi Ramës, i kam marrëdhëniet e shkëlqyera. 
Me ata që mendojnë se është president Ylli Agaçi, nuk i 
kam fort të shkëlqyera”, tha Meta.

Presidenti: Ndërkombëtarët shohin xhepat e tyre

Reagimet kundër paketës anti-KÇK, Petro Koçi i përgjigjet 
Metës: Flet si “të fortët” e lagjes, nuk i shkon për shtat

Paketa anti-KÇK e miratuar nga qeveria 
në formën e një akti normativ ka qenë në 
qendër të diskutimeve dhe debateve kohët e 
fundit. Opozita dhe presidenti Ilir Meta janë 
rreshtuar kundër kësaj pakete, duke sulmuar 
ashpër kryeministrin Edi Rama. Dy ditë më 
parë, kreu i shtetit shpërtheu në sulme dhe 
akuza, duke deklaruar se është një paketë 
në shkelje të ligjit, duke kërcënuar se do të 
shprehet me dekret kur ky ligj t’i shkojë në 
zyrë. Por mbi këto deklarata reagoi ditën e 

djeshme zëvendësministri i Mbrojtjes, Petro 
Koçi, i cili e akuzoi Presidentin e Republikës, 
Ilir Meta se përdor një gjuhë që nuk i shkon 
përshtat për postin që ka. Referuar deklarat-
ave të Metës për paketën anti-KÇK, Koçi e 
krahasoi gjuhën e Metës me atë të “të fortit” 
të lagjes. Gjatë një interviste televizive, zv/
ministri i Mbrojtjes deklaroi se kreu i shtetit 
e mendon Presidencën si organizatë. “Edhe 
Metës i kanë thënë shpesh që të vetëdorëzo-
het dhe nuk e ka bërë. Deklaratat e presiden-

tit janë deklarata me një gjuhë që zakonisht 
e kanë të fortët e lagjes ose këta të fortët që 
ka në objekt pune Operacioni Forca e Ligjit. 
Kjo është gjuhë dhune, gjuhë rezistence 
militare, gjë që nuk i shkon një Presidenti 
Republike. Edhe kur thotë kala, Presidenca 
nuk është organizatë, është një institucion 
që ka Presidenti i Republikës. Nuk është një 
institucion kolektiv. Ata të tjerët janë punon-
jës të zakonshëm të shtetit. Zoti Meta kështu 
i mendon gjërat, gjithmonë e mendon veten 

pjesë të një organizate”, u shpreh zv.ministri 
i Mbrojtjes, Petro Koçi. Por zv.ministri Petro 
Koçi komentoi edhe qëndrimin e opozitës 
për paketën anti-KÇK. Sipas tij, ligjet që 
luftojnë krimin duhen mbështetur dhe jo 
atakuar ashtu siç bën opozita. “Paketa an-
ti-KÇK është një nismë për të luftuar krimin 
dhe korrupsionin në vend. Opozita duhet të 
jetë në mbështetje të këtyre nismave dhe nuk 
duhet që të dalë kundër tyre”, u shpreh ditën 
e djeshme zv.ministri i Mbrojtjes, Petro Koçi.

Meta ironizon ekspertët e Komisionit të Venecias

Ilir Meta i shpall luftë Brukselit, sulmon ashpër 
ambasadorin Soreca: Nuk ndihmon në zbatimin 
e Kushtetutës sepse ka vendosur të ndjekë paratë
Elisjeda KIKO

Rrudhja e kompetencave 
dhe paniku nga shkarki-
mi kanë alarmuar 
presidentin Ilir Meta. 

Prej disa muajsh, mazhoranca ka 
ngritur një komision hetimor, për 
të hetuar shkeljet kushtetuese 
të Metës, ku dhe ka dërguar në 
Komisionin e Venecias çështjen 
e shumëdebatuar për emërimin 
e anëtarëve në Gjykatën Kus-
htetuese. Në lidhje me këtë, një 
delegacion i Venecias mbërriti në 
Tiranë për të grumbulluar prova. 
Para takimit, në një reagim 
presidenti jo vetëm që ironizoi 
Venecian, por shpërtheu në sulme 
edhe ndaj ambasadorit të Bash-
kimit Europian në Tiranë, Luigi 
Soreca. Ky i fundit, ka qenë nën 
shënjestër nga presidenti prej 
shumë kohësh, e ndërsa ditën e 
djeshme, kreu i shtetit deklaroi 
se ndërkombëtarët nuk mund të 
ndihmojnë që të interpretojnë 
Kushtetutën që e kanë bërë së 
bashku, pasi janë të zënë "duke 
ndjekur paranë", frazë kjo e 
përsëritur nga Soreca, ku e vlerë-
soi paketën anti-KÇK si mënyrën 
e drejtë për të luftuar krimin. "Po 
kështu ne këtu për fat të mirë 
apo të keq kemi dhe disa ek-
spertë ndërkombëtarë, me të cilët 
gjithashtu kemi bërë këtë Kushte-
tutë dhe që duhet të na ndihmo-
jnë për të interpretuar drejt Kus-
htetutën. Mirëpo, edhe ata e kanë 
të vështirë ta bëjnë këtë çështje, 
se po merren me një gjë të mad-
he, po ndjekin paratë", tha Meta. 
Pas sulmeve të shumta në drejtim 
të faktorit ndërkombëtar në 
vendin tonë, presidenti Ilir Meta 
po tregon edhe një herë se është 
i frikësuar nga shkarkimi. Kreu i 
shtetit akuzon prezencën e BE në 
Tiranë, se sipas tij janë përgjegjës 
për kapjen e reformës në drejtësi 
në vend. Rrudhja e kompeten-
cave për betimin e gjyqtarëve ka 
sjellë që kreu i shtetit të shtojë 
sulmet dhe akuzat ndaj am-
basadorëve dhe mazhorancës 
qeverisëse. Meta e ka cilësuar si 
marrëzi votimin e projektligjit 
për betimin e njerëzve të drejtë-
sisë, duke paralajmëruar se do të 
shprehet kur ky ligj t’i shkojë në 

zyrë. Sipas tij, këto lëvizje janë 
përpjekje të mazhorancës për 
të dënuar me vdekje reformën 
në drejtësi, duke shtuar se nuk 
ka asnjë mekanizëm ligjor që të 
mund të rrëzojë Kushtetutën. 

Reagon Tedi Blushi
Por edhe zëdhënësi i Ilir 

Reforma territoriale, Bozdo: 
Ka sjellë shumë probleme

Ish-deputeti i PD, Enno Bozdo 
u shpreh ditën e djeshme se reforma 
territoriale ka sjellë probleme dhe kjo 
pranohet edhe nga kryebashkiakët 
socialistë. Gjatë një interviste televizive, 
ai u shpreh se prioritet aktual është 
reforma zgjedhore, por idealja, thekson 
ai do të ishte një datë e re zgjedhjesh 
dhe një diskutim për reformën territo-
riale. “Çështja e reformës territoriale ka 
qenë një çështje e nxehtë në të gjitha 
diskutimet e Partisë Demokratike dhe 
besoj se tashmë, 5 vite nga reforma, 
kemi të drejtë morale të gjykojmë nga 
pikëpamja administrative, por edhe nga 
pikëpamja politike, nëse kjo reformë ka 
qenë apo jo e suksesshme. Pranohet 
gjerësisht edhe nga ata që e hartuan 
dhe e implementuan këtë reformë se 
ka sjellë shumë probleme. Ndarja terri-
toriale, jo vetëm që nuk ka sjellë atë që u 
premtua, por shërbimet janë gjithmonë 
e më larg qytetarit. Hartat nuk përbëjnë 
sens. Hartat janë bërë për të favorizuar 
rezultatet politike në tavolinë. Kjo poho-
het gjerësisht edhe nga kryebashkiakët 
socialistë”, tha Bozdo. 

Shehu: Parlamenti 
do shpërndahet nga 
forca e qytetarëve

Ish-deputeti i PD, Tritan Shehu u 
shpreh ditën e djeshme se Kuvendi 
i Shqipërisë duhet shpërndarë me 
urgjencë pasi është bërë një “minë me 
telekomandë”. Gjatë një interviste tel-
evizive, ai paralajmëroi revolta, duke 
deklaruar se do të shpërndahet nga 
forca dhe rezistenca e qytetarëve. “Ky 
Kuvend duhet shpërndarë se është një 
“minë e komanduar”! Mbrëmë kjo u 
rikonfirmua për të shumtën e herës. 
Ai nuk mund të vetëshpërndahet, 
mos të kemi iluzione, ai komandohet. 
Ai vetëm mund të shpërndahet nga 
forca e njerëzve, rezistenca e tyre, 
qëndresa. Shpërndarja e tij tashmë 
është një urgjencë kombëtare, sepse ai 
përbën një rrezik kombëtar, jo thjesht 
për papërgjegjshmërinë e tij, por për 
fijet e komandës që e drejtojnë. Ai jo 
vetëm është antikushtetues, 122-sh, 
jo vetëm ka 42 “pupacë”, por nën ko-
mandë është i aftë (i paaftë) të hedhë 
në erë bazat kushtetuese të së drejtës, 
të lirive, parimet tona europiane e 
perëndimore, interesat tona më të 
mëdha kombëtare”, tha Shehu.

Presidenti Ilir Meta dy ditë më 
parë nuk nguroi të godasë faktorin 
ndërkombëtar në vendin tonë si dhe 
EURALIUS. Duke folur më tej për 
sabotim të reformës në drejtësi, z. 
Meta etiketoi me ironi si “heroinë 
të reformës” ish-ambasadoren e 
BE-së në Tiranë, Romana Vlahu-
tin. Gjithashtu, presidenti përfshiu 
në këtë mesele dhe EURALIUS, 
pasi refuzoi të merrte pjesë në një 
mbledhje informale të thirrur për 

sqarimin e mosmarrëveshjeve mes 
institucioneve për këtë çështje. “Kjo 
është një çështje mjaft evidente, ata 
kanë humbur mundësitë për të lua-
jtur rolin e tyre që reforma të bëhej 
siç është në Kushtetutë. Përgjegjësia 
e tyre është shumë e madhe, sidomos 
EURALIS sepse ata kanë firmosur 
për zgjedhje të caktuara. Por nuk dua 
t’i hyj kësaj çështjeje, unë kam qenë 
mjaft bashkëpunues me të gjithë”, 
deklaroi Meta.

Meta sulmon EURALIUS

Metës, Tedi Blushi shpërtheu 
në akuza të forta në drejtim të 
mazhorancës, duke deklaruar se 
po dhunon dhe po shkel sistem-
atikisht Kushtetutën. Përmes 
një postimi në rrjetin social 
Facebook, ai deklaroi se paketa 
anti-KÇK u miratua në mungesë 

të theksuar serioziteti nga ana e 
deputetëve. “Kam marrë shumë 
pyetje nga ju, lidhur me ligjin 
që ka kaluar Kuvendi dje në 
mbrëmje vonë, nëse është apo jo 
në shkelje të Kushtetutës. Së pari 
dua të shpreh çudinë e madhe që 
ky ligj miratohet në errësirë të 
plotë, vetëm pak orë para fillimit 
të takimeve të Komisionit të Vene-
cias në Tiranë, të thirrur nga vetë 
Kuvendi, që tregon një mungesë 
serioziteti të plotë, panik për 
ngut dhe fakt të kryer. Pra Kap 
Çfarë të Kapësh. Së dyti, për ne 
tashmë çudi përbën vetëm fakti 
kur ndonjëherë Kuvendi kalon 
ndonjë ligj që respekton Kushte-
tutën, pasi dhunimi sistematik i 
saj është kthyer në rregull. Por 
sot paradite jemi të fokusuar te 
takimi me përfaqësuesit e Komi-
sionit të Venecias”, tha zëdhënësi 
i presidentit, Tedi Blushi.
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Kryeministri debate të forta me gazetarët në studion televizive

Rama: LSI ishte kundër nisjes së reformës në 
drejtësi, SPAK të hetojë të ngelurit në veting 

dhe politikanët, ja çfarë do të sjellë OFL

Kryeministri Edi Rama ka 
folur dje për nismën e tij 
kund krimit të organizuar, e 
njohur si paketa anti-KÇK. 

Në studion e emisionit “Opinion”, në 
TV “Klan”, kryeministri ka pasur një 
përballje të fortë me gazetarët. Shefi 
i qeverisë pati debate me gazetaren 
Klodiana Lala dhe gazetarin Robert 
Rakipllari. Ndërkohë, sa i takon nismës 
së qeverisë, Rama deklaroi se OFL nuk 
është i njëanshëm dhe do i godasë të 
gjithë. Sa i takon gjyqtarëve, proku-
rorëve dhe politikanëve, ai u shpreh 
se duhet të vihet në lëvizje SPAK. Po 
ashtu tha se LSI ishte kundër nisjes së 
reformës në drejtësi. 

-Kjo është makina që sapo keni 
ardhur. E kuptojmë që keni frikë nga 
një person që rri me pistoletë para 
selisë. Kjo është makina e vëllait tuaj? 

Telespektatorëve u kanë thënë 
që kjo është makinë e blinduar dhe të 
shkojnë ta verifikojë ku të duan. Nëse 
opozita konsiderohet e vërtetë dhe nëse 
pasqyrohen gjërat siç i thonë kjo është 
problem. Makina nuk është e blinduar, 
por është që në vitin 2009 që kur unë 
kam qenë në opozitë ma ka sjellë im 
vëlla. Edhe makinën që kam si kryem-
inistër nuk është e blinduar. Ka dalë 
një lajm se kam blerë makinë qindra 
mijëra euro, por kam pasur makinën 
në servis dhe kam marrë një makinë 
me qeta. Asnjë makinë nuk kam blerë 
si kryeministër. Deklaratat e opozitës 
janë deklarata të partisë politike që nuk 
kanë qëllim të informojnë publikun. 
Kur thua 100 gënjeshtra 3 të vërteta do 
i thuash. Ajo që bën media është të ver-
ifikoj. Ju kini bërë një pseudosondazh 
për ministrat e qeverisë. Këto nuk janë 
sondazhe por anketime që përfaqëso-
jnë një grup që nuk është publik. Son-
dazhet bëhen në mënyrë shkencore. 
Dhe së dyti është e pavërtetë dhe ne e 
kemi të verifikuar që në atë sondazh ka 
pasur ndërhyrje apo stafi i tyre. Në një 
vend atë gjë mund ta bëjnë edhe forca 
që duan të diskreditojnë qeverinë. 

-Ka një foto ku ju shfaqeni në 
krahë të një personi të cilit i keni çuar 
OFL? 

Është një ambient, një holl hoteli 
ku unë isha duke hyrë ose duke dalë 
dhe nuk e mbaj mend. Më erdhën këta 
persona dhe më kërkuan foto. Kam 
shumë foto. Nuk kam vetëm këtë. Kam 
dhe një tjetër me ta, që ata e kanë varur 
në mur. Sepse kam qenë shumë herë 
në hotelin e tyre për konferenca. Çfarë 
tregon kjo gjë tani

- Zoti Rama ju keni të gjitha struk-
turat në ndihmën tuaj. Ju lutem kur 
unë pyes ju do të heshtin. A ishit ju i 
mirëformuar që kjo pronë i përket një 
personi që drejton banë dhe urdhëron 
vrasje?

Nuk isha i informuar dhe nuk 
kam asnjë problem me këtë foto

- Klodiana Lala: Kur e more 
vesh a u ndjeve i rrezikuar?

Zonjë ne mund të bëjmë 
edhe një foto bashkë, por 
kjo gjë nuk tregon që jemi 

në një shoqëri bashkë. Unë jam këtu me 
shoqërinë e Fevziut dhe ai ka shoqërinë 
e tij. Nuk jam shoqëruar më ta…

- Ju keni çuar një formular me atë 
vajzën simpatike me syze?

Ti po më intimidon mua me nive-
lin e ulët të komunikimit…ç’është kjo 
shprehje!

- Nuk më intimidon mua, ju lutem 
më dëgjoni. Ky zotëria duhet të ishte 
pas hekurave të ishin zbardhur aten-
tatet dhe të kishte një përgjigje për të 
gjithë të vrarët. Po e trajtoni OFL-në si 
një gjë që kushedi ç’po bëhet

Ti qenke tap-topi

- Më 3 shkurt nisi OFL, më 4 
zëdhënësja e operacionit publikoi 
inicialet. Kur iu prezantuat projektin e 
“Anti-KÇK”, ju thatë se një bos i botës 
së krimit hyri me pranga në sallën e 
gjyqit dhe doli pa pranga, dhe ai per-
soni ishte nipi i këtij personit, me të 
cilin jeni në foto. Ju vazhdimisht jeni 
akuzuar nga ish-paraardhësi juaj, që 
keni mbështetur grupin rival të kësaj 
bande. Sa fillon KCK, del emri i këtij. 
Ju i zgjidhni vendet ku hyni e dilni, në 
resortin e tij është qëlluar me armë...

Është foto e hotelit, je në metro 
apo jo.

- Si shkon atje kur është objekt i 
një grupi kriminal. Një gjyqtar dhe një 
prokuror me atë foto dorëzon detyrën?

Në të gjithë periudhën e qeverisë 
tonë, nuk ka qenë kurrë problemi i 
vullnetit tonë, por drejtësia e kalbur dhe 
e kapur na ka gjunjëzuar. Ka mundësi 
të flas unë. Unë flas me fakte.

-Kjo është lista që u është kërkuar 
që të deklarojnë pasurinë sipas ligjit 
OFL? Me këta dy persona ju jeni foto-
grafuar në resortin e Çapajt dhe tani i 
kërkoni të deklarojë pasurinë? 

Është një ambient që nuk është si 
ambientet e mitingjeve. Ky është holl i 
një hoteli dhe më kanë ardhur disa per-
sona, sepse në atë hotel ka një sallë 
konferencash dhe kemi bërë foto. 

-Ju keni të gjitha institucionet, 
a ishit të informuar që kjo pronë 
i përket dikujt që i është kërkuar 
sekuestrim pasurie?

Jo nuk isha i informuar. Unë 
mund të dal në fotografi në atë 
holl edhe me të tjetër. Nuk bëhen 
mitingje në hotel. OFL e çon ligji, 
nuk e çoj unë. Fotografi bëj 
edhe 100 
herë të 

tjera se nuk kanë lidhje. Unë futem 
kudo. Kam parë aq shumë “banjo” sa 
nuk e ke idenë dhe nuk pyes fare nuk 
kam problem. Unë takoj këdo e kudo, 
e ku dua unë. 

-Cila polici ndërhyn kur shoqëro-
het kryeministri për foto?

Salvini në Itali bëri foto përqafe me 
kë do dhe iku. Ja ku janë do dalin edhe 
shumë emra të tj që do të preken nga 
OFL. Edhe një herë tjerë e kupton se sa 
gjera kontradiktore po thua. Unë jam 
në foto me këtë dje ky do më favorizojë, 
tani OFL shkon te ky? Si e shpjegon ti 
këtë. Nuk është e vërtetë asgjë që thua. 
Është fjala ime në raport me fjalën tuaj. 

-Na shpjegoni si do të jetë dhe 
operojë paketa anti-KÇK?

Ne kemi marrë dje në Parlament 
një vendim që sapo një prokuror apo 
gjyqtar përfshihet në një aferë, vihet 
në lëvizje menjëherë Inspektorati i 
Lartë i Drejtësisë dhe ata pezullohen. 
Pra, vetingun nuk kanë shanse ta ka-
lojë dhe nuk do t’i lejojmë që të “Kapin 
Ç’të Kapin”. Thënë me fjalë të thjesh-
ta, prokurorët dhe gjyqtarët e kor-
ruptuar menjëherë pezullohen dhe 
nis hetimi për pasurinë dhe figurën. 
Ndërkohë, ILD bën verifikime, ndërsa 
KLGJ dhe KLP e pezullon gjyqtarin 
dhe prokurorin e korruptuar. Me 
këto ndryshime që kemi bërë ne, po 
i dërgojmë një mesazh KÇK që mos 
guxoni të bëni kësisoj lojërash. Sot 
ne jemi përpara një emergjence që 
duhet ta çojmë luftën kundër krimit 
në ekstrem. Sot ne ata që janë dën-
uar, kanë vrarë, kanë bërë trafikim 
dogrash apo vajzash, që e ka kryer 
apo nuk e ka kryer krimin do të hyjë 
në sitën e Operacionit Forca e Ligjit. 
Çdo i dënuar do të provojë para dre-
jtësisë nëse shishen e ujit që ka do ta 
justifikojë se ku i gjeti paratë që e bleu. 
Ne kemi një Ligj Anti-Mafia që është 
model dhe më i egër se ai italian. Tani! 

Fakti që t’i arrin t’i 
kapërcesh të 

gjitha shkallët, ku këta njerëz nuk 
janë ndëshkuar është emergjencë. 
Këta njerëz po t’i çosh në burg e kanë 
karrierë profesionale. Ndërkohë, 
përmes kësaj ofensive ne i godasim 
në zëmër, sikundër është sekuestrimi 
i pasurisë. Pra, na momenti që këta 
plotësojnë formularin, ai i shkon 
SPAK dhe më pas ky institucion 
vendos për pasurinë e tij nëse do 
të sekuestrohet apo jo. Në jemi të 
vendosur për të luftuar krimin dhe 
korrupsionin me themel. 

-Kush e hartoi listën e këtyre 
personave?

Është një listë e hartuar nga vetë 
sistemi i drejtësisë gjatë këtyre 30 
viteve në Shqipëri apo jashtë saj. Këtu 
në këtë listë janë të gjithë personat e 
inkriminuar duke filluar nga vrasjet 
dhe trafikimi, deri tek veprat me 
natyrë terroriste dhe që kanë bërë 
pastrim parash. Pra, ne në këtë listë 
kemi persona të dënuar. Policia në 
këtë rast merr nga regjistri të gjitha 
provat që ata kanë deklaruar dhe ja 
çon SPAK. Kështu që, ne nuk jemi 
në vitin 1945 dhe nuk e bën policia 
hetimin, por SPAK. Nga ana tjetër, 
ILDKPI do na japë ne formularët 
që ia çojmë SPAK, sikundër është 
rasti i gjyqtarëve dhe prokurorëve 
që nuk justifikojnë pasurinë. Kështu 
që, ata do japin llogari para ligjit dhe 
SPAK, jo para policisë. Ndërkohë, unë 
inkurajoj SPAK që të bëjë të njëjtën 
gjë edhe me politikanët që janë në 
hetim, ti thërrasë ata dhe tu thotë 
justifikoni pasurinë.

-Ju keni vendosur njerëz me 
precedent penal në listat e deputetëve 
dhe kryebashkiakëve. Madje, keni 
pranuar para nga ta. Çfarë do bëni?

Unë kurrë nuk kam vënë në listë 
asnjë person me dijeninë time. Unë 
kam kërkuar formularët dhe letrat 
nga të gjitha institucionet. Kështu që, 
unë mbaj përgjegjësi për atë që atë na 
kanë servirur. Ata na sollën formularë 
që janë të pastër.

-Ju e ndërmorët këtë nismë për të 
goditur personat që nuk justifikojnë 
pasurinë. Ju jeni një kryeministër 
që keni 6 vite e gjysmë në pushtet. 
Pse e nisët tani këtë fushatë? A ka 
korrupsion në Shqipëri, pasi edhe 
reforma në drejtësi u bë për të luftuar 
korrupsionin?

Kjo nuk është një fushatë, por 
një operacion që do të rezultojë i 
suksesshëm. Të jeni të bindur për këtë 
gjë dhe nuk ka kthim pas, të gjithë do 
të japin llogari për pasurinë.

-Çfarë keni bërë në 
këto 6 vite qeverisëse 

për luftën kundër 
krimit?

N ë  v i t i n 
2013 shiko kush 
është lufta me 
krimin, ka pas-

ur super krim. 
Ndërkohë, ne 

kemi nisur shfaros-
jen. Në mandatin e 

parë ne nisëm ofensivën, pavarësisht 
se ishte mandat i vështirë, pasi bash-
këpunonim me një parti që ishte 
kundër reformës në drejtësi (LSI). 
Shiko! Reforma në drejtësi nuk është 
si titull i gazetës “Panorama”, por është 
një aset që do të sjellë shtetformim.

-Kush e ka kërkuar reformën në 
drejtësi?

Reforma në drejtësi është në pro-
gramin e Partisë Socialiste pa ardhur 
në pushtet. Madje, asokohe kemi pasur 
edhe debat, pasi mendonim se nuk do 
të kishim 84 votat për ndryshimet kus-
htetuese. Kam vajtur unë tek kancelar-
ja Merkel në Berlin dhe i kam thënë 
se ne do ta bëjmë dhe implementojnë 
këtë reformë në Shqipëri.

-Zoti kryeministër kush i futi 
kriminelët në Parlament?

Në Parlament nuk i kam futur 
unë kriminelët. Shiko Italinë edhe atje 
ka të inkriminuar.

-Pse thoni ka rënë kriminaliteti?
Po t’i referohesh barometrave në 

vitin 2013 Policia e Shtetit ishte in-
stitucioni që nuk kishte askush besim. 
Ndërkohë, sapo kemi ardhur ne në 
pushtet ia kemi zbardhur faqen poli-
cisë dhe kjo e fundit është institucio-
ni më i besueshëm dhe model që 
vlerësohet edhe nga ndërkombëtarët.

-Keni dy ministra të inkriminuar. 
Pranoni dhe ne do ju mbështesim?

Jo të lutem, mos e mbështet, nuk 
kemi nevojë për ju. Do më lini të 
përgjigjem, se kjo që po bëni është 
çmenduri. Por po përgjigjem. Policia 
më model në botë është ajo në Neë 
York. Shiko, operacioni kundër kana-
bis nuk ishte luftë kundër luleve, por 
sfidë e madhe që e morëm ne përsipër 
të bënim dhe ia arritëm. Tani se ka 
të inkriminuar në radhët e policisë, 
kishte asokohe, por jo më. Sot ata 
nuk janë më dhe janë ose në burg, ose 
në kërkim. Mua mos më gjykoni, se 
nëse dikush bënë diçka që bën atë që 
i dikton ligji. Mua më gjykoni për atë 
që ne nuk bëjmë. Ju po thoni Saimir 
Tahiri. Këtu në këtë vend drejtori i 
tatimeve të Berishës ishte me arrest 
shtëpie dhe Saliu e mbronte dhe ai 
drejtonte Tatimet me pranga në duar. 
Saimir Tahiri u akuzua dhe iu kërkua 
të futej në burg, 48 orë pasi një kazan 
nxori lajmin në gazetë. Çfarë bërë 
unë? Në burg ne nuk mund ta çonim 
me këto akuza. I thamë: “Ti Saimir 
nuk je më në Partinë Socialiste dhe 
ne nuk do të bëjmë avokatin tënd. Dili 
vetë për zot kësaj meseleje”. PS nuk 
pranon dhe nuk do të pranojë në gjirin 
e saj të inkriminuar. Ne nuk marrim 
përsipër kosto që të mbrojmë të ink-
riminuarit. Ne nuk jemi PD dhe LSI. 
Sa i takon Vangjush Dakos, ai do të 
jetë gjithmonë miku im. Me Vangjush 
Dakon nuk kemi bërë kurrë dhe nuk 
kemi marrë asnjëherë përsipër risqe 
që të mbrojmë të inkriminuar. Kaq! 
Kështu që, kushdo qoftë edhe miku 
im, po shkeli në dërrasë të kalbur le t’i 
dalë për zot vetes. PS nuk merr njeri 
në mbrojtje, kuptoheni mirë këtë.
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Spartak Ngjela: Vonesa që po sjell reforma në drejtësi 
ka rritur orekset e korrupsionit në sistemin gjyqësor
Kuvendi miratoi të mërkurën ndryshimet në 

ligjin për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve, 
ndryshime që i japin mundësi Inspektoratit të 
Lartë të Drejtësisë që të shqyrtojë dhe të pezu-
llojë në një hark kohor 3 ditor, një gjyqtar apo 
prokuror për një vendimmarrje të caktuar. Për 
avokatin Spartak Ngjela kjo është një nismë pozi-
tive e marrë nga ana e qeverisë pasi nëpërmjet 
këtyre ndryshimeve mund të frenohen sipas tij, 
vendimet arbitrare që merren në gjykata. Sipas 

avokatit, vonesat në reformën në drejtësi po bëjnë 
që gjyqtarët që nuk e kanë kaluar vetingun të 
vjedhin sa më shumë. “Vonesa që po sjell refor-
ma në drejtësi ka rritur orekset e korrupsionit të 
gjyqtarëve, të cilët nuk e kanë kaluar vetingun, 
ndaj këta morën këtë masë. Sepse ligji që kërkon 
të nxjerri akti normativ nuk e kishte në substancë 
problemin e gjyqtarëve. Tani konceptojmë që i 
drejtohen inspektorit. Ata që thonë se është shkel-
je, gabojnë, sepse inspektori është institucion. Fak-

ti që pezullohen është pozitiv sepse krijon frikën 
tek të tjerët”, tha Ngjela. Më tej avokati është 
ndalur dhe te akti normativ kundër KÇK. Ai ka 
shfaqur mjaft skepticizma në këtë aspekt. “Nëse 
është ndërmarrje ndërkombëtare ka nëntekste 
të vështira për tu trajtuar. Nëse është ndërmarrje 
e kryeministrit shqiptar, lë për të dëshiruar. Nuk 
po luftohet krimi i organizuar, por pasuria e 
krimit. Komunizmi e quante kapitalizmin krim 
të organizuar, mos ndoshta kështu e quajnë edhe 

këta? Nëse këta kanë përshtypjen se çdo kapital 
i madh është kriminal, atëherë këta janë komu-
nizëm”, tha më tej Ngjela. Qeveria vendosi që të 
merrte këtë nismë për ndryshime ligjore, pasi pas 
disa vendimeve të njëpasnjëshme, disa gjyqtarë 
liruan të dënuar me burgim të përjetshëm. Kësisoj 
qeveria vendosi të ndryshojë ligjin për statusin e 
gjyqtarëve dhe prokurorëve duke kërkuar pezu-
llimin e përfaqësuesve të drejtësisë që përfshihen 
në vendime abuzive.

Venecia vulos fatin e Ilir Metës, takime 
në Tiranë për shkeljet në Gjykatën 

Kushtetuese, në fillim të marsit gati raporti

Ruçi pret në takim përfaqësuesit e Komisionit të Venecias

Arbjona ÇIBUKU

Ekspertët e Komisionit të Vene-
cias kanë mbërritur ditën 
e djeshme në Tiranë, për t’i 
dhënë fund debateve për për-

plasjet mes Presidencës dhe Parla-
mentit mbi emërimet në Gjykatën 
Kushtetuese. Delegacioni ka bërë dje 
disa takime në kryeqytet sa i takon 
shkeljeve me dekretimin e Marsida 
Xhaferllarit, ndërsa në fillim të marsit 
pritet të dalë raporti paraprak. Takimi 
i parë u mbajt me Metën, i cili është 
protagonisti i çështjes. Gjatë takimit 
Meta është shprehur se me Komisionin 
e Venecias është bërë një Kushtetutë e 
mrekullueshme, por që herë pas herë 
çmontohet dhe prishet balanca. “Bëmë 
një Kushtetutë të mrekullueshme me 
Komisionin e Venecias dhe që u votua 
me referendum nga populli shqiptar 
në ‘98. Profesor Caco dhe Buchichio në 
atë kohë kanë bërë një punë të mrekul-
lueshme. Por që atëherë ne harruam 
çfarë ndodhi dhe herë pas here i kemi 
çmontuar mekanizmat “check&bal-
ance” të Kushtetutës sonë. Komisioni 
i Venecias ka bërë më të mirën e tij. 
Ashtu siç e bëri edhe për reformën 
që ne miratuam në Kushtetutë për 
drejtësinë, e cila u votua me 140 vota 
nga 140 deputetë siç nuk ka ndodhur 
ndonjëherë. Dhe unë isha kryetar i 
Parlamentit në atë kohë dhe jam krenar 
për atë arritje se pata mundësi për ta 
imponuar atë konsensus vetëm duke 
përdorur rekomandimet e Komisionit 
të Venecias”, deklaroi Meta. Sakaq 
presidenti ka folur me delegacionin e 
Komisionit të Venecias për ndryshimet 
e ligjit për Kushtetuesen, për aktin 
normativ të miratuar dy ditë më parë 
në Parlament. Meta tha se ligji i njohur 
si anti-KÇK u miratua për habi para 
arritjes së Venecias në Tiranë. “Për çësht-
jen e ligjit e pagëzuar si krye-KÇK do të 
flas pasdite. U miratua çuditërisht para 
se Venecia të vinte! Unë e dua shumë 
Komisionin e Venecias dhe Venecian! 
Vjet mora edhe “Luanin e Venecias”! 
Unë kurrë nuk do të thërrisja Venecian 
për një çështje kaq të thjeshtë! Për të 
lexuar thelbin e kësaj çështje, anëtari i 
parë emërohet nga Presidenti, i dyti nga 
Kuvendi, i treti nga Gjykata e Lartë”, 
tha Meta.

Venecia takon Arta Vorpsin
Arta Vorpsi është ajo që kon-

siderohet si personi që ka futur në 
konflikt Presidencën dhe Parlamentin. 
Vorpsi ishte kandidate për në Gjykatën 

Kushtetuese, por presidenti nuk res-
pektoi afatin 30 ditor që parashikon 
ligji, e për pasojë, kandidatja që ren-
ditej e para në listën e vakancës, pra 
Vorpsi, quhej automatikisht e emëruar. 
Sakaq argumenti që jep presidenti 
Meta është se, Kushtetuta saktëson që 
ai duhet të priste më parë përzgjedhjen 
e kandidatit nga vakancat e Parlamen-

Manja: Ekspertiza 
e Venecias, 

kontribut me vlerë
Komisioni i Venecias ka nisur 

dje një delegacion në Tiranë, i cili ka 
kryer disa takime duke nisur që nga 
presidenti, me mazhorancën si dhe 
me Arta Vorpsin për të dalë në për-
fundim. Kreu i Komisionit të Ligjeve, 
Ulsi Manja, me anë të një postimi në 
Facebook është shprehur se takimi 
me delegacionin është shoqëruar 
me diskutime me pyetje dhe po 
ashtu ka shtuar se ekspertiza e tyre 
do të jetë një kontribut me vlerë për 
Komisionin Hetimor. “Pyetje-përg-
jigje të drejtpërdrejta, shkëmbim 
opinionesh dhe qartësime të arsyeve 
se pse i jemi drejtuar Komisionit 
të Venecias, si panel ekspertësh 
me reputacion ndërkombëtar për 
çështje të demokracisë kushtetuese 
dhe sundimin e ligjit! Garantuam 
delegacionin e Komisionit të Vene-
cias se ekspertiza e tyre do të jetë një 
kontribut me vlerë për Komisionin 
Hetimor, për të patur një opinion 
tërësisht ligjor për seancën plenare 
të Kuvendit të Shqipërisë në lidhje 
me shkarkimin e presidentit ”, ka 
thënë ai.

Luan Rama: Mazhoranca 
kundërvënie ndaj shtetit

Zëvendëskryetari i Lëvizjes So-
cialiste për Integrim, Luan Rama ka 
hedhur dje akuza ndaj qeverisë, duke 
deklaruar se mazhoranca është duke 
iu kundërvënë shtetit dhe po bën 
hapa drejt një grushti shteti. “Është 
një propozim racional do ta konsid-
eroja (zgjedhjet e parakohshme). Për 
fat të keq, dhe në mënyrë paradok-
sale, Shqipëria vazhdon të jetë i vetmi 
vend që ka probleme me zgjedhjen. 
Me implikimin dhe kriminalizimin e 
tyre dhe për raportin e provuara lig-
jërisht, midis mazhorancës dhe votës 
së krimit. Ose më saktë është provuar 
kjo. Modeli nuk është i panjohur. Nuk 
është i pasuksesshëm. Ky propozim 
i bërë nga opozita, vullneti i saj, do 
të konkretizohet dhe në pranimin 
e këtyre propozimeve që bëjnë të 
mundur lënien e minorancës dhe 
administrimin e saj me një qeveri që 
nuk është parë në zgjedhje. Për sa 
kohë që qeveria i ka duart në thasët 
e votave të vjedhura, kjo është masë 
parandaluese që do t’i bëjë mirë dhe 
mazhorancës”, ka deklaruar ai.

Kreu i shtetit pati dje një takim me delegacionin e 
Komisionit të Venecias, ku mes të tjerash ka folur edhe 
për probleme të tjera në vend. Ai tha se vendi ka prob-
leme me korrupsionin dhe krimin e organizuar. “Vendi 
ka disa probleme shqetësuese me korrupsionin dhe 

krimin e organizuar! Meqë Parlamenti ju bëri pyetjet, 
isha i detyruar t’ju pyesja edhe unë që ta merrnit të plotë 
informacionin. E kisha të domosdoshme këtë hyrje pasi 
më kanë çmendur gazetarët duke më pyetur”, është 
shprehur presidenti Ilir Meta.

META: VENDI PROBLEME SHQETËSUESE ME KORRUPSIONIN

tit. Sakaq mazhoranca e konsideroi si 
të emëruar automatikisht zonjën Vorp-
si. Kështu Meta dekretoi kandidaten 
Marsida Xhaferllari dhe organizoi 
ceremoninë e betimit për të. Kështu 
nisi dhe përplasja mes dy palëve. 
Por ditën e djeshme në vazhdën e 
takimeve në Tiranë, Venecia që pritet 
të vulos njëherë e mirë këtë konflikt, 
është takuar edhe me Arta Vorpsin. 
Por opinioni përfundimtar i Venecias 
do të jepet në fillim të muajt mars, ku 
do të mësohet përfundimisht nëse 
Meta ka shkelur apo jo Kushtetutën, 
opinion i cili ndikon drejtpërdrejt 
edhe tek shkarkimi i tij.

Komisioni i Venecias takon Ruçin
Kryetari i Kuvendit, Gramoz Ruçi, 

ka bërë ditën e djeshme po ashtu një 
takim me delegacionin e Komisionit 
të Venecias, të cilin e priti në zyrën e 
tij, ku kanë diskutuar mbi kërkesën e 
Kuvendit, mbi ligjshmërinë e veprimeve 
dhe procedurës të ndjekur nga presi-
denti Meta në kuadër të emërimit të 
gjyqtarëve kushtetues. “Kërkesat tona 
kanë qenë disi të shumta e të shpeshta, 
por Komisioni i Venecias iu është përg-
jigjur atyre me shpejtësi e cilësi të lartë 
dhe këto opinione janë konsideruar 
dhe inkorporuar në legjislacionin 
shqiptar”, ka vënë në dukje Ruçi. 

Delegacioni i Komisionit të 
Venecias në Tiranë, i cili ka ardhur 
ditën e djeshme për të bërë disa 
takime para se të japë opinion për-
fundimtar mbi çështjen e shkarkim-
it të Metës, pra nëse presidenti ka 
shkelur apo jo Kushtetutën. Del-
egacioni ka bërë disa pyetje kreut 
të Kuvendit Gramoz Ruçi, të cilave 
kreu i Kuvendit u është përgjigjur. 

Pyetjet kishin të bënin me ngritjen 
dhe bërjen funksionale të organeve 
të reja të qeverisjes së sistemit të 
drejtësisë, Gjykatës Kushtetuese, 
Gjykatës së Lartë dhe organeve të 
tjera. Po ashtu Venecia ka bërë edhe 
pyetjeve konkrete mbi procedurat 
e ndjekura nga presidenti dhe Ku-
vendi gjatë procesit të emërimit të 
gjyqtarëve kushtetues.

VENECIA PYETJE GRAMOZ RUÇITKërkesat tona kanë 
qenë disi të shumta 
e të shpeshta, por 

Komisioni i Venecias 
iu është përgjigjur 
atyre me shpejtësi 
e cilësi të lartë dhe 
këto opinione janë 

konsideruar dhe inko-
rporuar në legjisla-
cionin shqiptar...
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Partia Demokratike dhe juristët kundër 
draftit të qeverisë: Policia nuk mund të 

përgjojë, ndryshimet ligjore anti-kushtetuese

Selia blu: Tani përgjimet i bën kryeministri Rama dhe ministri i Brendshëm

Basha ndryshon kurs dhe rrit presionet ndaj Ramës: Po nuk e hape 
rrugën për zgjedhje të parakohshme, do të përballesh me revolta
Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha 

iu është rikthyer dje sulmeve dhe akuzave në 
adresë të qeverisë dhe kryeministrit Edi Rama. 
Prej disa kohësh Basha dhe Rama kishin qetësuar 
marrëdhëniet me njëri-tjetrin, ku për rrjedhojë 
edhe retorika e tyre politike ishte e moderuar. Por 
dje kryedemokrati e ka thyer këtë “armëpushim”, 
teksa ka rritur presionet ndaj shefit të qeverisë, 
duke i kërkuar të reflektojë. Nga qyteti i Kukësit, 
ku u takua me disa të rinj në kuadër të nismës 
“Po të dëgjoj”, Basha ka paralajmëruar me tone 

të forta kryeministrin Rama, duke thënë se ai 
duhet të hapë rrugën për zhvillimin e zgjedhjeve, 
ndërsa theksoi se nëse kjo nuk ndodh, sipas tij, 
rruga tjetër është përdorimi i forcës. “Traun do e 
heqim, doganën do e heqim. Tani i kemi kërkuar 
Ramës që të hapë rrugën për zgjedhje, do lësh 
shqiptarët dhe kuksianët që të shkojnë në zgjedh-
je. Po nuk e hape me të mirë, rruga tjetër është me 
forcë, me përballje”, deklaroi ai. Po ashtu, Basha 
iu kërkoi kuksianëve të mos e braktisin vendin, 
duke u premtuar se kur të vijë në pushtet do të 

investojë për këtë qytet. Sipas tij, me ardhjen në 
pushtet të socialistëve veriu i vendit është lënë 
në harresë. “Në Angli do të jeni vrima e fundit 
e kavallit, këtu do të jeni në bash të vendit. Jeni 
qyteti më i diskriminuar dhe më i goditur. Asnjë 
pengesë nuk do të keni, do të keni vetëm lehtësi”, 
u shpreh ai. Më tej, kryedemokrati Lulzim Basha 
iu dërgoi edhe një mesazh të rinjve nga Kukësi, 
teksa deklaroi se emigrimi nuk është zgjidhje, 
pavarësisht se këtë fenomen e kanë peshqesh 
nga qeveria aktuale. “Në Kukësin e varfëruar e të 

harruar nga qeveria, të rinjtë kërkojnë mundësi 
për të punuar, mundësi për të jetuar, mundësi 
për të zgjedhur. Emigrimi nuk është zgjedhja e 
tyre, por oferta e vetme e kësaj qeverie për ta. 
Megjithatë i gjeta me zemrat plot me shpresë dhe 
me vendosmëri frymëzuese për ta ndryshuar këtë 
realitet, një orë e më parë. Faleminderit të rinjve 
dhe të rejave të Kukësit për mikpritjen prekëse, 
për bisedat dhe për frymëzimin që jeni dhe për-
cillni! “Po të Dëgjoj””, nënvizoi kryetari i Partisë 
Demokratike, Lulzim Basha.

Rigels SELIMAN

Partia Demokratike dhe 
juristët kanë dalë kundër 
draftit të qeverisë sa i 
takon paketës anti-KÇK. 

Gazeta bëri dje të ditur se janë 5 
ligje të tjera të ndryshuara përveç 
aktit normativ, sikundër është 
ai për Policinë e Shtetit. Përmes 
këtyre ndryshimeve, ekzekutivi i 
jep dorë të lirë Operacionit Forca 
e Ligjit, efektivët e së cilës do të 
bëjnë përgjime ambientale në të 
gjitha ambientet publike, përf-
shirë dhe transportin urban. Por 
për juristët e PD këto ndryshime 
janë anti-kushtetuese.
PD: Policia nuk mund të përgjojë

Përmes një deklarate të 
shpërndarë për mediat, Sekretari 
i Përgjithshëm i Partisë Demokra-
tike, Gazment Bardhi në cilësinë e 
juristit, akuzoi kryeministrin Edi 
Rama se po zëvendëson shte-
tin ligjor me një regjim policor, 
ndërsa theksoi se të gjitha këto 
ndryshime janë ilegjitime. Sipas 
tij, tagrin për të përgjuar nuk e ka 
policia. “Edi Rama po zëvendë-
son shtetin ligjor me një regjim 
policor, në shkelje të Kushtetutës 
dhe në dhunim flagrant të të 
drejtave të njeriut. Ligji për përg-
jimin e qytetarëve nga Policia, 
pa autorizim të prokurorisë apo 
pa vendim të gjykatës, thellon 
sjelljen antidemokratike të Edi 
Ramës dhe minon seriozisht 
rrugën europiane të Shqipërisë. 
Për Partinë Demokratike ligji 
është antikushtetues dhe i pa-
pranueshëm”, deklaroi Bardhi. 
Ndërkohë, kundër paketës an-
ti-KÇK dje është rreshtuar edhe 
sekretari për Çështjet Ligjore 
në PD, Çlirim Gjata. Ky i fundit 
teksa ishte ftuar në një studio 
televizive, deklaroi se përmes 
këtyre ndryshimeve kompetencat 
e SPAK i merr Policia e Shtetit. 
Sipas tij, SPAK-u po vihet nën 
urdhrat e ministrit të Brendshëm, 
duke nxjerrë jashtë loje reformën 
në drejtësi. “Kjo është bërë për 
3 gjëra; që të vihet SPAK-u nën 
urdhrat e ministrit të Brendshëm, 
SPAK-u ka pasur si qëllim që 
brenda natës çdo ministër ta arres-
tojë. Kështu nxirret jashtë reforma 
në drejtësi. Mua më habit qëndrimi 
i ndërkombëtareve se reforma 

në drejtësi është e tyre. Ndërsa 
kryeministri e vë si pa të keq 
SPAK-un nën urdhrat e ministrit të 
Brendshëm. Po i vë gjoba biznesit, 
sepse drejtori i policisë mund ta 
përgjojë pa urdhrin e prokurorit, 
mund ta konfiskojë dhe t’i vërë 
gjoba pa urdhrin e prokurorit. Po 
ashtu po e bën për shou elektoral. 
Po i merren makina 100-150 euro 
një grupi të organizuar, i cili po 
investon miliona euro në lagje 
pallatesh, në kulla, në miniera, në 
pastrim parash, kurse t’i po i merr 
një makinë”, deklaroi Gjata.

Juristët: Ndryshimet 
janë anti-kushtetuese

Por përveç opozitës, rezer-
va për paketën anti-KÇK kanë 
shfaqur dje edhe juristët. Teksa 
ishte i ftuar në një studio tel-
evizive, avokati Ledio Braho 
theksoi se angazhimi i Policisë së 
Shtetit në kryerjen e përgjimeve 
ambientale pa urdhër gjykate e 
prokurorie, sipas tij, përbën një 
akt-antikushtetues që rrezikon 
të drejtat e njeriut. “Duke ja lënë 
tërësisht pushtetit ekzekutiv dhe 
Policisë së Shtetit mundet që të 

bëhen përgjime dhe përgjimet 
pastaj nuk dihet se për çfarë 
mund të përdoren. Madje, mendoj 
se ndryshimet e bëra nga qeveria 
në Kodin Penal dhe në ligjin për 
Policinë e Shtetit mund të keqpër-
doren për përgjimin e kundërsh-
tarëve politikë. Patjetër që bëhet 
politike dhe pikërisht këtë ka 
sanksionuar vendimi i Gjykatës 
Kushtetuese. Është tërësisht an-
tikushtetuese, bie ndesh edhe me 
Konventën Europiane të të Dre-
jtave të Njeriut”, deklaroi avokati 
Ledio Braho.

Përgjimet nga 
policia, Hodaj: Janë 

kompetenca ekzistuese
Zv/ministri i Brendshëm, Julian 

Hodaj foli dje mbi kompetencat që 
akti normativ i jep Policisë së Shtetit 
për të kryer përgjime. Gjatë një interv-
iste televizive, Hodaj u shpreh se këto 
janë kompetenca ekzistuese dhe se 
ligji vetëm sa përcakton në mënyrë të 
detajuar çfarë i lejohet policisë. Ai tha 
më tej se përgjimet, por edhe vetë akti 
normativ ka të bëjë me parandalimin 
e veprave penale dhe në këtë mënyrë 
Policisë së Shtetit i jepet hapësirë për 
të vepruar. “Ka një ligj ekzistues për 
përgjimet, ajo që është kompletuar 
është mundësia që në funksion të 
parandalimit mund të kryhen përg-
jime ambientale dhe vëzhgime. Po 
flasim për një organ që e ka për tagër 
parandalimin e krimit, pasi në fund, 
kemi prokurorinë që udhëheq hetimet 
për një vepër penale. Nuk duhet të ni-
semi me paragjykim se Policia mund 
të abuzojë. Detajimi i ligjit na mbron 
nga abuzimi. Policia ka dhe organet 
e saj të brendshme që e mbron nga 
abuzime”, deklaroi Hodaj.

Kaso: Krimet 
zgjedhore duhet të 
hetohen nga SPAK

Partia Demokratike ka dalë dje 
në një konferencë për mediat, ku ka 
bërë me dije të gjitha propozimet e 
tyre në lidhje me reformën zgjedhore. 
Në konferencë, sekretari për çështjet 
zgjedhore në PD, Ivi Kaso ka bërë me 
dije se Partia Demokratike kërkon 
ndryshimin e Kodit të Procedurës 
Penale. Sipas tij, krimet zgjedhore 
duhet të hetohen nga SPAK. “Kemi 
propozuar ndryshime në Kodin e 
Procedurës Penale për veprën penale 
të krimeve zgjedhore që të hetohen 
nga SPAK. Kemi propozuar dhe 
ndryshimin e rolit të Policisë së Shtet-
it në procesin zgjedhor, ku tashmë 
duhet të kenë rol vëzhgues. Ne duam 
që institucionet e drejtësisë që do he-
tojnë krimet zgjedhore të jenë SPAK 
dhe GJKKO, pasi janë institucione të 
reja dhe mund të jenë më të pavarura. 
Po ashtu kemi menduar të ndërhyjmë 
dhe në nenet e korrupsionit aktiv dhe 
pasiv në zgjedhje, duke parë krimin 
zgjedhor nga ana e agjencive ligjz-
batuese”, deklaroi Kaso.

Paketa ligjore e propozuar nga qeveria në kuadër 
të operacionit anti-KÇK përcakton se policia do të 
marrë leje nga prokuroria vetëm në rastet e përgjimeve 
telefonike dhe në ambientet private, ndërsa në vendet 
publike përgjimet deri në 6 muaj bëhen me miratim dhe 
me urdhër nga drejtori i policisë. Por për avokatin Ledio 
Braho theksoi se ky përcaktim përbën dublim të Kodit 

të Procedurës Penale që është në fuqi. “Nuk mundet që 
ti me udhëzim të dublosh Kodin e Procedurës Penale, 
as me VKM as me ligj, por me udhëzim. Kanë gjetur 
një akt nënligjor që të dalin mbi Kodin e Procedurës 
Penale”, deklaroi Braho. Nga ana tjetër qytetarët, thonë 
se privatësia dhe të drejtat e njeriut janë të rrezikuara 
për sa kohë përgjimet realizohen nga Policia e Shtetit.

Juristët: Paketa anti-KÇK, dublon Kodin e Procedurës Penale

“Ky akt normativ i miratuar nga qeveria nuk 
ndryshon shumë nga drafti final “Anti-KÇK”. Si 
fillim miratimi i këtij akti është katastrofë. Kufizimi 
i të drejtave të njeriut bëhet me ligj. Së pari akti 
normativ nuk mund të gjejë zbatim fare. Së dyti 
edhe nëse do të kufizohej me ligj të miratuar nga 
Parlamenti, përsëri këto dispozita bien ndesh me 

të gjitha kapitujve të të drejtave të njeriut në Kus-
htetutë, përfshi edhe Konventën Europiane dhe një 
seri ligjesh të tjera me shumicë të cilësuar, përfshi 
Kodin e Procedurës Penale, etj. Kjo do të se KÇK e 
famshme është atentat kushtetues ndaj Kushtetutës, 
për mendimin tim”, deklaroi pak ditë më parë juristi 
i njohur, Jordan Daci për gazetën “SOT”.

Daci: Paketa anti-KÇK, atentat kushtetues
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Shtohen Kompetencat e Artur Metanit, 
ja si ILD do të fundosë gjyqtarët dhe 

prokurorët, verifikim pasurie brenda një jave 

Ja nga do të marrë informacion Inspektori i Drejtësisë

Meta u rikthehet sulmeve për Kosovën: Ndryshimi i kufijve 
nuk është kurrë zgjidhje, njohje e ndërsjellët mes dy vendeve

Ndryshimi i kufijve mes Serbisë dhe Kosovës 
ishte një nga pikat e diskutuara në ceremoninë e 
organizuar nga Ambasada e Kosovës me rastin e 
12-vjetorit të Pavarësisë së Kosovës. Gjatë disku-
timit u hodhën akuza ndaj Presidentit të Kosovës, 
Hashim Thaçi dhe kryeministrit Rama se po tento-
jnë të ndajnë Kosovën, ndërsa Ramush Haradinaj, 
kryeministri i Kosovës i larguar, ishte kundër kësaj 
teze. Presidenti i Republikës, Ilir Meta në fjalën e tij 
gjatë ceremonisë në fjalë tha se ndryshimi i kufijve 

nuk është kurrë zgjidhje, por respektimi i standar-
deve europiane për pakicat. Më tej presidenti Ilir 
Meta tha se e vetmja zgjidhje e popujve është bash-
këjetesa dhe vlerat europiane që duhet të përkrahë 
rajoni i Ballkanit. “Në Ballkan nuk ka popull të keq 
dhe popull të mirë, por ka politikë të mençur dhe 
vizionare dhe politikë vrastare dhe shkatërruese. 
Kjo është e vlefshme për të gjithë vendet dhe 
popujt. Në Ballkan çdo popull është pakicë në një 
shtet dhe shumicë në një tjetër dhe zgjidhja kurrë 

nuk mund të jetë ndryshimi i kufijve, por e vetmja 
zgjidhje është respektimi i standardeve evropiane 
i çdo pakice në çdo vend. Kjo është arsyeja pse 
Shqipëria ka bërë dhe bën përpjekjet maksimale 
për respektimin e pakicave. Pavarësisht nga histo-
ria nuk duhet të udhëhiqemi nga paragjykimet me 
Serbinë për marrëdhëniet në të ardhmen. Fryma 
e bashkëpunimit dhe mirëkuptimit është zgjidhja 
e problemeve historike për të mos qenë peng i 
tyre”, deklaroi presidenti Ilir Meta. Më tej ai tha se 

ka ardhur koha që të zbuten gjakrat mes Serbisë 
dhe Kosovës. “Është koha që Serbia e Kosova të 
zgjidhin mosmarrëveshjet mes tyre dhe normal-
izimi do të vijë vetëm përmes njohjes së ndërsjellët 
të tyre si shtet, ashtu siç theksoi në mesazhin e tij 
dhe Sekretari Amerikan i Shtetit, Mike Pompeo. 
Kosova e pavarur është faktor stabiliteti për të gjithë 
rajonin tonë. E vetmja e ardhme dhe zgjidhje është 
bashkëjetesa dhe vlerat europiane”, theksoi kreu i 
shtetit Ilir Meta.

Ornela ÇELPICA

Gjyqtarët dhe prokurorët 
e zhytur në afera, përveç 
pezul l imit  brenda 3 
ditësh, rrezikojnë edhe 

sekuestrim pasurie. Të mërkurën 
Parlamenti miratoi ligjin mbi 
statusin e gjyqtarëve dhe proku-
rorëve, ku shtohen kompetencat 
e Inspektoratit të Lartë të Drejtë-
sisë. Gazeta ka siguruar variantin 
final të ligjit, ku ILD mund të bëjë 
edhe verifikim pasuror për të 
gjithë prokurorët dhe gjyqtarët në 
vend. Sapo të bëhet një denoncim 
i bazuar në prova, ILD nis hetimin 
pasuror. Referuar ndryshimeve në 
ligjin për statusin e gjyqtarëve dhe 
prokurorëve, pas nenit 124, është 
shtuar neni 124/1, ku parashtrohet 
“Verifikimi i pasurisë dhe figurës”. 
Në këtë nen bëhet me dije se ILD-
ja do të kërkojë informacione tek 7 
institucione, ku dhe do të nisë dhe 
puna për verifikimin e pasurisë 
dhe figurës. “Inspektori i Lartë 
i Drejtësisë brenda një jave nga 
vendimi për fillimin e hetimeve, si-
pas nenit 123 dhe 124, të këtij ligji, 
kërkon informacion nga Inspek-
torati i Lartë i Deklarimit dhe Kon-
trollit të Pasurive dhe Konfliktit 
të Interesave, prokuroria, Policia 
e Shtetit, organet e administratës 
tatimore dhe doganore, Drejtoria 
e Përgjithshme e Parandalimit 
të Pastrimit të Parave, Byroja 
Kombëtare e Hetimit, shërbimet 
shtetërore informative, çdo or-
gan disiplinor që ka mbikëqyrur 
disiplinën në marrëdhëniet e 
punës të magjistratit si dhe çdo 
institucion tjetër kompetent për 
verifikimin e pasurisë dhe të fig-
urës në lidhje me çdo shkelje tjetër 
disiplinore”, shkruhet në variantin 
përfundimtar. 

Bashkëpunëtorët e ILD-së
Në pikën dy të këtij neni, par-

ashtrohet se Inspektori i Lartë i 
Drejtësisë, në kuadër të punës 
për të hetuar prokurorët dhe 
gjyqtarët, mund të kërkojë in-
formacion shtesë jo vetëm nga 
institucionet e sipërpërmendura, 
por edhe nga çdo institucion tjetër 
publik apo subjekt privat, të cilat, 
sipas pikës 3 të po këtij neni, duhet 
të përmbushin kërkesat e Inspek-
torit të Lartë të Drejtësisë. “Ins-
pektori i Lartë i Drejtësisë mund 
të kërkojë informacion shtesë nga 

institucionet e përmendura pikën 
1 të këtij neni, si dhe nga çdo in-
stitucion tjetër publik apo subjekt 
privat. Çdo institucion publik apo 
subjekt privat duhet të përmbushë 
kërkesat e Inspektorit të Lartë 
të Drejtësisë për informacion, 
dokumentacion, ose materiale 
të tjera në lidhje me një hetim, 
brenda afatit ligjor të arsyeshëm 
të përcaktuar nga Inspektori i 
Lartë i Drejtësisë në kërkesën e 
tij, me përjashtim të rasteve të 
kufizuara me ligj”, shkruhet më 
tej. Në kompetencat që i janë 
dhënë Inspektorit të Lartë të 
Drejtësisë në ligjin për statusin 
e gjyqtarëve dhe prokurorëve, në 
pikën 4 të këtij neni, tregohet se 
çfarë pësojnë zyrtarët e drejtësisë 
nëse konstatohet se kanë kryer 
shkelje disiplinore. “Inspektori i 
Lartë i Drejtësisë në rast se nga 
verifikimi i pasurisë dhe figurës 

Shalsi: Jemi në kontakt 
të vazhdueshëm me 

bizneset pas tërmetit
Ministri për Mbrojtjen e Sipër-

marrjes, Eduard Shalsi deklaroi dje 
se institucioni që ai drejton është 
në komunikim të vazhdueshëm me 
biznesin pas tërmetit të 26 nëntorit. 
Në një intervistë televizive, Shalsi 
bëri të ditur se janë marrë masat e 
nevojshme dhe të menjëhershme 
për të mbrojtur biznesin dhe për t'i 
dhënë oksigjen sipërmarrjes. “Që në 
krye të herës kemi qenë në kontakt 
të vazhdueshëm me biznesin dhe 
sidomos në zonat e prekura më 
rëndë. Durrësi ka qenë më problem-
atiku, por jo vetëm. Ajo që mund të 
them është se fillimisht kemi synuar 
që bashkë me sipërmarrjen të bëjmë 
një vlerësim të dëmeve”, tha Shalsi. 
Ministri më tej tha se prioritet janë 
edhe kërkesat që kanë ardhur nga 
bizneset. “Vëmendje u kemi kush-
tuar edhe kërkesave që vijnë nga 
biznesi. Disa javë më parë ne kemi 
miratuar një sërë masash lehtësuese 
për këtë fazë për biznesin. Ka qenë 
e detyrueshme ndërhyrja ligjore për 
t’ju gjendur pranë biznesit”, tha ai.

Hysi takon ambasadoren 
greke, ja çfarë u diskutua

Zëvendëskryetarja e Kuven-
dit, Vasilika Hysi dje ka zhvilluar 
një takim me ambasadoren e Re-
publikës së Greqisë në Shqipëri, 
Sophia Philippidou. Hysi priti këtë 
të fundit bashkë me këshilltaren e 
parë në ambasadë, Valia Pentarvani. 
Zëvendëskryetarja e Kuvendit, 
Vasilika Hysi në takim i uroi mirë-
seardhjen ambasadores greke dhe 
vlerësoi rëndësinë e bashkëpunimit 
mes parlamentarëve të dy vendeve, 
si dhe theksoi nevojën e forcimit më 
tej të këtij bashkëpunimi. Gjithash-
tu gjatë takimit ka qenë në fokus 
bashkëpunimi parlamentar. Ky 
bashkëpunim u vlerësua me rëndësi 
për forcimin e marrëdhënieve dhe 
besimit të ndërsjellët mes dy ven-
deve dhe forcimin e bashkëpunimit 
ekonomik. Ndërkohë që në fund 
të takimit, Hysi dhe ambasadorja 
greke Sophia Philippidou, shprehën 
gatishmërinë e tyre në angazhimin 
e ndërsjellë për forcimin e bash-
këpunimit parlamentar, shkëmbim-
it të përvojave mes parlamentarëve 
të dy vendeve. 

rezulton se ka dyshime të ar-
syeshme për kryerjen e ndonjë 
shkelje tjetër disiplinore, përveç 
rastit kur shkelja përbën vepër 
penale, merr vendim për të shtuar 
ose ndryshuar objektin e hetimit 
sipas përcaktimeve të nenit 125 
të këtij ligji”, thuhet në variantin 
përfundimtar. Ndërkohë që në 
ligj janë bërë të tjera ndryshime, 
lidhur me pezullimin e zyrtarëve 
në rastin se provohet se janë të 

përfshirë në afera. “Inspektori i 
Lartë i Drejtësisë krijon bindjen, 
se burimi i informacionit ose ank-
esa është e besueshme, brenda 3 
ditëve nga marrja e ankesës ose 
nga momenti që ka marrë dijeni 
për shkeljen e pretenduar i para-
qet Këshillit përkatës, raport të 
arsyetuar për fillimin e një pro-
cedimi disiplinor dhe kërkesën 
për pezullimin e magjistratit nga 
detyra”, shkruhet në projektligj.

“Këshilli për rastet e parashikuara në pikën 1 
të këtij neni, ose në nenin 138 të këtij ligji, pezullon 
magjistratin nga detyra, kur vazhdimi i magjistratit 
në detyrë dëmton rezultatin e procedimit disiplinor, 
pengon konkluzionin e tij të drejtë ose të rregullt, 
ose diskrediton rëndë figurën dhe pozitën e mag-
jistratit. Këshilli mund të kërkojë, informacion 

mbi shkeljen e pretenduar pranë çdo institucioni 
publik ose subjekti privat. Në rastin e procedimit 
disiplinor sipas pikës 1 të këtij neni, Këshilli ven-
dos menjëherë por jo më vonë se tre ditë nga data 
e paraqitjes së kërkesës, duke i dhënë mundësinë 
magjistratit për të parashtruar argumentet e tij në 
mbledhjen e Këshillit”, shkruhet në projektligj.

JA SI VEPROJNË KLGJ DHE KLP PAS KËRKESËS 

Sapo të bëhet 
një denoncim i 
bazuar në prova, 
ILD nis hetimin 
pasuror. Referuar 
ndryshimeve në 
ligjin për statusin 
e gjyqtarëve dhe 
prokurorëve, pas 
nenit 124, është 
shtuar neni 124/1, 
ku parashtrohet 
“Verifikimi i pasur-
isë dhe figurës”...

Në pikën e fundit të nenit 
të pezullimit të zyrtarit parash-
trohen dhe lëvizjet e mëtejshme 
të Këshillit. “Pavarësisht para-
shikimeve të nenit 138 pika 5, 
të këtij ligji, Këshilli (KLGJ apo 
KLP) kur çmon se ka nevojë për 
hetime të mëtejshme për shkeljen 
disiplinore i kërkon Inspektorit të 

Lartë të Drejtësisë të kryejë këto 
hetime, pa qenë nevoja për të 
specifikuar elementët që mungo-
jnë dhe afatin. Inspektori i Lartë 
i Drejtësisë kryen me përparësi 
hetime të mëtejshme për këto 
shkelje dhe i paraqet Këshillit 
raportin dhe dosjen e hetimit”, 
shkruhet në projektligj.

BASHKËPUNIMI I KËSHILLIT 
ME ILD PAS KËRKESËS
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Të gjithë ndërkombëtarët me sytë nga 
SPAK, SHBA dhe BE kërkojnë që të nisë 

menjëherë arrestimi i kokave të korrupsionit

Kim: SPAK duhet të ketë sukses, SHBA e vendosur për instalimin e shtetit ligjor

Ambasadori i OSBE: Shqiptarët të mos votojnë të korruptuarit 
dhe të lidhurit me krimin, po na detyrojnë të bashkëpunojmë me ta

Zëvendës ambasadori i OSBE-së në 
Shqipëri, Robert Wilton u ka dhënë një mesazh 
të fortë politikanëve, në kuadër të paketës ligjore 
anti-KÇK. Në një intervistë televizive, Wilton tha 
se paketa në fjalë ka mbështetjen e ndërkom-
bëtarëve, por thekson se do të jetë vazhdimisht 
në monitorim për mënyrën sesi zbatohet ligji. 
“Ne presim me interes zbatimin e reformës në 
një mënyrë që është plotësisht e përputhshme 
me të drejtat e njeriut. Një përkushtim kundër 
krimit dhe korrupsionit është shumë i mirëpri-
tur. Por në çdo rast ligji dhe reformat duhet të 

zbatohen në një mënyrë që zbaton të drejtat e 
njeriut dhe që është e zbatueshme edhe në sal-
lat gjyqësore, jo vetëm në rrugë. Është pozitive 
kur partitë ulen dhe flasin së bashku kundër 
korrupsionit zgjedhore. Por në fund të fundit 
kanë qenë vetë këto parti që kanë praktikuar 
korrupsionin zgjedhor. Partitë mund ta zgjidhin 
këtë fenomen të shëmtuar”, u shpreh ai. Përpos 
politikanëve, ambasadori i OSBE-së, Robert Wil-
ton ka një mesazh për popullin shqiptar, duke e 
vendosur theksin tek vota e tyre dhe zgjedhja që 
kanë bërë. I vendosur dhe i ashpër, Wilton tha se 

është i detyruar të bashkëpunojë me zyrtarët që 
janë vendosur në postin e tyre nga vetë populli 
shqiptar, ndërsa shtoi se çdo gjë është në dorë 
të qytetarëve. “Jam i detyruar të bashkëpunoj 
nga ata që kanë zgjedhur votuesit e Shqipërisë. 
Në këtë mënyrë unë nuk kam çfarë të bëj deri 
sa shqiptarët i votojnë ata, bëhen menjëherë 
bashkëpunëtorët e mi. Nëse shqiptarët kanë 
problem me politikanët e tyre, ata mund të zg-
jedhin njerëz të tjerë”, përfundon ai. Ndërsa vlen 
të sjellim në vëmendje dhe ndihmën që OSBE ka 
sjellë në politikë, për të gjetur konsensusin për 

reformën zgjedhore, ndërkohë që ODIHR ka 
sjellë dhe vëzhguesit ndërkombëtarë. Reforma 
zgjedhore, është një nga kushtet e Bundestagut 
gjerman, që hap derën e Bashkimit Europian 
dhe është e rëndësishme që të përfundojë para 
pranverës. Është e rëndësishme që kushtet e 
vendosura nga Bundestagu të plotësohen, në 
mënyrë që të mos refuzohen sërish nga vendet 
anëtare të Bashkimit Europian. Këtë pranverë 
është lënë takimi, që u shty në tetor, për marr-
jen e vendimit nëse do të hapen negociatat me 
Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut.

Ornela ÇELPICA

Rriten presionet  ndaj 
Prokurorisë së Posaçme 
Antikorrupsion, sa i takon 
luftën kundër korrupsion-

it dhe krimit të organizuar. Prej afro 
dy muajsh, Prokuroria e Posaçme 
ka filluar të funksionojë, por deri 
më tani nuk është shënuar asnjë 
goditje e bujshme. SPAK cilësohet 
si “qershia mbi tortë” e reformës në 
drejtësi, pasi përmes saj presupozo-
het se të korruptuarit do të shkojnë 
përpara drejtësisë. Por duke qenë 
se ka shumë skepticizma në këtë 
mes, nuk kanë munguar reagimet 
e ambasadës së SHBA në Shqipëri 
dhe asaj të BE, duke kërkuar që të 
nisë sa më shpejt arrestimi i kokave 
të korrupsionit. Ambasadorja Yuri 
Kim dje përmes një postimi në 
Twitter, referuar takimit që Sore-
ca zhvilloi dje me kreun e SPAK, 
shkruan se SPAK nuk duhet të 
dështojë. “SHBA mbështet me forcë 
sundimin e ligjit në Shqipëri. SPAK 
duhet të ketë sukses”, shkruan am-
basadorja e Shteteve të Bashkuara 
të Amerikës, Yuri Kim. Me këtë 
deklaratë ambasadorja u ka dhënë 
një goditje skeptikëve të reformës 
në drejtësi. Kujtojmë se Partia 
Demokratike dhe presidenti Ilir 
Meta kanë dalë kundër kësaj, por 
ndërkohë dhe e sulmojnë. Një tjetër 
mesazh i ambasadës, i përsëritur, 
pasqyron vendosmërinë që SHBA 
ka në rrugën drejt një drejtësie të 
paanshme në Shqipëri.

Reagon Soreca
Në kuadër të reformës në dre-

jtësi, si një nga kushtet kryesore të 
Bundestagut gjerman, ambasadori 
i Bashkimit Europian, Luigji Soreca 
ka takuar dje kreun e SPAK, Arben 
Kraja. Lajmin e bëri me dije vetë 
ambasadori Soreca, i cili zbardh 
“kryefjalën” e diskutimit mes tyre. 
“Sot një takim produktiv me krye-
tarin e SPAK, Arben Kraja. Gjatë 
takimit ne diskutuam sfidat e SPAK 
si një institucion i ri. Gjithashtu 
ne shkëmbyem mendime për rish-
përndarjen e kompetencave me 
Prokurorinë e Përgjithshme dhe 
zyrat lokale, si dhe zbatimin e ligjit të 
ri për masat parandaluese”, shkruan 
Soreca në Twitter. 

LSI nis sulmet
Teksa ambasadorja e SHBA, 

Yuri Kim ritheksoi edhe njëherë 
mbështetjen që shteti saj ka për 
Shqipërinë dhe për reformën në dre-
jtësi, LSI nuk pajtohet me të. Ish-min-
istri Ylli Manjani ka reaguar ashpër 
ndaj qëndrimeve të saj. “Ambasada 
e SHBA thotë është në "mbështetje 
të sundimit të ligjit". 1000% dakord! 
Këtë po kërkojmë të gjithë të sundojë 
ligji dhe jo Bosi! Që kjo të ndodhë, 
si fillim duhet ndaluar mbështetja 
për Bosin, që dhunon sistematikisht 
Kushtetutën e Republikës, pikërisht 
për të mos lejuar sundimin e ligjit. 
Kushtetuta është ligji më i rëndë-
sishëm në vend,por që ka dalë nga 
funksioni për shkak të ndërhyrjeve 
të Bosit. Ky i fundit na thotë se i bën 
me bekimin e Amerikës”, shkruan 
Manjani. Ky i fundit tregon më tej se 
nuk është kundër SPAK dhe sigur-
isht do e mbështesë këtë institucion, 
por thekson se veprat tregojnë të 
kundërtën e premtimeve. “Në vijim 
duhet ndaluar Bosi të përgjojë, shan-

Kryemadhi takon 
ambasadorin italian, 

reforma zgjedhore në fokus
Kryetarja e LSI, Monika Kryema-

dhi ka zhvilluar dje një takim me 
ambasadorin e ri të Italisë, Fabrizio 
Bucci. Përmes një postimi në rrjetet so-
ciale, Kryemadhi shkruan se në takim 
është diskutuar angazhimi i LSI-së për 
të përfunduar reformën zgjedhore. 
"I shpreha Ambasadorit Bucci an-
gazhimin e plotë të LSI për të përfun-
duar sa më parë reformën zgjedhore 
dhe për të realizuar gjithë detyrimet 
e kushtet e hapjes së negociatave dhe 
integrimit të vendit në BE. LSI është 
e vendosur dhe vullnet plotë për të re-
alizuar me sukses reformat, që sjellin 
forcimin e demokracisë dhe shtetin e 
së drejtës, rrisin efikasitetin në luftën 
ndaj krimit të organizuar e korrup-
sionit, dhe zhvillojnë ekonominë për të 
garantuar mirëqenie dhe prosperitet 
për qytetarët. I shpreha Ambasadorit 
Bucci gatishmërinë e LSI për të çuar 
më tej marrëdhëniet shumëplanëshe 
të bashkëpunimit mes dy vendeve 
dhe për të forcuar miqësinë mes dy 
popujve tanë", shkruan Kryemadhi. 

Këshilltari i CDU: SPAK 
nuk mund të funksionojë

Postimi i ambasadores së Shteteve 
të Bashkuara të Amerikës Yuri Kim për 
SPAK, nuk është lënë pa komentuar. 
Martin Henze, këshilltar i CDU, parti 
qeverisëse në Gjermani, nuk ka vonuar 
dhe ka replikuar në twitter me amba-
sadoren Yuri Kim. Henze në twitter i 
kujton diplomates mosfunksionimin e 
Gjykatës Kushtetuese dhe të Gjykatës 
së Lartë. Këshilltari i CDU-së ka thek-
suar se në Shqipëri, sundimi i ligjit de 
jure nuk ekziston prej dy vitesh, për 
shkak të mosfunksionimit të gjykatave 
në fjalë. Ai shton se sundimi i ligjit u 
shfuqizua, Parlamenti ishte jofunksion-
al dhe shteti është një partiak. Henze e 
përfundon replikën e tij se për pasojë të 
shkaqeve së sipërpërmendura, Proku-
roria e Posaçme Antikorrupsion nuk 
mund të funksionojë. Ndërkohë kuj-
tojmë që Yuri Kim publikoi postimin, 
referuar takimit të ambasadorit Luigji 
Soreca me kreun e SPAK, Arben Kra-
ja, ku theksonte se SHBA mbështet 
fuqimisht sundimin e ligjit në Shqipëri 
dhe SPAK duhet të ketë sukses.

Më 19 dhjetor 2019, u betuan 8 prokurorët e parë 
të SPAK, dhe menjëherë pas këtij hapi që çoi në funk-
sionimin e SPAK reagoi ambasada e SHBA. “Nga dita e 
sotme, Shqipëria ka një organ prokurorësh të angazhuar 
për të identifikuar, hetuar dhe vënë përpara drejtësisë 
zyrtarë të kaluar apo aktualë dhe bosë të krimit- individë 

që në kohët e vjetra janë konsideruar si të paprekshëm. 
Ndërsa Shqipëria nis një fazë të re të zhvillimit të saj 
demokratik dhe ligjor, SHBA do të mbeten një partner i 
palëkundur në mbështetje të SPAK dhe të të gjithë atyre 
që kërkojnë ti japin fund pandëshkueshmërisë dhe të 
sjellin drejtësi për popullin shqiptar”, shkruan ambasada.

BETIMI I 8 PROKURORËVE TË SPAK, MESAZHI I SHBA

tazhojë e kërcënojë gjykatës e proku-
rorë. Vetëm drejtësia e pavarur është 
garanci për sundimin e ligjit. SPAK 
vërtetë duhet ta mbështesim, por më 
parë duhet ta çlirojmë nga mbingark-
esa artificiale. Ta ndihmojmë të foku-
sohet tek tenderët pa garë dhe sekret, 
ku gjithmonë fituesi i bie në kokë 
çmimit; tek koncesionet abuzive; 
tek abuzimi me financat publike në 
tërësi. Kështu që jam krejt dakord me 
sa thotë Ambasada Amerikane, pa-

varësisht se jo gjithmonë ato që bën 
korrespondojnë me këtë që thotë”, 
tha ai. Më tej Manjani “zbulon” edhe 
bosin. “Nëse duan të na ndihmojnë të 
sundojë ligji, duhet të mos mbështes-
in ato që bën Bosi. Përndryshe nëse 
do vijojnë të na thonë se ata "punojnë 
me Bosin (dmth qeverinë)”, duhet të 
mbajnë në konsideratë se sundim të 
ligjit nuk ka. P.s. Për të qenë i drejtë 
në argument, fjala "Bosi" sot nënkup-
ton Edi Ramën”, përfundon Manjani.

1. Altin Dumani
2. Arben Kraja
3. Behar Dibra
4. Edvin Kondilli
5. Elida Celami(Kaçkini)
6. Ened Nakuçi
7. Enkeleda Millonai 
8. Klodian Braho
9. Doloreza Musabelliu
10. Dritan Prenci 
11. Vladimir Mara

PROKURORËT 
E PROKURORISË 

SË POSAÇME

11

Por duke qenë se ka shumë skepticizma në 
këtë mes, nuk kanë munguar reagimet e amba-

sadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës 
në Shqipëri. Ndërsa thekson se SHBA nuk do të 
ndalet para pengesave duke arritur qëllimin për 
të instaluar shtetin ligjor në Shqipëri, i jep një 

goditje skeptikëve të reformës në drejtësi...
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Vendimet e Strasburgut dhe Arbitrazhit, qeveria 23 milionë 
euro detyrime, KLSH audit në Avokaturën e Shtetit

Vendimet e Arbitrazhit Ndërkombëtar dhe 
Gjykatës Ndërkombëtare të të Drejtave të Njeriut 
i kanë dhënë një goditje të fortë buxhetit të shtetit. 
Konstatimet vijnë nga Kontrolli i Lartë i Shtetit. 
KLSH ka bërë një audit në Avokaturën e Shtetit, 
ku ka arritur në një sërë konkluzionesh. Sipas 
raportit për vitin 2018, GJEDNJ ka dalë me tre 
vendime përfundimtare kundër Shqipërisë duke 
akorduar shpërblim dëmi në vlerën 13,452,860 euro 
nga të cilat janë ekzekutuar vetëm 4,703 euro. Për 
periudhën Janar-Gusht 2019, GJEDNJ ka dalë me 
katër vendime përfundimtare, në dy prej të cilëve 
janë rrëzuar pretendimet e palës paditëse dhe dy 
vendime janë marrë kundër Shqipërisë, duke akor-

duar shpërblim dëmi në vlerën 117.050 euro. Nga 
dy vendimet kundër është ekzekutuar plotësisht një 
vendim dhe ka mbetur i paekzekutuar vendimi me 
vlerën 13,450 euro. Shteti shqiptar për periudhën 
Janar 2018-Gusht 2019 ka ekzekutuar edhe gjashtë 
vendime të GJEDNJ, të mbartura nga viti 2017 me 
një vlerë prej 26,923 euro. Vendime të mëparshme 
ende të paekzekutuar paraqiten katër vendime 
ndërmjet viteve 2015-2019, të cilat kapin një vlerë 
financiare prej 17,894,100 euro, e cila për shkak të 
aplikimit të interesave në rast vonesash për ekze-
kutim ka tendencë rritëse. Me ndryshimet e fundit 
në ligjin nr.10018 datë 13.11.2008 “Për Avokaturën e 
Shtetit”, të cilat kanë hyrë në fuqi në datë 29.12.2018, 

janë përcaktuar hapat dhe afatet e institucioneve 
respektive lidhur me ekzekutimin e vendimeve të 
GJEDNJ-së, të cilat përpara ndryshimeve ligjore nuk 
parashikoheshin me ndonjë akt ligjor, çka pritet të 
sjellë përshpejtim të veprimeve dhe uljen e kostove 
shtesë nga moszbatimi në kohë i tyre. Vendime të Ar-
bitrazhit Ndërkombëtar, prej vitit 2011 janë dhënë 10 
vendime të formës së prerë nga gjykatat e arbitrazhit 
ndërkombëtar nga të cilët: -Tre vendime janë dhënë 
në favor të Shqipërisë në shumën 8,168,523 euro, për 
të cilët nuk ka përfunduar ende ekzekutimi i shumave 
përkatëse megjithëse datojnë prej vitit 2011. Dy 
vendime janë dhënë kundër pretendimeve të palës 
kërkuese. Pesë vendime janë dhënë në disfavor të 

Shqipërisë në vlerën 5,188,087 euro nga të cilat 3 
(tre) vendime në shumën e detyrimit 4,230,180 euro 
janë njohur nga gjykata dhe janë të zbatueshëm 
megjithëse është bërë rekurs në Gjykatën e Lartë 
nga institucioni përkatës apo ASH, 1(një) vendim 
nuk është njohur nga gjykata dhe për 1(një) vendim 
Avokatura e Shtetit nuk disponon informacion për 
njohje nga gjykatat shqiptare. Këto vendime kundër 
i përkasin periudhave 2012,2015 dhe 2016. Aktu-
alisht evidentohen 9 çështje gjyqësore në proces 
ende pa vendim përfundimtar, nga të cilat 3 çështje 
ndodhen në pritje vendimi dhe 4 çështje ndodhen 
në proces shqyrtimi ndërsa për dy çështjet e tjera 
vendimet janë jopërfundimtare.

Numri dy i prokurorisë përballet me 
vetingun, Thoma Jano del para KPK, 
ja gjetjet e komisionit për pasurinë

Olsi Komici: Hetimi administrativ për prokurorin Jano është përfunduar në të tri kriteret

Arbjona ÇIBUKU

Zëvendësprokurori i Përgjith-
shëm, Thoma Jano ka dalë dje 
para Komisionit të Pavarur të 
Kualifikimit. Trupa gjykuese 

që drejtohej nga Brunilda Bekteshi, 
relator Olsi Komici dhe anëtar Lulzim 
Hamitaj. Hans Klijstra ishte i pranishëm 
në cilësinë e vëzhguesit ndërkombëtar. 
KPK ka identifikuar pasaktësi në dekla-
rimet e Janos si dhe një disbalacë në 
analizën financiare të vajzës së proku-
rorit dhe bashkëshortit të saj. Sakaq 
Zëvendësprokurori i Përgjithshëm u 
shpreh se nuk kishte të bënte me vep-
rimet financiare të së bijës pas martese 
dhe kërkoi konfirmimin në detyrë. Në 
nisje të seancës, relatori i çështjes Olsi 
Komici tha se hetimi administrativ për 
prokurorin Jano është përfunduar në 
të tri kriteret. Ai tha se për profesional-
izmin Jano është vlerësuar me aftësi të 
mira personale dhe organizative dhe me 
etikë në ushtrimin e detyrës. Komisioni 
identifikoi mosdeklarim të burimeve në 
rastin e blerjes së një makine si dhe dy 
balanca negative jo shumë të mëdha, 
lidhur me pasurinë familjare të proku-
rorit si dhe të familjes së vajzës së tij, të 
ndarë nga trungu familjar në vitin 2008, 
ndryshe nga raporti pozitiv i ILDKPKI. 

Karriera
Sa i takon karrierës së tij, prokurori 

Jano ka një kohë të gjatë i angazhuar 
në sistemin e drejtësisë. Fillimisht Jano 
ka punuar si hetues dhe në fund të 
viteve ‘90 ka qenë drejtues i Prokuror-
isë së Tiranës. Më tej është emëruar si 
zëvendësministër i Rendit Publik në 
vitin 2002 dhe e ka ushtruar këtë detyrë 
për dy vite, deri në 2004. Thoma Jani ka 
punuar po ashtu në Prokurorinë e Përg-
jithshme prej vitit 2004 dhe në dhjetor të 
2019 u zgjodh në postin e zv.Prokurorit 
të Përgjithshëm nga Olsian Çela.

Verifikimi i pasurisë
KPK ka dalë në përfundimin se ka 

mungesë deklarimi për burimin e të 
ardhurave të Thoma Janos, për blerjen 
e një makine “Benz” në vlerën e 1800 
eurove në vitin 2011. Për këtë makinë 
ishin shpenzuar edhe 400 mijë lekë 
detyrime doganore. Relatori i çështjes, 
Olsi Komici deklaroi dje se ka pasaktësi 
në deklarim. Sipas Komicit në vitin 

2011, vlera e makinës ishte pasqyru-
ar në lekë, ndërsa në veting në euro. 
“Subjekti ka shpjeguar se burime ishin 
të ardhurat e përfituara nga pagat, por 
nuk e ka deklaruar, nuk ishte gjetur 
mungesë burimesh financiare për 
krijimin e kësaj pasurie”, tha Komici. 
Një tjetër pasaktësi është konstatuar në 
deklarimin e blerjes së një tjetër makine 
të tipit Volkswagen. Jano e ka blerë këtë 
mjet në vitin 2007 në vlerën 490 mijë 
lekë. Sipas relatorit Komici, vlera e 
blerjes e deklaruar është 250 mijë lekë, 
por nuk figurojnë të dhëna për pagesën 

e detyrimit doganor. Ai shtoi se Jano ka 
shpjeguar se nuk është pasqyruar vlera 
e zhdoganimit. Ai tha se nga analiza 
financiare për periudhën 2003-2016 
është konstatuar se për vitin 2013 ka një 
balancë negative në vlerën e 211 mijë 
lekëve. Gjatë fjalës së tij, Jano shpjegoi 
se për gjetjet e Komisionit kishte dhënë 
shpjegime të detajuara me shkrim. “Dua 
të jap shpjegime për dy çështje kryesore. 
Analiza financiare për vitin 2013 që 
sipas Komisionit rezultoi me mungesë 
burimesh financiare në vlerën 211 mijë 
lekë ka pasaktësi. Janë llogaritur shpen-

zime TIMS në vlerën 245 mijë lekë. 
Ndërkohë, kam deklaruar vetëm një 
udhëtim me bashkëshorten në Korfuz 
në vitin 2014 me shpenzime në vlerën 
700 euro. Faktor tjetër për rezultatin e 
vitit 2013 mendoj se është edhe llogaria 
e shpenzimeve sipas INSTAT. Në 2012 
është vlerësuar kostoja e jetesës për tre 
vetë në vlerën 409 mijë lekë, ndërsa për 
vitin 2013 është shënuar 660 mijë lekë. 
Po i referohem një tabele të INSTAT 
për 2013-ën, ku kostoja e jetesës për tre 
vetë është 423 mijë lekë dhe jo 660 mijë 
lekë”, shpjegoi Jano.

Kuko: Do standardizojmë 
shërbimet e ofruara 

nga bashkitë
Nënkomisioni për qeverisjen 

vendore zhvilloi ditën e djeshme 
një seancë dëgjimore lidhur me 
strategjinë e re të pushtetit vendor 
me zëvendësministren e Brendshme, 
Romina Kuko. Zonja Kuko e përqen-
droi fjalën e saj dje në këtë mbledhje 
në katër çështje kryesore. Së pari ajo 
u ndal te plotësimi i kuadrit ligjor në 
pjesën e pushtetit vendor, ku shtroi 
idenë e përpunimit të një kalendari 
që e detyron pushtetin qendror për 
mbarimin e rregullimeve të ligjeve që 
prekin pushtetin vendor deri në një 
afat të caktuar. Po ashtu, Kuko u ndal 
edhe tek çështja e strukturave të fryra 
të disa bashkive, duke shtruar idenë 
e standardizimit kombëtar të struk-
turimit të tyre. Nga ana tjetër, numri dy 
i Ministrisë së Brendshme, u shpreh se 
shihet e nevojshme ndërhyrja përmes 
disa ndryshimeve rregulluese që nuk 
e prekin thelbin e strategjisë, siç ishte 
nevoja e standardizimit kombëtar të 
shërbimeve të ofruara nga bashkitë.

Rama: Të hënën 
presim donacionet nga 
Konferenca në Bruksel

Kryeministri Edi Rama ka vizitu-
ar dje familjen Cuka nga Thumana të 
prekur nga tërmeti i 26 nëntorit. Teksa 
ka folur me qytetarët, kryeministri ka 
thënë se të hënën presin donacionet 
nga Konferenca në Bruksel. Më tej 
ai ka shtuar se nga konferenca e 
donatorëve ka shpresa që të merren 
ndihma të mëdha monetare që më 
pas do të vihen në zbatim për fazën e 
rindërtimit në Shqipëri. “Me përpjek-
jen për të shëruar plagët e dhimbjes, 
ne i lehtësuam kësaj familjeje barrën 
financiare të jetesës dhe sistemimin 
në shtëpi të re në kryeqytet. Kemi 
intervistën të hënë. Nuk e di ça do 
marrim. Kemi një ndjesi të mirë që 
presim të marrim një diçka të mirë. 
Pritshmëria ime është që të kemi një 
mbështetje e mundësi që bashkë me 
fondet dhe bashkë me dy ide të tjera 
që do i vëmë në lëvizje pas pak të 
plotësojmë nevojën”, tha Rama.

Relatori Olsi Komici gjatë fjalës së tij, përveç 
pasaktësive në blerjen e dy automjeteve tha se nuk janë 
evidentuar probleme në blerjen e një apartamenti 133 
m2 në Tiranë në shtator, 2000 në vlerën 5 milionë lekë. 
Prokurori Jano ka deklaruar si burim të kësaj pasurie, 
kredinë në vlerën 5 milionë lekë marrë me VKM për 

strehimin e zyrtarëve nga Banka e Kursimeve me afat 
shlyerje 25 vjet. Sakaq pa probleme është identifikuar 
edhe krijimi i një depozite 4 milionë lekë me burim 
shumën e përfituar nga shitja e një apartamenti në 
Ersekë të përfituar nga privatizimi, nga interesat ndër 
vite dhe nga të ardhurat nga pagat.

KOMICI: NUK KA PROBLEME NË BLERJEN E NJË APARTAMENTI

Mes të tjerave KPK ka hetuar edhe pasurinë e vajzës së 
prokurorit Thoma Jano. Vajza e tij është shkëputur nga trungu 
familjar që prej vitit 2008. Përqendrimi i hetimi është bërë në 
blerjen e një apartamenti në Tiranë në vitin 2015 në vlerën 80 
mijë euro. Si burim për këtë pasuri, janë deklaruar të ardhurat 
nga pagat e vajzës, bashkëshortit të saj dhe motrës së këtij të 

fundit, e cila bashkëjeton me ta. Si burim krijimi është deklaru-
ar edhe një hua 3 milionë lekë e marrë nga bashkëshorti i vajzës 
së prokurorit Thoma Jano në vitin 2016, nga punëdhënësi i tij. 
Olsi Komici më tej tha se është verifikuar që huadhënësi ka 
pasur burime të mjaftueshme, por nuk është arritur të provohet 
me dokumentacion tërheqja e shumës 3 milionë lekë.

PASURIA E VAJZËS SË PROKURORIT THOMA JANO
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KLSH: Drejtoria e Doganave duhet të respektojë legjislacionin për operatorët

Raporti i KLSH, borxhi në dogana 
224 milionë euro, anashkalime të 

ligjit dhe neglizhencë me rregulloret
Esmeralda HIDA

Parregullsitë dhe devijimi i 
legjislacionit nga dogana i 
ka shkaktuar 224 milionë 
euro dëme buxhetit të shtetit. 

Kontrolli i Lartë i Shtetit ka publikuar 
së fundmi një raport me të dhënat e 
përpiluara nga një auditim o zhvil-
luar në vitin 2019 “Mbi auditimin e 
përputhshmërisë dhe rregullshmërisë 
financiare”, në Drejtorinë e Përg-
jithshme të Doganave, për periudhën 
1 janar deri në 31 dhjetor 2018, duke 
i kushtuar vëmendjen e posaçme 
çështjeve qe lidhen me realizimin e të 
ardhurave dhe zbatimin e legjislacionit 
doganor. KLSH tregon se vetëm gjatë 
vitit 2018 lista e debitorëve është zgje-
ruar në 233 subjekte te reja. Ndërkaq, 
Drejtoria e Përgjithshme e Doganave 
ka rritur nivelin e borxhit me 15.2% 
brenda vitit të shkuar. “Nga shqyrtimi 
i dokumentacionit, materialeve, si dhe 
të dhënave elektronike të vëna në dis-
pozicion nga Sektori i Monitorimit të 
Borxhit, rezulton se gjendja e borxhit 
doganor më 01.01.2018 paraqitet me 
4521 raste, 2978 subjekte debitorë në 
vlerën 23,946,599 mijë lekë. Gjendja 
e borxhit më datë 31.12.2018 para-
qitet me 4520 raste, 3211 subjekte 
debitorë në vlerën 27,596,148 mijë 
lekë, pra gjatë vitit ushtrimor 2018, 
borxhi doganor është shtuar me 233 

Anti-informaliteti, DPT merr masa ndaj 
251 shkelësve në fillim të shkurtit

Euro fiton terren ndaj monedhës 
vendase, leku bie 1,4% në fund të 2019

2020-ta është përcaktuar 
si viti i fillimit të zbatimit të 
paketës fiskale në vend. Refor-
mat e paketës fiskale pritet të 
eliminojnë informalitetin dhe 
evazionin fiskal në vend. Për 
këtë arsye kontrollet në terren 
kanë filluar që vitin e shkuar 
me qëllim ndërgjegjësimin 
dhe përgatitjen e bizneseve për 
këtë ligj. Vetëm gjatë këtyre dy 
javëve Drejtoria e Përgjithshme 
e Tatimeve ka inspektuar 946 
subjekte, ku 251 rezultuan 
shkelës. Nga këto, 13 subjekte 
u gjetën të paregjistruara, 30 
tatimpagues u penalizuan 

për shkeljen e mos lëshimit 
të kuponit tatimor për herë të 
parë, ndërsa 5 tatimpaguesve 
u janë bllokuar ambientet për 
30 ditë kalendarike për mos 
lëshim kuponi tatimor për 
herë të dytë. Ndërsa 36 tatim-
pagues u gjetën me punonjës 
të padeklaruar, nga të cilët 24 
subjekte “biznes i vogël” dhe 
12 subjekte “biznes i madh”. 
Po ashtu, 6 tatimpagues kanë 
marrë masë administrative se 
nuk kanë pasur të instaluar 
pajisjet fiskale dhe 11 të tjerë 
nuk i mbanin pajisjet fiskale në 
gjendje pune.

Në tre javët e para të muajit 
janar, kursi i këmbimit është 
luhatur rreth mesatares 122.0 
Lekë-Euro. Ekspertët tregojnë 
se këto shifra tregojnë nënçmim 
të euros kundrejt lekut, por në 
një masë më të ulët se muajt e 
mëparshëm. Edhe pse në ritme 
të ulëta mund të themi se situata 
e këmbimit euro-lekë ka ardhur 
në ritme më pozitive në këtë 
fillim viti. Sipas të dhënave të 
përpiluara nga aktorët e kursit 
të këmbimit, monedha vendase 
është nënçmuar në tremujorin e 
katërt të vitit 2019, pas mbiçmim-
it të shënuar në dy tremujorët e 

mëparshëm, të cilët përkuan me 
një sezon të mirë turistik. Kursi 
euro/lek rezultoi mesatarisht 
122.7 lekë-euro në tremujorin e 
fundit të 2019, me një nënçmim 
të lekut prej 0.9% kundrejt 
tremujorit të mëparshëm. Në 
këto kushte vërehet se forcimi 
vjetor i lekut është ngadalësuar 
ndjeshëm, duke zbritur në 1.4% 
në tremujorin e fundit të vitit 
që lamë pas, nga 3.4% në dy 
tremujorët paraardhës dhe nga 
5.9% që shënonte në tremujorin 
e parë të tij. Muaji dhjetor u kar-
akterizua nga mbiçmimi lekut 
ndaj euros, prej 0.5%.

Ngadalësimi i rritjes ekonomike në 
2020, BSH lehtëson politikat monetare

Në raportin më të fun-
dit të publikuar nga Banka e 
Shqipërisë rritja e ekonomike 
2020 rishikohet në ritme më 
ulëta se niveli fillestar, me vetëm 
3%. Ndërkohë gjendja ekono-
mike në vend përballet me 
disa probleme të tjera si ulja e 
konsumit, zbehja e sektorëve 
të prodhimit e të tjera. Duke 
marrë parasysh këto ndikime, 
në raportin e fundit Banka e 
Shqipërisë parashikon të ulë 
sërish normën bazë të interesit 
për lekun, me qëllim nxitjen e 
investimeve në ekonomi. Aktu-
alisht norma bazë është në nivele 

minimumi historike prej 1%, pas 
një periudhe të gjatë të politikës 
lehtësuese monetare, që synon të 
ulë koston e parasë, duke nxitur 
investimet në ekonomi. Kjo do të 
thotë që banka do të ndërmarrë 
masa për lehtësim të mëtejshëm 
të qëndrimit të politikës mone-
tare. “Në rast se ky informacion 
sugjeron një ecuri më të ngadaltë 
të ekonomisë dhe inflacionit 
krahasuar me projeksionet tona 
aktuale, Banka e Shqipërisë 
mbetet e gatshme të ndërmarrë 
një lehtësim të mëtejshëm të 
qëndrimit të politikës monetare”, 
thuhet në raport.

Rregullim të reformës për taksën e pronës dhe 
angazhimi total i Kadastrës në çështjen e pasurive 
të paluajtshme do të jenë prioritare në axhendën 
e qeverisë për 3 vitet e ardhshme. Këto çështje do 
të jenë gjithashtu në fokusin e qeverisë në totalin e 
reformave që do të marrë në disa sektorë të ekono-
misë me qëllim rritjen e prodhimit vendas, nxitjen 
e investimeve të reja dhe sigurimin e një zhvillimi 
të qëndrueshëm dhe rritjen e konkurrueshmërisë 
në planin afatmesëm 2002-2022. Programi i Refor-
mave Ekonomike 2020–2022 është publikuar në 
Fletoren Zyrtare dhe parashikon ndërhyrje në çdo 
sektor ekonomik. Një ndër objektivat e vendosura 
është përmirësimi i klimës së sipërmarrjes dhe 

reduktimi i informalitetit. Në këtë pikë, qeveria 
parashikon të çojë përpara reformën e taksës 
së pronës për të siguruar zbatimin e saj në të 61 
bashkitë e vendit si dhe ngritjen e kadastrës fiskale. 
Duke folur për ndryshim të ligjit për taksën e 
pronës dhe aplikim të tij deri në 2021.“Implemen-
timi taksimit të pasurive të paluajtshme bazuar në 
vlerën e tregut. Aplikimi i qasjes se vlerës së tregut 
në 61 bashkitë. Hartimi i një ligji të ri mbi taksimin e 
pasurive të paluajtshme. Korniza ligjore ekzistuese 
do të aplikohet në periudhën tranzitore deri në vitin 
2021”, theksohet në raport. Ndërkohë referuar 
të dhënave të raportit masa financiare për këtë 
zë do të zbatohet përmes një projekti, i cili është 

plotësisht i financuar përmes një grandi. Kostoja 
e vlerësuar për këtë masë është 3.5 milionë. Edhe 
pse jo me ndonjë ndikim të drejtpërdrejtë në uljen 
e varfërisë, barazi apo në punësimin kombëtar, ky 
projekt do të ndikojë në tërheqjen e investimeve. 
“Në planin afatgjatë, masa pritet të stimulojë in-
vestimet e huaja direkte përmes sigurisë juridike, 
duke krijuar kështu më shumë biznese dhe duke 
rritur punësimin, por asnjë efekt nuk parashiko-
het me dallimet gjinore. Sidoqoftë, në sistemin e 
Kadastrës, numri i pronarëve femra tashmë është 
rritur”, thuhet në raport. Reforma tjetër lidhet me 
modernizmin e instrumenteve të pagesave e vlerë 
të vogël në të gjithë vendin.

Plani për reformat në ekonomi, taksa e 
pronës në fokus të veçantë të qeverisë

subjekte debitorë ose 7.8 %, ndërsa 
në vlerë 3,649,549 mijë lekë ose 15.2 
%”, thuhet në raport. KLSH evidenton 
se borxhi është akumuluar si pasojë 
e mos respektimit të legjislacionit 
dhe neglizhencës për nxjerrjen e një 
rekomandimi rregullues. “Nga zyra e 
borxhit pranë degëve doganore nuk 
janë ndjekur hap pas hapi masat dhe 
procedurat e përcaktuara në legjis-
lacionin doganor si dhe udhëzimet 

përkatëse të nxjerra për këtë qëllim 
për rikuperimin e detyrimeve të pa-
paguara nga subjektet debitore, ku 
për 1203 raste, për vlerën 3,299,965,219 
lekë, nuk kanë vijuar procedurat me 
nxjerrjen e Urdhër Ekzekutimit për 
rikuperimin me forcë të detyrimeve 
të papaguara, duke bërë të mundur 
vazhdimin e veprimtarisë doganore 
në sistem të subjekteve debitore”, 
nënvizon KLSH.

Marrëveshje të fshehta 
dhe keqklasifikimet tarifore
Auditi ka përqendruar vëmendjen 

e tij edhe në proceduarat e prokurimit 
në këtë institucion. Sipas KLSH edhe në 
këtë rast janë konstatuar shkelje të ligjit, 
duke shpallur fitues pa garë operatorë të 
cilët nuk plotësojnë kriteret. “U konstatua 
se 2 procedura prokurimi janë kryer në 
kundërshtim me ligjin, pasi operatorët 
ekonomikë janë shpallur fitues edhe pse 

kanë mangësi në dokumentacionin e 
paraqitur sipas kërkesave të DST. Duke 
mos anuluar këtë procedurë, veprime 
me impakt negativ në buxhet për proce-
durat e prokurimit të shpallura fituese në 
vlerën totale të fondit limit 8,235,213 lekë, 
duke favorizuar operatorët ekonomikë, 
në shumën 1,095,888 lekë, të shpallur 
fitues me kritere të paplota”, thuhet në 
raport. Nga ana tjetër keqklasifikimet 
tarifore dhe vlerësimet doganore kanë 
shkaktuar rreth 919 milionë lekë dëm 
në buxhetin e shtetit. Edhe ky rezultat 
ka ardhur si pasojë e mos procedimeve 
në mënyrë jo korrekte. “Në dinamikën 
e veprimeve të përditshme ka mospër-
puthje në procedura; të meta e mangësi 
në zbatimin e legjislacionit dhe akteve ad-
ministrative që rregullojnë funksionimin 
e institucionit si në drejtim të procesit 
të vlerësimit e pranimit të deklaratave 
doganore të subjekteve të biznesit dhe 
individëve, objekt i veprimtarisë së 
doganave, të cilat kanë sjellë për pasojë 
mungesë të ardhurash për Buxhetin e 
Shtetit në shumën 919,541,437 lekë, nga 
të cilat shuma prej 919,463,101 lekë në 
fushën e auditimit të klasifikimit tarifor 
dhe vlerësimit doganor për 5003 raste”, 
shprehte KLSH. Mbështetur në këto të 
dhëna, Kontrolli i Lartë i Shtetit kërkon 
nisjen e menjëhershme të procedurave 
për krijimin e një Urdhër Ekzekutimi, si 
dhe rishikimin e të gjithë kontratave të 
bëra me çdo operator.



GAZETA SOT12  E Premte 14 Shkurt 2020

6,7,8,9,10,12,13,14,18,19,20,21

d o s s i e r www.sot.com.al

Ja zhvillimet gjatë vitit 1947 

Amerikanët zbulojnë tentativat për 
bashkimin e Shqipërisë me Jugosllavinë, Partia 
Komuniste e Hoxhës varësi direkte nga Tito

Në vitin 1947 CIA parala-
jmëroi se mund të krijo-
hej Federata Ballkanike 
dhe Shqipëria të ishte 

pjesë e saj. Në një dokument të 
deklasifikuar tregohet se mund të 
kishte një bashkim Shqipëri-Jugosl-
lavi. Nga ana tjetër tregohet se si 
Enver Hoxha fillimisht thurte lavde 
ndaj regjimit të Titos. 

Financat e Shqipërisë 
Pas Luftës së II Botërore 

Shqipëria kishte kontroll rigoroz 
të inflacionit dhe franga ishte e 
stabilizuar në 2.77 në krahasim me 
dollarin. Pas luftës qeveria u përpoq 
të stabilizonte monedhën e re lek, 
por u ndihmua nga programi i ndi-
hmave të OKB, konfiskimi i pronave 
(kryesisht italiane) dhe i depove 
italiane e gjermane të luftës. Pa këto 
aktivitete qeveria komuniste nuk do 
të kishte pasur mundësi të mbante 
ushtrinë e saj. Sipas kushteve të 
marrëveshjes me Jugosllavinë, 
leku shqiptar do të barazohej në 
vlerë me dinarin jugosllav ndërsa 
efektet e inflacionit në treg dhe 
mungesat e mallrave vazhdojnë. 
Nuk dihet shumë për tregtinë e 
jashtme shqiptare të pas-luftës dhe 
vendi nuk ka marrëveshje të tjera 
përveç asaj me Jugosllavinë. Disa 
sasi të vogla gruri janë marrë nga 
Jugosllavia në 1946 dhe Shqipëria i 
ka kompensuar me naftë, lesh, lëku-
ra e produkte bulmetore. Raportohet 
se BRSS po marrin bakër dhe krom 
nga Shqipëria në këmbim të armëve 
e pajisjeve ushtarake 

Politika e jashtme
Shqipëria ka qenë gjithmonë një 

gur shahu në politikën e fuqive të 
tjera dhe nuk ka pasur pavarësi apo 
sovranitet në politikën e jashtme. 
Vetëm në intervale të shkurtra 
që prej krijimit të saj nga fuqitë e 
mëdha në 1913, vendi ka qenë i pa 
pushtuar nga të tjerët: në 1913-1914 
dhe 1920-1939. Politika e saj aktuale 
pro-sovjetike vjen si rrjedhojë e 
triumfit të Partisë Komuniste gjatë 
lëvizjes partizane të luftës, e cila ka 
fituar pozitën dominuese aktuale 
prej asistencës së konsiderueshme 
nga komunistët jugosllavë. Dhe në 
fakt Partia Komuniste shqiptare 
ishte në varësi direkte nga Byroja 
Politike e Jugosllavisë. Politika 
e jashtme e Shqipërisë mund të 
kuptohet nga fjalimi i marsit 1946, i 
kryeministrit Hoxha: “Shqipëria nuk 
mund të konsiderohet më si një vend 
i vogël diplomacie që ishte përg-
jegjës për Luftën II Botërore, por 
duhet të ruajë pavarësinë e saj me 
çdo kosto. Populli shqiptar e shikon 
me hidhërim vonesën në pranimin 
në OKB dhe për këtë bën përgjeg-
jës SHBA dhe Britaninë. Miqtë e 
vërtetë të Shqipërisë janë Bashkimi 
Sovjetik, që është mbrojtës i popu-
jve të vegjël, dhe Jugosllavia e cila 
respekton pavarësinë dhe sovran-
itetin e popullit shqiptar. Qeveria 
e Shqipërisë do të forcojë më tej 
miqësinë me Jugosllavinë me lidhje 
të forta ekonomike, politike e kultu-

rore. Marrëdhëniet miqësore do të 
kultivohen me Poloninë, Çekosllova-
kinë, Francën etj. dhe në veçanti me 
Bullgarinë. Shqipëria do i rezistojë 
çdo pretendimi territorial nga Gre-
qia”. Praktikisht kjo do të thoshte 
se politikisht Shqipëria kërkon të 
forcojë lidhjet me vende komuniste 
ose me përfaqësitë komuniste në 
qeveritë jo-komuniste, dhe se do të 
marrë pjesë në konferenca si vend i 
barabartë, duke dhënë kontributin 
maksimal për forcimin e Bllokut 
Sovjetik të Ballkanit. Ekonomikisht 
ajo kërkon integrim me Jugosllavinë 
dhe Evropën Lindore, si një alter-
nativë ndaj varësisë së mëparshme 
nga Italia.

Marrëdhëniet me vendet e tjera
Dalja e Shqipërisë si një zar i 

Jugosllavisë dhe i BRSS solli ndry-
shime të thella në politikën e saj 
të jashtme. E ndërgjegjshme për 
mbështetjen e saj dhe e zellshme për 
t’u hequr para popullit si mbrojtëse 
e interesave të tij në botë, qeveria 
e Hoxhës ndoqi një politikë të 
zhurmshme ndërkombëtare, shumë 
më grindavece nga sa do të mendo-
hej për një vend të përmasave të saj. 
Kështu regjimi duke u përpjekur të 
kompensonte faktin se në fakt ishte 
krejt i parëndësishëm, veproi me 
forcë dhe këmbëngulje në zbatimin 
e planit sovjetik për Ballkanin. Mar-
rëdhëniet e Shqipërisë me vendet e 
tjera shikohen vetëm nga aspekti 
sesi ato i shërbenin më mirë BRSS 
si në Evropën Lindore dhe në botë. 
Objektivat kryesore sovjetike për 
Shqipërinë ishin bashkëpunimi me 
Jugosllavinë, si një mjet më pak 
i kushtueshëm për dominimin e 
vendit, dhe ndalimi i avancimit të 
Perëndimit në Ballkan, asistenca 
ndaj guerilasve komunistë grekë, 
anëtarësi në OKB me qëllim forci-
min e votës së Bllokut Sovjetik. 
Objektivi final sovjetik për vendin 
varet nëse Moska zbaton planet 
për Federatën Ballkanike ose atë 
sllave të jugut, por efektet do të jenë 
të njëjta.

Federata Ballkanike
Në rast të krijimit të një Federate 

Ballkanike, Shqipëria do të përfshi-
het në të ose si pjesë e Jugosllavisë 
ose si anëtare e veçantë bashkë me 
Jugosllavinë, Bullgarinë e ndoshta 
Maqedoninë. Një faktor deçiziv do 
të jetë qëndrimi i BRSS ndaj OKB 
kur të lindë federata, e cila do të 
jetë një tjetër faktor për ruajtjen e 
dominimit sovjetik në Shqipëri. Para 
afrimit me Jugosllavinë në kuadër të 
përpjekjes komuniste, dy fqinjët nuk 
kanë pasur marrëdhënie të mira, 
kryesisht prej çështjes së Kosovës 
me shqiptarë etnikë në kufi me 
veriun e Shqipërisë, por Shqipëria 
ka hequr dorë nga pretendimet në 
këmbim të miqësisë dhe ndihmës 
së Titos. Tashmë Shqipëria dhe Ju-
gosllavia kanë nënshkruar paktin 
gjithëpërfshirës ekonomik, një pro-
tokoll për rihapjen e trafikut kufitar, 
një traktat miqësie dhe asistence 
reciproke, marrëveshjen e aviacionit 
civil, dhe siç raportohet një marrëve-

shje sekrete ushtarake. Me gjithë 
ankesat e shpeshta publike të Hox-
hës për ruajtjen e pavarësisë së ven-
dit, marrëveshjet me Jugosllavinë, 
veçanërisht ajo ekonomike, ishin 
një përfshirje de fakto e Shqipërisë 
në Federatën Jugosllave. Natyra e 
saktë e marrëdhënies së ardhshme 
shqiptaro-jugosllave do të varet nga 
formimi i Federatës Ballkanike, por 
deri atëherë Shqipëria do të lejohet 
të ruajë një aparencë prej pavarësie 
me shpresën që të pranohet në OKB. 
Ndërsa faktorët e marrëdhënies mes 
Shqipërisë dhe Greqisë janë preten-
dimet territoriale të kësaj të fundit 
për jugun e Shqipërisë, akuzat për 
keqtrajtimin e çamëve, ndihma e 
supozuar e shqiptarëve për italianët 
gjatë luftës italo-greke, mbështetja 
shqiptare ndaj guerilasve komunistë 
grekë, apo ndoshta dhe zemërimi 
shqiptar për pronësinë greke të 
ishullit të Korfuzit. Greqia është 
ende në gjendje lufte me Shqipërinë. 
Territori shqiptar i pretenduar nga 
grekët kalon nga Vlora deri në 
Pogradec në liqenin e Ohrit dhe 
ka një popullatë totale prej 290 
000 njerëz. Grekët citojnë faktorë 
etnikë, historikë e strategjike, duke 
e kërkuar zonën për “çështje drejtë-
sie” për rolin e saj në Luftën e Dytë 
Botërore. Etnikisht pretendimi i saj 
nuk justifikohet pasi bazohet në 
supozimin e gabuar se të gjithë kris-
tianët ortodoksë të zonës (100 deri 

në 130 mijë) janë grekë. Një komi-
sion i Kombeve të Bashkuara që ka 
vizituar zonën në vitet 1921-1923 
ka prodhuar të dhëna të paanshme 
duke numëruar 16 000 minoritarë 
grekë. Në një census shqiptar në 
1945 kjo shifër ishte rritur në 35 
000 ose rreth 12 % e popullsisë 
së zonës. Pretendimet e të dyja 
vendeve bazohen në interpretime 
të kundërta të eventeve historike 
në epokën e mesme kur dy vendet 
ishin në Perandorinë Bizantine. Au-
toritete të paanshme janë dakord se 
do të ishte e pamundur të zbërtheje 
origjinën e shumicës së banorëve 
të zonës, raca, kultura dhe feja e të 
cilëve është ndërthurur shumë herë 
gjatë shekujve. Për më tepër provat 
nuk mbështesin as akuzat greke se 
minoriteti grek në jug të Shqipërisë 
persekutohet nga qeveria e Hoxhës, 
pasi nga zona ka përfaqësues në 
kabinet, në poste civile e ushtarake, 
më shumë nga sa i takon përqindjes 
së saj. Mbështetja e Shqipërisë në 
stërvitje, furnizime dhe strehim për 
guerilasit grekë është e njëjtë me 
atë të Jugosllavisë e Bullgarisë. In-
cidentet kufitare që vijnë si rezultat 
i këtij aktiviteti janë të shpeshta dhe 
zakonisht shpjegohen në shtypin 
shqiptar si provokime të Greqisë në 
lidhje me pretendimet e saj fiktive 
për Epirin e Veriut, por një komision 
i OKB provoi se pretendimet greke 
ishin të vlefshme.

Korfuzi
Shqipëria ka shtuar kohët e 

fundit interesin mbi ishullin grek të 
Korfuzit, i cili është i vendosur në 
mënyrë strategjike përballë kepit 
jugor të Shqipërisë dhe komandon 
hyrjen në ngushticën e Otrantos. Për 
arsye të vlerës ushtarake të Korfuzit 
regjimi i Hoxhës mund të ndjekë një 
fushatë propagande për të tentuar 
ndarjen e Korfuzit nga kontrolli grek. 
Dëmtimi i dy luftanijeve britanike nga 
minat detare në kanalin e Korfuzit 
tregon për rëndësinë që Shqipëria i 
jep kësaj zone. Prej disa vitesh kanali 
njihet si zonë ujërash ndërkombëtare 
dhe Shqipëria ka rrezikuar sanksione 
botërore në tentativat për të pre-
tenduar kontroll mbi të. Armiqësia 
e Shqipërisë ndaj Perëndimit vjen 
kryesisht nga përçmimi i udhëheqësit 
Hoxha ndaj kapitalizmit, si dhe nga 
frika se prezenca e përfaqësuesve të 
SHBA dhe Britanisë do të përforconte 
opozicionin ndaj regjimit të Hoxhës. 
Çështja është përkeqësuar nga opo-
zicioni i Perëndimit për anëtarësimin 
e vendit në OKB. Shtetet e Bashkuara 
kanë interes në mbështetjen e kauzës 
shqiptare, por marrëdhëniet me të 
janë përkeqësuar që prej Luftës II 
Botërore duke kulminuar në tërheq-
jen e ambasadës amerikane nga 
Tirana në 1946. Një faktor imitues 
mes dy vendeve është refuzimi i 
Shqipërisë në pranimin e traktateve 
të nënshkruara para luftës. Hoxha 
ka pranuar vlefshmërinë e traktateve 
multilaterale, por jo ato bilaterale me 
SHBA, edhe pse kjo e fundit ka ofruar 
riekzaminimin e tyre pas rinisjes së 
marrëdhënieve. Pas tërheqjes së mi-
sionit amerikan, Shqipëria ka inten-
sifikuar propagandën anti-amerikane 
duke akuzuar padrejtësisht anëtarët e 
stafit të ambasadës për sabotime dhe 
organizimi të njerëzve kundër qever-
isë. Shqiptarë të akuzuar për marrje 
parash dhe urdhrash nga SHBA janë 
gjykuar dhe ekzekutuar. Ndërsa ata 
që kanë qytetari amerikane nuk 
janë lejuar të largohen nga vendi. 
Edhe Britania ka mbështetur përp-
jekjet e pavarësisë së Shqipërisë dhe 
anëtarësimin në Ligën e Kombeve 
(OKB) që pas Luftës I Botërore. 
Britania ka marrë pjesë në trajnimin 
e xhandarmërisë së para-luftës dhe 
marrëdhëniet mes dy vendeve ishin 
të sjellshme deri në ardhjen e regjimit 
aktual, i cili e ka trajtuar me armiqësi. 
Britania ka tërhequr misionin e saj 
diplomatik nga Shqipëria në prill 
1946 pas incidentit me dy luftanijet 
e saj në kanalin e Korfuzit. Preten-
dimi britanik për përgjegjësinë e 
Shqipërisë për minat detare ka kaluar 
në Gjykatën Botërore dhe nëse Hoxha 
nuk mbështet vendimin e saj, që pritet 
të jetë në favor të britanikëve, çështja 
do të kalojë në Këshillin e Sigurimit. 
Në lidhje me Italinë, qeveria Hoxha 
nuk ka bërë përpjekje për rinisjen 
e lidhjeve, megjithë varësinë ekono-
mike e politike ndaj saj në kohën 
e para-luftës. Të gjitha ish-pronat 
italiane janë sekuestruar tashmë nga 
qeveria dhe shumë shtetas italianë në 
Shqipëria janë larguar me forcë.
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SHBA shton presionet, Pompeo letër 
Kurtit, thirrje të heqë taksën ndaj Serbisë

Kume dhe Vishaj: Nano u detyrua të qeveriste 6 muaj pa ministraSekretari Amerikan i Shtetit shton angazhimet 

Sonila Elezi

Shtetet e Bashkuara të Amer-
ikës kanë shtuar presio-
net ndaj Kryeministrit të 
Kosovës Albin Kurti që të 

heqë sa më parë taksën ndaj Serbisë. 
Ditën e djeshme Sekretari Amerikan 
i Shtetit Mike Pompeo i ka dërguar 
një letër Albin Kurtit ku i bën thirrje 
tërheqjes sa më shpejt të sanksioneve 
ndaj Serbisë. “Heqja e tarifave në 
mallrat e Serbisë dhe Bosnje-Her-
cegovinës do të jetë e rëndësishme 
për kthimin e palëve në tavolinën 
negociuese. Ne shpresojmë dhe pres-
im që ju do ta bëni këtë gjë prioritet 
dhe do të përfitoni nga momentumi 
i krijuar pas dy letrave të qëllimit 
për të krijuar lidhje ajrore dhe hek-
urudhore në mes të Prishtinës dhe 
Beogradit”, ka shkruar Pompeo. Më 
lart përfaqësuesi i Shteteve të Amer-
ikës i është referuar marrëveshjes së 
nënshkruar nga përfaqësuesit e të dy 
shteteve mbi Hekurudhën dhe linjën 
ajrore. Më 27 janar, ekipet teknike 
të Kosovës dhe Serbisë, zhvilluan 
një takim në Berlin për të rihapur 
linjën hekurudhore ndërmjet tyre, 
me ndërmjetësimin ambasadorit 
amerikan, Richard Grenell, i dër-
guar i presidentit Donald Trump për 
bisedimet e paqes ndërmjet Kosovës 
dhe Serbisë. Pompeo duket është 
shprehur se tashmë është koha e 
përshtatshme për normalizimin e 
marrëdhënieve midis dy shteteve. 
“Tani është koha që të realizoni 
marrëdhënie normale me Serbinë, që 
kanë qendër njohjen e ndërsjellë, dhe 
e cila është thelbësore për integrimin 
e plotë ndërkombëtar të Kosovës. 
Shtetet e Bashkuara do të qëndrojnë 

OKB, miratohet rezoluta 
për armëpushimin në Libi

Konferenca e Mynihut, 
Kurti fton në takim Thaçin

Këshilli i Sigurimit i Kombeve 
të Bashkuara ka miratuar një 
rezolutë duke bërë thirrje për 
“armëpushim afatgjatë” në Libi, 
ndonëse Rusia ka abstenuar 
votimin, pas kundërshtimeve që 
ka pasur në hartimin e doku-
mentit. Rezoluta, që është hartuar 
nga Britania, është miratuar më 
12 shkurt nga 14 pjesëtarë tjerë 
të Këshillit të Sigurimit, pas disa 
javëve të debatit. Aty është thek-
suar “nevoja për armëpushim 
afatgjatë në Libi sa më shpejt, pa 
parakushte” dhe është shprehur 
“shqetësimi për rritjen e përfshirjes 

së mercenarëve në Libi”. Rusia 
ka kërkuar që termi “mercenarë” 
të zëvendësohet me “luftëtarë 
të jashtëm terroristë”. Moska, e 
cila mbështet gjeneralin, Khalifa 
Haftar, është akuzuar nga ek-
spertët e OKB-së se po ndihmon 
kontraktorët ushtarakë rusë që 
luftojnë për Ushtrinë Kombëtare 
të Libisë në krye ne Haftarin. 
Përveç Rusisë, gjenerali Haftar 
gëzon mbështetjen edhe të Emir-
ateve të Bashkuara Arabe dhe 
Egjiptit. Rusia mbështet Haftarin 
për dallim nga OKB-ja që përkrah 
Qeverinë me bazë në Tripoli.

Kryeministri i Kosovës, Albin 
Kurti, përmes një letre, ka kërkuar 
takim me presidentin Hashim 
Thaçi, për të harmonizuar qën-
drimet rreth politikës së jashtme, 
para konferencës së sigurisë në 
Mynih të Gjermanisë. Në letër, 
Kurti i ka thënë Thaçit se "politika 
e jashtme është ajo që duhet të 
na bashkojë". Por, në anën tjetër, 
Zyra e Presidentit, ka njoftuar 
se Thaçi ka udhëtuar sot për në 
Gjermani, ku do të marrë pjesë 
në Konferencën e Sigurisë së 
Munihut. Thaçi në një intervistë 
të ditës së djeshme tha se është i 

fokusuar në ruajtjen e interesimit 
të SHBA për Kosovën dhe stabil-
ititetin në Ballkan. “Këtë vit do 
të fokusohem në nevojën për të 
ruajtur interesimin dhe vëmend-
jen e SHBA-së, por edhe të BE-së 
dhe vendeve anëtare të saj në 
Kosovë dhe paqen e stabilitetin 
në tërë Ballkanin Perëndimor. 
Është shumë e rëndësishme që 
të punojmë në tejkalimin e kësaj 
pike kur marrëdhënia jonë me 
BE-në është lënduar për shkak 
të vonesës në marrjen e vendimit 
për liberalizimin e vizave për qyte-
tarët e Kosovës”, ka thënë Thaçi.

Republika Srpska do të lërë 
Bosje-Hercegovinën

Anëtari i Presidencës serbe 
Milorad Dodik beson se Bosnja 
dhe Hercegovina nuk do të ek-
zistojë pranverën e ardhshme. 
Ai gjithashtu tha se Republika 
Srpska është futur në një rrugë 
pa kthim për shkëputjen nga 
Bosnje-Hercegovina. “Ne do 
ta bëjmë këtë dhe nuk do të 
ndalemi nga SHBA ose dikush 
tjetër, sepse besojmë se Mar-
rëveshja e Dejtonit është thyer, 
kryesisht nga ndërhyrja e një 
faktori ndërkombëtar”, u tha 
Dodik gazetarëve në Sarajevë. 
Po kështu deklaroi se koha do 

të tregojë se sa serioze është Re-
publika Srpska në këtë drejtim, 
duke deklaruar se Srpska ka 
një zgjedhje midis dy opsioneve, 
njëra prej të cilave është të lejojë 
që ajo të zhduket në heshtje 
dhe të shkatërrohet përmes një 
pakete “vdekjeprurëse” të bërë 
nga bashkësia ndërkombëtare 
dhe Partitë e boshnjakëve në 
Sarajevë. Dodik theksoi se as 
ai dhe askush tjetër nuk kanë 
të drejtë të lënë pas dore faktin 
se 29.000 njerëz dhanë jetën e 
tyre për Republikën Srpska dhe 
lirinë e qytetarëve të saj.

SHBA heton 
Harvard dhe Yale

Gripi shkakton 
viktimën e parë

Prokurori i Përgjithshëm 
amerikan do të 

dëshmojë në Kongres
William Barr, kreu i Departa-

mentit të Drejtësisë pritet të dësh-
mojë në mars përpara Komisionit 
Juridik të Dhomës së Përfaqësuesve 
muajin që vjen, mes kërkesave të 
ligjvënësve për një hetim rreth ndi-
kimit të presidentit Donald Trump 
mbi Departamentin që ai drejton dhe 
sistemin e drejtësisë penale në vend. 
Lajmi për paraqitjen e zotit Barr u 
njoftua në të njëjtën ditë që presidenti 
vlerësoi zotin Barr për ndërhyrjen në 
çështjen kundër Roger Stone.

Vetëm të mërkurën u regjistruan 242 vdekje 
në provincën Hubei në Kinë duke e bërë kështu 13 
shkurtin, ditën me më shumë vdekje, që nga dita e 
parë e përhapjes së virusit. Gjithashtu ka pasur një 
rritje shumë të madhe të rasteve të reja me Civid-19, 
duke kapur shifrën e 14.840. Deri të mërkurën gjendja 
në Hubei shfaqej e normalizuar disi, por rastet e reja 
e çuan numrin e të vdekurve në rang vendi në 1.350 
ndërsa të të prekurve në rang kombëtar në pothuajse 
60.000. Ndërkohë Japonia ka raportuar rastin e parë 
të vdekjes nga Koronavirusi, e një të moshuare rreth 
të 80 që nuk kishte asnjë lidhje direkte me Kinën apo 
anijen “The Diamond Princess” të ankoruar në brigjet 
e Japonisë. Kina ka zëvendësuar zyrtarë kyç të Partisë 
Komuniste pasi gjendja nuk po njeh përmirësim.

Senati amerikan avancoi legjislacionin për të 
limituar të drejtën e Presidentit Trump për marrjen 
e veprimeve ushtarake kundër Iranit, duke hapur 
rrugën për një votim përfundimtar, përderisa tetë 
Republikanë iu bashkuan Demokratëve në këtë 
iniciativë. Rezoluta i kërkon Trump të tërheqë trupat 
amerikane të përfshira në Iran përveç rastit kur Kon-
gresi deklaron luftë ose kalon një autorizim specifik 
për përdorimin e forcave ushtarake. Trump dhe 
mbështetësit e tij kanë thënë se kjo masë do të dërgojë 
sinjal të gabuar te Irani dhe armiqtë tjerë potencialë. 
Dhoma e Përfaqësuesve, ka miratuar një rezolutë të 
ngjashme muajin e kaluar, pasi demokratët dhe disa 
republikanë janë zemëruar pas dështimit të Trumpit 
për t’i informuar ata rreth strategjisë për Iranin.

Hubei, riaktivizim i frikshëm i koronavirusit Senati avancon ligjin për kufizimin e kompetencave të Trump

afër jush për t’iu mbështetur në këtë 
proces”, tha Sekretari Amerikan. 
Pompeo ka shprehur me bindje se 
Departamenti i Shtetit do të punojë 
së bashku me të për të përparuar 
në qëllimet e përbashkëta siç janë: 
rritja ekonomike dhe sundimi i 
ligjit. Në letrën e tij ishte shprehur 
qartë edhe fakti që normalizimi i 
marrëdhënieve me Serbinë është 
një faktor thelbësor për integrimin 
e plotë ndërkombëtar të Kosovës. 
“Ne e mirëpresimin zotimin tuaj 
për ta luftuar korrupsionin derisa 
përpiqeni t’i përkrahni aspiratat 
e popullit të Kosovës, përfshirë 
dëshirën e tyre për transparencë më 
të madhe dhe mundësi ekonomike. 
Tani është koha ta kuptoni se nor-
malizimi gjithëpërfshirës i raporteve 
me Serbinë, i fokusuar në njohjen 
e dyanshme, është esencial për 
integrimin e plotë ndërkombëtar të 
Kosovës”, ka shkruar Pompeo. 

Diskutimi për taksën
Duket se amerikanët po japin 

sinjale të ndryshme më lidhje me 
vendosjen e reciprocitetit duke qenë 
se pak ditë më parë, ambasadori 
amerikan dhe njëkohësisht i dërguari 
i Shtëpisë së Bardhë për dialogun 
Kosovë- Serbi, ka bërë thirrje për heqje 
të menjëhershme të taksës 100% ndaj 
mallrave serbe dhe boshnjake, por 
është shprehur kategorik në lidhje 
me reciprocitetin. “Kosova duhet ta 
heqë taksën ndaj mallrave të Serbisë, 
pa reciprocitet. Jo vetëm ta pezullojë 
taksën, por ta heqë plotësisht atë”, 
është shprehur zëdhënësi i ambasa-
dorit amerikan Grenell. Çështja pritet 
të diskutohet edhe gjatë Konferencës 
së Sigurisë në Munih që i zhvillon 
punimet nga 14 deri më 16 shkurt në 
të cilën do të marrë pjesë Presidenti 
serb Alexander Vuçiç dhe sekretari 
Pompeo. Nga Kosova pjesëmarrës do 
të jenë Presidenti Hashim Thaçi dhe 

Kryeministri Albin Kurti. Vuçiç madje 
është shprehur për mediat serbe se 
do të jenë në disa panele takimi së 
bashku me Kurtin, kohë në të cilën 
do të shohë se si do të jetë reagimi 
i Kryeministrit të ri të Kosovës, çka 
mund të përcaktojë më vonë edhe qën-
drimin që do të mbahet në bisedimet e 
mundshme të dy shteteve. Beogradi ka 
kushtëzuar vazhdimin e bisedimeve 
për normalizim marrëdhëniesh me 
Kosovës me heqjen e taksës, por duke 
mos pranuar reciprocitet. Ndërkohë që 
zyra për marrëdhënien me publikun 
e Kryeministrit Kurti ka lajmëruar 
mediat mbi letrën e Pompeit, duke e 
konsideruar thjesht si një letër urimi 
për krijimin e qeverisë së re dhe nuk 
kishte përmendur askund kërkesën e 
Sekretarit të Shtetit për heqjen e tarifës.

Shtetet e Bashkuara kanë 
nisur hetime për pranim të fondeve 
të huaja për Universitetet Harvard 
dhe Yale. Dyshohet se fondet janë 
pranuar nga Arabia Saudite dhe 
Kina. Departamenti amerikan 
për Edukim ka thënë se këto in-
stitucione nuk kanë raportuar në 
hollësi për qindra miliona dollarë 
të marra si dhurata të huaja. Sipas 
ligjit amerikan, universiteteve u 
kërkohet të raportojnë të gjitha 
dhuratat e marra nga burime të 
huaja që tejkalojnë shumën e 
250,000 dollarëve.

Gripi ka shkaktuar viktimën 
e parë për vitin 2020 në Maqedon-
inë e Veriut. Viktima është një 14 
vjeçare e cila ka ndërruar jetë në 
Klinikën e Fëmijëve në Shkup. 
Sipas Gordana Kuzmanovska, 
epidemiologe, vajza ka pasur 
paraprakisht një sëmundje tjetër. 
Kuzmanovska tha se kanë qenë 
6,614 raste gripi të regjistruara në 
vend javën e kaluar, një rritje prej 
27.9 për qind krahasuar me një 
javë më parë kur ishin regjistruar 
2,825 raste.

Heqja e tarifave në 
mallrat e Serbisë dhe 
Bosnje-Hercegovinës 
do të jetë e rëndë-
sishme për kthimin e 
palëve në tavolinën ne-
gociuese. Ne shpreso-
jmë dhe presim që ju 
do ta bëni këtë gjë 
prioritet dhe do të përfi-
toni nga momentumi i 
krijuar pas dy letrave të 
qëllimit për të krijuar 
lidhje ajrore...
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“Dy të dyshuarit, si subjekt i 
Ligjit Special, duhet t’u përgjig-

jen me shkrim, brenda 48 orësh, të 
gjitha pyetjeve të OFL-së. Më pas, 
përgjigjet e marra do t’i dërgohen 
SPAK-ut, për veprime të mëtejshme. 
Po në përmbushje të detyrave të 
përcaktuara në Aktin Normativ...

Kume dhe Vishaj: Nano u detyrua të qeveriste 6 muaj pa ministraJa e shkuara e Pajtim Serjanit, i akuzuar për gjobëvënie

Zbardhet konflikti në Shkodër, 
polumbarët gjejnë në Bunë pistoletën

Policia e Shkodrës zbardh ngjarjen e ndodhur mesditën 
e së mërkurës, ku u qëllua me armë zjarri dhe u dëmtua një 
person. Nga hetimet intensive u bë identifikimi dhe shpallja në 
kërkim e autorëve të dyshuar, Gledis Ustabeqiri, 26 vjeç, banues 
në Shkodër dhe Hygert Muçaj, 24 vjeç, banues në Shkodër. Dy 
të rinjtë, rreth orës 13:50 të 12 shkurtit, në vendin e quajtur “Par-
rucë”, lagjja “Qemal Stafa”, Shkodër, duke udhëtuar me mjetin 
tip “Benz”, janë konfliktuar për motive të dobëta me Taulant 
Ahmetin, 32 vjeç, banues në Shkodër. Këtë të fundit, Muçaj e 
ka goditur me sende të forta në pjesën e kokës duke i shkak-
tuar dëmtime të lehta, Ustabeqiri ka qëlluar me armë zjarri në 
ajër dhe më pas janë larguar. Në vendin e ngjarjes u gjet dhe u 
sekuestrua në cilësinë e provës materiale një gëzhojë pistolete. 
Gjithashtu, pas kërkimeve intensive në lumin Buna, nga Njësia 
Polumbare e repartit RENEA u gjet dhe u sekuestrua pistoleta 
me të cilën kanë qëlluar shtetasit e lartpërmendur. 

Italianit që iu sekuestrua pasuria,
i pandehur për një sasi hashashi
Zbardhen detaje te reja lidhur me sekuestrimin e pasurisë 

së mafiozit italian nga Bari, Giovanni Di Casimo. Njeriu që është 
proceduar nga drejtësia italiane për trafik droge, rrëmbim persona 
dhe mbajtje pa leje të armëve luftarake, rezulton të jetë aktualisht i 
pandehur në Prokurorinë e Durrësit. Barezi Di Casimo, akuzohet 
për “Mbajtje dhe tregtim të lëndëve narkotike”, pasi në sasia droge 
i është kapur nga forcat RENEA menjëherë sapo ato kanë hyrë 
në banesën e tij për ta arrestuar në Durrës. Giovanni Di Cosimo 
sapo ka parë forcat e policisë, ka hapur dritaren dhe ka hedhur 
një pako me kanabis. Pas peshimit të drogës rezultoi se ishte 
367.5 gram hashash. Momentalisht për këtë sasi droge italiani 
Di Casimo, është në proces gjyqësor në Gjykatën e Durrësit, 
ndërkohë në muajin Mars 2019, gjykata e këtij qyteti ka mirat-
uar ekstradimin e tij në Itali. Dy ditë më parë SPAK sekuestroi 
fabrikën, disa automjete, llogari bankare si dhe mijëra m2 tokë.

Lezhë, digjet makina e 41-vjeçarit, 
policia arreston autorin

Policia e Lezhës ka zbardhur djegien e makinës së 
41-vjeçarit me inicialet E. D., ditën e djeshme në Shëngjin. Në 
një reagim për mediat bëhet me dije se është zbuluar autori 
i dyshuar dhe është shoqëruar në ambientet e Komisariatit. 
Më tej mësohet se akuzohet një 19-vjeçar si zjarrvënës, ndaj 
të cilit është ngritur akuzë zyrtare dhe materialet janë dërguar 
në prokurori për hetime të mëtejshme. “Sot, rreth orës 13:05, 
në Shëngjin , Lezhë është djegur mjeti tip “Benz” në pronësi të 
shtetasit E. D.,41 vjeç, banues në Lezhë. Shërbimet e Policisë 
kanë identifikuar dhe shoqëruar në Komisariat për veprime 
të mëtejshme, shtetasin me inicialet M. P., 19 vjeç, banues në 
Shëngjin, si autori i dyshuar i zjarrëvënies së automjetit. Grupi 
hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e 
plotë të rrethanave të ngjarjes”, shkruhet në njoftimin e Policisë. 
Ndaj të riut rëndon akuza “Shkatërrimi i pronës me zjarr”.

Elvis MYRTA

Operacioni Forca e 
Ligjit kërkon që të 
deklarojnë pasur-
inë Pajtim Serjani 

dhe një person tjetër me 
precedent penal. Në një ko-
munikim për mediat ditën e 
sotme, u bë me dije se OFL 
i ka dërguar kërkesë për 
vetëdeklarim të pasurisë Org-
est Jahelezit, banues në Ti-
ranë, i dënuar nga Gjykata e 
Shkallës së Parë për Krimet e 
Rënda Tiranë, për veprën pe-
nale “Trafikim i narkotikëve, 
në bashkëpunim”. Orges 
Jahelezi, i njohur ndryshe si 
Artan Elezi, me pseudonimin 
“Nita”, nga Tirana, është i ar-
restuar si pjesë e të dyshuarve, 
pas zbulimit të laboratorit të 
heroinës në Has. Gjithashtu i 
është dërguar formulari për 
të provuar pasurinë, mikut 
të Emiljano Shullazit. Bëhet 
fjalë për Pajtim Serjanin, 
banues në Tiranë, pasi Gjyka-
ta e Rrethit Gjyqësor Tiranë e 
ka dënuar për veprën penale 
“Shtrëngimi me anë të kanos-
jes ose dhunës për dhënien e 
pasurisë”. Dy të dyshuarit, si 
subjekt i Ligjit Special, duhet 
t’u përgjigjen me shkrim, 
brenda 48 orësh, të gjitha 
pyetjeve të OFL-së. Më pas, 
përgjigjet e marra do t’i dërg-
ohen SPAK-ut, për veprime të 
mëtejshme. Po në përmbushje 
të detyrave të përcaktuara në 
Aktin Normativ, OFL vijon 
veprimet e pandërprera, në 
bashkëpunim të ngushtë me 
Drejtoritë Vendore të Policisë 
në qarqe, duke kryer vepri-
meve komplekse, për të evi-
dentuar dhe dërguar në SPAK 
të gjithë personat që janë sub-
jekt i Ligjit Special. Kujtojmë 
se SPAK i ka kthyer policisë 
për plotësim me dokumente 
dy dosjet e para të operacionit 
anti-KÇK, ndërkohë që numri 
i procedimeve në verifikim ka 
shkuar në 15. Momentalisht 
janë 13 raste në verifikim 
nga prokurorët e SPAK të 

sjella nga Operacioni Forca e 
Ligjit, ndërkohë që dy dosje, 
një prej të cilave ajo e Lulzim 
Berishës, prokuroria ia ka 
kthyer policisë për plotësim 
me dokumente shtesë.
Kush është Pajtim Serjani

Pajtim Serjani është një 
emër i njohur për policinë 
dhe drejtësinë e vendit për 
disa ngjarje që kanë ndodhur 
në kryeqytet gjatë viteve të 
fundit. Kujtojmë se rreth 7 
vite më parë ai i shpëtoi një 
atentati. Katër plumba janë 
hedhur në drejtim të Serjanit 
në prill të vitit 2012, por ato 
goditën vetëm makinën duke 
mos e lënduar të riun. Pajtim 

Serjani është person i njohur 
për policinë, pasi mbrëmjen 
e 29 dhjetorit 2009, bashkë 
me tre shokë të tij, ish-fut-
bollistin Alban Rexha që 
njihet dhe me nofkën “Ujku” 
dhe ish-pjesëmarrës në re-
ality show “Kafazi i Artë”, 
si dhe Enea Gega e Shamet 
Mejdani, ndërsa udhëtonin 
me një mjet tip Benz me 
targa të huaja, u akuzuan se 
nuk iu bindën urdhrit për të 
ndaluar në postbllok policor 
te rruga “Irfan Tomini”. Sipas 
Prokurorisë, të rinjtë, 200 
metra më tutje postbllokut 
kanë dalë nga makina dhe 
kanë qëlluar në drejtim të 

Efektivi i FNSH i dehur në makinë, përfundon në 
oborrin e një shtëpie, plagos me armë pronarin

Një ngjarje e rëndë u shënua në Fier, ku 
një efektiv i Forcës së Ndërhyrjes së Shpejtë 
plagosi me armën e shërbimit një 70-vjeçar. 
Polici Paulin Shpani ishte në gjendje të dehur, 
kur duke drejtuar makinën u përplas në obor-
rin e Soni Meços, të cilin më pas e qëlloi me 
pistoletë. Një 70-vjeçar u plagos me armën e 
shërbimit nga një efektiv i Forcës së Ndërhyrjes 
së Shpejtë në Fier. Ngjarja ndodhi në orët e para 
të mëngjesit pranë banesës së Soni Meços në 
lagjen Sheq i Madh. Efektivi i FNSH, Paulin 
Shpani, po ngiste në gjendje të dehur mjetin e 

tij, kur në këtë pikë ka humbur kontrollin dhe 
ka përfunduar brenda oborrit të familjes Meço! 
Aty ka dëmtuar gardhin rrethues dhe makinën 
e parkuar, siç tregojnë këto pamje. Aksidenti u 
pasua me një debat dhe ofendime nga efektivi i 
dehur në drejtim të 70-vjeçarit siç tregon bash-
këshortja e tij. Dhe në konflikt e sipër polici ka 
nxjerrë armën e shërbimit e ka qëlluar në dorë. 
41-vjeçari Paulin Shpani më pas është sho-
qëruar në Polici për sqarimin e ngjarjes, ndërsa 
70-vjeçari i plagosur ka marrë ndihmën e parë 
dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Ndërkohë 

një këmbësor humbi jetën dhe një tjetër mbeti 
i plagosur rëndë pasi u përplasën nga makinat 
në Tapizë të Fushë-Krujës dhe Durrës. Gruaja e 
Soni Meços, i cili u plagos lehtë nga një efektiv 
i FNSH pas aksidentit ka treguar si ka ndodhur 
ngjarja. Për mediat, Dhimitri Meço rrëfen se 
konflikti nisi për shkak se makina e policit kishte 
hyrë në oborrin e banesës, duke i dëmtuar mak-
inën e tyre. Më pas ka nisur edhe konflikti. Edhe 
pse e ndrojtur dhe e rezervuar, gruaja thotë se 
policie qëlloi me armën e shërbimit. “Ne ishim 
në gjumë në atë kohë. Dëgjuam një zhurmë dhe 

punonjësve të policisë. Pas 
këtij incidenti që raportoi 
policia, u ndaluan Serjani, 
Gega dhe Mejdani kurse Rex-
ha pak ditë më pas u paraqit 
me dëshirën e tij në Proku-
rori. Para hetuesve, Rexha ka 
mohuar kategorikisht të ketë 
qëlluar ndaj ndonjë punonjësi 
policie. Ai ka pranuar akuzën 
e armëmbajtjes pa leje. Në 
procesin gjyqësor, Serjani u 
dënua me një vit heqje lirie. 
Pas kësaj akuze, Pajtim Ser-
jani, një nga katër të rinjtë 
që u përplasën me policinë 
depozitoi në Prokurorinë e Ti-
ranës një kallëzim penal ndaj 
dy inspektorëve të Komisar-
iatit nr.2 të policisë, Alfons 
Gjoni dhe Klodian Basha. Ai 
kërkon nisjen e hetimeve për 
dy policët për ushtrim “tor-
ture”. Në dosjen e dorëzuar 
pranë organit të akuzës, 
veç të tjerash ndodhej dhe 
një akt-ekspertim i mjekëve 
ligjorë, ku konstatohen shen-
jat e dhunës në trupin e 
të akuzuarit, për “Vrasje e 
mbetur në tentativë” ndaj 
punonjësve të policisë. Në 
akt-ekspertim konstatohej se 
shenjat në trupin e të arrestu-
arit ishin shkaktuar për shkak 
të goditjes me mjete të forta.

OFL kërkesë mikut të Emiljano Shullazit 
dhe të arrestuarit për laboratorin e drogës 

në Has për të justifikuar pasurinë

dolëm poshtë. Në kohën që burri pa makinën 
tonë që e kishte dëmtuar, i foli burri. Ai filloi të 
shante. Makina e tij u mor me karotrec. Këtu 
gjithmonë bëhen aksidente, është makina e tretë 
që na hyn në shtëpi. E shkrepi armën, por me 
qëllim pa qëllim nuk e di. Policia na tha që ishte 
dehur”, tha bashkëshortja e 70-vjeçarit. Ndërsa 
vëllai i tij thotë se kjo pjesë e rrugës është shumë 
e rrezikshme. “Këtu është komplet i rrezikshëm. 
Këtu edhe të zbatosh rregullat e qarkullimit 
është i rrezikshëm, jo më të ecësh natën. Është 
për të rritur numrin e vdekjeve”, tha vëllai. Pas 
denoncimit të bërë në polici nga i zoti i shtëpisë, 
i cili pësoi dëmtime në dorë, Shërbimi për Çësht-
jet e Brendshme dhe Ankesat bëri arrestimin e 
efektivit të FNSH, në orët e para të mëngjesit 
të sotëm. Lidhur me këtë ngjarje për të hedhur 
dritë mbi rrethanat e saj, hetimet janë në vijim.
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Grupi hetimor, pas gjet-
jes së plasmasit të gjako-
sur e ka dërguar atë me urgjencë 
në laboratorin e kriminalistikës 
për të mësuar nëse është gjaku 
i Prengës apo jo. Ndërkohë poli-
cia ka marrë masat dhe ka rreth-
uar një perimetër prej 500 m2...

k r o n i k e

Elvis MYRTA

Kur ka kaluar gati një 
muaj nga rrëmbimi 
dhe zhdukja e Jan 
Prengës, grupi heti-

mor ka ringjallur shpresat për 
gjetjen e trupit të 49-vjeçarit. 
Mësohet se grupet e kërkimit 
kanë gjetur një plastmas me 
njolla gjaku 1 kilometër larg 
kompleksit “Golden”. Ekspertët 
e policisë besojnë se plastmasi 
mund të jetë përdorur për të 
mbështjellë trupin e Prengës. 
Por një përgjigje për këtë pritet 
ta japin analizat e njollave të 
gjakut. Grupi hetimor pas gjet-
jes së plastmasit të gjakosur e 
ka dërguar atë me urgjencë në 
laboratorin e kriminalistikës 
për të mësuar nëse është gjaku 
i Prengës apo jo. Ndërkohë 
policia ka marrë masat dhe 
ka rrethuar një perimetër prej 
500 m2 dhe nëse laboratori 
sjell përgjigje se gjaku i përket 
Prengës, do të bëhet një kon-
troll i imtësishëm në zonë për 
gjetjen e trupit, e cila do të jetë 
një provë e fortë për personat 
e akuzuar dhe arrestuar si au-
torë të kësaj ngjarjeje të rëndë. 
Burime nga policore bëjnë 
me dije se dyshohet se trupi 
është groposur në këtë zonë, 
pasi u nxor nga kompleksi i 
Altin Hajrit, që është ende në 
kërkim. Momentin e nxjerrjes, 
prokuroria e ka dokumentuar 
me anë të disa pamjeve të 
kamerave të sigurisë, të cilat 
gazeta “SOT” i disponon. Këto 
foto janë marrë nga kamerat 
që gjenden në bodrumin e 
kompleksit Golden. Ato trego-
jnë 5 persona që mbërrijnë 
me një makinë të bardhë tip 
Range Rover, e nxjerrin trupin 
e Jan Prengës që aty dhe e 
fusin në një furgon të bardhë, 
i cili largohet nga kompleksi. 
Autorët ishin të maskuar, por 
kur nisin të fshijnë gjurmët i 
heqin maskat dhe rrobat, të 
cilat i fusin në disa qese të zeza. 

Prokuroria dyshon se rrëmbi-
mi i Prengës ka ndodhur pas 
prishjes së pazareve të drogës 
në Angli mes vëllait të viktimës 
dhe disa personave të tjerë. Në 
dëshminë e dhënë nga njëri 
prej vëllezërve të Jan Prengës 
në prokurori përmendet emrin 
i Dritan Rexhepit, si urdhërues 
i pengmarrjes. Sakaq Proku-
roria i ka vendosur sekuestro 
preventive resortit “Golden” në 
Shijak ku u dërgua Jan Prenga 
pasi u mor peng mesditën e 17 
janarit 2020.

Hetimet
Sipas hetimeve të deritan-

ishme të policisë dhe proku-
rorisë, bëhet me dije se Jan 
Prenga hyri i gjallë në resortin 
“Golden” në Xhafzotaj të Shija-
kut, ku si pasojë e torturave dhe 
dhunës së ushtruar, dyshohet 
se ka gjetur vdekjen. Kështu 
rrëmbyesit e tij, e kanë nxjerrë 
më tej të mbështjellë me qese 
të zeza, pasi e kishin zhveshur, 
teksa rrobat mendohet se ia 
kanë djegur dhe nën akuzën 
e fshehjes së provave, është i 
dyshuari i arrestuar gjatë së 
martës, Festim Bexhdili. Nga 
hetimet e policisë janë zbuluar 
edhe urdhëruesit kryesorë të 
pengmarrjes së 49-vjeçarit. 

Bëhet fjalë për Altin Hajrin nga 
Shijaku, Dritan Rexhepin nga 
Vlora dhe M.Bajrin nga Shkod-
ra. Këta emra janë zbuluar ba-
zuar në përgjimet telefonike të 
familjarëve të Jan Prengës me 
vëllanë e tij Astritin, i cili duket 
se është bërë sebep për vrasjen 
e të vëllait. Rexhepi, rezulton se 
monitoron trafikun e kokainës 
nga Ekuadori drejt vendeve 
të Bashkimit Europian dhe si 
bashkëpunëtorë të tij janë Hajri 
dhe Bajri. Menjëherë pas rrëm-
bimit policia kë vënë në përgjim 
familjarë të Prengës, ndërsa 
gjatë telefonatave me persona 
jashtë vendit është evidentuar 

konflikti i vëllezërve me grupin 
e Shijakut. Kjo ka vënë në 
lëvizje policinë duke zbarkuar 
në resortin e vëllezërve Hajri, 
ku dyshohej se mbahej pengu. 
Autorët e rrëmbimit dhe vrasjes 
së 49-vjeçarit janë evidentuar 
dhe nga kamerat e sigurisë 
së restortit “Golden”. Hetuesit 
kanë dyshime se ata kanë 
patur rol aktiv në rrëmbimin e 
Prengës. Tre javë pas ngjarjes 
së rëndë, Prokuroria e Tiranës 
shpalli moskompetencë për 
këtë ngjarje dhe hetimet i kalu-
an Prokurorisë së Posaçme 
kundër Krimit të Organizuar 
dhe Korrupsionit.

Dokumentohet nxjerrja e trupit të viktimës nga ambientet e kompleksit

Pengmarrja dhe asgjësimi i Jan Prengës, 
shpresa për gjetjen e trupit të viktimës, policia 
gjen prova kyçe pranë kompleksit “Golden”

Kërcënoi gruan se do ta vrasë, 
policia vë në pranga 66-vjeçarin
Policia e Tiranës thotë se ka parandaluar një ngjarje të rëndë 

kriminale në familje, ku burri ka kërcënuar gruan me armë se 
do e vrasë. Efektivët e Policisë Vorë, pas njoftimit të marrë se në 
fshatin Domje, në ambientet e banesës, shtetasi S. B., po dhunonte 
psikologjikisht bashkëshorten e tij duke e kërcënuar me armë, 
menjëherë kanë shkuar në adresën e dhënë duke parandaluar 
përshkallëzimin e dhunës dhe ngjarjen e mundshme kriminale. 
Uniformat blu kanë prangosur mbrëmjen e së mërkurës shtetasin 
S. B., 66 vjeç, banues në fshatin Domje. Gjithashtu kanë sekuestru-
ar në cilësinë e provës materiale armën e zjarrit kallashnikov, me 
të cilën kërcënonte për ta vrarë bashkëshorten e tij, 63-vjeçaren 
L. B.. Ndërkohë që materialet iu referuan Prokurorisë së Tiranës, 
për veprat penale “Dhuna në familje” dhe “Armëmbajtja pa leje”, 
për të cilën parashikohet dënimi me burg deri në 7 vjet.

Aksidentoi 63-vjeçaren dy ditë më parë, 
sekuestrohet makina e moderatores

Ushtronte aktivitetin e lojërave 
të fatit, arrestohet 32-vjeçari

Një 32-vjeçar, i cili kishte kthyer lokalin në një vend ku 
luheshin baste sportive dhe lojëra fati u arrestua në Lushnje. 
Në lokalin e shtetasit me inicialet E. M., Policia sekuestroi lap-
top, celularë “Samsung”, tableta dhe printera me logo të lojëra 
të fatit të cilat ishin në funksion për to. Ndaj të riut rëndojnë 
akuzat për veprën penale “Organizimi i lotarive të palejuara”, 
pasi në ambientin e lokalit që ky shtetas menaxhonte, ushtronte 
aktivitetin e kundërligjshëm të lojërave të fatit. Gjatë arrestimit 
të tij në cilësinë e provës materiale u sekuestruan 3 laptopë 
të markës “HP”, me logo si ato të lojërave të fatit, 24 tableta të 
markës “Samsung”, me logo si ato të lojërave të fatit, 6 bileta si 
ato lojërave të fatit, me siglën “Top Game Racing” dhe 2 printerë, 
të cilët shërbenin për ushtrimin e lojërave të palejuara të fatit. 
Materialet në ngarkim të 32-vjeçarit i kaluan Prokurorisë pranë 
Gjykatës së Shkallës së Parë Lushnjë, për veprime të mëtejshme.

Policia e Tiranës ka dhënë informacion përfundimtar në lidh-
je me aksidentin e ndodhur dy ditë më parë në bulevardin “Gjergj 
Fishta”, Tiranë, ku u përfol se u shkaktua nga moderatorja Ilda 
Bejleri. Në vijim të informacionit të dhënë në lidhje me aksidentin 
e ndodhur në bulevard më 12 shkurt, ku mbeti e dëmtuar Enriketa 
Gjuzi, 63 vjeçe, konfirmohet shoqërimi i moderatores. Në vijim 
të veprimeve hetimore, në orët e mbrëmjes së të mërkurës, grupi 
hetimor ka shoqëruar dhe intervistuar në cilësinë e personit ndaj 
të cilit zhvillohen hetime, Ilda Bejlerin, 33 vjeçe. Policia Rrugore e 
Tiranës, krahas veprimeve të tjera hetimore, me qëllim sqarimin 
e rrethanave, në funksion të dokumentimit të plotë të aksidentit 
rrugor, si pasojë e të cilit ka mbetur e dëmtuar këmbësorja, ka 
sekuestruar në cilësinë e provës materiale automjetin në pronësi 
të moderatores. Sekuestrimi i mjetit u bë me qëllim këqyrjen dhe 
kryerjen e ekspertimeve të nevojshme autoteknike.

U kap me pistoletë dhe 180 mijë euro, gjykata lë në burg Vladimir Gjutën
Gjykata e Tiranës ka caktuar masën e 

sigurisë “Arrest me burg” për Vladimir Gjutën, i 
arrestuar tre ditë më parë pranë selisë rozë, me 
rreth 180 mijë euro me vete dhe me një pisto-
letë me fishekë në gojë. Avokati i Gjutës, Naim 
Gjuta në përfundim të seancës gjyqësore me 
dyer të mbyllura, tha se klienti i tij nuk kishte 
për qëllim që t’i bënte atentat kryeministrit 
Edi Rama, por po thyente disa para, të cilat i 
duheshin për të hapur një biznes në Shqipëri. 
Sa i përket shumës së madhe të lekëve që iu 
gjetën në çantën "Guçi", avokati tha se i ka 
fituar me punën në Angli. “S’ka lidhje t’i bënte 
atentat kryeministrit. Paratë i donte për t’i 
thyer sepse do hapte biznes me mallra ameri-
kane. Lekët i ka fituar nga puna në Angli. Do 
ta ankimojmë masën e sigurisë dhe hetimet 

do të zbardhin të vërtetën”, tha avokati Naim 
Gjuta. Ndërsa gjatë pyetjes në polici, Gjuta ka 
deklaruar se nuk kishte qëllim që të kryente 
atentat ndaj kryeministrit, pasi ka simpati për 
Ramën, por dhe Berishën si politikanë, siç ka 
edhe për ish-presidentin amerikan, George 
Bush”, tha avokati. Këtë deklarim Gjuta e ka 
thënë edhe gjatë seancës gjyqësore zhvilluar 
me dyer të mbyllura në dhomën penale nga 
gjyqtari Kastriot Gramshi. Gjuta u arrestua 10 
minuta para se të niste mbledhja e kryesisë së 
PS, ku i pranishëm ishte edhe kryeministri Edi 
Rama. Ishin efektivët e Gardës së Republikës, 
që arrestuan jashtë selisë së PS-së Vladimir 
Gjutën me një pistoletë me fishekë në gojë, një 
dorezë metalike dhe rreth 180 mijë euro me 
vete në një çantë firmato "Guçi"; më saktësisht 

121.100 euro, 27.500 dollarë amerikanë, 22.970 
paund anglezë dhe 664.500 lekë të reja. Po 
gjatë kontrollit të banesës, shërbimet e Policisë 
sekuestruan edhe një automjet të blinduar 
autoveturë Audi A8, me të cilën qarkullonte. Ai 
akuzohet për veprat penale “Armëmbajtje pa 
leje”, “Prodhim, mbajtje, blerje apo shitje pa leje 
e armëve të ftohta” dhe “Pastrim i produkteve 
të veprës penale ose veprimtarisë kriminale”. 
Gjuta është një emër i njohur për drejtësinë 
shqiptare, pasi më parë ka qenë arrestuar si i 
akuzuar për vendosjen e tritolit në farmacinë 
e babait të ish-ministrit të Brendshëm, Saimir 
Tahiri më 10 shkurt 2015, por që në përfundim 
të hetimeve u lirua, pasi akuzat nuk u provuan. 
Vladimir Gjuta kërcënoi ish-ministrin me një 
mesazh në numrin e tij personal në atë kohë.
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Nga Pali NITO

Fenomenet dhe ngjar-
jet e padëshiruara 
si tërmetet, zjarret, 
përmbytjet, rrëshqit-

jet e dheut, aksidentet auto-
mobilistike, krimi në familje 
e plot dukuri të tjera negative 
vazhdojnë të pasojnë pan-
dalshmërisht njëri-tjetrin 
kudo e gjithandej në vendin 
tonë e që fatkeqësisht në shumicën determin-
uese të rasteve na befasojnë e na zënë pothua-
jse gafil e krejt të papërgatitur e në mëshirë të 
fatit. Dhe së fundmi në kontinentin e largët, në 
supershtetin Kinez na u shfaq ashtu papritmas 
koronavirusi, që nuk mund të parashikohet se 
kur ose ku mund të shfaqet, gjithsesi duhet të 
menaxhohet me të gjitha masat që parashikon 
shkenca mjekësore dhe organizata Botërore 
e Shëndetësisë. Është fakt dhe duhet pranuar 
pa ekuivokë se ka edhe fatkeqësi madje jo të 
pakta, të cilat shpesh na gjejnë të papërgatitur 
e të shkujdesur që vijnë nga vetë shteti, nga 
institucionet nga njerëzit, nga specialistët, 
nga interesat për të fituar sa më shume e sa 
më shpejt të jetë e mundur edhe në dëm të 
qytetarëve e të interesit të përgjithshëm. Nuk 

Nga Bardhyl BEJKO

Vizitat e çdo kryemi-
nistri, presidenti, 
deri tek zyrtari më i 
fundit nga Kosova 

në Shqipëri dhe anasjelltas, 
është si kthim i njeriut të 
dashur në shtëpi. Historikisht, 
kështu ka qenë, e kështu do të 
jetë edhe në shekujt që do vi-
jnë, pasi është një kthim i birit 
në shtetin amë. Te ai shtet për të cilin kanë derd-
hur gjak e kanë luftuar në të njëjtën llogore, bijtë 
e Kosovës dhe Shqipërisë. Historia e largët, e 
sotmja dhe e ardhmja, do flasin për këtë dhe do 
thonë se gjithmonë vëllezërit, japin jetën për 
njëri-tjetrin, për komb e atdhe, për trojet etnike 
dhe përparimin e lartësimin e shqiptarëve, ecjen 
drejtë progresit dhe zhvillimit. Vetëm në këto vitet 
e fundit më shumë se njëherë, shqiptarët, këtej e 
andej kufirit, kanë qenë bashkë në përballimin 
e fatkeqësive të ardhura nga lufta, nga regjimet, 
po edhe fatkeqësitë natyrore. Vetëm dy muaj më 
parë, grupet e shpëtimit të Kosovës erdhën në 
kohë rekord, u vunë në një front me forcat e 
shpëtimit të Shqipërisë, duke rrezikuar jetën e 
tyre në emër të shpëtimit të vëllezërve që kishin 
mbetur nën rrënoja nga tërmeti i fuqishëm i 26 
nëntorit. Po shembujt dhe rastet janë të panumërt, 
përmendja do ishte vetëm një statistikë e panev-
ojshme. Është tradicionale që të parën vizitë të 
sapozgjedhurit në krye të ekzekutivit apo dy 
shteteve shqiptare t ì zhvillojnë në vendet respek-
tive. Kështu e kërkon edhe zakoni. Dëshmi kjo e 
fuqishme e bashkëpunimit mes dy shteteve të një 
gjuhe e një kombi. Po ashtu si mes familjarëve të 
një familjeje edhe mes liderëve dhe politikanëve 
tanë nuk kanë munguar sherret dhe keqkupti-
met, të cilat, jo një herë, janë nxitur nga qëndrime 
dhe perceptime për problematika që shikohen 
në kënde e vështrime të ndryshme nga dy anët 
e kufirit. Një nga keqkuptimet që ka sjellë për-
plasjet më të shumta gjatë kohëve të fundit pas 

Fenomeneve negative t’u paraprijmë dhe jo 
të vrapojmë pas tyre në panik e në konfuzion

Takimi me Edi Ramën, hall 
kryeministror, me të tjerët vëllazëror

na hyjnë aspak në punë justifikimet e për të 
ngushëlluar veten e të themi me papërgjegjësi 
dhe papërgjegjshmëri e të shprehemi “hë se 
kaloi” dhe se kaq ishte. Po e filloj me tërmet 
dhe pikërisht me tërmetin e 21 shtatorit që 
në fakt ishte një paralajmërim serioz. Por 
si për shtetin, institucionet, qeverinë edhe 
specialistët gjeologë dhe ata sizmologë dhe 
inxhinierët e ndërtimit paralajmërimi i 21 
shtatorit ishte një zë në shkretëtirë, nuk u 
vlerësua fare e për pasojë ai tërmet u pasua 
nga tërmeti shkatërrimtar i 26 nëntorit e për 
pasojë humbën jetën qytetarë, u plagosën 
me qindra të tjerë dhe u shkaktua një dëm 
ekonomiko-financiar prej afro 1 miliard euro, 
një dëm i konsiderueshëm ky, pasojat e të cilit 
ekonomia dhe financat tona do t’i vuajnë për 
vite dhe dekada.

Por si u gjend shteti,qeveria dhe institucio-
net përballë kësaj fatkeqësie natyrore dhe si 
vepruan?

Nuk e ekzagjeroj të them se u gjendën 
gafil, të befasuar, të papërgatitur e krejtësisht 
të zbuluar, nga forcat e emergjencës kosovare 
me ato tonat ku nuk mungoi solidariteti, spe-
cialistët profesionistë, mjetet teknike, qentë e 
përgatitur ku në sajë të punës së tyre heroike 
shpëtuan disa jetë njerëzish e që meritojnë 
një mirënjohje të thellë nga ana e vëllezërve 

asaj të marrëveshjes së supozuar dhe tradhtisë 
së Edi Ramës për ndryshimin e kufijve mes 
Serbisë e Kosovës i etiketuar, herë si nismë ra-
jonale e herë si amerikane për shkëmbim terri-
toresh dhe zhurmës pa fund e pa asnjë sens, duke 
bërë fajtor ata që në realitet nuk janë të tillë dhe 
në radhë të parë kryeministrin e Shqipërisë. 
Asnjë dokument zyrtar, asnjë prove, fakt, indicie 
nuk është ekspozuar deri sot nga ata që ngrejnë 
pretendimin se Tirana zyrtare është përfshirë në 
shitje-blerje të një trualli që në fund të fundit nuk 
është juridiksion i vet. Asnjë marrëveshje apo 
telefonatë nuk është botuar nga asnjë akuzator 
politik nga matanë e këtej kufirit për një mar-
rëveshje pas kurrizit të Kosovës. Ato që janë 
dëgjuar, janë deklarata politike. Është paradok-
sale akuza se Rama punon në interes të zbatim-
it të strategjisë së presidentit Vuçiç për t`i falur 
troje të Kosovës, pronë që nuk e zotëron dhe nuk 
ka asnjë kompetencë mbi të, duke tradhëtuar 
interesat madhore kombëtare. Kjo akuzë e një 
veprimtarie hipotetike të sajuar, keqdashëse, e 
bëjnë ata që duan të fusin në luftë dhe të shkatër-
rojnë e armiqësojnë marrëdhëniet mes qeverisë 
së Kosovës dhe Shqipërisë. Është një betejë mes 
faktorëve që llogarisin përfitimet personale. 
Është flamuri që valëvisin fatkeqësisht opozitarët 
tanë. Realiteti flet ndryshe. Nëse hiqen syzet e 
gjykimit subjektiv, shikohet në dritë të diellit e 
kundërta që duan të servirin ngatërrestarët e 
patriotët fallco. Ishte Edi Rama në vizitën e parë 
si kryeministër i Shqipërisë në mes të Beogradit, 
që deklaroi se Serbia duhet të njihte shtetin e 
pavarur të Kosovës. Të flakte tutje qëndrimet e 
lojërat nacionaliste se: “Kosova është djepi i Ser-
bisë dhe kurrë nuk do kishte njohje të Kosovës 
së pavarur”. Atëherë Rama, u prit si hero në 
Prishtinë. U vlerësua me superlativa. E vërteta 
është se nuk ka takim publik me kancelaritë e 
botës, ku kryeministri i Shqipërisë dhe çdo zyrtar 
i lartë i shtetit edhe në zbatim të Kushtetutës, të 
mos ketë folur për të drejtat e shtetit të Kosovës 
dhe njohje nga shtetet e vendet e tjera të botës 
në kërkim të konsolidimit të shtetit më të ri në 

shqiptarë. Të gjithë jemi dëshmitarë okularë 
pasi pamë me zë dhe figurë ndërhyrjet dhe 
veprimet që pasonin njëri-tjetrin. Veprimet 
ishin alarmuese, çoroditëse të rrëmujshme, 
të paqarta, konfuze kaotike ku dukej qartazi 
frika, paniku dhe pasiguria sesi duhej vepru-
ar në raste të tilla. Problematika e mangësi 
serioze u vërejtën në mungesën ose pam-
jaftueshmërinë e çadrave dimërore, në batani-
je, në medikamente mjekësore, në ushqime, 
në ngrohëse si reflektorë, kondicionerë aq të 
nevojshëm për stinën e dimrit. Të gjitha këto 
mangësi e problematika serioze për shkak 
të mos marrjes në kohë të masave në situata 
të tilla emergjente dhe të jashtëszakonshme. 
Po vazhdoj me fatkeqësitë e përmbytjeve, ku 
gjithë ultësira bregdetare që nga Velipoja e 
deri në grykëderdhjen e lumit Vjosa është 
tepër e ekspozuar dhe e prekur dhe e atakuar 
nga kjo fatkeqësi me kosto të lartë ekonomike 
e financiare, pasi janë përmbytur të mbjellat 
është rrezikuar seriozisht jeta e njerëzve, 
bagëtive, shpendëve,bletarisë dhe çdo gjëje 
tjetër. Edhe gjatë përmbytjeve dhe rrëshqitjeve 
masive të dheut jemi ndeshur me mangësi si 
zvarritje të ndërtimit të argjinaturave prej të 
cilave kemi hequr dorë, ndërtimin e barrierave 
mbrojtëse madje është qesharake dhe banal-
itet ta thuash, por mungojnë edhe çizmet e 

Europë. Po zëra, jo të paktë, u kanë fryrë gjatë 
tërë kësaj kohe, ndasive dhe përplasjeve mes 
drejtuesve të Shqipërisë dhe Kosovës, duke u 
mbështetur nga një shpurë, jo e pakët politike, 
mediatike, individësh e njerëz publikë, që bëjnë 
moderatorin dhe jo pak nacionalistin e zjarrtë. 
Në një atmosferë të tillë, u zhvillua edhe takimi 
mes kryeministrit të Kosovës, Albin Kurti dhe Edi 
Ramës, gjatë vizitës në Tiranë. Dihet se vizita e 
kryeministrit të Kosovës, ishte një ngjarje e cila 
nuk do kalonte pa komente dashamirësie, por 
edhe kontestime të shumta. Kryesisht të panev-
ojshme dhe në tejkalim të marrëdhënieve mes 
dy vendeve që shumëçka i bashkon dhe asgjë 
nuk i ndan. Pas çdo anatemimi qëndrojnë, 
grupime të ndryshme interesi. Mbështetës dhe 
përkrahës të njërit apo tjetrit kryeministër fat-
keqësisht. Po një dozë, jo të vogël ndarjeje i dha 
edhe vetë debati për nismën europiane, të Shen-
genit mes vendeve ballkanike, ku kohë më parë 
u mblodhën në Tiranë udhëheqësit e pesë ven-
deve të Ballkanit Perëndimor. Në këtë takim re-
fuzoi pjesëmarrjen vetëm Kosova. Ish-kryemi-
nistri Haradinaj, u shpreh se nuk mund të merrte 
pjesë në një takim, ku projektohej Jugosllavia e 
re dhe ku violinë e parë ishte Vuçiç. Edhe Thaçi 
refuzoi. Të gjithë kujtojmë se beteja e zhvilluar, 
përfshiu shumë faktorë të politikës dhe ud-
hëheqës të këtushëm, kryesisht në opozitë, deri 
tek presidenti ynë dhe andej kufirit jo më pak. Të 
gjithë kundër mini-Shengenit. Me akuzën se ishte 
një thikë pas shpine kundër Kosovës. Në realitet, 
është e njohur nga të gjithë se është një nismë e 
kancelares gjermane, e mbështetur nga faktori 
ndërkombëtar dhe sipas gjithë informacioneve 
e alternuar dhe sinkronizuar me ta. Pikërisht, kjo 
ishte dhe tema më e nxehtë e debatit mes Kurtit 
dhe Ramës, e cila u ravijëzua edhe gjatë konfer-
encës për shtyp. Për Kurtin, kërkohet makro 
shengen mes Shqipërisë dhe Kosovës dhe jo 
mini-Shengen Ballkanik. Nga ana e Ramës qën-
drimi ishte i ndryshëm dhe natyrisht nuk mund 
të ndërronte pllakë pas shumë negociatash dhe 
takimesh mes shteteve pjesëmarrëse, duke parë 

llastikut, pelerinat për mbrojtjen nga shiu etj. 
Po vazhdoj edhe me fenomenin e zjarreve. 
Punohet pak ose aspak për propagandimin 
e masave konkrete kundra zjarreve, është 
minimal numri i makinave zjarrfikëse të viteve 
‘60-të dhe krejtësisht të amortizuara, që të lënë 
në mes të rrugës pa vajtur në destinacion e për 
pasojë detyrohemi të shuajmë zjarrin me degë 
shkurresh e mjete të ndryshme rrethanore. Si 
konkluzion përsa nënvizuam më sipër veç të 
tjerave na duhet që me veprime parandaluese 
të fitojmë përvojë që të mos përballemi me të 
papritura. Lordi Salisbury politikan i viteve 
1830-1903 ka thënë: “Një gram përvojë vlen 
më shpesh dhe më shumë se sa një ton teori”. 
Prandaj lypset ta kërkojmë e ta pasurojmë 
përvojën tonë të vyer në parandalimin e duku-
rive negative e me punë e angazhime konkrete 
t’i parandalojmë ato. Disa fjalë për politikën 
dhe politikanët tanë që në të shumtën e ras-
teve kur ndodhin fenomene të tilla natyrore 
më shumë zhurmojnë, llafollogjojnë e propa-
gandojnë sesa punojnë. Mazhoranca mburret 
e trumbeton bujshëm se ka bërë gjithçka dhe 
më të mirën e mundshme, ndërsa opozita 
nihiliste nxin e baltos gjithçka. Të dy krahët 
hidhen në sulm me tërbim ndaj njëri-tjetrit 
për të mbajtur dhe mirëmbajtur me thonj e 
me dhëmbë një kockë të pushtetit kaq shumë 
të ëndërruar e të dëshiruar.

në tërë këtë iniciativë interesin e Shqipërisë dhe 
përafrimin nën ombrellën e BE-së edhe të 
Kosovës. Pas takimeve të Kurtit me Ramën, vi-
juan edhe takime të tjera, me Presidentin e Re-
publikës, Meta, Kryetarin e Kuvendit Ruçi, 
kryetarin e PD, Lulzim Basha. Janë normale 
takimet me gjithë spektrin politik dhe institucion-
al. Protokoll i zakonshëm për të gjithë drejtuesit 
e shteteve që vizitojnë Tiranën. Ajo që nuk tingël-
loi normale, është deklarata e mysafirit ose djalit 
të ardhur në shtëpinë e vet, në shtetin amë, Albin 
Kurtit, ku në dy tri fjali, ndan si me thikë dhe heq 
një vijë mes kryeministrit dhe gjithë të tjerëve që 
takoi, duke e cilësuar takimin me homologun, 
një takim zyrtar shtetëror, ndërkohë që takime 
me faktorët e tjerë i quan takime vëllazërore. 
Besojmë se nuk është çështje konceptimi dhe aq 
më pak një ndarje matematikore, mes Ramës 
dhe të tjerëve. Nuk do ishte normale që Rama 
takohet nga halli se e do protokolli shtetëror, sa 
për të bërë kortezinë, si dy individë që i përkasin 
konceptimeve të ndryshëm dhe me ata, Metën, 
Bashën e kompani, takimet janë shpirtërore, 
vëllazërore, patriotike, si vëllai me vëllanë, si bijë 
të një familjeje. Pse veçohen udhëheqësit e 
Shqipërisë dhe cili është shkaku që disa cilësohen 
vëllezër dhe kryeministri as kushëri i largët? Cila 
është arsyeja e këtij hendeku dhe përse një per-
ceptim i tillë, kur këtu për Albinin të majtë e të 
djathtë, të qendrës, partiak e qytetarë të paan-
gazhuar, ata që janë në qendër të politikës apo 
periferi, janë të gjithë të një gjaku, vëllezër siç e 
cilëson edhe Albini njërën pjesë? Kjo ndarje e ka 
burimin në hendekun që është krijuar prej 
kohësh mes faktorëve në Kosovë e në Shqipëri, 
te rreshtimi pro dhe kundër mazhorancës. Nuk 
është e thënë se mes Albin Kurtit dhe Edi Ramës 
të ketë njëqind për qind ide e mendime të njëjta. 
Se kjo nuk do ishte racionale. Po këto diferenca 
nuk ka pse të shiten sikur këtu në Shqipëri ca i 
kemi vëllezër e të tjerët na i ka sjellë njerka. Një 
ndarje e tillë nuk e forcon lidhjen dhe vëllazërinë. 
Mund të na ndajnë partitë, po nuk mund të shu-
het dashuria për njëri-tjetrin.
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Bazat e NATO-s në 
Shqipëri, armatosja 

në kuadrin e ale-
ancës dhe përsos-
ja ushtarake, janë 

sërish një rritje e qa-
rtë e rolit të SHBA-ve 
në territoret e banuar 
nga shqiptarët dhe 
partnerët e qartë të 
SHBA-ve, pikërisht 

jo vetëm në Ballkan, 
por dhe Europë. Pra 
SHBA-të janë në...

Nga Mimoza BEDINI

Prokurimet publike përfshijnë një seri 
aktivitetesh të kryera nga sektori pub-
lik, të cilat kanë si qëllim sigurimin e 
burimeve për arritjen e objektivave 

të caktuara, duke siguruar transparencë, 
integritet dhe llogaridhënie në shpenzimet 
publike. Kontrolli i Lartë i Shtetit, në kryer-
jen e auditimeve të aktiviteteve të prokurimit 
publik të enteve publike, luan një rol të 
rëndësishëm në ndihmesën dhe realizimin e 
detyrimit ligjor, duke u ofruar të gjithë për-
doruesve të interesuar informacion të pavarur, 
objektiv dhe të besueshëm, konkluzione dhe 
mendime, bazuar në prova të mjaftueshme 
në përmbushjen e misionit dhe objektivave 
të caktuara. Duke theksuar rolin e rëndë-
sishëm dhe të pazëvendësueshëm që auditimi 
i jashtëm publik ka në mbrojtjen e interesave 
të shtetit në fushën e prokurimeve, si edhe 
fakti që shpenzimet e prokurimeve publike 
përfaqësojnë një pjesë të konsiderueshme të 
PBB-së të çdo vendi, (në vendin tonë fondi 
buxhetor i shpenzuar duke përdorur proce-
durat e prokurimit publik shkon 6.5-13% të 
PBB), KLSH për të audituar prokurimin e 
kontratave publike dhe kontratat e financuara 
nga donatorët në Shqipëri, përveç ngritjes së 
kapaciteteve audituese, ka miratuar Manualin 

Nga Besi BEKTESHI

Sigurisht që është 
shtuar ethshëm ve-
primi politik dhe 
diplomatik i SH-

BA-ve, ose vendit mik të 
madh demokratik në botë, në 
raport me partnerët e vegjël, 
por sigurisht të dashur me 
Amerikën si ne shqiptarët. 
Ardhja e ambasadores Yuri 
Kim dhe veprimi i saj mediatik së pari me 
publikun si një komunikim shpresëdhënës, 
si një nxitje për të besuar dhe vazhduar me 
SHBA-të në progresin dhe sidomos në luftën 
e drejtësisë me korrupsion dhe krimin janë të 
qarta. SHBA-të kanë shtuar tashmë veprimin 
politik dhe diplomatik edhe në Kosovë dhe 
idetë e presidentit Trump në sajë të ambas-
adorit Gernell kanë bërë që tashmë interesi 
i SHBA-ve në sistemin shqiptar politik në 
gjeostrategjinë e sotme ballkanike të rritet 
në mënyrë eksponenciale. Bazat e NATO-s 
në Shqipëri, armatosja në kuadrin e aleancës 
dhe përsosja ushtarake, janë sërish një rrit-
je e qartë e rolit të SHBA-ve në territoret e 
banuar nga shqiptarët dhe partnerët e qartë 
të SHBA-ve, pikërisht jo vetëm në Ballkan, 
por dhe Europë. Pra SHBA-të janë në "sulm" 
aktiv pikërisht në mbrojtje të interesave të 
shqiptarëve dhe Shqipërisë, por dhe rritjes 
së ndërgjegjes demokratike dhe sigurisht 
veprimit të drejtësisë realisht jashtë krimit 
dhe korrupsionit sikundër ka qenë këto tre 
dekada në Shqipëri. Në pozitë dhe opozitë, 
kryetarë të partive dhe institucione rilevente 
në Shqipëri dhe sigurisht është treguar për-
para mediave dhe në përgjithësi publikut, e 
qeshur, e përzemërt dhe e lumtur për pritjen 
që i kanë bërë në Shqipëri. Padyshim ajo është 
një diplomate karriere dhe padyshim di qartë 
dhe mirë si sjelljen tonë, po ashtu zakonet 
tona të mikpritjes dhe padyshim di qartë dhe 
mirë mënyrën e sjelljes diplomatike të SH-
BA-ve me një vend partner dhe të dashur si 

Rëndësia e ndryshimeve 
ligjore në Prokurimin Publik

Të qeshur me ambasadoren, por...

e Auditimit të Prokurimit Publik, i cili vjen 
në një kohë kur sistemi i prokurimit publik i 
Shqipërisë, vazhdon të zhvillohet.

Ndërsa sistemi i prokurimit evoluon, 
kështu vepron dhe roli dhe natyra e auditi-
mit në fushën e prokurimit, në këtë kontekst 
nga puna audituese në fushën e prokurimeve 
në procedurat e ndjekura nga Autoritetet 
Kontraktore, janë konstatuar mangësi dhe 
shkelje të ndryshme në lidhje me:

 - Kërkesat dhe domosdoshmërinë e kry-
erjes së prokurimeve, AK kanë programuar 
prokurime të panevojshme ose pamundësi 
për ti zhvilluar, duke krijuar mallra stok, 
shpërdorime, mosrealizim të investimeve, 
kosto për institucionin;

 - Mangësi në llogaritjen e fondit limit, në 
shumicën e rasteve llogaritja e fondit limit 
është kryer formalisht;

- Hartimin e kritereve të kualifikimit, të 
cilat sjellin favorizim të operatorëve ekono-
mikë të caktuar, pamundësi të pjesëmarrjes 
së operatorëve ekonomikë me kapacitete 
ekonomike, teknike, etj., më të mira se ata op-
eratorë ekonomikë që “plotësojnë” kriteret e 
kualifikimit të vendosura nga AK, duke sjellë 
si pasojë shkeljen e parimeve të prokurimit, 
barazinë, konkurrencën, dhe mosarritjen 
e qëllimit të prokurimit si në punë, mallra/
shërbime; 

Shqipëria në raport me Amerikën. Mirëpo në 
kohën e sotme, një pjese të madhe të shoqërisë 
shqiptare, ju ka ardhur në majë të hundës nga 
një pjesë e rëndësishme e politikanëve dhe 
disa institucioneve të komanduar nga njerëz 
të politikës dhe mirësjellja e ambasadores Kim 
ju duket sikur - Amerika po i merr në mbrojtje 
ata që kanë mijëra e mijëra akuza për korrup-
sion. Po pra, ju duket sikur "kauza e drejtësisë 
dikur për korrupsionin 
brenda politikës" po zbehet 
dhe po devijohet nga mirës-
jellja e zonjës ambasadore 
Kim. Kjo shoqëria jonë 
akoma nuk ka dalë nga 
brazdat e mesjetës së vonë, 
ku atij që e kishe inat apo 
kundërshtar në ide - ishe 
gati dhe ta "vrisje". Kur në 
fakt, ambasadorja Kim po 
bën qartë dhe mirë punën 
e saj, në mënyrë perfekte 
dhe pa hyrë në polemikat 
e zakonshme që publiku 
dhe politika retro-kulturore 
në Shqipëri ka si zakon. 
Kultura diplomatike e një 
diplomateje pikërisht kar-
riere të shkëlqyer në shër-
bim të SHBA-ve, e bën atë 
të pamundur të gabojë me 
gjestet e mirësjelljes në 
ardhjen dhe ditët e para në 
vendin kur sigurisht do të 
ketë punë të madhe me politikën dhe sistemin 
e drejtësisë. Ajo sillet si një diplomate e vërtetë 
dhe takon ata njerëz që janë ose përfaqësues 
të popullit ose drejtues institucionesh të shtet-
it, pavarësisht se kush janë "rumor's" apo hu-
mori i publikut për një pjesë të madhe të tyre. 
Sot po dëgjoja një mik timin dhe po lexonin 
diku që thoshin se: Ja dhe me ambasadoren 
e re e rregulluan këta të korruptuar! Ose - ja 
dhe reformën në drejtësi e kanë sa për sy e 
faqe, sepse edhe ambasadorja e Amerikës po 
ju qesh dhe po gëzohet. Në të vërtetë është 

- Hartimin e specifikimeve teknike, të 
cilat nuk hartohen nga specialistë të fushës, 
specifikimet teknike përcaktojnë cilësinë e 
produktit, vlerën, kohëzgjatjen, etj.; 

- Mangësi në hartimin e dokumenteve 
të tenderit;

- Mangësi në marrjen në dorëzim të mall-
rave, punëve/shërbimeve; 

- Mangësi në hartimin dhe zbatimin e 
kontratave, zbatim i tyre pa përmbushur 
detyrimet kontraktuale.

Ligji për prokurimin publik është një ndër 
instrumentet kryesorë strategjikë që ndih-
mon qeverinë të arrijë objektivat ekonomike, 
sociale dhe të mjedisit nëpërmjet një sistemi 
të përgjegjshëm, efektiv dhe transparent të 
mirëpërdorimit të fondeve publike dhe shpen-
zimeve të qeverisë. E në këtë këndvështrim, 
ligji mbi prokurimin publik si edhe VKM 
në zbatim të tij, kanë pësuar ndryshime të 
vazhdueshme, të cilat i shërbejnë procesit 
të prokurimit, por kuadri ligjor duhet të jetë 
i plotë, me terma të mirëpërcaktuar dhe 
pa vakuume ligjore, të cilat lënë shteg për 
abuzime si nga AK ashtu edhe nga opera-
torët ekonomikë. Pra, nisur nga ndryshimet 
ligjore në këtë fushë, në lidhje me numrin 
e operatorëve ekonomikë pjesëmarrës në 
prokurim, është shkelur një nga parimet bazë 
të prokurimit, “konkurrenca”, duke lejuar 

pjesa poshtë e shoqërisë që akoma kujton 
se diplomacia funksionon si te ne politika. 
Ose si te ne marrëdhënia që kanë në lagje 
apo dhe rrugicën e harruar nga emancipimi 
dhe kultura europiane dhe qytetërimi i tillë. 
Ose - kështu duan ta "shesin" mirësjelljen e 
zonjës Kim pikërisht ata në fotografi me të. 
Po pra, "se ne jemi dhe Amerika është me 
ne personalisht" si në fotografi! Ngatërrojnë 

mikun e madh politik dhe 
strategjik apo dhe fuqinë 
e madhe ushtarake dhe 
ekonomike me idetë tona 
mbi inatin dhe shfryrjen e 
tij. Ose me idetë (marrëzitë 
tona) tona të manipulimit 
me një votë dhe takim 
zyrtar! Praktikisht nuk 
dinë dhe marrëdhëniet e 
amerikanëve dhe zyrtarëve 
apo diplomatëve të tyre 
me njerëzit apo individët 
në krye të publikut apo 
shoqërisë apo dhe popullit 
si me hir dhe pa hir apo si 
të zgjedhur dhe të hipur me 
forcë. Në të vërtetë amba-
sadorja Kim, kur qesh me 
një politikan në Shqipëri 
ka parasysh që ai përfaqë-
son popullin shqiptar dhe 
pse ndoshta ja di qartë 
dhe mirë biografinë jo kaq 
të përkorë të tij. Dakord?! 

Kujdes duhet të bëjnë ata që duke qeshur në 
takimet dhe bisedat e tyre me ambasadoren 
të na shesin ne fotografitë si siguri maksimale 
që asgjë nuk do t’i gjejë kurrën e kurrës nga 
drejtësia sepse kanë mbrojtje Amerikën! Po po 
pra, të gjithë, si meshkuj dhe femra politikane 
në Shqipëri! Pse? Po ja sepse! Padiskutim nuk 
ka pse të krahasojmë kaq shumë, sepse ne 
jemi vend demokratik sigurisht, por ja vlen të 
kujtojmë se dikur Gedafit zyrtarët amerikanë 
ja hoqën embargon, e përkrahën, e hoqën nga 
lista e zezë dhe i dhanë dhe dorën, por pastaj 

zhvillimin e procedurave edhe me 1 operator 
ekonomik. Referuar ndryshimeve ligjore dhe 
risitë që sjell ligji i ri mbi prokurimin publik 
(draft), në këndvështrimin auditues, lidhur me 
parashikimin për herë të parë të konceptit të 
modifikimit thelbësor të kontratave, zgjidh-
jen e kontratave publike gjatë kohëzgjatjes 
së tyre si edhe rasteve të pavlefshmërisë së 
kontratave pas nënshkrimit të tyre, do të 
sjellë më tepër favorizim të kontraktorëve për 
kontratat e nënshkruara për punë/mallra dhe 
shërbime, të cilët nuk realizojnë objektivat e 
kontratave, duke krijuar kushte për abuzim 
nga AK. Po kështu, rritja e rolit kontrollues të 
APP, në drejtim të verifikimit të zbatimit të lig-
jshmërisë në procedurat e prokurimit, përfshi 
ato të anuluara, monitorimit të zbatimit të kon-
tratave, etj., i shërben procesit të prokurimit, 
por APP del në rolin e monopolizimit të të 
gjithë procesit të prokurimit (që nga hartimi 
i dokumenteve, nxjerrja e udhëzimeve, dhënia 
e mendimeve për vazhdimin ose jo të proce-
durave, ndërprerjen e kontratave, marrjen e 
masave administrative, etj.) duke zbehur rolin 
e institucioneve të tjera audituese. Nisur nga 
rëndësia dhe ndikimi i procesit të prokurimit 
në mirëmenaxhimin e fondeve publike, ndrys-
himet ligjore dhe aktet në zbatim të tyre, duhet 
të shoqërohen me impakt pozitiv.

*Audituese e Lartë në KLSH

asgjë nuk bënë kur populli i nguli atë hurin 
aty. Edhe Mubaraku ka qenë mik dhe i nderu-
ar dikur, por amerikanët kur erdhi dita që ai 
të shkonte para drejtësisë dhe padyshim dhe 
më vonë (nga gjeneralët e sotëm) kur u lirua 
nuk ndërhynë kaq shumë. Amerikanët kishin 
detyrë dhe takuan shumë herë diplomatikisht 
dhe atë tiran dhe kriminel që drejtësia vari 
më vonë dhe që është Sadam Hyseini. Dikur 
amerikanët kishin shpallur Arafatin terrorist 
dhe organizatën e tij terroriste, por më vonë 
pranuan të merrte dhe çmimin Nobel. Kanë 
bërë kështu dhe me "kopukë" të shumtë në 
Amerikën Latine. Presidenti Trump takoi 
një nga ata kryetarë shtetesh që rrezikojnë 
botën (Kore e Veriut) dhe i dha dorën, por në 
qoftë se do të rrezikonte pikërisht bota, ajo 
dora e dhënë nuk do të ishte justifikim për 
shpëtimin e tij nga ndëshkimi i drejtë. SH-
BA-të takojnë çdo lloj individi që ka pushtet 
apo dhe zotëron pushtet qoftë dhe të padrejtë, 
por që ka në dorë fate njerëzish dhe popujsh 
dhe ku mund të bisedohet për të mos pasur 
pikërisht luftë dhe viktima, por kjo nuk do të 
thotë se nuk vjen një ditë që pastaj drejtësia 
bën punën e saj dhe SHBA-të si gjithmonë 
janë në krah të drejtësisë dhe jo atij që i kanë 
dhënë dorën. Po e përsëris se ne jemi vend 
demokracie dhe pse gjysmake dhe pse e çalë. 
Por jemi një demokraci. E te ne ka sigurisht 
palaço të korruptuar dhe individë që kanë 
bërë dhe krime politike apo dhe financiare 
të mëdha korrupsioni. Padyshim që politika 
amerikane dhe drejtësia në përgjithësi në 
vendin e madh mik, e dinë shumë mirë këtë 
gjë! Ambasadorja Yuri Kim, pikërisht këtë 
skenar diplomatik dhe politik po ndjek dhe 
atë gjë që ne na duhet po lufton që të bëhet 
shpejt dhe mirë. Në Shqipëri sot ka njerëz 
që përbetohen se janë "miq të Amerikës dhe 
pse janë armiq të ambasadorëve të saj", por 
kjo nuk ka rëndësi fare se sa ka rëndësi nisja 
reale e drejtësisë nëpërmjet SPAK dhe BKH. 
Po pra, të funksioneve kryesore të pikërisht 
reformës në drejtësi. Prandaj edhe unë them: 
Të qeshur me ambasadoren por...
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Por nisur nga fakti që deri tani munguar vullneti 
i Ministrisë së Kulturës për ta konkretizuar këtë 
nismë, nga ana e përfaqësuesve të Skenës se 

Pavarur Kulturore u kërkua një përfshirje e drejt-
përdrejtë e Delegacionit Europian në Tiranë...

SPK: Ministria e Kulturës pa vullnet, për ta konkretizuar memorandumin

si përfaqësues i SPK dhe iu tregova se 
ku ka mbetur puna, ku më parë ne kemi 
nënshkruar një marrëveshje për artin 
mes SPK dhe Ministrisë së Kulturës. Por 
ministria nuk ka vijuar punën me tej dhe 
ne kërkuam dhe një bashkëpunim me 
Delegacionin Europian për këtë proces”, 
shprehet Tepelena.

Gjendja e artit dhe kulturës
Në materialin e publikuar për 

konsultimin publik të mbajtur më datë 
11shkurt pranë "House of Europe" të 
Delegacionit Europian në Tiranë me 
përfaqësues të shoqërisë civile për Pro-
gres Raportin Vjetor 2020 të Shqipërisë 
për Komisionin Europian, thuhet se 
përfaqësues të Skenës së Pavarur Kultu-
rore ( SPK) e vunë theksin në rishikimin 
dhe konsultimin e ligjit për artin dhe 
kulturën me grupet e interesit, ekspertë, 
artistët etj, pas kthimit për rishqyrtim 
në Kuvend të ligjit. “Në takimin me 
Delegacionin Europian u theksua fakti 
që Skena e Pavarur Kulturore (SPK) ka 
nënshkruar më 2 Mars 2018 një mem-
orandum bashkëpunimi me Ministrinë 
e Kulturës për bashkëpunimin dhe 
konsultimin paraprak për ndryshimet 

në ligjin nr. 10352 datë 18.11.2010 “Për 
Artin dhe Kulturën”, memorandum që 
synon hartimin e një pakete të plotë 
ligjore me qëllim një reforme të plotë 
të artit dhe të kulturës”, bëhet me dije 
për memorandumin. Por sipas SPK, 
përfshirja e Delegacionit Europian është 
për të gjetur dhe një rrugëzgjidhje. “Por 
nisur nga fakti që deri tani munguar 
vullneti i Ministrisë së Kulturës për ta 
konkretizuar këtë nismë, nga ana e 
përfaqësuesve të Skenës se Pavarur Kul-
turore u kërkua një përfshirje e drejtpër-
drejtë e Delegacionit Europian në Tiranë 
që të angazhohet dhe të zhvillojë takime 
të përbashkëta me Ministrinë e Kulturës 
dhe Skenën e Pavarur Kulturore për të 
bërë bilancin e punës, për të diskutuar 
pikat e nevojshme që kërkojnë konsen-
susin e palëve të përfshira dhe gjetjen e 
rrugëzgjidhjeve për të dalë nga gjendja 
e asfiksuar, ku ndodhet sektori i pavarur 
i artit dhe kulturës në vend”, shprehet 
Skena e Pavarur Kulturore. Ndërkaq që 
dhe më parë përfaqësues të SPK i janë 
drejtuar Ministrisë së Kulturës jo vetëm 
për të qenë transparente, por dhe për 
vijuar puna me memorandumin.

“Delegacioni”, me 
ngjarjet e viteve ’90-të 

shfaqet në Durrës

Skena e Pavarur Kulturore: Arti dhe 
kultura në gjendje të asfiksuar, Ministria 
e Kulturës asnjë hap për memorandumin

Julia VRAPI

Memorandumi i bash-
këpunimit, për hartimin e 
një pakete të plotë ligjore 
me qëllim një reformë të 

artit dhe të kulturës, i nënshkruar mes 
përfaqësuesve të Skenës së Pavarur 
Kulturore dhe Ministrisë së Kulturës 
në pranverë të vitit 2018 ka mbetur në 
letër. Nga ajo kohë e deri tani sipas 
përfaqësuesve të SPK, nga Ministria e 
Kulturës nuk është bërë asnjë hap më 
tej për ta konkretizuar. Për SPK deri tani 
ka munguar vullneti i Ministrisë së Kul-
turës. Kjo u bë me dije dhe gjatë takimit 
me Delegacionin Europian pak ditë më 
parë, ku morën pjesë dhe përfaqësues 
të SPK. Andi Tepelena përfaqësues i 
Skenës së Pavarur Kulturore pjesëmar-
rës në këtë takim, u shpreh se Ministria 
e Kulturës është kthyer në një institucion 
pa memorie. “Që në momentin që është 
bërë memorandumi nuk është bërë më 
asnjë hap konkret edhe pse ne kemi 
ftuar në një konferencë ministren e 
re, apo të dërgonte dhe përfaqësues të 
Ministrisë së Kulturës. Këta duhet ta 
konkretizojnë memorandumin, por 
asgjë nuk është bërë nga ministria, as 
një takim, as kërkesë për takim. Mun-
gon vetëm vullneti, edhe kjo ministrja e 
re nuk është fare pranë kësaj gjëje. Kjo 
është problem, që strukturat nuk janë 
serioze, sepse dokumentet që firmosen 
nuk merren seriozisht, ndërrohen min-
istret dhe asgjë. Pra një lloj institucioni 
pa memorie institucionale”, pohon Tepe-
lena. Përfaqësues të SPK kanë pasur 
qëndrime kritike mbi çfarë po ndodh me 
artin dhe kulturën, në vend. Sipas Tepe-
lenës, jo vetëm memorandumi që nuk 
u mor parasysh, por dhe konsultimet 
për buxhetin kanë munguar. “Ministria 
nuk respektoi memorandumin për SPK, 
plus kanë munguar dëgjesa me grupet 
e interesit, për të parë ku jemi dhe çfarë 
hallesh e problemesh ka sektori i artit 
dhe kulturës në vend. Nga ministria 
nuk konsultohen as për buxhetin, çdo 
vit para se të miratohet”, vijon më tej 
Andi Tepelena. Si përfaqësues i SPK, 
në takimin me Delegacionin Europian, 
Tepelena theksoi se është kërkuar një 
bashkëpunim me ta për të vijuar pro-
cesi. “Me delegacionin u bë takimi siç 
bëhet vit për vit për raportin, dhe një 
nga fushat ishte dhe kultura. Unë isha 

Specialistët inspektime në zonën 
arkeologjike “A” të Durrësit

MHK dhe Fakulteti i Gjuhëve të 
Huaja, bashkëpunime për aktivitete

Instituti Kombëtar i 
Trashëgimisë Kulturore 
shprehet se po vazhdojnë in-
spektimet nga specialistët, në 
zonën arkeologjike “A” të Dur-
rësit. “Kryhet verifikimi në ter-
ren i punimeve nga Ndërmar-
rja e Ujësjellës Kanalizimeve 
në zonën arkeologjike "A" të 
qytetit të Durrësit. Pas veri-
fikimit u konstatuan gjurmë 
të një strukture murature dhe 
material arkeologjik në zonën 
e gërmuar, ku si pasojë u pe-
zulluan punimet deri në një 
vendim të marrë nga Këshil-
li Kombëtar i Trashëgimisë 

Kulturore Materiale”, bën me 
dije IKTK. Gjatë kësaj kohe, 
herë pas here edhe në faqen 
e Ministrisë së Kulturës janë 
publikuar inspektimet që janë 
bërë në monumentet e kul-
turës në vend, ku kanë marrë 
pjesë dhe ekspertë të huaj të 
trashëgimisë kulturore. Dur-
rësi mund të krahasohet me 
qytetet më të mëdha të Mesd-
heut të lashtë dhe mesjetar. 
Banorët e parë të Dyrrahut, 
para ilirëve të quajtur protoilir, 
pellazgë, ngritën në rrethinat 
e këtij qyteti, vendbanimet e 
para parahistorike.

Muzeu Historik Kombëtar 
dhe Fakulteti i Gjuhëve të Huaja 
të Universitetit të Tiranës, me një 
memorandum bashkëpunimi për 
fusha me interes të përbashkët. 
Memorandumi u nënshkrua 
nga prof. dr. Artur Sula, dekan i 
Fakultetit dhe dr. Dorian Koçi, dre-
jtor i Muzeut Historik Kombëtar. 
Nënshkrimi i këtij memorandumi 
shënon fillimin bashkëpunimit 
midis palëve në të gjitha fushat 
dhe disiplinat me interes të për-
bashkët. Palët shprehën vullne-
tin e tyre për të bashkëpunuar 
në promovimin e aktiviteteve 
edukative dhe kërkimore. Llojet e 

bashkëpunimit me nënshkrimin 
e memorandumit do të përfshijnë: 
projekte kërkimorë dhe sipër-
marrje shkencore të përbashkëta 
si seminare, leksione, konfer-
enca, etj. Ofrimin e praktikave 
mësimore për studentët, si dhe 
aktivitete të tjera të përbashkëta. 
Muzeu Historik Kombëtar në 
aktivitetin e tij, synon të nxisë 
mirëkuptimin dhe vlerësimin 
e historisë së Shqipërisë tek 
publiku vendor, kombëtar dhe 
ndërkombëtar dhe të inkurajojë 
dialogun midis qytetarëve, mbi 
të kaluarën, të tashmen dhe të 
ardhmen shqiptare.  

Qendra Pen, aktivitet kushtuar 
shkrimtarit Teki Dervishi

Qendra Pen e Kosovës, 
në kuadër të aktiviteteve ka 
filluar projektin kulturor, 
për promovimin e vlerave 
të letërsisë bashkëkohore 
shqipe. Pas mbrëmjeve kus-
htuar Martin Camajt dhe Ali 
Podrimjes, nata e tretë iu kus-
htua Teki Dervishit. Në këtë 
aktivitet u lexuan kumtesa 
të ndryshme, që iu dedikuan 
krejtësisht kësaj figure të 
shquar të letërsisë shqipe. 
Në panel ishin të ftuar Haqif 
Mulliqi, Qibrije Demiri dhe Fl-
amur Maloku. Kjo mbrëmje u 
moderua nga Ibrahim Kadriu. 

Projekti Promovimi i letërsisë 
shqipe është mbështetur nga 
Ministria e Kulturës, Rinisë 
dhe Sportit e Republikës së 
Kosovës. Teki Dervishi gjatë 
gjithë jetës së tij u mor me 
shkrime letrare e publicistike. 
Është autor i rreth 90 veprave 
letrare artistike, romane, poezi, 
drama. Është autor i romaneve 
si “Pirgu i Lartë” 1972, “Padrona” 
1973, “Skedarët” 1974, “Here-
zia e Dervish Mallutës” 1981, 
“Palimpsest për Dush Kusarin” 
1993, i përmbledhjes së tregi-
meve “Etje dhe Borë”, i vëllimit 
të poezive “Nimfa” etj.

Filmi “Delegacioni” me regji të Bujar Alimanit dhe skenar 
të të ndjerit Artan Minarolli u shfaq për publikun në pallatin e 
kulturës “Aleksandër Moisiu” të Durrësit. Filmi deri tani ka arritur 
të fitojë çmimin e madh “Grand Prix” në Varshavë dhe vlerësimin 
si “Filmi më i mirë i gjatë” në Festivalin e Triestes. Gjithashtu 
ishte filmi i përzgjedhur nga Komisioni i Qendrës Kombëtare 
të Kinematografisë për të përfaqësuar Shqipërinë në “Oscar” në 
kategorinë për “Filmin Artistik Ndërkombëtar më të mirë” në 
AMPAS. Kjo shfaqje e filmit u organizua nga Europe House në 
bashkëpunim me këndin e BE-së në Durrës. Filmi “Delegacioni” 
është shfaqur në shumicën e festivaleve ndërkombëtare dhe mad-
je, edhe në festivalet e Kategorisë A. Në faqen e teatrit shkruhet 
se filmat e Alimanit kanë shumë të fortë elementin historik: jo si 
rrëfim kohor, por si një 
dëshmi e zhvillimeve 
soc ia l -pol i t ike  të 
kohës, qoftë asaj të 
shkuar, ashtu edhe 
asaj të tashme. “Madje, 
filli i hollë që ndan as-
pektin kohor në filmat 
e tij thuajse harrohet 
gjatë shikimit të filmit, 
pasi në fakt situatat 
shpesh janë aktuale, 
siç është rasti në filmin 
“Delegacioni””, thuhet 
për këtë film, që ka në role aktorë të njohur të kinematografisë 
shqiptare. Ngjarjet e filmit “Delegacioni” zhvillohen në vitet 1989-
‘90. Në Tiranë ka ardhur një delegacion evropian për të parë nga 
afër se si po zhvillohen reformat demokratike, që ka marrë qeveria. 
Këto reforma janë kusht kryesor për t’u futur Shqipëria në KSBE 
(sot OSBE). Drejtues i tyre është zoti Loherin. Ai ka qenë bash-
kënxënës i Leos gjatë studimeve në Pragë. Ndërsa, Leo (Viktor 
Zhusti) është në burg. Ata e nxjerrin nga burgu, për ta prezantuar 
Shqipërinë në sytë e delegacionit të huaj, si një vend ku bëhen 
reforma demokratike, por edhe për të takuar si intelektual kreun 
e delegacionit që do të vinte. Leo e kupton se çfarë do të ndodhte 
dhe kërkon të vrasë veten. Por, ngjarjet në film marrin tjetër rrjedhë. 
Aktorë në film janë Viktor Zhusti, Ndriçim Xhepa, Xhevdet Feri, 
Kasem Hoxha, Richard Sammel, Rovena Lule, Bislim Muçaj, Tristan 
Halilaj, Mehmet Xhelili, Jorgaq Tushe, Lulzim Zeqja, Selman Lo-
kaj, Armando Dauti etj. Ky film është bashkëprodhim në mes të 
Shqipërisë (Art Film shpk), Kosovës (Bleri Production), Francës 
(Zorba production) dhe Greqisë (Graal Films).
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Pesë të "sëmurë psiqikë", të izoluar në një 
çmendin, nën kujdesin e një psikiatre, gardi-
ane dhe tinëzare, zbukurojnë një bredh natën 
e krishtlindjeve. Ata nuk kanë asnjë problem 
psiqik dhe aq më pak të jenë të rrezikshëm. 

Problemet e tyre janë shpirtërore...

Komedia, katër mbrëmje në Teatrin Kombëtar Eksperimental te “ArTurbina”

disa skena. Vepra është përkthy-
er nga Vasilika Londo, skenograf 
Beqo Nanaj, kostumografe Bora-
na Gjyzeli dhe as/regjisor Kevin 
Rrapaj dhe Olgert Mataj.
Të qeshura dhe argëtim, në skenë

Në materialin e veprës, Teatri 
Kombëtar Eksperimental “Ku-
jtim Spahivogli” shprehet se kjo 
shfaqje sjell ndër të tjera dhe një 
humor të bukur. “Vepra është e 
mbuluar me vellon më të bukur 
të humorit, që është krijuar 
ndonjëherë. Të qeshura dhe ar-
gëtim pafund ju pret në skenën 
tonë”, pohon teatri. Ndërsa është 
lajmëruar shfaqja që do të vijë 
në skenën teatrore, gjatë këtyre 
ditëve nga Teatri Kombëtar Ek-
sperimental “Kujtim Spahivogli” 
janë prezantuar dhe të tjera 
pjesë për publikun të shkruara 
nga autorë të njohur. Ky pro-
jekt i takon teatrit të rajoneve, 

që synon të çojë shfaqjet pranë 
publikut. Deri tani ky projekt 
ka rezultuar me sukses, ku për 
publikun në teatro të ndryshëm 
të vendit janë shfaqur vepra, 
që janë mirëpritur dhe sjellë në 
skenë nga aktorë të njohur dhe 
të rinj në role. Drejtori Kiço Lon-
do më herët ka pohuar se duke 
qenë një Teatër Eksperimental, 
që nuk eksperimentojnë vetëm 
në aspektin estetik, menduan që 
të eksperimentohet në organ-
izimin e teatrit. “Na lindi ideja 
e teatrit të rajonit. E ndamë 
Shqipërinë në gjashtë rajone, që 
janë Shkodër-Kukës, Tiranë-Pe-
shkopi, Durrës-Lezhë, Elba-
san-Korçë, Fier-Berat dhe rajoni i 
gjashtë është Gjirokastër-Vlorë”, 
pohonte më parë Londo. Projekti 
teatri i rajoneve sjell në skenë jo 
vetëm komedi, por dhe drama të 
autorëve të njohur.

“Një pasdite në muze”, 
kushtuar zbulimeve 

arkeologjike në Drisht

Rikthehet “Kopshti me dallëndyshe”, 
një super komedi me aktorë të mëdhenj
Julia VRAPI

Komedia "Kopshti me 
dallëndyshe" rikthehet 
në skenë për publi-
kun te “ArTurbina”. 

Një komedi brilante, që Teatri 
Kombëtar Eksperimental “Kujtim 
Spahivogli” e sjell në skenë për 
katër mbrëmje me radhë. Vepra 
e autorit Babis Cikliropulos vjen 
në skenë me regji nga Kiço Lon-
do. Në mbrëmjet e datave 20-21-
22-23 shkurt ora 18:00, në skenë 
do të jetë një nga veprat teatrore, 
që ka njohur suksesin e saj jo 
vetëm në botë, por dhe në teatrin 
tonë. Pas suksesit të tri shfaqjeve 
premierë më parë në teatër, ko-
media vjen në skenë me aktorët 
e njohur të teatrit Ermira Hysaj, 
Erand Sojli, Arjola Demiri, Suela 
Bako, Mehdi Malkaj dhe Naun 
Shundi. Pesë të "sëmurë psiqikë", 
të izoluar në një çmendin, nën 
kujdesin e një psikiatre, gard-
iane dhe tinëzare, zbukurojnë 
një bredh natën e krishtlindjeve. 
Ata nuk kanë asnjë problem 
psiqik dhe aq më pak të jenë të 
rrezikshëm. Problemet e tyre 
janë shpirtërore. Edhe pse të 
burgosur në çmendinë ata janë 
të dashur të dhembshur, fisnike 
dhe plot humor. Të çmendurit 
e vërtetë janë në "botën nor-
male". Në ketë botë janë djajtë, 
të shëmtuarit, të rrezikshmit. 
Në këtë botë gjenden shpirtrat 
e rrënuar nga masakra mo-
rale, lakmia dhe pangopësia. 
Dallëndyshet brenda...grabitqa-
rët jashtë...Edhe pse me zemër 
të plagosur, të tradhtuar, të 
depersonalizuar, të shkatërruar 
personazhet e çmendinës janë 
gjithë ëndrra dhe thonë të vërte-
ta të mëdha, me humor brilant. 
Vepra është e mbuluar me vellon 
më të bukur të humorit, që është 
krijuar ndonjëherë . Kjo vepër që 
deri tani ka shënuar sukses në 
skenën teatrore dhe po rikthe-
het dhe katër mbrëmje të tjera, 
është shfaqje e teatrit të rajonit 
Vlorë-Gjirokastër, projekt që nisi 
më parë në Teatrin Kombëtar Ek-
sperimental “Kujtim Spahivogli”. 
Pas Tiranës kjo komedi pritet të 
nisë dhe një tur në veri të vendit, 
ku do të shfaqet për publikun në 

Teatri Kombëtar i Kosovës, vepra 
shqiptare dhe të huaja në 2020

Ministria e Kulturës, aktivitete 
në Ditën e Radios

Teatri Kombëtar i Kosovës 
ka miratuar projektet, për 
repertorin artistik të vitit 2020. 
Sipas teatrit, skena e madhe 
do të ketë projektet “Lear” 
nga Edward, “Trilogji” nga 
Beqir Musliu, “Shakespare in 
Love” nga Lee Hall dhe “La 
Rremë- Kaçurrelja”, nga Arian 
Krasniqi (dramë me porosi 
dedikuar jetës dhe veprës se 
regjisorit, këngëtarit, artistit 
Muharrem Qena). Bashkëpro-
dhime janë “Udhëtim në troje 
shqiptare” nga Karl May dhe “ 
Zgjimi i Pranverës” nga Frank 
Wedekind. Këshilli Drejtues i 

Teatrit Kombëtar të Kosovës 
miratoi po ashtu raportin e 
jurisë vlerësuese për përzg-
jedhjen e koncepteve regjiso-
riale për skenën e vogël 2020. 
“Pamje Revolucioni” nga Tino 
Caspanello regjia Kaltrim Ba-
laj, “Stefani” nga Ag Apolloni 
me regji Ben Apolloni, “Not I/
Pa mua” nga Samuel Beckett 
me regji Shkurte Aliu dhe 
Alban Beqiraj, “Rinoqeronti” 
nga Eugene Ionesco me regji 
Gëzim Hasani dhe “Lejla dhe 
Ko” nga Cordelia Lynn me 
regji Eki Rrahmani do të jenë 
në skenë.

Ministria e Kulturës zh-
villoi një aktivitet në Ditën 
Ndërkombëtare të Radios, që 
shënohet më 13 shkurt. Min-
istrja Elva Margariti shprehet 
se përmes këtij aktivitetit u 
ndanë disa nga momentet më 
të spikatura, me rrugëtimin 
e radios. ““Ju flet Tirana!”. 
Ishin këto fjalët, që do të 
mbeteshin gjatë në kujtesën e 
shqiptarëve, që nga viti 1938, 
kur Radio Tirana nisi për herë 
të parë transmetimet. Ndaj 
edhe ne i kthyem këto fjalë në 
sloganin e aktivitetit tonë. Në 
Ditën Ndërkombëtare të Radi-

os, pata nderin të isha pjesë e 
një bisede të ngrohtë me katër 
nga emrat më të njohur të 
këtij institucioni, që kanë lënë 
gjurmët e tyre në historikun 
e Radio Tirana, e para dritare 
radiofonike shqiptare. Zamira 
Koleci, Xhelil Aliu, Spiro Kon-
duri dhe Rezarta Reçi, ndanë 
me gazetarët dhe nxënësit e 
gjimnazit “Petro Nini Luara-
si”, disa nga momentet më të 
spikatura, përgjatë rrugëtimit 
të tyre pas mikrofonit të Ra-
dio Tiranës. Mirënjohje për 
kontributin tuaj”, shprehet 
ministrja e Kulturës.

 “Një orë leksioni në muze”, 
me studentët e arkeologjisë

Në kuadër të programit 
“Edukimi përmes Kulturës”, 
Muzeu Historik Kombëtar or-
ganizoi veprimtarinë me titull 
“Një orë leksioni në muze”. 
Muzeu Historik Kombëtar u 
vizitua nga studentë të degës 
së Arkeologjisë nga Fakulteti 
i Historisë dhe Filologjisë, Uni-
versiteti i Tiranës për të zhvil-
luar një orë leksioni në muze. 
Studentët e shoqëruar edhe 
nga pedagogu prof. dr. Lorenc 
Bejko zhvilluan një orë lek-
sioni të lëndës së arkeologjisë. 
Ata u njohën me pavionin e 
Lashtësisë në muze, duke marr 

përgjigje për pyetjet e tyre rreth 
fakteve historike në periudha 
të ndryshme të lashtësisë në 
Shqipëri apo edhe objekteve të 
ekspozuara. Pavioni i Lashtësisë 
është më i rëndësishmi dhe nga 
më të pasurit në Muzeun Historik 
Kombëtar, me afro 400 objekte të 
ndryshme. Objektet e paraqitura 
nisin me paleolitin e vonë, ku 
kultura prehistorike dëshmohet 
e gjallë dhe e fuqishme në trojet 
tona. Në stendat e muzeut gjenden 
objekte që i përkasin epokës së 
bronzit (2100-1200 para Krishtit) 
si dhe objekte të epokës së hekurit 
(1200-450 para Krishtit).

Muzeu Historik Kombëtar organizoi veprimtarinë “Një 
pasdite në muze” ku u referua tema “Drivastum - Drishti 
nga Antikiteti në Mesjetë rezultatet e kërkimeve arkeolog-
jike të viteve 2015-2019”, nga Dr. Paulin Pushimaj. Gjatë 
këtij takimi, të interesuarit patën mundësinë të njihen më 
nga afër me të dhënat e fundit arkeologjike të përftuara 
gjatë fushatave të gërmimeve në harkun kohor 2015 -2019, 
në një nga qendrat më të rëndësishme mesjetare të ven-
dit tonë, siç është Drishti. Dr. Paulin Pushimaj, theksoi në 
kumtesën e tij se Drishti gjendet në verilindje të qytetit të 
Shkodrës. “Qyteti përbëhet nga 4 lagje kryesore dhe stu-
dimi kryesor është përqendruar në lagjen Kala. Ky qytet 
është dëshmi e autoktonisë dhe vazhdimësisë nga Antikiteti 
i vonë deri në ditët e sotme. Është një nga qendrat më të 
rëndësishme të asaj 
periudhe. Shumë 
udhëtarë të njohur 
dhe të rëndësishëm 
kanë vizituar Drivas-
tum-in. Zona ka 
qenë objekt studimi 
prej kohësh dhe 
një qendër e rëndë-
sishme e mesjetës 
shqiptare. Gërmimet 
fillojnë në vitin 1988. 
Një vit më vonë 
zbulohen konturet 
e një kishe që 
konsiderohet më e madhja e këtij qyteti", u mes të tjerave 
shpreh studiuesi i njohur Paulin Pushimaj. Dr. Pushimaj 
është diplomuar në Universitetin e Firencës në Itali, ku ka 
mbrojtur edhe gradën shkencore Doktor në Shkencat Arke-
ologjike. Dr. Paulini është kërkues shkencor dhe anëtar i 
Departamentit të Antikitetit të Vonë dhe Mesjetës pranë In-
stitutit të Arkeologjisë (Akademia e Studimeve Albanolog-
jike). Aktiviteti "Një pasdite në muze" ka për qëllim sensi-
bilizimin e shoqërisë shqiptare mbi çështje të ndryshme të 
historisë, kulturës dhe trashëgimisë kombëtare shqiptare. 
Gjithashtu, ky aktivitet, ka për qëllim ngjizjen e një debati 
profesional në disiplina të ndryshme të kulturës shqiptare. 
Zona e Drishtit njihet për rëndësinë e saj ekonomike dhe 
kulturore që në kohët e hershme. Duke u mbështetur në 
gërmimet arkeologjike mendohet se Drishti ka themel ilir 
ose romak. Edhe pse pjesë e një kompleksi turistik kulturor 
me shumë vlera, të përbërë nga Ura e Mesit dhe Kalaja e 
Drishtit, kjo e fundit mbijeton mes lavdisë së dikurshme 
dhe mjerimit të sotëm.
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Ndërsa Tirana është “mprehur” për fitore 
dhe trepikësh që do të “blindonte” dhe më tej 
pozitat e saj në krye të klasifikimit, duket se 
korçaret nuk kanë mbetur pas në përgatitje 
dhe ata kanë një armë të fortë. Kjo armë 
lidhet me trajnerin Ilir Daja, njohës i madh 
i kampionatit dhe forcës së skuadrave në 
Superiore dhe mjeshtër i lëvizjeve taktike 
në fushë për të marrë maksimumin nga 
grupi, qoftë dhe në ato raste kur grupi ka 
cilësi modeste si Skënderbeu i këtij sezoni. 
Në fakt, trajneri Ilir Daja dhe Skënderbeu 
morën ditën e djeshme kualifikimin për në 
çerekfinalen e Kupës së Shqipërisë, teksa 
mposhtën Besën me rezultatin 0-1, ndërkohë 

që kishin fituar edhe takimin e parë 2-0. 
Tashmë, vëmendja e teknikut të korçarëve 
është drejtuar drejt ndeshjes së të shtunës 
ndaj Tiranës në kryeqytet. Një sfidë të cilën 
Daja e konsideron të vështirë për formën që 
po kalojnë bardheblutë, ndërsa shpreson të 
rikuperojë disa nga lojtarët me probleme 
fizike. “Arritëm kualifikimin për më tej në 
Kupë, por si ne edhe Besa kemi bërë rrotac-
ion të gjerë. Kjo edhe për faktin se një pjesë 
kanë pasur edhe probleme. Duke startuar 
0-2 në transfertë, motivimi nuk ishte maksi-
mal. Megjithatë, lojtarët duhet të japin mak-
simumin për të treguar potencialin e tyre 
për të qenë në shërbim të ekipit edhe për 

një vend si titullar. Kryem tri zëvendësime 
për të lënë lojtarët që të rikuperojnë sa do 
të mundin përballë Tiranës dhe për të mos 
pasur probleme për këto tri forca që do të 
na shërbejnë ditën e shtunë. Kemi përpara 
një ndeshje të vështirë pasi Tirana po kalon 
një gjendje të mirë. Edhe ne kemi bërë mirë 
në këtë gjysmë të dytë të kampionatit dhe 
e rëndësishme është që të kemi pjesën më 
të madhe të lojtarëve në dispozicion për t’u 
përballur me Tiranën. Ne i kemi mundësitë 
që të bëjmë mirë në këtë takim dhe do të 
shohim se si do të jemi në prag të kësaj sfide. 
Për këtë e kam fjalën për lojtarët që janë në 
dyshim”, nënvizoi Daja.

Ilir Daja arma e fortë e Skënderbeut, por korçarët s’janë favoritë

Duke folur për “Rtsh Sport”, në prag 
të sfidës me fierakët, trajneri i Besës së 
Kavajës, Gugash Magani, e cilësoi këtë 
takim si mjaft të rëndësishëm. “Ndeshje 
shumë e rëndësishme është për ne 
kjo e kësaj fundjave me Apoloninë që 
ka marrë vendin e parë. Në qoftë se 
Apolonia mund të gabojë, ne, në këtë 
takim nuk e kemi këtë luks. Në qoftë 
se gabojmë mbyllim sezonin dhe bie 
shumë përqindja për të qenë në betejën 
për t’u ngjitur në elitë”, – tha Magani, një 
nga trajnerët me më shumë eksperiencë 
në Shqipëri, që drejton skuadrën e Besës 
për të dytin vit radhazi në Kategorinë e 
Parë, me synimin kryesor për ta rikthyer 
mes më të mirëve. Ai e pranon, që ky 
është shansi i fundit për Besën.

Presidenti i Lacios, Klaudio Loti-
to, rezulton të jetë i vetmi president i 
klubeve të Serisë A, që janë në pozitat e 
larta të klasifikimit, që nuk ka hedhur 
asnjë euro në llogarinë e klubit të tij për 
menaxhimin e zakonshëm. Përkun-
drazi, ai ka arritur të dalë me fitim 
nga klubi, pasi kompanitë që zotëron, 
paguhen nga lacialët për shërbime. 
Fakti që një skuadër e administruar në 
këtë mënyrë është kthyer në pretend-
ente për titull në Serinë A, është një 
shembull i qartë se menaxhimi i mirë 
kthehet në sukses për çdo klub futbolli, 
edhe në një periudhë kur të ardhurat 
janë të vështira për t’u siguruar. Dhe e 
gjitha kjo ka ndodhur falë një super-
menaxhimi nga Igli Tare.

DEKLARATAKryendeshjen e javës së 23-të e pret stadiumi i ri kombëtar, “Air Albania”

Skënderbeu provon forcën reale 
të Tiranës, titulli për bardheblutë 

kalon nga dueli me korçarët
Adriatik BALLA

Në kuadër të javës së 22-të 
të Kategorisë Superiore, 
Tirana do të ketë një për-
ballje shumë të fortë me 

Skënderbeun, e cila po konsiderohet 
që tani si duel me peshë për fatet e 
titullit dhe në kampin bardheblu janë 
të bindur se Skënderbeu është peng-
esë e fortë që mat realisht potencialin 
e Tiranës dhe njëherësh titulli për ta 
kalon pikërisht nga ky duel. Natyr-
isht, gara është e gjatë deri në fund 
dhe mund të ketë edhe surpriza, për 
më tepër që në vallen kryesore për 
titull luftojnë edhe Kukësi, Partizani e 
Teuta, por dy skuadra që do të dikto-
jnë tempin e ecurisë së garës dhe që 
besohet se do të përcaktojnë dhe fi-
tuesin janë Laçi dhe Skënderbeu. Për 
këtë arsye bardheblutë i kanë marrë 
masat në kuadër të kësaj ndeshjeje 
dhe në stadiumin “Air Albania” pritet 
një duel shumë i fortë. Padyshim 
që Tirana është favorite, nisur nga 
kualitetet që ka në përbërje, ecuria 
e mirë e javëve të fundit, elementin 
fushë dhe njëherësh motivimin e 
tepruar që lidhet me pozitat e forta 
në renditje. 

Luhet në “Air Albania”, 
i sjell fat Tiranës

Tirana njeh vetëm fitore nën 
drejtimin e Emanuel Egbo, si në 
kampionat ashtu edhe në Kupë, 
ndërsa të shtunën do të presë Skën-

derbeun, në takimin e vlefshëm për 
javën e 22-të të kampionatit. Klubi 
bardheblu ka konfirmuar gjatë ditës 
së djeshme, se edhe ky takim, ashtu 
si derbi i kryeqytetit dhe përballja 
me Teutën, është vendosur të luhet 
në “Air Albania Stadium”, aty ku 
skuadra ka marrë dy fitore në po kaq 
ndeshje. Ende nuk janë publikuar 
çmimet e biletave, por ajo që ka më 
shumë rëndësi, është stadiumi ku 
do të zhvillohet supersfida e javës, 
ndërsa edhe këtë herë bardheblutë 
presin më tepër se 5000 tifozë në 
shkallët e “Air Albanias”. Ndërkohë, 
tifogrupimi “Tirona Fanatics” kon-
firmoi pjesëmarrjen ndërsa nuk 
harruan edhe një “thumbim” ndaj 
klubit. Herën e fundit në ndeshjen 

kundër Teutës, klubi i Tiranës krijoi 
një sondazh për të pyetur tifozët 
se ku kërkonin të luanin. Edhe pse 
shumica preferoi stadiumin “Selman 
Stërmasi”, sërish klubi zgjodhi “Air 
Albania” edhe për gjendjen e mirë 
të fushës. Kështu, në njoftimin e tyre 
“Fanatics” theksojnë se këtë herë pa 
nevojën e një sondazhi do jenë në sta-
dium një orë para si zakonisht. Nuk 
kanë munguar edhe “thumbat”, të tillë 
si “Tirona do të luajë kundër kërnack-
ave” në stadiumin e ri kombëtar. 
Portieri/ Lika: Objektiv trepikëshi, 

në Kupë donim Partizanin
Duke folur për “Rtsh Sport”, 

portieri Ilion Lika theksoi ndër të 
tjera se dueli me Skënderbeun duhet 
fituar dhe se Tirana duhet të mbajë 

Një skuadër po ecën më shumë 
se parashikimet dhe ajo është Vl-
laznia. Ky ekip mori kualifikimin për 
në çerekfinalet e Kupës së Shqipërisë 
teksa mposhti me rezultatin 0-2, Fl-
amurtarin në Vlorë. Në deklaratën 
pas ndeshjes, trajneri i shkodranëve 
e cilësoi si një ndeshje të vështirë atë 
ndaj kuqezinjve, ndërsa thekson se 
Kupa është një shans i mirë për të 
prekur Europën. Ndërkohë, tekniku i 
bën thirrje skuadrës për përqendrim 
në ndeshjen e radhës në kampionat 
ndaj Teutës. “Ishte një ndeshje e 

vështirë, pasi sfida e parë u mbyll 
2-2. Ndeshja e dytë luhej jashtë dhe 
ishte shumë e vështirë për ta hapur 
rezultatin. Për mua, pjesa e parë ishte 
më mirë. Kishim dy-tri aksione të 
mira dhe pastaj morëm një penallti. 
Patëm shansin që të shënonim edhe 
golin e dytë pa u mbyllur ende pjesa 
e parë. Megjithatë, e gjetëm në pjesën 
e dytë dhe aty ndeshja mbaroi. Nuk 
i kam futur të gjithë lojtarët që të 
luajnë, pasi kemi ndeshjen e radhës 
me Teutën. Por, pas 60 minutash unë 
ndryshova disa lojtarë dhe pasi loja 

shkoi 2-0, ishim të qetë. Çfarë të them 
për Flamurtarin? Flamurtari ka ako-
ma lojtarë të rinj. 30 minutat e para 
kanë bërë më shumë pasime, por pas 
penalltisë, ne e kontrolluam lojën. 
Për mua ky është një kualifikim 
shumë i rëndësishëm, pasi sfidën e 
radhës në kampionat e kemi sërish 
jashtë me Teutën. Është një shans 
i mirë për Vllazninë të shkojmë në 
Europë përmes Kupës. Tani harro-
jmë çdo gjë, do të punojmë dhe të 
jemi të përqendruar në ndeshjen me 
Teutën”, u shpreh Jonuz.

Trajneri/ Jonuz sheh Vllazninë në garë 
në dy fronte, fokus ndeshja e radhës

Tare e nxjerr Lacion 
me fitime, Lotito nuk 
hodhi asnjë qindarkë

Magani: Apolonia, 
“treni i fundit” i Besës 

për në Superiore

Gjasula kthehet 
në formë, e pranon 

edhe Padërboni

FAKTI

MESFUSHORI

pozita kryesimi. “Ndeshjen me 
Skënderbeun e shohim si ndeshje 
radhe dhe jo si hakmarrje. Është një 
sfidë e cila na vlen që ne të marrim 
tri pikët e radhës dhe të vijojmë 
rrugën drejt synimeve që ne kemi. 
Korçarët kanë një ekip të fortë dhe 
me kualitete, e sigurisht që të kën-
aqim edhe tifozët tanë. Ekipi i Ti-
ranës që në fillimin e këtij viti është 
ndërtuar për të pasur rezultate. 
Ndonëse patëm oshilacione, sepse 
u ndodh kujtdo edhe nëpër botë. 
Por gjetëm vetveten dhe tashmë 
shpresojmë që të jemi me “këmbë 
në tokë” dhe të vijojmë ecurinë e 
mirë”, theksoi Lika. Nuk mungoi 
në komentin e tij edhe qëndrimi për 
eliminimin e Partizanit, ku theksoi 
faktin e me të kuqtë e kualifikuar 
për Tiranën do të ishte shumë më 
mirë. “Ishim të gjithë si klub duke 
kërkuar që të ishte Partizani, duke 
na kuptuar edhe tifozët sepse do 
të kishte përfitime klubi. Donim që 
Partizani ta kalonte këtë ndeshje 
me Lezhën, sepse bëheshin katër 
derbi dhe të luash në “Air Albania” 
në një klimë si në Europë ishte mirë 
për arkat e Tiranës dhe Partizanit”, 
përfundoi Lika. Për Tiranën, dueli me 
Skënderbeun është një moment për 
të testuar forcën e vërtetë dhe për të 
bërë diferencën e shumëpritur në kam-
pionat, ku bardheblutë kanë ambicie 
për titullin në kuadër të 100-vjetorit të 
themelimit të klubit bardheblu.

Mesfushori kuqezi, Klaus Gjasu-
la e nisi nga pankina ndeshjen ndaj 
Shalkes, por u fut shpejt në lojë pas 
dëmtimit të një shoku të skuadrës, 
duke rezultuar vendimtar për ekipin e 
tij. Kjo, pasi ai në fund të sfidës, falë një 
goditje me kokë dërgoi topin në rrjetë 
dhe vulosi barazimin 1-1. “Klaus do të 
kthehet në formacionin titullar” tha 
dje trajneri Baumgart, i cili i ka idetë 
e qarta se pa “Spartakun” shqiptar në 
fushë, ekipi i tij vuan shumë. “Duam të 
ushtrojmë trysni dhe të krijojmë raste”, 
vijoi ai, duke treguar se mesfushori i 
përfaqësueses shqiptare ishte i rëndë-
sishëm në të dy aspektet e lojës. Gjasu-
la ka qenë kapiten i Paderbornit në 
këtë sezon në Bundesligën gjermane.
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Shqipëria ka dy-tre futbollistë që përbëjnë 
mbi 60% të shumës së vlerës së krejt skuadrës. 
Dhe këta tre futbollistë janë Elseid Hysaj, To-
mas Strakosha dhe Marash Ku,nulla, në total 
zyrtarisht janë 60 mln euro. Kurse pjesa tjetër, 
afro 40 mln euro janë lojtarët e tjerë kuqezi. por 
së fundmi kemi një lajm surprizë. Kosova vlen 
mbi 100 mln euro dhe parakalon Shqipërinë si 
skuadër më e shtrenjtë. Kështu, përfaqësueses 
së Kosovës në futboll, të mërkurën, i është 
rritur vlera për gjashtë milionë euro, e pak ditë 
më parë edhe për 19 mln të tjera. Bazuar në të 
dhënat e faqes së specializuar për transferime 
“Transfermarkt.de”, rritja e fundit vjen falë 
kapitenit Amir Rrahmani, i cili po vazhdon 

me paraqitje të mira në Serie A, me fanellën e 
Veronës. Rrahmanit, 25-vjeçar, të mërkurën i 
është dyfishuar vlera nga sajti i specializuar për 
transferime dhe kartoni e tij tash vlerësohet 12 
mln euro prej gjashtë milionë sosh sa vlerësohej 
më parë. Me rritjen e vlerës së Rrahmanit është 
ngritur edhe vlera e ekipit “dardan” që tash vlen 
104.5 mln euro, që është hera e parë që kalon 
shifrën e 100 mln eurove. Rrahmani është i fun-
dit te Kosova, të cilit i është rritur vlera në treg. 
Pak ditë më parë rritje të vlerës kanë regjistruar 
edhe sulmuesit Milot Rashica e Vedat Muriqi. 
Rashica tash vlerësohet 35 milionë euro prej 20 
mln që ishte më përpara, kurse Muriqi ka vlerë 
prej 12 mln eurosh, sa edhe Rrahmani. Muriqi 

më herët vlerësohej tetë milionë euro. Kjo treshe 
në total ka rritur vlerën e “dardanëve” për 25 mln 
euro. Rrahmani para fillimit të këtij edicioni 
u transferua te Verona për 2.1 mln euro nga 
Dinamo e Zagrebit dhe shpejt është bërë njëri 
ndër mbrojtësit më të vlerësuar në kampionatin 
italian. Ai ka luajtur në të gjitha 24 ndeshjet që Ve-
rona i ka zhvilluar deri më tash. Paraqitjet e mira 
te Verona kanë bërë që shërbimet e Rrahmanit 
tashmë t’i sigurojë skuadra e Napolit që muajin e 
shkuar për kartonin e tij pagoi 14 mln euro dëm-
shpërblim. Rrahmani do të luajë te Verona deri 
në fund të këtij edicioni përpara se t’i bashkohet 
Napolit në verë, më të cilin ekip firmosi kontratë 
pesëvjeçare, me pagë vjetore prej 1.8 mln euro.

S’është surprizë, Kosova vlen mbi 100 mln euro, parakalon Shqipërinë

Sipas gazetës italiane “Corriere 
dello Sport”, ndër mbrojtësit që Ar-
senali synonte t’i sillte në klub ishte 
edhe Amir Rrahmani i Kombëtares 
së Kosovës dhe Veronës në Serie A. 
Paraqitjet e mahnitshme të 25-vjeçarit 
për ekipin kombëtar verdhekaltër 
e veçanërisht për Veronën, ia kishin 
tërhequr vëmendjen klubit nga Premier 
League. Rrahmani e ka zhvilluar çdo 
ndeshje në të gjitha garat për Veronën 
deri tani këtë sezon, duke i ndihmuar 
asaj të ngjitet në vendin e gjashtë në 
Serie A dhe të luftojë për një vend në 
garat evropiane sezonin e ardhshëm. 
Por kur Arsenali e kërkoi kosovarin 
ishte vonë. Rrahmani tashmë kishte 
arritur marrëveshje me Napolin dhe 
Arsenali nuk ishte në dijeni. 

Vlera e Marash Kumbullës në 
merkato rritet çdo ditë që kalon, ndër-
sa nga ky fakt “fërkon” duart klubi i 
Veronës që disponon kartonin e tij. 
20-vjeçari është në sezonin debutues 
në Serinë A me fanellën e veronezëve, 
por kjo nuk e ka penguar të shfaqë të 
gjithë cilësitë që disponon. Ndeshja e 
fundit në kampionat përballë Juven-
tusit ishte një test maturie të cilën 
futbollisti i Kombëtares e kaloi me 
sukses. Një sërë klubesh nga Seria 
A dhe Premier League e Bundesliga 
kanë nisur garën në distancë për të 
marrë shërbimet e mbrojtësit. Por, du-
het të nxitojnë pasi tashmë Kumbulla 
nuk vlerësohet më me 20 milionë. 
Klubit të Veronës i është shtuar oreksi 
dhe tashmë kërkon 30 milionë euro. 

MBROJTËSISulmuesi po kalon një moment të mirë me Malagën, synon të kthehet titullar si kuqezi

Armando Sadiku ndez rivalitetin në 
Kombëtare: Tifozët më duan, më 
lidhin me suksesin në Europian

Adriatik BALLA

Sulmuesi Armando Sadiku po 
kalon një moment shumë të 
mirë me skuadrën e tij Mal-
aga, në Segunda Divizion të 

Spanjës, ku ka shënuar rregullisht 
gjatë javëve të fundit dhe ka reali-
zuar disa asiste, pra një lojtar lider 
tek ky ekip dhe njëherësh një nga 
sulmuesit më të spikatur në ligën 
e dytë spanjolle. Por vëmendja e 
Sadikut është më tej sesa Malaga. 
Ai shpreson që të rikthehet titullar 
në Kombëtare, duke ndezur kësh-
tu rivalitetin me lojtaret e tjerë të 
përfaqësueses kuqezi dhe duke 
kujtuar kohët e shkuara, sidomos 
në Europianin e Francës ku ai pati 
shumë sukses, “ngroh” atmosferën 
dhe i hap rrugën vetes ta preten-
dojë rolin kryesor në vijën e parë 
ofensive të skuadrës së Edi Rejës. 
Në një intervistë të dhënë së fundmi 
për mediat spanjolle, Sadiku e nis 
në fillim me paraqitjet e tij në kam-
pionat. “Shpresoj të vazhdoj kështu 
edhe në 15 ndeshjet e mbetura. Na 
duhen pikë. Me cilësitë që ka ekipi 
nuk duhej të ishim aty ku jemi, por 
do japim maksimumin në ndeshjet 
e mbetura. Kam shumë besim në 
vetvete. Objektivi im i parë ishte të 
luaja në çdo ndeshje, të kisha shumë 
minuta të cilat më duheshin pas një 
dëmtimi të rëndë. Ky ishte qëllimi 
im, të luaja në çdo ndeshje dhe të 
shënoja. Kam shënuar 10 dhe ato 

janë fryt i punës së gjithë ekipit. 
Shpresoj të vazhdoj kështu, dua 
të shënoj në çdo ndeshje. Duhet të 
jem gati kur të vijnë mundësitë. Nga 
zemra më lind dëshira të arrinim në 
play off, dua të lë gjurmë këtu. Do 
e provojmë deri në fund”, theksoi 
Sadiku. Më pas vjen një koment 
për suksesin e tij në Europian. “Janë 
kujtime që do i ruaj përgjithmonë. 
Europiani më ndryshoi jetën. Para 
se të shkoja në Europian unë isha 
sulmuesi i katërt në Kombëtare dhe 
nuk isha i qartë nëse do isha pjesë 
e listës. Ndryshova skuadër gjashtë 
muaj para, u transferova te Vaduz. 
Aty luajta mirë. Shënova në tre 
miqësoret e fundit me Kombëtaren 
dhe para Europianit e filloja gjithnjë 

si titullar. Shënova golin e fitores 
kundër Rumanisë dhe aty karriera 
ndryshoi për mirë. Më vonë vazhdo-
va të shënoja gola me Kombëtaren 
dhe kjo më hapi rrugën për t’u 
transferuar te Levante”, nënvizoi 
më tej Sadiku.
Raportet me drejtuesit e Malagës 

dhe ambicia me Kombëtaren 
Në vijim të qëndrimit të tij, Ar-

mando Sadiku komenton raportin 
me presidencën e Malagës, por edhe 
me shqiptarët që luajnë në Spanjë e 
veçanërisht shokun e ekipit, Keidi 
Bare. “Kam raport të mirë me presi-
dentin, por jo vetëm me të. Gjithashtu 
edhe me drejtorin sportiv, me shokët. 
Duhet ta falënderoj presidentin 
që pati besim te mua. Rinovoi për 

Nëse meshkujt nuk po paraqiten 
mirë në aktivitetet ndërkombëtare të 
moshave, duket se përfaqësueset e 
moshave për femra po korrin sukses 
dhe grupi i vajzave të moshës deri 
në 16 vjeç dje e konfirmuan këtë 
gjë, pasi mposhtën Gjeorgjinë 3-1 
në kuadër të një turneu të UEFA-s 
që po zhvillohet në Shqipëri me 
pjesëmarrjen e disa skuadrave. Në 
fakt, është një sukses i dytë rad-
hazi në grup dhe Shqipëria U-16 e 
femrave është pranë një suksesi të 
pazakontë, që mund t’i rriste mjaft 

vlerat e kombëtares së kësaj gjinie. 
Pranohet dhe nga vetë FSHF dhe 
institucionet mediatike pranë saj, 
që vajzat U-16 janë në superformë, 
fitorja e dytë radhazi në turneun e 
UEFA-s. Kombëtarja e femrave U-16, 
ka korrur fitoren e dytë në Turneun e 
Zhvillimit të UEFA-s, që po organi-
zohet nga ana e FSHF në Tiranë dhe 
Elbasan. Vajzat kuqezi të drejtuara 
nga tekniku Agustin Kola triumfuan 
me rezultatin 3-1, përballë Gjeorg-
jisë. Golat u shënuan nga Qosja (19’), 
Çoka (44’) dhe Shahaj (60’). Goli i 

vajzave gjeorgjiane u shënua nga 
Sulashvili në minutën e 21. Kjo ishte 
një ndeshje e shkëlqyer e vajzave 
tona ku pati interes si kurrë më parë 
nga ana e të rinjve, nxënësve dhe 
studentëve që mbushën ulëset e “Air 
Albania Stadium”. Në fund të takim-
it, vajzat kuqezi, u bënë një thirrje të 
gjithë të rinjve, nxënësve, studentëve 
dhe prindërve t’i mbështesin në 
ndeshjen e fundit përballë Malit të 
Zi, ditën e dielë, datë 16 shkurt ora 
14:00 në “Air Albania Stadium”, ku 
hyrja është falas.

Vajzat U-16 mposhtin Gjeorgjinë, një fitore 
larg trofeut në “UEFA Development”

Vlera e Marash Kumbullës 
vijon të rritet në treg

Amir Rrahmani ishte 
pranë Arsenalit, Napoli 
u tregua më i shpejtë

Tre shqiptarë 
rinovojnë kontratat me 

Lokomotivën e Zagrebit

MBROJTËSI

LEGJIONARËT

një vit, më transferoi këtu dhe më 
siguroi se çdo gjë do shkonte mirë. 
Më ka dhënë një mundësi dhe po ia 
dal mirë. Kjo është e mirë edhe për 
Levanten. Jam mirë këtu, familja ime 
është mirë dhe do shohim në fund. 
Dua të përfundoj sezonin këtu. Erdha 
të luaja më shumë se 30 ndeshje dhe 
të shënoja gola. E kam të nevojshme, 
unë jam i lumtur në Malaga ashtu si 
edhe familja ime”, theksoi Sadiku. 
Por s’mbetet pas komenti për Baren 
dhe Manajn, si dhe perceptimi në 
Shqipëri. “tifozët në Shqipëri na nd-
jekin. Kur shënoj gol apo kur Keidi 
luan shumë mirë, vendosen ndeshjet 
në televizor dhe në media shkruhet 
shumë mirë për ne. Kjo më gëzon 
shumë, që vendi jonë na ndjek ne të 
dyve. Edhe Manaj është shumë i mirë. 
Unë nuk e njoh shumë pasi kemi lua-
jtur pak në Kombëtare. Por, është një 
djalosh që ka një të ardhme të madhe 
përpara. Kurse Bare është i lumtur 
tek Malaga. I pëlqen të jetë këtu dhe 
ka arritur Kombëtaren. Është i qetë, 
është i ri. Është 22-vjeç dhe ka të gjithë 
karrierën përpara. Është titullar dhe 
thuajse një lider për ne. Të shohim se 
çfarë ndodh në fund të sezonit, por 
ka një të ardhme brilante”, përfundoi 
Sadiku. Një qëndrim i tillë konfirmon 
faktin se sulmuesi kuqezi e ka ëndërr 
të kthehet në formën e tij më të mirë 
e të përsërisë suksesin që pati me 
Kombëtaren në Europianin e Francës. 
Në fakt, ai mund të japë kontribut në 
eliminatoret e ardhshme.

Lokomotiva e Zagrebit njihet si 
një klub që i mbështet shqiptarët. Tre 
prej tyre kanë rinovuar. Bëhet fjalë 
për 3 futbollistë të Shpresave kuqezi si 
Mersinaj, Tuci dhe Çokaj. Të tre futbol-
listët këtë sezon kanë fituar aktivizimin 
me vazhdimësi dhe në disa ndeshje 
kanë qenë vendimtarë për Zagrebin. 
Kështu,Çokaj, Mersinaj dhe Tuci kanë 
firmosur kontratën e re e cila i mban 
të lidhur me klubin kroat deri në vitin 
2024. Talentet kuqezinj kanë objektiv 
parësor evidentimin e vlerave për të 
pasur mundësinë e eksperiencave më të 
rëndësishme në karrierë ndërsa Kroacia 
njihet si një trampolinë shumë e mirë dre-
jt kampionateve më të forta europiane. 
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SUDOKU

FJALEKRYQI SOT

Horizontal Vertikal

Jennifer Aniston: Mosha 51 
vjeçare, shumë argëtuese në jetë

Aktorja Jennifer Aniston po kalon një kohë 
mjaft të mirë, në jetën e saj. Nga performanca 
në “The Morning Show”, deri tek veshjet e mah-
nitshme në tapetin e kuq dhe më pas ribashkimi në 
prapaskenë me Brad Pitt. Duke u nisur nga koper-
tina e saj e fundit në një revistë, Jennifer duket se 
është më shumë se e lumtur t’i japë njerëzve atë që 
dëshirojnë, pasi e ka mbuluar kopertinën e  “Inter-
view” me një set të jashtëzakonshëm. 51-vjeçarja ka 
pushtuar rrjetet sociale me fotografitë e reja, të cilat 
e shfaqin në një xhaketë lëkure me çizme deri te 
gjuri, dhe flokë të lagështa, si dhe me një fustan të 

prerë nga “Versace”. Aktorja pak ditë më parë festoi 
ditëlindje dhe mbushi 51 vjeç, dhe revista duket 
se i kishte bërë një surprizë. “Faleminderit revista 
“Interview” për këtë surprizë të ditëlindjes. Nuk e 
kam pasur idenë, që kjo do të lançohej. Ndihem 
krenare dhe e nderuar, që të festoj në këtë koper-
tinë. Faleminderit ekipit të “Interview”, që feston me 
gratë në çdo moshë, por rezulton se mosha 51 është 
shumë argëtuese në jetë”, ka shkruar në postimin e 
ndarë me fansat aktorja botërore. Edhe pse mbushi 
51-vite, në portretin dhe fizikun e yllit të Hollywood 
nuk ka asnjë shenjë të pesë dekadave jetë.
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Jessica Simpson: Eric 
i pranon të metat e mia 

Jessica Simpson ka folur hapur 
për mënyrën se si ajo ndihet, në mar-
tesën e saj me Eric Johnson. Nëna e tre 
fëmijëve së fundmi ka bërë një rrëfim, 
në të cilin zbuloi detaje nga ditët më të 
errëta të jetës së saj, përfshirë kohën 
kur ishte viktimë e sulmit seksual, e 
më pas edhe për raportin që prindërit 
e saj kishin. Në një intervistë të re me 
“Us Weekly”, Simpson, 39-vjeçe, ka 
folur rreth martesës, duke shprehur se 
është me fat se Johnson, 40-vjeç, lejon 
që të jetë saktësisht ajo që është. “Në 
martesën me Eric, unë kurrë nuk jam 
ndjerë më e lirë me veten time ”, ka 
thënë 39-vjeçarja për revistën. Ajo më 
tej u shpreh se një arsye për lidhjen e 
saj me Johnson është se ai i pranon të 
metat e saj. “Unë jam në këtë martesë 
dhe në këtë jetë me Eric në krah, me 
vullnetin e lirë, ai pranon të metat e 
mia”, tha më tej biondja.

 1-I thonë plëndësit të pulës 2- Vënia në qarkullim e 
kartëmonedhave të reja 3- Një perime vjeshte 4- Rite, i ngatërruar 
5- Masë e vjetër peshe e barabartë me 1.250 kg 6- Mohojnë italianët 
7- Të turpërohesh, fëlliqesh apo... 8- Një ekip futbolli grek 9- Njëlloj si 
nr. 27 horizontalisht 10- Shkrimtari Kristo në inic 11- Grupi drejtues i 
një institucioni 13- Është peshk liqeni, i ngjan troftës, me pika të kuqe 
në trup 14- I thatë, lungë me qelb 15- Krahinat, viset, trevat 16- Cipa e 
kokërdhokut të syrit 18- “Qeveria” e fshatit 19- Një qytet pothuajse në 
jug të vendit 20- Është perde në teatër 22- Sundimtar që qeveris me 
dhunë si Pinoçeti 23- Një shtet afrikan me kryeqytet Mogadishu 25- 
Zhiti shkrimtar 26- Njëlloj si nr. 15 vertikalisht 27- “Vajti për ...dhe erdhi 
i qethur” 28- Stërqoka, femra e gallofit 29- Qytet në Francë ku zhvillo-
het festivali i filmit 30- Meri 32- Tip avioni luftarak rus 33- Shkrimtari 
amerikan Tomas... 34- Ministria e Ndërtimit 35- Zotëron.

1-Kafshë që ndryshon ngjyrën e lëkurës sipas terrenit 7- Vendqën-
drimi i anijeve 12- Trimi suliot ... Boçari 13- Një muaj i vitit 14- Një shtet 
në zemër të Europës 15- Qytet në veriperëndim të Italisë, pa të fundit 
16- Repart industrial 17- Nofkë që i vihet dikujt për ta lavdëruar apo 
ofenduar 19- ... Godunov, opera nga Çajkovski 20- Pjesë loje në volejboll 
21- Aktori amerikan ... Bedi 22- Njëlloj si kapriçot 23- Ndan miellin nga 
krundet 24- Sadria dëshmor në luftë me diversantët 25- Njeri i shkretë, i 
braktisur, i gjorë 26- Flamuri, aktor tek filmi “ Si gjithë të tjerët” 27- Fshat 
i Pogradecit buzë liqenit 28- Janë vegla gjimnastikore për forcimin e 
muskujve të duarve 29- Një hidrocentral 31- Alikaj e skenës në inic 32- I 
thonë ndryshe edhe uror, copë çeliku për të ndezur eshkën 33- Është 
lidhëse, shërben për të shprehur një dëshirë ose lejim, të paktën 34- Një 
ekip futbolli italian 35- Ka të tillë edhe televiziv 36- Magazinë e madhe 
drithi, silos ose ... 37- Njeri që beson verbërisht tek ritet fetare.

Përvjetori 
MacTalmot punon në të njëjtën 

fabrikë, që prej dhjetë vjetësh. Një 
ditë shkon tek drejtori për t’i kërkuar 
një nder: 

-Zoti, drejtor, më falni, mund të 
më jepni një ditë leje?

Dhe drejtori i nevrikosur nga kjo 
kërkesë i përgjigjet:

 -Çfarë? Një ditë komplet?
Punëtori i shpjegon arsyen:
 -Po. Si t’ju them nesër është 25 

vjetori im i martesës, dhe gruaja ime 
do të mërzitej shumë nëse nuk do të 
isha i pranishëm në këtë përvjetor.

Drejtori “zemërmirë” i përgjigjet:
- Në rregull, pranoj. Por kjo his-

tori do të përsëritet çdo 25 vjet?

Kampi
Në një ish kamp përqendrimi, 

gjerman në Poloni, një vizitor i për-
lotur gjendet përpara ndërtesës. Një 
roje i afrohet dhe e pyet:

-Mbajeni veten. Ju besoj se keni 
humbur ndonjë njeri të shtrenjtë 
tuajin gjatë luftës?

Dhe vizitori i përlotur i përg-
jigjet:

-Babain tim…
Dhe roja që kërkon ta qetësoj i 

thotë, se ka qenë me të vërtetë një vik-
timë dhe për më tepër hollësi e pyet:

-Po,si ndodhi?
Dhe burri që i përgjigjet:
-Ndërsa ishte në turnin e tij si 

roje, ra nga shkallët.

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



GAZETA SOT E Premte 14 Shkurt 2020 23  

k u l t u r e www.sot.com.al

20 shkurt-20 mars22 nëntor-21dhjetor 22 dhjetor-21 janar 22 janar-19 shkurt23 tetor-21 nëntor
Mundohuni që të mbani 

nën kontroll humorin në çift, 
ku nëse keni kaluar një krizë 
duhet të bëni kujdes që ta zg-
jidhni. Në punë, bëni mirë që 
të përvishni mëngët këtë ditë.

23 shtator-22 tetor

Mundohuni të krijoni më 
shumë hapësirë për dashurinë 
gjatë kësaj dite, pavarësisht 
angazhimeve që keni. Ndonjë 
problem financiar, mund të 
shkaktojë probleme.

23 korrik-22 gusht 22 gusht-22 shtator22 maj-21 qershor
Binjakët Dashi

Peshorja Akrepi Shigjetari Bricjapi Ujori Peshqit 

Gaforrja Luani Virgjëresha

Kjo ditë do të jetë shumë 
e frytshme për të kuptuar nëse 
raporti juaj funksionin ose jo. 
Ndaj mundohuni që të bëni 
kujdes, pasi nuk është një 
moment i thjeshtë për ju.

E premtja do jetë pozi-
tive për dashurinë, ku do keni 
mundësi të festoni. Mundohuni 
që të mos lodheni shumë, pasi 
angazhimet e ditës do jenë të 
shumta dhe kërkojnë vëmendje.

Në dashuri mund të ketë 
luhatje të mëdha, pasi personi 
me të cilin shoqëroheni, nuk 
është më siç doni ju. Në punë, 
mund të gjejnë sqarim disa 
për çështje, që ju shqetësojnë.

Demi 

Hëna nuk do të ketë më 
ndikim të kundërt, ku dashu-
ria do të dalë fitimtare, veç 
kujdes ndaj vendimeve impul-
sive. Bëni mirë që të shmangni 
debatet e kota gjatë ditës.

21 mars-20 prill

HOROSKOPI HOROSKOPI HOROSKOPI HOROSKOPI HOROSKOPI HOROSKOPI HOROSKOPI HOROSKOPI HOROSKOPI 

Në sajë të ndikimit të Ve-
nusit në shenjën tuaj, dashuria 
do të bëhet më e bukur. Edhe 
ata që janë vetëm do të kenë 
më shumë mundësi, mjafton 
që të hidhen në lojë.

Duke nisur nga kjo ditë 
deri në fundjavë, do të ketë 
rikuperim të ndjeshëm në 
dashuri, ku gjërat do të ecin 
dukshëm më mirë. Në punë, do 
të keni dëshirë për të triumfuar.

Vertikal 

HOROSKOPI HOROSKOPI HOROSKOPI HOROSKOPI HOROSKOPI HOROSKOPI HOROSKOPI HOROSKOPI HOROSKOPI HOROSKOPI HOROSKOPI

22 qershor-22 korrik21 prill-21 maj
Mund të ketë vonesa ose 

komplikime në dashuri, ku 
mund të të ketë shqetësime 
të cilat do i vendosin gjërat në 
diskutim. Në punë, duhet të 
nxirrni në pah të drejtat tuaja.

Apple, me kufje të 
reja AirPods Pro Lite

Keni dëshirë të rregulloni 
diçka që është krisur. Ndoshta 
nuk do ta keni të lehtë dhe do 
tensionoheni. Në sferën profe-
sionale, ka mundësi që të mer-
rni një vendim të rëndësishëm.

Horizontal  

Në sferën sentimentale 
do të jeni disi të acaruar, edhe 
se Hënën nuk do e keni më 
kundër. Mundohuni veçse që 
të mos mendoni më shumë, 
për të kaluarën tuaj.

Do të ketë një acarim për 
shkak të ndikimit të kundërt të 
Hënës, ndaj mundohuni që të 
organizoni diçka të këndshme. 
Në punë, bëni mirë që ti shtyni 
gjërat për javën e ardhshme.

Këtë vit mund të shohim një iP-
hone të ri të përshtatshëm për buxhetin 
mesatar, të quajtur  iPhone SE 2. Pritet 
të shohim gjithashtu një iPad Pro të ri, 
përveç serisë së re të iPhone 12. Por tani 
thuhet se po punohet për mundësinë e 
një palë dëgjueseve të reja, AirPods Pro 
Lite. Shitjet e AirPods Pro aktual kanë 
sukses më shumë se sa pritej për Apple. 
Kompania thuhet se ka porositur të rrisë 
prodhimin e tyre. Një raport i fundit, që 
përmend ndikimin e koronavirusit ka 
përmendur edhe një palë të re të kufjeve 
pa tel, nga Apple. Ky raport vjen nga 
Digitimes, dhe na bën të besojmë se 
Apple mund të jetë, duke punuar në një 
variant të ri të AirPods Pro aktual.

Përgjigjet e fjalëkryqit

Fjalëkryq i shifruar

Jeff  Bezos, paguan 165 mln 
dollarë për një rezidencë

1-Sipas mitologjisë greke ishte perënde-
sha e dashurisë 5- Është kafshë dinake 9- 
Dhurues 11- Instituti Bujqësor 13- Me të meta 
fizike 14- Pohojnë italianët 15- Gojëdhënë, 
legjendë 17- ... Hsiao Pin, ish udhëheqës 
kinez 18- Kompani e telefonave celulare në 
Itali 19- Lajm i mirë 21- Lumë në Gjermani 
22- Janë dythundrakë nga Peruja me lesh të 
mirë 23- Qytet bregdetar francez në Gjirin e 
Lionit 24- Omonia, përgjysmë 25- Gazetarja 
Vasili 26- Aktori amerikan Riçard ... 27- ... Ir 
Sen, ish udhëheqës korean 28- I thonë çajit 
italianët 29- Ish zonja e parë e Amerikës, 
Obama në inic 32- Instituti Lartë 34- Në fillim 
të bisedës 35- Cak, kufi 38- Vrasës, barbar, i 
pamëshirshëm 40- Zola i letërsisë franceze 42- 
... Vokshi, këngëtare e mis, jeton në Amerikë 
43- Automjetet e transportit ndërkombëtar 
44- Qymyr industrial 46- Gazeta që ke në dorë 
47- Agjensi telegrafike 48- Plak që e ka lënë 
mendja 50- Përemër vetor 51- Janë grup eks-
tremist që veprojnë në Lindjen e Mesme 53- 
Vise, krahina 54- Formacion i madh ushtarak.

1-Specialist në degën e gjuhësisë që studi-
on prejardhjen e fjalëve të një gjuhe 2- Omer 
Dishnica 3- Sinjal i koduar për ndërhyrje 
emergjente 4- Meri 5- Vend në mal ku rrinë 
bagëtia gjatë verës dhe ku bëhet përpunimi 
i qumështit 6- Një fjalë pa shkak 7- Instituti 
Radikal 8- Asgjësim 10- Masë e sip. së Tokës 
e barabartë me 4047 m2 12- Bashkëjetesa me 
dy gra 14- Fjalë apo shprehje që kanë ngjasim 
me njëra tjetrën 16- Janë gjëndra të huaja në 
trupin e njeriut 18- Shoqëri e mjeteve komu-
nikuese 20- Humoristi anglez Atkinson në inic 
21- Repart ushtarak 30- Fillestar 31- Njeri që 
merr pjesë gjerësisht në një parti dhe lufton 
me përkushtim 33- Cak, kufi 34- Enë e madhe 
për lëngje 36- Stacioni ndërplanetar rus në 
hapësirë 37- Instituti i Lartë 39- “... i Deber-
vileve” roman nga Çarl Dikens 41- Spiro ... 
protagonist i shpëtimit të anijes luftarake, tek 
filmi “Duel i heshtur” 44- Një kafshë shtëpiake 
45- Një shtet ishull në detin e Karaibeve 48- 
Një muaj i vitit 49- Mjet sinjalizues për anijet 
51- Teatri i Operas 52- Ndërmarrja Minerale.

Themeluesi dhe presidenti i 
Amazonës, Jeff Bezos, theu re-
kordet duke blerë një rezidencë 
në Beverly Hills (SHBA) për 165 
milionë dollarë, më e shtrenjta në 
historinë e Los Angeles, ku bano-
jnë shumë persona të famshëm. 
Shtëpia, gjithashtu më e shtrenjta 
në të gjithë shtetin e Kalifornisë, 
është një vilë e projektuar në vitin 
1930 si rezidenca e presidentit të 
parë të Warner Bros, Jack Warner. 
Është një rezidencë në stilin ko-
lonial që përfshin gjithashtu një 
fushë tenisi, pishinë dhe kopshte 
në 13,000 metra katrorë të saj. 
Përveç kësaj, besohet se Warner 
importoi dyshemenë prej druri, në 
të cilën qëndronte Napoleoni kur i 
propozoi Josephine.
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Adriatik BALLA

Liga e Kampioneve 
do të kthehet javën 
tjetër, ku padyshim 
dueli më i rëndë-

sishëm paraçerekfinal i këtij 
edicioni është Real-Ma-
drid-Mançester Siti, e kon-
sideruar edhe si një finale e 
parakohshme. Do të kalojë 
më tej vetëm njëra por ky fakt 
po e fut në depresion trajnerin 
katalanas të Sitit, Pep Guardi-
ola, i cili nuk ka rrugë tjetër 
veç fitores. Madje ai pranon 
se e ardhmja e tij në pankinën 
e Sitit do të varet shumë nga 
loja, rezultati dhe verdikti që 
do të prodhojnë 180 minutat e 
duelit me rivalin e tij Zinedin 
Zifdane të Realit të Madridit. 
Në mediat angleze shkohet 
më tej. Pep Guardiola men-
don se Mançester Siti do ta 
shkarkojë nga posti i trajnerit, 
nëse ai nuk ia del ta eliminojë 
Real Madridit në 1/8 e finales 
në Ligën e Kampionëve. Siti 
ballafaqohet me Realin në 
fazën e 16 më të mirëve në 
garën elitare evropiane për 
klube, në një kohë kur po has 
në vështirësi për ta ruajtur 
formën e mirë, derisa skuadra 
e Zinedine Zidane është lider 

KLUBI/ Ajaksi me 
shumë fitime, kapi 

300 mln euro nga shitjet

SULMUESI Paris San Zhermen ka investuar 
fuqishëm gjatë viteve të fundit për të 
mbërritur jo vetëm tek titulli kampion 
në Francë, por edhe tek trofeu i Ligës 
së kampioneve, por në UEFA nuk ia 
ka dalë. Sidoqoftë klubi francez që 
sponsorizohet nga sheikët arabë po 
tenton vazhdimisht të kapë trofeun 
Champions League. Ndërkohë, një 
lajm i mirë vjen nga brenda klubit. 
Kilian Mbape ka një kontratë të 
vlefshme deri në verën e vitit 2022 me 
Paris San Zhermen dhe pavarësisht 

tentativave të klubit francez, sulmuesi 
deri tani ka refuzuar çdo ofertë për të 
zgjatur më tej bashkëpunimin. Meg-
jithatë sipas të përditshmes franceze 
“L’Equipe”, klubi kryeqytetas është 
gati t’i ofrojë një pagë marramendëse 
sulmuesit, prej 50 milionë eurosh 
në sezon, me kushtin që të zgjatet 
kontrata të paktën deri në verën e 
2025-ës. Aktualisht Mbape përfiton 
15 milionë euro në sezon dhe është i 
dyti më i paguar në Ligue 1, pas bra-
zilianit Nejmar, ndërsa nëse firmos 

kontratën e re, do të arrijë në nivelin 
e pagave të Ronaldos e Mesit. Shifrat 
janë vërtetë tunduese për sulmuesin 
kampion bote me Francën, por vetë 
ky i fundit duket se joshet nga ideja 
për të luajtur në Spanjë me Realin 
e Madridit, ku e kërkon me ngulm 
patrioti i tij, Zinedine Zidane. Mbetet 
të shihet se çfarë qëndrimi do të mba-
jë Mbape, por me pagë faranike dhe i 
paguar njëlloj si mesi e Ronaldo, me 
siguri që sulmuesi do të qetësohet e 
pranojë kushtet.

NGJARJA LËVIZJA PORTIERI

Bajerni po mendon 
“divorcin” me Tolison

Një tifoz i Sëlltik në Sko-
ci është dënuar me 10 muaj 
burg, pasi është përplasur 
me forcat e sigurisë para një 
ndeshjeje dhe ka sulmuar me 
grushte kuajt ku ishin të hi-
pur oficerët. Ngjarja ka ndod-
hur më 19 janar, kur Sëlltik 
luajti në Kupë, në transfertën 
ndaj Airdrie dhe fitoi me 
rezultatin 0-3, por tifozi u 
përplas me oficerët e policisë 
para ndeshjes dhe tani do të 
duhet të përballet me pasojat. 
Tifozi është 36-vjeçari Kevin 
MekGuajër, ndërsa dëni-
mi ndaj tij është dhënë me 
motivacionin e shkaktimit 
të vuajtjeve ndaj kuajve të 

Në Bundesligë Bajerni 
është skuadër pothuajse e 
pakonkurrueshme. Sa më 
shumë afron fundi, po aq 
më i sigurt bëhet suksesi i 
bavarezëve. Por në gjirin 
e klubit ka aktualisht një 
shqetësim që lidhet me një 
futbollist francez. Sipas me-
dieve sportive gjermane, 
Bajerni i Mynihut është i 
gatshëm të dëgjojë ofertat për 
mesfushorin Korentin Toliso. 
Sipas “Bild”, Bajerni kishte 
refuzuar Mançester Juna-
jtid gjatë janarit, por është i 
hapur që të lejojë largimin e 
lojtarit gjatë verës. Kjo sepse 
klubi synon të sigurojë fondet 

Portieri i Liverpulit e ka-
lon klasën”. “Reds”-at anglezë 
e kanë vazhduar për një vit 
tjetër kontratën me portierin 
brazilian, të cilin e kishin 
transferuar në vitin 2018. 
Liverpuli e ka shfrytëzuar 
opsionin që e kishte në kon-
tratën e portierit Alison Beker. 
Braziliani kishte nënshkru-
ar kontratë pesëvjeçare me 
“Reds” në vitin 2018. Mirëpo, 
në kontratë përmendej edhe 
opsioni për vazhdimin e kon-
tratës për një vit tjetër, pra 
të gjashtin nëse palët do të 
merreshin vesh. Ish-portieri 
i Romës ka shfaqur siguri në 
portë që nga arritja e tij dhe 

policisë, si dhe ofendimin dhe 
kërcënimin e oficerëve. Tifozi 
tha se ndodhej rastësisht atje, 
por një rreshter që mbante ka-
lin e “fundosi” atë në gjykatë.

me këtë rast, ai do të mbrojë 
në “Anfield Road” së paku deri 
në vitin 2024. Alison është 
njëri prej portierëve më të 
mirë në botën e futbollit.

në La Liga. “Dua ta fitoj Ligën 
e Kampionëve”, tha Guardi-
ola për “Sky Sports”, derisa 
argumentoi se nëse dështon 
ta fitojë këtë garë nuk do 
të thotë patjetër që ky do të 
jetë një sezon i dështuar për 
skuadrën e tij. “Ëndërroj për 
këtë dhe jam i ngazëllyer për 
ta përgatitur ndeshjen kundër 
Real Madridit. Ky proces dhe 
këto dy javë deri në kohën 
e ndeshjes do të jenë javët 
më të lumtura të jetës sime”, 
shtoi ai. Më tej vijon ironia e 
Guardiolës mbi raportet me 
drejtuesit e Mançester Sitt, 
ku thotë se një eliminim në 

Guardiola i trembet Zidanit: Nëse nuk 
eliminoj Realin do të shkarkohem nga Siti

Champions, mund të sjellë 
automatikisht shkarkimin 
e tij. “Nëse nuk e mposhtim 
Realin, atëherë kryetari apo 
drejtori sportiv do të vijë 
dhe do të më thotë: ‘kjo nuk 
mjafton, ne duam ta fitojmë 
Ligën e Kampionëve, do të të 
shkarkojmë’”, theksoi ai. Më 
pas trajneri spanjoll, që ka 
fituar dy herë Ligën e Kam-
pionëve me Barcelonën dhe 
që paguhet 23 milionë euro në 
sezon nga klubi i Mançester 
Sitit, theksoi se nuk ndihet 
më i miri në botë në rolin e 
tij, pavarësisht etiketimeve. 
“Njerëzit mendojnë se nëse 

Tekniku katalanas ka humbur betejën për titull me Jurgen Klop të Liverpulit, 
kështu që Champions është e vetmja mundësi që ai të mbajë pankinën e Sitit

për të kompletuar transferim-
in e Kai Havertzit nga Bajer 
Leverkuseni. Në ditët në vijim 
mund të ketë surpriza në lidh-
je me këtë çështje. 

Goditi me grushte kuajt e 
policisë, në burg tifozi i Sëlltikut

PSG “blindon”
Mbape, kontrata 
e re me pagë 
faraonike

Asnjë klub në Europë nuk 
ka pasur përfitime si Ajaksi 
gjatë viteve të fundit. Akademia 
e klubit të madh holandez u 
bë një fabrikë e prodhimit të 
talenteve dhe sot klubi i njohur 
i Amsterdamit ka futur në arkat 
e tij afro 300 mln euro vetëm 
nga shitje. Pranohet dhe në 
shtypin sportiv ndërkombëtar 
që Ajaksi është klubi që ka 
përfituar me të madhe nga 
shitja e futbollistëve gjatë viteve 
të fundit. Klubi holandez e kaloi 
një sezon të jashtëzakonshëm 
vjet në Ligën e Kampionëve 
dhe kjo bëri që lojtarët kryesorë 
të shiteshin. I fundit që u shit 
ishte Hakim Zijeç, që nënsh-

kroi me Çelsin, i cili i pagoi 40 
milionë euro për të. Frenkie de 
Jong ishte shitur 75 milionë 
plus 11 milionë të tjerë nga bo-
nuset në Barcelonë. Mathijs De 
Ligt u shit 75 milionë euro në 
Juventus. Por, edhe lojtarët tjerë 
i sollën të hyra të mëdha gjigan-
tit holandez. Në fakt, Ajaksi i 
ka pasur plot 220 milionë të 
grumbulluara pas shitjes së 
lojtarëve në dy sezonet e fundit. 
Kujtojmë që lojtarë si De Jong, 
De Ligt, Zijeç, Van de Bek etj, po 
shkëlqejnë me skuadrat e tyre 
dhe kushtojnë dhjetëra milionë 
euro e janë ndër më të kërkuar-
it në tregun e futbollistëve. Një 
klas që të imponohet.

Alison shton një vit qëndrim me 
Liverpulin në Premier League

je Guardiola, atëherë duhet ta 
fitosh patjetër Ligën e Kam-
pionëve. Unë nuk ndihem 
më i miri në botë, pasi edhe 
te Barcelona, ku kam fituar 
shumë, kisha në dispozicion 
lojtarë shumë të mirë”, për-
fundoi tekniku spanjoll. Pep 
Guardiola është një prej tra-
jnerëve më të mirë të futbollit. 
I veçantë prej tij është moduli 
taktik 4-3-3 dhe sidomos loja 
“tiki-taka” të cilën ai e zbatoi 
deri në përpikmëri në vitet e 
arta të tij në Barcelonë, ku me 
blaugrana arriti majat, duke 
fituar gjithçka të mundshme, 
sidomos në Europë e në botë, 
një ekip që nuk të falte në 
fushën e blertë dhe konsid-
erohet si një prej ekipeve më 
të mira që kanë zbritur ndon-
jëherë në një fushë futbolli. 
Por si çdo fillim e ka dhe një 
fund, edhe Guardiola i viteve të 
fundit nuk ka mundur të fitojë 
Champions League, as me Ba-
jernin e Mynihut e as me Sitin. 
Ky sezon cilësohet vendimtar, 
nëse ia del e thyen tersin, në të 
kundërt mund të shkarkohet 
pa u mbyllur mirë sezoni. 
Ecuria e paparë e Liverpulit të 
Jurgen Klop e ka lënë në hije 
këtë edicion Guardiolën dhe 
skuadrën e tij, Mançester Siti. 
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