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Nga Jak SIMONI

A do ketë kohë Amerika 
të merret gjithmonë 

me shqiptarët?
Nga Prof. Dr. Ago NEZHA 

Filozofia e Maltusit 
dhe koronavirusit

Nga Besi BEKTESHI 

Të gjithë ata që thonë 
“mediat pranë Tij janë 

gazetarë afër Atij”!

12 deputetë, 4 ministra e zv/ministra, 
6 kryetarë bashkie dhe 1 anëtar i 

KQZ përfundojnë në SPAK, ILDKP 
i padit për fshehje të pasurisë

Deputetët e Komisionit të Shëndetësisë në Ku-
vendin e Shqipërisë depozituan kallëzimin penal 
në Prokurorinë e Përgjithshme ndaj ish-kryem-
inistrit Sali Berisha. Ky i fundit ashtu siç Partia 
Socialiste e paralajmëroi dy ditë më parë, akuzo-
het për veprën penale “Përhapja e informatave të 
rreme që ngjallin panik”, që sipas...

Ish-kreu i Institutit të Krimeve dhe Pasojave 
të Komunizmit, Agron Tufa vijon të shpërthejë në 
akuza të forta në drejtim të partizanëve të Luftës 
Antifashiste Nacional-Çlirimtare. Dy ditë më parë, 
ai publikoi një listë me 330 emra, të cilët i cilësoi si 
“xhelatë të komunizmit”. Por këto...

CIA ka nxjerr në pah të tjera detaje nga oper-
acionet që ajo ndërmori në Shqipërinë komuniste. 
Në një dokument të deklasifikuar tregohet se si një 
sërë spiunësh infiltroheshin në vendin tonë dhe 
aty tregohen detyrat që kishin secili, ku duhet të 
miqësoheshin me banorët e zonës dhe të grum-
bullonin s amë shumë informacione...

Miliona lekë dëme u regjistruan nga 
keqmenaxhimi i fondeve për rimbursim të 
barnave dhe shpërndarjen e tyre në vitin 2019. 
Kontrolli i Lartë i Shtetit ka publikuar së fundmi 
raportin me rezultate e nxjerra gjatë auditimeve 
të kryera në lidhje me ecurinë e...

PS dorëzon padinë ndaj Sali 
Berishës, i kërkon prokurorisë 

ta ndëshkojë, ja akuzat 
kundër ish-kryeministrit

Lista e Agron Tufës me 
“xhelatët e komunizmit”, 
Bruçi e Porodini: Duhet të 

ndiqet penalisht, mbështetet 
nga qarqet reaksionare

CIA zbardh detajet, si spiunët 
e saj hynin në territorin 
shqiptar gjatë regjimit 

komunist e qëllimet që kishin

Raporti i KLSH, miliona 
lekë dëme nga rimbursimi 

i barnave dhe skadimi 
i tyre, ja detajet

Juristët tregojnë procedurat, ja si duhet vepruar 
për hetimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve të ngelur 

në veting, gjithçka në dorë të KPK, KPA dhe ILD

Ditën e djeshme është zgjeruar harta e 
të prekurve nga koronavirusi në vendin tonë. 
Shifra e të infektuarve ka shkuar në 23, ndër-

kohë që janë prekur tre qytete të tjera, Elbasani, 
Lushnja dhe Rrogozhina. Vetëm ditën e djeshme 
janë shtuar 8 raste të reja dhe numri ka shkuar 

për pasojë në 23, sakaq nga këto 8 raste, 2 prej 
tyre kanë pasur kontakt viktimën e parë, e cila 
ishte një grua 75 vjeçare me histori...

Faqe 10

Faqe 11

Faqe 18

Faqe 3

Mbyllen shërbimet e Drejtorisë së 
Transporteve dhe kufizohen ato të 

OSHEE e UKT, sot punonjësit 
e administratës janë pushim

Shpërthimi i virusit të koronavirusit edhe në Shqipëri ka bërë që 
shumë institucione shtetërore dhe private të mbyllin dyert për qytetarët. 
Kështu, Drejtoria e Përgjithshme e Transportit Rrugor...

Ngrijnë për 3 muaj pagesat e 
kredive, mbyllen fasoneritë, call 
center-at dhe klinikat dentare, 
ushtria dhe policia në terren

Masat ndaj koronavirusit janë shtuar edhe ditën e djeshme. Banka e 
Shqipërisë ka vendosur dje që bankat e nivelit të dytë të ngrijnë pagesat 
e kësteve të kredive për një periudhë tremujore. Sakaq në një... Faqe 5

Faqe 6,7

KLP mbetet me 9 anëtarë, 
pas Besnik Canit, Kolegji i 
Posaçëm i Apelimit shkarkon 
nga detyra Arben Dollapajn

Faqe 8

Zgjerohet harta e koronavirusit, 8 qytete në 
karantinë, ndalohet qarkullimi i makinave, hapur 
vetëm furrat e bukës, farmacitë dhe ushqimoret

Faqe 9

CMYK

Faqe 4
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8 qytete futen në karantinë, ndalohet lëvizja 
e makinave dhe autobusëve, ja kategoritë

 që mund të qarkullojnë, masat e plota

Ja adresat ku do bëjnë akreditimet qytetarët që do lëvizin në Tiranë dhe 7 qytetet e tjera

Masat e reja për udhëtarët që do udhëtojnë nëpërmjet Aeroportit 
“Nënë Tereza”, lejohet transporti urban për mjekët dhe infermierët

Autoriteti i Aviacionit Civil ka publikuar ma-
sat e reja lidhur me udhëtarët që do të udhëtojnë 
nëpërmjet Aeroportit Kombëtar “Nënë Tereza”. AAC 
në njoftim zyrtar theksoi ditën e djeshme fillimisht 
se udhëtarët në këto data duhet që të kenë me vete 
biletat të printuara ose me foto. Po ashtu, këshillohet 
që pasagjerët të nisen më herët për të mbërritur në 
kohë në aeroporte. “Në vëmendje të pasagjerëve që 
do të fluturojnë nga data 13 Mars deri në datën 15 
Mars nga Aeroporti Ndërkombëtar i Tiranës. Tiranë, 
12 Mars 2020- Për të gjithë pasagjerët që kanë për 

të udhëtuar nga Aeroporti Ndërkombëtar i Tiranës 
drejt destinacioneve të tjera- përveç Italisë, fluturimi 
drejt të cilave është anuluar- duke nisur nga dita e 
nesërme, më 13 Mars 2020, ora 06:00 e mëngjesit dhe 
deri në mesnatën 00:00, janë të lutur që të kenë me 
vete, të printuar ose foto, biletat e tyre të udhëtimit. 
Bileta si evidencë e udhëtimit është e domosdoshme 
nëse do doni të kapni fluturimin tuaj. Gjithashtu, 
në kushtet e kufizimit të qarkullimit, lejojini kohë 
shtesë vetes për të kapur fluturimin tuaj”, thuhet 
në njoftim. Më tej, AAC saktëson se vetëm një 

familjar mund të shoqërojë pasagjerin në aeroport, 
gjithmonë duke patur me vete biletën e udhëtimit 
apo një foto të saj, si dhe pasaportën, ndryshe 
Policia e Shtetit nuk do ta lejojë kalimin. “Shumë 
e rëndësishme që të qartësohet se këto nuk janë 
rrethana normale, prandaj u bëhet thirrje të gjithë 
familjarëve të pasagjerëve që do të udhëtojnë, mos 
i shoqëroni ata për në aeroport! Familjarët nuk do 
të lejohet të shoqërojnë pasagjerët për në aeroport. 
Mos e merrni këtë iniciativë, Policia e Shtetit nuk 
do t’ju lejojë”, thuhet në njoftim. Ndërkohë, ditën 

e djeshme kryebashkiaku i Tiranës, Erion Veliaj 
së bashku me ministren e Shëndetësisë, Ogerta 
Manastirliu kanë shpjeguar se si do të bëhet nesër 
transporti i mjekëve dhe infermierëve në kushtet 
kur qarkullimi do të jetë i bllokuar. Në rrjetet sociale 
zoti Veliaj theksoi se mjekët dhe infermierët sot do 
të transportohen me urbanë në Tiranë. “Linjat e 
transportit do të jenë në funksion në Tiranë vetëm 
për doktorët, infermierët dhe stafin mjekësor, të 
cilët janë në frontin e parë të punës kundër virusit”, 
shkruan kryebashkiaku Erion Veliaj.

Rigels SELIMAN

Për shkak të parandalimit të 
koronavirusit, i cili tashmë ka 
mbërritur edhe në Shqipëri, 
qeveria shqiptare ka shtuar 

përshkallëzimin e masave kufizuese 
të lëvizjeve, duke futur plot tetë qytete 
në karantinë. Kështu, pas Tiranës dhe 
Durrësit ku është ndaluar qarkullimi i 
makinave dhe autobuzave, nën regjim 
të fortë lëvizjeje janë përfshirë edhe 
Shkodra, Lezha, Elbasani, Lushnja, Fieri 
dhe Vlora. Për këto tetë qytete nga dita 
e sotme në orën 06:00 deri të dielën në 
mesnatë do të pezullohet edhe qarkul-
limi i automjeteve private dhe taksive. 
Ishte kryeministri Edi Rama, i cili njoftoi 
përmes rrjeteve sociale se ashpërsimi 
i kufizimit të lëvizjeve përfshin edhe 
automjetet private të qarkullimit dhe jo 
vetëm mjetet e transportit publik, ndërsa 
shtoi se masa është e përkohshme dhe 
do të jetë në fuqi përgjatë gjithë fund-
javës. “Nga e premtja në 06:00 deri të 
dielën në mesnatë do të blindohet peri-
metri i qarqeve Tiranë-Durrës dhe do të 
mbyllet qarkullimi i automjeteve private 
e atyre të transportit ndërurban, drejt 
Tiranës dhe Durrësit apo anasjelltas nga 
Tirana dhe Durrësi drejt zonave të tjera 
të vendit; Nga e premtja në 06:00 deri 
të dielën në mesnatë do të mbyllet qa-
rkullimi i automjeteve private në Tiranë 
e Durrës, si dhe transporti ndërurban 
mes Tiranës e Durrësit; Nga e premtja 
në 06:00 deri të dielën në mesnatë do 
të mbyllet qarkullimi i automjeteve pri-
vate dhe urbanëve në Shkodër, Lezhë, 
Elbasan, Lushnjë, Fier dhe Vlorë”, tha ai. 

Bizneset dhe punonjësit 
duhet të akreditohen

Por megjithatë, kryeministri Edi 
Rama zbuloi se do të ketë një amn-
isti, pasi sipas tij, të vetmet mjete që 
përjashtohen nga këto kufizime, janë 
autoambulancat, apo makinat e tjera të 
administratës shtetërore, që lëvizin për 
shkak të detyrës, ndërsa theksoi se nga 
automjetet private do të lejohet vetëm 
qarkullimi i mjeteve të transportit të 
mallrave, që në Tiranë dhe Durrës mund 
të lëvizin pas plotësimit të kushtit për 
akreditimin e mjeteve dhe të punon-
jësve të tyre. Sipas tij, “Qarkullimi në 
këto territore do të jetë i hapur vetëm 
për autoambulancat, automjetet që 
kryejnë funksione shërbimi shtetëror 
dhe ato që transportojnë mallra; Për të 
kryer shërbimet e tyre informative gjatë 
“shtet-rrethimit” të fundjavës brenda pe-

rimetrit TR-DR, mediat televizive duhet 
të akreditojnë automjetet e trupave të 
tyre, pranë drejtorisë së Përgjithshme 
të Policisë së Shtetit në Tiranë; Sipër-
marrjet që kryejnë shërbime transporti 
mallrash apo shërbime furnizimi me 
mallra ushqimore apo farmaceutike në 
perimetrin TR-DR, duhet të akreditojnë 

Qeveria: Transport të 
dedikuar vetëm për 

mjekët dhe infermierët
Referuar situatës së rëndë me 

koronavirusin, kryeministri Edi Rama 
theksoi ditën e djeshme se përmes 
një statusi në rrjetet sociale se në 
kushtet kur nga e enjtja nuk do të 
ketë transport publik në Tiranë dhe 
Durrës, qeveria po përgatit transport 
të dedikuar vetëm për mjekët dhe 
infermierët. “Nga sot në mesditë nuk 
ka transport urban në Tiranë dhe 
Durrës. Po bëjmë gati transportin e 
dedikuar për mjekët dhe infermierët”, 
deklaroi ai. Ndërkohë, Rama u drejtua 
edhe me një lutje për bashkëpunim 
të gjithë shqiptarëve, në këtë “luftë”, 
për të cilën theksoi se nuk është në 
dorën e një njeriu. “Kam besim dhe 
kini besim: Nuk kemi në dorë ta 
vrasim armikun e padukshëm që na 
rrotullohet të gjithëve, duke kërkuar 
pengje në shtëpitë tona, po kemi në 
dorë ta lodhim derisa ta mundim 
duke ndihmuar njëri-tjetrin dhe me 
ndihmën e zotit, të diellit e të rritjes së 
temperaturave”, deklaroi kryeministri 
Edi Rama.

Manastirliu: Stafet 
mjekësore dhe pacientët 

përjashtohen nga 
ndalimi i qarkullimit
Ministrja e Shëndetësisë, Ogerta 

Manastirliu në një komunikim me 
publikun duke shpjeguar urdhrin 
e ri për ndalimin e qarkullimit të 
automjeteve private për të frenuar 
përhapjen e COVID-19, deklaroi dje 
se personeli shëndetësor dhe të gjithë 
personat me sëmundje kronike që 
kanë të planifikuara terapi mjekimi 
në spitale përjashtohen nga ky urdhër. 
“Përjashtim nga rregulli i përcaktuar 
në pikën 1 dhe 2 të këtij urdhri bëhet 
për autoambulancat, automjetet që 
kryejnë funksione shërbimi me funk-
sion publik dhe ato që transportojnë 
mallra. Autorizimi për qarkullimin 
e autoambulancave, automjeteve që 
kryejnë funksione shërbimi shtetëror 
dhe ato që transportojnë mallra kry-
het sipas udhëzimeve të Policisë së 
Shtetit. Gjithashtu përjashtohen të 
gjithë personat me sëmundje kronike 
që kanë të planifikuara terapi mjekimi 
në spitale të shoqëruar nga vetëm një 
person”, deklaroi Manastirliu.

Nga dita e premte, datë 13.03.2020, ora 06:00, deri 
të dielën, datë 15.03.2020, ora 00:00, të mos lejohet të 
qarkullojnë automjete të transportit ndërurban, autom-
jetet private drejt Tiranës dhe Durrësit apo anasjelltas, 
nga Tirana dhe Durrësi, në drejtim të zonave të tjera të 
vendit. Nga dita e premte, datë 13.03.2020, ora 06:00, 
deri të dielën, datë 15.03.2020, ora 00:00, të mos lejohet 

qarkullimi i automjeteve private brenda në qytetin e 
Tiranës, Durrësit, Shkodrës, Lezhës, Elbasanit, Lush-
njës, Fierit dhe Vlorës.Marrja në automjetin e punës, e 
personave të familjes apo personave të tjerë që s’kanë 
lidhje me detyrën shtetërore është rreptësisht e ndaluar 
dhe do të ndëshkohet me sanksione të rënda të para-
shikuara në legjislacionin përkatës.

JA ORARET KUR DO TË JENË TË BLLOKUARA RRUGËT NË 8 QYTETE

automjetet e transportit të punonjësve 
të tyre, si edhe vetë punonjësit, emër 
për emër, në Drejtorinë e Përgjithshme 
të Policisë së Shtetit”. Ndërkohë, duke 
kërkuar ndjesë për një vendim të tillë, 
për shkak se prek shumë mijëra qytet-
arë, kryeministri Edi Rama theksoi se e 
gjitha bëhet për t’i mbrojtur ata në këtë 
betejë me një armik të padukshëm që 
tashmë ka hyrë i “paftuar” në vendin 
tonë. “Këto masa ekstreme kufizimi të li-
risë së qarkullimit janë domosdoshmëri 
për të mbrojtur çdo qytetar, çdo familje 

dhe vetë Shqipërinë nga përshkallëzimi 
agresiv i sulmit të koronavirusit mbi 
ne dhe të afërmit e të njohurit tanë; Ky 
është një “grip” që do të prekë shumë 
prej nesh! 80% e atyre që do të preken 
do ta kalojnë pa asnjë shenjë. Kjo do të 
thotë se gjithkush nga ne mund ta ketë, 
prandaj edhe pse nuk ndjejmë asgjë, na 
takon të gjithëve të mbrojmë të mosh-
uarit e të sëmurët rrotull nesh, sepse 
po e transmetuam tek ata u kemi “bërë 
peshqesh” një hall të madh”, nënvizoi 
kryeministri Edi Rama.

1. Qarkullimi i automjeteve në 
këto territore do të jetë i hapur vetëm 
për autoambulancat dhe automje-
tet që kryejnë funksione shërbimi 
shtetëror (personeli shëndetësor dhe 
social dhe shërbimet mbështetëse 
në strukturat e kujdesit shëndetësor, 
publike dhe jopublike, personeli i 
farmacive publike dhe jopublike, 
personeli që ofron shërbimet e fur-
nizimit me ushqime, medikamente, 
shërbimet e kateringut, shërbimet 
postare, zjarrfikëse, funerale, energ-
jisë, ujësjellës kanalizime, shërbimet 
private të ruajtjes së sigurisë së 
objekteve, shërbimet aeroportuale 
dhe personeli i linjave ajrore), duke 
dërguar pranë adresave të email-it: 
simon.mice@asp.gov.al, mitat.tola@
asp.gov.al, fetah.guri@asp.gov.al dhe 
skender.ismaili@asp.gov.al, listën e 
personave të autorizuar dhe duke i 
paraqitur punonjësve të Policisë një 
kopje të këtij email-i.

2. Qarkullimi i automjeteve të 
personave me sëmundje kronike që 
kanë të planifikuara terapi mjekimi 
në spitale, duke provuar përmes një 
dokumenti nevojën për trajtimin e 
tyre, do të jetë i hapur.

3. Do të lejohen të qarkullojnë 
automjete të personelit të medias, 
duke paraqitur dokumentin e tyre 
të punësimit ose kartën e gazetarit.

Ja mjetet që 
do lejohen të 

qarkullojnë sipas 
Policisë me akreditim
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Të 50 personat që kanë pasur kontakt me 
73-vjeçaren nga Durrësit që humbi jetën teksa ishte 
identifikuar me koronavirus, rezultuan negativë 
pas analizave të kryera. Ajo çka i ka mbrojtur stafin 
mjekësor që ishin pa mjetet personale të mbrojtjes në 
momentin që ende nuk e dinin se e moshuara ishte in-
fektuar me COVID 19, është maska e oksigjenit që ajo 
ka mbajtur gjatë gjithë kohës që ka qenë në Spitalin e 

Durrësit. Gruaja 73-vjeçare ishte shtruar në pavijonin 
e patologjisë në Spitalin e Durrësit, dhe mjekët i kanë 
shërbyer pasi kishte një sërë problemesh shëndetësore, 
me zemrën, etj. Situata e saj ishte e rëndë dhe gjatë 
gjithë kohës ka qëndruar me oksigjen, ndërsa në fillim 
nuk tregoi se kishte udhëtuar drejt Italisë. Me të mësuar 
këtë fakt, gruas iu bë analiza COVID-19 në laboratorin 
e ISHP-së nga ku rezultoi pozitive.

Viktima në Durrës, 50 persona që kanë pasur kontakt me të dolën negativë

Gjatë 24 orëve të fundit janë testuar 
145 raste për COVID-19 dhe në total 

janë gjithsej 298 raste të testuara. Deri 
në këto momente 23 raste kanë rezultuar 
pozitivë për COVID-19. 5 prej tyre ndo-
dhen në Spitalin Infektiv në Tiranë

Koronavirusi, 11 mijë thirrje drejt 127-ës, dezinfektim 
të ambienteve dhe në qytete të tjera përveç Tiranës

Dyshimet për koronavirus rriten dita ditës, 
kjo ka bërë që mbi 11 mijë qytetarë t’i drejtohen 
Urgjencës Kombëtare. Mbi 11 mijë qytetarë i janë 
drejtuar Urgjencës Kombëtare për të kërkuar 
ndihmë mjekësore. Shefi i Urgjencës, Skënder 
Brataj ka deklaruar se në këtë situatë edhe stafi 
është shtuar për të përballuar situatën e krijuar 
nga koronavirusi, ndërsa u bën thirrje qytetarëve 
të zbatojnë masat. “Nëse do shfaqësh një nga 
shenjat si temperaturë, vështirësi në frymëmar-
rje, kollë dhe diarre do të telefonash tek 127”, 

tha ai. Duket se një situatë e tillë është kthyer në 
normalitet për urgjencën. Sipas Drejtorit të Urg-
jencës, Skënder Brataj në numrin 127 mbërrijnë 
rreth 11 mijë thirrje në ditë, shifër rekord kjo 
krahasuar me ditët e zakonshme. “Unë e përsëris 
që ka pasur një mesatare 1100 thirrje, u rrit para 
zbulimit të rastit të parë deri në 1500, pardje ishte 
3226, ndërsa mbrëmë ka qenë 4200 thirrje në 
njësinë e koordinimit. Ajo që duhet ti shpjegojmë 
është fakti që nëse e gjejnë linjën e zënë, të mos 
mbyllin linjën dhe të rimarrin, sepse është një 

zinxhir thirrjesh dhe shtim i numrit i kotë”, ka 
deklaruar Brataj. Më tej Brataj ka treguar edhe 
mënyrën se si veprohet për personat që kanë 
simptoma të ngjashme me ato të koronavirusit. 
“Nëse ka ardhur tek këto vende dhe ka shenja 
të lehta do të ndjekë këshillat mjekësore që jep 
ose mjeku i familjes ose mjeku i njësisë që është 
online 24 orë”, u shpreh ai. Duke qenë se vendi 
ynë ka marrë një sërë masash për parandalimin 
e koronavirus edhe personeli në Urgjencën Kom-
bëtare është shtuar. Kreu i Urgjencës Kombëtare 

bën thirrje që kushdo që ka ardhur nga jashtë, 
nga vende të prekura, e ka detyrim të qëndrojë në 
shtëpi. Sakaq edhe masat nga qeveria nuk kanë 
munguar, në çdo qytet ka nisur dezinfektimi i am-
bienteve. Në qytetin e Belshit janë dezinfektuar 
ambientet publike, kënde lojërash, automjetet e 
transportit publik dhe pedonalja në të gjithë vijën 
e liqenit, si masë mbrojtëse ndaj koronavirusit. Po 
ashtu edhe në qytetin e Beratit janë marrë masat, 
por është vënë re një mungesë ndërgjegjësimi 
nga ana e qytetarëve.

Arbjona ÇIBUKU

Ditën e djeshme është zgje-
ruar harta e të prekurve 
nga koronavirusi në vendin 
tonë. Shifra e të infektuarve 

ka shkuar në 23, ndërkohë që janë 
prekur tre qytete të tjera, Elbasani, 
Lushnja dhe Rrogozhina. Vetëm ditën 
e djeshme janë shtuar 8 raste të reja 
dhe numri ka shkuar për pasojë në 
23, sakaq nga këto 8 raste, 2 prej tyre 
kanë pasur kontakt viktimën e parë, e 
cila ishte një grua 75 vjeçare me histori 
udhëtimi nga Italia, e për pasojë 2 të 
infektuarit janë vetizoluar në shtëpitë 
e tyre. Bëhet fjalë për dy gratë të cilat 
kanë qëndruar në një dhomë për 4 
ditë me 73-vjeçaren. “Gjatë 24 orëve 
të fundit janë testuar 145 raste për 
COVID-19 dhe në total janë gjithsej 
298 raste të testuara. Deri në këto 
momente 23 raste kanë rezultuar 
pozitivë për COVID-19. 5 prej tyre 
ndodhen në Spitalin Infektiv në Tiranë 
(3 rastet nga i identifikuari i parë me 
COVID-19, një rast tjetër, 31 vjeçari me 
banim në Tiranë, me histori udhëtimi 
me Italinë dhe një grua 45-vjeçare 
nga Rrogozhina, me histori udhëtimi 
me Italinë). Gjendja e tyre deri në 
këto momente është e stabilizuar”, 
thuhet në njoftimin e Ministrisë së 
Shëndetësisë. Ky informacion u bë me 
dije nga djali i njërës prej zonjave, i cili 
tregoi se kishin qenë në një dhomë me 
viktimën, po ashtu shtoi se gjatë asaj 
periudhe kishin ardhur shumë të tjerë 
për vizitë. Sakaq vlen të theksohet se 
deri më tani, pavarësisht virusit të frik-
shëm dhe të rrezikshëm që ka prekur 
vendin, asnjë mjek apo infermier nuk 
është prekur nga koronavirusi. 

18 raste në vetëkarantinim
Ditën e djeshme zëvendësministrja 

e Shëndetësisë doli në një konferencë 
për shtyp ku bëri me dije informacio-
net e fundit në lidhje me analizat e të 
prekurit nga koronavirusi. Kështu, në 
një informacion të përgjithshëm mbi 
gjendjen shëndetësore dhe vendndodh-
jen e të infektuarve, u raportua se 5 prej 
personave të prekur ndodhen në Spita-
lin Infektiv në Tiranë, më konkretisht tre 
të infektuar nga pacienti “zero”, një rast 
tjetër, 31-vjeçari me banim në Tiranë dhe 
një grua 45-vjeçare nga Rrogozhina, 
të dy me histori udhëtimi me Italinë. 
Sakaq duhet theksuar se në 18 raste të 
tjera që kanë rezultuar pozitivë ndodhen 
tani në vetëkarantinim, në shtëpi pa 

Rakacolli: Gjatë 24 orëve të fundit janë testuar 145 raste për COVID-19

Zgjerohet harta e koronavirusit në Shqipëri, shkon 
në 23 numri i të infektuarve, shënohen rastet 
e para në Elbasan, Lushnje dhe Rrogozhinë

Kryegjyshata Botërore 
Bektashiane: Ndalohen 

të gjitha festat
Rreziku nga koronavirusi ka 

bërë që edhe komunitetet mysli-
mane dhe ato të krishtere, edhe 
Kryegjyshata Botërore Bektashiane 
të pezullojnë të gjitha veprimtaritë 
fetare. Në një deklaratë zyrtare 
për mediat, Kryegjyshata Botërore 
Bektashiane njoftoi 6 masat e mar-
ra në kuadër për të parandaluar 
përhapjen. Ky urdhër hyn në fuqi 
që sot dhe zgjat deri në 3 prill, afat 
ky i vendosur nga qeveria. “Në të 
gjitha mjediset e gjyshatave, teqeve, 
qyrbeve apo prindërive të ndalohet 
çdo lloj veprimtarie fetare e cila 
konsiston në bashkimin apo afrimin 
fizik të besimtarëve dhe që bie ndesh 
me vendimet e qeverisë shqiptare 
lidhur me këtë rast. Ndalohet kat-
egorikisht të gjitha festat, darkat e 
ndryshme, llokmat për myhiban apo 
dashamirës bektashinjtë dhe si çdo 
lloj tubimi tjetër që është traditë e 
tarikatit dhe nënkupton grumbullim-
in e besimtarëve. Mjediset e teqesë, 
qyrbeve dhe çdo vend i ndenjës së 
besimtarëve të pastrohen urgjentisht 
me dezinfektues”, thuhet në njoftim. 

Kisha Katolike: Pezullojmë 
aktivitetet dioqezane 

dhe ato famulltare
Në një kohë kur për shkak të ko-

ronavirusit janë pezulluar disa aktiv-
itete, kjo masë ka prekur dhe Kishën 
Katolike, e cila ka forcuar masat. 
Kisha Katolike, përmes një dekreti, ka 
vendosur që të pezullojë aktivitetet di-
oqezane dhe aktivitetet famulltare. “As 
konsultimit me specialistë të fushës e 
duke i thirrur sensit të përgjegjësisë 
si Ipeshkëvinj të Kishës Katolike në 
Shqipëri: Dekretojmë pezullimin e të 
gjithë aktiviteteve dioqezane dhe fam-
ullitare në Kishën Katolike në Shqipëri 
në të cilat parashikohet pjesëmarrja 
dhe grumbullimi i popullit deri me 
datë 3 prill 2020 e që konkretisht do 
të thotë: Pezullimin e të gjitha krem-
timeve liturgjike, përfshirë Meshën e 
Shenjtë; Pezullimin e katekizmit, për 
fëmijë e të rritur; Pezullimin e të gjitha 
aktiviteteve të tjera të programuara, 
dioqezane dhe famullitare, me fëmijët 
dhe të rriturit; Pezullimin e të gjitha 
kurseve të formimit pranë qendrave 
tona komunitare”, thuhet në njoftim.

nga Tirana dhe Rrogozhina ndodhen të 
shtruar në spitalin Infektiv. Pjesa tjetër 
ndodhen të vetizoluar në shtëpi. 2 rastet 
e reja të Durrësit janë pacientë që kanë 
patur kontakt me spitalin (të ndjerën), 
por nuk kanë shenja të sëmundjes dhe 
janë të vetizoluar në shtëpi. Lidhur me 
mjekët dhe infermierët e Durrësit 50 
testet nga kampioni i parë i kryer në 
Durrës rezultuan negativë. Do të vijo-
jmë me gjurmimin e rasteve. Numri i 
personave në vetizolim është 18. Numri 

i personave në vetëkarantinim është 
134”, thuhet mes të tjerash në njoftim. 
Sakaq ditën e djeshme një e moshuar 
ka ndërruar jetë në Mamurras. Viktima 
ishte 72-vjeç dhe ka gjetur vdekjen në 
Qendrën Shëndetësore të Mamurrasit 
në Kurbin. E moshuara me origjinë 
nga Mamurrasi ka shkuar në gjendje të 
rëndë shëndetësore me shenja gripale 
dhe ka ndërruar jetë. Pritet përgjigjja e 
analizave, pasi ka dyshime për korona-
virus, thanë bluzat e bardha.

probleme të veçanta. Këtë njoftim e ka 
bërë me dije Ministria e Shëndetësisë e 
ndërsa në vetëkarantim, të dyshuar me 
koronavirus janë gjithsej 134. “Ndërsa 
18 raste të tjera (në total) që kanë rezul-
tuar pozitiv janë të vetizoluar në shtëpi 
pa probleme të veçanta. Sikundër e 
përmendëm 5 prej këtyre personave 

Tiranë - 16 raste
Durrës - 3 raste (njëra prej të 

cilave ka ndërruar jetë)
Lushnje - 1 rast
Elbasan - 2 raste
Rrogozhinë - 1 rast
Të gjitha rastet kanë pasur 

histori udhëtimi me Italinë.

HARTA E QYTETEVE 
TË PREKURA
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Mbyllen shërbimet e Drejtorisë së 
Transporteve dhe kufizohen ato të OSHEE e 
UKT, sot punonjësit e administratës pushim

UKT dhe OSHEE njofton se qytetarët për çdo lloj problemi të telefonojnë në këto numra 

Mjeku i njohur iu bën thirrje qytetarëve të qëndrojnë në shtëpi dhe 
shprehet optimist se Shqipëria do fitojë betejën me koronavirusin
Mjeku dhe kirurgu i njohur, Arben Beqiri ka 

publikuar ditën e djeshme një status mjaft sensibi-
lizues në rrjetet sociale, ku bën thirrje që përballë 
kësaj pandemia botërore, e vetmja gjë që të gjithë 
qytetarët të ndihmojnë dhe parandalojnë përhap-
jen e koronavirusit, sipas tij, është të qëndrojnë në 
shtëpi dhe të shmangnin kontaktet me njerëzit e 
dashur dhe të tjerët. Beqiri bën apel që të paktën 
për dy javë të gjithë të vetëizolohen, ndërsa shton 
se me keqardhje konstaton se shumica e njerëzve 
e cilëson këtë thirrje si një ditë pushimi për të dalë 
shëtitje. “A do ja dalim? Këtë pyetje ma bëjnë këto 
ditë shumë miq, të afërm, pacientë të shqetësuar 

nga lajmet e përditshme mbi pandeminë nga Covid 
19. Me keqardhje konstatoj që rrugët e Tiranës janë 
të mbushura dhe vetëm ndonjë maskë tek tuk të 
kujton që nuk është ditë e zakonshme pushimi! 
Nuk ka të ngjarë që ne ta kalojmë këtë situatë më 
lehtë se vendet e tjera, por duke qenë pak më të von-
uar në prekjen nga kjo pandemi kemi mundësi të 
mësojmë shumë nga eksperienca e të tjerëve. Nuk 
ekzistojnë as veprime, masa apo buxhete magjike 
që të mund të zgjidhim situatën. Por ekzistojnë të 
gjitha premisat që përhapja e këtij infeksioni tepër 
ngjitës të kufizohet në maksimum! Nuk duhet të 
lejojmë që për çdo dy pacientë që dalin nga terapia 

intensive 5 të rinj të shtrohen në terapinë intensive. 
Kjo do të bllokonte plotësisht sistemin shëndetësor. 
Mjekët dhe infermierët po punojnë dhe do vazhdo-
jnë të punojnë pa u lodhur për tu ardhur në ndihmë 
të sëmurëve. Me kënaqësi konstatoj që vlerësimi 
për ta sot është në maksimum. Shpresoj që të mos 
harroni, dhe që kjo të vazhdojë edhe pas kësaj 
pandemie. A do ja dalim? Sigurisht që PO! Me një 
kusht, askush të mos takojë askënd për disa ditë, 
më e mira 2 javë. E bëni dot këtë të dashur qyte-
tarë? Qëndroni dot në shtëpitë tuaja duke evituar 
çdo kontakt me persona të tjerë? Do t’i bënit një 
shërbim gjigant familjes dhe atdheut tuaj”, shkruan 

Beqiri. Nga ana tjetër, dje zëvendëskryeministri 
Erjon Braçe akuzoi për shpifje drejtorin e Këshillit 
Shqiptar të Medias, Koloreto Cukali, duke i kërkuar 
të tërhiqet nga fjalët e tij. Braçe reagoi ndaj Cukalit në 
rrjetet sociale, në lidhje me situatën e kororonavirusit 
në Shqipëri, teksa e etiketoi atë se shpifësit nuk heqin 
dorë nga shpifja. “Nuk ka me vulg se shpifësi! Të 
gjithë shpifësit. Kanë një të përbashkët: Nuk heqin 
dorë nga shpifja e tyre! Nuk prisja që Koloreto Cuka-
li- as që e kam përmendur kund këtë emër, por është 
identifikuar, luftëtar i madh në betejën për mbrojtjen 
e shpifjes si institucion funksionues në Shqipëri, të 
tërhiqej nga shpifja”, shkruan Braçe.

Rigels SELIMAN

Shpërthimi i virusit të korona-
virusit edhe në Shqipëri ka 
bërë që shumë institucione 
shtetërore dhe private të mbyl-

lin dyert për qytetarët. Kështu, Drejtoria 
e Përgjithshme e Transportit Rrugor 
Shqiptar do të mbyllë shërbimet e 
saj në të gjithë Shqipërinë deri në një 
urdhër të dytë. Ka qenë kryeministri 
Edi Rama, i cili përmes një statusi në 
rrjetet sociale njoftoi dje se në kuadër 
të masave për parandalimin e korona-
virusit se do të mbyllen shërbimet e 
Drejtorisë së Transporteve. “Drejtoria 
e Përgjithshme e Transportit Rrugor 
Shqiptar do të mbyllë shërbimet e saj në 
të gjithë Shqipërinë deri në një urdhër 
të dytë; Nuk jemi në emergjencë as për 
patenta të reja, as për kolaudim maki-
nash, as për ndryshime të pronësisë së 
automjeteve, por për të mbrojtur veten, 
njëri-tjetrin dhe Shqipërinë nga armiku 
i padukshëm që na vjen të gjithëve 
rrotull, duke kërkuar pengje në famil-
jet tona; Të gjitha afatet e proceseve 
të lidhura me DPTRRSH pezullojnë 
dhe numërimi i ditëve të skadencës së 
tyre do të rinisë në ditën e rihapjes së 
shërbimit”, deklaroi ai.

OSHEE dhe UKT 
kufizojnë shërbimet

Por masa për të parandaluar 
përhapjen e koronavirusit ka marrë 
edhe Operatori i Shpërndarjes së En-
ergjisë Elektrike, i cili ka lëshuar një 
urdhër për reduktimin e shërbimeve me 
qëllim mbrojtjen e shëndetit të punon-
jësve dhe qytetarëve nga infeksioni. 
Në njoftim bëhet me dije se OSHEE 
ka urdhëruar ndalimin e punimeve 
në rrjetin elektrik (remontet, inves-
time), përjashto rastet e defekteve, me 
qëllim furnizimin normal me energji 
elektrike. “Pika e parë është kufizimi i 
veprimtarive dhe reduktimi i numrit të 
punonjësve deri me 50% që do të jenë 
në detyrë, përmes orientimit dhe or-
ganizimit të eprorëve përkatës. OSHEE 
ka urdhëruar ndalimin e punimeve në 
rrjetin elektrik (remontet, investime), 
përjashto rastet e defekteve, me qëllim 
furnizimin normal me energji elektrike. 
Lidhur me shërbimet që ofrohen në 
mjedise të mbyllura, anëtarët e stafit që 
shërbejnë në marrëdhëniet me klientët, 
duhet të respektojnë me rigorozitet 
masat profilaktike të rekomanduara 
(maska, doreza, mjete higjiene dhe 

dezinfektuesit e mjedisit, etj.), duke 
respektuar distancat minimale të 
qëndrimit prej jo më pak se 1 metër 
largësi nga kolegët dhe klientët”, thu-
het në njoftimin e OSHEE. Sakaq për 
të evituar grumbullimet, në urdhrin 
e OSHEE bëhet me dije drejtuesit se 
njësive organizative po marrin masa 
për reduktimin e fluksit të klientëve 
në shërbimet për publikun, duke reko-
manduar klientët të përdorin alterna-
tiva të tjera komunikimi. Për të evituar 
radhët dhe kontaktet pranë sporteleve 
tona në lidhje me shërbimet që kanë 
të bëjnë me kërkesë-ankesat mund të 

përdorni kontaktet e mëposhtme. “Për 
të evituar radhët dhe kontaktet pranë 
sporteleve tona në lidhje me shërbimet 
qe kanë të bëjnë me kërkesë-ankesat 
mund të përdorni kontaktet: 04 22 74 
141; ankesajuaj@oshee.al; kujdesi_ab-
onentit@oshee.al”, thuhet në njoftimin e 
OSHEE. Ndërkohë, në kudër të masave 
për të parandaluar koronavirusin, të gji-
tha pikat e Ujësjellës Kanalizimit Tiranë 
dhe arkat do të jenë të mbyllura deri 
në një njoftim. “Për të shmangur çdo 
grumbullim apo kontakt që mund të 
ekspozojë qytetarët dhe punonjësit me 
virusin e ri, COVID-19 (Coronavirus) 

Koronavirusi, pezullohet 
transporti publik 
në Gjirokastër

Në kuadër të masave kundër 
përhapjes së koronavirusit, Bash-
kia Gjirokastër ka pezulluar dje pa 
afat transportin publik qytetas dhe 
ndërqytetas në të gjithë territorin e saj. 
Urdhri është firmosur nga kryebash-
kiaku Flamur Golemi. “Me urdhër të 
kryebashkiakut Golemi, duke filluar 
nga dita e sotme, pezullohet deri në 
një urdhër të dytë, transporti publik 
qytetas dhe rrethqytetas, në të gjithë 
territorin e bashkisë Gjirokastër. Si-
pas Golemit, të gjithë personat fizikë 
dhe juridikë që janë të liçensuar nga 
bashkia për transportin publik të 
udhëtarëve duhet të marrin masa 
për zbatimin e këtij urdhri”, thuhet 
në urdhër. Më herët kryebashkiaku 
Golemi iu ka bërë thirrje qytetarëve që 
të shmangin daljet nga shtëpia. “Një fal-
enderim për ato biznese në Gjirokastër, 
që ulën qepenat pas situatës së krijuar 
nga koronavirusi. Evitoni lëvizjet e 
panevojshme, qëndroni në shtëpi për 
të qenë më të sigurt”, deklaroi Golemi.

Ambasada e SHBA: 
Anulohen aplikimet për 
vizë deri në 3 prill 2020

Anulohen të gjitha aplikimet për 
vizë amerikane deri në 3 prill 2020 
për shkak të koronavirusit. Lajmi 
është bërë i ditur dje nga ambasada 
e Shteteve të Bashkuar të Amerikës 
në vendin tonë, përmes një njoftimi 
në rrjetet sociale. “Në mbështetje të 
përpjekjeve të qeverisë së Shqipërisë 
për të parandaluar përhapjen e mëte-
jshme të COVID-19 duke kufizuar 
grumbullimet publike dhe prakti-
kimin e largësisë midis personave, 
Ambasada e SHBA ka anuluar të 
gjitha intervistat e paracaktuara për 
Viza Jo-Emigruese deri më 3 prill, 
2020. Gjatë kësaj kohe, Ambasada do 
të procesojë vetëm takimet urgjente 
për Viza Jo-Emigruese. Procesimi i 
Vizave Imigruese dhe shërbimet për 
qytetarët amerikanë do të vazhdojnë 
pa ndërprerje”, thuhet në njoftimin 
e ambasadës së SHBA. Ndërkohë, 
edhe sektori i vizave në ambasadën 
e Gjermanisë në Shqipëri do të jetë i 
mbyllur ditën e premte 13 mars, sipas 
njoftimit të ambasadës.

Të gjitha pikat e UKT-së dhe arkat do të jenë 
të mbyllura deri në një njoftim, ndërkohë nga ky 
institucion u njoftua dje se shërbimi do të merret 
vetëm në Zyrat Qendrore. “Ujësjellës Kanalizime 
Tiranë, njofton të gjithë abonentët se duke filluar nga 
dita e sotme, datë 12.03.2020, do të mund të marrin 
shërbim vetëm në Zyrat Qendrore dhe Njësitë UKT. 

Për kryerjen e pagesave të faturave të ujit qytetarët 
mund të përdorin këto kanale alternative: Aplikacio-
net Bankare e-Banking Easy Pay Western Union, AK 
Invest si dhe në Zyra Qendrore të UKT-së ku do të 
sigurohet shmangia e radhëve dhe respektimi i dis-
tancës së lejuar nga autoritetet për në këtë situatë”, 
thuhet në njoftimin e UKT.

UKT: SHËRBIMET DO KRYEN VETËM NË ZYRAT QENDRORE

Kryeministri Edi Rama dha 
dje një tjetër informacion të rëndë-
sishëm për qytetarët shqiptarë 
lidhur me depërtimin e koronavi-
rusit në organizëm. Përmes disa 
fotografive të publikuara në “Face-
book”, Rama tregoi se si korona-
virusi merr peng qelizat e njeriut, 
duke çuar deri në vdekje. Nga ana 
tjetër, ministri i Brendshëm, Sandër 
Lleshaj përmes një statusi në rrjetet 
sociale kërkoi nga qytetarët që të 
qëndrojnë në shtëpi. “Ndërkohë 
që punonjësit e shëndetësisë, të 
policisë, ushtarakët e të tjerë duhet 
të mbajnë barrën kryesore, të tjerët 
duhet të bëjnë një gjë më të thjeshtë, 
por po aq të rëndësishme: të qën-
drojnë në shtëpi”, shkruan Lleshaj.

Rama e ilustron 
me foto depërtimin 

në organizëm të 
koronavirusit

njoftojmë se Pikat UKT dhe arkat do të 
jenë të mbyllura deri në një njoftim të 
dytë”, thuhet në njoftimin e UKT.

Sot punonjësit e administratës 
pushim

Por teksa i gjithë qarkullimi i çdo 
automjeti në rrugë është pezulluar nga 
sot në 06:00 të mëngjesit deri të dielën 
në mesnatë, kryeministri Edi Rama i 
bën thirrje të gjithë sipërmarrjeve që 
furnizojnë me ushqime apo ilaçe në 
Tiranë-Durrës të akreditojnë makinat e 
transportit të punonjësve të tyre. “Edhe 
punonjësit e aeroportit të Rinasit apo 
institucione të tjera shtetërore do të 
duhet të akreditohen pranë Drejtorisë 
së Përgjithshme të Policisë së Shtetit”, 
theksoi Rama, duke shtuar se për të 
lehtësuar sadopak qarkullimin edhe të 
njerëzve, administrata shtetërore nesër 
(sot) do të jetë pushim. “Nesër admin-
istrata shtetërore do të jetë pushim”, 
deklaroi kryeministri Edi Rama.
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Urdhri i Farmacistëve të Shqipërisë ka kërkuar që 
farmacitë të ndërmarrin masa, në mënyrë që të evitojnë 
përhapjen e virusit. Sipas UFSH-së farmacistët duhet të 
evitojnë grumbullimin e njerëzve nëpër farmaci, të vendosin 
mbrojtëse xhami mbi banak, në mënyrë që të evitohet kon-
taminimi nëpërmjet spërklave nga e teshtitura apo kollitja 

si dhe të garantoni që të ketë një metër distancë midis pa-
cientëve me njëri- tjetrin. Po ashtu, kërkohet që të merren 
masat mbrojtëse të posaçme (doreza, maska) për secilin 
nga farmacistët, ndërsa brenda ambienteve të farmacisë t’ju 
vihen në dispozicion pacientëve produkte për higjienizimin 
dhe dezinfektimin e duarve gjatë kohës që presin.

Farmacitë të ndërmarrin masa për grumbullimin e njerëzve

Koronavirusi, pandemi globale, 4,947 të vdekur në të 
gjithë botën, 68,891 të shëruar dhe 133,041 të infektuar

Koronavirusi tashmë i shpallur dhe si pan-
demi globale ka prekur pothuaj gjithë botën, 
përkatësisht 114 shtete. I shfaqur fillimisht në 
Kinë tanimë ka arritur edhe në Europë, ku 
shteti më i prekur është Italia. Në të gjithë botën 
sakaq shënohen 4,947 viktima, ndërkohë që ka 
133,041 të infektuar me koronavirus. Sakaq 
lajmi i mirë është se 68,891 të prekur nga virusi 
i rrezikshëm kanë arritur të shërohen. Vlen 
të theksohet se Kina, vendi i parë që u prek 
nga virusi po pëson një rënie të numrit të të 
infektuarve, ku ditën e djeshme janë infektuar 
vetëm 18 persona të rinj, ndërkohë që numri i 
vdekjeve është 15, por krahasuar me shifrat e 

mëparshme ka një rënie të konsiderueshme e 
cila sjell shpresë edhe për vendet e tjera. Sakaq 
në Itali ka 15,113 të infektuar në total, ku 2,651 
janë shtuar vetëm ditën e djeshme. Ndërkohë 
numri i vdekjeve në Itali ka shkuar rreth 1,016 
viktima. Ndërsa sa i takon Iranit, ka 10,075 
të infektuar në total. Numri i rasteve të reja 
të shënuara vetëm ditën e djeshme, sakaq në 
këtë vend ka arritur në 1,075. Sa i takon numri 
të vdekje në Iran shënohen 429 viktima. Kora 
e Veriut në total ka 7,869 persona të infektuar 
me koronavirus, ku 114 janë shtuar vetëm 
ditën e djeshme, ndërkohë që deri më tani 
shënohen 66 viktima. Sa i takon një tjetër vendi 

në Europë, pra Spanjës, shënohen krahasuar 
Italinë shumë pak persona të infektuar, rreth 
3 mijë nga të cilët vetëm 782 janë shtuar ditën 
e djeshme. Sakaq numri i viktimave në këtë 
vend është 86. Në Gjermani ka rreth 2500 të 
prekur nga virusi, ku vetëm dje janë shtuar 
536 raste të reja, ndërsa numri i të vdekurve ka 
shkuar në 5, nga të cilët 2 janë shënuar vetëm 
dje. Franca shënon 2,281 të infektuar me koro-
navirus, ndërkohë që ditën e djeshme vlen të 
theksohet se nuk ka pasur raste të reja në këtë 
shtet, ndërsa numri i viktimave është 48 dhe 
sërish ditën e djeshme nuk ka pasur viktima 
të reja. Kjo tregon se situata në Francë është 

nën kontroll dhe mund të shkojë drejt rënies. 
Në SHBA ndërkohë janë vetëm 1401 persona 
të infektuar nga virusi, nga ku 100 janë shtuar 
vetëm dje dhe ka vetëm 40 viktima, nga të cilat 
vetëm dy të reja ditën e djeshme. Në Zvicër 
shënohen 867 raste të prekur nga virusi, nga 
të cilët 215 janë shtuar 24 orët e fundit. Por 
ndërkohë ka vetëm 6 viktima, nga të cilët 2 janë 
shtuar vetëm dje. Në Norvegji sakaq ka 730 të 
infektuar, 101 raste të reja, por nuk ka asnjë 
viktimë. Në Japoni sakaq ka vetëm 2 viktima 
dhe 691 të prekur. Në Austri ka vetëm 1 viktimë, 
dhe ka 361 të prekur. Ndërsa në Danimarkë ka 
674 të prekur dhe asnjë viktimë.

Arbjona ÇIBUKU

Masat ndaj koronavirusit 
janë shtuar edhe ditën 
e djeshme. Banka e 
Shqipërisë ka vendosur 

dje që bankat e nivelit të dytë të ngrijnë 
pagesat e kësteve të kredive për një pe-
riudhë tremujore. Sakaq në një interv-
istë në media, Guvernatori i Bankës së 
Shqipërisë, Gent Sejko, sqaroi edhe 
njëherë vendimin për të shtyrë me tre 
muaj këstet e kredive. “Jemi koshientë 
për situatën e jashtëzakonshme, 
Banka e Shqipërisë ka qenë duke 
analizuar situatën, që në fillim të kësaj 
gjendjeje me epideminë që kemi nëpër 
këmbë. Kemi shpërndarë udhëzime në 
bankat e nivelit të dytë, për t’i orientu-
ar dhe për të marrë masa. Do doja të 
theksoja se ne sot jemi në krizë shën-
deti, jo ekonomie. Kemi marrë masa 
që sistemi bankar të vijojë punën”, 
tha ai. Ai u pyet nëse i kanë masat 
për tu ringritur. Sejko u përgjigj se 
është e sigurt që i kanë mekanizmat 
për t'u ringritur. “Nuk e dimë akoma, 
sigurisht që i kemi mekanizmat për t’u 
ringritur. Nuk parashikojmë të arrijmë 
në ato nivele që të kishim nevojë për 
mekanizma tjerë. Mos të krijojmë 
panik, është e rëndësishme të kemi një 
situatë të qetë, të jemi të organizuar, të 
respektojmë rregullat, që të shmangim 
virusin. Për momentin po analizojmë 
disa skenarë, sipas analizave tona, 
kemi gjithë disponentët e duhur për të 
reaguar në një skenar negativ”, tha ai.

Mbyllen fasoneritë dhe 
call center-at

Sakaq ditën e djeshme qeveria 
ka ndërmarrë një tjetër masë të nev-
ojshme sa i takon luftës kundër koro-
navirusit. Fasoneritë dhe call center-at 
janë dy ambiente ku grumbullohen një 
numër i madh njerëzish, pas protes-
tave që bën disa punëtorë fasonerie, 
qeveria ndërmori hapin e radhës, për 
të mbyllur të gjitha fasoneritë dhe call 
centerat, dhe po ashtu njoftoi se pas 
hapjes së tyre duhet të rruhen rreg-
ullat e higjienës dhe të largësisë mes 
punëtorëve në të kundërt qeveria do t’i 
mbyllë. Këtë njoftim e bëri me dije vetë 
kryeministri Rama. Kreu i qeverisë tha 
dje se janë konstatuar biznese që nuk 
kanë ruajtur distancat mes punonjësve 
prej më shumë se 1 metër larg dhe 

Rama: Kemi ndërmarrë një sërë inspektimesh në kompanitë fasone dhe call center

Ngrijnë për 3 muaj pagesat e kredive për bizneset 
dhe qytetarët, mbyllen fasoneritë, call center-at 

dhe klinikat dentare, ushtria dhe policia në terren
Dhomat e Tregtisë 

propozojnë plan masash 
ekonomike

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë 
në qarqet Tiranë dhe Durrës ka njoftuar 
dje përmes një letre zyrtare se biznesi 
ka nevojë për mbështetje. Nëpërmjet 
letrës zyrtare të përbashkët i janë 
drejtuar ditën e djeshme qeverisë, me 
propozimet e një plani masash për të 
përballuar dëmet ekonomike të shkak-
tuara nga koronavirusi. “Punonjësit 
që do të rrinë në shtëpi për arsye të 
mbylljes së aktiviteteve, si dhe ato që 
do të vetekarantinohen, të trajtohen si 
të sëmurë dhe të paguhen nga Fondi i 
Sigurimeve Shoqërore e Shëndetësore, 
për një periudhë të paktën 1 mujore dhe 
pastaj si pas situatës. Shtyrja e afatit të 
dorëzimit të Pasqyrave Financiare për 
vitin 2019, pranë Tatim Taksave. Pezulli-
mi i pagesave fiskale, minimumi për dy 
muaj dhe pastaj sipas situatës. Pezullimi 
i interesave dhe kësteve të kredive të 
Sipërmarrjes private për një periudhë 3 
mujove minimalisht”, thuhet në njoftim. 

Margariti: Masat e marra 
sipas rekomandimeve 

të OBSH-së
Ministrja e Kulturës Elva Marga-

riti deklaroi dje se masat që janë marrë 
janë sipas të gjitha rekomandimeve të 
OBSH-së. Në një komunikim për me-
diat, Margariti u shpreh se Ministria e 
Kulturës është duk ndjekur në mënyrë 
rigorozë rekomandimet e qeverisë. 
“Ne po ndjekim në mënyrë rigoroze 
të gjitha këshillat e qeverisë. Ka qenë 
OBSH ajo që ka dhënë këshilla dhe ne 
i jemi përmbajtur totalisht. Përgjegjësia 
është e madhe. Vendet e tjera të prekura 
janë një shembull për ne, edhe Italia. 
Më mirë parandalim sesa përhapje 
edhe më tej të virusit. Ka shumë rreziqe, 
andaj duhet që masat të vazhdojnë”, tha 
Margariti. Më tej, Margariti nënvizoi 
se edhe Ministria e Kulturës ka marrë 
masa për të ndaluar përhapjen e virusit. 
Ajo tha se administrata ka punuar me 
staf të reduktuar. “Ministria e Kulturës 
ka marrë masa. Administrata ka pun-
uar e reduktuar. Këto ditë kemi marrë 
masa që puna të mos ndërpritet. Punët 
t’i kryejmë nëpërmjet teknologjisë, 
e-mailit. Punët administrative shkojnë 
me vështirësi përpara”, u shpreh ajo. 

“Për qendrat tregtare, do të pe-
zullohen të gjitha aktivitetet brenda 
tyre që nuk janë të lidhur me shër-
bimin për ushqim apo farmaceutik, 
dyqane rrobash, parfumesh do të 
mbyllen. Ndërkohë që çdo shërbim 
për ushqimet do të jetë i hapur. Nuk 
është e nevojshme, është e dëmshme 
që të shkojmë dhe të marrim me 

radhë furrat e bukës dhe të mbledhim 
bukë në shtëpi. Për blerjen e ushqi-
meve dhe ilaçe do të lëvizet, nuk ka 
mungesa. Ushqimoret, furrat e bukës 
dhe farmacitë do të jenë të hapura. 
Aktiviteti prodhues nuk pezullohet. 
Ato që thuhen lidhur me ushqimet 
janë broçkulla. Mos u panikosni për 
të marrë bukë për 15 ditë”, tha Rama.

Rama: Hapur vetëm furrat e farmacitë, 
aktiviteti prodhues nuk pezullohet

kryeministri Rama. 
Ushtria dhe policia masa 

ndaj të pabindurve
Ushtria dhe policia ka vijuar dhe dje 

kontrollin që në orët e para të mëngjesit. 
Ata janë duke kontrolluar automjetet 
me targa të huaja, ato ku udhëtojnë më 
shumë se një pasagjer si dhe një pjesë e 
mirë e makinave familjare. Ky kontroll 
nuk është bërë vetëm në Tiranë, por 
është shtrirë edhe në qytete të tjera. 
Sakaq në rrugët e qytetit vihen re pak 
qytetarë dhe lëvizja është e kufizuar. 

Mbyllen klinikat dentare
Urdhri i Stomatologëve të 

Shqipërisë i ka bërë thirrje të gjithë 
mjekëve stomatologë si dhe per-
sonelit të klinikave dentare që të 
mbyllin shërbimin dentar deri më 
datën 3 Prill 2020. Kërkesa vjen pas 
konfirmimit të disa rasteve të COV-
ID 19 edhe në Shqipëri, ndërkohë 
që rekomandohet që shërbimet e 
urgjencës dentare të kryhen vetëm 
konform Protokollit të Organizatës 
Botërore të Shëndetësisë.

nuk kanë përmbushur rregullat e hig-
jienës. Kreu i qeverisë lajmëroi se këto 
biznese do të mbyllen deri në një mo-
ment të dytë, dhe nëse pasi të rihapen 
do të konstatohen sërish që nuk i kanë 
përmbushur kushtet, do të mbyllen 
përgjithmonë. “Kjo masë e skajshme 
për ta ngadalësuar shtrirjen e armikut 
në organizmat tona do të pasohet nga 
të tjera. Sot kemi ndërmarrë një sërë 
inspektimesh në kompanitë fason dhe 
call center, të cilat do të jenë të mbyllu-
ra nesër dhe deri në fund të këtij afati, 
por janë të detyruara të respektojnë 
të gjitha distancat teknike të sigurisë, 
dhe të gjithë elementët e sigurisë për 
çdo punonjës. Në rast se kur të fillojnë 
aktivitetin do të konstatohen se nuk 
kanë kryer detyrimet për të mbrojtur 
punonjësit, do të mbyllen dhe do të 
marrin përsipër kompanitë çdo kosto 
të kësaj mbyllje se në këtë rast është 
neglizhenca e tyre, dhe jo një mbyllje 
për një forcë maxhore, të paktën në 
këtë fazë të planit për zmbrapsjen 
e këtij armiku që na kërcënon”, tha 
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Juristët tregojnë procedurat, ja si duhet vepruar 
për hetimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve të ngelur 
në veting, gjithçka në dorë të KPK, KPA dhe ILD

Daci: Nuk ka pasur vullnet për hetimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve të ngelur në veting

Komisioneri Publik ankimon vendimin e KPK, kërkon shkarkimin 
nga detyra të kryegjyqtarit të Apelit Gjirokastër, Dritan Banushi

Komisioneri Publik ka ankimuar vendimin 
e KPK për konfirmimin në detyrë të kryetarit 
të Gjykatës së Apelit në Gjirokastër, Dritan 
Banushit. Sipas Komisionerit, Dritan Banushi 
nuk ka nivel të besueshëm për konfirmim dhe 
i kërkon Kolegjit të Posaçëm të Apelimit ta 
shkarkojë. “Komisioneri Publik, brenda afatit 
ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e Posaçëm të 
Apelimit, pranë Gjykatës Kushtetuese, kundër 
vendimit nr. 229, datë 28.1.2020, të Komisionit 
të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e 

rivlerësimit, z. Dritan Banushi, me funksion 
gjyqtar/Kryetar i Gjykatës së Apelit Gjirokastër. 
Komisioneri Publik, pasi shqyrtoi vendimin 
e mësipërm, vlerëson se, referuar gjendjes 
së provave dhe fakteve të administruara nga 
Komisioni i Pavarur i Kualifikimit dhe në kon-
sideratë të juridiksionit rivlerësues të Kolegjit 
të Posaçëm të Apelimit, subjekti i rivlerësimit, 
z. Dritan Banushi nuk arrin nivel të besueshëm 
për konfirmimin në detyrë”, thuhet në ankimim. 
Më tej, Komisioneri Publik u shpreh në argu-

mentin e tij se ai përfaqëson interesin publik gjatë 
procesit të vetingut për gjyqtarët dhe prokurorët. 
“Komisioneri Publik, nëpërmjet këtij ankimi, 
kërkon nga Kolegji i Posaçëm i Apelimit të marrë 
në shqyrtim çështjen në seancë publike dhe, në 
përfundim të gjykimit, të ndryshojë vendimin 
nr. 229, datë 28.1.2020 të Komisionit të Pavar-
ur të Kualifikimit dhe të vendosë shkarkimin 
nga detyra të subjektit të rivlerësimit, z. Dritan 
Banushi. Mbështetur në pikën 1, të nenit 16, të 
rregullores së Institucionit të Komisionerëve Pub-

likë, ankimi është publikuar në faqen zyrtare të 
këtij institucioni: http://ikp.al/ankime/ Institucioni 
i Komisionerëve Publikë është ngritur dhe funk-
sionon në bazë të nenit 179/b dhe aneksit të Kus-
htetutës së Republikës së Shqipërisë dhe ligjit nr. 
84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve 
dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”. 
Komisionerët Publikë përfaqësojnë interesin 
publik gjatë procesit të rivlerësimit kalimtar të 
gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e 
Shqipërisë”, thuhet në ankimim. 

Elisjeda KIKO

Afro 100 gjyqtarë dhe proku-
rorë të ngelur në veting 
rrezikojnë të shkojnë edhe 
për ndjekjen penale. Gjer-

mania e ka vënë kusht hetimin e 
tyre, ndërkohë që edhe kryeministri 
Rama e ka paralajmëruar një gjë të 
tillë. Por sa e mundur është kjo gjë? 
Gazeta ka folur me juristët, të cilët 
kanë treguar në konceptin juridik 
nëse duhet të hetohen apo jo të nge-
lurit në veting. Juristi Jordan Daci u 
shpreh ditën e djeshme se njerëzit e 
drejtësisë, të cilët kanë ngelur gjatë 
procesit të rivlerësimit duhet t’i nën-
shtrohen hetimit, për të konstatuar 
nëse ata janë të përfshirë në vepra 
penale apo kriminale. Në reagimin 
e tij për gazetën, Daci tha se hetimi i 
tyre është edhe një nga kushtet që ka 
vendosur Bundestagu për hapjen e 
negociatave, duke shtuar se kjo është 
në përputhje me parimin e barazisë. 
Sipas juristit, hetimi për të ngelurit 
në veting është përcaktuar në leg-
jislacion, duke shtuar se mungon 
vullneti i atyre që janë kompetentë 
për ta bërë këtë gjë. “Gjyqtarët dhe 
prokurorët e ngelur në veting duhet 
të hetohen, atë e kanë thënë të gjithë 
madje është edhe kërkesë e Bun-
destagut. Legjislacioni e lejon, por 
thjesht nuk ka patur vullnet. Në ras-
tet kur ka dyshime që mund të kemi 
produkte të veprës kriminale ose 
penale, patjetër që duhet të hetohet. 
Kjo është në përputhje me parimin e 
barazisë dhe nuk diskutohet që po”, 
u shpreh juristi Jordan Daci. 

Kompetenca e KPK dhe KPA
Ndërsa juristi Sajmir Vishaj në 

reagimin e tij për gazetën “SOT” u 
shpreh se vendimin për të hetuar 
të ngelurit në veting e kanë organet 
e rivlerësimit, Komisioni i Pavar-
ur i Kualifikimit dhe Komisioni i 
Posaçëm i Apelit. Por sipas tij, një 
tjetër organ kompetent për këtë 
është edhe Inspektori i Lartë i Dre-
jtësisë. “Kjo është një vendimmarrje 
e KPK dhe KPA. Duhet të shprehen 
këto dy organe për hetim të mëte-
jshëm ose jo. Deri tani këto organe 
nuk janë shprehur. Një tjetër organ 
që ka kompetencë të shprehet është 
edhe Inspektorati i Lartë i Drejtë-
sisë. Sepse këtë kompetencë nuk e 
ka as Struktura e Posaçme Antiko-
rrupsion as Prokuroria, asnjë, por 

vetëm organet e rivlerësimit dhe 
Inspektorati”, tha Sajmir Vishaj. Por 
në të njëjtën linjë ishte edhe juristi 
Genc Gjokutaj, i cili në reagimin e tij 
për gazetën u shpreh se komisionet 
e vetingut janë ata të cilët duhet të 
vendosin për të ngelurit në veting 
nëse duhet të hetohen apo jo. Sipas 
Gjokutajt, organet kompetente du-
het të hetojnë nëse përputhet pasur-
ia e tyre me deklarimin e një rroge 
shteti. “Ky problem mbetet hap pas 
hapi. Në momentet që komisionet e 
vetingut bëjnë moskonfirmimin në 
detyrë ata janë juristë dhe duhet të 
shikojnë nëse ka elementë të veprës 
penale, apo korrupsioni. Ata duhet 
të jenë personat të cilët duhet ti 
bëjnë një relacion prokurorisë, e 
cila pastaj të shqyrtojë aktet dhe 
të vërtetojë nëse kemi të bëjmë 
me vepër penale apo jo. Ata kanë 
shkarkuar edhe për shkak të një 

Nisin hetimet për 
kryebashkiakun e 

Memaliajt, ja akuzat ndaj tij
Akuzat dhe hetimet për krye-

bashkiakët socialistë duket se nuk 
kanë të ndalur. Pas akuzave të 
opozitës për disa kryebashkiakë, se 
kanë shkelur ligjin e dekriminalizimit, 
ka edhe nga ata që janë denoncuar 
nga persona jopolitikë për shpërdorim 
të fondeve publike. Ditën e djeshme 
kanë nisur hetimet për kryetarin e 
Bashkisë Memaliaj, Gjolek Guci, pas 
procedimit penal për shpërdorim 
detyre. Kryebashkiaku Guci është 
denoncuar nga Luan Bino për hap-
jen e rrugës në fshatin Luftinjë. Bino 
pretendon se rruga është hapur në 
tokën e tij, pa vlerësimin dhe kompen-
simin përkatës. Gjolek Guci u zgjodh 
kryetar bashkie në zgjedhjet vendore 
të 30 qershorit, duke zëvendësuar 
në detyrë Durim Roshin. Ky është i 
gjashti kryetar bashkie që hetohet nga 
prokuroria, pas 5 të parëve të akuzuar 
nga Partia Demokratike për falsifikim 
të formularit të dekriminalizimit.

KPK shtyn seancën 
dëgjimore për 

Miranda Andonin
Komisioni i Pavarur i Kualifikimit 

njofton se seanca dëgjimore për sub-
jektin e rivlerësimit, Miranda Andoni, 
me detyrë gjyqtare në Gjykatën e Ape-
lit Gjirokastër, e cila ishte përcaktuar 
për t’u mbajtur në datën 13.3.2020, ora 
10:00, nuk do të zhvillohet. Data tjetër 
për seancë dëgjimore do të njoftohet 
sërish në faqen zyrtare të Komisionit. 
“Në kuadër të përshkallëzimit të 
masave mbrojtëse nga COVID-19, 
Komisioni i Pavarur i Kualifikimit 
njofton kufizimin e mëtejshëm të ve-
primtarisë institucionale dhe dërgimin 
e punonjësve në shtëpi deri në një 
njoftim të dytë zyrtar. Duke filluar 
nga data 13 mars 2020, veprimtaria 
e Komisionit të Pavarur të Kualifi-
kimit do të vazhdojë të kryhet në ato 
funksione/detyra/njësi organizative 
që mund ta përmbushin në kushtet e 
banesës, nëpërmjet komunikimit elek-
tronik dhe telefonik zyrtar. Gjithashtu, 
duke filluar nga data 13 mars 2020, pe-
zullohen afatet për të gjitha vendimet 
dhe seancat dëgjimore për subjektet e 
rivlerësimit të publikuara për tu zhvil-
luar, do të shtyhen deri në një njoftim 
të dytë zyrtar”, thuhet në njoftim. 

Kryeministri Edi Rama paralajmëroi pak kohë më 
parë se të ngelurit në veting nuk i kanë larë ende hesapet 
me drejtësinë shqiptare. “Shumë njerëz, gabimisht men-
dojnë se historia e marrëdhënieve të dyshimta me ligjin 
e gjykatësve dhe prokurorëve, që i përjashtoi veting-u, 
ka mbaruar aty. Shumë njerëz mendojnë, pse, kjo ishte? 
Sepse kanë kujtuar se veting-u të fut në burg. Jo, veting-u 
nuk është gjykatë që të çon në burg. Veting-u është një 

proces që vendos ti je në rregull, i ke duart e pastra për të 
marrë çekiçin e për t’i rënë çangës kur jep vendim, apo i 
ke duart pis. Nëse i ke duart pis, del nga sistemi. Sistemi i 
ri duhet të jetë me njerëz që ato duar i kanë të pastra dhe 
pastaj, ata njerëz me duar të pastra do t’i thërrasin këta me 
duar të pista e do t’i thonë edhe gjykatësve, ka ardhur dita 
tani, të provosh se pasuritë që nuk ia justifikoje dot Komi-
sionit të Vetingut, i ke bërë me djersën e ballit”, tha Rama.

JA PARALAJMËRIMI I RAMËS PËR TË NGELURIT NË VETING

shume 5 milionë lekë të vjetra të 
pajustifikuar për mungesë të një 
dokumentacioni. Por nëse flitet për 
prona të paluajtshme, në kushtet 
kur gjyqtaria qenë me një rrogë 

shteti, dhe ka një disproporcion 
ekstrem të asaj që ai ka fituar dhe 
të asaj që ai disponon”, u shpreh 
juristi Genc Gjokutaj në reagimin 
e tij për gazetën “SOT”. 

Por nga një verifikim i bërë 
nga gazeta tek të gjitha vendimet 
e shkarkimit të dhëna nga KPK, 
rezulton se pjesa më e madhe e 83 
gjyqtarëve dhe prokurorëve kanë 
kryer deklarim të rremë, fshehje 
pasurie, falsifikim të formularit, 
falsifikim të dokumenteve dhe 
mashtrim me kreditë. Mes emrave 
ka dhe të tjerë që kanë kryer evazi-
on fiskal. Sipas parashikimeve 
në Kodin Penal, mosdeklarimi i 
pasurisë apo deklarimi i rremë 

dënohet deri në 3 vite burg. Fal-
sifikimi i formularit dënohet deri 
në 4 vite burg, ndërsa falsifikimi i 
dokumentit dënohet deri në 3 vite 
burg. Kështu që, të gjithë gjyqtarët 
e prokurorët e shkarkuar që i kanë 
kryer të gjitha këto vepra penale 
rrezikojnë deri në 17 vite burgim 
sapo të nisin hetimet nga SPAK. 
Por përveç dënimit me burg, ata 
rrezikojnë po ashtu që t’iu sekues-
trohen pasuritë, duke hyrë në lojë 
këtu ligji antimafia.

JA SA BURG RREZIKOJNË 
TË NGELURIT NË VETING
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“Ndërsa prokurorët bënë përparim të 
konsiderueshëm në ndjekjen e çështjeve të 
nivelit të ulët të korrupsionit publik, përfshirë 
prokurorët dhe gjyqtarët e korruptuar, ndjekja 
penale e krimeve të nivelit më të lartë mbeti e 
rrallë për shkak të frikës së hetuesve nga ndësh-
kimi, mungesa e përgjithshme e burimeve dhe 
korrupsioni brenda vetë gjyqësorit. Në shtator, 
një ish-ministër i Brendshëm u dënua për shpër-
dorim të detyrës publike dhe mori një dënim me 
pesë vjet burg, i cili u zvogëlua në provë tre vjet 

sepse ai pranoi një gjykim të përshpejtuar. Ko-
rrupsioni policor mbeti problem. Shërbimi për 
Çështjet e Brendshme dhe Ankesat pranoi 1.211 
ankesa me shkrim deri në Gusht, krahasuar me 
1.978 në të gjithë vitin 2018. Shumica e ankesave 
pretendonin se nuk kishin vepruar, kishte vep-
rime arbitrare, shpërdorim detyre ose shkelje të 
procedurave standarde të funksionimit. Deri në 
gusht, SHÇBA gjeti 70 shkelje administrative, 
duke rekomanduar 116 oficerë policie për pro-
cedura disiplinore”, thuhet në raport.

DASH: Luftoni korrupsionin

Shqipëria drejt shembullit kroat dhe rumun? Ja si u arrestua Ivo 
Sander dhe përpjekja e SHBA-BE për të nisur reprezaljen në Shqipëri

SPAK dhe Byroja e Hetimit po ngrihen 
sipas shembullit të Kroacisë dhe Rumanisë. 
Në Kroaci funksionon USKOK, që është simo-
tra e SPAK, ndërsa në Rumani ky institucion 
quhet DNA. Në të dyja këto vende strukturat 
e posaçme kanë dërguar pas hekurave me 
qindra zyrtarë të lartë, nga ish-kryeministra te 
deputetë e ministra. Rasti i më i njohur i luftës 
ndaj korrupsionit është ai i arrestimit të kryem-
inistrit kroat, Ivo Sanader. Hetimi ndaj tij ka 
nisur nga informimi proaktiv i vazhdueshëm 
në media. Gazetarët raportonin që Sanader 

mbante ora dorë shumë të shtrenjta, një prej të 
cilave vlente mbi 100.000 Euro. Hetimi ka nisur 
pas indicieve të para dhe ishte shumë i vështirë 
grumbullimi i provave. Hetimi u krye nga një 
skuadër, që konsistonte nga 7 Prokurorë dhe 
që punonin 16 orë në ditë përfshi të shtuna 
dhe të diela. Është arritur të merren fakte të 
rëndësishme, që çonin në konkluzionin se 
ish-kryeministri ishte përfshirë në aktivitete 
korruptive kriminale. Dëshmitarë të ndryshëm 
janë kontaktuar ku kanë dhënë fakte shumë të 
rëndësishëm veçanërisht për fillimin e procesit. 

Ai është arrestuar në Austri më 10 Dhjetor 
2010 dhe u dënua me 8 vjet burg. Në luftën 
ndaj korrupsionit do të kenë detyrime dhe 
organet e tjetra shtetërore. Sipas nenin 28 të 
ligjit, të gjithë organet e pushtetit shtetëror dhe 
të gjitha subjektet juridike të cilët, në kryerjen 
e aktiviteteve të tyre, vihen në dijeni për vepra 
të korrupsionit, njoftojnë menjëherë Byronë 
Kombëtare të Hetimit. Ndërkohë, sipas ligjit 
Prokuroria e Posaçme dhe Byroja Kombëtare 
e Hetimit kanë akses të drejtpërdrejtë në sis-
temet e informacionit apo bazat e të dhënave 

të administruara nga institucionet shtetërore, 
që përmbajnë informacionin e duhur për het-
imin e veprave penale të parashikuar në nenin 
75/a të Kodit të Procedurës Penale. Organet 
shtetërore kanë detyrim të japin informacion 
brenda 24 orëve. Nga ana tjetër edhe policia 
ka detyrime. Nëse një polic vë re apo vihet 
në dijeni për një vepër korrupsioni, ai është 
i detyruar të njoftojë Byronë e Hetimit. Edhe 
pse deri tani ka shumë skepticizëm SHBA dhe 
BE po punojnë fort që Shqipëria të shkojë te 
shembulli kroat e rumun.

Kliti TOPALLI

Ministra, deputetë, zv/minis-
tra, anëtarë të KQZ dhe disa 
këshilltarë kanë përfunduar në 
prokurori për fshehje pasurie. Tek-

sa Struktura e Posaçme Kundër Korrupsionit 
ka nisur të funksionojë dhe sinjalet se shumë 
pushtetarë do të përfundojnë pas hekurave 
po rriten, janë shtuar rastet e zyrtarëve që po 
tentojnë të fshehin pronat miliona euro. ILDKP 
shumë shpejt pritet të publikojë raportin vjetor 
me të dhënat e plota, por janë amerikanët ata 
që kanë zbardhur të dhënat e vitit që lamë pas. 
Të mërkurën u publikua raporti i Departamenti 
Amerikan të Shtetit për të drejtat e njeriut, ku 
një hapësirë i është kushtuar dhe deklarimit 
të pasurisë. Në raport tregohet se ka shumë 
zyrtarë të lartë që kanë fshehur pasuritë gjatë 
vitit 2019. “ILDKPKI raportoi se deri në gusht 
kishte referuar 60 çështje të reja për ndjekje 
penale, duke përfshirë 12 anëtarë të Parla-
mentit, katër ministra dhe zëvendësministra, 
gjashtë kryetarë bashkie, një anëtar të KQZ-së, 
17 drejtorë të përgjithshëm dhe zëvendësdre-
jtorë të përgjithshëm të agjencive publike, 
katër këshilltarë për ministra dhe anëtarë të 
Parlamentit, një gjyqtar dhe 15 zyrtarë të tjerë 
të qeverisë, me akuza ku përfshiheshin edhe 
refuzimi i deklarimit, fshehja ose falsifikimi 
i deklaratave të pasurive, pastrimi i parave, 
evazioni i taksave, falsifikimi i dokumenteve 
dhe korrupsionit. Deri në gusht, ILDKPKI 
gjobiti 39 individë për mos deklarimin e pas-
urive të tyre, konfliktit të interesit ose për shkel-
jen e ligjit për konfliktin e interesit. Gjykatat në 
përgjithësi kanë mbështetur gjobat e kërkuara 
nga ILDKPKI”, thuhet në raportin e DASH. Pra 
sipas të dhënave të nxjerra nga amerikanët, 
ka plasur fshehja e pasurive nga zyrtarët e 
lartë në vend. Interesant është fakti se janë të 
përfshirë dhe deputetë. Ndërkohë burime të 
gazetës thanë nga ILDKP se mes 12 anëtarëve 
të Parlamentit ka dhe përfaqësues të atyre që 
dogjën mandatet, pasi deklarimet e tyre janë 
bërë para se të dorëzoheshin mandatet. 

Rreziku nga SPAK
Një pjesë e madhe e zyrtarëve të mësipërm 

rrezikojnë të shkojnë për ndjekje penale te 
Prokuroria e Posaçme Antikorrupsion. Sipas 
ligjit për organet e luftës ndaj të korruptuarve, 
çdo akuzë ndaj ministrave, zv/ministrave dhe 
deputetëve duhet të hetohet nga Prokuroria e 
Posaçme Kundër Korrupsionit. Nga ana tjetër, 
drejtorët dhe prokurorët apo gjyqtarët e thjeshtë 
do të hetohen nga prokuroritë e rretheve. Duhet 
theksuar se SPAK është duke punuar me shumë 
dosje voluminoze korrupsioni, por e gjitha po 
bëhet në sekret të kotë. Mes këtyre dosjeve ka 
dhe zyrtarë të lartë të cilët akuzohen për fshehje 
të pasurisë. Të kallëzuarit e ILDKP akuzohen 

DASH zbardh të dhënat për kallëzimet pasurore në Shqipëri

12 deputetë, 4 ministra e zv/ministra, 6 kryetarë 
bashkie dhe 1 anëtar i KQZ përfundojnë në 

SPAK, ILDKP i padit për fshehje pasurie
Procedurat për 
ngritjen e BKH

Momentalisht SPAK po procedon me 
përzgjedhjen e kreut të Byrosë së Hetimit, 
por pas kësaj faze do të nisë përzgjedhja e 
emrave që do të hapin dosjet e korrupsionit. 
Sipas përcaktimeve në ligj, çdo person që ka 
kaluar testet dhe kushtet për të qenë anëtar 
i Byrosë, i nënshtrohet një regjimi rigoroz 
trajnimi dhe arsimimi, me një sërë modulesh 
vlerësimi që duhen kaluar përpara se të certi-
fikohet. Pasi është certifikuar si i trajnuar dhe 
i aftë, kandidati konsiderohet hetues. Po ash-
tu çdo dy vjet hetuesit do kalojnë në testim 
dhe kush ngel, largohet nga detyra. Pra, kjo 
do të thotë se Byroja e Hetimit do jetë mjaft 
e përgatitur dhe rol shumë të madh do kenë 
të huajt. Një agjent i FBI do qëndrojë aty për 
më shumë se dy vite dhe do japë udhëzime 
për luftën ndaj korrupsionit. FBI do këtë një 
zyrë të vetën që do bëjë trajnime. Nga ana 
tjetër edhe në SPAK, SHBA-BE do kenë zyrat 
e tyre. Elementi tjetër është që fokusi i saj 
do jetë vetëm korrupsioni në nivele të larta, 
duke filluar nga presidenti, kryeministri, 
ministrat, deputetët, etj. E bukura është se 
BKH do të ketë rol të madh dhe në zbatimin 
e ligjit antimafia. 

Lufta ndaj korrupsionit, 
hetuesit e BKH 
rol thelbësor 

Një rol të rëndësishëm në Byronë e He-
timit do të kenë hetuesit. Sipas ligjit, hetuesi 
është punonjës i Byrosë Kombëtare të Hetim-
it, i cili është përgjegjës për hetimin. Ai gëzon 
statusin e oficerit të policisë gjyqësore dhe 
kryen hetime vetëm nën drejtimin e proku-
rorëve të Prokurorisë së Posaçme. Kandidati 
për hetues i Byrosë Kombëtare të Hetimit 
përzgjidhet pas një procesi rekrutimi, që 
mbështetet në praktikat më të mira të rekru-
timeve konkurruese, të cilat parashikohen në 
një rregullore të hartuar dhe miratuar nga 
Drejtori i Byrosë Kombëtare të Hetimit. Një 
kandidat mund të emërohet si hetues vetëm 
pasi të ketë përfunduar trajnimin përkatës 
dhe të ketë shfaqur aftësitë, që garantojnë 
kryerjen e detyrave sipas standardeve të 
kërkuara profesionale në përputhje me 
nenin 38 të këtij ligji. Emërimi i hetuesit në 
Byronë Kombëtare të Hetimit bëhet nga Dre-
jtori, me pëlqimin e Drejtuesit të Prokurorisë 
së Posaçme. Hetuesi caktohet nga Drejtori i 
Byronë Kombëtare të Hetimit ose Drejtuesi i 
Prokurorisë së Posaçme që të punojë me një 
prokuror të Prokurorisë së Posaçme.

për disa vepra penale dhe nëse SPAK funk-
sionon, ndaj tyre duhet të ketë dhe sekuestrim 
pasurie. Amerikanët në raportin e tyre kanë 
kërkuar që të ketë më shumë goditje ndaj kor-
rupsionit, sidomos në nivele të larta. 

Lufta ndaj korrupsionit
Në raportin e DASH si problematikë shihet 

lufta ndaj korrupsionit. Sipas tyre, duhet të ketë 
goditje në nivele të larta. “Disa agjenci qeveri-
tare hetuan rastet e korrupsionit, por burimet 
e kufizuara, rrjedhjet e informacionit, presioni 
politik dhe një sistem i caktimit të rastësishëm 

penguan hetimet. Në raste selektive që përfshi-
jnë aktorë ndërkombëtarë, agjencitë antikor-
rupsion bashkëpunuan me shoqërinë civile. 
Midis Janarit dhe Qershorit, zyra e Prokurorit 
të Përgjithshëm regjistroi 63 hetime të reja 
për korrupsionin. Gjatë së njëjtës periudhë, 34 
individë u dënuan me akuza korrupsioni dhe 
filluan gjyqet kundër 51 personave shtesë. De-
partamenti i Administrimit, Transparencës dhe 
Antikorrupsionit kishte hetuar 29 raste, duke 
rezultuar në 115 masa administrative dhe 153 
disiplinore”, thuhet në raport.

“Kufizimet e lirisë së shprehjes dhe shtypit, 
ku shpifja konsiderohet si shkelje kriminale, 
korrupsioni i kudondodhur, në të gjitha degët 
e qeverisjes, përfshirë institucionet lokale. Pan-
dëshkueshmëria, vazhdon të mbetet problem 
serioz, megjithëse qeveria ka bërë përpjekje 
më të mëdha për të marrë masa në këtë drejtim. 

Ndjekja penale dhe veçanërisht dënimi i zyr-
tarëve që kanë kryer shkelje, ka qenë sporadik 
dhe jokonsistent. Zyrtarë, politikanë, gjykatës 
dhe persona me interesa të fuqishme biznesi, 
shpesh arritën të shmangnin ndjekjen penale”, 
janë disa nga pikat kryesore të theksuara në 
raportin e DASH.

Konkluzionet e amerikanëve 
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Komisioneri Publik në lidhje 
me banesën në Valbonë, theksoi 
disa probleme për ndërtimin, 
duke përfshirë dyshimet se leja 
për të nuk ishte e rregullt dhe po 
ashtu edhe dyshimet se ajo ishte 
përdorur si bujtinë dhe nuk ishte 
deklaruar. Komisioneri tha se 
mosprovimi i shumave të shpen-
zuara për ndërtimin e banesës 

ishin një minus për Dollapajn, 
ndërsa kundërshtoi argumentin e 
prokurorit se nuk kishte pasur de-
tyrim të ruante dokumentacionin. 
Gjithashtu, Komisioneri deklaroi 
se prokurori gjendej në kushtet e 
deklarimit të pamjaftueshëm dhe 
se nuk kishte sjellë prova për të 
treguar as burimin e ligjshëm të të 
afërmve bashkë investitorë.

Konstatimet e Komisionerit për banesën në Valbonë

Gjetjet në pasurinë e saj dhe të bashkëshortit fundosin gjyqtaren e 
Sarandës, KPK shkarkon nga detyra Nevrie Dukën, ja përballja me ONM

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit zhvilloi 
dje seancë dëgjimore për gjyqtaren e Sarandës, 
Nevrie Duka, dhe po dje vendosi ta shkarkojë 
nga detyra. Ky vendim i marrë nga Komisioni 
ka të bëjë me situatën që ka mbërthyer vendin. 
Relatorja bëri të ditur dje se gjyqtarja është 
hetuar vetëm për kriterin e pasurisë, në të cilën 
u evidentuan një sërë problemesh, për veprime 
financiare të padeklaruara, veprime të dyshuara 
si fiktive, të ardhura të pajustifikuara dhe dy-
shime për konflikt interesi e gjykim të çështjeve 
ndaj kompanive me të cilat bashkëshorti i saj 

kishte marrëdhënie financiare. Për pasurinë 
apartament, KPK konstatoi se ishte pa qera, por 
që sipas gjyqtares është bërë me marrëveshje 
gojore që nënkuptonte se apartamenti do të 
paguhej me punë në natyrë nga bashkëshorti. 
Gjithashtu, relatorja tha se apartamenti ishte 
marrë në posedim në vitin 2011 dhe gjyqtarja 
kishte dhënë një vendim në një çështje ku palë 
ishte një kompani me administratore të njëjtë me 
kompaninë, nga e cila kishte në posedim aparta-
mentin. Në shpjegimet e saj, gjyqtarja Duka tha 
se nuk kishte dokumente për të provuar marrëve-

shjen mes bashkëshortit dhe kompanisë, ndërsa 
bëri me dije se apartamentin e kishte marrë në 
posedim pasi ishte afër gjykatës dhe se i nevojitej 
në atë kohë pasi sapo ishte bërë nënë. Lidhur 
me çështjen e gjykuar, Duka tha se kishte dhënë 
dorëheqjen nga çështja në fjalë dhe se referimi 
ishte bërë gabim prej kancelarit të gjykatës, që 
nuk e kishte parë deri në fund dosjen, por vetëm 
faqen e parë. Po ashtu, Duka nuk dha përgjigje 
për mungesën e dokumentacionit dhe mungesën 
e vlerës. KPK hetoi edhe pasuritë e bashkëshortit, 
në të cilat dolën një sërë problemesh. Konkretisht, 

plot 22 milionë lekë të ardhura të bëra prej tij 
nga hapjet e gropave për ndërtimin e pallateve, 
për të cilat nuk ishin paguar tatimet, u cilësuan 
të paligjshme nga KPK. Gjatë seancës pati edhe 
një përballje mes gjyqtares Nevrie Duka dhe 
përfaqësuesit ndërkombëtar Theo Jacobs. Ky i 
fundit në përfundim të seancës i dha një “këshillë” 
gjyqtares së Sarandës, pasi kjo e fundit kërkon 
që të marrë përgjigjen e hetimeve të dy kritereve 
të tjera, atë të figurës dhe aftësive profesionale. 
“Nëse e gjen veten në një gropë, është mirë të 
mos gërmosh më shumë”, tha Jacobs.

Dollapaj “dështon” të provojë të kundërtën e konstatimeve

KLP mbetet me 9 anëtarë, pas Besnik 
Canit, Kolegji i Posaçëm i Apelimit 

shkarkon nga detyra Arben Dollapajn
Ornela ÇELPICA

Arben Dollapaj nuk arriti 
ta fitojë betejën kundër 
Komisionerit Publik. 
Dje Kolegji i Posaçëm 

i Apelimit vendosi të shkarkojë 
nga detyra prokurorin, njëkohë-
sisht anëtarin e Këshillit të Lartë 
të Prokurorisë dhe kjo tregon se 
prokurori Dollapaj nuk arriti të 
provojë të kundërtën e konsta-
timeve të Komisionerit Publik. 
Konkretisht, Komisioneri ankimoi 
vendimin e marrë nga Komisioni i 
Pavarur i Kualifikimit në nëntor të 
vitit 2018, me konstatimin se faktet 
dhe provat e administruara janë të 
pamjaftueshme për të mbështetur 
konfirmimin e prokurori Dollapaj. 
Në seancën e parë dëgjimore në 
Kolegjin e Apelimit, Komisioneri 
kërkoi rihetimin e pasurisë së 
prokurorit, dhe kërkoi shkarkimin e 
tij nga detyra. Saktësisht, Komision-
eri ka konstatuar gjetje në dy bane-
sa, atë në Valbonë, si dhe banesën 
tjetër në Selitë. Në parashtrimet e tij, 
Komisioneri Publik tha se shtëpia 
në Valbonë e deklaruar si shtëpi 
banimi, sipas denoncuesve është 
ndërtesë e përshtatur për hoteleri 
për shkak edhe të zonës turistike ku 
ndodhet, gjë kjo e cila u hodh poshtë 
nga prokurori Dollapaj. Ndërsa për 
banesën në zonën e Selitës e cila 
është blerë 3.9 milionë lekë, Komi-
sioneri Publik tha se banesa kap 
vlerën e 5 milionëve, dhe për këtë 
gjë ka dyshime se çmimi mund të 
jetë favorizues. Gjithashtu, në argu-
mentin e tij ku kërkon shkarkimin 
e Dollapajt, Komisioneri shton edhe 
disa denoncime, sipas të cilit kanë 
dalë kundër vendimit të marrë nga 
Komisioni i Pavarur i Kualifikimit. 

Argumentet 
Në një sërë seancash, prokurori 

Arben Dollapaj depozitoi një sërë 
provash, që nuk provoheshin si të 
bindshme nga Komisioneri. Ky i 
fundit në seancën e konkluzioneve 
përfundimtare, tha para trupës 
gjykuese të Kolegjit se qëndrimi i 
tij nuk kishte ndryshuar nga kërk-
esa fillestare dhe se Dollapaj nuk 
kishte sjellë prova për të provuar të 
kundërtën e konstatimeve. Komi-
sioneri gjithashtu vuri në dukje 
se për çështjet e ngritura, përfshi 

KPA regjistron çështjen 
ndaj gjyqtarit të Shkodrës

Kolegji i Posaçëm i Apelimit 
regjistroi ankimimin e Komision-
erit Publik për gjyqtarin e Apelit 
të Shkodrës, Astrit Kalaja. Kolegji 
i Apelimit njoftoi se trupa që do 
të gjykojë Kalanë është Rezarta 
Schuetz kryesuese, Sokol Çomo 
relator dhe në rolin e anëtarit Ardian 
Hajdari, Ina Rama, Luan Daci. Në 
lidhje me ankimimin, Komisioneri 
në argumentin dërguar KPA, kërkon 
shkarkimin e Kalasë. Komisioneri 
në argument pretendon se Kalaja 
ka bërë deklarim të pasaktë dhe të 
pamjaftueshëm për një apartament 
me sipërfaqe 109,5 m2 si dhe për një 
sipërfaqe toke prej 379 m2 në Velipo-
jë, brenda së cilës ndodhet edhe një 
ndërtim informal përdhes prej 60 m2. 
Për apartamentin blerë në vitin 2009, 
gjyqtari ka deklaruar si burim një 
kredi bankare prej 3 milionë lekësh, 
e garantuar fillimisht me hipotekën e 
një apartamenti të mëparshëm. Ga-
rancia është zëvendësuar më pas me 
një depozitë prej 3.3 milionë lekësh 
të arkëtuar për llogari të gjyqtarit, 
por të padeklaruar prej tij.

KPK shtyn dhënien 
e vendimit për 

kryegjyqtaren e Kavajës
Komisioni i Pavarur i Kualifikimit 

njoftoi dje se sot nuk do të jepet vendi-
mi për kryetaren e gjykatës së Kavajës, 
Entela Shedula. Në njoftim, Komisioni 
bën të ditur se shkaku është situata e 
koronavirusit në vend, që ka detyruar 
që të mbyllë çdo institucion të mund-
shëm, për të shmangur grumbullimet 
e njerëzve. Situata e koronavirusit në 
vend preku edhe Komisionin e Pavar-
ur të Kualifikimit. “Komisioni i Pavarur 
i Kualifikimit njofton se seanca për 
shpalljen e vendimit për subjektin 
e rivlerësimit, znj. Entela Shedula, 
me detyrë kryetare/gjyqtare pranë 
Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kavajë, 
e cila ishte përcaktuar për t’u mbajtur 
në datën 13.3.2020, ora 09:30, nuk do 
të zhvillohet për shkak të situatës në 
vend. Data tjetër e seancës për shpall-
jen e vendimit do të njoftohet sërish në 
faqen zyrtare të Komisionit”, njofton 
KPK. Ndërkohë kujtojmë se Shedula 
u përball të mërkurën e 11 marsit me 
KPK, për herë të dytë.

të procesit të rivlerësimit, anëtar i 
Këshillit të Lartë të Prokurorisë në 
momentin e shpalljes së këtij vendi-
mi. Ky vendim është përfundimtar 
dhe ka efekt të menjëhershëm”, 
shkruhet në njoftim.

Një anëtar më pak në KLP
Përpos mungesave në proku-

roritë dhe gjykatat në vend, në këtë 
kolaps duket se po futet edhe Këshil-

li i Lartë i Prokurorisë. Anëtarët 
e këtij institucioni mbetën 9, pas 
shkarkimit të prokurorit Arben Dol-
lapaj dje, dhe shkarkimit të proku-
rorit Besnik Canaj disa ditë më parë. 
Të dy prokurorët patën një betejë 
të lehtë me Komisionin e Pavarur të 
Kualifikimit, por u ankimuan nga 
Komisioneri Publik, me kërkesën 
për tu shkarkuar nga detyra.

1. Alfred Balla – Përfaqësues nga shoqëria civile
2. Bujar Sheshi – Prokuroria pranë Gjykatës së 

Apelit të Krimeve të Rënda Tiranë
3. Esmeralda Cami – Prokuroria pranë Gjykatës së 

Shkallës së Parë Dibër
4. Gent Ibrahimi- Trupa e pedagogëve të fakulteteve 

të drejtësisë dhe të Shkollës së Magjistraturës
5. Kostaq Beluri- Prokuroria e Përgjithshme

6. Nurihan Seiti Metaj- Përfaqësuese nga radhët e 
avokatëve

7. Sandër Beci – Trupa e pedagogëve të fakulteteve 
të drejtësisë dhe të Shkollës së Magjistraturës

8. Tartar Bazaj- Përfaqësues nga radhët e 
avokatëve

9. Vatë Staka – Prokuroria pranë Gjykatës së 
Shkallës së Parë Shkodër

Ja anëtarët e Këshillit të Lartë të Prokurorisë

shtëpinë në Tiranë, një banesë në 
Valbonë, huat dhe dhuratat nga të 
afërm, prokurori kishte bërë “dekla-
rim të pamjaftueshëm”, ndërsa 
përfitimi prej tij i një kredie të butë 
kishte cenuar etikën e magjistratit. 
Gjithashtu, ai ritheksoi se prokurori 
Dollapaj duhet të shkarkohet. Si 
duket, provat e Dollapajt u vlerësuan 
të pamjaftueshme edhe për trupën 
e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit. 
“Në përfundim të gjykimit, bazuar 
në nenin 66, pika 1, shkronja “b” e 
ligjit nr. 84/2016 “Për rivlerësimin 
kalimtar të gjyqtarëve e proku-
rorëve në Republikën e Shqipërisë”, 
trupi gjykues, në mënyrë unanime, 
vendosi: Ndryshimin e vendimit nr. 
63 datë 06.08.2018, të Komisionit 
të Pavarur të Kualifikimit, dhe 
shkarkimin nga detyra të subjektit 
të rivlerësimit, z. Arben Dollapaj, 
prokuror, në momentin e fillimit 
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PS dorëzon padinë ndaj Sali Berishës, 
i kërkon prokurorisë ta ndëshkojë, 
ja akuzat kundër ish- kryeministrit

Taulant Balla i bën thirrje prokurorisë të marrë masa

Këshilltarja e Gjykatës së Lartë dha dorëheqjen para seancës së dytë 
dëgjimore me KPK, në përballjen e parë kërkoi përjashtimin e relatores 

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit ka 
zbardhur vendimin për ndërprerjen e procesit 
të rivlerësimit për këshilltaren e Gjykatës së 
Lartë, Elona Kana. Kjo e fundit dha dorëheqjen 
pak para përballjes me gjetjet përfundimtare 
të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit. Në 
vendim, Komisioni bën me dije se ka përfun-
duar hetimin ndaj Kanës në korrik të vitit që 
shkoi dhe i kaloi barrën e provës. Në këtë fazë 
të parë, Kana kërkoi nga KPK që të shtyjë me 
20 ditë afatin e sigurimit të provave. Pas kësaj, 
më 2 tetor u la seanca e parë dëgjimore për 
Elona Kanan. Më tej, Komisioni bën me dije se 

këshilltarja e Gjykatës së Lartë ka kërkuar t’i 
vihej në dijeni para seancës, qëndrimi i Komi-
sionit përkundrejt kundërshtimeve të saj, si dhe 
të kishte mundësi të ribënte analizën financiare 
dhe raportin paraprak. Por Komisioni konstaton 
se analiza finale për subjektet e rivlerësimit 
bëhet pas zhvillimit të seancës dëgjimore 
publike duke mos e pranuar këtë kërkesë. Më 
pas, në seancën e 2 tetorit, Elona Kana kërkoi 
përjashtimin e relatores së çështjes, Xhensila 
Pine, pasi kishte dyshime për ndikim politik 
të Pines në qëndrimin ndaj saj. Konkretisht 
Kana u shpreh se relatorja është propozuar 

nga PD, duke pretenduar se i cenohet integriteti 
dhe se Pine do të japë vendim subjektiv. Vlen 
të theksojmë se Kana është bashkëshortja e 
nënkryetarit të KQZ, Denar Biba. Por, kërkesa 
e bërë nga Elona Kana u rrëzua nga trupa e 
Komisionit, si e pabazuar në ligj e prova nga 
një trupë tjetër gjyqësore e KPK. Gjithashtu, 
Kana e mbështeti kërkesën për përjashtimin e 
Pines edhe me ndjesinë e saj se nuk ishin marrë 
parasysh provat dhe dokumentet e dorëzuara në 
lidhje me udhëtimet e punës si dhe të ardhurat e 
saj. Kana pretendoi se nuk mund të vazhdonte 
gjykimi nëse më parë nuk ishte njohur me qën-

drimin e KPK-së pas dorëzimit të provave dhe 
dokumenteve të reja, me pretendimin se nuk 
mund të bënte një mbrojtje efektive. Në ven-
dim, në kuadër të kësaj situate bëhet me dije se 
Kana u njoftua për një tjetër seancë dëgjimore, 
konkretisht dy ditë më vonë. Por, pak para ditës 
së seancës, Kana i ka bërë me dije Komisionit 
dorëheqjen e saj nga vijimi i procesit akademik e 
praktik në Shkollën e Magjistraturës dhe për pa-
sojë, seanca dëgjimore u shty edhe një herë tjetër 
deri në verifikimin e rrethanave dhe kushteve të 
dorëheqjes. Si rrjedhojë, për shkak të situatës së 
Kanës, KPK vendosi të pushojë procesin për të.

Ornela ÇELPICA

Deputetët e Komisionit 
të Shëndetësisë në Ku-
vendin e Shqipërisë de-
pozituan kallëzimin pe-

nal në Prokurorinë e Përgjithshme 
ndaj ish-kryeministrit Sali Berisha. 
Ky i fundit ashtu siç Partia So-
cialiste e paralajmëroi dy ditë më 
parë, akuzohet për veprën penale 
“Përhapja e informatave të rreme 
që ngjallin panik”, që sipas Kodit 
Penal, rrezikon gjobë ose burgim 
deri në 5 vite. Lajmi u bë me dije 
nga Kryetari i Grupit Parlamen-
tar të Partisë Socialiste, Taulant 
Balla përmes një postimi në Face-
book. Në kuadër të postimeve të 
pafundme të ish-kryeministrit 
Sali Berisha në rrjetin e tij social, 
Balla dënon sjelljen e tij. Kreu i 
grupit të PS u shpreh se e vetmja 
gjë që Berisha po bën është që të 
terrorizojë qytetarët. “Këto ditë të 
emergjencës kur duhet të gjithë të 
zbatojnë udhëzimet, vendimet dhe 
urdhrat e qeverisë dhe ekspertëve, 
më i rrezikshëm se koronavirusi 
është përhapja e panikut. Dhe më 
e ndyrë se përhapja e panikut, 
është përhapja e qëllimshme e 
panikut. Në Shqipëri këtë fushatë 
të turpshme po e udhëheq Sali 
Berisha, e pas tij “turisti” i emëruar 
në krye të SHQUP. Facebook i Sali 
Berishës është një makinë paniku 
që punon 24 orë me ligësi dhe 
këmbëngulje për të terrorizuar 
qytetarët. Sapo është depozituar 
në Prokurorinë e Përgjithshme, 
kallëzimi penal i deputetëve të 
Komisionit të Shëndetësisë në 
Kuvendin e Shqipërisë, për veprën 
penale “Përhapja e informatave të 
rreme që ngjallin panik”, parashi-
kuar nga Neni 267 i Kodit Penal, 
kundër shtetasit Sali Berisha, i biri 
i Ram dhe Sheqere, i datëlindjes 
15.10.1944 lindur në Tropojë e 
banues në Tiranë”, tha Balla.

Balla thirrje prokurorisë
 Ky i fundit më tej shprehu be-

simin tek Prokuroria, që sipas tij 
do të veprojë shpejt për t’i dhënë 
dënimin që meriton ish-kryeminis-
trit. “Ne dhe publiku shqiptar kemi 
besimin se institucioni i Prokuror-
isë, në bashkëpunim me gjykatën 

dhe kushtëzimet procedurale, do 
të veprojë në mënyrë të shpejtë, 
efikase dhe pa ngurrim, dhe presim 
me vëmendjen maksimale dhënien 
rrugë të këtij kallëzimi sipas pro-
cedurës përkatëse. Çdo veprim i 
drejtësisë në respekt të ligjit, nuk 
është thjesht një përgjigje ndaj ve-
primeve të qëllimshme panikuese 
të të akuzuarit, por është edhe 
shprehje e ushtrimit të detyrës in-
stitucionale dhe qytetare në mbro-
jtje të jetës dhe sigurisë publike, si 
dhe të vlerave e parimeve të lirisë 
së fjalës, demokracisë funksionale 
dhe shtetit të së drejtës”, shkruan 
më tej Taulant Balla. Ndërsa e 
mbyll fjalën e tij se deputetët e PS 
do të jenë plotësisht bashkëpunues 
me prokurorët që do të marrin në 
shqyrtim çështjen e ish-kryeminis-

PD: Rama po kërkon 
të fusë të vërtetën 

në karantinë
Partia Demokratike nuk ngurron 

të sulmojë kryeministrin Edi Rama, 
edhe në situatën e koronavirusit. Në 
kuadër të kallëzimit të PS kundër Sali 
Berishës, PD thekson se asgjë nuk do 
e ndalojë nga e vërteta. “Pa ide, i papër-
gatitur dhe i papërgjegjshëm, Edi 
Rama po kërkon të fusë të vërtetën 
në karantinë. Po bën gjithçka që të 
politizojë denoncimet që nxjerrin në 
pah dështimin e tij dhe të qeverisë së 
tij për të përballuar situatën e krijuar 
nga koronavirusi. Këtë herë dështimi 
i Edi Ramës rrezikon jetë, kështu që 
asnjë padi, kërcënim apo shantazh 
nuk do të na largojë ne nga misioni 
për të thënë të vërtetën. Vetëm ditët 
e fundit janë dy raste flagrante të de-
noncuara nga opozita dhe që, për fat 
të keq rezultuan të vërteta”, thekson 
Partia Demokratike. Duke evidentuar 
dy raste denoncimi nga Berisha dhe 
vetë kjo parti, demokratët shprehen se 
kaq mjaftojnë për të treguar shkallën 
e lartë të papërgjegjshmërisë së këtij 
kryeministri. 

Paloka: Çdo denoncimi 
i Berishës i konfirmuar 

nga vetë qeveria
Ish- deputeti i Partisë Demokra-

tike, Edi Paloka ka reaguar pas 
kallëzimit të Partisë Socialiste ndaj 
ish-kryeministrit të vendit Sali Ber-
isha. Përmes një postimi në Face-
book, Edi Paloka shkruan se çdo 
denoncim i bërë nga Sali Berisha 
është konfirmuar vetë nga qeveria 
një ditë më pas. “E gjeti punën dhe 
Tao Palla. Të vetmen që di dhe mund 
të bëjë në fakt. Dërgoi dhe një herë 
në prokurori Berishën “për shpifje” 
dhe “përhapje paniku”, sigurisht 
me sugjerimin e kryepallës. Çdo 
denoncim që ka bërë Berisha, të 
nesërmen e kanë konfirmuar vetë 
nëpër konferencat e shtypit për-
faqësuesit e qeverisë (si për rastin 
e Durrësit apo Rrogozhinës sot) “po 
hajde të tërheqim vëmendjen nga 
krimet dhe skandalet (si maskat e 
skaduara) duke çuar dhe një herë 
Berishën në prokurori””, shkruan 
ish-deputeti i PD Edi Paloka. 

trit Sali Berisha. “Deputetët që kanë 
paraqitur kallëzimin, shprehin 
gatishmërinë për tu vënë në dispo-
zicion të veprimeve hetimore në çdo 
moment, të bindur se Prokuroria do 
të angazhohet seriozisht për het-
imin e të akuzuarit dhe për ta vënë 
atë para drejtësisë sipas kompeten-

cave dhe procedurës së parashikuar 
nga ligji”, përfundon Taulant Balla. 
Ndërsa kallëzimi shkoi në proku-
rori, duket se ish-kryeministri Sali 
Berisha nuk është trembur aspak. 
Facebook-u i tij është mbushur me 
postime, në të cilat hedh akuza ndaj 
kryeministrit aktual, Edi Rama.

Dje PS kallëzoi ish-kryeministrin Sali Berisha në 
Prokurorinë e Përgjithshme, ndërsa ai vijon të hedhë 
akuza. “Trajtim çnjerëzor i personelit mjekësor të spitalit 
të Durrësit nga Edvin Çekap Maska dhe Ndrikull Hajni 
Maska! E pa imagjinueshme, ja deri ku arrin banditizmi 
zyrtar. Infermierët që i shërbyen të sëmurës që vdiq nga 

koronavirusi i vendosin në karantinë dhe ju thonë se 
analiza e juaj për koronavirus ka dalë negativ por kur 
ato kërkojnë analizën refuzojnë t’jua japin, sikur të mos 
ishte e tyre por e Edvin Çekap Maskës dhe Ndrikull Hajni 
Maskës. Ky është një qëndrim kafshëror që shkel çdo 
rregull dhe kod mbi tokë”, shkruan Berisha.

ISH- KRYEMINISTRI NUK NDALET EDHE PAS KALLËZIMIT

Çështja e maskave të skaduara 
vijon të diskutohet. Ish-kryeministri 
Sali Berisha sulmon sërish kryem-
inistrin Edi Rama. “Të dashur, në 
një postim në FB, z. Faton Kurti, 
kryetar i Partisë Republikane të 
Kosovës nxjerr gënjeshtar njeriun 
që në çdo fjalë nxjerr një gënjeshtër, 
Edvin Çekap Maskën. Ai shkruan: 
Nuk është e vërtetë se maskat janë 

porositur nga një shoqatë humani-
tare në Kosovë; Maskat janë nisur 
në adresë të Ministrisë së Shëndetë-
sisë që në vitin 2018 dhe për këtë ai 
dërgon dokumentin që tregon se 
destinacioni i mallit ishte vet Minis-
tria e Shëndetësisë; Maskat prej dy 
vitesh qëndrojnë në magazinë; Nuk 
janë 1.2 por fiks 2 milionë maska”, 
shkruan Berisha.

SKANDALI I MASKAVE, BERISHA NJË 
TJETËR SULM KRYEMINISTRIT

Dhe më e ndyrë se 
përhapja e panikut, 
është përhapja e qël-
limshme e panikut. Në 
Shqipëri këtë fushatë 
të turpshme po e ud-
hëheq Sali Berisha, e 
pas tij “turisti” i emëru-
ar në krye të SHQUP. 
Facebook i Sali Ber-
ishës është një mak-
inë paniku që punon 
24 orë me ligësi dhe 
këmbëngulje për të 
terrorizuar qytetarët...
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“Agron Tufa ishte në krye të një 
institucioni shumë famoz dhe nuk 
ishte aspak i rrezikuar, ai paguhej 
nga shteti, mbrohej nga shteti. Është 
shumë absurde të mendosh se ky 
rrezikohej. Disa individë që Tufa i 
quan ish-sigurimsa janë ndjerë të 
kërcënuar dhe kanë ikur. Tufa është 
kërcënuar dhe vazhdon të kërcëno-
het nga e vërteta. Është një person që 
nuk ka thënë asnjëherë të vërtetën, 
vetëm ka shpifur dhe mashtruesit 

gjithmonë janë nën kërcënimin e të 
vërtetave historike. Tufa ka shpifur 
ndaj LANÇ dhe ka akuzuar luftëtarët 
e kësaj lufte. Tufa u arratis tamam si 
paraardhësit e tij. Kolaboracionistët 
e luftës pasi bashkëpunuan me fash-
istët dhe nazistët, në prag të çlirimit, 
kur e panë se misioni i tyre antikom-
bëtar dështoi atëherë ata u arratisën. 
Ata që nuk mundën të arratisen dot 
dolën malit”, tha Gjon Bruçi pak kohë 
më parë për gazetën.

Bruçi: Tufa ka shpifur për LANÇ

Agron Tufa e 
vulosi veten e 

tij me atë qëndrimin 
që mbajti që u arratis 
nga Shqipëria sepse 
bëri gjithë ato vep-
rime dhe proçka që 
janë në kundërshtim 
me historinë e vendit 
tonë dhe LANÇ. Ai 
bashkë me atë Çelo 
Hoxhën atë institut 
që është krijuar për 
tjetër qëllim ata e 
shpërdorojnë. Ne 
kemi kërkuar që të...

Preng Çuni: Prej 30 vitesh po hidhet baltë mbi personalitetet e 
LANÇ, po tentohet të zhbëhet historia e vendit, ja xhelatët e vërtetë

Kreu i Partisë Komuniste të Shqipërisë 8 
Nëntori, Preng Çuni reagoi ditën e djeshme 
mbi listën me 330 emra që publikoi ish-kreu i 
ISKK Agron Tufa. Në një reagim për gazetën 
“SOT”, Çuni u shpreh se prej më shumë se 
30 vitesh po hidhet baltë mbi LANÇ, duke 
shtuar se Tufa ka si synim të zhbëjë historinë 
e vendit. “Nuk është për tu çuditur askush 
lidhur me broçkullat që shpërndajnë individë 
të tillë delirantë e falsifikatorë. Prej 30 vitesh 
vijohet në mënyrë të pandërprerë të hidhet 
baltë mbi personalitet e udhëheqës të PKSH 

e luftës NAÇL, me synim zhvlerësimin e 
luftës antifashiste dhe ndërtimit të shtetit të 
demokracisë popullore, por e gjithë kjo është 
një përpjekje e dështuar sepse "Ata" janë e 
do të mbeten "Monumente të historisë" tonë 
kombëtare. Sigurisht që "komunizmi u përkul 
sepse i hipën sipër pikërisht ata të cilët e 
drejtonin", por kjo nuk legjitimon shpifjen e 
disa servilëve të tille si "tufa" e ballisto-zogistë 
apo kolobarocionistë të luftës antikomuniz-
mit”, tha Preng Çuni. Më tej, kreu i Partisë 
Komuniste të Shqipërisë 8 Nëntori shtoi 

se xhelatët e vërtetë ishin bejlerët të cilët u 
pasuruan me tregtinë gjatë luftës së LANÇ. 
“Xhelatët e vërtetë ishin bejlerët e agallarët 
të cilët u majmën me tregtinë e tyre gjatë 
Luftës Antifashiste Nacional-Çlirimtare, ata 
që kishin shfrytëzuar punën e tjerëve, ata të 
cilët e pritën me flamuj pushtimin e vendit, ata 
që bashkëpunuan me fashizmin e nazizmin, 
ata që spiunuan djalërinë shqiptare-komu-
nistët të cilët kishin dalë malit për çlirimin e 
Shqipërisë. Asgjë nuk mund tu besohet pin-
jollëve të bashkëpunëtorëve nazofashizmit, 

apo antikomunistëve servilë e konformistë 
të tipit Tufa, të cilët janë të gatshëm të shesin 
gjithçka vetëm për përfitime meskine. Ne ko-
munistet nuk kemi frikë aspak nga shpifje të 
tilla monstruoze që bëhen vetëm për interesa 
të politikës së ditës, sepse ne nuk kemi frikë 
të kërkojmë ndjesë qoftë edhe për gabime, të 
cilët sigurisht mund të kenë ndodhur, por ne 
deklarojmë se komunistët e vërtetë si njerëz 
të idealeve të larta shoqërore kanë sakrifikuar 
gjithçka dhe asnjëri prej tyre nuk kanë kryer 
asnjë krim”, u shpreh Preng Çuni.

Bruçi: Emrat e publikuar nga Tufa janë heronjtë e popullit shqiptar

Elisjeda KIKO

Ish-kreu i Institutit të Krimeve 
dhe Pasojave të Komunizmit, 
Agron Tufa vijon të shpërthejë 
në akuza të forta në drejtim të 

partizanëve të Luftës Antifashiste 
Nacional-Çlirimtare. Dy ditë më 
parë, ai publikoi një listë me 330 
emra, të cilët i cilësoi si “xhelatë të 
komunizmit”. Por këto akuza nuk 
janë pranuar aspak nga Gjon Bruçi 
dhe Odhise Porodini. Ky i fundit, në 
një reagim të dhënë ditën e djeshme 
për gazetën “SOT” u shpreh se Agron 
Tufa duhet të ndiqet penalisht, 
për arsye se ka shtrembëruar his-
torinë e vendit. Më tej, Sekretari i 
Përgjithshëm i Komitetit Kombëtar 
të Organizatës së Veteranëve të 
LANÇ të Popullit Shqiptar shtoi 
se Tufa dhe pasardhësi i tij Çelo 
Hoxha po e përdorin institutin për 
tjetër qëllim, duke shtuar se kanë 
kërkuar që këta të dy të largohen 
nga ISKK. “Agron Tufa e vulosi veten 
e tij me atë qëndrimin që mbajti që 
u arratis nga Shqipëria sepse bëri 
gjithë ato veprime dhe proçka që 
janë në kundërshtim me historinë 
e vendit tonë dhe LANÇ. Ai bashkë 
me atë Çelo Hoxhën atë institut që 
është krijuar për tjetër qëllim ata e 
shpërdorojnë. Ne kemi kërkuar që 
të ndiqen penalisht sepse ata po e 
shtrembërojnë historinë dhe ata 
janë anti-shqiptar dhe iu shërbejnë 
vetëm të keqes së Shqipërisë. Ne 
kemi kërkuar që të hiqen këta an-
tishqiptar nga ky institut”, u shpreh 
Sekretari i Përgjithshëm i Komitetit 
Kombëtar të Organizatës së Veter-
anëve të LANÇ të Popullit Shqiptar, 
Odhise Porodini në reagimin e tij 
për gazetën. 

Reagon Gjon Bruçi
Por në të njëjtën linjë ka qenë 

edhe Gjon Bruçi. I kontaktuar nga 
gazeta, ai tha se 330 emrat e publi-
kuar nga Tufa janë heronjtë e popul-
lit shqiptar, duke shtuar se ai gëzon 
mbështetjen e qarqeve reaksionare  
antishqiptare. Sipas Bruçit, Tufa po 
stimulohet edhe nga politikanët 
shqiptarë, të cilët kanë nderuar 
kriminelët që janë vrarë nga par-
tizanët. “Tufa ka ikur ka marrë azil 
jo se e kërcënonte kush po sepse 
ai atje shprehet më lirshëm dhe iu 
shërben drejtpërdrejt reaksionit 

Ulet me 10% konsumi 
i naftës në Shqipëri, 
tarifat sërish të larta
Frika nga koronavirusi ka sjellë 

dhe një rënie të konsumit të kar-
buranteve në tregun vendas. Për-
faqësues të shoqatës së hidrokarbu-
reve deklaruan se konsumi i lëndëve 
djegëse është redaktuar me afro 10 
% gjatë javës së fundit. Shkak janë 
bërë lëvizjet e kufizuara të qytet-
arëve, pas panikut nga Covid-19. Pa-
ralelisht me këtë situatë, operatorët e 
tregut thonë se kanë reduktuar edhe 
çmimet me pakicë. Sipas tyre çmimi 
i një litër naftë është ulur nga 5 deri 
në 7 lekë. Aktualisht në tregun ven-
das një litër naftë shitet nga 165 deri 
në 173 lekë. Por kjo rënie e çmimit 
të naftës është e papërfillshme dhe 
nuk ka reflektuar jo vetëm rënien e 
konsumit, por as rënie drastike të 
çmimit në tregjet ndërkombëtare. 
Që nga koha kur virusi u përhap në 
shumë vende të botës, çmimi i naftës 
në tregjet ndërkombëtare ka shënu-
ar një rënie të ndjeshme. Aktualisht 
një fuçi tregtohet me 40 dollarë nga 
55-60 që shitej në fillim të vitit. 

Situata në vend, Shehu: 
Nuk po mbahet qëndrim 

i përshtatshëm
Ish-ministri i Shëndetësisë, Tritan 

Shehu përmes një statusi në Face-
book thotë se në vendin tonë nuk po 
mbahet një qëndrim i përshtatshëm 
për të luftuar koronavirusin. Shehu 
thotë se në situatën e një pandemie 
nuk mundet vetëm ISHP-ja të bëjë 
analiza, por duhen qendra labora-
torike. “Katërcipërisht jo i përshtat-
shëm qëndrimi ndaj koronavirusit në 
vendin tonë, që prej janarit me humb-
je kohe, amulli në strategji e terren; 
duhet ndryshuar kursi sa nuk është 
tepër vonë (vonë jemi). Aktualisht 
shpallja e “pandemisë” nuk do të thotë 
të ndryshojë qëndrimi ndaj detektimit 
e trajtimit të çdo rasti, të lehtë apo të 
rëndë, kjo nuk ka të bëjë me betejën 
në terrenin tonë, ajo ka të bëjë me 
përhapjen botërore të infeksionit, çdo 
vend merr masat e tij në luftë. Krijoni 
menjëherë qendra laboratorike edhe 
jashtë e larg ISHP, vetëm ajo nuk po e 
përballon dot e do të gabojë, pajisini 
ato me aparaturë e kite”, tha Shehu.

në një linjë, duke u krehur bishtin 
neo-ballistëve, antishqiptarëve 
sepse atë rrugë kanë marrë, rrugën 
e tradhtisë. Agron Tufa nuk ka për 
të arritur asnjë rezultat dhe nuk 
ka për të përmbysur historinë e 
LANÇ, sepse ajo është në arkivat e 

botës. As Tufë as Çelo Hoxhë nuk e 
ndryshon këtë luftë të lavdishme të 
historisë. Nuk e kuptoj si hesht Aka-
demia e Shkencave kur po përbaltet 
historia e vendit. Këta kanë 20 vjet 
që vetëm shajnë heronjtë e popullit 
tonë” , u shpreh Gjon Bruçi.

Muharrem Xhafa deklaroi pak kohë më parë se 
ISKK vijon të ekzistojë për të glorifikuar vrasjen e her-
onjve dhe dëshmorëve të atdheut. “Palo Instituti për të 
cilin pyesni është ngritur kur në pushtet ishte Berisha; 
vijoi e vijon me Ramën, mund të vijojë nesër me Ramën 
a ndonjë tjetër për të glorifikuar vrasësit e heronjve dhe 
dëshmorëve të Atdheut, në shërbim të shtetit borgjez 

e kundër popullit. Së treti, Instituti i Studimeve të Kri-
meve e Pasojave të Komunizmit as nuk duhet të kishte 
ekzistuar, as nuk duhet të ekzistojë më asnjë ditë, sepse 
në Shqipëri nuk ka krime të komunizmit, po ka vepra 
në shërbim të popullit. Pyeteni popullin, a e do populli 
këtë Institut gjakpirës? Ok, këtë Institut e do borgjezia 
reaksionare”, tha Xhafa pak kohë më parë për gazetën.

Ja akuzat e Muharrem Xhafës për ISKK

Lista e Agron Tufës me “xhelatët e komunizmit”, 
Gjon Bruçi e Odhise Porodini: Duhet të ndiqet 
penalisht, mbështetet nga qarqet reaksionare

antishqiptar. Ai nuk mund të ketë 
inat me gjithë Shqipërinë. Tufa nuk 
mund të cilësojë 330 heronj të pop-
ull si kriminelë. Vetëm një mendje si 
e tij mund ta bëjë këtë gjë. Unë men-
doj se ai jo vetëm mbështetet nga 
qarqet reaksionare antishqiptare 
që janë jashtë, por fakt është se ai 
stimulohet edhe nga sjellja e qever-
itarëve këtu tek ne. Dua ta lidh me 
faktin e Vasil Shahinit, që është një 
kriminel i vrarë nga partizanët në 
1943, i cili ka qenë agjent i mirëfilltë 
grek. Por në vitet 1992-1993 Sali 
Berisha e shpalli hero të demokra-
cisë dhe sikur të mos mjaftonte kjo 
Bashkia e Dropullit i bën edhe mon-
ument”, tha Bruçi. Më tej ai shtoi 
se pavarësisht të gjitha akuzave, 
Agron Tufa nuk ka për të arritur 
asnjëherë rezultat për të rrëzuar 
historinë e LANÇ. “PS-PD është 
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Përmbaruesi Gjyqësor Privat 
Rigels Dikellari me seli Lgj. Nr. 
3, Rr. “Naim Frashëri” Pogradec 
njofton shpalljen për shitjen në 
ankand të dytë pasurinë e palu-
ajtshme:

1-Apartament me sip. totale 
56 m2, pronë e debitorit Afrora 

Prishtina, ndodhur në Lgj Nr.1-Po-
gradec, vendosur në hipotekë në 
favor të shtetasit Stefan Marko. 
Ankandi do të zhvillohet në Dt. 
30.03.20 ora 16.00 me çmimin 
e ri në shumën prej 1.624.000 
(Njëmilion e Gjashtëqind e Njëzet 
e Katërmijë lekë)

NJOFTIM ANKANDI

KLSH: FSDKSH-së i mungon një udhëzues i qartë për monitorimin e tregut farmaceutik 

Raporti i KLSH, miliona lekë dëme nga 
rimbursimi i barnave dhe skadimi i tyre

Esmeralda HIDA

Miliona lekë dëme u reg-
jistruan nga keqmenax-
himi i fondeve për rim-
bursim të barnave dhe 

shpërndarjen e tyre në vitin 2019. 
Kontrolli i Lartë i Shtetit ka publi-
kuar së fundmi raportin me rezultate 
e nxjerra gjatë auditimeve të kryera 
në lidhje me ecurinë e Fondit të Sig-
urimit të Detyrueshëm të Kujdesit 
Shëndetësor. Auditimet në këtë zë 
janë fokusuar në: efektet financiare 
nga keqmenaxhimi i fondeve të pro-
gramuara për shpenzime operative, 
lidhur me shkeljet ligjore, me marr-
jen e angazhimeve deri në mungesën 
e kontrolleve për të mbajtur kostot 
buxhetore në nivelin e programuar, 
apo shkelje të tjera të disiplinës 
buxhetore lidhur me likuidimin e 
shpenzimeve. Sakaq rezultatet e 
auditimeve tregojnë se dëmi i shkak-
tuar nga Fondi i Sigurimit të De-
tyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor 
arrin në vlerën e 1,528,800,000 le-
këve. Referuar të dhënave të raportit 
evidentohet se, në shumën e dëmeve 
pjesa më e madhe është shkaktuar 
nga shtimi i vlerës për rimbursim 
të barnave. Duke regjistruar të një-
jtin nivel dëmesh edhe qarkullimi i 
mallrave të skaduara. Respektivisht, 
regjistrohen 574 milionë lekë dëme 
nga rimbursimi i barnave dhe 109 
milionë lekë nga barnat e skaduara, 
që qarkullojnë në tregun farmaceutik 

Vazhdon nënçmimi i euros, bie vrullshëm gjatë kësaj jave
Ndër problemet e tjera 

ekonomike që po has vendi 
ynë këtë vit, renditet me ndi-
kim të ndjeshëm dhe gjendja 
e kursit të këmbimit valutor. 
Edhe për këtë muaj monedha 
e përbashkët europiane po 
ndjek një trend ulës. Sipas 
të dhënave më të fundit, 
euro është dobësuar këtë 
javë duke u blerë me 122.4 
lekë dhe shitur me 123.1 
lekë në raport me një javë 
më parë. Gjendja e kursit të 
këmbimit nuk është aspak 
pozitive, këtë gjendje e ka 
konfirmuar disa ditë më parë 
edhe gurvenatori i Bankës së 
Shqipërisë, Gent Sejko. Gjatë 

një dalje publike për rapor-
tim të situatës financiare në 
Shqipëri ai tha se, leku është 
mbiçmuar vetëm gjatë vitit të 
shkuar, duke ndjekur të një-
jtën trajektore edhe këtë vit. 
Sipas tij faktorët që ndikojnë 
më tepër në këtë situatë janë: 
investimet e huaja, shkëmbi-
met tregtare dhe remitancat. 
Ai sqaroi se ndërhyrja në 
tërheqjen e valutës nga tregu 
ishte e detyruar pasi nuk 
kishte më hapësirë për të 
ulur më shumë normën bazë 
të interesit. Të njëjtën trajek-
tore ka ndjekur edhe paundi 
britanik, duke regjistruar 
rënie të ndjeshme pas një 

Ligji për punësimet në Gjermani, Abazi: 
Duhet të respektojnë rregulloren
Ligji i ri i migracionit të 

fuqisë punëtore të kualifikuar 
ka vështirësuar disi rrugën e 
shqiptarëve që duan të jetojnë 
dhe punojnë në Gjermani. Pasi 
kërkesa për dokumente që veri-
fikojnë kualifikim të lartë vazh-
don ta mbajë derën të mbyllur 
për punëtorët me trajnime më 
të shkurtra se dyvjeçare ose 
me vetëm përvojë pune. Lidhur 
me këtë çështje ka folur dje, 
në intervistë me DW, drejtori i 
rrjetit të bizneseve shqiptare në 
Gjermani, Mustaf Abazi. Sipas 
tij e vetmja zgjidhje për ta është 
Rregullorja e Ballkanit Perën-

dimor, ndërsa shpjegon më tej 
se si funksionon kjo rregullore. 
“Ata duhet të lidhin kontratë 
me punëdhënësit e këtushëm. 
Kontrata shkon në zyrën e 
punësimit dhe ata shikojnë se 
a ka gjermanë, që janë pa punë, 
apo njerëz nga Europa, dhe 
nëse nuk ka kandidatë të tjerë 
për këtë vend pune, atëherë 
Zyra e Punës e lejon edhe një 
kontratë për dy-tre vjet. Me këto 
letra nga Zyra e Punësimit, ata 
mund të shkojnë në Ambasadë 
në Shqipëri apo Kosovë, dhe 
të marrin një vizë pune për 
Gjermani”, tha ai.

Tregu i shitjeve me pakicë ka pësuar rënie në 
muajt e fundit të 2019-ës. Po ka regjistruar rritje 
bazuar në të dhënat vjetore. Instituti i sigurimeve 
ka publikuar dje raportin në të cilin evidentohet 
se, në tetor-dhjetor indeksi i volumit të shitjeve 
në tregtinë me pakicë krahasuar me tremujorin 
paraardhës pësoi një rënie modeste prej 0.1 për 
qind. Pavarësisht analizimit të çdo indikatori 
ende nuk jepet qartë një arsye mbi këtë rënie. Ajo 
që ka ndikuar ciklin e zhvillimit të disa sektorëve 
vitin e shkuar ka qenë situata me tërmetet e 21 
shtatorit dhe 26 nëntorit. Nga ana tjetër gjendje 
pozitive vërehet nga shitjet e bëra në 2019 në 
krahasim me një vit më parë. INSTAT raportoi 
se pavarësisht kësaj në tremujorin e katërt 2019, 

indeksi i volumit të shitjeve në tregtinë me pakicë 
shënoi 123,2, duke u rritur 3,9 %, krahasuar me 
të njëjtën periudhë të vitit 2018. Kështu referuar 
ndryshimit vjetor në indeksin e volumit të shit-
jeve në tregtinë me pakicë rezulton, në tregtinë 
me pakicë, pa përfshirë këtu tregtinë me pakicë 
të hidrokarbureve, indeksi i volumit të shitjeve 
ka pësuar rritje prej 3,7 %, kundrejt të njëjtit 
tremujor të vitit të mëparshëm. Më konkretisht 
pësoi rritje me 2,6% krahasuar me të njëjtin 
tremujor të vitit 2018 grupi i “Ushqime, pije, 
duhan në njësi tregtare jo të specializuara dhe 
të specializuara”. Ka ndjekur trend rritës gjatë 
2019 edhe grupi i “Artikuj jo-ushqimorë në njësi 
tregtare të specializuara dhe jo të specializuara”, 

me 4,4 %, kundrejt të njëjtës periudhë të vitit 
paraardhës. Ndërkaq rrije më të ndjeshme ka 
regjistruar grupi i “Tregti hidrokarburesh në njësi 
tregtare të specializuara“, ku indeksi i volumit 
të shitjeve është rritur 4,8 %, krahasuar me të 
njëjtin tremujor të vitit 2018. Nga të dhënat e 
përpiluara rezulton se ndikim pozitiv në terma 
vjetorë ka dhënë këto grupe: “Ushqime, pije e 
duhan në njësi tregtare jo të specializuara dhe 
të specializuara” ka kontribuar me +0,5 pikë 
përqindje. Grupi “Artikuj jo-ushqimore në njësi 
tregtare të specializuara dhe jo të specializuara” 
me +1,9 pikë përqindje dhe grupi “Tregti me 
pakicë e hidrokarbureve në njësi tregtare të 
specializuara” me +1,5 pikë përqindje.

Bie indeksi mujor i shitjeve me pakicë, 
por regjistron rritje në parametra vjetorë

në vend. Duke theksuar se kjo vlerë 
vlen vetëm për vitin 2019. “Nga vlera 
totale e dëmeve, rezulton se, 574 
milionë lekë u krijuan, si pasojë e një 
rritje të shpenzimeve të rimbursimit 
në skemën e rimbursimit duke kaluar 
nga 10,453,000 mijë lekë të planifi-
kuara në vlerën 11,027,054 mijë lekë. 
Vlera 109.8 milionë lekë, si pasojë 
e mosmarrjes së masave për mini-
mizimin e qarkullimit të barnave të 
skaduara dhe mungesës së ushtrimit 
të një kontrolli mbi sasitë e barnave 

në mbyllje dhe hapje të periudhës me 
hyrjen e LBR së re”, thuhet në raport. 
Ndër të tjera në raport theksohet se 
një vlerë e konsiderueshme dëmesh 
është shkaktuar edhe si pasojë e neg-
lizhencës së zyrave përgjegjëse për 
ndërprerjes në kohë të kontratave 
për rimbursim. Çka do të thotë se 
janë bërë shpenzime të panevojshme 
për rimbursime që ishin ndërprerë 
me kohë. “Vlera 13 milionë lekë, si 
pasojë e dërgimit me vonesë të ven-
dimit të marrë nga KSHA në njësitë 

shpenzuese dhe subjektet ankimuese 
për ndërprerjen e kontratave re-
spektive, duke krijuar rimbursim 
edhe pas marrjes së vendimit dhe 
krijimin e efekteve financiare nega-
tive në buxhetin e njësive vartëse të 
FSDKSH”, thekson KLSH.

Shkelje me kontratat
Dëmet e konstatuara në këtë 

zë përfshijnë edhe shkeljet që kanë 
të bëjnë me çështjet ligjore. Sipas 
KLSH, 306 milionë lekë dëme janë 
shkaktuar si pasojë e shpenzi-

meve mbi parashikimet për kon-
tratën koncesionare të “Shërbimit 
të Integruar të Furnizimit të Setit 
të Personalizuar të Instrumenteve 
Kirurgjikale Sterile dhe Furnizim 
me materiale Mjekësore Sterile”. 
Ndër të tjera bëhet e ditur se me 
fondin e sigurimeve për kujdesin 
shëndetësor kanë abuzuar edhe 
privatët që ofrojnë shërbime përmes 
kontratave me qeverinë. Ndërkaq 
287 milionë lekë dëme konstatohen 
si pasojë e lidhjes së kontratave 
me spitalet private pa një proces të 
rregullt vlerësimi të plotësimit të 
kritereve dhe me efekt paraveprues 
si dhe mungesë monitorimi dhe ana-
lize duke patur dhe rënien e rasteve 
të ofrimit të shërbimit të dializës me 
49%. Duke vazhduar me 168 mil-
ionë lekë, si pasojë e mosveprimit 
të strukturave shtetërore, vijohet 
të paguhen kosto për shërbim të 
pakryer dhe shpenzime të pandod-
hura, por edhe që ky shërbim të 
trajtohet me TVSH, duke sjellë një 
kosto shtesë të konsiderueshme. 
Në këtë raport theksohet fakti se, 
mungon një udhëzues i qartë mbi 
të cilin monitorohet ky lloj shërbimi 
dhe kontrolle reale në terren dhe 
si pasojë hapja e pastudiuar e këtij 
shërbimi ka krijuar detyrime të 
prapambetura në fund të vitit 2018. 
Gjithashtu, 71 milionë lekë dëme 
rezultojnë, si pasojë e diferencave të 
inventarëve dhe 236,672 mijë lekë të 
padeklaruara nga shitja e mallrave.

periudhe stanjaconi që prej 
vitit 2017. Sipas të dhënave të 
publikuara nga zyrat e kursit 
të këmbimit lokal, Paundi 
britanik ka humbur sërish 
një pikë brenda natës duke 
u blerë dje me 138 lekë dhe 
shitur me 141 lekë krahasuar 
me vlerën e një jave më parë. 

Ndryshe nga dy monedhat 
e lartpërmendura, dollari 
amerikan ka fituar 0.2 pikë 
këtë javë. Shifrat tregojnë se 
monedha amerikane u rrit 
vrullshëm këtë javë, duke u 
blerë me 108.2 lekë dhe shi-
tur me 109.5 lekë sipas tregut 
valutor lokal.
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“Nga veprimet e para hetimore 
rezultoi se këta shtetas, në bash-

këpunim me njëri-tjetrin do trafikonin 
lëndën narkotike përmes detit. Sipas 
burimeve policore droga mendohet të 
jetë e një grupi të fuqishëm kriminal që 
operon në zonën e Kurbinit dhe se dy të 
arrestuarit të jenë thjesht “ushtarët” që 
kanë për detyrë transportimin e mallit...

Kume dhe Vishaj: Nano u detyrua të qeveriste 6 muaj pa ministraGjatë kontrollit të banesës së një prej të arrestuarve policia sekuestroi edhe fishekë 

Kapen me drogë e targa false, 
dy në pranga një nën hetim

Dy të rinj u vunë në prangat e Policisë së Durrësit, të kapur 
me drogë dhe municion luftarak. Në bazë të një hetimi dymujor 
të ndjekur me metoda speciale të hetimit, uniformat blu organi-
zuan dhe finalizuan pasditen e së mërkurës operacionin policor 
të koduar “Shkozeti”, në kuadër të të cilit arrestuan në flagrancë 
Sh. H., 34 vjeç dhe E. H., 22 vjeç, banues në Durrës, të dy të dënuar 
më parë për veprën penale “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve”. 
Gjithashtu u procedua në gjendje të lirë për shkak të moshës së 
mitur, shtetasi I. H., banues në Durrës. Gjatë operacionit, si rezultat 
i kontrollit të ushtruar në një magazinë në pronësi të E. H., dhe Sh. 
H., shërbimet e policisë gjetën dhe sekuestruan në cilësinë e provës 
materiale dhjetëra doza me marijuanë, 425 fishekë luftarakë, një 
peshore elektronike, dy palë targa, si dhe 4 aparate celularë të 
markave të ndryshme. Ndaj të dyshuarve hetimet janë në vijim, 
ndërkohë që materialet iu referuan prokurorisë.

Gjirokastër, mjeti del nga rruga, 
aksidentohen tre persona

Tre persona mbetën të plagosur mëngjesin e të enjtes, pasi 
një mjet që ata po udhëtonin u përfshi në një aksident rrugor. 
Ngjarja ndodhi rreth orës 06:15 minuta të mëngjesit të sotëm. 
Sipas burimeve zyrtare në aksin Tepelenë-Gjirokastër, një mjet 
“Volkswagen” me targa greke NHE 2998, ka dalë nga rruga në 
vendin e quajtur “Kthesa e Picarit”. Si pasojë, tre personat që 
udhëtonin në mjetin që doli nga rruga kanë mbetur të plagosur. 
Pas aksidentit tre të plagosurit u dërguan në Spitalin Rajonal të 
Gjirokastrës për të marrë ndihmën e parë mjekësore. Burime 
nga bluzat e bardha të qytetit të gurtë bëjnë me dije se tre të 
aksidentuarit ndodhen nën kujdesin e mjekëve jashtë rrezikut 
për jetën. Pas aksidentit, në vendin e ngjarjes ka shkuar policia 
dhe hetuesit, të cilët po punojnë për zbardhjen e shkaqeve të 
aksidentit. Sipas hetimeve paraprake mësohet se shkak i aksi-
dentit dyshohet se është bërë shpejtësia tej normave të lejuara.

Automjeti merr përpara burrin 
që po udhëtonte me biçikletë

Një aksident rrugor ka plagosur rëndë një person mëngjes-
in e djeshëm në Tiranë në zonën e 9-katësheve, pranë Ushtarit 
të Panjohur. I plagosur rëndë mbeti një burrë që po lëvizte me 
biçikletë në vijat e bardha. Ka qenë një vajzë me inicialet M. V., 
ajo që drejtonte makinën që përplasi burrin, e cila është treguar 
e pakujdesshme edhe pse në një situatë me trafik jo të rëndu-
ar dhe me qarkullim më të vogël të automjeteve duke marrë 
parasysh edhe kufizimet që qytetarët kanë nisur të bëjnë nisur 
nga situata për masat mbrojtëse nga koronavirusi. Automjeti 
vinte nga rruga e Elbasanit në drejtim të qendrës, ndërkohë 
që zotëria është përplasur në kryqëzim, që ka edhe semaforë 
dhe vija të bardha. Drejtuesja e makinës është shoqëruar në 
Komisariatin numër 1 në Tiranë. I plagosuri ishte i pajisur edhe 
me doreza në duar, ndërkohë që kishte vendosur edhe maskën 
mbrojtëse si masë parandaluese ndaj COVID-19. 

Elvis MYRTA

Policia e Shtetit ka 
parandaluar një ten-
tativë të trafikut të 
drogës drejt Italisë 

mëngjesin e djeshëm. 613 kg 
hashash, gati për t`u trafikuar 
me gomone, janë sekuestruar 
nga Policia, që arrestoi dy 
persona. Në pranga përfun-
duan Xhafer Zela, 60 vjeç, lin-
dur në Durrës dhe banues në 
Kurbin dhe 28-vjeçari Roland 
Sula banues në Thumanë. 
Lënda narkotike u gjet e fshe-
hur në një kasolle në vendin 
e quajtur “Godull” në pronësi 
të 60-vjeçarit. Po në një tjetër 
ambient në pronësi të Zelës 
u sekuestrua një gomone e 
fuqishme që dyshohej se do 
të tentohej trafikimi i lëndës 
narkotike. Gjatë kontrollit, 
Policia gjeti një armë zjarri 
dhe fishekë. Nga veprimet 
e para hetimore rezultoi se 
këta shtetas, në bashkëpunim 
me njëri-tjetrin do trafikonin 
lëndën narkotike përmes 
detit. Sipas burimeve policore 
droga mendohet të jetë e një 
grupi të fuqishëm kriminal që 
operon në zonën e Kurbinit 
dhe se dy të arrestuarit të 
jenë thjesht “ushtarët” që kanë 
për detyrë transportimin e 
mallit nga toka në det ku e 
merrnin korrierët e tjerë që 
dyshohet se e trafikojnë drejt 
Italisë. “Shërbimet e Policisë, 
gjatë kontrollit të ushtruar 
në vendin e quajtur “God-
ull”, Kurbin, në një ambient 
në pronësi të shtetasit S. Z., 
gjetën dhe sekuestruan në 
cilësinë e provës materiale 
613 kg lëndë narkotike, e dy-
shuar kanabis sativa, si dhe 
në një ambient tjetër, po në 
pronësi të këtij shtetasi, gjetën 
dhe një gomone. Gjithashtu, 
gjatë kontrollit të banesës së 
shtetasit S. Z., është gjetur 
dhe sekuestruar një armë 
gjahu dhe 13 fishekë. Nga 
veprimet e para hetimore re-
zultoi se këta shtetas, në bash-

këpunim me njëri-tjetrin do 
trafikonin lëndën narkotike”, 
thotë policia në një njoftim 
për mediat. Policia thotë se 
vijon puna për identifikimin e 
personave të tjerë të përfshirë 
në këtë veprimtari kriminale. 
Të arrestuarit do të hetohen 
nga Prokuroria e Kurbinit 
për veprat penale “Trafikim i 
narkotikëve”, kryer në bash-
këpunim, mbetur në tentativë 
dhe “Mbajtja pa leje e armëve 
të gjuetisë”. Operacioni anti-
drogë u zhvillua nga Drejtoria 
e Policisë Kufitare Durrës, në 
bashkëpunim me policinë e 
Lezhës dhe Kurbinit.

Operacioni “Godull”
Një operacion i Policisë 

së Kurbinit i koduar “God-
ull” ka goditur një tjetër rast 
të tentativës së trafikimit të 
lëndëve narkotike dhe armëm-
bajtjes pa leje, duke sekues-
truar një gomone. Bazuar në 
informacionet e siguruara në 
rrugë operative se dy perso-
na dispononin një sasi lëndë 
narkotike gati për ta trafikuar, 
punonjës të Policisë Kufitare, 
në bashkëpunim me special-
istët e Seksionit për Hetimin 
e Narkotikëve në DVP Lezhë 
dhe me Komisariatin Kurbin, 
organizuan dhe finalizuan 

GJKKO vendos sekuestrimin për 4 muaj të makinës së Saimir Taullaut
Gjykata e Posaçme kundër Krimit dhe 

Korrupsionit ka pranuar kërkesën e SPAK 
për vendosjen e sekuestros së makinës tip 
“Nisan” të Saimir Taullaut. Në vendimin që 
mban datën 8 mars 2020, thuhet se sekues-
trimi i mjetit do të bëhet për një periudhë 
katër mujore. Kundër këtij vendimi lejohet 
ankim pranë kësaj gjykate. Pas dorëzimit të 
formularit për burimin e pasurive nga shtetasi 
Taullau, SPAK kishte kërkuar sekuestrimin 
për tri sipërfaqe toke dhe disa automjete në 
pronësi të tij. Avokati i Taullaut tha se pasuritë 
e klientit të tij janë të ligjshme dhe se ky ven-
dim i gjykatës do të ankimohet. Operacioni 

Forca e Ligjit kishte kërkuar në SPAK sekues-
tron e 4 pasurive të patundshme të Saimir 
Taullatut, por GJKKO i hodhi poshtë ato, duke 
lënë në fuqi vetëm sekuestron e makinës së 
blinduar. Saimir Taullau u ka shpëtuar dy at-
entateve. Në tetor të vitit 2017, atij iu atentati 
i fundit, por sërish ai ka arritur të shpëtojë me 
vetëm një plumb. Saimir Taullau, njihet si një 
biznesmen në Lushnje, por aktivitetin e tij e 
ka zgjeruar edhe në Greqi dhe Itali. Familja 
Taullau njihet si rivale e fortë e Aldo Bares. 
Në vitin 2005, Baki Taullau u vra, ndërkohë 
që Saimiri, vëllai i tij, ishte dëshmitar në gjyq, 
ku ka dëshmuar dhe ka akuzuar si autorë të 

vrasjes, pjesëtarët e këtij grupi me urdhër të 
Bares. Konflikti ka nisur në vitin 1997, kur 
banda e Aldo Bares rriti influencën në Lush-
nje. Struktura e posaçme OFL parashikon 
kontrollin e pasurive të personave që janë 
dënuar për vepra të rënda penale në vitet e 
shkuara, si dhe sekuestrimin e pasurive të 
tyre në rastet e dyshimeve. OFL është në varë-
si të drejtpërdrejtë të Drejtorit të Përgjithshëm 
të Policisë së Shtetit, në këtë rast Ardi Veliu, 
dhe drejtohet nga drejtori i Departamentit të 
Policisë Kriminale. Ajo ka në përbërje të saj 
punonjës të Policisë së Shtetit dhe ekspertë të 
fushave të ndryshme. Përveç aksesit në data-

base-in e Policisë së Shtetit, OFL-ja ka akses 
në informacionin apo bazën e të dhënave të 
institucioneve publike, përfshirë sistemin 
TIMS. Në shënjestër të paketës anti-KÇK 
janë të gjithë personat e dënuar apo që janë 
nën hetim për 44 vepra të rënda penale, ku 
përfshihen organizata kriminale, banda e 
armatosur, grupet kriminale, vrasjet, organ-
izatat terroriste, rrëmbimet, pengmarrjet, 
trafiqet e armëve dhe të drogës, prostitucioni, 
vjedhjet etj. Njësia speciale e përbërë nga 50 
oficerë tashmë ka nisur punën në qytetet më 
të mëdha të vendit, si Tirana, Durrësi, Vlora, 
Shkodra, Elbasani.

operacionin. Gjatë tij u vunë në 
pranga S. Z., 60 vjeç, lindur në 
Durrës dhe banues në Kurbin 
dhe R. S., 28 vjeç, banues në 
fshatin Thumanë. Efektivët 
e policisë, gjatë kontrollit të 
ushtruar në vendin e quajtur 
“Godull”, Kurbin, në një am-
bient në pronësi të shtetasit S. 
Z., gjetën dhe sekuestruan në 
cilësinë e provës materiale 613 
kg lëndë narkotike, e dyshuar 
kanabis sativa, si dhe në një 
ambient tjetër, po në pronësi 
të këtij shtetasi, gjetën dhe 
një gomone. Gjithashtu, gjatë 
kontrollit të banesës së S. Z., 
është gjetur dhe sekuestruar 
një armë gjahu dhe 13 fishekë. 
Nga veprimet e para hetimore 
rezultoi se këta shtetas, në 
bashkëpunim me njëri-tjetrin 
do trafikonin lëndën narkotike. 
Aktualisht vijon puna për iden-
tifikimin e personave të tjerë të 
përfshirë në këtë veprimtari 
kriminale. Materialet proce-
durale i kaluan për ndjekje 
të mëtejshme, Prokurorisë 
pranë Gjykatës së Shkallës së 
Parë Kurbin, për veprat penale 
“Trafikim i narkotikëve”, kryer 
në bashkëpunim, mbetur në 
tentativë dhe “Mbajtja pa leje 
e armëve të gjuetisë”.

Parandalohet trafiku i drogës 
drejt Italisë, sekuestrohen 613 kg 
kanabis, pranga dy trafikantëve
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Gjykata e Durrësit ka 
dënuar me 15 vite 
burg ish-kryetarin 
e Komunës Ishëm 

dhe 5 ish-punonjës të ad-
ministratës të kësaj komune 
për tjetërsimin e 68 m2 tokë 
në zonën e Gjirit të Lalëzit. 
Sulejman Ibrahimi, ish-krye-
tari i Komunës Ishëm në 
zonën e Gjirit të Lalëzit është 
dënuar me 8 vjet burgim, për 
akuzën e “Korrupsioni pasiv i 
personave që ushtrojnë funk-
sione publike”, “Shpërdorimit 
të detyrës” dhe “Falsifikimit 
të dokumenteve”. Veç Ibra-
himit, Gjykata e Durrësit ka 
dënuar me dy vjet e 6 muaj 
burgim Shpresa Mërditan, me 
detyrë ish-punonjëse e Zyrës 
së Urbanistikës në ish-Ko-
munën Ishëm. Por gjykata 
ka pezulluar vendimin me 
burg duke e konvertuar atë 
me 3 vite shërbim prove. Me 
9 muaj burgim është dënuar 
Ornela Shemlikaj, me detyrë 
sekretare arshive protokoll 
në ish-Komunën Ishëm, e 
akuzuar për “Shpërdorim 
detyre” dhe sipas vendimit 
të gjykatës ky dënim është 
konvertuar në 18 muaj shër-
bim prove. I pandehuri Gjerg-
ji Çeri, është dënuar me 5 
muaj burgim, por ky dënim 
është konvertuar në 10 muaj 
shërbim prove. Me të njëjtin 
dënim është deklaruar fajtor 
dhe Bujar Bahrushi, i cili 
sipas hetimeve ka fituar një 
sipërfaqe toke prej 3586 m2, 
e ndodhur në fshatin Gjuriçaj. 
Ruzhdi Alla dënohet me 10 
muaj burgim, por ky dënim 
është pezulluar nga gjykata 
duke e konvertuar dënimin 
me burg në shërbim prove 
për një periudhë 20 mujore. 
Ndërsa i pandehuri tjetër 
Fadil Hoxha, i akuzuar për 
“Falsifikim të dokumenteve” 

është deklaruar i pafajshëm 
nga gjyqtari i çështjes, Pe-
traq Çuri. Gjithashtu Gjykata 
ka urdhëruar konfiskimin e 
3586 m2, në emër të shteta-
sit Bujar Barushi, 4350 m2, 
tokë në fshatin Bizë në emër 
të Rruzhdi Alla, aktualisht 
të dyja këto sipërfaqe në 
emër të Paulin Mleras. Kon-
fiskimin e 2000 m2 tokë në 
emër të Gjergji Çerri, aktual-
isht në emër të shtetasit Vaeld 
Zhezha si dhe konfiskimin e 
aksioneve të shoqërisë “Eco 
Alba Group” të regjistruar 
në 8 shkurt 2012 në emër të 
italianit Valerio Bonnano, 
më seli në fshatin Rrotull, 
përballë shkollës fillore, të 
Komunës Ishëm, Durrës, e 
cila është regjistruar në emër 
të Myslym Koni.

Hetimet
Ish-kryetari i Komunës 

së Ishmit, Sulejman Ibrahimi, 
u arrestua edhe në vitin 2018, 
pasi dyshohet se ka tjetërsu-
ar prona në bregdet. Në atë 
kohë, Prokuroria njoftoi se 
bashkë me Ibrahimin u vunë 

në pranga edhe 3 zyrtarë të 
tjerë, të cilët në bashkëpunim 
me njëri-tjetrin, kanë abuzuar 
me ndarjen e tokave sipas 
ligjit për tokën dhe të disa 
kontratave qiraje për dhënie 
të hapësirës publike plazheve. 
Sulejman Ibrahimi, në bash-
këpunim me tre ish-zyrtarë 
në të paktën katër raste ka 
dhënë me qira plazhe dhe toka 
shtetërore në kundërshtim me 
vendimet e qeverisë. Po ashtu, 
ai dyshohet se kishte krijuar 
një kompani fiktive që rezu-
lton fituese e disa tenderëve 
të ish-komunës, në kohën kur 
ajo drejtohej nga ky i fundit. 
Ditën e djeshme, ai është 
vënë në pranga bashkë me 20 
persona të tjerë, të cilët aku-
zohen për tjetërsim pronash. 
Ndërsa Ardian Iljazaj, ish-dre-
jtori i Kadastrës së Durrësit, 
i cili është arrestuar ditën e 
djeshme nga Policia, në janar 
të 2019 është shkarkuar Live 
nga kryeministri Edi Rama. 
Shkarkimi i Iljazit erdhi pasi 
një qytetar kishte shkuar 300 
herë në zyrat e Hipotekës në 

Durrës për 6 vite dhe nuk 
kishte marrë zgjidhje. Qyte-
tari, më pas, i ishte drejtuar 
platformës së Bashkëqever-
isjes, e cila kishte konstatuar 
shkelje ligjore, por edhe pas 
kësaj, drejtori nuk kishte 
reaguar. Madje, Iljazi i kishte 
thënë qytetarit: “Meqenëse 
problemin e zgjidhe te Rama, 
shko sërish te Rama”. Kjo bëri 
që Rama, ta shkarkonte atë 
Live, ndërsa sot Policia njof-
toi se është vënë në pranga 
për tjetërsim pronash. Sipas 
hetimeve të udhëhequra nga 
prokurori Afrim Shehu ka 
ngritur akuza edhe për zyr-
tarët e Zyrës së Regjistrimit 
të Pasurive në Durrës, të cilët 
dyshohet se jo vetëm kanë 
kryer veprime regjistrimi në 
kundërshtim me ligjin, por 
kanë qenë gjithashtu në dijeni 
të falsifikimeve. Një përgjim 
i Prokurorisë së Durrësit i 
qershorit 2019 ekspozon zh-
dukjen e referencave të regjis-
trimit të pasurive nga arkiva e 
hipotekës, bashkë me 30-40% 
të dosjeve fizike.

Sulejman Ibrahimi u dënua me 8 vite burg

Tjetërsimi i pronave në Gjirin e Lalëzit, 
dënohen me 15 vite burg ish-kryetari i 

Komunës Ishëm dhe 4 ish-zyrtarët e tjerë

Shkrumbohet mjeti në autostradën 
Tiranë-Durrës, shpëton mrekullisht shoferi

Një automjet është përfshirë nga flakët pak pas mesnatës të 
së mërkurës në autostradën Tiranë-Durrës. Më konkretisht mjeti 
ka marrë flakë teksa ishte duke ecur në Vorë. Shkak dyshohet 
një shkëndijë elektrike, ndërsa drejtuesi i mjetit ka arritur të 
zbresë në kohë nga automjeti dhe fatmirësisht nuk ka pësuar 
lëndime. Automjeti po ecte në korsinë e shpejtësisë në momentin 
që ka marrë flakë. Pasi ka parë flakët drejtuesi i tij ka dalë nga 
mjeti duke i shpëtuar mrekullisht djegies. Menjëherë në vendin 
e ngjarjes shkoi zjarrfikësja, e cila ka bërë të mundur shuarjen 
e flakëve. Edhe pse zjarrfikësja ka shkuar në kohë rekord në 
vendngjarje nuk ka arritur të shpëtojë automjetin pasi ai është 
shkatërruar dhe është shkrumbuar tërësisht.

Kërkuan lirinë, Gjykata Posaçme e Apelit rrëzon 
kërkesën e të akuzuarve për rrëmbimin e Jan Prengës

Kallëzohet në prokurori kryebashkiaku 
i Memaliajt, ja akuza ndaj tij

Një qytetar nga Memaliaj ka denoncuar kryetarin e Bash-
kisë Memaliaj, Gjolek Guci për shpërdorim detyre, pasi sipas 
tij, ka hapur rrugën e fshatit Luftinjë në pronën e tij, pa bërë 
vlerësimin dhe kompensimin përkatës. Shtetasi Luan Budo nga 
Tirana, që ka denoncuar kryebashkiakun, beson se Gjolek Guci 
ka shpërdoruar detyrën. Ndërkohë materialet i janë referuar 
Prokurorisë së Gjirokastrës. Kryebashkiaku i Memaliajt, Gjolek 
Guci për mediat ka thënë se nuk ka dijeni në lidhje me denon-
cimin. Ai shprehet se nuk bëhet fjalë për një rrugë, por për një 
gardh. Gjolek Guci shprehet se është gati të përballet me çdo 
akuzë. “Nuk kam absolutisht dijeni mbi këtë dosje. Nuk më është 
komunikuar asgjë nga ana e Policisë apo Prokurorisë. Nuk bëhet 
fjalë për rrugë fshati, por për një gardh që është prishur. Jam i 
gatshëm të përballem me çdo akuzë por në asnjë moment nuk 
shkelur ligjin dhe nuk kam cenuar asnjë qytetar”, Gjolek Guci.

Gjykata e Posaçme e Apelit ka rrëzuar 
kërkesën e gjashtë të dyshuarve për përfshirje në 
rrëmbimin e Jan Prengës për ndryshim të masës 
së sigurisë. Mësohet se mbeten në burg Bajram 
Hajri, Leonard Hajri, Elton Hajri, Festim Bexh-
dili, Ardian Docaj dhe Olsi Turja. Avokati Arbër 
Hoxhaj paralajmëroi se do t’i drejtohen Gjykatës 
së Lartë me rekurs. Dyshohet se pengmarrja dhe 
më tej vrasja e Jan Prengës në kompleksin “Gold-
en” në Shijak, është bërë për shkak të prishjes së 
pazareve të drogës, pasi vëllai i Prengës në Angli 
merrej me trafik kokaine dhe ka cenuar interesat 
e grupeve kriminale në Shqipëri me bazë në Vlorë, 
Shijak dhe Shkodër, pjesë e të cilëve dyshohet të 
jetë edhe Altin Hajri. Për ngjarjen e rëndë të ndod-
hur rreth një muaj më parë vijon të jetë në kërkim, 

djali tjetër i Bajram Hajrit, Altin Hajri, që është 
edhe pronari i resortit luksoz ku u dërgua pengu 
Jan Prenga. Mosdorëzimi i një sasie prej 283 kg 
kokaine është bërë shkak i pengmarrjes dhe më 
pas asgjësimit të Jak Prengës. Hetues anglezë 
janë duke bashkëpunuar me policinë shqiptare 
për zbardhjen e plotë të kësaj ngjarjeje dhe iden-
tifikimin e personave të tjerë që janë të implikuar 
në pengmarrjen e babait të 5 fëmijëve në Kamëz 
dhe personave të përfshirë në trafikun e drogës në 
Angli. Burime nga grupi hetimor bëjnë me dije se 
njëri nga vëllezërit Prenga, ka qenë në përgjim në 
Angli, si i dyshuar për transportues droge, korrier 
i bandës së trafikut drejtuar nga vëllezërit Hajri. 
Burime nga organi i akuzës thanë se personat e 
përfshirë në këtë ngjarje kanë dashur të fusin në 

territorin anglez 283 kg kokainë. Në një episod të 
mëparshëm ky grup ka arritur të fusë me sukses 
në Angli, 60 kg kokainë. Droga është futur nga 
një port i Anglisë, dhe nxjerrësi i drogës ka qenë 
njëri nga 3 vëllezërit Prenga që banon në Angli. Ky 
episod është monitoruar nga agjentët e antidrogës 
në Britani. Në dhjetor të 2019, grupi ka përdorur 
sërish një nga vëllezërit Prenga, për të nxjerrë 
nga porti 283 kg kokainë dhe futur në territorin 
anglez. Sasia e drogës ka dalë nga porti, por nuk 
është çuar në destinacion nga vëllai i Jan Prengës. 
Si pasojë e mungesës së drogës, grupi në Shqipëri, 
vëllezërit nga Shijaku, Leonard dhe Altin Hajri, 
njëri i arrestuar tjetri në kërkim, kanë marrë peng 
Jan Prengën në Kamëz, vëllanë e personit që nuk 
dorëzoi në destinacion 283 kg kokainë.

Me armë dhe drogë në makinë, 
pranga dy shqiptarëve

Dy shqiptarë kanë përfunduar në prangat e autoriteteve 
helene pasi u kapën me drogë dhe arsenal armësh. Policia greke 
ka sekuestruar në cilësinë e provës materiale një sasi droge dhe 
arsenal armësh, si dhe ka arrestuar në flagrancë dy të rinj shqiptarë 
që dyshohet se janë poseduesit e saj. Forcat policore pasi kanë 
ndjekur dy automjete që vinin nga kufiri me Shqipërinë, i kanë 
ndaluar ato në Selanik, në një zonë bujqësore, ndërkohë që njëri 
prej shoferëve mundi të arratisej. Në momentin që u ndalua nga 
policia greke mësohet se një 34-vjeçar shqiptar është larguar 
nga vendi i ngjarjes, duke humbur gjurmët. Ndërkohë, në mjetin 
tjetër u arrestuan dy shqiptarë, 25 dhe 32 vjeç. Gjatë operacionit u 
sekuestruan 33 kg e 140 gram marijuanë, 4 kallashnikovë, 1 armë 
automatike PMK, 3 pistoleta, 8 krehra, 267 fishekë, 2025 euro, 5 ce-
lularë, 6 karta SIM, 1 sprajt me piper si dhe 2 automjete. Menjëherë 
pas kapjes së drogës dhe armëve policia helene ka nisur hetimet 
për identifikimin e personave të tjerë në këtë aktivitet kriminal.
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Borrell i shkruan Kurtit: Vlerësojmë 
heqjen e taksës ndaj Serbisë, 

Lajçak mbetet i dërguari special

Kume dhe Vishaj: Nano u detyrua të qeveriste 6 muaj pa ministraBE kërkon përpjekje për të mbyllur konfliktet me Serbinë

Sonila ELEZI 

Kryeministri i Kosovës, Al-
bin Kurti, ka pranuar dje një 
letër nga Përfaqësuesi i lartë 
i Bashkimit Evropian për 

Punët e Jashtme dhe Politikën e Sigurisë, 
njëkohësisht edhe Zëvendës presidenti i 
Komisionit Evropian, Josep Borrell. Në 
letrën e tij Borrell ka vlerësuar punën e 
deritanishme nga Kryeministri Kurti dhe 
marrëdhënien e vendosur mes Kosovës 
dhe BE-së. Përfaqësuesi i BE-së ka shtu-
ar po ashtu se ka mirëpritur njoftimin 
e kryeministrit Kurti javën e kaluar 
për heqjen e tarifaës duke e cilësuar si 
një hap të parë të mirë në drejtimin e 
duhur. Megjithatë Borrell ka kërkuar 
nga Kryeministri i Kosovës reformë në 
sundimin e ligjit, zhvillimin ekonomik 
dhe qeverisjen e mirë në Kosovë, duke i 
cilësuar si elemente kuç për të ardhmen 
e vendit. “Siç e dini, Bashkimi Evropian 
dhe shtetet e tij anëtare besojnë fuqishëm 
se rifillimi i bisedimeve të dialogut është 
i domosdoshëm dhe urgjent dhe do të 
kërkojë heqjen e plotë të tarifave. Sikur 
që e kemi përsëritur, ne po ashtu presim 
që Serbia ta bëj pjesën e saj, për rifillimin 
e procesit”, ka shkruar ai. Zëvendës Pres-
identi i KE-së ka thënë gjithashtu se edhe 
Serbia duhet të përmbushë zotimet për 
zbatimet e marrëveshjeve të arritura deri 
tani mes Prishtinës dhe Beogradit. “Unë 
e mirëprita njoftimin tuaj javën e kaluar 
për tarifat, që paraqet hap të parë të mirë 
në drejtim të duhur. Neve na duhet heqja 
e plotë e tarifave. Në këtë kontekst unë 
pajtohem plotësisht me ju se marrëve-
shjet e kaluara dhe obligimet e mbetura 

Hong Kongu refuzon kritikat 
e SHBA-së për të drejta të njeriut

Tronditen tregjet e aksioneve, 
rënie në bursën e Nju Jorkut

Hong Kongu ka hedhur 
poshtë kritikat e Shteteve të 
Bashkuara, lidhur me respek-
timin e të drejtave të njeriut, 
duke thënë se ky vend aziatik 
është “tejet i përkushtuar” për 
mbrojtjen dhe ruajtjen e lirive. 
Ish-kolonia britanike është për-
ballur për muaj me protesta, të 
cilat me raste kanë rezultuar 
edhe të dhunshme, të nxitura nga 
një projektligj tashmë i pezulluar, 
që do të lejonte ekstradimet në 
Kinë. Departamenti amerikan i 
Shtetit ka thënë të mërkurën në 
raportin e tij vjetor se ka vërejtur 

një varg çështjesh që lidhen me 
shkeljen e të drejtave të njeriut, 
duke përfshirë brutalitetin e pol-
icisë ndaj protestuesve dhe ku-
fizimet në pjesëmarrje politike. 
Qeveria e Hong Kongut ka thënë 
se ka qenë detyrë e policisë ndër-
marrja e hapave të duhur, duke 
përfshirë përdorimin e forcës, 
në kohën e rritjes së dhunës, që 
sipas saj ka rrezikuar rendin 
publik. Qeveria e Hong Kongut 
e cilësuar shkallën e dhunës nga 
protestuesit si të pashembullt dhe 
që ka vënë në rrezik njerëzit dhe 
rregullin publik.

Tregjet e aksioneve vazhdojnë 
të jenë të tronditura nga përhapja 
e virusit COVID-19 dhe ndikimi 
i kësaj pandemie në ekonomi. 
Bursa në Nju Jork u pezullua për 
15 minuta për shkak se treguesi 
S&P 500 ra më shumë se 7% në 
hapje. Po shtohet frika se përhapja 
e koronavirusit në Shtetet e Bash-
kuara do të bllokojë rritjen ekono-
mike dhe do ta çojë vendin drejt 
recesionit, një periudhë e tkurrjes 
ekonomike. Shtëpia e Bardhë po 
shqyrton një sërë masash afatsh-
kurtëra për të zbutur tendosjen 
financiare për bizneset dhe punon-

jësit e prekur. Indeksi Nikkei i 
Japonisë u mbyll me humbje prej 
4.4% ndësa indeksi Hang Seng i 
Hong Kongut ra me 3.7% kurse 
indeksi Shanghai i Kinës pësoi 
një rënie të vlerës prej 1.5%.Kurse 
tregjet australiane ranë më shumë 
se 7% të enjten. Tregjet evropiane 
u goditën rëndë në orët e para të 
ditës ndërsa tregjet e Britanisë, 
Francës dhe Gjermanisë shënuan 
një rënie prej 6%. Rënia e kërke-
save për të udhëtuar, si rezultat i 
virusit të ri, po ashtu ka ndikuar 
në rënien e çmimit të naftës në 
tregjet botërore.

Gjermania vendos nën mbikëqyrje 
një fraksion të AfD-së

Shërbimi i inteligjencës 
në Gjermani e vendosi një 
pjesë të partisë së ekstremit të 
djathtë, Alternativa për Gjer-
maninë (AfD), nën mbikëqyrje 
të vazhdueshme, për shkak të 
kërcënimit për rendin demokra-
tik. Vendimi ka në shënjestër 
krahun Flugel, një grup i AfD-
së që ka fuqi të madhe në 
Gjermaninë lindore. Flugel 
udhëhiqet nga Bjorn Hocke, 
një ligjvënës kontrovers nga 
shteti Tyringen. Shërbimi i in-
teligjencës BfV e përshkroi atë 
si organizatë ekstremiste dhe 

tha se ky fraksion ka rreth 7.000 
anëtarë ose 20% të anëtarëve të 
AfD-së. Mbikëqyrja është një 
çështje shumë e ndjeshme në 
Gjermani, ku shumë njerëz kanë 
kujtimet e spiunazhit abuziv nga 
kohërat e komunizmit dhe na-
zizmit. Hocke prej kohësh është 
akuzuar për retorikë nxitëse 
kundër Islamit dhe migrantëve. 
AfD dhe veçanërisht Flugel janë 
kritikuar ashpër edhe për të 
shtënat e 19 shkurtit në Hanau, 
ku një person i armatosur, i nxi-
tur nga motivet raciste, ka vrarë 
nëntë veta në dy bare.

Tre persona të vdekur 
pas sulmit në një bazë 
ushtarake në Bagdad

ODIHR: Do vazhdojmë 
misionin e vëzhgimit të 
zgjedhjeve në Maqedoni

Turqia pajtohet me 
Rusinë për detajet e 

armëpushimit në Idlib
Zyrtarët turq dhe rusë kanë rënë 

dakord kryesisht për detajet e një mar-
rëveshje armëpushimi në provincën 
Idlib, deklaroi Ministri turk i Mbrojtjes, 
Hulusi Akar. Sipas mediave turke javën 
e kaluar dy shtetet ranë dakord për një 
armëpushim në mënyrë që të ndalohet 
një përshkallëzim i dhunës në Idlib. 
Sipas marrëveshjes, forcat turke dhe 
ruse do kryejnë patrulla të përbashkëta 
përgjatë autostradës strategjike M4 që 
lidh lindjen dhe perëndimin e Sirisë, 
dhe do të vendosin një korridor sigurie.

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi u është përg-
jigjur pretendimeve të kryeministrit të Kosovës, Albin 
Kurti se ka arritur marrëveshje të fshehtë me Serbinë, 
duke thënë se kryeministri po “vazhdon gënjeshtrat 
dhe mashtrimet”. Presidenti Thaçi, e ka cilësuar Kurtin 
si “frikacak dhe djallëzor”, i cili, sipas tij nuk ka guxim 
që as ta heqë tarifën e as ta vendosë reciprocitetin. “Po 
angazhohet për shkatërrimin e aleancave historike. Me 
paranojë flet për marrëveshje sekrete Kosovë-Serbi. 
Qesharake për Kosovën. Fyese dhe e rrezikshme për 
raportin e Kosovës me SHBA-në”, ka shkruar Thaçi 
në llogarinë e tij në Facebook. Thaçi u është referuar 
deklaratave që ka bërë Kurti të mërkurën në një seancë 
të jashtëzakonshme që është zhvilluar në Kuvendin e 
Kosovës për marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara. 

Presidenti Trump, në fjalimin e mbajtur nga 
Shtëpia e Bardhë të mërkurën mbrëma, tha se do të 
pezullojë për 30 ditë të gjitha udhëtimet nga Evropa 
për në SHBA, duke filluar nga e premtja në mesnatë. 
Trump tha se kufizimet ishin “të forta por të nevo-
jshme, por nga këto kufizime ai përjashtoi Britaninë. 
Fjalimi i Trump vjen pasi OBSH-ja e shpalli korona-
virusin një pandemi globale. Në lidhje me vendimin 
e marrë nga administrata e Trump, ka reaguar edhe 
Bashkimi Europian, duke i cilësuar kufizimet si të “ 
një anshme” dhe të marra pa zhvilluar asnjë konsul-
tim paraprak me vendet e BE-së që preken në mënyrë 
të drejtpërdrejtë. Bashkimi Europian është duke 
marrë të gjitha masat e nevojshme për të përballuar 
Covid19 që ka nënshtruar shumë shtete.

Thaçi: Kurti është frikacak, djallëzor dhe përçarës i politikës Trump “Block” BE-së, reagon Bashkimi Europian

duhet të zbatohen plotësisht. Serbia, sikur 
Kosova, duhet t’i përmbushë zotimet për 
zbatimin e atyre marrëveshjeve Në letrën 
tuaj ju keni përmendur mekanizma 
monitorues dhe sanksionues: Bashki-
mi Evropian që nga fillimi i dialogut 
ka vendosur mekanizma konkret dhe 
gjithëpërfshirës për t’u siguruar se të 
dyja palët i përmbahen zotimeve të veta 
në marrëveshjet ekzistuese dhe ato në të 
ardhmen”, thotë ai. 

Propozimi për Lajçak
Borell ka konfirmuar në letrën e tij, 

se e ka propozuar për emisar special të 
BE-së, Miroslav Lajçak, duke thënë se 
shpreson që ai të fillojë punën sa më 
herët. “Në vijim të bisedës tonë të fundit 
telefonike, do të doja t’iu konfirmoj se 
unë tashmë ua kam propozuar edhe 
formalisht shteteve anëtare emërimin e 
Miroslav Lajcak, si përfaqësues special 
i BE-së për dialog dhe për Ballkanin 

Perëndimor, për të më asistuar mua si le-
htësues i BE-së. Unë shpresoj që ai mund 
të fillojë punën sa më herët”, shkruan 
Borrell. Ndërkohë ai ka siguruar Kurtin 
se pavarësisht asistimit nga ana e emis-
arit, angazhimi i tij personal do të mbetet 
në nivelet më të larta dhe se do të bëjë më 
të mirën e tij për të çuar përpara procesin 
në mënyrën më efektive të mundshme. 
Rezultati pozitiv në fund të procesit, 
Borrell ka theksuar se do të ishte përfitim 
për të dy shtetet, rajonin dhe në fund edhe 
për vetë Bashkimin Europian. Borrell ka 
vlerësuar në mënyrë të veçantë edhe an-
gazhimin personal të Kryeministrit Kurti 
për normalizimin e marrëdhënieve me 
Serbinë, duke e quajtur këtë angazhim 
si pjesë e rëndësishme për Kosovën në 
rrugën evropiane. Por nuk ka harruar 
të përmendë se normalizimi i mar-
rëdhënieve duhet të jetë i organizuar në 
mënyrë të unifikuar edhe me politikën e 

brendshme të Kosovës. “Vendosmëria 
juaj është përzemërsisht e mirëpritur nga 
Bashkimi Evropian dhe shtetet anëtare. 
Unë besoj që si kryeministër ju do të 
udhëhiqni me negociatat në dialog në 
mënyrë gjithëpërfshirëse. Normalizimi 
i marrëdhënieve me Serbinë do të duhej 
të jetë projekt unifikues, mbi politikën e 
brendshme, sepse do të fitojë përkrahje të 
gjerë politike nga gjithë lidershipi politik”, 
ka thënë ai. Në fund të letrës Zëvëndës 
Presidenti i Këshillit Europian ka ftuar 
Albin Kurtit në një takim në një të ard-
hme të afërt në Bruksel, në mënyrë që 
të vazhdojnë bisedimet dhe diskutimet, 
si dhe për ti ofruar Kosovës ndihmën e 
Aksionit të Jashtëm të Bashkimit Ev-
ropian në mënyrë që të ta përgatisë për 
rifillimin e dialogut.

Një sulm me raketa goditi një 
bazë ushtarake në Irak duke lënë 
të vdekur tre ushtarë dhe plagosur 
12 të tjerë. Sulmi ndodhi në kampin 
ushtarak Taji në veri të Bagdatit. 
Burimet ushtarake bënë me dije se 
viktimat janë një ushtar amerikan, 
një kontraktues amerikan dhe një 
ushtar i Britanisë së Madhe, por nuk 
janë bërë publike emrat e ushtarëve. 
Tensioni në këtë zonë ka qenë i lartë 
që kur SHBA vrau komandantin 
iranian Qasem Soleimani në një 
sulm me dron në janar.

Misioni i OSBE-ODIHR në Shkup 
bën me dije se do të vazhdojnë të nd-
jekin procesin zgjedhor edhe në këto 
zgjedhje parlamentare të parakohshme 
dhe se nuk ka ndryshime operacionale 
as me misionin dhe as me statusin. “Për 
momentin, misioni i vëzhgimit të zg-
jedhjeve është funksional në të njëjtën 
mënyrë dhe shtrirje siç ishte vendosur, 
dhe nuk ka ndryshime as me misionin, 
as me statusin e misionit. Të dyja misio-
net dhe selia e ODHIR-it në Varshavë po 
ndjekin nga afër situatën.

Në letrën e tij Borrell 
ka vlerësuar punën 
e deritanishme nga 
Kryeministri Kurti dhe 
marrëdhënien e vendo-
sur mes Kosovës dhe 
BE-së. Përfaqësuesi 
i BE-së ka shtuar po 
ashtu se ka mirëpritur 
njoftimin e kryeminis-
trit Kurti javën e kaluar 
për heqjen e tarifës...



GAZETA SOT E Premte 13 Mars 2020 15  

www.sot.com.alk o m e n t e & a n a l i z e

Nga Nuri PLAKU

Historiku i tregut të Roskovecit është i 
lidhur ngushtë me zhvillimin e mëvon-
shëm urban të vetë kësaj qendre. Nga 
kjo pikëpamje, është pikërisht tregu ai 

që ka qenë promotori i këtij zhvillimi, aq sa është 
i vetmi rast në gjithë territorin e Shqipërisë që 
mundi të krijojë edhe emërtimin e tij zyrtar: “Pazari 
i Frashërit.” Nga pikëpamja historike ky treg është 
i lidhur ngushtë me zhvillimin ekonomik të rajonit 
të Beratit përgjatë gjysmës së parë të shek. XIX. 
Mbas rënies së Janinës, Berati u bë një qendër e 
rëndësishme e zhvillimit ekonomik me karakter 
kombëtar, i cili ndihmoi shumë në forcimin e bash-
kësisë ekonomike të trojeve shqiptare. Pikërisht, 
në këtë periudhë, në trevën e Myzeqesë u shfaqën 
edhe elementët e parë të ekonomisë kapitaliste. 
Një rol të rëndësishëm në zhvillimin e tyre luajtën 
tregjet fshatare, veçanërisht ai i Fierit, Libofshës, 
Cakranit dhe Roskovecit. Por midis tyre, më i madhi 
ishte ai i Frashërit. Sipas studiuesit Zija Shkodra, 
në gjithë Shqipërinë e Jugut pazaret më të njohur 
ishin ai i Frashërit në Myzeqe dhe i Këlcyrës në 
rrethin e Përmetit. Në Pazarin e Frashërit vinin 
dhe tregtonin mallrat e tyre tregtarë nga Berati, 
Lushnja, Vlora, Mallakastra, Tepelena dhe Kavaja. 
Aty tregtoheshin të gjitha prodhimet bujqësore e 
blegtorale, ato artizanale e të fabrikuara, vendas 
dhe të huaj.

Shtrirja e tregjeve në gjirin e ekonomisë 
fshatare, ishte një hap i madh përpara për përhap-
jen në fshat të ekonomisë monetare. Pranë tyre u 
ngritën qendrat e para tregtare si: samarpunues, 
kallajxhinj, xhokaxhinj, mullinj bloje, kafexhinj, 
nallban, teneqexhi, furrtarë etj., të cilat ndikuan 
ndjeshëm në urbanizimin e tyre. Me zgjerimin 
e këtij rrjeti, mjaft fshatra si: Erseka, Leskoviku, 
Lushnja, Fieri, etj., u shndërruan në qytete të vogla 
me funksione të rëndësishme ekonomike tregtare 
krahinore. Por Roskoveci nuk mundi të hidhte këtë 
hap të rëndësishëm urban. Ai mbeti një treg rural që 
zhvillohej një herë në javë dhe ditët e tjera, popullsia 
vendase merrej me aktivitet agrar. 

Dyqani i parë në Roskovec u hap në vitin 
1906 nga Gori Gjyzari me prodhime manifaturë 
me kapital 600 Fr. Ari, ndërsa i dyti në vitin 1920 
nga Tol Prendi, gjithashtu manifaturë me kapital 
të përgjithshëm 800 Fr. Ari.

Sipas regjistrimeve të popullsisë të bëra në 
vitin 1922 nga qeveria shqiptare, Roskoveci kishte 
gjithsej 25 shtëpi me 170 banorë. Në vitin 1923 ai 
u bë për herë të parë qendër administrative me 
statusin e krahinarisë dhe vula e administratës 
mbante emërtimin “Pazari i Frashërit”. Vetëm 
mbas këtij viti filloi të krijohej edhe rrjeti i shërbi-
meve artizanale për banorët. U ngritë kovaçana e 
parë nga Beqir Sadiku që vinte nga Kavaja, teneqe 
punuesi Dane Balluku nga Velmishi, u hapën fur-
rat e para të pjekjes së bukës me furrtar të ardhur 
nga Sinja, Berati e Vokopola. U hapën gjithashtu 
punishtet e para të samarpunuesve, këpucarëve, 
zdrukthëtarëve etj. Por këto dyqane ishin të tipit 
baraka prej dërrase apo prej muri të punuara me 
shtylla, baltë e kallama. Një pamje të tillë të kësaj 
kohe, na e jep Enver Hoxha në librin me kujtime 
“Vite të vegjëlisë”. “Arritëm në Roskovec, - shkruan 
ai, - ku nuk kishte veçse disa baraka të vjetra, por 
bëhej pazar i madh, kishte mjaft popull që shiste 
e blinte”.

Kjo ishte pamja reale e këtij tregu kur filloi 
aktivitetin e tij tregtari më i madh e më i njohur i 
kësaj treve, Ali Çepele.

Aliu u lind në fshatin Jagodinë të Roskovecit 
në vitin 1878 nga prindërit Ibrahim dhe Emine 
Çepele. Ishte djal i vetëm mes dy motrave dhe që 
në fëmijërinë e hershme binte në sy për zgjuarsi, 
natyrë të gjallë, karakter të fortë e këmbëngulës. 
Në moshën 9-vjeçare i ati u nda nga jeta. Në vitin 
1896 u thirr në shërbimin ushtarak të cilin e kreu 
në Grebene dhe Follorinë. Gjatë këtyre viteve arriti 
të mësonte turqisht dhe greqisht. 

Mbas kryerjes së shërbimit ushtarak u kthye 
përsëri në fshatin e lindjes dhe filloi të merrej me 

Ali Ibrahim Çepele, themelues 
i qytetit të Roskovecit

punët e bujqësisë. Duke rënë në sy për shkath-
tësinë dhe zotësinë e tij të veçantë, njëri nga 
pronarët e tokave, Isa Libohova, e mori në punë 
si administrator të pasurisë së tij. Libohova kishte 
prona në Jagodinë, Matkë e Roskovec dhe Aliu, 
pas një eksperience të gjatë administrimi, filloi të 
praktikojë elementët e parë të tregtisë së bagëtive. 
Pazari i Frashërit ishte baza e kësaj fillese nga ku 
shumë shpejt do të bëhej një nga konkurrentët më 
të mëdhenj të këtij tregu. 

Pas një periudhe të shkurtër aktiviteti intensiv, 
në vitin 1926, ai krijoi shoqërinë e parë tregtare me 
emërtimin “Çepele”, e cila merrej me prodhimin dhe 
tregtimin e lëkurëve brenda dhe jashtë vendit. Kjo 
ishte e para shoqëri tregtare e krijuar në trevën e 
Roskovecit dhe Aliu shënon kështu të parin tregtar 
që zgjeron përmasat e këtij tregu duke e bërë aktiv-
itetin individual pjesë të një shoqërie të licensuar. 
Madje kjo shoqëri ishte ndër më të rrallat edhe në 
krejt Prefekturën e Beratit. 

Sipas dokumentave të kohës, “... në vitin 1926 
në rajonin e Beratit përmenden vetëm dy shoqëri të 
prodhimit dhe tregtimit të lëkurëve; shoqëria “Çepe-
le” me pronar Ali Çepelen dhe shoqëria “Saraçi" të 
cilët e kishin shtrirë aktivitetin e tyre deri në Itali.”

Aliu merrte bagëti në Shkodër, Mal të Zi, Serbi 
etj., dhe pasi i mbante një farë kohe në livadhet e 
Jagodinës e të Matkës i tregtonte në Itali e Greqi. 
Fushat e Roskovecit u kthyen në savanet e bagëtive 
të tij, ku hynin e dilnin çdo vit mijëra krerë. Këto 
janë vitet kur Aliu e lidhi Pazarin e Frashërit me 
tregjet e huaja e i dha atij një dimension të gjerë 
ndërkombëtar. 

Me fitimet e nxjerra, Aliu operonte me mençuri 
duke blerë sipërfaqe të tëra tokash në Jagodinë e 
Matkë, ndërsa në qendër të Roskovecit bleu një 
sipërfaqe të quajtur “Mali i Hanit”. Tashmë, për 
nga niveli pasurisë dhe operacionet dinamike të 
tregtisë së tij, ai radhitej me pronarët më të mëdhenj 
të zonës si: Ylvi bej Resuli, Fuat bej Libohova,etj.

Kur tregtonte bagëti në Athinë, Aliu u njoh me 
një emigrant nga Durrësi, Anastas Hebeja, i cili 
punonte aty si kasap. U miqësuan me njëri-tjetrin 
dhe filluan të bënin tregti si ortak të përbashkët.

Në vitin 1930, tregu i Roskovecit fillon të zg-
jerohet. Këtë vit, Vangjel Gjata hapi farmacinë e 
parë me kapital 400 Fr. Ari, ndërsa më 1931 Vangjel 
Pasku hapi kinkalerinë e parë me kapital 700 Fr. Ari. 

Por deri në këtë kohë, ende nuk ishte bërë një 
hap i rëndësishëm në drejtim të infrastrukturës 
tregtare moderne. Këtë hap e bëri në vitin 1932 
pikërisht Ali Çepele, i cili ndërtoi mu në qendër 
të Roskovecit një hotel dykatësh. Godina kishte 
arkitekturë moderne të nivelit bashkëkohor e 
kompletuar me një sistem të gjerë shërbimesh. Kati 
i parë kishte një farmaci, kazino, rrojtore, furrë buke 
e dy magazina. Kati i dytë shërbente si hoteleri me 
15 dhoma. Pra, për herë të parë në Roskovec u ndër-
tua një godinë e mirëfilltë, e cila shumë shpejt do 
të bëhej pika e gravitetit dhe bërthama e zhvillimit 
urban të kësaj qendre. Tashmë me ndërtimin e saj, 
Roskoveci nuk kishte më, “veçse disa baraka të vjet-
ra”, por një sistem shërbimesh mjaft domethënëse 
për kohën. Ky është momenti kur tregu i Roskovecit 
e kapërceu nivelin e çertexhinjve dhe shënoi alfën 
e urbanizimit të tij.  

Por, pavarësisht kësaj, Roskoveci vazhdonte të 
ishte një qendër rurale dhe elementi industrial që 
do të ndryshonte marrëdhëniet në prodhim dhe 
do të nxiste zhvillimin kapitalist të forcave prod-
huese ende nuk ishte futur. Në Shqipëri ky element 
ishte futur që në fillim të shekullit me zhvillimin e 
industrisë ushqimore dhe në qytetet kryesore të 
vendit, dega më e zhvilluar e kësaj ekonomie ishte 
ajo e blojes. Kjo degë, mori zhvillim të hovshëm, 
veçanërisht kur u futën mullinjtë e blojes me 
motor. Me futjen e tyre, filloi edhe konkurrenca e 
mullinjve me ujë. 

Në Fier, mulliri i parë me motor u ndërtua në 
vitin 1919, duke shënuar për këtë qytet elementin e 
parë industrial, alfën e zhvillimit kapitalist. Ndërsa 
në Roskovec mulliri i parë me motor u fut 16 vjet më 
vonë, në vitin 1935 dhe personi që e futi atë, ishte 
Ali Çepele. Aliu ndërtoi makinën e parë të bluar-

jes në qendër të qytezës me fuqi motorike 25 – 30 
H.P. dhe kapital 1000 Fr. Ari. Ky ishte një moment 
mjaft i rëndësishëm për zhvillimin perspektiv të 
Roskovecit. Kjo makinë përbënte një risi, një hap 
të madh zhvillimi të industrisë së blojes dhe Aliu 
duhet konsideruar pionieri i parë i ndryshimit 
të marrëdhënieve ekonomike të kësaj qendre, 
dallëndyshja e parë e pranverës së industrializimit 
të saj. Pikërisht për këto arsye, Aliut i takon merita 
e ndryshimeve dhe statusi i themeluesit të qytetit 
modern të Roskovecit. 

Ndërkohë, potenca monetare e “Pazarit të 
Frashërit” po merrte një hov të ndjeshëm pozitiv 
vetëm falë kontributit tregëtar të Aliut. Sipas shi-
frave të reklamuara nga Banka e Shqipërisë në vitin 
1936, Ali Çepele realizonte një shumë me vlerë 8 
000 franga ari, nga 18 000 franga ari që realizonte 
krejt Pazari i Frashërit. Vetëm për gjatë këtij viti ai ka 
tregtuar nga Roskoveci në skelën e Vlorës 200 kuaj 
e pela, 700 krerë bagëti të trasha dhe 4000 krerë të 
imta. Është pikërisht ky kontribut që e bën atë për-
faqësues të një tregtie të hovshme dhe moderne, e 
cila duhet konsideruar si një vlerë e çmuar historike 
në funksion të njohjes dhe zhvillimit të mëtejshëm 
të Pazarit të Frashërit. 

Në vitin 1936, Aliu ndërtoi një shtëpi dykatëshe 
dhe erdhi familjarisht me banim në Roskovec. Kjo 
ishte një tjetër godinë moderne që ju shtua kësaj 
qendre. Mbas çlirimit kjo godinë u sekuestrua nga 
qeveria moniste e u përdor për spital rajonal. 

Krahas ndërtimit të shtëpisë së tij, ai i dha një 
sipërfaqe trualli edhe Anastas Hebesë, i cili ngriti 
aty një shtëpi dykatëshe që e përdorte për pushime. 
Edhe vila e Hebesë ishte në nivelet e arkitekturës 
moderne të kohës. Gjatë Luftës së Dytë Botërore, 
ajo ju la në kujdestari Uan Gogës e më vonë, mbas 
çlirimit, u përdor për maternitet.

Pas tyre, filluan të ndërtonin shtëpi moderne 
edhe familjet Zavalani, Poda, Selenica, Frashëri etj. 
Rreth viteve 1940 Zenel Prodani ndërtoi gjithashtu 
një vilë, e cila pas sekuestrimit u përdor për zyrat e 
fermës. Pra me këto ndërtime, Roskoveci po merrte 
pamjen e një qendre të urbanizuar, por epiqendra 
e këtij urbanizimi mbetej kompleksi i shërbimeve 
të hotelit të Ali Çepeles.

Krahas tregtisë së gjësë së gjallë, Aliu e zgjeroi 
aktivitetin e tij duke u marrë edhe me sipërmarrje 
të ndryshme. Rruga Roskovec - Kurjan u ndërtua 
me sipërmarrjen e tij, ndërsa në vitin 1939, mori 
në sipërmarrje tregun e Fierit. Sipas dokumentave 
arkivore, në dhjetor të këtij viti, ai u paraqit përsëri 
në ankand për vitin e ardhshëm 1940. Këshilli i 
ankandit ja dha sërish atij të drejtën e sipërmarrjes 
me këtë shënim: “Si sipërmarrës i Bashkisë në vitin 
1939 ka dhënë provën e një sipërmarrësi të nder-
shëm prandaj vendosim pranimin e kërkesës së tij”.

Por, aq sa i ndershëm ishte Aliu aq ishte edhe 
i ashpër me ruajtjen e kësaj të drejte. Në vitin 1942 
ai paditi në Gjykatën e Beratit Bashkinë Fier pasi 
kasnecët e saj kishin ndaluar panairin e të Enjtes 
së Madhe për shkak të rrëmujës ushtarake dhe 
atij i ishte shkaktuar një dëm prej 5000 deri 6000 
Fr. shqiptare. Në gjykimin paraprak të kësaj padie, 
Kryetari i Bashkisë, Kahreman Vrioni e quante të 
drejtë kërkesën dhe hyri në marrëveshje me Aliun 
për shlyerjen e dëmit. 

Më 3 shtator 1941 Aliu e zgjeroi aktivitetin e 
tij duke marrë një koncesion të ri me afat 5-vjeçar 
për “punime guroreje, tulla e tjegulla”. Sipas skicës 
që shoqëron dekretin e nxjerrë nga Ministria e 
Industrisë dhe Tregtisë, Aliu hapi në Matkë një 
sipërfaqe kaminash prej 2 ha, duke u bërë kështu 
nismëtar i zhvillimit të një dege të materialeve të 
ndërtimit që nuk ishte praktikuar më parë në trevën 
e Roskovecit. 

Një tjetër aspekt i rëndësishëm i aktivitetit të 
tij, ishte edhe angazhimi në ngjarjet kryesore të 
kohës. Ai u përfshi në Kryengritjen Antizogiste të 
Fierit të 15 gushtit 1935 dhe për pasojë u arrestua 
nga forcat e shtetit. Më 15 shtator doli në gjyq në 
përbërje të një grupi prej 27 të pandehurve dhe u 
lirua për mungesë provash.

Gjatë Luftës Antifashiste në radhët e saj ishte 
angazhuar me armë në dorë i biri, Tofik Çepele. 

Tofiku kishte mbaruar shkollën mashkullore në 
Fier dhe më pas kishte vazhduar Liceun e Korçës 
ku kishte qenë nxënës i Enver Hoxhës. Mbasi u 
kthye nga shkolla ai formoi organizatën e Partisë 
Komuniste në Roskovec dhe duke zhvilluar prop-
agandën komuniste të kohës, ju fliste të afërmve, 
se mbas çlirimit të vendit do të ndërmerreshin 
reformat ë rëndësishme ekonomike dhe populli do 
hante “me lugë floriri”. Aliu e shikonte me keqardh-
je indoktrinimin e të birit dhe kundërshtonte idetë 
e tij utopike. 

Më 12 mars 1943 në kulmin e reprezaljeve 
të kriminelit Isa Toska, Ali Çepele së bashku me 
parinë e zonës, Hysni Toskën, Ramadan Velmishin 
dhe Kamber Kapon, i dërguan një letër ankimore 
Ministrisë së Brendshme në Tiranë për arrestimin e 
tij. Letra përshkohet nga tone të ashpra revolte ndaj 
veprave kriminale të Toskës. “Kjo bishë e egër me 
fytyrë njeriu, - shkruajnë ata, - që ska lënë turp dhe 
njollë pa e ngarkuar në shpinën e vet, bie në bash-
këpunim të ngushtë me forcat e milicisë, godet një 
grumbull njerëzish, shtie zjarr e flakë në kasollet e 
bujqve të ngratë... ky shkaktar i kaq e kaq krimeve 
të poshtra e të ndyra zgjeron rrezen e veprimit të tij 
krah për krahë me ushtrinë e këmishëve të zeza...”

Kuestura italiane e Beratit dërgoi në ministri in-
formacione të hollësishme për secilin nga autorët e 
letrës dhe Çepelen e përcakton si: “Person me sjellje 
të mirë morale, ndjenja nacionaliste shqiptare dhe 
gjendje të mirë ekonomike”. Po këtë muaj Isa Toska 
e përndoqi familjen e Aliut për ta persekutuar e në 
pamundësi për ti kapur ju dogji shtëpinë. Mbas 
vrasjes së Isa Toskës, Aliu e riparoi shtëpinë, por në 
vitin 1944 ja dogjën sërish forcat gjermane.

 Mbas çlirimit të vendit, i biri, Tofiku, i zhgën-
jyer nga regjimi në nëntor të vitit 1946 tentoi të 
arratisej, por u kap dhe u akuzua: “Për veprimtari 
kundër pushtetit popullor”. Ai u dënua me “bur-
gim të përjetshëm, punë të detyruar, humbjen e të 
drejtave civile e politike përjetë dhe konfiskimin e 
pasurisë së luajtshme e të paluajtshme”.

Mbas tij u arrestuan edhe dy djemtë e tjerë, 
Refiti me Ibrahimin. Tashmë familja e tregtarit u 
zhvesh krejtësisht nga pronat dhe u vu nën surve-
jimin e rreptë të sigurimit të shtetit monist.

Aliu u zhyt në mjerim ekonomik. Me mundim 
siguronte ushqime të pakta dhe ua çonte djemve në 
burg. Një ditë, kur vajti te Tofiku në burgun e Beratit, 
polici i shërbimit ja mori pakon në dorëzim e i tha 
se Tofikut i duhej një lugë druri. Aliu vajti në treg, 
mori lugën dhe kur ja dha policit i tha:

- I thuaj Tofikut që kjo është luga e florinjtë.
Aluzioni ishte i qartë. Tashmë ishte shfaqur në 

mënyrë dramatike fundi i ideve utopike të të birit 
dhe forca e gjykimit kundërshtues të të atit.

Në vitin 1951, familjen e Aliut e larguan nga 
Roskoveci në Matkë, duke shënuar kështu in-
ternimin e tij të parë. Krahas kësaj, varfëria sa vinte 
e bëhej më e rëndë. Aliu detyrohej të dilte ditët e 
pazarit në krye të një rruge për të blerë vezë apo 
shpendë, pastaj dilte në një tjetër rrugë t’i shiste 
sërish për të nxjerrë ndonjë lekë. Në vitin 1960 bëri 
veprimin e fundit tregtar. Zbrazi dyshekun e tij nga 
leshi dhe e mbushi me kashtë. Leshin e shiti për t’i 
ardhur në ndihmë familjes.

Mbas Matkës filloi faza e dytë e internimit. 
Këtë herë i çuan në Kavajë. Këtu u nda nga jeta 
më 2 korrik 1962, i dëshpëruar e në mjerim të plot 
ekonomik, duke përjetuar deri në eshtër dhimbjen 
e rëndë të diktaturës. 

Për dhjetra vjet, emri dhe vepra e këtij njeriu 
u mbulua me kapakun e ndryshkur të kohës. Por 
pavarësisht qëndrimit zyrtar të nomenklaturës ko-
muniste, opinioni shoqëror e ruajti atë me respekt 
në kujtesën e brezave. Ai mbeti një personalitet i 
rrallë e i jashtëzakonshëm që me talentin e tij, i dha 
tregut të Roskovecit dimensione ndërkombëtare, 
ndërtoi bërthamën urbane dhe, mbi të gjitha, hapi 
rrugën e zhvillimit kapitalist të zonës duke futur 
aty mekanikën moderne, bazën e industrializimit 
kapitalist. Të gjitha këto elemente e bëjnë Ali Çepe-
len themelues të qytetit të Roskovecit dhe, si i tillë, 
ai mbetet një emër i nderuar, një emër simbol në 
historinë e zhvillimit modern të kësaj qendre.
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Ne jetojmë në një 
kohë që shkenca ka 
bërë përparime tepër 
të vrullshme, që po 
pushton kozmosin 
dhe po bën zbulime 
të bujshme, që e ka 
vështirë t’i rrokë im-
agjinata njerëzore. 

Lindja e këtij virusi në 
Kinë dhe përhapja e 
tij me shpejtësi galo-
pante në gjithë botën, 

e veçanërisht në...

Nga Besi BEKTESHI

Sigurisht që ajo e 
ashtuquajtura "pan-
demi" do të imitonte 
me masa drastike 

Kinën si te ne dhe gjith-
kund tjetër. Ose vendin 
me Partinë Komuniste që 
i tregoi Perëndimit se "ju 
dini dhe jeni", por dhe ne 
"jemi dhe dimë". Ju tregoi 
se si merren masat dhe si përballet virusi, që 
vërtet nuk vret më shumë (statistikisht) se sa 
një grip normal, por është i pa besë shumë 
më tepër se një epidemi gripale e zakonshme. 
Godet pabesisht më të dobëtit në aftësinë e 
tyre imunitare. Tani shteti po fillon të sillet 
për të mirën sigurisht të shtetasve të vet 
dhe sidomos nga padituria se si do të vijojë 
pandemia - në kufizim të të drejtave të tyre. 
E para, është e drejta e lëvizjes dhe pastaj 
fillojnë këshillat kufizuese mos këtu, mos 
atje, mos në lokal, mos në shëtitje, mbyllu 
në shtëpi, mos shko te gjyshja në qytetin 
tjetër, mos dil kot në rrugë” etj. etj. Ky "lezet 
diktature" po na gjen dhe ne dhe unë në fakt 
kam diçka për "avullimin" e këtyre të drejtave 

Prof. Dr. Ago NEZHA

Situata e frikshme 
që po përjetojmë 
sot nga pandemia 
botërore e koronavi-

rusit që ka prekur mbi 100 
shtete dhe që po merr me 
shpejtësi shumë jetë njerë-
zish, ma çon imagjinatën 
time në kohë tre shekuj 
mbrapa, në shekullin e XIX-
të, ku lindi teoria e Maltusit. Teoria e ekono-
mistit britanik Maltusit, u kthye në një dok-
trinë sociologjike antinjerëzore, nihiliste, që u 
përhap veçanërisht në shekullin e XIX-të në 
fushën e ekonomisë politike. Për të përligjur 
doktrinën e tij sociale, ai, shkroi dhe botoi ve-
prën “Mendime mbi parimet e popullimit”, në 
vitin 1798. Teoria e tij u quajt Maltusianizëm, 
sipas emri të priftit anglez T. Maltus ( 1766-
1834 ), që formuloi ligjin sipas të cilit popull-
sia rritet në progresion gjeometrik, ndërsa 
mjetet e jetesës në progresion aritmetik. Kjo 
kontradiktë midis shtimit të popullsisë dhe 
burimit të mirave materiale ishte prezente, 
por predikimet për kapërcimin e saj ishin për 
të frenuar zhvillimin e popullsisë. Zgjidhja 
e kësaj kontradikte sipas teorisë së Maltusit 
dhe pasuesve të tij, propagandohej që mund 
të arrihet duke kufizuar rritjen e popullsisë, 
duke përdorur rregullator të tillë si: kufizimin 
vullnetar të lindjeve, urinë, epidemitë, luftërat 
etj. Këto definicione përligjin zhdukjen e një 
pjese të popullsisë me mjete luftarake apo 
kimike. Ne jetojmë në një kohë që shkenca 
ka bërë përparime tepër të vrullshme, që po 
pushton kozmosin dhe po bën zbulime të 
bujshme, që e ka vështirë t’i rrokë imagjinata 
njerëzore. Lindja e këtij virusi në Kinë dhe 
përhapja e tij me shpejtësi galopante në gjithë 
botën, e veçanërisht në fqinjin tonë bregdetar 
Italinë, është një uragan i frikshëm që kërkon 
jo vetëm vëmendjen e qeverisë, por dhe ndërg-
jegjësimin e qytetarëve për rrezikshmërinë e 
tij eminente, që duhet vlerësuar maksimalisht 
nga çdo individ. Potenciali i madh shkencor që 
kanë vendet e zhvilluara, po të bashkërendonin 
forcat dhe përqendronin eksperimentimin dhe 
investimet maksimale për gjetjen e shkaktarit 
të virusit, do të mund ta zotëronin situatën dhe 
frenonin këtë fatkeqësi ndërkombëtare me 
pasoja katastrofike për njerëzimin. Nuk duam 
të besojmë apo dyshojmë, se ka në botë neo-

Të gjithë ata që thonë "mediat 
pranë Tij janë gazetarë afër Atij"!

Filozofia e Maltusit 
dhe koronavirusit

të mohuara përkohësisht, të cilat duhen bërë 
me ligj të mbështetur mirë dhe qartë me Par-
lamentin e Shqipërisë, por nejse të shohim. 
Kur janë për shëndetin e shqiptarëve duhet 
të pranohen nga të gjithë dhe pse shkelin 
liritë të vendosura me ligj. Pra e kam fjalën 
kur vendosen me ligj, duhen larguar po me 
ligj qoftë dhe përkohësisht dhe me pikërisht 
kohë të caktuar. Ajo që mund të bëj vërejtje 
është se kur merren të tilla masa drastike të 
izolimit absolut të qytetarëve, duhet sëpaku 
dhe në qytetet e mëdha të pastrohen qendrat 
dhe rrugët kryesore dhe të dezinfektohen 
ato përditë. E kam fjalën jo vetëm në Tiranë 
dhe Durrës, por dhe në Shkodër bie fjala, ku 
demokratët dhe socialistët bashkë në Bash-
kinë e Shkodrës "dashurohen" kaq shumë, 
sa nuk bëjnë asgjë në këtë drejtim. Nuk 
bëjnë asgjë në përgjithësi, por sidomos për 
"pandeminë" jo e jo! Por tema për sot është 
për ndonjë korife demokracie mediatike 
e pedagogjike, por dhe në borde përfitimi 
ekonomik e politik (sëpaku deri para pak 
kohësh) që kontrollojnë median, i cili bën si 
gjithmonë përçarësin jo thjesht të fshehur 
religjionar si gjithmonë, por dhe atë shqiptar 
me shqiptar. Po pra politikisht si është zakon 
i mbrapsht i të tillë individëve me origjinë 

maltusianë të sotëm, që për interesa të ngushta 
meskine, heshtin apo i bëjnë sehir përhapjes së 
këtij virusi, që po të vazhdojë me këtë intensitet 
siç nisi në Kinë dhe po ndodh në Itali, kërcënon 
zhdukjen e një pjesë të popullsisë së globit. 
Por duke qëndruar larg supozimeve tona, le të 
zbresim në terren konkret në situatën që kemi 
në vendin tonë, që kërkon një vlerësim, infor-
macion, respekt të ligjeve mjekësore dhe sol-
idaritet politik e shoqëror 
për t’u kapërcyer kjo situatë 
kritike. Kërcënimi nga ko-
ronavirusi ka tronditur ven-
det e zhvilluara të botës, pa 
folur për vendin tonë që si 
ka potencialet e nevojshme 
njerëzore dhe ekonomike 
të mjaftueshme për të për-
balluar situata kaq të ndër-
likuara dhe të rënda. Shtoi 
këtu dhe frymën e përçarjes 
dhe konfuzionit që kërkon 
të mbjellë si gjithmonë 
opozita, e rrit koefiçentin e 
vështirësive për të përballu-
ar këtë situatë të pazakontë. 
Media vizive ka bërë një 
punë të lavdërueshme me 
emisione përditësore, për 
të ndërgjegjësuar qytetarët 
për rrezikshmërinë e këtij 
virusi dhe masat që duhet të 
merren për t’u mbrojtur prej 
tij duke thirrur në studio 
specialistë të fushës. Duhet ruajtur nga thirrja 
e politikanëve në studio, që në ndonjë rast kanë 
krijuar tensione të panevojshme me gjuhën e 
përdorur në komunikimin ndër-personal dhe 
për rrjedhojë irritimin e qytetarëve që ndjekin 
me interesim dhe shqetësim këto emisione 
informuese. Si në të gjitha rastet kur vendi 
ka pasur fatkeqësi natyrore apo njerëzore, 
na është shfaqur në ekranet televizive dhe 
në gazeta opozita me një lumë akuzash ndaj 

folklorike ekstra urbane, prej shekujsh në 
Shqipëri! Të këtillë rrondokopëve pedagogjie 
dhe akademizmi rural që modeli i "doktorit" 
të demokracisë së qelbur shqiptare, ju impo-
noi elitave tashmë idiote politike në Shqipëri. 
Sot të tillë kopukë mediatikë vijojnë me fjal-
inë: sot ai sulmon kryetarin e opozitës dhe 
vazhdon - po ashtu edhe mediat pranë tij. Për 
pjesën e parë është e kotë të flas sepse as ja 
vlen, as ka rëndësi dhe as që i plas kujt pse 
njëri sulmon tjetrin apo jo. Por kur thua - po 
ashtu dhe mediat pranë tij, do të thotë se fillon 
përçarjen dhe atë luftën e klasave në demokra-
ci që sigurisht e ka të mësuar nga "doktori", që 
të tillë individëve ju dha lirinë dhe pasurinë e 
bordeve idiote nga dje deri sot. Ja ka mësuar 
partia më trashëgimtare e PPSH-së që edhe 
në kohë koronavirusi ku njerëzit bëhen si në 
diktaturë, të gjithë të varfër dhe të gjithë në 
fatkeqësi, kërkon t’i ndajë në: me biografi të 
mirë dhe afër partisë apo larg saj. Në fakt, 
kështu është dhe kështu ka qenë dhe kështu 
do të jetë në partinë (sepse është në kryesi) e 
një gazetari të tillë. Ai dhe partia e tij, ndajnë 
në media pranë "tij" sepse realisht janë prej 
kohësh dhe gjithë jetës së tyre anemike kul-
turore dhe mbushur me "dhjam filozofik folk-
lorik politik" brenda në një media dhe gazetar 

palë, por t’i monitorojë të dy liderët që janë 
vënë në provë në njësi më të vogla se pushteti 
qendror, siç është rasti në krye të Bashkisë së 
Tiranës, që është ballafaqim konkurencial, që 
i zbulon dhe evidenton aftësitë dhe pa aftësitë 
individuale të secilit lider. Mjafton të kujtojmë 
Ramën, në drejtimin e Bashkisë së Tiranës, 
që e transformoi qytetin, nga bidonvilet që 
la trashëgim e djathta, i ktheu qytetarinë. Me 
ardhjen në drejtim përsëri të së djathtës me në 
krye Bashën, ai, vegjetoi dhe asgjë nuk krijoi 
gjatë qeverisjes së tij, që të mbetet në kujtesën 
e qytetarëve të Tiranës. Basha, do mbahet mend 
dhe ka dhënë prova kur ka qenë drejtues në 
disa institucione qendrore si ministër i Trans-
porteve, që bëri rrugën e kombit dhe përvetë-
soi 230 milionë euro, në krye të Ministrisë së 
Jashtme ku nënshkroi aktin antikombëtar të 
firmosjes së Marrëveshjes së Detit me Gre-
qinë për t’i falur pjesë nga deti Jon, si dhe e 
mbylli me “nder” në drejtimin e Ministrisë së 
Brendshme, ku u vranë katër demonstrues 
të pafajshëm nga Garda e Republikës, para 
Kryeministrisë. Shqiptarët Bashës ja njohin 
kontributin, aftësitë pushtetare dhe politike dhe 
janë në dilemë se kujt t’ia besojnë drejtimin e 
pushtetit. E djathta ka nevojë të rinovohet dhe 
të krijojë një lider me reputacion për të rritur 
besueshmërinë te qytetarët, se po të vijë në 
pushtet do ta ndryshojë gjendjen për mirë. Me 
shpalljen e gjendjes së pandemisë nga Organ-
izata Botërore e Shëndetësisë, kjo të kujton 
një situatë lufte ku ka nevojë të mendojmë 
maturisht se në radhë të parë jemi shqiptarë, 
ku kërkohet unitet dhe solidaritet dhe pastaj 
të mendojmë për militantizmin politik kur s’ka 
arsye në situata të tilla për t’u ndarë e përçarë, 
kur vendi po kalon një rrezik. Urojmë që këtë 
herë ta përjashtojmë thënien e Fishtës së 
madh, se sa mund të bësh bashkë një tufë me 
pleshta aq mund t’i shohësh të bashkuar dhe 
shqiptarët. Përçarja, është një pandemi që ka 
prekur në shekuj shqiptarët dhe që ende nuk 
ka gjetur shërim deri në ditët e sotme.

afër "atij". Që kanë marrë tituj dhe paga në 
saj të "atij" dhe që kanë bërë dritë mbi dhe në 
saj të "Atij" dhe që tani duan që e keqa të jetë 
vetëm te media pranë "tij"! Kur në fakt nuk 
është se nuk shkon dhe nuk flet apo nuk rri 
me mediat "pranë tij", por ja do filozofia idiote 
e mbajtjes së pushteteve mediatike duke folur 
si e "ëma e Zeqos majë thanës" për të mbajtur 
luftën e klasave ndezur, sepse vetëm kështu ka 
privilegjet si nga ana e “tij” dhe nga ana e “atij”. 
Po dhe kjo bëhet kundër realisht gazetarëve 
dhe mediave, që kanë bosht kurrizor dhe që 
njohin qartë e mirë, se kush është "lartësia e 
Tij dhe madhështia e Atij". Po pra, që i njohin 
që të dy mjaft mirë dhe po ashtu dhe bishtat 
e tyre në pushtete, politikë dhe media. Të tillë 
tipa të "korona-rizuar" trush prej kohësh dhe 
përfitues të dhje... ë pagash dhe punësh, janë 
dhe njerëzit më lëtyrë politikë dhe mediatikë 
në Shqipëri. E ka shumë prej tyre! Po - janë 
prodhimi fals dhe idiot i post diktaturës medi-
atike në Shqipëri. Kanë zënë ekranet dhe një 
pjesë të testatave që nuk ka aspak rëndësi n se 
janë të "tij apo atij" sepse shërbëtori i neveritur 
është njësoj si kur punon për lartësinë e tij 
dhe për madhërinë e atij. Po ky tip mbetet një 
shërbëtor dhe njeri që nuk jeton o pa lartësinë 
e "Tij apo madhërinë e Atij"!

qeverisë. Këta gjahtarë të pushtetit, kanë zënë 
shtigjet dhe rrinë në gatishmëri për tu dalë 
gjahu në pritë, për të marrë pushtetin. Qarkul-
limi i pushtetit është ligjësi e pluralizmit dhe 
rotacioni nga një forcë politike të tjetra, është 
domosdoshmëri për të forcuar demokracinë 
dhe për të ruajtur ekuilibrat mes mazhorancës 
dhe opozitës. Rrugët për marrjen e pushtetit 
duhet të jenë demokratike dhe jo revolucionare, 

me përmbysje me dhunë, 
siç predikon në mënyrë per-
manente babai i opozitës, 
që s’ka nevojë t’i përmendet 
emri. Ai skenar që u përdor 
nga opozita kur ndodhi 
tërmeti, që Basha me ekipin 
e tij doli me nxitim dhe aku-
zoi qeverinë për mungesë 
masash organizative, në një 
kohë që qeveria atë situatë 
e administroi me shumë 
përgjegjësi e profesional-
izëm dhe bëri një lobing be-
fasues, tepër të suksesshëm, 
që siguroi fonde të papar-
ashikuara nga ndërkom-
bëtarët. Këtë qëndrim den-
igrues në variantin e saj 
të modeluar specifikisht, 
po e përsërit edhe sot, kur 
s’vonon të lëshojë akuza 
për pa aftësi të qeverisë. Po 
të ndodhte qoftë dhe në një 
rast i vetëm, që opozita të 

ishte solidare me mazhorancën, ajo do t’i sillte 
dobi jo mazhorancës, por vetes së vet, për ta 
bërë atë sadopak të besueshme në sytë e opin-
ionit shoqëror. Kur mendon përbërjen e ekipit 
të opozitës, që kërkon me çdo kusht dhe me 
çdo mjet, të vijë në pushtet, të merr frika. Ajo, 
ka dhënë prova se s’di të bëjë asgjë pozitive, 
veçse të shajë, të shpifi, të krijojë dhe baba-
lizojë, për çdo sukses të mazhorancës. Populli 
shqiptar s’duhet të mbajë me hatër asnjërën 
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Në rastet kur vlera e 
eksporteve përbën 
më shumë se 50% 

deri në 70% të vlerës 
së përgjithshme të 
shitjeve, rimbursi-

mi kryhet brenda 30 
ditëve, por duke iu 
nënshtruar më parë 
procedurës së ana-
lizës së riskut. Të 

gjithë personat e tjerë 
të tatueshëm që krye-

jnë eksporte...

Nga Jak SIMONI

Ne shqiptarët duhet të ndihemi me 
fat për një mik të madh që na është 
gjendur pranë në ditët më të vështi-
ra. Përjashto një periudhë të gjatë, 

kur mendonim se mjaftonin forcat tona për 
gjithçka, ndihma e saj ka qenë gjithmonë ven-
dimtare. Në fillimin diplomatik (Ëilson mbrojti 
Shqipërinë në Konferencën e Paqes në Paris) 
dhe pas viteve nëntëdhjetë, kur u kujtuam se 
paskemi nevojë për të tjerët, ndihma e saj ishte 
e gjithanshme si politike, ekonomike, kultu-
rore për të arritur kulmin më atë ushtarake 
në Kosovë. Amerikanët udhëhoqën çlirimin 
e Kosovës nga serbët dekada më parë, tani 
po investojnë për të çliruar Shqipërinë nga 

Nga Elida KOÇANI*

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve 
gjatë vitit 2019 u auditua nga Kontrol-
li i Lartë i Shtetit për periudhën nga 
01.01.2018 deri më 31.12.2018. Auditi-

mi u bazua në ligjin material të Kontrollit të Lartë 
të Shtetit, referenca të tjera ligjore si dhe në 
kërkesat e Standardeve Ndërkombëtare të Au-
ditimit. Qëllimi i auditimit ishte vlerësimi objek-
tiv, profesional e i pavarur i përputhjes së vepri-
meve procedurale, administrative, ekonomike e 
financiare, me kriteret dhe kërkesat e legjisla-
cionit në fuqi, vlerësimi dhe evidentimi i shkeljeve 
të parimeve të ligjshmërisë dhe menaxhimit të 
shëndoshë financiar si dhe shfrytëzimin me efi-
cencë, efektivitet dhe ekonomicitet të pasurisë 
shtetërore dhe fondeve publike. Fushëveprimi 
auditimit ishte auditimi i veprimtarisë së këtij 
institucioni sipas drejtimeve të përcaktuara në 
programin e auditimit, si dhe çështjeve të tjera të 
cilat Kontrolli i Lartë i Shtetit gjykoi të rëndë-
sishme për tu bërë publike. Midis të tjerash në 
programin e auditimit me risk, u përcaktua au-
ditimi i dokumentacionit të praktikave te rimbur-
simit dhe funksioni i kontrollit tatimor, si dhe 
monitorimi i punës së drejtorive rajonale tatimore 
mbi kontrollin tatimor, lidhur me zbatimin e 
legjislacionit fiskal. Sipas ligjit nr. 92/2014 “Për 
TVSH-në” një person i tatueshëm gëzon të drejtën 
e rimbursimit të tepricës së kreditimit tatimor të 
TVSH-së, nëse personi i tatueshëm ka mbartur 
tepricën e TVSH së zbritshme për 3 muaj radhazi, 
dhe TVSH-ja e kërkuar për t’u rimbursuar tejka-
lon shumën prej 400 000 lekë. Në zbatim të këtij 
ligji, përveç akteve të tjera nënligjore, zbatohet 
dhe VKM Nr. 953, datë 29. 12. 2014 “Për dispozitat 
zbatuese të ligjit nr. 92/2014, “Për tatimin mbi 
vlerën e shtuar në RSH”, i ndryshuar, përveç të 
tjerash, për kategoritë e eksportuesve për qëllim 
të rimbursimit të TVSH-së përcakton se kur vlera 
e eksporteve është më shumë se 70% e vlerës së 
përgjithshme të shitjeve, dhe që plotësojnë dhe 
disa kritere të tjera rimbursohet automatikisht 
brenda 30 ditëve nga data e paraqitjes së kërkesës 
për rimbursim të TVSH-së, si persona me risk 
zero, që nënkupton rimbursim të menjëhershëm 
pa iu nënshtruar analizës së procedurës së ana-
lizës së riskut. Në rastet kur vlera e eksporteve 
përbën më shumë se 50% deri në 70% të vlerës 
së përgjithshme të shitjeve, rimbursimi kryhet 
brenda 30 ditëve, por duke iu nënshtruar më parë 
procedurës së analizës së riskut. Të gjithë per-
sonat e tjerë të tatueshëm që kryejnë eksporte, 
rimbursohen brenda 60 ditëve nga data e para-
qitjes së kërkesës për rimbursim duke iu nënsh-
truar procedurës së analizës së riskut. Sa më sipër 
legjislatori ka përcaktuar me të drejtë rimbur-
simin e TVSH-së në afate të shkurtra kohore, pasi 
kthimi i likuiditeteve të subjektit tatimor në kohën 

A do të ketë kohë Amerika të 
merret gjithmonë me shqiptarët?

Rimbursimi dhe kontrolli tatimor

korrupsioni dhe për të zgjidhur përfundimisht 
çështjen e Kosovës. Vijojmë të jemi në qendër 
të vëmendjes së tyre në të dy krahët e kombit 
shqiptar, kryesisht Kosova, sepse për sa i përket 
korrupsionit pret puna, është një sëmundje aq 
e hershme, saqë shqiptarëve u duket se bash-
këjetojnë normalisht. Përshtatja graduale bën 
që dhe një kafshe të zgjebosur t’i duket se po 
përtyp në normalitet. Kosova, me institucionet 
e saj në konflikt, tamam si tek vëllezërit e tyre 
të shtetit amë, gjendet përballë një presioni 
serioz për të marrë vendime të rëndësishme 
për të ardhmen e saj. Kosovës, e cila gjendet në 
një farë dileme të ngjashme me atë të gomarit 
të Buridanit, (një gomar ndërmjet dy barrëve 
me kashtë të njëllojta ngordh urie sepse nuk 
di të zgjedhë), i duhet të përllogarisë ndërmjet 

e duhur është një e drejtë e garantuar me ligj dhe 
njëkohësisht krijon kushte normale për ecurinë 
e biznesit. Bazuar në ligjin material dhe nëpërm-
jet strukturave të saj, Drejtoria e Përgjithshme e 
Tatimeve për vitin ushtrimor 2018, ka trajtuar 
gjithsej 987 kërkesa të paraqitura për rimbursim, 
nga të cilat nuk janë pranuar 403 kërkesa për 
mosplotësim të kritereve ligjore dhe janë pranu-
ar 987 kërkesa me vlerë 22,2 miliardë lekë. Nga 
kërkesat e pranuara janë miratuar për rimbursim 
822 kërkesa në vlerë 16,6 miliardë lekë dhe janë 
rimbursuar 803 tatimpagues në shumën 14,3 
miliardë lekë. DPT përbën peshën specifike më 
të madhe në shumën e rimbursuar në shumën 
14, 2 miliarde lekë, ndërsa Drejtoritë Rajonale 
Tatimore kanë rimbursuar 0,15 miliardë lekë. 
Sipas drejtorive rajonale tatimore peshën më ta 
madhe të shumës së rimbursuar e zë Drejtoria e 
Tatimpaguesve të Mëdhenj 
në shumën 8 miliardë lekë 
ose 56% e totalit, DRT Tiranë 
në shumën 2. 2 miliard lekë 
ose 16% e totalit, DRT Dur-
rës në shumën 1,1miliardë 
lekë ose 8% e totalit dhe DRT 
Fier në shumën 0. 9 miliardë 
lekë ose 7% e totalit. Përveç 
shumës së rimbursuar, Dre-
jtoria e Rimbursimit të 
TVSH-së në Drejtorinë e 
Përgjithshme të Tatimeve ka 
raportuar në Ministrinë e 
Financave dhe Ekonomisë 
detyrimet e prapambetura të 
krijuara rishtazi për rimbur-
simin e TVSH-së në bazë 
vjetore, gjendjen e stokut të 
rimbursimit për datën 31. 12. 
2018 në shumën 20, 741, 781 
mijë lekë. Në pasqyrat finan-
ciare të institucionit, gjendjen 
e stokut të rimbursimeve 
është pasqyruar në shumën 
16, 839, 662 mijë lekë. Në këto 
dy raportime ka mospërputhje për shumën 
3,891,869 lekë, për 171 kërkesa për rimbursim 
për subjekte në proces kontrolli, të cilat prej tyre 
konsiderohen të pamaturuara për faktin se kon-
trolli tatimor nuk ka përfunduar dhe shuma për 
rimbursim nuk është miratuar. Diferenca në 
shumën 3,891,869 mijë lekë qëndron pezull më 
datë 31.12.2018 dhe nuk pasqyrohet si detyrim i 
lindur dhe i kontabilizuar “de facto” në kontabi-
litet në DPT. Grupin më të madh në stokun e 
kërkesave të parimbursuara e përbëjnë “Pagesat 
me këste”, në shumën 13,227,907 mijë lekë, për 
të cilat faktikisht rimbursimi i menjëhershëm i 
gjithë shumës së kërkuar dhe miratuar dhe bren-
da afatit ligjor do të ishte një pakësim i konsid-
erueshëm i menjëhershëm dhe ndjeshëm në 

dy alternativave: të dëgjojë amerikanët tani ose 
të presë për një moment të dytë. Po të vendosë 
tani, do t’i duket një vendim i përshpejtuar. 
Ndërsa, po të presë për një moment të dytë, kur 
administrata amerikane të ndryshojë, Kosova 
do të jetë në situatë pritje të tejzgjatur ashtu si 
për heqjen e vizave. Dhe në rast se ndryshon 
Presidenti i SHBA-së, (por këtë e dinë vetëm 
amerikanët dhe askush tjetër) politika e jashtme 
nuk është e thënë se ndryshon shumë. Politika 
amerikane në Ballkan do të udhëhiqet gjith-
monë më shumë nga parimi i paanshmërisë, 
kur bëhet fjalë për arritjen e një marrëveshje 
ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, sesa i vëllazërisë 
me njërën apo tjetrën palë. Gjithashtu nuk 
mund të lihet mënjanë fakti se në axhendën 
e amerikanëve dhe shteteve të tjera të mëdha 

mund të shfaqen probleme akoma më serioze 
dhe me dimensione akoma më të mëdha se të 
tonat. Probleme që faktikisht janë të filluara 
prej kohësh nga Iraku, Ukraina, Siria, Libia 
për të mos përmendur më tej vende të Afrikës, 
Amerikës Latine etj. Pa lënë mënjanë dhe ko-
ronavirusin me efekte tronditëse për jetën dhe 
ekonominë globale (bursat janë tamam në sit-
uatën e tyre karakteristike: rrezik katastrofik). 
A thua politikanëve shqiptarë të Kosovës u bën 
mirë ndonjë dyshim kopernikan: mos vallë nuk 
jemi në shqiptarët në qendër të universit politik 
të botës dhe nesër pasnesër mund të gjendemi 
në një trajektore periferike ku forcat centrifuge 
mund të mbizotërojnë krahasuar me ato cen-
tripete? Ose, thjesht, mund të lihemi në fatin 
tonë që pak herë është kujtuar për ne.

drejtës së tatimpaguesit në përputhje me të VKM 
953/2014 “Për dispozitat zbatuese të ligjit nr. 
92/2014, datë 24. 07. 2014 “Për tatimin mbi vlerën 
e shtuar”, pasi kërkesa për miratim nuk nënsht-
rohet analizës së riskut, dhe kontrollit tatimor para 
ose pas rimbursimit tejzgjat procedurën dhe 
vonesën për pagesë të rimbursimit. Përveç proce-
durës së rimbursimit nga pranimi i kërkesës deri 
në pagesën e shumës së miratuar, një vend të 
rëndësishëm në këtë proces zë kontrolli tatimor 
në vend ose nga zyra për përcaktimin e shumës 
së miratuar për rimbursim. Në këtë proces kon-
statohet se kontrolli tatimor përgjithësisht rezulton 
pa gjetje të shkeljes së legjislacionit tatimor ose 
thënë ndryshe me zbulueshmëri zero. Kontrollit 
tatimor planifikohet për kontroll brenda afatit 
ligjor, por nuk përfundon brenda këtij afati dhe 
për pasojë shtyhet momenti i pagesës, duke vënë 
padrejtësisht në vështirësi serioze aktivitetin e 
tatimpaguesit për disponim likuiditetesh, jo për 
faj të tyre, por për mos angazhim të plotë të struk-
turave tatimore për përmbushjen e detyrave 
funksionale në përputhje më ligjin. Nga kontrolli 
tatimor i ushtruar në këtë kategori eksportuesish 
rezulton se ka mangësi në kontrollin e subjekteve 
tatimorë që operojnë nën regjimin e përpunimit 
aktiv. Në këto kontrolle dokumentacion doganor, 
në kontrollin dhe mbylljen e këtij regjimi nuk 
përdoret gjerësisht. Madje në praktikë përdoret 
dokumentacioni i paraqitur nga vetë subjekti, pasi 
nuk ka të dhënave nga organet doganore, në 
mungesë të bashkëpunimit institucional për këm-
bim informacioni për mbikëqyrjen e autorizimeve 
doganore. Në funksionin kontrollues të cilësisë së 
raporteve të kontrollit të drejtorive rajonale, nga 
auditimi rezultoi se strukturat kontrolluese, në 
pothuaj të gjitha raportet e kontrollit nga grupet 
e kontrollit të DPT-së, për kontrolle të ushtruara 
ku kërkohet analiza me zgjedhjen e raport kon-
trolleve me objekt rimbursimin e TVSH-së, apo të 
tatimit mbi fitimin, dhe zbatimi i proceduarve 
ligjore për rimbursimin, nuk kanë ushtruar asnjë 
kontroll mbi këto raporte kontrolli, nuk kanë 
kryer asnjë analizë ekonomike financiare për 
shumat e rimbursuara, duke mos realizuar një nga 
pikat më të rëndësishme të kontrollit për rimbur-
simin e TVSH-së që prek drejtpërdrejt të ardhurat 
buxhetore. Raportet e kontrollit tatimor të kryera 
nga inspektorët e kontrollit tatimor në DRT-të, në 
asnjë rast nuk kalojnë për rishikim të cilësisë në 
Sektorin e Cilësisë dhe Standardizimit të Proce-
durave, e cila ka si funksion dhe përgjegjësi funk-
sionale parësore shqyrtimin dhe analizimin e 
raporteve të kontrollit mbajtur në tatimpagues nga 
strukturat e kontrollit të DRT-ve. Sa më sipër 
ndikimi i kontrollit tatimor në procesin e mirati-
mit të rimbursimit të TVSH është shumë i ulët ose 
pothuaj inekzistent. 

*Audituese në Departamentin 
e Buxhetit të Shtetit, KLSH

pakësimin e të ardhurave tatimore në momentin 
e rimbursimit, duke vënë në vështirësi buxhetin 
e shtetit. Por pagesa me këste si veprim proce-
dural, jo vetëm për rastet ne proces, por edhe 
rastet e përfunduara, nuk gjen mbështetje në 
legjislacionin fiskal dhe mbart risk në vetvete. 
Pavarësisht se në heshtje nga tatimpaguesi 
pranohet pagesa me këste, organi tatimor në 
asnjë rast nuk disponon një Akt Marrëveshje të 
nënshkruar nga palët për dakordësinë e kësaj 
mënyre pagese. Mungesa e bazës ligjore dhe/ose 
akt marrëveshjes për pagesë me këste, rrit rrezi-
kun për pagesë kamatëvonesash për periudhën 
30 ditë pas bërjes së pagesës deri në kryerjen e 
rimbursimit të plotë, sipas Ligjit nr. 9920 datë 19. 
05. 2008 “Për Procedurat Tatimore në RSH”, i 
ndryshuar, duke rrënduar shpenzimet në bux-
hetit e shtetit. Nga Drejtoria e Rimbursimit të 

TVSH-së, procedura e rim-
bursimit të TVSH-së për ek-
sportuesit e kategorizuar si 
eksportues me “Risk zero” 
sipas VKM 953/2014 “Për 
dispozitat zbatuese të ligjit nr. 
92/2014, datë 24. 07. 2014 “Për 
tatimin mbi vlerën e shtuar”, 
nuk kryhet automatikisht 
brenda 30 ditëve nga data e 
paraqitjes së kërkesës për 
rimbursim të TVSH-së (por 
mbi 90 ditë dhe më tej) dhe 
duke mos ruajtur radhën e 
pagesave sipas parimit të 
metodës “First In First Out” 
(FIFO). Kategoria “Ekspor-
tues të tjerë” bëjnë vazh-
dimisht kërkesa për rimbur-
sim, por për kërkesat e para-
qitura subjektet kanë detyr-
im ligjor të paraqesin 
deklarata doganore të ek-
sportit, pasi për çdo rast ata 
janë eksportues sipas Kodit 
Doganor. Por Drejtoria e 

Rimbursimit të TVSH-së nuk ka kërkuar para-
qitjen e deklaratave doganore të eksportit, së 
bashku me faturën tatimore të kësaj deklarate si 
dokument provues për eksport, veprime këto në 
kundërshtim me ligjin. Gjithashtu, në kërkesat e 
miratuara konstatohet se i njëjti tatimpagues, 
herë klasifikohet si eksportues me “Risk zero” 
herë si “Eksportues të tjerë”, edhe për faktin e 
mosparaqitjes së deklaratave doganore të ek-
sportit. Kjo sjell paqartësi në kategorizimin e 
eksportuesve sipas VKM 953, pasi nuk gjen përg-
jigje pyetja me risk zero kategorizohet kërkesa e 
subjektit apo vetë personi i tatueshëm. Mos njoft-
imi për këtë kategori se tatimpaguesi gëzon të 
drejtën e rimbursimit automatikisht brenda 30 
ditëve dhe pa analizë risku, përbën shkelje të së 



GAZETA SOT18  E Premte 13 Mars 2020

2,4,6,9,12,14,18,19,20,21,24

“

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

Synimi kryesor i CIA ishte të informohej mbi situatën politike në Shqipëri

CIA zbardh detajet, ja si spiunët e 
saj hynin në territorin shqiptar gjatë 

regjimit komunist dhe qëllimet që kishin
CIA ka nxjerr në pah të tjera 

detaje nga operacionet që 
ajo ndërmori në Shqipërinë 
komuniste. Në një doku-

ment të deklasifikuar tregohet se 
si një sërë spiunësh infiltroheshin 
në vendin tonë dhe aty tregohen 
detyrat që kishin secili, ku duhet të 
miqësoheshin me banorët e zonës 
dhe të grumbullonin s amë shumë 
informacione.

10 prill 1952 
Raport BGFIEND

Ndjenjat e popullit shqiptar
Populli shqiptar i ka pritur 

me kënaqësi lajmet për krijimin e 
Komitetit Shqipëria e Lirë. Lajmet 
kalojnë gojë më gojë dhe ka një 
simpati të madhe për amerikanët. 
Shqiptarët akuzojnë Jugosllavinë se 
ka sjellë komunizmin në Shqipëri. 
Ata e dinë se Jugosllavia është ende 
një shtet komunist dhe Komitetin e 
refugjatëve të Prizrenit e konsid-
erojnë si një vegël jugosllave. Ata 
e dinë se Komiteti drejtohet nga 
seksioni shqiptar në ministrinë e 
brendshme me në krye Sveto Vuliç 
dhe Dushan Mugosha, të cilët të 
dy flasin rrjedhshëm shqip. Ata e 
dinë se Komiteti i Prizrenit është në 
bashkëpunim të ngushtë me UDB e 
cila ka organizuar rrjetin e veprimit 
dhe të propagandës së Komitetit, si 
dhe grupe të veçanta aktiviteti nga 
Ulqini dhe Ohri. Ata thonë se qëllimi 
kryesor është tërheqja e një numri 
sa më të madh shqiptarësh në Ju-
gosllavi. Qëllimi i tyre i vërtetë është 
ta bëjnë Shqipërinë republikën e 
shtatë të Jugosllavisë. Shqiptarët 
tashmë e kanë kuptuar se cila është 
në të vërtetë “parajsa sovjetike” dhe 
kanë reaguar duke lëshuar bombë 
në ambasadën sovjetike në Tiranë. 
Shqiptarët dyshojnë te sinqeriteti 
i britanikëve. Ata mendojnë se 
Komiteti Shqipëria e Lirë në mo-
mentin e duhur do të sjellë çlirimin e 
vendit dhe do të plotësojë dëshirat e 
shqiptarëve për një qeveri demokra-
tike të zgjedhur nga populli.

Lëvizja e rezistencës
Nuk ka armë dhe municione 

në popull por ka grupe të vogla 
rezistence në rajonet e Krujës, 
Matit, Kavajës, Elbasanit e Korçës. 
Emrat e eksponentëve nuk dihen. 
Shqiptarët e njohin Komitetin e 
Shqipërisë së Lirë me anë të fletush-
kave të lëshuara nga ajri, të cilat ata 
i presin me padurim. Në takimet e 
tyre vendasin gjithmonë diskuto-
jnë dhe pyesin njëri-tjetrin nëse 
ka lajme “nga qielli”. Shumë herë 
tekstet e fletushkave kopjohen dhe 
shpërndahen në qyteza dhe fshatra 
madje duke u ngjitur dhe në mure. 
Sigurimi tenton me çdo mënyrë 
ndalimin e përhapjes së fletushkave 
të propagandës. Agjentët e ngarkuar 
për këtë ndërrohen shpesh dhe në 
gjuetinë e fletushkave përfshihen 
dhe organizata të tjera komuniste 
si Fronti, Organizatat e të rinjve dhe 
Organizatat e grave. Çdo sektor ka 
rrezen e tij të veprimit. Natën qën-
drojnë burra ose gra në shërbim të 

cilët raportojnë në mëngjes te përg-
jegjësit për çdo lëvizje të banorëve 
ose të huajve, nganjëherë dhe 
lëvizjet nga një shtëpi te tjetra., or-
ganizatat e frontit kanë transmetues 
radio dhe lidhen drejtpërdrejt me 
Tiranën. Në Shkodër agjentët janë 
Mazhar Bekteshi, Suni Bekteshi, 
Isriz Temali, Shuaip Temali, Hasan 
Bishja, Selim Baci, Ali Dinosha, Cen 
Vukatana e Nuh Shabani, të cilët 
janë spiunë për zonën qendrore të 
Dërgutit. Në Shqipëri është bërë 
prej kohësh mobilizimi ushtarak, me 
një ushtri prej rreth 8000 oficerësh, 
30 000 ushtarësh të rekrutuar, 
si dhe rreth 10 000 policë e roje 
të Sigurimit. Shumica e ushtrisë 
është përqendruar në kufirin grek 
ndërsa kufiri jugosllav ruhet më 
shumë nga Sigurimi. Në Shkodër 
nuk ka ushtri por vetëm batalione 
të Sigurimit dhe elementë të rinisë. 
Ata janë shpërndarë në disa ndër-
tesa si ajo e ish-shoqatës Vllaznia 
në Fushë-Celë ku qëndrojnë rreth 
500 vetë. Të tjerë janë vendosur në 
kazermat “Drini” pranë stadiumit 
dhe të tjerë në Kishllarë në zonën e 
Tepes. Në Urën e Bunës e në kodrat 
përballë kështjellës së Rozafës ka të 
tjera pika ushtarakësh. Në qytetin e 
Kukësit rreth 200 nga Ura e Drinit 
të Zi me Drinin e Bardhë janë tetë 

kazerma prej rreth 50 metra ku qën-
dron batalioni i ndjekjes me ushtarë 
profesionistë. Komunikimet me 
postë janë tërësisht të censuruara, 
si nga jashtë dhe brenda Shqipërisë. 
As ushqime nuk mund të dërgohen 
nga një qytet në tjetrin pa autorizim 
të veçantë nga seksioni ekonomik, 
në autobusë nëse ke pako të mëdha 
ato kontrollohen para se të ulesh. 
Linjat telefonike janë të kontrol-
luara. Nuk ka nevojë për leje për 
të folur në telefon por shumica e 
linjave janë në përdorim të shtetit 
dhe duhet të presësh në radhë dhe 
në një orë të caktuar. Civilët nuk 
lejohen të bëjnë telefonata me jashtë 
shtetit. Telegramet gjithashtu janë 
të censuruar. Pas nisjes së ndjekjes 
ndaj atyre që dëgjojnë programet e 
botës së lirë, masa të ashpra merren 
ndaj shkelësve si heqje e “triskave 
të Frontit” ose përjashtim nga ko-
operativa ushqimore. Nëse dikush 
kapet duke transmetuar lajme jashtë 
vendit dënohet me dy vjet burg. Nga 
stacionet e huaja radio më qartë 
dëgjohet BBC dhe më pas Zëri i 
Amerikës, nganjëherë dëgjohet dhe 
zëri i Shqipërisë së Lirë. Ka pasur 
një konfiskim të radiove në shkallë 
të gjerë, veçanërisht ato me bateri. 
Mjetet e transportit në Shqipëri janë 
të gjitha në dorë të shtetit. Tirana, 
Durrësi e Elbasani janë të lidhur me 
hekurudhë. Udhëtime të tjera bëhen 
me autobusë dhe kamionë por është 
e vështirë të gjesh bileta.

25 qershor 1952
Raport operacional 

Pas disa ndryshime në përbër-
jen e grupeve prej konflikteve të 
karakterit individual mes anëtarëve 
dhe disa ndryshime të orëve të 
fundit për infiltrimin, grupi Willow 
kaloi kufirin në veri më 12 qershor. 
Misioni i tij është krijimi i një rrjeti 
inteligjence në rajonin e lindjes së 

identitetit 5 e 6. Ata do të kontak-
tojnë me njerëz të besuar që do të 
veprojnë si guida dhe për grupe 
të ardhshme infiltrimi. Grupi do 
të përcaktojë rezultatet e lëshimit 
të fletushkave dhe pas arritjes së 
objektivave do të dalë sërish nga 
vendi për të sjellë informacionet e 
mbledhura. Në raportimin e tyre 
grupi informoi mbi gjendjen në 
vend, kontrollet, fortifikimet kufi-
tare, patrullat e sigurisë dhe kon-
taktet miqësore. Agjentëve u është 
dhënë një emër i koduar për t’u për-
dorur nga grupet e tjera. Duke parë 
natyrën e këtij misioni, agjentëve 
nuk u është dhënë trajnim i veçantë. 
Grupi ka marrë instruksione vetëm 
për të qëlluarit me armë, leximin e 
hartës dhe sistemin e koordinatave, 
ndihmën e shpejtë si dhe për tipin 
e inteligjencës që ne dëshirojmë të 
mbledhim. Janë kryer gjithashtu 
marshime ditore në zona malore 
me ngarkesa pajisjesh. Shënime: 
Në minutat e fundit para nisjes u de-
tyruan të tërhiqnim Identitetin 8 nga 
misioni. Në të njëjtën kohë një tjetër 
grup po infiltrohej në këtë zonë me 
një guidë vendase. Bashkimi i dy 
grupeve do të kishte bërë që numri 
i agjentëve të ishte shumë i madh. 
Grupi Ëilloë nuk ishte i kalibrit të 
lartë sa ai i grupit Apple por ata 
janë treguar të aftë dhe të vendosur 
në zbatimin e urdhrave. Kreu i tyre 
ka shumë eksperiencë në kalimin 
e kufirit dhe veprimit nga brenda 
vendit pasi ka punuar me këtë në 
të kaluarën. Është e rëndësishme 
që në këtë kohë të fokusohemi në 
sigurinë e grupeve të veprimit. Jetët 
e anëtarëve varen nga njëri-tjetri 
dhe më këtë mendim në mendje ata 
duhet të veprojnë.

Sugjerimet
Në asnjë mënyrë ata nuk du-

het të sillen në mënyrë që mund 

të zgjojnë urrejtjen e njerëzve 
ndaj Komitetit Shqipëria e Lirë. 
Luftëtarët do të furnizohen me para 
për ushqim pasi popullata është 
shumë e varfër dhe nuk mund t’i 
ndihmojë. Edhe në rastet kur ata 
i ndihmojnë, agjentët duhet të 
paguajnë për asistencën, ose të pa-
ktën të tentojnë ta bëjnë. Në fazën e 
parë të misionit duhet të realizohet 
lëshimi i “letrave të vdekura” brenda 
vendit, me të cilat ne do të marrim 
informacionet e dëshiruara. Detyra 
e mbledhjes së informacionit është 
shumë e rëndësishme pasi do të 
përdoret në misione e ardhshme. 
Gjatë gjithë kohës ata duhet të jenë 
vigjilentë dhe asnjëherë të mos 
pranohet dikush vetëm prej fjalës 
së tij. Kur të kërkojnë ushqim ata 
të sigurohen që ushqimi të mos 
jetë i helmuar, prandaj duhet të 
sigurohen për personat që i japin 
ushqim ose pije duke bërë dhe atë 
të pijë (kjo mund të bëhet duke ngri-
tur një dolli në shëndetin e tij, që 
është diçka normale në Shqipëri). 
Gjatë udhëtimit ata duhet të kenë 
parasysh se distanca e gjatë në 
male mund të jetë më e sigurt sesa 
rruga. Agjentët duhet të evitojnë 
çdo kontakt me trupat qeveritare 
dhe nëse detyrohen ta bëjnë, të 
mos hapin zjarr me armët e tyre, në 
mënyrë që ndjeja të mos intensifi-
kohet, siç kanë treguar eksperienca 
të mëparshme. Informacionet e 
dëshiruara janë të gjitha lajmet ven-
dore për aktivitetin komunist, lajme 
nga partia apo organizatat e Frontit, 
udhëheqësit, agjentët e tyre si dhe 
trupat dhe fortifikimet ushtarake; 
çdo aktivitet politik spiunazhi, sab-
otazhi apo spastrime; informacione 
për fushat ajrore, avionët, tipet e 
tyre; efekti që radio Shqipëria e 
Lirë ka te popullata; gazetat fle-
tushkat dhe materialet e shtypura 
në qarkullim. Përveç sa më sipër, ne 
jemi të interesuar në dokumentet 
zyrtare dhe do të ketë shpërblime 
shtesë për dokumentet e siguru-
ara. Në fjalë të tjera ne dëshirojmë 
dokumentet për të cilat ka nevojë 
një person në jetën e përditshme, 
letërnjoftimi, leje e punës, kartat 
e racioneve, kartëmonedhat apo 
pullat mbi dokumente të ndryshme. 
Gjithashtu nevojiten lajme mbi 
ndryshimet në qeverisjen lokale 
të Partisë Komuniste, trazirat apo 
spastrimet në parti, raste konkrete 
krimesh të rënda, akte sabotazhi 
apo akte brutale të kryera nga 
komunistët, arrestime dhe detaje 
të ndalimeve, personat e përfshirë, 
gjyqet, privilegjet e komunistëve, 
informacione mbi sovjetikët apo 
organet e sigurisë.

Instruksione zonale 
Ju e njihni situatën e përg-

jithshme në vend dhe cilat zona 
janë më të mbrojtura, cilët janë 
komunistët dhe cilët janë personat 
e besuar. Prej natyrës së misionit 
tuaj dhe prej eksperiencës së 
zotëruar nga udhëheqësi juaj, du-
het të keni parasysh se drejtuesi 
juaj është Identiteti 1.

Shqiptarët tashmë 
e kanë kuptuar 
se cila është në 
të vërtetë “paraj-
sa sovjetike” dhe 
kanë reaguar duke 
lëshuar bombë në 
ambasadën sov-
jetike në Tiranë. 
Shqiptarët dysho-
jnë te sinqeriteti 
i britanikëve. 
Ata mendojnë se 
Komiteti Shqipëria 
e Lirë në momen-
tin e duhur do të 
sjellë çlirimin e 
vendit dhe do të 
plotësojë dëshirat 
e shqiptarëve për 
një qeveri demokra-
tike të zgjedhur nga 
populli...
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Ja synimet e Ministrisë së Kulturës deri në vitin 2025

Strategjia e Ministrisë së Kulturës, institucionet 
në varësi të degraduara dhe me pajisje të 

amortizuara, rrezikohen shumë vepra kulturore
Ministria e Kulturës 

ka pranuar se fu-
sha që ajo mbulon 
është e mbushur 

me shumë probleme. Edhe pse 
janë të shumtë artistët që trego-
jnë se ka një kaos në aspektin 
kulturor, ministria në shumë 
raste ka reaguar kundër madje 
dhe ndaj mediave. Megjithatë 
këtë herë është vetë ministria 
që e pranon se gjërat nuk janë 
shesh me lule. Gazeta ka sigu-
ruar strategjinë e punës së kësaj 
ministrie deri në vitin 2025, ku 
jepet një panoramë e situatës. 
Aty pranohet se institucionet në 
varësi kanë shumë probleme dhe 
për pasojë jeta kulturore është 
në rrezik. “Problematikat me të 
cilat ballafaqohen institucionet 
kulturore në përgjithësi dhe ato 
të varësisë së Ministrisë së Kul-
turës në veçanti janë ambientet e 
degraduara dhe pajisjet e amorti-
zuara, të cilat krijojnë vështirësi 
në ushtrimin e veprimtarisë dhe 
misionit të institucionit, por dhe 
vënë në rrezik objektet e artit 
dhe trashëgimisë që ato trajtojnë. 
Sfida ka të bëjë me vështirësinë 
financiare për investime kapitale 
në të gjitha institucionet kultu-
rore të varësisë, njëherazi me qël-
lim ndërhyrjet infrastrukturore, 
rindërtimet dhe përditësimin 
e pajisjeve të teknologjisë si-
pas standardeve moderne, në 
përshtatje të funksionit të in-
stitucioneve në një ekonomi 
tregu të formatit të ri të konsumit 
kulturor”, thuhet në strategji. Një 
tjetër aspekt që theksohet është 
mungesa e cilësisë. Në strategji 
theksohet se stafet kanë nevojë 
për shumë trajnime për fusha 
të caktuara, gjë që nuk ndodh 
në shumë raste. “Problemi me të 
cilin ballafaqohen institucionet 
kulturore të varësisë si dhe oper-
atorët e pavarur është mungesa 
e aftësive të transversale për t’u 
përballur me aspekte të ndrys-
hme të procesit të zbatimit të pro-
jekteve kulturore, nisur që nga 
thithja e fondeve, menaxhimi i 
projekteve, njohja e ligjeve dhe 
rregulloreve që aplikohen për 
fusha të ndryshme të veprimit, 
aftësi sipërmarrëse në sektorin 
e kulturës, etj. Gjithashtu mung-
esa brenda vendit e ofertave për 
trajnime specifike, vështirëson 
ose bën të pamundur ngritjen e 
kapaciteteve njerëzore pa qenë 
e nevojshme dalja jashtë shtetit”, 
theksohet më tej. 

Bashkëpunimi me 
pushtetin vendor

Një tjetër problematikë që 
evidentohet është mungesa 
e duhur e bashkëpunimit me 
pushtetin vendor. Në shumë 
raste institucionet e kulturës në 
rrethe janë në varësi të bashkisë 
dhe kjo e bën të detyrueshme 
koordinimin mes MK dhe bash-
kive, edhe sipas strategjisë, në 
disa raste nuk funksionon. “De-
centralizimi dhe delegimi i kom-

Një rëndësi në raport i është kushtuar industrisë kulturore. 
Sipas Ministrisë së Kulturës duhet më shumë punë në këtë aspekt. 
“Për zhvillimin e qëndrueshëm të Industrisë Kulturore dhe Krijuese 
kërkohet formalizimi dhe stimulimi i rritjes së tregut të punës përmes 
planifikimit ndërinstitucional për vlerësimin e nevojave dhe kërke-
save. Operatorët privatë në vend që ofrojnë produkte dhe shërbime, 
të cilat hyjnë në sferën e industrive kulturore dhe krijuese, janë të 
ekspozuar ndaj konkurrencës ndërkombëtare (modë, dizajn, zeje, 
muzikë, audiovizuale, film, botime) për sa kohë që tregu vendor 
është i kufizuar me një infrastrukturë jo të zhvilluar, e që kufizon 
investimet në art dhe prodhime kulturore. Nga ana tjetër në mungesë 
të përcaktimit formal të aktivitetit dhe profesioneve të këtij sektori, 
vështirësohet matja e madhësisë së sektorit, efekti “spillove”. 31 në 
sektorë të tjerë, ndikimi në PBB, si dhe numri i vendeve të punës që 
ky sektor krijon. Kjo pamundëson artikulimin e nevojave dhe kërk-
esave të sektorit për ballafaqim me problematikat që has industria, 
ngritje kapacitetesh, mbështetje financiare për mirëfunksionim dhe 
konkurrim në tregun vendas dhe ndërkombëtar”, thuhet në raport. 

Përcaktimi i Industrisë Kulturore 
dhe Krijuese në Shqipëri

Ndikimi i kulturës në ekonomi, jetën kulturore dhe sociale, 
edukim si dhe njohjen e Shqipërisë, midis tjerash duhet të jetë matë-
si kryesor i reformave ligjore, i rezultateve të projekteve, produkteve 
dhe shërbimeve kulturore që ndërmerr Ministria e Kulturës dhe 
çdo institucion tjetër publik dhe privat. “Ndikimi i kulturës lidhet 
me numrin e personave të punësuar në sektorin e kulturës, numrin 
e bizneseve me fushë veprimtarie që lidhet me sektorin e kulturës 
(të krijuara apo të mbështetura), të ardhurat nga sektori dhe ndi-
kimi direkt apo indirekt i tyre në fushën e kulturës dhe PBB-së, 
pjesëmarrja e qytetarëve në projekte të kulturës, ndikimi i vizitave 
në site të trashëgimisë dhe institucione kulturore, si dhe shpenzimet 
familjare për kulturën përveç të tjerash. Të dhënat ekzistuese statis-
tikore të publikuara zyrtarisht nga INSTAT mbështeten vetëm tek 
të dhënat e institucioneve të varësisë të Ministrisë së Kulturës, por 
mungojnë të dhënat e institucioneve kulturore të nivelit vendor. 
Gjithashtu këto publikime nuk përfshijnë të dhënat për industrinë 
kulturore (botuesit, muzikantët dhe audiovizive) dhe krijuese 
(videolojërat, dizajni, moda, arkitektura, etj.) e kontributin e tyre 
në ekonomi dhe punësim”, thuhet në raport.

Sistemi i qëndrueshëm dhe 
gjithëpërfshirës statistikor

Bazuar në raportin e progresit të BE-së për Shqipërinë, 
depërtimi i linjës fikse të internetit është i ulët me afërsisht 30% 
të familjeve të lidhura, ndërsa depërtimi i internetit mobil prek 
rreth 80% të qytetarëve. Sipas MK, Kjo shifër tregon se pavarë-
sisht qasjes tepër të lartë të popullsisë për teknologjinë mobile, 
produktet apo shërbimet kulturore që ofrohen nëpërmjet kësaj 
teknologjie janë të ulëta. “Përdorimi i teknologjisë bashkëkohore 
për produkte dhe shërbime kulturore me qëllim promovimin e 
pasurive kulturore, monumenteve të kulturës, fondeve muzeore, 
si dhe për të zgjidhur problematika të ndryshme të fushës është 
ende në nivel të ulët me praktika sporadike. Ekziston potencial 
i madh për bashkëpunimin midis ministrive të linjës dhe njësive 
vendore si dhe operatorëve të pavarur për të prodhuar dhe pro-
movuar produkte dhe oferta të përbashkëta kulturore dhe artis-
tike, por sfida qëndron tek bashkëveprimi efikas dhe shmangia e 
mbivendosjes së produkteve dhe shërbimeve”, thuhet në strategji.

Teknologjia digjitale në produktet 
dhe shërbimet kulturore

petencave nga niveli qendror 
tek niveli vendor, ka rezultuar 
në ndarje të institucioneve të 
kulturës që menaxhohen dhe 
financohen nga këto dy instanca, 
duke krijuar kështu mangësi 
në aspektin e bashkëpunimit të 
institucioneve kulturore të dy 
niveleve, por edhe në ndikimin 
dhe autoritetin e Ministrisë së 
Kulturës si organi politikbërës 
në fushën e kulturës. Rivendos-
ja e bashkëpunimit të ngushtë 
mes dy pushteteve, me qëllim 
mirëkoordinimin e aktiviteteve 
dhe angazhimeve, në shërbim 
të qytetarëve në përgjithësi dhe 
grupeve të ndryshme të interesit 
në veçanti, është sfida që do të 
trajtohet përmes planeve të ve-

primit për zbatim të dokumentit 
strategjik dhe projekteve të për-
bashkëta në zbatim të politikave 
qendrore dhe vendore në fushën 
e kulturës dhe turizmit kulturor”, 
theksohet në dokument.

Synimet e ministrisë
Ministria e Kulturës i ka 

ngarkuar vetes disa detyra deri 
në vitin 2025, ku nëse realizo-
hen, pritet të ketë ndryshime të 
shumta në fushën e kulturës. Një 
ndër objektivat kryesorë është 
përmirësimi i kuadrit ligjor. Në 
këtë aspekt synohet: Hartimi dhe 
miratimi i Ligjit për Pensionet 
e Profesioneve të vështira, i cili 
trajton kërkesat e vazhdueshme 
të institucioneve dhe të artistëve 
për uljen e moshës së pensionit 

për disa kategori të punonjësve, 
në fusha të ndryshme të artit; 
Reformimi i Ligjit të Artit dhe 
Kulturës me qëllim përfshirjen 
e kapitujve të rëndësishëm si 
stimujt financiarë për aktivitetet 
kulturore, përjashtimin e të gjitha 
institucioneve, që kryejnë aktiv-
itetet kulturore nga prokurimi 
publik për aktivitete kulturore, 
etj.; Reformimi i Ligjit për Kin-
ematografinë me qëllim, midis 
të tjerash, përfshirjen e stimujve 
për sektorin kinematografik për 
bashkëprodhim me kompani të 
huaja, me fokus në fuqizimin 
e sektorit në vend; Reformimi 
i ligjit për të drejtën e autorit 
dhe të tjera të ndërlidhura me 
to, me qëllim përditësimi sipas 
kuadrit ligjor, bazuar kërkesave 
të Acquie-ve, por dhe zgjidhjen e 
problematikave të shfaqura gjatë 
implementimit të ligjit aktual, 
dhe shumë ndryshime të tjera. 

Ruajtja e trashëgimisë 
Objektivi i dytë është reha-

bilitimi i trashëgimisë arkitekton-
ike dhe peizazhit përmes rritjes 
së numrit të monumenteve të 
rehabilituara. “Me synim ruajtjen 
dhe mbrojtjen e integruar të tërë-
sisë së vlerave të trashëgimisë 
kulturore, si dëshmi e vlerave 
të trashëguara nga e kaluara, si 
shprehi e identitetit kombëtar 
dhe si pasuri e traditës kolektive, 
dokumenti strategjik përcakton 
paketën e projekteve për restau-
rimin, ruajtjen dhe konservimin 

e objekteve- monument kulture, 
bazuar në programet dhe prior-
itetet sektoriale dhe qeveritare. 
Monumentet në risk, kthimi i 
vlerës së investuar, zhvillimi i 
zonës administrative, ku ndod-
het monumenti, nëpërmjet tu-
rizmit, krijimit të bizneseve të 
reja, punësimit, etj., janë disa 
nga kriteret në bazë të të cilave 
përcaktohen prioritetet e restau-

rimeve të monumenteve. Pjesë e 
këtyre kritereve, janë edhe pro-
jektet për rrjetëzimin e qendrave 
historike dhe qendrave muze, në 
pjesët urbane dhe rurale të ven-
dit. Dokumenti strategjik përcak-
ton disa mekanizma për krijimin 
e kushteve për funksionimin e 
tregut të pasurive kulturore të 
luajtshme apo të paluajtshme”, 
thuhet në dokument. 

1.  Përmirësimi dhe zgjerimi i tregjeve kul-
turore përmes legjislacionit, nga i cili do 
përfitojnë krijuesit, krijimtaria artistike 
dhe kulturore dhe trashëgimia kulturore.

2.   Ruajtja dhe mbrojtja e trashëgimisë mate-
riale dhe jomateriale kulturore.

3.   Nxitja dhe përfaqësimi i vlerave kulturore 
të arteve dhe trashëgimisë (materiale dhe 
jomateriale) shqiptare në aktivitete të 

rëndësishme ndërkombëtare dhe prezan-
timi i praktikave më të mira.

4.  Mbështetje e krijimtarisë së artistëve 
shqiptarë dhe shtimi i veprimtarive kultu-
rore dhe artistike

5.  Hartimi dhe zbatimi i një platforme ar-
simore përmes institucioneve të artit 
dhe trashëgimisë kulturore dhe sistemit 
parauniversitar.

SYNIMET E MINISTRISË SË KULTURËS 5

“Pjesa integrale e buxhetit të institucioneve kulturore 
publike që shkon për shpenzimet operacionale, pagat dhe 
programet ka burim kryesor fondin shtetëror. Vetëm 30% e të 
ardhurave të realizuara nga institucionet kulturore të varësisë 
të Ministrisë së Kulturës (pa kaluar tavanin prej 2 milionë lekë 
përcaktuar nga MFE) mbahen në fondin e institucioneve për 
shpenzime specifike. Përjashtim bën Zyra e Administrimit dhe 
Koordinimit të Parkut Kombëtar të Butrintit, e cila administron 
90% të të ardhurave të krijuara, të cilat klasifikohen si të ard-
hura jashtë tavanit të përcaktuar nga MFE. Institucionet, edhe 
pse janë të lira të thithin fonde nga donatorët, sponsorizimet 
dhe projektet e bashkëpunimit, nuk arrijnë kapacitetin opti-
mal. Operatorët e pavarur kulturorë janë kryesisht të fokusuar 
në thithjen e fondeve nga Ministria e Kulturës, ndërkohë që 
buxheti i përcaktuar për projekte me thirrje nuk mjafton për të 
financuar të gjitha projektet konkurruese”, thuhet në strategji.

PROBLEMI ME FINANCIMET 
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PIKËT NË 
5 JAVËT E FUNDIT

Në në ndeshjen me Kukësin, për 
Skënderbeun kanë sakrifikuar dy nga 
titullarët e skuadrës së Ilir Dajës dhe 
bëhet fjalë për Bruno Ditën që ka luajtur 
me probleme në gju, por edhe Krasniqin. 
Ky i fundit u sakrifikua edhe dy javë më 
parë në Shkodër. Vetë ecuria e skuadrës, 
ka bërë që dy titullarët të shtrëngojnë 
“dhëmbët” dhe të luajnë. Por, tashmë 
me këtë pushim të detyruar, skuadra 
korçare do të jetë më e relaksuar dhe ka 
më shumë ambicie kur të rinisë gara. Me 
rikthimin e Jashanicës, apo dhe formën 
e mirë të sulmuesit Mensah, duket se 
korçarët janë konsoliduar në forma-
cion dhe kanë alternativa në stol, duke 
qenë një ekip më i plotë në këtë pjesë 
të dytë të sezonit.

PORTIERIEcuria në 5 javët e fundit tregon se korçarët e kurbinasit kanë rritje, Partizani e Kukësi në rënie

Statistikat, “zbulohen” dy rivalët e Tiranës 
për titull, janë Skënderbeu dhe Laçi

Adriatik BALLA

Tirana mban me meritë kryes-
imin e Kategorisë Superiore, 
duke qenë një prej skuadrave 
favorite për titull. Bardheblutë 

ndodhen në kuotën e 53 pikëve, 9 pikë 
më shumë se Kukësi i vendit të dytë 
që ka 44 pikë. Por duhet thënë se në 
ecurinë e javëve të fundit kanë ndod-
hur çudira në Superiore dhe për këtë 
flasin më mirë statistikat. Duke marrë 
në analizë ecurinë e skuadrave gjatë 
5 javëve të fundit, konkretisht midis 
javës së 20-të dhe 25-të, konstatohet 
se tri skuadra kanë ecuri për titull dhe 
këto janë Tirana, Skënderbeu dhe laçi, 
ndërsa me pretendime për zonën euro-
piane janë edhe Teuta e Vllaznia, ekipe 
që në fakt kanë objektiva të kundërt, 
pasi durrsakët duan një vend në Europa 
League, ndërsa Vllaznia të mbijetojë në 
Superiore. Kuptohet, Tirana është në krye 
dhe e shkëputur nga ndjekësit, pasi nën 
drejtimin e trajnerit Emanuel Egbo nuk 
ka pësuar asnjë humbje dhe në ndeshjet 
e Superligës ka vetëm një barazim me 
Skënderbeun dhe të gjitha ndeshjet e 
tjera i ka fitore. Me ecurinë e javëve të 
fundit, Tirana i ka bindur të gjithë se është 
për titull. Në 5 xhirot e fundit, bardheblutë 
kanë siguruar 13 pikë, me katër fitore 
e një barazim. Një ecuri e tillë është 
padyshim bindëse për objektivat që ka 
klubi 24-herë kampion në këtë sezon dhe 
objektivi mbetet sigurimi i trofeut të kam-
pionatit si përkushtim në 100-vjetorin e 
themelimit të klubit të Tiranës.

Skënderbeu, çudia 
e vërtetë e fazës së tretë

Skënderbeu ka statistika të njëjta 
me Tiranën gjatë 5 xhirove të fundit, 

pasi në pesë takime ka siguruar 4 fitore 
e një barazim, domethënë 13 pikë. Një 
ecuri e tillë i jep të drejtën Skënderbeut 
të pretendojë zonën europiane, meg-
jithëse gara është ende shumë e gjatë 
dhe ka të papritura, plus që ka shumë 
duele direkte me rivalët e tjerë. Suksesi 
i skuadrës korçare mund të lidhet me 
infrastrukturën e mirë, organizimin, 
sportin nga drejtuesit dhe tifozeria, por 
sidomos me emrin e trajnerit Ilir Daja, 
një ekspert i vërtetë i Kategorisë Supe-
riore dhe njeriu që ka shkruar histori 
me “Ujqërit e Dëborës” edhe sezonet e 
shkuara, sidomos në fazën e grupeve të 
Ligës së Europës. Daja është mjeshtër 
për t’i marrë ekipit maksimumin, pa-
varësisht elementit jo shumë të spika-
tur që ka në gjirin e grupit. Sidoqoftë, 
Skënderbeu i ka disa lojtarë titullarë 
që bëjnë diferencë, si Krasniqi, Bregu e 
ndonjë tjetër, që kanë ditur të përshtaten 
dhe të marrin më të mirën nga ndeshjet 

e kampionatit. Pra Skënderbeu është në 
rrugën e duhur për një vend në Europa 
League, paçka se UEFA e ka pezulluar 
dhe ai ndodhet gjyqeve për të fituar 
drejtësinë e tij në gjykatën federale të 
Zvicrës. Praktikisht, Skënderbeu përbën 
edhe çudinë e vërtetë të fazës së tretë të 
kampionatit. 

Laçi, Cungu e ka të qartë 
objektivin Europa League

Laçi është skuadra e tretë me ar-
ritjet më të mira në 5 ndeshjet e fundit. 
Pra ka një trend në përmirësim, pasi ka 
siguruar 9 pikë. Por ndryshe nga Tirana 
dhe Skënderbeu që nuk e njohin humb-
jen, kurbinasit kanë pësuar dy disfata 
në këto pesë xhirot e fundit, prandaj 
dhe ecuria e L:açit të trajnerit Armando 
Cungu është disi më e zbehtë se dy 
rivalët e tjerë. Por laçi ka një avantazh 
tjetër, që lidhte me qëndrueshmërinë r 
gjatë sezonale. Prej fillimit, kurbinasit 
kanë shpallur objektiv kapjen e zonës 

Klubet e Kategorisë Superiore po 
nxitojnë të bëjnë përgatitjet e duhura 
për rinisjen e garës, por duhet pranu-
ar se pushimi që erdhi nga pezullimi 
i garës në Superiore, po shfrytëzohet 
për të siguruar stabilitet në formacion 
dhe në skemat taktike. Ndërkohë, 
disa klube po nxitojnë të rikuperojnë 
në kohë lojtarët e dëmtuar dhe Kukësi 
shihet si klubi që ka vuajtur jo pak 
javët e fundit, Gara është ndërprerë 
dhe nuk dihet nëse do të luhet apo jo 
futboll zyrtar në javën e ardhshme, 
ndërprerja e kampionatit, është pritur 

mirë nga disa ekipe dhe nga disa të 
tjera që i kishin në kulmin e formës 
jo. Por, kjo ndërprerje u shërben katër 
nga skuadrave të Superiores. Kukësi 
ka vuajtur mungesën e Vasil Shkurtajt 
apo dhe Emiljano Mustës që do të 
mungonin edhe sikur të luhej nesër. 
Shkurtaj e Musta janë nga më të mirët 
në formacionin e skuadrës së Shehit, 
pa harruar edhe rikuperimin e plotë 
të Besar Musollit, lider në mesfushën 
kuksiane. Te Bylisit rikthehen në 
formën e tyre më të mirë, Bicaj, Gox-
ha e Ndreca, tre titullarë edhe këta 

mjaft të spikatur në pjesën e parë të 
garës. E njëjta gjë edhe me Vllazninë, 
ku Hristov shpresohet që të rikuper-
ohet duke qenë se është një nga afri-
met më të goditura sipas drejtuesve 
kuqeblu. Pa harruar edhe Laçin, ku 
Teko e Nuabueze rikuperohen 100% 
dhe janë gati për pjesën e mbetur të 
garës. Pra me rinisjen e garës, klubet 
pretendente do të rrisin shpejtësinë e 
veprimit për të kapur objektivin e tyre 
sezonal. Por kjo do të ndodhë vetëm 
në prill, pasi marsi duket se është nën 
pushtetin e koronavirusit. 

Kukësi dhe Teuta shfrytëzojnë 
pushimet për të rikuperuar të dëmtuarit

Daja shfrytëzon kohën, 
në duelet e radhës 
i kthehen dy lojtarë

Prej 7 javës në stol, 
Alen Sherri drejt 

largimit nga Vllaznia

E pabesueshme, 
Besa shet 2 lojtarë 

të rinj për 5 mijë euro

SKËNDERBEU

KATEGORIA IEuropa League dhe objektivi i tyre 
është pjesëmarrja në Europë. Mund t’ia 
dalin pasi kanë grup të mirë, skuadër të 
konsoliduar dhe një trajner energjik si 
Armando Cungu, i cili është mjeshtër 
i ndeshjeve për rezultat. Me rinisjen e 
garës Laçi do të jetë më i plotë dhe kjo 
do t’i japë epërsi ndaj rivalëve. Prandaj 
dhe objektivi Europa League shihet i 
arritshëm.

Partizani dhe Kukësi, 
rënie e pashpjegueshme

Kukësi mendon se ka pasur mung-
esa që nuk ia ka dalë të marrë maksi-
mumin, por statistikat shohin një krizë 
tek skuadra verilindore, që kuotohet 
edhe si rivalja më e fortë e Tiranës në 
garën për titull. Kukësi ka marrë vetëm 3 
pikë në 5 xhirot e fundit, shumë pak për 
një skuadër që ka ambicie për titullin. 
Një pikë më shumë (4 pikë) ka siguruar 
Partizani në këto 5 xhirot e fundit. Edhe 
“demat” kanë probleme dhe sidomos 
dy disfatat në derbi me Tiranën e kanë 
nxjerrë jashtë objektivit për titullin. Sido-
qoftë, Partizani mbetet i fortë në garë për 
një vend në Europa League.

Arkat e Besës janë mbushur me 
shitjen në Portugali, tek Tordelo të Geri 
Selitës. Por, një tjetër është sulmuesi me 
perspektivë, Jeton Krasniqi, që në janar 
mbushi 19 vjeç. Ai një vit më parë ishte 
pjesë e skuadrës së Kamzës në elitë, 
ndërsa në verë u bë pjesë e fierakëve. 
Krasniqi ka shënuar 2 gola, ndonëse 
po luan edhe me skuadrën U-19 të 
Apolonisë. Por, Besa edhe pse ka shitur 
dy talente, që kanë qenë pjesë edhe të 
skuadrave të moshave kuqezi, nuk ka 
përfituar më shumë se rreth 600.000 
lekë të reja nga e drejta e formimit, duke 
qenë se janë transferuar me rregulloren e 
vjetër dhe jo të renë! Shumë pak, për lo-
jtarë të talentuar, duket se janë shitur për 
“dy pare”, kur mund të fitohej më shumë.

Për shkak të golit që pësoi me Ti-
ranën në ndeshjen e luajtur në shtëpi, ku 
shkodranët u mundën në “Loro Boriçi” 
0-1 në fundin e sfidës, portieri Alen Sher-
ri u “syrgjynos” dhe e sheh veten prej 
shtatë javësh në stol. Së fundi në portë 
luan maqedonasi Efremov. Ky i fundit 
duket se e ka siguruar formacionin 
bazë. Por, Alen Sherri që në verë pati 
disa oferta, e madje është kërkuar nga 
disa ekipe të elitës, mes tyre edhe Tirana 
e Bylisi apo dhe Teuta, duket se këtë verë 
mund të largohet përfundimisht nga 
Vllaznia. Ish-portieri i Shpresave nuk e 
duron dot këtë trajtim që po i bëhet, ndaj 
nuk përjashtohet mundësia që karrierën 
ta vazhdojë jashtë vendit. mosha e tij, 
vetëm 22 vjeç, është premtuese.

 Ashtu siç ishte paralajmëruar gjatë 
ditëve të shkuara, Federata Shqiptare e 
Futbollit ka vendosur dje edhe zyrtarisht 
ndërprerjen e aktiviteteve futbollistike 
në vend, përfshi këtu edhe Kategorinë 
Superiore. Vendimi është bërë publik 
nga vetë institucion drejtues i futbollit 
në vend, që sqaron se për shkak të situ-
atës alarmante me përhapjen me shpe-
jtësi të koronavirusit, është vendosur 
që të ndërpriten aktivitetet futbollistike 
deri në një moment të dytë. Kujtojmë 
që më herët kryeministri Rama vendo-
si ndalimin e qarkullimit të mjeteve të 
transportit publik dhe atyre private në 

8 qarqe të vendit, nga mesnata e sotme 
deri mesnatën e të dielës, duke kom-
plikuar edhe transportin e skuadrave. 
Gjithashtu edhe klubi i Laçit kishte 
kërkuar zyrtarisht ndërprerjen e kampi-
onatit, për t’i dhënë përparësi shëndetit 
të futbollistëve dhe për të mos kon-
tribuuar për përhapjen edhe më shumë 
të virusit pandemik. “Komiteti Ekzekutiv 
i Federatës së Futbollit ka ndjekur nga 
afër dhe me prioritet ecurinë e situatës 
në vendin tonë pas rasteve të shfaqura 
me COVID-19. Nisur nga përshkallëzimi 
i kësaj situate dhe duke ndjerë përgjeg-
jësi maksimale për të gjithë personat e 

përfshirë në jetën futbollistike në vend 
si dhe pas propozimit te Komitetit të 
Emergjencave në FSHF, Komiteti Ekzeku-
tiv vendosi pezullimin e të gjitha aktivi-
teteve futbollistike. Ky vendim hyn në fuqi 
menjëherë deri në një komunikim tjetër të 
Federatës së Futbollit. Lidhur me të gjitha 
aktivitetet ndërkombëtare futbollistike, 
ku edhe Shqipëria është pjesëmarrëse, 
ditën e martë në orën 13:00 UEFA do të 
organizojë një video-konferencë me të 55 
federatat anëtare për të marrë vendimin 
lidhur me ecurinë e të gjitha aktiviteteve 
futbollistike evropiane”, shkruhet në ko-
munikatën e FSHF-së.

Frikë nga epidemia Covid 19, FSHF ndërpret aktivitetet futbollistike
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Shkodranët kanë një histori suk-
sesi me Luftëtarin, edhe me brezat e 
shkuar edhe të tanishëm. Këtë edicion 
në radhët e skuadrës së Luftëtarit, ai 
që po dallon është mbrojtësi i qendrës, 
shtatlartë 20-vjeçar Enes Isufi. Duke 
folur për “Rtshsport”, Isufi që ka veshur 
edhe fanellën e Shpresave U-21, shpre-
het: “E kam menduar të vështirë fillimin 
në radhët e skuadrës së Luftëtarit, por 
jam ambientuar shpejt. Ndonëse larg 
shtëpisë kam pasur përkrahje. Jemi 
ekip i ri, kemi ambicie të gjithë. Situata 
është e mirë. Duhet që t’i marrim ndesh-
jet me radhë. Unë jam u përqendruar 
te ekipi i Luftëtarit dhe shpresoj që të 
bëjmë më të mirën”. Shpresohet që 
Luftëtari ta mbyllë garën me dinjitet.

LEGJIONARËTSulmuesi shënon rregullisht me Akhisarspor në Turqi, ndërsa Sadiku ka mbi 3 javë që vuan

Cikalleshi fiton “duelin” me Sadikun, 
kavajasi bind më shumë trajnerin Reja

Adriatik BALLA

Sokol Cikalleshi dhe Ar-
mando Sadiku kanë mba-
jtur peshën kryesore të 
sulmit të ekipit kombëtar 

gjatë viteve të fundit, teksa elba-
sanas është i vetmi lojtar i për-
faqësueses kuqezi që ka mundur 
të shënojë në një fazë finale të 
Europianit, sikurse ndodhi në 
Francë-2016, kur Shqipëria mundi 
në grup Rumaninë 1-0. Padyshim 
që Cikalleshi ka qenë me volum 
më të madh në fushë, pasi është 
lojtar që kërkon hapësira të gjera 
në fushë dhe kur aktivizohet mban 
peshë të madhe në repartin ofen-
siv, nisur pikërisht nga cilësitë e 
tij dhe detyrat që ka në skuadër. 
Kurse Sadiku është më apozicion-
al, luan zakonisht si numër 9, ose 
si 10 i mbuluar, por vazhdimisht 
ai preferon depërtimin në zona të 
ngushta dhe më pas futjen në zonë 
dhe gjuajtjet e shpejta e të sakta. 
Praktikisht, dëmtimet e shumta e 
kanë lënë atë gjatë dy vjetëve të 
fundit më shumë jashtë skuadrës 
sesa brenda saj. Kalimi në kam-
pionatin e ligës së dytë spanjolle 
këtë sezon, tek ekipi i Malagës, i 
dha mundësinë të luajë më shumë 
e të shënojë, madje ai ka realizuar 
gola me peshë për skuadrën e tij, 
teksa në fillim kishte dhe ritëm 
të mirë realizimi, por gjatë tri 
javëve të fundit në kampionatin 
spanjoll nuk është përmendur, ka 
një “shterpësi” të dukshme dhe kjo 
është shqetësuese për të jo vetëm 
tek ekipi i Malagës, por edhe për 

Kombëtaren kuqezi. Ishte projek-
tuar të luheshin dy miqësore në 
fund të këtij muaji, por në fund 
u vendos të luhet vetëm një mi-
qësore me Slloveninë, në fushën 
e kësaj të fundit e me gjasë do 
të shtyhet edhe ajo për shkak të 
koronavirusit, kështu që testimi 
i trajnerit Edi Reja mund të mos 
ndodhë dhe Sadiku do të ketë 
kohën të rikuperojë energjitë e tij 
dhe të bindë jo vetëm Malagën, 
por edhe trajnerin Reja që t’i bëjë 
ftesë e ta ketë pikë orientimi në 
repartin ofensiv. 

Cikalleshi, forcë 
e madhe tek Akhisarspori
Në ligën e dytë turke Sokol 

Cikalleshi është komod, pasi jo 
vetëm luan titullar me skuadrën 
e tij Akhisarspor, por njëherësh 
është shndëruar në liderin e kësaj 
skuadre në fazën ofensive. Në 

fillim të edicionit Cikalleshi pati 
problemet e tij, por tani që duhet 
forcë për realizimin e objektivave 
të skuadrës, ai ka dalë në ballë 
të parë dhe ka mundur të jetë 
përcaktues në shumë ndeshje, me 
gola dhe asiste, duke marrë edhe 
vëmendjen e shtypit sportiv turk. 
Madje ditët e fundit ka shënuar 
gola vendimtar në sukseset e ek-
ipit dhe Akhisarspori është fare 
pranë objektivit për të qenë në 
krye të renditjes, domethënë ka 
shanse të ngjitet në Superligën e 
Turqisë. Krejt ndryshe nga Mala-
ga e Sadiku, që rrezikon rënien 
dhe është në pozita të vështira, 
skuadra e Cikalleshit, falë edhe 
shtatlartit shqiptar, është në pozi-
ta pretendenteje për t’u ngjitur 
në elitë dhe vetë bomberi kuqezi 
identifikohet me sukseset e ekipit. 
Pra Cikalleshi është më efikas se 

Përfaqësuesja e Kosovës mund të 
pasurohet për ndeshjen që do ta zhvil-
lojë pas dy javësh me Maqedoninë e 
Veriut. “Dardanët” do ta zhvillojnë më 
26 mars njërën prej ndeshjeve më të 
rëndësishme në histori, e cila mund 
t’i afrojë ata edhe më shumë me Euro 
2020. E për këtë ndeshje, trajneri Ber-
nard Shalond ka gjasa që do të mund të 
llogarisë edhe në dy yje. Bëhet fjalë për 
Arbër Zenelin dhe Hekuran Kryeziu. 
Të dy futbollistët e rëndësishëm kishin 
pësuar lëndime të rënda dhe afatgjate 
vitin e kaluar. Mirëpo, ata janë duke e 

marrë veten dhe po shpresojnë të jenë 
të gatshëm dhe në formë për ndeshjet 
e fazës finale të Ligës së Kombeve. 
Menaxheri i Përfaqësueses, Bajram 
Shala, ka për gazetën kosovare online 
“Gazetës Express”, se dy mesfushorët 
kualitativë mund të jenë pjesë e “Darda-
nëve” për duelin e Shkupit. “Si Arbëri, 
ashtu edhe Hekurani, duke qenë se 
tashmë janë rikuperuar nga lëndimet 
e tyre, tash janë kandidatë, ashtu si 
edhe të gjithë futbollistët tjerë që janë 
kandidatë për Kombëtare. Kurse, në 
fund vendimin do ta marrë selektori, 

bazuar në nevojat e ekipit”, theksoi 
Shala. Të dy lojtarët i kanë zhvilluar 
nga disa minuta me ekipet përkatëse, 
Arbëri te Reimsi dhe Hekurani në 
Zurich, ndërsa shpresojnë të luajnë 
edhe në dy xhirot e ardhshme para 
angazhimit me Kosovën, për të pasur 
sadopak vazhdimësi dhe më shumë 
minuta në këmbët e tyre. Verdheka-
ltrit do të luajnë në gjysmëfinale me 
Maqedoninë e Veriut më 26 mars në 
Shkup pa praninë e shkuesve. Ndërsa, 
në finalen eventuale do të takohen me 
Gjeorgjinë ose Bjellorusinë më 31 mars.

Liga e Kombeve/ Kosovës i kthehen dy 
titullarë për duelin ndaj maqedonasve

Një shkodran 
motivon Luftëtarin 

për garë me dinjitet

Kumbulla e Rrahmani 
karantinohen, u infektohet 

shoku i skuadrës

Ndërron jetë ish-futbollisti 
i Dinamos dhe ish-gjyqtari 

Namik Jareci

MESFUSHORI

FATKEQËSIA

Sadiku në këto momente dhe kjo 
nuk ka qëndruar jashtë vëmendjes 
së trajnerit Edi Reja, që me siguri 
do ta ketë në fokusin e tij për 
ndeshjet e ardhshme eliminatore, 
bazuar sigurisht në performancën 
e mirë dhe minutazhin e plotë që 
ai ka me skuadrën turke.
Sulmuesit e tjerë presin shansin

Nuk është vetëm Cikalleshi 
dhe Sadiku që duan prioritet në 
fazën ofensive të skemave taktike 
të trajnerit Edi Reja. Mësohet 
se edhe Bekim Balaj e kërkon 
këtë shans, nisur nga niveli i 
kampionatit ku aktivizohet, pasi 
ai është pjesë e Shturm Grazit 
në Bundesligën e Austrisë. Edhe 
Balaj pati start të mirë, por javët 
e fundit ka një ngërç. Gjithsesi, 
forca fizike dhe loja e mirë në 
ajër mund ta ndihmojë atë të jetë 
pjesë e skemave të Rejës në shumë 
ndeshje, kështu që shkodrani e ka 
një shans. Më pas vijnë sulmuesit 
e rinj, kryesisht ata që vijnë nga 
ekipet kombëtare të moshave dhe 
vëmendja gjatë ditëve të fundi ka 
qenë tek Armando Broja, futbol-
list që ka nisur të aktivizohet me 
skuadrën e parë të Çelsit. Është 
futbollist me të ardhme dhe me 
siguri që trajneri Reja do ta ketë 
në fokusin e tij për eliminatoret 
e ardhshme. Myrto Uzuni është 
gjithashtu një potencial i mirë i 
sulmit nga krahët, prandaj ai merr 
përparësi dhe loja e mirë e me 
gola të shumtë tek Lokomotiva e 
Zagrebit e ndihmojnë atë të jetë në 
qendër të vëmendjes së trajnerit të 
Kombëtares. 

Dje ndërroi jetë Namik Jareci, 
ish-gjyqtar i spikatur në Shqipëri 
dhe në nivel ndërkombëtar, por edhe 
ish-sportist i spikatur te Dinamo, por 
edhe në ekipin tonë kombëtar dekada 
më parë. Namik Jareci ka gjykuar 
edhe ndeshje të rëndësishme jashtë 
Shqipërisë, si një nga gjyqtarët më të 
suksesshëm të asaj kohe, teksa i përket 
një familje futbolldashëse. Djali i tij, 
Sokol Jareci, është gjithashtu gjyqtar 
dhe punon me sektorin e arbitrave në 
FSHF. Pra familja Jareci ka nxjerrë 
gjyqtarë futbollit të nivelit më të lartë. 
Lajmin e ndarjes nga jeta të Namik 
Jarecit e përcolli në rrjetet sociale 
pikërisht djali i tij, gjyqtari Sokol Jareci. 

Është konfirmuar para pak minu-
tave rasti i dytë i infektuar me COV-
ID-19 mes futbollistëve të Serisë A. 
Bëhet fjalë për sulmuesin e Sampdo-
rias, Manolo Gabiadini, i cili tashmë 
ashtu sikurse skuadra doriane, është 
vetizoluar. Futbollisti për fat është në 
gjendje të stabilizuar edhe pse kaloi 
ethe të forta. Ndërkohë, hera e fundit që 
Gabiadini zbriti në fushë ishte më tetë 
mars dhe e bëri në sfidën ndaj Veronës, 
ekip ku bëjnë pjesë edhe dy shqiptarët, 
Marash Kumbulla e Amir Rrahmani. 
Kështu, para pak çastesh ka reaguar 
edhe klubi veronez nëpërmjet një 
komunikate në rrjetet sociale, ku thek-
sojnë se tashmë do të merren të gjithë 
masat e sigurisë për të mos shpërndarë 
virusin, duke u futur në karantinë.

Ai e nisi si një lojtar i zakonshëm, madje 
pa marrë mbështetje të madhe apo ndonjë 
vëmendje mediatike, por vit pas viti ngjiti 
shkallët e karrierës së tij e tani është futbollist 
që ndodhet në top-4 të Serisë A italiane dhe 
me ekipin e tij, Atalantën, kuan në çerekfinale 
të Champions League. Sampdoria, Bolonja, 
Torino, Napoli, Roma, Krotone, Inter, Verona, 
Fiorentina, Kagliari, Lacio, Juventus, Sasuolo, 
Atalanta. 14 ndeshje, 14 humbje. Para barazim-
it kundër Milanit, me golin e Brinjoli. Nga këto 
14 humbje të ecurisë jashtëzakonisht negative 
të Benevento, në pjesën e parë të sezonit 2017-
2018, Berat Gjimshiti përjetoi 6 prej tyre në 
formacion. Tashmë, pak më shumë se dy vite 

më vonë, Gjimshiti është titullar i një skuadre 
që ëndërron gjysmëfinalen e Champions-it. 
Shqiptari është titullar i një skuadre si Ata-
lanta, e aftë të befasojë tërë Europën. Herë 
në të djathtë dhe herë në qendër të mbrojtjes 
me tre të bergamaskëve është ai, shqiptari me 
pasaportë zvicerane. Sepse Toloi është akoma 
jashtë për shkak të dëmtimit, natyrisht, por 
edhe sepse Gjimshiti ka treguar se e meriton 
një vend në skuadrën e Gasperini. Mbrojtësi 
kuqezi ishte në fushë në 90 minutat e mbrëmjes 
historike kundër Valencia, prej nga Atalanta 
u kualifikua në elitën e tetë më të mirëve në 
Europë. Dhe bëri mjaft mirë, përkundër tre 
golave të pësuar, plotësisht të parëndësishëm 

për kualifikimin. Për më tepër, Gjimshiti e 
kishte bërë të qartë sezonin e kaluar se ishte 
një mbrojtës jashtëzakonisht i besueshëm. 
Me qetësi, pa pretenduar emrin e madh, ai 
kishte luajtur 24 ndeshje në kampionat, qoftë 
si titullar, qoftë si zëvendësues. Jo pak. Sapo 
ishte kthyer nga huazimi i tij te Benevento. Një 
vit pozitiv për të, për herë të parë i aktivizuar 
vazhdimisht në Serie A. Pas ecejakeve në Serie 
B, gjithçka ka ndryshuar për shqiptarin, që e 
sheh veten në çerekfinale të Ligës së Kampi-
onëve. Këto ditë, futbolli italian është ndalur 
nga “Coronavirus”, por ngritja e Beratit vazh-
don. Dhe tani ëndrra e tij ka një emër të qartë 
dhe të saktë: Champions!

Mbrojtësi/ Gjimshiti, nga lojtar pa skuadër në çerekfinale të Champions
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Ben Affleck dhe Ana de Armas 
s'e fshehin më dashurinë e tyre

Fundjavën që lamë pas, Ben Affleck dhe 
Ana de Armas, u larguan për në Kosta Rika 
ku po shijojnë pushimet së bashku. Të dy nuk 
mund të kishin shikuar më nga afër pasi shi-
juan një shëtitje zbathur në rërë ditën e martë 
me aktoren e ‘Bond’, e cila u shfaq e mbështe-
tur në yllin e Hollywoodit ndërsa ia vendosi 
krahun rreth belit. Ben dhe Ana u takuan në 
serinë “Deep Water” me regji nga Adrian Lyne, 
i cili sipas IMDb, Ben shfaqet si një burrë i 
bërë mirë që lejon gruan e tij (Ana) të ketë 

afera për të shmangur divorcin. Sidoqoftë, kur 
të dashurit e saj fillojnë të zhduken në mënyrë 
misterioze, ai bëhet dyshuesi kryesor. Filmi u 
xhirua në “New Orleans” dhe pritet të vijë në 
kinema këtë nëntor. Thashethemet për ro-
mancën e tyre filluan kur Ben dhe Ana shijuan 
një udhëtim në Havana, Kubë, javën e kaluar. 
Çifti dukeshin shumë afër njëri-tjetrit, gjersa 
kaluan kohë në vendlindjen e Anas dhe për 
fat të mirë pozuan me fansat të cilët më pas i 
ndanë imazhet në rrjetet sociale.
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Dua Lipa me mesazh 
sensibilizues për 

coronavirusin
Coronavirusi është shpallur 

zyrtarisht një pandemi globale nga 
Organizata Botërore e Shëndetit, 
dy muaj e gjysmë pas fillimit të 
përhapjes. Deri më tani janë kon-
firmuar 125 mijë raste në të gjithë 
botën, gjersa 4,500 kanë ndër-
ruar jetë. Së fundmi, këngëtarja 
shqiptare me famë botërore, Dua 
Lipa e shqetësuar për një grup 
njerëzish më të ndjeshëm, mori 
rrjetin social, Instagram, për të 
shpërndarë një mesazh sensibili-
zues. Ajo kërkon që në këto kohë, 
të mos jemi diskriminues ndaj 
refugjatëve. “Coronavirusi nuk 
diskriminon dhe nuk duhet as ne. 
Refugjatët janë disa prej personave 
më të prekshëm në planet, shpesh 
jetojnë në vende me turma me 
shërbime të limituara të shëndetit. 
Kur ngritet paniku, të gjithë njerëzit 
janë në lëvizje, përfshirë refugjatët 
mund të jenë veçanërisht një tar-
get”, tha ajo.

1-Moçal, mbrapsht 2- Mbishkrim në varr 3- Ato duhen të 
ulen e të bisedojnë 4- Nuk i tregohen ato babait 5- Lloj peshku i 
madh grabitqar që rron në ujërat e ngrohta 6- Irvin, ish futbollist 
i Mançesterit në inic 7- Ish aktorja Çela 8- Drama “ ... e Kremlinit” 
9- Shehit, përgjysmë 10- Presli, këngëtar rroku në inic 11- Bujk, 
i shquar 13- Ka për kryeqytet Estonia 14- Është fshat i Elbasanit 
15- Njëri hidrocentral 16- Ish futbollisti gjerman Rudi ... 18- Plikot 
19- Shtet në Gadishullin Arabik me kryeqytet DOHA 20- Ai drejton 
një makinë të formula Uno 22- Diskutim i ndërsjelltë, shkëmbim 
fjalësh 23- Vend i pa zënë 25- Magazinë e madhe drithi , hangar 26- 
Ish futbollisti turk Shukur 27- Njëlloj si provim 28- Këngëtarja me 
ngjyrë Terner 29- Zefi i humorit 30- një numër 32- Sinjal i koduar 
për ndërhyrje emergjente 33- Automjetet e transportit ndërkombëtar 
34- Kompozitori Kongoli në inic 35- Zyber Alluni.

 1- Pikëpamje se gjoja e kuptoj mendimin e ndjenjat e dikujt në 
largësi, aftësia për të parashikuar atë që do të ndodhë 7- Një opera 
me katër akte nga kompozitori italian Xhakomo Puçini 12- Vjershë 
lirike popullore për heronjt legjendarë pa të fundit 13- Fill i hollë prej 
pambuku 14- Një ekip futbolli italian 15- Drejtimet 16- Notë muzikore 
17- Nofkë që i vihet dikujt për të lavdëruar apo për ta sharë 19- Irritim 
i zorrës së trashë 20- Është lidhëse 21- Vlerëson floririn 22- Një perime 
bishtaje 23- Shtëpi banimi e ulët me oborr dhe bahçe 24- Djall, shejtan 
26- Nevojtore, banjo, tualet 27- Së bashku 28- Gjigand 29- Bie në ujdi, 
pranon 31- Telman, ish Kryetari i partisë Komuniste në Gjermani në vitet 
1930 në inic 32- Predhë luftarake që vepron edhe në ujë 33- Njëlloj si 
kapriçot 34- Janë edhe ato të privatizimit 35- Zinedin ... trajner i Realit 
të Madritit 36- Shtet në SBA 37- Masë mbrojtëse për të parandaluar 
përhapjen e sëmundjeve epidemike, izolim.

Hoteli 
Një burrë kryen regjistrimin 

në hotelin ku mbërrin.
Kur hyn në dhomë shikon një 

kompjuter në tavolinë dhe vendos 
t'i shkruajë një e-mail të shoqes. 
Por pa e vënë re e dërgon në një 
adresë të gabuar...

Në këtë kohë, në një vend 
tjetër, një grua sapo është kthyer 
nga ceremonia mortore e të shoqit 
dhe shikon e-mailin në kompjuter. 
Mendon se e-maili i ka ardhur nga 
shoqet dhe pasi e lexon i bien të 
fikët.

E ëma, e cila futet në dhomën 
e saj, shikon vajzën e saj përtokë 
dhe vë re mesazhin në ekran:

Për: Gruan time të dashur
Lënda: Sapo mbërrita
Data: 28 Shkurt 2006
Jam i sigurt që po habitesh 

që po merr të reja prej meje. Këtu 
kemi kompjuter dhe mund t'i 
dërgojmë e-mail njerëzve të cilët 
i duam. Këtu sapo mbërrita dhe 
bëra regjistrimin. Këtu çdo gjë 
është përgatitur duke patur para-
sysh që ti do vish nesër. Mezi po 
pres të takohem me ty. Shpresoj 
të kalosh një udhëtim pa prob-
leme si unë.
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20 shkurt-20 mars22 nëntor-21dhjetor 22 dhjetor-21 janar 22 janar-19 shkurt23 tetor-21 nëntor
Nëse jeni në një lidhje do 

keni disa mosmarrëveshje të 
vogla me partnerin tuaj sot. 
Beqarët do kenë një jetë mjaft 
aktive dhe do mund të kenë 
njohje të njëpasnjëshme.

23 shtator-22 tetor

Ditë pozitive kjo e sotmja 
për të dashuruarit. Në shumë 
momente do ndiheni mirë. 
Beqarët do kenë një ditë goxha 
të animuar dhe të mbushur me 
takime impresionuese.

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

Peshorja Akrepi Shigjetari Bricjapi Ujori Peshqit 

Gaforrja Luani Virgjëresha

Sot do jeni shumë lozon-
jarë dhe të dashur me partner-
in tuaj. Ju do ja mbushni atij 
plotësisht mendjen se jetesa 
pranë jush është me të vërtetë 
një mrekulli.

Çdo gjë ka për të ecur më 
së miri në jetën në çift. Beqarët 
nuk do kenë aspak dëshirë ta 
humbasin lirinë e tyre dhe do 
mundohen të shmangin çdo 
person që do i ftoje për të dalë.

Sot më në fund do arrini 
të zgjidhni disa nga prob-
lemet më të mëdha të jetës 
tuaj në çift. Beqarët ka shumë 
mundësi ta gjejnë shpirtin e 
tyre binjak.

Demi 

Marsi do ju bëjë të qeshni 
dhe të ndiheni përherë morë 
gjatë kësaj dite. Beqarët do 
jenë më sensualë falë ndikimit 
të Jupiterit dhe do kenë disa 
takime euforike.

21 mars-20 prill

HOROSKOPI HOROSKOPI HOROSKOPI HOROSKOPI HOROSKOPI HOROSKOPI HOROSKOPI HOROSKOPI HOROSKOPI 

Perspektivat për sektorin 
e dashurisë së çifteve do jenë 
shumë të mira sot. Çdo gjë do ecë 
shumë mirë me partnerin dhe 
do merrni vesh për gjithçka me 
të. Beqarët do joshin me pasion.

Klima e trazuar do mbizo-
tërojë gjatë gjithë kësaj dite në 
jetën tuaj në çift gjatë kësaj dite 
kështu që herë pas herë nuk do 
mungojnë as debatet. Princi i 
kaltër do shfaqet papritmas.

Vertikal 

HOROSKOPI HOROSKOPI HOROSKOPI HOROSKOPI HOROSKOPI HOROSKOPI HOROSKOPI HOROSKOPI HOROSKOPI HOROSKOPI HOROSKOPI

22 qershor-22 korrik21 prill-21 maj
Ju të dashuruarit do futeni 

në një periudhë më të qetë. Zem-
ra do ndihet shumë mirë dhe do 
i shpresë akoma më tepër ndjen-
jat. Për beqarët do favorizohen 
pafund njohjet e reja.

Vjen Super Mario, Nintendo 
po bashkëpunon me Lego

Dita e sotme nuk do jetë 
aq e qëndrueshme sa ju do 
të donit, megjithatë probleme 
serioze nuk do keni. Bëjini sytë 
katër në çdo moment dhe jepi-
ni rëndësinë e duhur partnerit.

Horizontal  

Sot do jetë një ditë shumë 
e ekuilibruar për gjithë ju të 
dashuruarit. Do jeni shumë të 
logjikshëm e të kuptueshëm. 
Edhe ata që kanë pasur zënka 
më parë do ndihen më të qetë.

Do ndiheni mirë pranë 
partnerit tuaj sot kështu që 
mund të ndiheni gati edhe për 
të filluar projekte interesante 
së bashku. Këto të fundit do 
ju bashkojnë edhe më shumë.

Lego dhe Nintendo po bashkëpuno-
jnë duke shfrytëzuar eksperiencat e tare, 
për të ndërtuar nëpërmjet kubeve një set 
unik, që përmban disa nga personazhet, 
krijesat dhe tiparet më ikonë nga uni-
versi Super Marios. Sikur në video-lojës 
klasike, seti i blloqeve Lego është i ra-
dhitur në atë formë, derisa personazhet 
e lojës kalojnë në mënyrë interaktive 
nëpër të, transmeton Telegrafi. Në këtë 
lojë, përdoruesit do të ndërtojnë vet setin 
apo setet ku do të lëvizin, përfshirë edhe 
pjesët e ngritura, gropat, kanalet si dhe 
flamurin për fund. Deri më tani, nuk ka 
të dhëna nëse lojtarët duhet ta kalojnë 
Marion nëpër shteg dhe të mbledhë 
monedhat e arit, apo do të realizohet 
edhe në ndonjë formë tjetër.

Përgjigjet e fjalëkryqit

Fjalëkryq i shifruar

Qindra majmunë të uritur 
terrorizojnë qytetin tajlandez

 1-  Mjetet e makijazhit 5- Qytet në Ita-
li ku zhvillohen fgarat e Formula Uno 9- I 
përzgjedhur i një grupi apo lista 11- Letër 
në format të madh 14- Butka shkrimtar 
në inic 15- ... kafe 17- Kumbarë 18- Ak-
tori amerikan Riçard ... 19- Ish futbollisti 
i Tiranës Bedri ..., pa fund 21- Diana 
shkrimtare 22- Njeri mospërfillës e për-
buzës 23- I fortë, i qëndrueshëm 24- Gjika 
e skenës 25- Ka qenë 26- Lojë në fushën 
e shahut 27- Hyrja në thellësi 32- “Bel ...”, 
një roman nga Mopasan 34- Ish futbollisti 
talent Shaban ... 36- Ka edhe një forum 
të tillë ... 38- Çmimi i caktuar i një malli 
që del në shitje 40- Dashuri e pastër dhe 
e sinqertë 42- Flloko i skenës 43- Shok 
i ngushtë dhe i sinqertë 44- “ Mister ...” 
nofkë e humorit anglez Rojan Atkinson 
46- Stacioni ndërplanetar rus në hapësirë 
47- Organizatë   Sioniste 48- Ceremoni 
martesore 50- Flori 51- Fshat në Tepelenë 
53- Motrat e babait ose nënës 54- Janë 
bimë pa rrënjë që rriten në ujë.

1- Shfarosja e plotë e një popullsie 
2- Instituti i fizkulturës 3- Krahinë në veri 
4- Shkencëtari rus për trurin Pavllov 5- Një 
shtet që është gjiton me Irakun 6- Ai i mirë 
në ditë të vështirë, i pashquar 7- Organizatë 
Terroriste 8- Vajzë e padjallëzuar 10- Bën 
pjesë në arsenalin e armëve të rënda por me 
grykë të shkurtër  12- Mësim në shkollat e 
larta të drejtuar nga pedagogu 14- Qytet në 
juglindje të vendit në lindje të luginës së De-
vollit 16- Uragani që tronditi Azinë juglindore 
18- Ish futbollisti holandez Rudi ... 20- Repart 
Industrial 21- Sapo fillon çoroditja 28- Njeri 
që ndjek një vijë të përcaktuar sipas një 
botëkuptimi në një fushë të veprimtarisë 29- 
Njeri mospërfillës dhe i ngushtë 30- Ka edhe 
një të tillë frymëzimi 31- Karavidhet 33- Në 
mes 35- është shkenca që studion ndërtimin 
e formën e lëngjeve 37- Objekt lokal 39- Ag-
jensi Telegrafike 41- Dërgova 44- Kaull, kusht 
45- Behari që na bën të qeshim 48- E bukura 
e Butrintit 49- Terren i thyer 51- Qeveria e 
Tajlandës 52- Teatri i Gramshit

Qindra majmunë të egër në Tailandë 
kanë dalë në qytete dhe janë filmuar duke 
luftuar për një banane të vetme teksa epi-
demia e koronavirusit ka larguar turistët e 
shumtë që normalisht u jepnin atyre ushqim. 
Pamjet e frikshëm nga qyteti i Lopburi trego-
jnë kafshët e egra që përplasen e sulmojnë 
njëri-tjetrin. Grupet e tyre të mëdha bllokojnë 
rrugët dhe sulmojnë majmunët që kanë 
gjetur copa ushqimi, aq sa dhe vendasit janë 
shokuar nga sjellja e tyre. Rezidenti Sasaluk 
Rattanachai, i cili filmoi skenën tha: “Duke-
shin më shumë si qen të egër sesa majmunë. 
U bënë si të çmendur për një copë ushqim .. 
duhet të kenë qenë shumë, shumë të uritur”. 
Bota e egër e Tailandës është tërheqësja krye-
sore e rreth 35 milionë turistëve në vend që 
përbëjnë 20 për qind të ekonomisë së vendit. 
Por epidemia globale e koronavirusit ka 
shkaktuar rënie drastike të numrave.
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Adriatik BALLA

Futbolli europian është 
futur në karantinë në 
shumë vende, teksa 
aktivitete të ndrys-

hme janë ndërprerë e madhe 
shumë skuadra janë vetizolu-
ar, ndërsa qeveria europiane 
e futbollit (UEFA) ende nuk 
ka një vendim të prerë për 
të ndërprerë ose jo aktivi-
tetet e saj madhore sikurse 
janë Champions dhe Europa 
League. Në fakt, referuar 
edhe medieve sportive euro-
piane, UEFA ka shpërndarë 
një komunikatë në të cilën 
lajmëron se nuk do të pezu-
llojë Champions Ligë dhe 
Europa Ligë dhe se do të 
shtyjë çdo vendim të tillë 
deri më 17 mars kur UEFA 
do të takojë përfaqësuesit e 
Federatave për të diskutuar 
emergjencën e krijuar dhe 
për të gjetur zgjidhjet. Në 
diskutim do të jetë edhe 
EURO 2020. Kjo lexohet për 
më shumë në komunikatën 
për shtyp: “Në dritën e zh-
villimeve të vazhdueshme 
në përhapjen e COVID-19 
në Evropë dhe të analizave 
të shumta të Organizatës 
Botërore të Shëndetit, UEFA 

Ambicia/ Napoli “peshkon” 
tek Milani, Ibra në fokusin 

e merkatos së verës

VLERËSIMI Atletiko mundi Liverpulin 3:2 pas 
kohës shtesë në ndeshjen kthyese të 
1/8 të finales së Ligës së Kampionëve 
në “Anfield”, të mërkurën, duke e 
eliminuar kështu kampionin në fuqi 
të Evropës nga gara. Goli i shënuar 
nga Xheorxhino Vijnaldum në pjesën 
e parë të ndeshjes bëri që fituesi të 
vendoset në kohën shtesë. Roberto 
Firmino e dyfishoi epërsinë e an-
glezëve vetëm katër minuta pasi filloi 
koha shtesë, që bëri që tifozët vendas 
ta festojnë atë gol si fitore. Megjithatë, 

festa s’u zgjati shumë pasi që Atletiko 
Madridi e përmbysi rezultatin falë 
dy golave të shënuara nga Markos 
Llorente dhe një gol të shënuar afër 
fundit nga Alvaro Morata, për ta fituar 
përballjen me rezultat të përgjithshëm 
4:2. Adrian e kishte bërë gabimin 
e madh që çoi deri te goli i parë i 
Llorentes. E në anën tjetër, Oblaku i 
Atletiko Madridit ishte mbresëlënës 
dhe i rezistoi shumicës së sulmeve nga 
gjiganti anglez. “Ne e kemi një portier 
që, pa asnjë dyshim, është më i mirë në 

botë. Kam qenë duke e thënë këtë gjë 
që një kohë të gjatë. Është njëjtë, sikur 
që Barcelona e ka Mesin. Ai vendos 
ndeshje me aftësinë e tij për të nisur 
aksione të sulmit. Oblak i zgjidh prob-
lemet me pritjet e tij”, tha Simeone, pas 
ndeshjes. Më pas Simeone lavdëron 
ekipin e tij. “Jam shumë i lumtur për 
skuadrën dhe klubin. Ishte një ndeshje 
historike kundër një kundërshtari 
të jashtëzakonshëm me intensitet të 
madh dhe në një stadium të bukur”, 
shtoi Simeone

SITUATA SULMUESI POS CHAMPIONS

Ikardi në fokusin e shumë 
klubeve, Interi do 85 mln euro

Pas lajmit se basketbol-
listi i Real Madrid rezultoi 
pozitiv me Koronavirus, u 
vendos që edhe ekipi i fut-
bollit të futej në karantinë si 
masë sigurie. Pas këtij ven-
dimi dhe frikës së përhapjes 
së virusit, La Liga vendosi të 
pezulloi kampionatin për një 
periudhë dyjavore. Kështu, 
tashmë pas Italisë, Zvicrës, 
Rumanisë edhe Spanja i 
bashkohet fushatës për të 
parandaluar infektimin. Sit-
uata sa vjen dhe bëhet më 
serioze, ndaj nëse nuk mer-
ren masat e duhura atëherë 
rreziku është tejet i lartë. 
Ndaj, La Liga nuk mund të 

Merkato e verës duket se 
do të kthejë në Itali sulmues-
in argjentinas Mauro Ikardi. 
Kjo pasi lojtari është i pakën-
aqur në Paris. Pranohet nga 
të gjitha mediat sportive ital-
iane dhe më gjerë se Mauro 
Ikardi po kërkon të kthehet 
në Itali, por lajmin më të 
besueshëm e jep “Gazzetta 
dello Sport”, ndërsa Juven-
tusi po duket destinacion i 
mundshëm i tij. Raportohet 
se drejtori sportiv Fabio 
Paratiçi ka qenë në kontakt 
me agjenten e Ikardit, Uanda 
Nara, për të biseduar për një 
transferim të mundshëm. In-
teri kërkon 85 milionë euro 

Njëra ndër momentet ven-
dimtare të ndeshjes PSG-Boru-
sia e Dortmundit, ishte edhe 
ndëshkimi me karton të kuq i 
Emre Xhan, për një ndërhyrje 
dhe gjest antisportiv me Ne-
jmarin. Drejtori i Dortmun-
dit, Mikael Zork, e komentoi 
incidentin pas përfundimit të 
ndeshjes dhe s’ishin të kënaqur 
aspak me vendimin e gjyqtarit. 
“Mendoj se kartoni i kuq ishte 
shumë i ashpër. Emre Xhan iu 
kundërpërgjigj atij dhe ne të 
gjithë e dimë se Nejmari është 
një aktor i mirë, ai e dëshmoi 
këtë gjë edhe sot”, tha Zork. 
Me këtë qëndrim u pajtua edhe 
trajneri Favre.  “Ndëshkimi 

mos zbatonte protokollin në 
rastin e COVID-19. Ndërkaq, 
pritet që në vijim ky vendim të 
zgjerohet edhe në kampionate 
të tjerë europiane.

ishte shumë i ashpër. Xhan bëri 
vetëm një gabim të vogël dhe 
Nejmari e ekzagjeroi situatën. 
Ndëshkimi ishte i ashpër dhe 
qesharak”, tha ai.

ka ftuar sot përfaqësuesit 
e 55 Federatave anëtare të 
saj, së bashku me këshillin 
administrativ të Shoqatës 
Evropiane të Klubeve dhe 
të Europa Ligë dhe një për-
faqësues të FIFPro për të 
marrë pjesë në mbledhjet me 
videokonferencë të martën e 
17 marsit për të diskutuar për 
përgjigjen e futbollit evropian 
ndaj shpërthimit”. Italianët 
përshëndesin vendimin e 
UEFA-s, një vendim që duket 
se u shkon për shtat klubeve 
italiane të futbollit, të cilat 
janë prekur ditët e fundit me 
anëtarë të tyre nga virusi i 

UEFA e paqartë, të martën merret 
vendimi për Champions dhe Europa League

tmerrshëm kinez. Dhe në 
fakt situatën e përshkruan 
më bukur gazeta e njohur 
spanjolle, “Marka”, e cila ka 
radhitur faktet që ndikuan 
në vendimmarrjen e UEFA-s. 
Pas lajmit të djeshëm të pozi-
tivitetit me Koronavirus të 
mbrojtësit të Juves, Rugani, 
dhe futjes në karantinë të 
skuadrës bardhezi dhe të 
Interit, sot ka ardhur ai i ndal-
imit të Real Madrid, i detyru-
ar të izolohet pasi një lojtar i 
basketbollit ishte i infektuar. 
Prandaj UEFA nuk ka zg-
jidhje tjetër, përveç marrjes 
së këtij vendimi. Pritet në 

UEFA caktoi të martën si datë për të marrë një vendim për zhvillimin ose jo të 
garave të saj. Shtyhen ndeshjet Juventus-Lion dhe Mançester Siti-Real Madrid

për të shitur Ikardin. Ikardi 
aktualisht është i huazuar te 
Paris San Zhermen, ndërsa 
klubi francez ka opsionin për 
të blerë atë.

Mbyllet La Liga, shkak infektimi 
i lojtarëve të Realit të Madridit

Simeone: Oblak 
është “Mesi” 
i portierëve, falë 
tij u kualifikuam

Kur Italia është e përqen-
druar te lufta ndaj Koronavirusit, 
i cili vazhdon të përhapë panik, 
Napoli gjen kohën të mendojë 
për merkaton verore. Kampi-
onati është i pezulluar ndaj të 
kaltrit mesa duket po hartojnë 
mundësitë që do të kërkojnë 
të shfrytëzojnë në merkato. 
Kështu, sipas mediave italiane të 
kaltrit kanë vënë nën shënjestër 
dy futbollistë të Milanit. Bëhet 
fjalë për Zlatan Ibrahimoviç 
dhe Xhakomo Bonaventura. 
Të dy lojtarët janë në pronësi të 

Raiolës, ndërsa po ashtu të dy 
pritet të dalin jashtë projektit 
nga trajneri Ranjik që me shumë 
mundësi do marrë në dorëzim 
skuadrën kuqezi në fund të 
sezonit. Në këtë formë, Napoli 
kërkon të përfitojë nga situata, 
teksa Ibrahimoviç e kërkoi 
edhe në janar por suedezi ven-
dosi të mos tradhtonte Milanin. 
Marrëdhëniet e mira të klubit 
napolitan me Raiolën mund të 
ndihmojnë negociatat, ndërsa 
mbetet për t’u pritur si do shkojë 
situata në vazhdimësi.

LOJTARË të Milanit janë në fokusin e Napolit, por 
situata e lëvizjes do të varet nga qëndrimi i Milanit në 
fund të këtij sezoni e në përgatitjet për sezonin e ri.2

Drejtori i Dortmundit shigjeton 
Nejmar: “Aktor i mirë”

fakt konfirmimi zyrtar i një 
lajmi që duket tashmë i gjithi 
i pashmangshëm përtej re-
zistencës absurde të organit 
administrativ të futbollit ev-
ropian. Ndërkohë dy ndeshje 
konfirmohen të shtyra, dhe të 
dyja në Champions League, 
konkretisht Juventus-Lion 
dhe Mançester Siti-Real Ma-
drid, të programuara për t’u 
luajtur javën e ardhshme. Ar-
syeja, sikurse kuptohet, është 
pandemia e Koronavirusit. 
Ditën e sotme, një basket-
bollist i Realit të Madridit ka 
rezultuar pozitiv me virusin 
vdekjeprurës e për rrjedhojë, 
si masë paraprake, është futur 
në karantinë edhe skuadra e 
futbollit. Në pritje të vendimit 
të UEFA-s për t’i pezulluar 
kompeticionet e saj (do të 
merret të martën), Mançester 
Siti nuk ka hezituar dhe e ka 
zyrtarizuar shtyrjen e takimit 
me Real Madridin. Një tjetër 
ndeshje e anuluar është mi-
qësorja mes Holandës dhe 
Spanjës, që do të zhvillohej 
me 29 mars në “Johan Cruiyff 
Arena” të Amsterdamit. Ishte 
vetë Federata Spanjolle e 
Futbollit që njoftoi anulimin 
e këtij takimi nëpërmjet rr-
jeteve sociale.
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