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Dosja e CEZ në Gjykatën e Lartë,
Romeo Kara: Berisha-Meta duhet
të japin llogari, boll më me amnisti
si ajo e bllokut 700 mijë euro Faqe 5

Sali Berisha kërkon "varjen" e Hashim
Thaçit, Fatos Klosi: Deklaratat e tij
janë të turpshme, do të fshehë bëmat
kundër Kosovës, është peng i serbëve
Faqe 2-3

Edi Rama: Nuk mund të ketë
më izolim si në pranverë, plan
për rimbursim të ilaçeve të
Covid-19, ndihmë financiare
për familjet në nevojë
Kryeministri Edi Rama e ka përjashtuar një
izolim total si ai që ndodhi në pranverën e këtij viti, si
masë për të parandaluar përhapjen e koronavirusit.
Dje shefi i qeverisë ishte në studion e“Open”të Eni
Vasilit, ku hodhi poshtë pretendimet...
Faqe 7

Basha mohon akuzat: Nuk kam
lidhje me “Shtëpinë e Verdhë”,
s’kam qenë pjesë hetimit
për luftëtarët e UÇK, kaseta
me krimet në Krushë sajesë
Kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha u
është përgjigjur mbrëmjen e djeshme në emisionin
“Real Story” akuzave të kryeministrit Edi Rama
për rolin e tij në “Shtëpinë e Verdhë”, pas luftës
së Kosovës. Basha tha prerë se nuk ka lidhje me
“Shtëpinë eVerdhë”, duke shatuar...
Faqe 6

Edhe OBSH e pasigurt në luftën
kundër Covid-19, nuk premton
siguri me daljen e vaksinës,
rrëzon opozitën për testimet
Organizata Botërore e Shëndetësisë vijon të
jetë e pasigurt në luftën kundër Covid. Drejtori i
OBSH për Europën Dr. Hans Kluge, ishte dje në
Tiranë, ndërsa nuk ishte edhe aq optimist për sa i
takon asaj që na pret në muajt në vijim. Edhe pse
janë shtuar shpresat për daljen e vaksinës për
Covid-19, OBSH kërkon që të mos...
Faqe 10

PS zbardh detajet e komisionit parlamentar:
Do hedhim poshtë të gjitha pretendimet e
Dick Marty, Basha të distancohet nga Berisha

Pas skandalit me dhënien e shtetësive pa
hesap, Ilir Meta furtunë në Presidencë, largon
shefin e kabinetit dhe ish-kreun e SHISH
Presidenti Ilir Meta ka bërë dje një sërë
ndryshimesh në kabinetin e tij. Përmes një
deklarate shtypi, ai ka njoftuar se këshilltari i tij

për sigurinë, Bahri Shaqiri është larguar nga ky
post, ndërsa ndryshime ka pasur dhe në krye të
Kabinetit. “Presidenti i Republikës, Sh.T.Z. Ilir

Meta ka pranuar sot dorëheqjen e z. Bahri Shaqiri
nga detyra e Këshilltarit për Çështjet e Sigurisë
Kombëtare, për shkak të angazhimeve... Faqe 4

Byroja Kombëtare e Hetimit
zbardh listën, ja 55 emrat finalë
që pritet të marrin në dorë dosjet e
korrupsionit, në dhjetor gjithçka gati

Raporti i BERZH, korrupsioni
dhe informaliteti në Shqipëri në
rritje, bie eficenca e gjykatave
dhe përkeqësohet qeverisja

Zbardhet lista e kandidatëve për hetues të BKH të kualifikuar për në
fazën finale. Byroja Kombëtare e Hetimit shihet si organi thelbësor në
luftën kundër korrupsionit. Prokuroria Speciale është shumë... Faqe 8

Ekonomia shqiptare vazhdon të dominohet nga korrupsioni dhe informaliteti i lartë, prandaj dhe është prekur më shumë nga kriza e Covid-19.
Sipas një raporti të publikuar nga Banka Europiane për Zhvillim... Faqe 11

CMYK

Shoqata “Labëria”: Drejtësia
ndërkombëtare ka rënë
në gjunjë para krimeve
monstruoze të Beogradit,
liderët e UÇK luftuan për liri
Shoqata Atdhetare Kulturore “Labëria” “
Nderi i Kombit”, duke ndjekur me shqetësim
aktakuzat e ngritura shpifërisht nga qarqe serbofile, drejtuar Gjykatës Ndërkombëtare të Hagës,
ndaj drejtuesve dhe luftëtarëve të UÇK-së, shpreh
solidaritetin e saj me kauzën e drejtë...
Faqe 9
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KOMENT

ANALIZE

F. 16-17

Nga Luan SHTËPANI

Tringëllima e parasë
dhe kërcitja e prangave
Nga Ylli MEÇE

Po si mundet të ketë qetësi
ky popull, moj Europë
dhe ti Haga cipëplasur?
Nga Pirro PRIFTI

Përse duhen bërë falas
testimet e PCR COVID-19
dhe problemet në spitale
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Ish-pjesëtari i UÇK, Goxhaj: Basha nuk ka pasur tagër
ligjor për të ndërhyrë në dosje, e vetmja ishte Argita Berisha
Dritë mbi punën e UNMIK-ut në Kosovë, gjatë
përpilimit të dosjeve për veprimtarinë e UÇK-së
në Shqipëri ka hedhur edhe ish-pjesëtari i UÇKsë Dritan Goxhaj. Në një interviste të dhënë për
televizionin “Fax News”, ai dha më tepër detaje.
Goxhaj u shpreh se, lideri demokrat dhe Artan
Grubi kanë qenë dy personat përkthyes të UNMIK, ndërsa u shpreh se pas funksionit të tyre
kanë pasur edhe funksione të tjera.“Lulzim Basha
dhe Artan Grubi kanë qenë përkthyes në kuadër
të UNMIK-ut, në fillim pranë zyrës së Hagës për

krimet e luftës në Kosovë, pastaj kanë kaluar në
funksione të tjera përsëri në rolin e përkthyesit
ose të rolit të këshilltarit juridik në UNMIK”, u
shpreh ai. Po ashtu Goxhaj theksoi se dosjet janë
firmosur vetëm nga Artan Grubi ndërsa lideri
demokrat Lulzim Basha gjatë kësaj periudhe ka
qenë përkthyes në UNMIK, si shumë përkthyes të
tjerë shqiptarë, por emri i tij nuk figuron zyrtarisht
në firmosjen e dosjeve.“Në dosje ekziston vetëm
emri i Artan Grubit si përkthyes zyrtar i kësaj dosje, sepse ai ka qenë dhe personi që ka shoqëruar

grupin hetimor prej 12 ekspertësh, të përcaktuar
nga Gjykata e Hagës, në bazë të raportit të Dick
Martyt të votuar nga Këshilli i Europës për të bërë
hetime në Republikën e Shqipërisë”, tha ai. Sipas
Dritan Goxhaj, grupi i personave që kanë ardhur
për të bërë hetime në Shqipëri janë shoqëruar
nga Grubi. “Kur kanë ardhur për të bërë hetime
në Shqipëri janë shoqëruar nga Artan Grubi, i cili
aktualisht është zëvendëskryeministër i Maqedonisë”, u shpreh ai. Ndër të tjera ai u shpreh se ka
pasur edhe të tjerë shqiptarë që kanë marrë pjesë

në atë dosje, ndërsa i vetmi shqiptar që mund të
ndërhynte juridikisht në dosje ishte Argita Berisha,
e cila mbante rolin e këshilltarit ligjor në UNMIK.
“Ka shqiptarë të tjerë që kanë marrë pjesë në këtë
dosje, por i vetmi shqiptar që ka pasur fuqinë juridike për të ndërhyrë në dosje është Argita Berisha.
Në rolin e këshilltarit ligjor vetëm ajo ka pasur të
drejtë të ndërhyjë në dosje. Roli i përkthyesve si
Artan Grubi dhe Lulzim Basha nuk kanë pasur
tagër ligjor për të ndërhyrë në dosje, por vetëm të
bëjnë përkthime”, u shpreh Goxhaj.

Balla: Vota e PD pro raportit, tradhti kombëtare

PS zbardh detajet e komisionit parlamentar:
Do hedhim poshtë të gjitha pretendimet e
Dick Marty, Basha të distancohet nga Berisha
Sidorela BRAÇJA

P

artia Socialiste e Shqipërisë
ka zbardhur dje detajet e
komisionit parlamentar që
pritet të ngrihet sa u përket
burgjeve të UÇK-së në veri të vendit.
Kreu i Grupit Parlamentar të PS,
Taulant Balla, në një konferencë
për shtyp u shpreh se është duke
u vlerësuar kuadri ligjor, ndërsa u
shpreh se qëllimi është të hidhen
poshtë gjithë pretendimet e Dick
Marty. “Ne jemi duke vlerësuar
kuadrin kushtetues dhe atë ligjor
në instrumentet që ka Kuvendi i
Shqipërisë, në funksion të një procesi
kuvendor në kuadër të një Komisioni
të Posaçëm për të verifikuar disa prej
çështjeve që lidhen me Shqipërinë
në raportin që ka bashkë-shoqëruar
rezolutën e Asamblesë Parlamentare
në Këshillin e Europës me hartues z.
Dick Marty. Në atë raport referohen
edhe ngjarje apo vepra penale, të
cilat sipas raportit kanë ndodhur
në Shqipëri. Pas atij momenti në
Shqipëri janë bërë verifikime nga
EULEX-i apo institucione të tjera,
të cilat kanë ushtruar aktivitetin e
tyre në Kosovë. Duhet të kujtojmë
se verifikime janë bërë edhe nga
institucionet hetimore shqiptare”,
u shpreh Balla. Ndër të tjera, kreu
i grupit parlamentar deklaroi se
do verifikohet çdo dëshmi, teksa u
shpreh i sigurt se nuk ka pasur kurrë
krime lufte. “Është në dinjitetin institucional të Kuvendit të Shqipërisë,
por edhe dinjitetin e Shqipërisë sonë
të përbashkët që në këtë kontekst të
gjitha këto gjetje të raportohen. Çdo
lloj dëshmie hedh poshtë dyshimet,
sepse prova nuk ka, që në Shqipëri,
Kukës, Has apo Mat të jenë kryer,
sikurse pretendohet, krime kundër
njerëzimit apo krime lufte. Shqipëria
është një shtet ligjor që ka detyrimin
të verifikojë çdo dëshmi. Pasi ta kemi
kolauduar të gjithë procesin juridik, Kuvendi do të shprehet dhe më
pas i takon Asamblesë Kombëtare
të Këshillit të Europës, që në vijim
të atij raporti dhe asaj rezolute, të
rivlerësojë vlerësimet që lidhen me
Shqipërinë”, u shpreh Balla. I pyetur
nëse ky komision është ngritur për
liderin demokrat, Balla u shpreh
se opozita s’duhet të kishte votuar
në atë raport, ndërsa thekson se

BALLA: ÇDOKUSH DO TË DALË PARA PËRGJEGJËSISË
Kreu i grupit parlamentar, Taulant Balla teksa është
pyetur mbi hetimet për Shtëpinë eVerdhë se nuk është në
aktakuzë, çfarë do të hetohet lidhur me këtë, Balla u shpreh
se duhet të pritet për të parë këtë, ndërsa theksoi se do
hidhet dritë mbi përgjegjësinë që ka pasur çdo njeri.“Prisni
dhe duroni. Kuvendi i Shqipërisë ka marrë një iniciativë të

Lulzim Basha dhe
Sali Berisha së pari
duhet të kërkojnë falje që kanë
votuar atë raport
monstruoz kundër
luftës çlirimtare
të Kosovës. Partia Demokratike e
Shqipërisë duhet të
mbajë një qëndrim...

“

kreu demokrat duhet të distancohet
nga ish-kryeministri Sali Berisha.
“Lulzim Basha dhe Sali Berisha së
pari duhet të kërkojnë falje që kanë
votuar atë raport monstruoz kundër
luftës çlirimtare të Kosovës. Partia
Demokratike e Shqipërisë duhet
të mbajë një qëndrim. Mendoj se
Lulzim Basha duhet të ndahet nga
Sali Berisha, të paktën për këtë
çështje, nëse ka këllqe ta bëjë.Vota e
Partisë Demokratike në Asamblenë
Parlamentare të Këshillit të Europës
Pro raportit të Dick Marty është
një tradhti e rëndë kombëtare”, u
shpreh ai.
Balla akuza ndaj Bashës
Gjatë fjalës së tij po ashtu Balla,
hodhi akuza mbi Partinë Demokratike duke thënë se ishte pro raportit
të Dick Marty në KiE, ndërsa vijoi më
tej duke akuzuar kreun demokrat se
ka qenë pjesë e zyrës së hetimeve.
“Partia Demokratike ka qenë pro
raportit që ka kërkuar hetimin. Sa
për hetimin, shqiptarët kurrë nuk
kanë kryer krime lufte, sepse kurrë

rëndësishme dhe të vonuar. Shpresoj që të gjejmë të gjithë
instrumentat e duhur parlamentarë për të hedhur dritë mbi
përgjegjësitë e çdokujt. Unë besoj e vlerësoj se ka mbetur
paksa atdhetarizëm brenda Partisë Demokratike, prandaj
duhet të kërkojnë falje për votën në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Europës”, u shpreh ai.

BALLA: PËRFUNDIMET E KOMISIONI
PARLAMENTAR NUK DO T’I SHKOJNË HAGËS
Gjatë konferencës për shtyp,
kreu i grupit parlamentar Taulant
Balla u shpreh se përfundimet e
Komisionit Parlamentar nuk do t’i
shkojnë Gjykatës së Hagës. Ndër
të tjera Balla u shpreh se Shtëpia
e Verdhë nuk ekziston. “Nuk është
ky objekti i Komisionit. Ne jemi
anëtarë të Asamblesë Parlamentare
të Këshillit të Europës. Pra, ne kemi
një delegacion të përbërë nga depunuk kemi kryer luftë pushtuese.
Edhe Kuvendi i Shqipërisë e ka
mbështetur hetimin. Ju kujtoj që në
vitin 2012 kemi votuar në Kuvendin e
Shqipërisë, për t’u dhënë mundësinë
këtyre institucioneve të vijnë të hetojnë. Që Lulzim Basha ka punuar
në zyrën e hetimeve të krimeve të
UÇK-së kjo nuk ka dyshim. Mund të
intervistoni vetë komandantët apo
ushtarakë të UÇK-së, të cilët mund
t’ua konfirmojnë. Ajo që po ju them
unë është se Partia Demokratike,

tetë të mazhorancës dhe opozitës
parlamentare. Pasi Komisioni të
ketë bërë këtë vlerësim, padyshim
që Shqipëria do t’i kërkojë Asamblesë Parlamentare të Këshillit të
Europës që të rivlerësojë atë që ka
thënë në vitin 2012. Nuk ka pasur
ndonjëherë Shtëpi të Verdhë, sepse
nuk ka pasur ndonjëherë klinikë
transplantesh në Fushë-Krujë apo
Mat”, u shpreh ai.
ndjesën ndaj UÇK-së dhe historisë
së luftës së UÇK-së, duhet ta kërkojë
tek pozicioni që ka mbajtur në marrëdhënie me raportin e z. Dick Marty.
Lulzim Basha ka plot elementë për
rolin që ka luajtur, të cilëve nuk u
kthen ende përgjigje. Ndër të tjera,
Balla foli edhe faktin se pse e ngriti
pikërisht tani këtë komision. “Duhet
ta kishim bërë prej shumë kohësh. Më
mirë vonë sesa kurrë, thotë populli
shqiptar. Ky është një proces që duhet
bërë dhe do të bëhet”, u shpreh ai.

Klosi reagon për
akuzat ndaj ishluftëtarëve të UÇK

Ish-kreu i SHISH, Fatos Klosi në
një intervistë ka folur mbi 10 akuzat
e ngritura ndaj ish- luftëtarëve të
UÇK duke u treguar i bindur se pas
këtyre qëndrojnë nxitës shqiptarë.
Për këtë bindje, Klosi jep argumente,
ndërsa tha se bëhen nga deklarime të
serbëve. "Mendoj që ka pasur nxitës
shqiptar, janë akuza dëshmitarësh.
Në një luftë ku nuk ka fron, ku nuk ka
dokumente, filmime, fakte që tregojnë
qartë, jam e sigurt që shumica e akuzave bëhen nga deklarime të serbëve,
por edhe të shqiptarëve, nga njerëz
që janë të pakënaqur, që kanë pasur
një fatkeqësisht, nga ata që politikisht
kanë pasur një krah tjetër, çlidhje ka
Jakub Krasniqi, se ka qenë zëdhënës.
Shqiptarë kur them, e kam fjalën për
ato të Kosovës", u shpreh Klosi. Lidhur
me vendimin e Gjykatës Speciale ndaj
HashimThaçit, Jakup Krasniqit, Kadri
Veselit dhe Rexhep Selimit sipas tij
nuk do të marrin dënim. "Besoj që jo,
s'do dënohen. Mendoj që është më
tepër për të dhënë një mesazh kjo
gjykatë, mesazh politikës kosovare,
të gjithëve”, u shpreh Klosi.

Ish-ambasadori holandez
kritika ndaj presidentit serb

Ish-ambasadori holandez në
Prishtinë, Robert Bosch kritikoi
ashpër presidentin aktual serb,
AleksandarVuçiç duke theksuar se
ka filluar t`i ngjajë diktatorit Azerbajxhanit. Reagimi i ambasadorit
erdhi pasi presidenti i SerbisëVuçiç
paralajmëroi se nëse nuk arrihet një
kompromis me Kosovën përmes
bisedimeve të ndërmjetësuara nga
BE, atëherë konflikti i ngrirë mund
të shpërthejë duke treguar llojin
e Karabakut midis Armenisë dhe
Azerbajxhanit. Ai thotë se Serbia ka
vuajtur mjaft nga tragjedia e Millosheviçit, për të cilën thotë se Vuçiç
dhe Daçiç janë bashkëpërgjegjës.
“Udhëheqësit serbë nuk kanë kufij!
Vuçiç fillon të ngjajë me diktatorin
e Azerbajxhanit me fjalë me siguri,
jo me vepra. Serbia ka vuajtur mjaft
nga tragjedia e Millosheviçit për të
cilënVuçiç është bashkëpërgjegjës”,
u shpreh Bosch.
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Dëshmitari i masakrës së Krushës: Kaseta nuk përfundoi atje ku
duhet, videon e masakrës e ka Basha, ja çfarë përmbanin filmimet
Pavarësisht se Gjykata Speciale në Hagë ka
ngritur akuza për krime lufte ndaj ish-krerëve të
Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, e vërteta është
krejt ndryshe të paktën në sytë e qytetarëve
shqiptarë dhe kosovarë, të cilët mendojnë se e
kundërta është e vërtetë, pasi është Serbia ajo
që ka kryer krime dhe gjenocid ndaj Kosovës.
Njëri që mendon kështu është edhe zoti Milaim
Bellanica. Ky i fundit është njëri nga dëshmitarët
që panë me sytë e tyre trajtimin çnjerëzor të
popullatës civile në Kosovë nga ushtria serbe në
Krushë të Madhe të Rahovecit. Por, ndryshe nga të

tjerët, Milaimi mori guximin që të gjironte ngjarjen
makabre me shpresën se në të ardhmen do të
përdoren kundër Serbisë. Gjatë marsit të‘99-ës, me
kamerën e tij arriti të xhirojë 30 viktima të djegura
e masakruara në pesë lokacione të ndryshme të
fshatit, po ashtu dëshmi të ushtarëve që tregonin
se synonin që në Krushë të Madhe të shkaktonin
500 viktima. Mirëpo, këto xhirime asnjëherë nuk
përfunduan aty ku duhet. Gjatë qëndrimit në
Kukës, një ekip i rrjetit televiziv britanik, BBC-së
kishin rënë në kontakt me të, ku kishin transmetuar vetëm 2 minuta nga xhirimet. Si rrjedhojë, atë

e kishte takuar Lulzim Basha, i cili i kishte kërkuar
materialin. Ndërkohë që dje gjatë një prononcimi
për“TCH”, zoti Bellanica tregoi se pas luftës është
takuar vetëm një herë me zotin Basha me qëllimin
e vetëm që t’i siguronte dëshmitë. “Ushtria serbe
ka pasur në plan më së paku të shkaktonte në
Krushë të Madhe mbi 500 viktima. Mirëpo nuk ja
arritën këtij qëllimi dhe si përfundim shkaktuan
diku tek 250 viktima. Këtu ky ndodhemi ne tani ka
filluar incizimi i parë, duke filmuar kufomat që la
pas ushtria serbe. Më pas këto xhirime mi kërkoi
Lulzim Basha, i cili mu prezantua në Kukës sikur

ishte punëtor i gjyqit të Hagës. Këto dëshmi ruhen
më mirë tek ne se askujt tjetër dhe ja dhashë me
mirëbesim. Ndërkohë pas luftës njëherë jam takuar
me Bashën, i cili më premtoi se do të më jepte
kastën, duke më thënë se nga ky moment as nuk
të njoh dhe as nuk më njeh”, u shpreh qytetari nga
Kosova, Milaim Bellanica. Kujtojmë që Krusha e
Madhe mbetet një ndër vendet ku forcat ushtarake
dhe paramilitare serbe kryen një prej masakrave
më të mëdha gjatë luftës. Në këtë masakër makabre
u vranë 243 persona, prej të cilëve 63 personave
ende nuk u janë gjetur trupat.

Petro Koçi: Tani rezultoi që Lulzim Basha ka qenë një ushtar i Dick Martyt

Berisha kërkon "varjen" e Hashim Thaçit, Fatos
Klosi: Deklaratat e tij të turpshme, do të fshehë
bëmat kundër Kosovës, është peng i serbëve
Rigels SELIMAN

T

eksa ish-krerët e Ushtrisë
Çlirimtare të Kosovës, Kadri
Veseli, Hashim Thaçi, Jakup
Krasniqi, Rexhep Selimi e
Sali Mustafa ndodhen në Dhomat e
Paraburgimit në Hagë, pasi akuzohen
nga Gjykata Speciale për krime lufte,
ish-kryeministri i Shqipërisë, Sali Berisha ka hedhur akuza të forta ndaj
ish-presidentit të Kosovës. Berisha,
në një intervistë për “RTV Dukagjini”
dy ditë më parë, u shpreh se Thaçi së
bashku me “padronin” e tij, Vuçiçin e
Edi Ramën bënë të pamundurën për
ta “ndarë” Kosovën. I prerë dhe i qartë
në ato që deklaronte, ish-kryeministri
Berisha theksoi se Hashim Thaçin nuk
e akuzon për vrasje, por shtoi se për
tradhti kombëtare do ta varte tre herë
në shtyllë bashkë me Edi Ramën. Sipas
tij,Thaçi ka bërë gjithçka për shkëmbim
territoresh me Serbinë. “Hashim Thaçi
bëri gjithçka për shkëmbim territoresh
me padronin e tij, Vuçiçin. Edi Rama
bëri gjithçka për ndarjen e copëtimin e
Kosovës. Së bashku me Baton Stanishiqin ndërtuan 3 viteve të fundit dhe bënë
një fushatë për zhbërjen e pavarësisë
dhe sovranitetit të Kosovës. Prandaj, në
qoftë se unë s’pranoj kurrë akuza ndaj
tij apo ndaj tyre për kanibalizëm siç ishte
formuluar akuza e Gjykatës Speciale,
absolutisht për aktet që i kanë kryer
ndaj Kosovës do t’i varja të 3 në shtyllën
e turpit të historisë kombëtare shqiptare
dhe do t’i dënoja ata me dënimet më të
rënda për tradhti kombëtare”, deklaroi
ish-kryeministri Sali Berisha.
Reagon Klosi
Por këto deklarata dhe akuza të
forta në adresë të ish-presidentit të
Kosovës, Hashim Thaçi. Kanë sjellë
reagime të shumta të krerëve të partive politike shqiptare në Kosovë dhe
Shqipëri. Gazeta foli me ish-kreun e
Shërbimit Informativ Shtetëror, Fatos
Klosi, i cili gjatë një prononcimi deklaroi
se sulmet e Berishës ndaj Thaçit janë
skandal. “Deklarata e Sali Berishës që
sulmoi ish-presidentin Hashim Thaçi,
duke thënë që do ta varja në shtyllën
e turpit bashkë me Edi Ramën është e
turpshme. Berisha po flet çmenduria
lidhur me gjërat e fundit, si shkëmbimet
e territorit dhe këto akuzat e fundit i
lidh me mosmarrëveshjet e fundit që
u aludua që do të shkëmbeheshin territoret, për të treguar që është patriot

KLOSI: BASHA TË PËRGJIGJET PËR ROLIN NË UNMIK
“Unë i kam dëgjuar këto akuza që kanë shkuar në
adresë të Lulit, por nuk di të them se ka gisht apo jo. Akuzat i provon prokurori dhe nuk di të them gjë për këtë
gjë dhe se cili është kontributi i Bashës në këtë mesele.
Ndërkohë sa i takon faktit që Lulzim Basha i shmanget
dhe nuk flet për këtë çështje, lipset që ka ardhur koha

Këto janë 2 momente
shumë të rëndësishëm
proserbe të Berishës.
Berisha asnjëherë
dhe në asnjë rrethanë
nuk e ka dashur
Kosovën dhe do që
tani përmes shfaqjes
si patriot do të mbulojë këto defekte...

“

dhe nacionalist që mbron me pathos
Kosovën. Pra, Berisha do të lajë duart
dhe tregojë veten e vet që është patriot
përmes këtyre sulmeve dhe nuk e ka
hallin as tek Rama as tek Thaçi”, u
shpreh ai. Ndërkohë ish-kreu i SHISH,
Fatos Klosi shtoi se përmes këtyre

që ai të pyetet dhe të japë versionin e tij. Basha duhet
pyetur se kush ka qenë pozicioni i tij në këtë çështje.
Normalisht Basha edhe mund ta përgënjeshtrojë duke
thënë që kam pasur një pozicion që nuk vendosja unë
për çfarë do të përktheja”, deklaroi dje gjatë një prononcimi për gazetën “SOT”, ish-kreu i SHISH, Fatos Klosi.

Manjani: “Shtëpia
e Verdhë”, sajesë e
shërbimit sekret serb

Teksa përditë po flitet për situatën politike në Kosovë, ku ish-eksponentët më të lartë të UÇK-së, kanë
dalë para Dhomave të Specializuara
në Gjykatën e Hagës, një reagim
për këtë çështje dje erdhi edhe nga
ish-ministri i Drejtësisë,Ylli Manjani.
Ky i fundit gjatë një prononcimi për
mediat theksoi se “Shtëpia e Verdhë”
është një sajesë e shërbimit sekret
serb. Sipas Manjanit, e gjitha kjo
është sajuar për të futur në konflikt
shqiptarët me njëri-tjetrin. Si dëshmi për këtë ai përmendi debatet në
distancë mes Edi Ramës dhe Lulzim
Bashës.“E dini çfarë është historia e
“Shtëpisë sëVerdhë”? Është një sajesë
e shërbimeve sekrete serbe. Është një
sajesë, për të balancuar relativizuar
krimet e tyre në Kosovë. Për të përfshirë sa më shumë që të jetë e mundur
shqiptar në diskutime budallenjsh për
të ngatërruar shqiptar me njëri-tjetrin
dhe ata të fërkojnë barkun dhe kjo
po ndodh në fakt”, deklaroi Manjani.

Cakaj: Shqipëria,
mbështetje shqiptarëve
në Luginën e Preshevës

KOÇI: BASHA TË TREGOJË KA QENË
USHTAR APO OFICER I DICK MARTYT
“Deri tani dinim që Kosova i
kishte shërbyer Lulzim Bashës vetë
për biznes, që i garantoi atij para
dhe pasuri. Ndërsa tani rezultoi që
Lulzim Basha ka qenë një ushtar i
Dick Martyn. Nëse Lulzim Basha
nuk kërkon falje mbi akuzat që janë
deklaratave ish-kryeministri do të fshehë bëmat që ka bërë kundër Kosovës,
pasi sipas tij, Berisha ka dëshmuar
në dy raste që është një anti-kosovar i
thekur. “Berisha kërkon të kamuflohet
që Rama dhe Thaçi me shkëmbimet e
territorit ose me ndryshime territoresh
kanë treguar veten që nuk janë patriotë.
Por një gjë e tillë nuk u bë dhe Saliu po
përpiqet që ta mbajë si kauzë këtë gjë
për të fshehur bëmat e tij si antishqiptar
dhe anti-kosovar që është. Në këtë pikë,
dua të zbuloj për gazetën tuaj se Sali
Berisha ka dy raste shumë të forta. Ber-

adresuar mbi të se ka pasur rol në
hetimet për UÇK, tregon se ai është
një oficer në shërbim të Dick Martyn
dhe jo thjesht një ushtar”, deklaroi
ditën e djeshme gjatë një prononcimi
për gazetën“SOT”, zëvendësministri
i Mbrojtjes, Petro Koçi.
isha shkeli embargon në kohën e luftës
së Kosovës duke furnizuar Serbinë dhe
Millosheviçin me naftë. Si qëndrimi në
Rambuje që Berisha ishte kundër marrëveshjes. Këto janë 2 momente shumë
të rëndësishëm proserbe të Berishës.
Berisha asnjëherë dhe në asnjë rrethanë
nuk e ka dashur Kosovën dhe do që tani
përmes shfaqjes si patriot do të mbulojë
këto defekte. Berisha ka vepruar dhe ka
bashkëpunuar me Millosheviçin dhe ka
qenë peng i tij. Berisha është njeriu më
antikosovës dhe anti shqiptar”, nënvizoi
Klosi për gazetën“SOT”.

Ministri në detyrë për Europën
dhe Punët e Jashtme, Gent Cakaj,
priti dje në një takim deputetin e
komunës së Medvegjës, Muharrem
Salihun dhe përfaqësuesin e klubit
“Trojet”, Gani Sylan. Përmes një statusi në rrjetet sociale, zoti Cakaj zbuloi se në takim u diskutua hollësisht
mbi gjendjen e rëndë të shqiptarëve
në Komunën e Medvegjës si rrjedhojë e procesit të fshirjes së adresave.
“Përderisa kjo po dëmton faktorin
shqiptar atje, u pajtuam plotësisht
për rëndësinë e një qasje të bashkërenduar të Republikës së Kosovës
dhe Shqipërisë në mbështetje të
shqiptarëve në Luginën e Preshevës,
veçanërisht në Medvegjë”, u shpreh
Cakaj. Gjithashtu, Cakaj njoftoi për
mbështetjen financiare dhe politike
të Ministrisë për Europën dhe Punët
e Jashtme, për çeljen e zyrave të
Këshillit Kombëtar Shqiptar në Medvegjë, si një instrument shtesë për t’iu
dhënë zë shqetësimeve e mbështetje
konkrete shqiptarëve të Medvegjës.
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Kërkesa e presidentit, PS e vendosur: Opinionet e Venecias
nuk janë detyruese, Parlamenti shqiptar është sovran

Për Partinë Socialiste nuk do të ketë rëndësi se çfarë do të thotë Komisioni i Venecias në
dhjetor për reformën zgjedhore. Presidenti Ilir
Meta iu drejtua me një kërkesë për ndryshimet
kushtetuese dhe ato ligjore. Mbi këtë lëvizje ka
folur dje në një studio televizive, Arben Pëllumbi, sekretari organizativ i PS-së. “Komisionet
hetimore parlamentare duhet t'i kuptojmë se
çfarë qëllimi kanë. Shërbejnë vetëm si indicie
për institucionet arsimore. Në rastin e Presidentit, ne mendonim se Meta kishte shkelur ligjin
për zgjedhjet e 30 qershorit. Ndërsa Komisioni

arriti në konkluzionin se shkelja nuk ishte
dhe aq e rëndë. Komisioni Hetimor jep rekomandime ndërsa në ndryshimet kushtetuese
Kuvendi është sovran. Komisioni i Venecias
mund të japë mendime por nuk merr vendime",
tha Pëllumbi. Për emërimin e Besart Kadisë
si zëvendësministër të Financave, Pëllumbi
deklaroi se ai është më shumë një specialist i
ekonomisë se sa një politikan. Ai tha se të gjithë
kanë të drejtën që të ndryshojnë mendimet e
tyre përsa kohë nuk ndërrojnë boshtin e politikave. "Nuk e shoh si të tillë. Kadia më shumë

se sa politikan është një specialist i ekonomisë.
E kam parë më shumë si specialist i fushës. Unë
nuk besoj që Rama përdor termin broçkulla. Ne
kemi të drejtën të ndryshojmë mendimet tona
përsa kohë që nuk ndërrojmë boshtin e politikave
tona. Ne do të punojmë për të mundur PD-në dhe
për ta lënë atë në opozitë", deklaroi Pëllumbi në
“Report TV”. Sekretari organizativ foli edhe për
platformën e përzgjedhjes së kandidatëve për
deputetë. Pëllumbi u shpreh se deri më tani janë
shpërndarë 90% të zarfeve për anëtarësinë me
kredencialet për t’u futur në platformën digji-

tale. "PS prej 1 viti e gjysmë ka filluar procesin
e digjitalizimit të organizimit të brendshëm. Kjo
platformë meqenëse është e ndërtuar na jep
mundësinë për të pyetur anëtarësinë për çështje
të ndryshme. U hap një kanal për ata që dëshironin të jenë në ekipin e PS-së. Në këtë proces
e kemi bërë me Postën Shqiptare. Ne kemi kontratë me postën dhe paguan vetë PS. Unë e kam
firmosur kontratën. Zarfet janë të shpërndarë në
anëtarësinë. Një pjesë ka ngelur ndërsa një pjesë
e anëtarësisë ka ngelur jashtë shtetit. Deri dje
kanë qenë 120 aplikime", tha Pëllumbi.

Meta emëron Edmond Panaritin shef kabineti, largohet Bahri Shaqiri

Pas skandalit me shtetësitë, Ilir Meta
furtunë në Presidencë, largon shefin
e kabinetit dhe ish-kreun e SHISH
Kliti TOPALLI

P

residenti Ilir Meta ka bërë
dje një sërë ndryshimesh në
kabinetin e tij. Përmes një
deklarate shtypi, ai ka njoftuar
se këshilltari i tij për sigurinë, Bahri
Shaqiri është larguar nga ky post,
ndërsa ndryshime ka pasur dhe në
krye të Kabinetit.“Presidenti i Republikës, Sh.T.Z. Ilir Meta ka pranuar sot
dorëheqjen e z. Bahri Shaqiri nga
detyra e Këshilltarit për Çështjet e
Sigurisë Kombëtare, për shkak të
angazhimeve të tij në të ardhmen, që
nuk përputhen me këtë detyrë tepër
të rëndësishme. Presidenti Meta ka
emëruar Këshilltar për Çështjet e
Sigurisë Kombëtare, z. Spiro Koçi,
i cili deri sot ka ushtruar detyrën e
Këshilltarit Diplomatik të Kreut të
Shtetit. Presidenti Meta ka emëruar
Këshilltar Diplomatik, z. Arben Cici,
i cili ka mbajtur detyrën e Drejtorit të
Kabinetit”, thuhet në njoftim. Nga ana
tjetër shef kabineti, Meta ka emëruar
ish-ministrin e Bujqësisë, Edmond
Panariti. Presidenca ka dhënë dhe argumentet se përse u zgjodh zoti Panariti.“Për shkak të forcimit të prioriteteve
të reja të Institucionit të Presidentit të
Republikës, me qëllim përballimin me
sukses të sfidave, që parashtron koha,
në funksion të interesit më të mirë
qytetar dhe kombëtar, siç janë: Sfidat
e pandemisë COVID-19 dhe shëndetit
publik; Sfidat me të cilat përballet
faktori shqiptar; Shpopullimi i vendit;
Sfidat në Arsim; Sfidat në Mjedis. Kreu
i Shtetit ka emëruar sot në detyrën
tepër të rëndësishme të Drejtorit të
Kabinetit, Prof.Dr. Edmond Panariti”,
thuhet në njoftimin për shtyp.
Skandali me pasaportat
Largimet në Presidencë vijnë në
një kohë kur sapo ka shpërthyer një
skandal me dhënien e shtetësive. Prej
ditësh kanë dalë fakte se si kanë marrë
pasaporta në kohë rekord persona të
ndryshëm. Për më tepër lojtari iTiranës
që e mori brenda 8 orësh u dënua nga
gjykata për falsifikim dokumentesh.
Personat përgjegjës për gjithë aktet që
ndërmerren sigurisht janë ata që asistojnë presidentin. Bahri Shaqiri ka qenë
drejtor i SHISH dhe mbante funksionin
e këshilltarit për sigurinë, pra padyshim
çdo shtetësi kalonte nga duart e tij. Nga
ana tjetër përgjegjësi ka dhe shefi i ka-

PËRCAKTIMET NË LIGJIN E RI ORGANIK
1. Dhënia e shtetësisë shqiptare dhe lejimi i lënies
së saj bëhen nga Presidenti i Republikës me dekret, me
propozim të ministrit që mbulon çështjet e brendshme,
brenda 60 ditëve nga marrja e propozimit. Dekreti
kundërfirmohet nga ministri propozues.
2. Presidenti i Republikës vendos për pranimin
ose refuzimin e kërkesës për dhënien e shtetësisë ose
lejimin e lënies së saj mbështetur vetëm në shkaqe të

përcaktuara shprehimisht nga ligji dhe vetëm në referim të rrethanave të dokumentuara e të provuara të rastit.
3. Në rast se gjykimi i Presidentit të Republikës
është i kundërt me propozimin e ministrit që mbulon
çështjet e brendshme, atëherë Presidenti i Republikës
informon ministrin me shkrim, në mënyrë të detajuar
dhe me arsyetim ligjor, duke i kërkuar të rishikojë
propozimin, brenda 10 ditëve.

Panariti dorëzon teserën
e LSI, ikën nga partia

Ish-ministri i Bujqësisë, Edmond
Panariti një ndër figurat kryesore
të Lëvizjes Socialiste për Integrim,
është larguar nga partia pas 16 vitesh
angazhim. Lajmin e ka bërë me dije
vetë ai përmes një njoftimi në rrjete
sociale, ku shpjegon se arsyeja e
largimit është sepse ka marrë një ftesë
për t'u angazhuar në një detyrë të
rëndësishme. "Të dashur miq, kolegë
dhe bashkëpunëtorë! Që nga dita
e sotme kam vendosur të ndërpres
angazhimin tim si pjesë e strukturave
të Lëvizjes Socialiste për Integrim, për
shkak të një ftese për tu angazhuar
në një detyrë të rëndësishme. Me
këtë rast më lejoni t'ju falenderoj
përzemërsisht për këtë rrugëtim
16 vjeçar të përbashkët, plot sfida,
sakrifica dhe arritje. Duke ju shprehur mirënjohje dhe falenderim për
miqësinë vlerësimin dhe mbështetjen,
ju siguroj që do të mbetem miku juaj
përherë", shkruan Panariti.

Meta pret në takim
Aleancën Kosovare
të Bizneseve

Largimet në Presidencë vijën në
një kohë kur sapo
ka shpërthyer një
skandal me dhënien
e shtetësive. Prej
ditësh kanë dalë
fakte se si kanë
marrë pasaporta në
kohë rekord persona të ndryshëm...
bineti dhe emrat e tjerë. Ndërkohë kemi
PS, e cila ka iniciuar një hetim përmes
Komisionit të Sigurisë, pasi ka dyshime

ILIR META:

Do na mungojë Bahri Shaqiri

Largimin nga posti i këshilltarit për Çështjet e Sigurisë, të Bahri
Shaqirit, e dha vetë Meta në rrjete
sociale, por pa dhënë detaje se pse ky
largim. “Kënaqësi të bashkëpunoja
me z.Bahri Shaqiri, për më shumë se
tre vite, në detyrën e Këshilltarit për
se janë bërë pazare me shtetësitë. Si
duket Meta ka marrë masa dhe ka bërë
ndryshime në kabinet.
Dhënia e shtetësive
Procedura standarde që ndiqet për
dhënien e shtetësive është përmes Ministrisë së Brendshme. Kush mendon se
plotëson kushtet aplikon aty dhe më pas
ministria kontakton me Presidencën. Po
ashtu ka dhe raste kur janë ministri të
tjera të linjës që kërkojnë shtetësi për
individë të caktuar që mund të kenë
kontribute në art, ekonomi, shëndetësi
etj. Kjo përcaktohet në pikën 7 të nenit

Çështjet e Sigurisë Kombëtare. Gjithmonë korrekt, luajal, profesional dhe
atdhetar. E pranova dorëheqjen e tij
duke i uruar suksese për të ardhmen.
Do të na mungojë këtu në Institucion,
por shpresoj që me Arin, do vazhdojmë të dalim për ecje nga liqeni”, tha ai.
9.“Të huajit, që ka mbushur moshën 18
vjeç, mund t’i jepet shtetësia shqiptare
me natyralizim edhe në qoftë se nuk
plotëson kushtet e këtij ligji, me përjashtim të pikës 6, në qoftë së Republika
e Shqipërisë ka një interes shkencor,
ekonomik, kulturor dhe kombëtar”,
thuhet aty. Por ka raste kur presidenti
mund të përdorë vetë këtë pikë dhe të
jap shtetësi për individë të caktuar që
kontribuojnë në të mirën e vendit. Dyshimet janë se presidenti ka përdorur
përcaktimet e pikës 7 për të dhënë qoka
dhe për të bërë ndere.

Kreu i shtetit, Ilir Meta ka zhvilluar një takim me një përfaqësi të
Aleancës Kosovare të Bizneseve. Meta
shkruan se shkëmbimet tregtare mes
dy vendeve kanë rënë, e për pasojë
duhen marrë masa të menjëhershme.
“Prita sot në Presidencë një përfaqësi
të Aleancës Kosovare të Bizneseve,
me të cilët ndamë ide të vyera mbi
rëndësinë e thellimit të bashkëpunimit
ekonomik të sipërmarrjeve në nivel
kombëtar. U njoha me shqetësimet e
drejta të tyre për rënien e volumit të
shkëmbimeve tregtare ndërmjet dy
vendeve tona, si pasojë e COVID-19,
shtimit të pengesave administrative e infrastrukturore, si dhe rritjes
se barrës, kryesisht jo tarifore. Në
kushtet aktuale të pandemisë, theksuam domosdoshmërinë e marrjes
së masave të menjëhershme, për të
siguruar vijimësinë e bashkëpunimit
ekonomik dhe tregtar, si dhe rritjen
e mbështetjes nga ana qeverive për
bizneset e prekura në të dyja vendet,
me qëllim zhvillimin e qëndrueshëm
të Shqipërisë e Kosovës", tha ai.

GAZETA SOT

E Premte 13 Nëntor 2020

p o l i t i k e
Meta thellon luftën me mazhorancën, kërkesë SPAK të
nisë sa më shpejt hetimet për ligjin e Metrologjisë

5

www.sot.com.al

Presidenti Ilir Meta ka vendosur të thellojë luftën me qeverinë. Pak ditë më parë ai
ktheu për rishqyrtim ligjin për Metrologjinë, por dje i është drejtuar me një kërkesë
Prokurorisë së Posaçme, ku kërkon që të
nisin hetimet pasi bëhet fjalë për një ligj
abuziv, sipas tij.“Ligji në tërësi të tij përfshin
parashikime që bëjnë të mundur lehtësimin
sa më shumë të procedurës që një shërbim
publik që është dhe duhet të ngelet përgjegjësi e organeve publike për t`u ushtruar,
të kryhet nga subjekte private, por pa një
procedurë të qartë dhe të mirëpërcaktuar lig-

jore të ushtrimit të përgjegjësisë, pa kritere
ligjore konkurrueshmërie; dhe ç’ka është
akoma më e rëndë, duke mbyllur me vetëdije
çdo hapësirë për kontrollin dhe monitorimit
nga shteti të mënyrës se si ky shërbim publik
i deleguar për t`u ofruar/ushtruar nga një
subjekt privat, po realizohet në praktikë”,
thuhet në kërkesë. Presidenti ka renditur
disa arsye se përse sipas tij, duhet që të ketë
hetime ndaj Kuvendit dhe hartuesve të ligjit.
Meta shprehet se ligji ka qëllime klienteliste,
shmang konkurrencën e lirë; dëmton interesin publik; cenon interesat e shtetasve dhe

të konsumatorit; cenon financat publike;
krijon shteg për abuzim me të drejtat e
konsumatorit në tërësi; mbart rrezikun e
prodhimit të kostove shtesë për një shërbim që duhet të kryhej nga shteti; ligjëron
ekskluzivitetin e ushtrimit të shërbimeve
publike nga subjekte të caktuar privatë duke
krijuar vetë ligjvënësi monopole, në cenim
të tregut të lirë e konkurrues; është tregues
se si ligjvënësi nuk ushtron më veprimtarinë
dhe vendimmarrjen në mbrojtje të interesit
publik, por është orientuar në mbrojtje të
një pakice subjektesh private.“SPAK të nisë

menjëherë hetimet për të verifikuar se si
është ndërmarrë dhe shqyrtuar nisma nga
qeveria dhe cilat kanë qenë arsyet reale dhe
autorët që e kanë shtyrë apo keqinformuar
Kuvendin e Shqipërisë të pranojë këtë rregullim ligjor në dëm të interesit publik, duke
vendosur përpara përgjegjësisë të gjithë ata
që kanë iniciuar, punuar, ndihmuar, lehtësuar dhe kanë bërë të mundur që kjo nismë të
shohë dritën e miratimit në Kuvend dhe t`i
hapë rrugën praktikave abuzive me pasurinë
publike dhe të ardhurave të qytetarëve gjatë
zbatimit në praktikë”, thuhet më tej.

Juristi ankimon në Gjykatën e Lartë pushimin e hetimeve

Dosja e CEZ në Gjykatën e Lartë, Romeo Kara:
Berisha-Meta të japin llogari, boll më me amnisti
si ajo e bllokut 700 mijë euro, ja si kanë abuzuar

J

uristi Romeo Kara ka vendosur të mos lejojë mbylljen
e aferës së CEZ. Pak muaj
më parë prokuroria vendosi të pushojë hetimet ndaj të
gjithë të kallëzuarve, përfshirë
dhe ish-kryeministrin Sali Berisha. Kërkesa e saj u pranua si në
Gjykatën e Shkallës së Parë të
Tiranës ashtu dhe në Apel. Bëhet
fjalë për një padi të bërë nga Kuvendi dhe juristi Romeo Kara, ku
pretendohet se nga privatizimi i
OSSH, shteti shqiptar ka pësuar
një dëm prej 414 milionë euro. Por
prokuroria e groposi dosjen dhe u
mbështet nga gjykata. Mirëpo Juristi Kara dje ka bërë një rekurs në
Gjykatën e Lartë duke mos lejuar
një gjë të tillë. Në një intervistë
për gazetën “SOT”, ai ka dhënë më
shumë detaje rreth kësaj lëvizje.
-Zoti Kara, ju keni hedhur dje
një tjetër hap sa i takon zbardhjes së aferës së privatizimit të
ish-OSSH nga çekët e CEZ. Pas
mbylljes së dosjes nga Gjykata e
Shkallës së parë dhe ajo e Apelit,
ju keni bërë rekurs në Gjykatën
e Lartë duke kundërshtuar këto
vendime. Pse kjo lëvizje?
Pavarësisht qëndrimeve antiligjore dhe penguese të prokurorisë dhe gjykatës deri më tani,
përpjekjet për drejtësi do të vazhdojnë, pasi njëkohësisht jo vetëm
që do të zbardhim aferat korruptive, por edhe do të reformojmë
vetë sistemin e drejtësisë duke e
përballur atë me këto çështje. Sot
unë hodha hapin e radhës, duke
dorëzuar për rekurs pranë Kolegjit
Penal të Gjykatës së Lartë, çështjen
e privatizimit të CEZ-it, të pushuar
dy herë deri me tani nga Gjykata e
Shkallës së Parë dhe ajo e Apelit,
sipas vetë kërkesës së prokurorisë,
e cila deri më tani i ka shërbyer
vetëm pushimit të kësaj çështjeje,
duke mos e investiguar, duke mos
konstatuar moskompetencën, duke
mos konstatuar shkeljet e hapura
dhe të shumta penale si dhe duke
bërë qëllimisht një cilësim të
mangët të veprave penale të konsumuara nga personat përgjegjës
lidhur me këtë aferë. Nuk duhet

“

Fatkeqësisht kjo
gjykatë, përballë fakteve të mbështetura
në prova si në rastin
e Metës me bllok
në dore, ka abuzuar
duke rrezuar me
pseudoekspertizë
fakte të kokëforta si
dhe duke i shërbyer
pushimit të çështjeve
dhe jo hapjes së tyre...
të lodhemi, nuk duhet ta humbim
besimin, nuk duhet të dorëzohemi.
Kjo jetë mbi të gjitha është një
provë durimi dhe ne duhet të mos
e humbim kurrë durimin, sidomos
kur e drejta është në anën tonë.
Durimi është forcë, këmbëngulje
dhe çelës fitoreje. Hapat ligjore
nuk janë konsumuar, pasi kemi
edhe të tjerë hapa në vazhdim.
Kjo çështje nuk do shuhet kurrsesi
edhe pse pazari politik ka marrë
një vendim të tillë. Kjo çështje
do të hapë siparin e përballjes së
politikes 30-vjeçare antishqiptare
me drejtësinë e vërtetë.
-Ju keni thënë vazhdimisht se
drejtësia është në shërbim të Sali
Berishës. I akuzuari kryesor në
këtë dosje është ish-kryeministri. Mendoni se Gjykata e Lartë
do ketë guximin ta rikthejë për
rihetim?
Unë nuk dua ta paragjykoj
Gjykatën e Lartë, pavarësisht se
deri më tani nuk kemi asnjë rast
kur kjo gjykatë të ketë bërë një
përballje serioze me krimin politik, korrupsionin, shpërdorimin e
detyrës, vjedhjeve të pasurive pub-

like etj. Fatkeqësisht kjo gjykatë,
përballë fakteve të mbështetura
në prova si në rastin e Metës me
bllok në dorë, ka abuzuar duke
rrëzuar me pseudoekspertizë fakte
të kokëforta si dhe duke i shërbyer
pushimit të çështjeve dhe jo hapjes
së tyre. Kështu kemi edhe rastin
e Gërdecit, ku gjykimi la jashtë
qëllimisht shkaktarët kryesorë
të tragjedisë. Megjithatë tashme
kemi një gjykatë të ringritur me
tjetër përbërje, e cila ka të gjithë
mundësinë që të gjykojë jashtë
ndikimit politik, qoftë ai edhe i
Berishës, i cili ka krijuar atunë se
ai është mbi ligjin, i pagjykueshëm
dhe i paprekshëm. Ky proces do të
jetë një test i plotë për kapacitetin e
kësaj gjykate dhe mbi të gjitha për
pavarësinë dhe integritetin e saj.
-Për të qenë më të prerë, mendoni se ka ardhur koha për ndëshkimin e ish-kryeministrit?
Fatkeqësisht nuk është vetëm
Berisha përballë kësaj gjykate
si dhe gjithë sistemit të drejtësisë, por i gjithë sistemi politik,
i cili edhe pse është i zhytur në
krim e korrupsioni, po mbijeton
vetëm falë dobësisë së sistemit
të drejtësisë. Por, patjetër që ka
ardhur koha që Berisha të përgjigjet për konsumimin e veprave
penale të bëra nga ai, pasi realisht
mosçuarja e tij përpara drejtësisë
po mban peng të gjithë zhvillimin
politik dhe ekonomik të vendit.
Mosçuarja e tij përpara drejtësisë

e ka fosilizuar atë si një barrierë
mbrojtëse për të gjithë korrupsionin politik. Thyerja e kësaj
barriere, do të bënte të mundur
që jo vetëm Berisha, por edhe të
ngjashmit e tij si Meta e Rama ta
shihnin veten përballë drejtësisë
pa llogaritur një tabor të tërë ministrash, z/ministrash e drejtorësh
të cilët kanë grabitur pa mëshirë
çdo gjë që kanë mundur përgjatë
këtyre 30-viteve. Në bindjen time,
të gjithë pushtetarët e këtyre 30
viteve duhet të përballen me drejtësinë. Shqipëria duhet të zgjohet
nga kjo ëndërr e keqe 30-vjeçare
dhe të ringrihet si entitet shtetëror
mbi baza të forta dhe të drejta
ligjore. Ky vend nuk mund të
pretendojë se mund të bëhet nëse
nuk dalim nga kurthi i mosndëshkueshmërisë. Nëse ka vullnet çdo
gjë arrihet. Po ju jap një shembull:
Në vitin 2014 Banka Botërore dhe
FMN vunë si kusht për financimin
e OSHEE pikërisht arkëtimin e
plotë të energjisë së shitur si dhe
ndalimin e vjedhjeve në rrjet.
Ata nuk mund të pranonin që të
kreditonin një ndërrmarje që nuk
arkëtonte energjinë e shpërndarë
dhe që ishte kthyer në një gropë
të zeze për buxhetin e shtetit.
Kam qenë një nga të parët që i
kam propozuar ministrit të linjës
përfshirjen e Policisë së Shtetit në
realizimin e kushteve të BB dhe
FMN dhe për herë të parë u bë një
arkëtim i plotë i të ardhurave dhe

një stopim i vjedhjes së energjisë.
Ajo që dukej si një mision i pamundur në vite, u realizua pikërisht
sepse pati dëshirë dhe përkushtim
serioz duke shmangur të gjithë
sistemin energjetik nga kolapsi
pothuaj i sigurt.
-Ju keni bërë dje një tjetër padi
në këtë fushë, sa i takon marrëveshjes CEZ-DIA për mbledhjen e
borxheve. Çfarë po ndodh me këtë
padi? A ju kanë vënë në dijeni?
Padia tjetër që ju përmendni
mesa unë di ndodhet në SPAK pasi
është marrë në dorëzim që në fillim
nga ish-Prokuroria e Krimeve të
Rënda, e cila çdo dosje të saj ia ka
kaluar SPAK-ut. Ajo është një padi
e plotë, me fakte të mbështetura në
prova, e cila është e para që godet
një grup të organizuar kriminal
korruptiv me përbërje shqiptare
dhe të huaj, ku krahas Berishës
dhe Metës janë kallëzuar edhe drejtuesit çekë të CEZ-Group. Kemi
vendime të ERE-s, të cilat kanë efektuar negativisht në vlera të mëdha
buxhetin e shtetit duke favorizuar
CEZ-in, vendime të cilat janë
ndërmarrë në kuadrin e qokave
dhe allishverisheve për Metën,
Berishën dhe bashkëpunëtorët e
tyre. Nëse ajo dosje shqyrtohet në
të gjithë kontekstin e saj, atëherë
do të kemi përpara drejtësisë pothuaj të gjithë oligarkët shqiptarë të
cilët në ndjekje të shembullit DIA
kanë hyrë në tetë kontrata të tjera
korruptive debt collection me CEZ
duke përfituar paligjshmërisht prej
tij rreth 20 milionë USD në vitin
2012. Edhe këto kontrata, ashtu si
ajo e DIA-s në vitin 2010-11, janë
bërë pikërisht duke favorizuar
CEZ-in me anë të një tjetër vendimi
të ERE-s në vitin 2012 ku ajo rishikoi tarifën e çmimit të rregulluar të
energjisë përsëri në favor të CEZ-it
dhe disfavor të shtetit shqiptar. Kjo
dosje ka që në tetor të vitit 2017 që
ngroh sirtarët e prokurorisë dhe
aty do të rrijë derisa të arrihet një
kompromis politik, të kalojnë afatet e parashkrimit apo të bëhet një
cilësim devijues i veprave penale.
Gjithsesi unë jam i vendosur në
qëndrimin tim.
Intervistoi: Kliti TOPALLI

6

GAZETA SOT

E Premte 13 Nëntor 2020

politike

www.sot.com.al

Dashamir Shehi thumbon presidentin: Nuk është detyrë e Metës
të rrëzojë qeverinë, në 25 prill do hyjmë me 2 lista deputetësh
Zhveshja e Ilir Metës nga kostumi i Presidentit
të Republikës së Shqipërisë dhe zbritja në shesh,
duke u marrë me politikë dhe sulmuar qeverinë,
në një kohë që këto janë targetin e partive të
opozitës, nuk është mirëpritur nga kreu i Lëvizjes
për Zhvillim Kombëtare, Dashamir Shehi. Ky i
fundit teksa ishte dje i ftuar në një studio televizive,
theksoi se nuk është detyrë e presidentit Meta, as
të rrëzojë “Rilindjen” dhe as kryeministrin. Sipas
tij, kjo është detyrë e opozitës. Madje, zoti Shehi e
sfidoi metën kur tha se opozita shqiptare është një

dimension politik më i madh se presidenti.“Gjykoj
që për sa kohë Presidenti i del për zot Kushtetutë
kjo opozitë që është sot do ta mbështesë. Ka disa
të tjerë që janë aleatë, pra ne bashkë kemi për
detyrë të rrëzojmë “Rilindjen”. Kjo nuk është
detyrë e Ilir Metës, as të rrëzojë“Rilindjen”dhe as
kryeministrin. Presidenti nuk e zëvendëson rolin
e opozitës ashtu sikurse edhe opozita Presidentin.
Meta duke qenë një njeri që vjen nga një lidership
politik, ka një sens politik pak më të madh se sa
të tjerët”, deklaroi ai. Më tej zoti Shehi zbuloi se

opozita në zgjedhjet e ardhshme parlamentare do
të shkojë me platformë të përbashkët, por sipas tij,
mund të shkojnë me 2 lista për efekt deputetësh.
“Do shkojmë me platformë të përbashkët. Për të
zgjeruar numrin e deputetëve mund të ndahen
dhe në dy lista. Po presim për të treguar dhe
respekt ndaj kërkesës së Metës në Venecia.
Nëse do ketë hapësirë për të përmirësuar ligjin
e zgjedhjeve e mirëpresim. Ne si individë dhe
si parti propozojmë të përfaqësohemi në parlament dhe të fusim sa më shumë deputet në lista”,

u shpreh ai. Ndërkohë kreu i LZHK-së theksoi
se zgjedhjet janë vendosur me 25 prill dhe se
janë përgatitur për të larguar “Rilindjen”, pra
qeverinë“Rama”.“Kemi 7 vite me këtë zotërinë.
Jemi stërvitur politikisht. Shqiptarëve duhet t’i
jepte shansin të bëhen zgjedhje më të mirë, por
në përfunduam në një hapje listash që veçse
e tillë nuk është. Strategjia është kjo, të gjithë
bashkë do të shkojmë për të larguar qeverisjen e
“Rilindjes”, nënvizoi kreu i Lëvizjes për Zhvillim
Kombëtare, Dashamir Shehi.

Kreu i PD: Raporti i Dick Marty u provua fals nga të gjitha hetimet e prokurorëve të Hagës

Basha mohon akuzat: Nuk kam lidhje me “Shtëpinë
e Verdhë”, s’kam qenë pjesë hetimit për luftëtarët
e UÇK, kaseta me krimet në Krushë sajesë
Rigels SELIMAN

K

reu i Partisë Demokratike,
Lulzim Basha u është përgjigjur mbrëmjen e djeshme
në emisionin “Real Story”
akuzave të kryeministrit Edi Rama
për rolin e tij në “Shtëpinë e Verdhë”,
pas luftës së Kosovës. Basha tha prerë
se nuk ka lidhje me “Shtëpinë e Verdhë”, duke shatuar se këto janë vetëm
sajesa dhe mashtrime të prodhuara
nga kryeministri Rama. Madje, për të
treguar se ka të drejtë, Basha theksoi
se çështja e Shtëpisë së Verdhë kur
pretendohej se kryheshin transplante
të robërve të luftës është rrëzuar nga
hetimet dhe sot askush nuk flet për
këtë veç Edi Ramës dhe Ministrisë
së Jashtme të Rusisë. “Të gjitha janë
gënjeshtra të fabrikuar trashë nga Edi
Rama, i cili në vend që të merrej me
thashetheme, të shihte që UNMIK nuk
ka juridiksion në Shqipëri. Njëherë
thonë që Basha ka qenë në Shtëpinë
e Bardhë, tani thonë që ka qenë zv/
kryeministri i Maqedonisë. E dini ju që
sot as Dick Marty as Karla Del Ponte
nuk flasim me për shtëpinë e verdhë.
Sot për shtëpinë e verdhë flasin vetëm
2 faktorë. Flet ministria e jashtme e
federatës Ruse dhe flet kryeministri I
Shqipërisë. As Beogradi zyrtar nuk ka
folur këto ditë për shtëpinë e verdhë
. Pse? Pse shtrohet pyetja ? Pse ka
ndodhur kjo? Si ka mundësi që një
akuzë e hedhur poshtë pas një hetimi
zyrtar të EULEX-it të riciklohet këto
ditë. Përgjigja është fare e thjeshtë.
Përgjigja është, në atë orë dramatike
ku po ndodhin dy gjëra në të njëjtën
kohë, ne Hagë, Jakup Krasniqi dhe
Hashim Thaçi po paraqiteshin para
gjykatës speciale dhe nëTiranë online
Edi Rama firmoste me Aleksandër
Vuçiç, njeriun që ka shtyrë përpara
këtë baltosje të Kosovës. Ish- Ministri
i Informacionit të Milosheviçit dhe
aktualisht Presidentin e Serbisë”,
deklaroi ai.
Basha: S’kam qenë pjesë
e një hetimi për UÇK
Por nuk ndalet me kaq, pasi
kryedemokrati Lulzim Basha mohoi
se qenë pjesë e një hetimi për luftëtarët
e UÇK. Madje, siç tha Basha e kundër
është e vërtet, që ai ka qenë pjesë e
trupës që ka mbledhur fakte dhe ka
hetuar krimet e Sllobodan Millosheviçit të kryera në Kosovë. “Është një
shpifje e plotë gjithçka është thënë
në adresën time. Kurrë s’kam qenë

Kreu i PD: Unë jam nip Kosove, Rama po punon për Serbinë
“Këto akuza dëmtojnë Kosovën. Mua nuk më
shqetësojnë akuzat e Edi Ramës, por kjo është koha
më ulët për të bërë këto akuza ndaj Kosovës. Shiko.
E kam thënë më përpara por ndoshta është momenti
për të thënë diçka të jetës sime private. Unë jam nip
Kosove. Gjyshi ka nënë është nga Likoci i Drenicës,
gjyshja nga Tea. Gjyshi nga nëna është larguar nga

masakrat serbe në fund të kryengritjes së Drenicës
të larë me gjak. Ka ardhur në Shqipëri me djemtë e
Shaban Poluzhës, unë jam nipi i tij dhe jam krenar që
jam nipi i tij. Kam kontribuar për pavarësinë e Kosovës
dhe njohjen ndërkombëtare të shtetit të Kosovës kur
ky negocionte dhe bënte pazar për copëtimin dhe
ç’bërjen e shtetit të Kosovës”, nënvizoi dje Basha.

BASHA:
Edhe raporti i
Martyt ishte fals
“Për një arsye të thjeshtë dhe
të drejtpërdrejtë. E para punës
raporti i Dick Martyt i u cilësua
si një raport i falsifikuar dhe i
bazuar në pretendime të rreme,
falë hetimit që u ndërmor. Dhe së
dyti duhet të dini qëTirana zyrtare
ishte e bashkuar, PD e PS votuan
bashkërisht ligjin në parlamentin
shqiptar, pikërisht për të hedhur
poshtë këto akuza, tani le të vijmë
tek e vërteta zoti Balla. Të njëjtën
gjë po themi, kur ke përballë një
makineri shpifjeje, baltosje, vënë
në lëvizje nga kundërshtarët
historik të pavarësisë Kosovës
për hesap të Beogradit. Ne së
bashku me aleatët tanë strategjik
vendosëm t’i hedhim poshtë këto
përmes një mekanizmi i cili ndryshe nga pretendohet sot u votua
në parlament nga të dyja grupet
parlamentare nga PD dhe PS”,
deklaroi dje Basha.
pjesëtar i ndonjë procesi hetimi ndaj
UÇK. Isha pjesë e skuadrës së Tribunalit të Hagës për hetimin e Millosheviç, dhe jam krenar për këtë. Skuadrat
ishin të ndara. Skuadra që hetonte
krimet e serbëve s’mund të hetonte
dhe shqiptarët. Nuk kam bashkëpunuar prokurorin që po thoni, ka qenë
antropologu i misionit ndërkombëtar
në Kosovë. Për rolin tim në UNMIK
ka konsistuar në 3 detyra, për 6 muaj
në hetimin e krimeve të serbëve, në
spastrimin etnik të Mitrovicës së
Veriut. Jemi rrethuar në Gjykatë nga
Rojet e Urës, paramilitarë serbë. Kam
punuar për 1 vite, si person përgjegjës në një nga pesë zonat nën KFOR.
Dhe e fundit, përgatitja e tranzicionit
të pushtetit, nga OKB tek autoritetet

Veliaj: PS ka kryefjalë
punën, ndërsa opozita
ka përçarjen

Kryetari i Bashkisë sëTiranës Erion Veliaj e nisi mëngjesin e djeshëm
me një takim me stafin e Lagjes 13,
ku u shpreh se projektet e mira sulmohen, por në fund për to flet puna.
Në këtë pikë kryebashkiaku nënvizoi
se pavarësisht stërkëmbëshave të
opozitës për të penguar punët e mira
në qytet, transformimi nuk ndalet.
“Kur ndodh te ‘Samiu’, te Kopshti
Zoologjik, në të gjitha hapësirat që po
transformohen, siç ndodhi te Astiri,
na duhet ta pranojmë se ky qenka
sporti i tyre, ata nuk heqin dorë.
Mjafton të shohësh letrat në Hagë
të Lul Bashës, Saliut dhe të atyre që
e votuan raportin e Dick Martit, nga
koalicioni PD-LSI, e kupton që ata jo
vetëm brenda nesh, përça e sundo,
por edhe brenda gjithë shqiptarisë
janë përça e sundo. Nuk duhet ta
lejojmë këtë frymë! Duhet të kuptojmë se e kemi të lidhur fatin këtu. Ata
kanë pasaporta holandeze, nuk kanë
interes te shkollat tona”, deklaroi
kryebashkiakuVeliaj.

Rama: LSI do jetë forca
përcaktuese e qeverisë
së re në 25 prill

e Kosovës. Themelimi i Ministrisë së
Drejtësisë së Kosovës”, u shpreh ai.
Kaseta me krimet në Krushën
e Madhe, sajesë
Më tej duke folur në fjalën e tij,
kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim
Basha mohoi edhe akuzat e artikuluara në adresë të tij nga eksponentë
të mazhorancës se ka dijeni për një
kasetë ku janë filmuar krimet serb të
ndodhura në Krushë të Madhe dhe që
është zhdukur prej tij. Madje, si për
koincidencë dje doli edhe një qytetarë
nga Kosova që pohonte një fakt të tillë
se kasetën e kishte Basha, por që ky
i fundit jo vetëm e mohoi, por e konsideroi atë një sajese të kryeministrit

Edi Rama. Sipas tij, e gjitha është një
përpjekje e kryeministrit, për të hequr
vëmendjen nga skandalet e qeverisë.
“Unë nuk e njoh këtë person që thotë
se unë paskam pasur kasetë për
masakrën e Krushës së Madhe dhe e
fshikam. Pse duhet ta fsheh këtë material kur janë publikuar momente nga
Masakra e Krushës së Madhe. Këtu
ka një dorë që fabrikon të dhënat dhe
që ka për autor Edi Ramën. Kjo është
përpjekje e ulët për të hequr vëmendjen
nga skandalet e kësaj qeverie. Ditën
që Thaçi e Krasniqi ishin në Hagë,
Rama ishte me Vuçiç. Më shqetëson
sjellja e kryeministrit të Shqipërisë ndaj
Kosovës”, nënvizoi Basha.

Zëvendëskryetari i LSI, Luan
Rama, deklaroi në rubrikën dje se
Lëvizja Socialiste për Integrim do
të jetë edhe në këto zgjedhje forca
përcaktuese e mazhorancës së re.
Gjatë një prononcimi për mediat,
zoti Rama theksoi se LSI është gati
për zgjedhjet e 25 prillit.“Kemi qenë
gati shumë kohë më parë dhe padyshim që po punojmë për të sfiduar jo
thjesht ambicien tonë, por një realitet. Zgjedhjet e 25 prillit nuk janë
zgjedhjet e radhës për të bërë rrotacionin politik, por janë një moment
përgjegjësie ku qytetarët do duhet të
shprehin vendosmëri dhe ndjenjë të
lartë angazhimi qytetar për të mbyllur një kapitull të qeverisjes abuzive,
korruptive. Jemi në fazën ku qytetarët do të bëjnë gjykimin dhe do të
vendosin për ndryshimin. LSI do të
jetë gjithmonë, do të jetë edhe në
këto zgjedhje forca përcaktuese e
mazhorancës së re. Do të jetë forca
që do të inspirojë një qeverisje për
qytetarët”, deklaroi Rama.
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OMN kërkon apelimin në Kolegj të gjyqtarit Genti Shala: Nuk
është hetuar e gjithë pasuria, ka një denoncim për fshehje pronash
Operacioni Ndërkombëtar i Monitorimit
kërkon apelimin në Kolegj të vendimit të KPK për
gjyqtarin Genti Shala. Pasi zbuloi një sërë mangësish në vendimin e KPK ONM kërkoi dje që
Komisioneri Publik të apelojë vendimin e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit për konfirmimin
në detyrë të gjyqtarit. Përmes një rekomandimi
të bërë publik ONM shprehet se hetimet e bëra
nga KPK nuk janë të mjaftueshme pasi nuk është
analizuar çdo pasuri e gjyqtarit Shala. Madje
OMN pretendon që KPK jo vetëm që nuk ka hyrë
në hetim të thelluar por ka neglizhuar edhe faktet
më të reja, duke përmendur këtu një denoncim të

bëtë ndaj Shalës në tetor të këtij viti për fshehje
pasurie. Më tej OMN vë në dukje se, KPK nuk ka
marrë parasysh as aksionet që gjyqtari disponon
nga një firmë e madhe në vend.“ONM arsyeton
se hetimi i Komisionit, i cili e konfirmoi Shalën
në detyrë në gusht të këtij viti, nuk është i plotë
dhe se kërkohej rishikimi i dy kritereve; atij të
pasurisë dhe profesionalizmit. Gjithashtu bëjmë
me dije se është anashkaluar fakti qe ndaj Shalës
kishte ardhur në datën 10 nëntor një denoncim
anonim, sipas së cilit gjyqtari akuzohet se ka
fshehur pasurinë. Është e nevojshme të bëhet
hetim shtesë për të ekzaminuar: Denoncimin

anonim të paraqitur pranë OMN i cili mund të
bëhet pjesë e dosjes së rivlerësimit në Kolegjin
e Posaçëm të Apelimit dhe që Komisioneri
Publik duhet t’ia sjellë në vëmendje. E shoh të
arsyeshme t’u vë në dijeni pasi pala shqiptare
“nuk arriti” të verifikonte aksionet e z. Shala
dhe bëhet fjalë për 15 për qind të aksioneve që
disponon në këtë firmë (emri i anonimizuar) ”,
thuhet në rekomandim. Veç denoncimit, ONM
kërkon rivlerësim të kriterit të pasurisë, përfshi
transaksionet për një apartament të blerë në
vitin 2007, analiza financiare e subjektit dhe
një kontratë huaje që sipas informacioneve

nga Ministria e Drejtësisë ka një akt noterial të
vitit 2015. Gjithashtu, ONM i tërheq vëmendjen
sërish Komisionit të Pavarur të Kualifikimit mbi
referimin disiplinor të Shalës. Si në raste të ngjashme, Operacioni thotë se KPK nuk ka qenë
e qartë në këtë vendimmarrje. “Komisioni para
transferimit të çështjes për disiplinë, do duhet
të arrijë në përfundimin dhe identifikojë arsyet
që përbëjnë shkelje disiplinore. KPK duhet të
vlerësojë nëse shkeljet disiplinore cenonin apo
jo besimin e publikut te drejtësia dhe vetëm pas
këtij vlerësimi, të merrte vendim nëse ato duhej t’i
kalonin një organi tjetër”, thuhet në rekomandim.

Kryeministri: Situata nuk është siç thotë opozita, gjithçka nën kontroll

Edi Rama: Nuk mund të ketë më izolim si në
pranverë, rimbursim ilaçeve për të prekurit me
Covid-19, ndihmë financiare për familjet në nevojë

K

ryeministri Edi Rama e ka
përjashtuar një izolim total
si ai që ndodhi në pranverën e këtij viti, si masë
për të parandaluar përhapjen e koronavirusit. Dje shefi i qeverisë ishte
në studion e “Open” të Eni Vasilit, ku
hodhi poshtë pretendimet e opozitës
dhe presidentit sa i takon situatës së
koronavirusit. Sipas tij ata po përhapin
panik për të dëmtuar qeverinë. Nga
ana tjetër Rama tha se masat janë
marrë të gjitha dhe nuk ka vend për
shqetësim.“Dimri do të jetë i vështirë
nga ana shëndetësore. Vala e dytës,
siç e paralajmërojnë ekspertët, është
më e egër se e para. Mos harrojmë
se në historinë e një shekulli më parë
e gripit spanjoll, vala e dytë ishte ajo
që bëri kërdinë e madhe. Por ne jemi
në një situatë që nuk është mes më
alarmanteve në kontinentin tonë, as
e lehtë. Është një situatë që e kemi
në kontroll, po të shohim numrat e
kapacitetet. Problemi më i madh që ka
kjo goditje është që e para nuk është
grip i zakonshëm. Dhe e dyta numrat
mund të rriten me shpejtësi në atë
masë që bllokojnë sistemin pasi nuk
ka kapacitete”, tha kryeministri. Rama
tha më tej se nuk do të ketë izolim total.
Sipas tij, nëse do ketë izolim ai do të
jetë i kufizuar apo i koordinuar, por jo
si në mars-prill.“Unë nuk dua të besoj te
një mbyllje tjetër e përgjithshme. Edhe
vendet që po bëjnë mbyllje janë të forta
dhe jo të përgjithshme si ajo e valës së
parë. Kjo ka të bëjë me mbajtjen e një
ekuilibri jo vetëm me jetën ekonomike,
por dhe psikologjike. Nëse respektojmë rregullat, kemi në dorë shumë.
Presidenti i sapozgjedhur në SHBA ka
paralajmëruar në mënyrë të përsëritur
duke mbajtur maskat do shpëtojmë 100
mijë jetë për SHBA dhe do përgatitemi
për 200 mijë viktima. Ne jemi përgatitur
ndryshe nga sa përflitet e përgojohet.
Jemi të mirëpërgatitur si në fillim.
Kam 3 libra që janë plani veprimit
për përgatitjen. Kjo është strategjia e
rihapjes, ndryshe nga sa thuhej i merr
Rama e i lajmëron Facebook, janë të
gjitha të planifikuara dhe ndjekura nga
Komiteti i Ekspertëve dhe kjo është
strategjia vjeshtë-dimër”, tha ai. Shefi
i ekzekutivit rrëzoi edhe pretendimet
se nuk ka kapacitete. Sipas tij një
spital është rezervë dhe ka 30 për qind
të shtretërve të lirë në spitalet aktive.

KRYEMINISTRI: DO DALIM MË TË FORTË
“Ne do ta bëjmë me të gjitha forcat luftën me Armikun e Padukshëm dhe fronti ynë i mbrojtjes në spitalet
Covid do të jetë deri në fund, një shëmbëlltyrë e vendosmërisë, kurajos, profesionalizmit, pa asgjë mangët
krahasuar me kushtet spitalore, kurat farmaceutike,
shërbimin mjekësor në spitalet Covid të Europës! Ne
do t'i rindërtojmë një për një shtëpitë, apartamentet,
shkollat, kopshtet, spitalet e qendrat shëndetësore të

shembura nga tërmeti, në kohë rekord krahasuar me
ecurinë e një procesi të tillë në vendet që janë përballur me këtë sfidë! Dhe Shqipëria do të dalë më e fortë
nga këto dy sfida të rënda, të cilat mund t'i përballojë
e t'i fitojë vetëm kjo shumicë qeverisëse, sepse ne nuk
jemi më të mirët dhe kemi patjetër të metat, gabimet,
boshllëqet tona, po më të mirë se ne për Shqipërinë
nuk ka”, tha Rama dje.

RAMA TREGON
NËSE KA FRIKË
NGA COVID-19
“Gjëja e parë është larg qoftë
të infektoj dikë në familje shoqëri,
por se kemi në dorë. Unë kam
bindje të miat, që lidhet me yjet,
s’po i ndaj këtu. Pa asnjë problem
do ishte trajtimi këtu, Si kuptoj ata
që ikin jashtë. Në rastin e Covid në
spitalet tona s’mungon asgjë që
e kanë spitalet jashtë, qoftë nga
kurat e aparaturat. Mjekët janë
në nivelin e duhur. Shefja e epidemiologjisë, Silva Bino la veten në
dorë të tyre, dhe ja ku është, shumë
mirë”, tha kryeministri Rama dje.

“

Dimri do të jetë i vështirë nga ana shëndetësore.
Vala e dytës, siç e paralajmërojnë ekspertët,
është më e egër se e para. Mos harrojmë se në
historinë e një shekulli më parë e gripit spanjoll,
vala e dytë ishte ajo që bëri kërdinë e madhe...
“Kemi të lira 30 për qind të kapaciteteve
në spitalet e hapura dhe kemi një spital
të ri pa hapur. Jemi sot me 550 shtretër
të disponueshëm, por mund të shkojmë
për 1600 shtretër. Personel mjekësor
jo vetëm ka në front, por ka dhe në
rezervë. Sot që flasim kemi 550 mjekë,
1000 infermierë, 134 epidemiolog që
janë me bonusin 1 mijë dhe 500 euro që
paguhen se janë në front. Kemi dhe një
numër mjekësh rezervë që trajnohen
në mënyrë të vazhdueshme”, tha ai.

Kostot
Kryeministri u njoh dhe me takimet
e kreut të opozitës Lulzim Basha, ku
disa qytetarë shpreheshin se ka shumë
kosto mbulimi i ilaçeve të Covid. Sipas
Ramës nuk duhet t’u besohet të gjithëve,
e sidomos privatit. Sipas tij duhet të besohet mjeku i familjes.“Në asnjë mënyrë
shpenzime për ilaçe që mund të sjellin
dëm. Unë po ju them që janë paketa me
të cilat përballemi në momentin identifikohemi dhe jemi në gjendje të rëndë.

Janë të përcaktuara.Të ndiqet këshilla e
mjekut të familjes.Vajta te privati, etj. Si
në të gjithë botën dhe këtu privatë duan
të shesin dhe bëjnë biznes. Autoritet
publike dhe gjithë ata që përfaqësojnë
shteti të jenë ata që dëgjohen. Mjekët
e familjes janë të trajnuar dhe janë ata
pika e parë nëse ka disa më shumë është
urgjenca e pastaj spitali”, tha ai.
Ndihma ekonomike
Kryeministri tha se po mendohet
një paketë mbështetëse për të gjithë
ata që janë prekur me Covid-19 dhe po
ashtu do të ketë ndihmë ekonomike për
familjet me ndihmë ekonomike. “Jemi
duke studiuar rimbursimin e recetës
bazë. Se ajo është baza, kur i merr në spital, i ofron spitali pa pagesë. Dhe ndërkohë po mendojmë për një mbështetje
për familjet me ndihmë ekonomike,
jo për recetën,por të gjitha familjet me
ndihmë ekonomike sepse ata janë më
vulnerabël dhe t’i ndihmojmë që të
mos jenë në kontakte të vazhdueshme
dhe do u japim këtë ndihmë. Kjo është
brenda planit”, tha ai.

Vokshi: Rama shpenzon
për projekte korruptive,
lë mësuesit të vdesin

Ish-deputetja e Partisë Demokratike, Albana Vokshi, ka reaguar
në lidhje me humbjen e jetëve të 8
mësuesve nga koronavirusi. Përmes
një postimi në “Facebook” Vokshi
thekson se kryeministri Edi Rama
shpenzon taksat e qytetarëve për
projekte korruptive dhe ka lënë pas
dore shëndetësinë. Sipas saj, lekët që
u shpenzuan për një teatër kukullash
mund të ishin përdorur për mbrojte
nga virusi në shkolla. “Deri tani, 8
mësues janë ndarë nga jeta për shkak
të COVID, por ata janë trajtuar vetëm
si statistika nga qeveria. Kryeministri
në ikje që jep dhjetëra miliona euro
për një projekt korrupsioni, si Teatri
me kulla, nuk jep asnjë qindarkë për
të rritur sigurinë në shkolla apo për
të ndihmuar mësuesit e prekur nga
virusi i rrezikshëm”, shkruan ajo.

Majko: Deklarata e Vuçiç
cenon marrëveshjen e
Shtëpisë së Bardhë

Ministri për Diasporën, Pandeli Majko ka reaguar dje ndaj
deklaratës së presidentit të Serbisë,
AleksandërVuçiç. Përmes një deklarate publike Majko tha se Serbia po
luan me standarde të dyfishta në
marrëdhëniet ndërkombëtare. Sipas
atij, deklaratat të tilla janë të papërgjegjshme dhe cenon marrëveshjen
e firmosur në Amerikë.“Krahasimi
i raporteve Kosovë-Serbi me luftën
mes Armenisë dhe Azerbajxhanit
në Nagorni Karbak është papërgjegjshmëri. Deklarimi i Presidentit
të Serbisë për karakterizimin e
marrëdhënieve me shtetin e Kosovës
me statusin e konfliktit të ngrirë të
Nagorni Karabakut është i papërgjegjshëm! Jeta e dyfishtë e Serbisë
në marrëdhëniet ndërkombëtare
është rreziku real për stabilitetin
rajonal! Presidenti Vuçiç përcaktoi
se konflikti me shqiptarët nuk ka
mbaruar ende dhe e konsideron atë
“të ngrirë”. deklarimi i Presidentit
serb për “konfliktin e ngrirë” është
shmangie e deklaratës së firmosur
në Shtëpinë e Bardhë dhe procesit
të integrimit europian”, u shpreh ai.
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Byroja e Hetimit tremb Berishën, ish-kryeministri nis sulmet
ndaj saj: Reforma në drejtësi po krijon përçarje kombëtare

Në një kohë që ndërkombëtarët bëjnë thirrje për të ndalur sulmet ndaj organeve të reja
të drejtësisë dhe Byroja Kombëtare e Hetimit
po shkon drejt ngritjes, ish-kryeministri Sali
Berisha ka hedhur akuza të forta në adresë të
reformës në drejtësi dhe BKH-së. Përmes një
statusi në rrjetet sociale, ish-kryeministri Berisha thekson se Byroja Kombëtare e Hetimit
ka skualifikuar të gjithë kandidatët nga veriu
për shkak të origjinës. Dhe për të mbështetur
teorinë e tij, Berisha ka publikuar denoncimin

e një qytetari, i cili është shprehur se vëllai i tij
nga 403 kandidatë, ai ka qenë i 39 dhe se dy ditë
më parë është skualifikuar me shumë të tjerë
vetëm për shkak të origjinës.“Skualifikohen për
BKH të gjithë kandidatët nga veriu! Kandidati
ishte renditur në vendin e 39 të skualifikohet për
shkak të origjinës! Reforma në drejtësi si pykë
për përçarje kombëtare! Lexoni denoncimin
e qytetarit dixhital! Sb: Përshëndetje doktor.
Pasi kishin fituar të dy testet e para, atë teorik
dhe praktik me rezultate shumë të larta për

BKH, dje janë skualifikuar të gjithë fituesit me
origjinë nga veriu. Nga 403 kandidatë, vëllai im
kishte dalë i 39 në listën fituese dhe dje e kanë
skualifikuar bashkë me të gjithë ata që janë
nga veriu. Me respekt”, shkruan Berisha. Edhe
pak ditë më parë përmes një statusi në rrjetet
sociale, ish-kryeministri Sali Berisha ka sulmuar
Byronë Kombëtare të Hetimit. “Emërohet BKH
e Partisë! Në përbërjen e saj: Delinkuentë me
lidhje të krimit. Kryetar PS e hajdut hipotekash
të shkarkuar për korrupsion, të përjashtuar nga

policia, emërohen nga Edvin Hajduti në BKH!
300 kandidatë që garuan u përjashtuan të gjithë
për testin fizik pa asnjë transparencë”, shkruante
ndër të tjera në statusin e tij në rrjetet sociale,
ish-kryeministri Sali Berisha. Kujtojmë që Byroja Kombëtare e Hetimit ka në përbërje të saj
shërbime të Policisë Gjyqësore. Oficerët e Policisë
Gjyqësore ndihmojnë në hetimet e Prokurorisë
së Posaçme, që kryhen nga institucione të tjera.
Ata, me urdhër të prokurorit të SPAK mund të
kryejnë kontrolle të befasishme dhe arrestime.

Të gjithë sytë te ngritja sa më shpejt e Byrosë Hetimore

Byroja e Hetimit zbardh listën, ja 55 emrat
finalë që pritet të marrin në dorë dosjet
e korrupsionit, në dhjetor gjithçka gati

Z

bardhet lista e kandidatëve për
hetues të BKH të kualifikuar
për në fazën finale. Byroja
Kombëtare e Hetimit shihet
si organi thelbësor në luftën kundër
korrupsionit. Prokuroria Speciale është
shumë e rëndësishme, por në një farë
mënyre është një rimodelim i Prokurorisë së Krimeve të Rënda. Janë pothuajse
të njëjtët prokurorë dhe kemi të njëjtën
godinë. Byroja e Hetimit do të jetë një
risi, pasi nuk ka pasur kurrë më parë një
polici gjyqësore të posaçme, të fokusuar
te krimi i organizuar dhe korrupsioni
në nivel politik. Një komision me 3
anëtarë nisi një proces përzgjedhës për
60 hetues. Fillimisht kandiduan mbi 600
persona, por të mërkurën u bë e ditur
se vetëm 55 janë kualifikuar për fazën
e intervistës, e cila më pas i hap rrugë
poligrafit dhe më pas emërimit. Frika
është se Byroja e Hetimit nuk do të jetë
e kompletuar me 60 emra sikundër u
lajmërua. Mbetet të shihet se si do të
rezultojë intervista për 55 emrat, ndërsa
më pas ata do i nënshtrohen makinës
së të vërtetës ku do të pyeten nëse kanë
gënjyer gjatë këtij procesi, kanë lidhje
politike, me krimin, etj. Gazeta ka siguruar emrat e 55 kandidatëve finalë dhe
shumica e tyre do të jenë ata që do të
marrin në dorë dosjet e para të korrupsionit. Pavarësisht se sa do të kalojnë në
fazën tjetër, këta 55 emra shihen si personat më të rëndësishëm për t’i dhënë
fund kësaj kaste politike të korruptuar.
Ndërkohë procesi po asistohet dhe nga
amerikanët, të cilët po ndihmojnë që
të përzgjidhen persona kyç. Emrat e
mëposhtëm kanë secili karrierë të lavdishme, ndërsa ajo që bie në sy është se
disa vijnë nga jashtë. Një prej tyre është
shqiptari i dytë që ka mbaruar studimet
në Akademinë Ushtarake të SHBA-së
në West Point. Ai është vlerësuar dikur
dhe nga ish-ambasadori Donald Lu. Po
ashtu ka shumë të tjerë me profesione
nga më të ndryshmet, që nga juristë e
efektivë policie, te kontabilistë, specialistë ekonomie, etj. Sipas informacioneve,
pritet që në fund të dhjetorit të ketë përfunduar i gjithë procesi i përzgjedhjes
së kandidatëve dhe më pas BKH do të
fillojë nga puna.
Shtrirja lokale
Por fokusi i BKH nuk do jenë vetëm
pushtetarët e Tiranës, pasi në skaner
do kalojë dhe pushteti vendor. Sapo
të ngrihet njësia qendrore e BKH në
Tiranë, më pas do ngrihen dhe disa degë
të saj në qarqet kryesore të vendit, ku

EMRAT E KUALIFIKUAR
PËR NË FAZËN FINALE

Kim: Disa ëndërrojnë që BKH nuk do ngrihet kurrë, por gabojnë
Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të
Amerikës në Tiranë,Yuri Kim ka lëshuar një
sërë mesazhesh të forta lidhur me reformën
në drejtësi. Përmes një statusi në rrjetet
sociale, të pak ditëve më parë, ambasadorja
Kim u shpreh se disa ëndërrojnë që BKH nuk
do të ngrihet kurrë, por kjo sipas saj, nuk ka
për të ndodhur, duke shtuar se i vjen keq që
do t’i zgjojë nga dremitja këta ëndërrimtarë.

“Duket se ka disa që ëndërrojnë që Byroja
Kombëtare e Hetimit nuk do të ngrihet kurrë.
Ata shpresojnë që reforma në drejtësi nuk
do të realizohet kurrë. Më vjen keq t’ju zgjoj
nga dremitja, por ëndrra juaj nuk do të realizohet kurrë. Reforma në drejtësi nuk do të
jetë e lehtë, e shpejtë ose perfekte, por është e
nevojshme dhe duhet të ecë përpara”, shkroi
Kim në Twitter.

SORECA: BE MBËSHTET FUQISHËM BKH
Ambasadori i Bashkimit Europian, Luigji
Soreca ka reaguar pak ditë në rrjetet sociale,
duke konfirmuar mbështetjen e BE për prioritetet e Byrosë së Hetimit që janë lufta kundër
krimit të organizuar dhe korrupsionin. Soreca gjithashtu shkruan se puna e SPAK është
shumë e rëndësishme për të arritur qëllimin
e përbashkët. “Sot takova drejtoreshën e
ka dyshime për krim të organizuar dhe
rritje të korrupsionit. “Gjykatat kundër
korrupsionit dhe krimit të organizuar
dhe Struktura e Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar e
kanë vendndodhjen në Tiranë dhe e
ushtrojnë juridiksionin e tyre penal në
të gjithë territorin e Shqipërisë. Byroja
Kombëtare e Hetimit mund të krijojë
zyra të përkohshme ose të përhershme
jashtë Tiranës, për të përmbushur qëllimin e saj”, thuhet në nenin 10 të ligjit
për luftën ndaj korrupsionit.
Shembulli kroat dhe rumun
SPAK dhe Byroja e Hetimit por

BKH-së znj. Aida Hajnaj për të konfirmuar
mbështetjen e BE-së dhe për të diskutuar
përparësitë e Byrosë. Luftimi i krimit të organizuar dhe korrupsionit vazhdon të jetë një
përparësi kryesore për dhe në rrugën e tij të
pranimit. Puna e SPAK është thelbësore për
të ndjekur këtë qëllim vendimtar”, shkruan
Soreca në Twitter.

ngrihen sipas shembullit të Kroacisë
dhe Rumanisë. Në Kroaci funksionon
USKOK, që është simotra 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 kryeministrit kroat Ivo
Sanader. Hetimi ndaj tij ka nisur nga
informimi proaktiv i vazhdueshëm në
media. Gazetarët raportonin që Sanader
mbante ora dore 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.

1. Renato
2. Astrit
3. Idlir
4. Sajmir
5. Alsaed
6. Nikolin
7. Olivia
8. Alketa
9. Eliza
10. Loris
11. Geraldo
12. Anisa
13. Bledar
14. Ervin
15. Elvis
16. Ramadan
17. Samet
18. Eduart
19. Besnik
20. Stela
21. Bora
22. Bislim
23. Indrit
24. Erjon
25. Vjollca
26. Albi
27. Alvaro
28. Bledar
29. Ingri
30. Lindita
31. Enrik
32. Orald
33. Algert
34. Irena
35. Blendi
36. Elton
37. Kridis
38. Anjeza
39. Nerta
40. Greta
41. Kejvin
42. Klajdi
43. Redinald
44. Alteo
45. Fatbardha
46. Bledar
47. Uskana
48. Florenc
49. Endri
50. Sokol
51. Kelti
52. Denisa
53. Mikeljan
54. Armand
55. Julian

Lapa
Rapce
Maka
Cuka
Sinani
Bello
Myftiu
Shima
Pataj
Dervishi
Taraj
Duka
Strelca
Zenelaj
Treska
Cani
Gurguri
Kaloshi
Mesi
Shkarpa
Nanogjoka
Rrustemaj
Ago
Tema
Velaj
Basha
Noga
Halilaj
Vorfi
Nushi
Qenami
Lani
Cekrezi
Hoxha
Bimbli
Kerluku
Kupe
Burnazi
Xhabrahimi
Drishti
Cani
Luli
Papa
Nazeraj
Menalla
Flaga
Lleshi
Dauti
Balla
Xhabija
Muca
Kosta
Shkalla
Hasalla
Malaj
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Thaçi, Veseli, Krasniqi e Selimi të vendosur për pafajësi, seanca
e radhës më 18 nëntor, Kuvendi i Kosovës “shuplakë” Hagës
Të gjithë themeluesit e UÇK-së kanë mbyllur
seancat e para gjyqësore ndaj tyre, ndërsa seanca
e radhës për ish-presidentin Hashim Thaçi do të
mbahet më 18 nëntor.Thaçit iu konfirmua aktakuza më 5 nëntor, i cili po atë ditë u arrestua dhe u
dërgua në objektin e Dhomave të Specializuara në
Hagë. Ish-shefi politik i UÇK-së, i hodhi poshtë të
gjitha pikat e aktakuzës kundër tij, gjatë paraqitjes
së parë në Gjykatën Speciale, ndërsa seanca e
dytë do të mbahet në 18 tetor në orën 11:00. E nisi
Hashim Thaçi përballjen me trupën gjykuese të
Hagës, pas tij edhe tre ish-anëtarët e tjerë të UÇK.
Me bindjen në vete dhe për atë çka përfaqëson
UÇK, katër ish-luftëtarët e Ushtrisë Çlirimtare të

Kosovës i hodhën poshtë të gjitha akuzat e ngritura ndaj tyre dhe pohuan se do të vepronin po
njësoj në raste se ngjarja përsëritet. Jakup Krasniqi
dhe Rexhep Selimi përcollën mesazhe të forta në
sallën e gjyqit. Krasniqi, zëdhënësi i UÇK i konsideruar si njeriu i letrave, nuk i mbajti emocionet
herë pas here, por as nuk e fshehu krenarinë e të
qenit pjesë e një lufte për të drejtën për lirinë e
Kosovës. Ndërkaq, Rexhep Selimi njeriu që bëri
paraqitjen e parë të UÇK-së i tha gjykatës dhe
mbarë botës se ai ishte çlirimtar ndërsa iu kujtoi
se përkrah tyre për çlirimin e Kosovës luftoi dhe
Aleanca e Atlantikut tëVeriut. Fjalimet e katër çlirimtarëve ishin boll të mjaftueshme për të treguar

se në të vërtetë asaj kohe është cenuar Kosova
dhe për të duhet të kërkohet drejtësi. Gjithsesi
ata nuk janë vetëm dhe qeveria e Kosovës po bën
gjithashtu lëvizje për të kërkuar drejtësi. Ditën e
djeshme Kuvendi i Kosovës i dha një“shuplakë”të
fortë Gjykatës së Hagës. Nënkryetarja e Kuvendit,
Arbërie Nagavci foli në emër të grupit parlamentar
të LVV-së në foltore të Parlamentit nga ku tha se,
Selimi dhe të tjerët po gjykohen padrejtësisht nga
Specialja, lufta e UÇK-së ishte e pastër.“Padrejtësia
e kësaj gjykate do të jetë e përkohshme. Dalshi
faqebardhë edhe nga ky proces. Si Lëvizje ne
jemi të bindur se UÇK ishte dhe mbetet përpjekje
e drejtë për çlirim dhe se lufta e saj ishte e pastër.

E rëndë ishte dita e 5 nëntorit për të gjithë, lufta e
drejtë për liri nuk mund të njolloset”, tha Nagavci.
Edhe për deputetin e Aleancës për Ardhmërinë e
Kosovës, Pal Lekaj, Haga po gjykon ata që kanë
luftuar për liri. Sipas tij, kjo çështje po i jep mundësi Serbisë të luftojë sërish ndaj Kosovës.“Heronjtë,
dëshmorët ata që ia falën jetën Kosovës, nuk do
të mendonin kurrë që do të vinte një ditë që do
të dërgoheshin një gjykatë ku gjykohen vetëm
shqiptarët ku lufta e tyre është në bankën e të
akuzuarve . Beogradi nuk e ka pushuar asnjëherë
luftën kundër Kosovës, dikur me tanke e tash
me letra. Lufta e tashme e Serbisë është më se e
ndyrë”, u shpreh ai.

“Gjyqi i Hagës është një komedi e tragjedisë që ka ndodhur në Kosovë”

Shoqata “Labëria”: Drejtësia ndërkombëtare
ka rënë në gjunjë para krimeve monstruoze
të Beogradit, liderët e UÇK luftuan për liri
Nga Shoqata “LABËRIA“

S

hoqata Atdhetare Kulturore “Labëria” “ Nderi
i Kombit”, duke ndjekur
me shqetësim aktakuzat e
ngritura shpifërisht nga qarqe serbofile, drejtuar Gjykatës Ndërkombëtare të Hagës, ndaj drejtuesve
dhe luftëtarëve të UÇK-së, shpreh
solidaritetin e saj me kauzën e drejtë që kanë marrë përsipër krerët
e UÇK-së, në mbrojtje të dinjitetit,
integritetit dhe emrit të shenjtë, si
luftëtar të Ushtrisë Çlirimtare të
Kosovës, që luftuan dhe u sakrifikuan për çlirimin e Kosovës nga
një agresor mesjetar, siç ishte klika
millosheviçiane e Beogradit. Por
koha e padrejtësive historike për
shqiptarët është provuar se ende
nuk ka mbaruar dhe këtë e dëshmon më së miri padija ndaj krerëve
të udhëheqjes të UÇK-së, ku agresori padit viktimat dhe kërkon
ndëshkim për luftën në mbrojtjen
e trojeve të tyre, që kanë bërë këta
heronj të lirisë dhe pavarësisë së
Kosovës. Kjo tregon se drejtësia
ndërkombëtare ka rënë në gjunjë para krimeve monstruoze të
Beogradit dhe fatkeqësisht ka
harruar të gjykojë krimet makabre
të ushtrisë së Millosheviçit, Karaxhiçit, Vuçiçit dhe Daçiçit dhe lakejve të tyre, që vranë, përdhunuan,
masakruan burra, gra e fëmijë në
format më çnjerëzore, që kaluan
dhe inkuizicionin mesjetar. Odiseja
e gjyqeve të Hagës nisi nga sajesat,
alibitë dhe fabrikimet monstruoze të
Dick Martyt për trafikim organesh
në “Shtëpinë e verdhë” në Mat duke
e transferuar në Fushë-Krujë, për
të krijuar besueshmëri, që u përdor
mjeshtërisht nga Karla del Ponte,
Kryeprokurore e Gjykatës së Hagës,
për krimet e luftës në Jugosllavi, për
të penalizuar drejtuesit e UÇK-së.
Agresori serb me forca të organizuara ushtarake, policore, e paramilitare vranë e masakruan mbi 15
mijë vetë, plagosën mijëra të tjerë,
përdhunuan mbi 20 mijë gra e vajza,
dogjën e shkatërruan qindra shtëpi,
shkolla, institucione shëndetësore,
shtëpi kulturore, muze, biblioteka
dhe objekte të kultit fetar.

PËRBËRJA E SHOQATËS ATDHETARE KULTURORE “LABËRIA”
Kryetari Prof. Dr. Ago Nezha, Sekretari Përgjithshëm Dr. Dorian Koçi, N\Kryetarët Gafur Duda, Agim
Çiraku, Agim Rrapaj, Sekretari Organizativ Bashkim
Qeli, Kryeredaktori Gazetës “Labëria”Albert Zholi,
Kryetarët e Degëve Tiranë: Prof.Asoc. Dr. Bernard

Zotaj, Dega Vlorë, Ahmet Dema, Dega Gjirokastër:
Dr. Robert Çela, Dega Sarandë Rystem Duka, Dega
Tepelenë: Myrdar Jera, Dega Himarë: Thodhori Beja,
Dega Fier: Pasho Zhupa, Dega Patos: Pëllumb Bënça,
Dega Durrës: Julian Mehmeti.

“

Odiseja e gjyqeve të Hagës nisi nga sajesat, alibitë dhe fabrikimet monstruoze të Dick Martyt
për trafikim organesh në “Shtëpinë e verdhë” në
Mat duke e transferuar në Fushë-Krujë, për të
krijuar besueshmëri, që u përdor mjeshtërisht
nga Karla del Ponte, Kryeprokurore e Gjykatës
së Hagës, për krimet e luftës në Jugosllavi...
Gjenocidi serb
Genocidi serb dhe spastrimi
etnik i kosovarëve duke dëbuar
pjesën dërmuese të popullatës dhe
duke shkatërruar banesat e tyre
ishte me qëllim për t’i shpopulluar
nga trojet e tyre. Krimet, masakrat
dhe përdhunimet përçudnuese të
serbëve janë të njohura botërisht,
por autorët e tyre, jo vetëm që
nuk janë gjykuar, por nga kriminelë janë kthyer në akuzues.

Kjo situatë është tepër kritike
për drejtësinë ndërkombëtare,
që po humbet reputacionin dhe
besimin në opinionin mbarëshoqëror. Gjyqi i Hagës është një
komedi e asaj tragjedie që ka
ndodhur në Kosovë, që Gjykata
Ndërkombëtare po tregon se është
futur në qorrsokak nga mostra të
drejtësisë, që i shërbejnë Serbisë.
Shoqata Atdhetare Kulturore
Labëria, duke përfshirë edhe të

gjitha degët në rrethe, ka qenë
përkrah UÇK-së, me pjesëmarrje
aktive gjatë luftës dhe përsëri sot
është përkrah luftëtarëve të saj që
sot janë në mbrojtje të një padije
monstruoze të një padrejtësie që e
prodhon drejtësia ndërkombëtare.
Shoqata Atdhetare Kulturore
Labëria dënon unanimisht procesin e padrejtë të kalvarit të gjyqeve
që po stis Haga ndaj luftëtarëve
dhe krerëve të UÇK-së. Ata që
akuzojnë sot UÇK-në për krime
lufte duhet të ishin në bankën e të
akuzuarve, por drejtësia ndërkombëtare ka ndërruar vendet. Nuk
dimë kur do mbarojë kjo odise e
kësaj maskarade të turpshme që
ka filluar me gjyqe false ndaj drejtuesve të UÇK-së, por shpresojmë
dhe besojmë që drejtësia do ta
thotë fjalën e vet për pafajësinë e
akuzave të stisura ndaj disa prej
drejtuesve kryesorë të UÇK-së. E
drejta do triumfojë dhe padrejtësia
do dështojë në gjyqet farsë që po
zhvillohen në Hagë

Halimi: Haga nuk duhet
të ndikojë në dialogun
Kosovë- Serbi

Analisti i çështjeve politike,
Fisnik Halimi, u ka kërkuar dje
politikanëve të Kosovës që të vijojnë me dialogun Prishtinë-Beograd.
Gjatë një interviste televizive ai tha
se Kosova duhet tërësisht që në
çështjen e dialogut ta anashkalojë
çështjen e Dhomave të Specializuara, për shkak se kjo e fundit,
sipas tij, është çështje e brendshme
e Kosovës, e cila është negociuar
me partnerët strategjikë të vendit.
“Pavarësisht akuzave që po i bëhen
ish-presidentit Thaçi, zotit Veseli
dhe të tjerëve nga Gjykata Speciale,
Kosova duhet të gjejë forcën dhe
burimet e veta të brendshme, që të
vazhdojë kokëlartë luftën e saj drejt
përmbylljes së shtetësisë së Kosovës.
Në këtë kontekst, Kosova nuk duhet
të ndihet e handikapuar, sepse ajo
është më e madhe se secili prej nesh
individualisht”, deklaroi Halimi.

Hoti: Çështja e trupave të
pagjetur pikë kryesore në
dialogun me Serbinë

Kryeministri i vendit, Avdullah
Hoti gjatë seancës së Kuvendit të
Kosovës bëri me dije se çështja e
personave të pagjetur do të jetë një
nga temat kryesore në dialogun e
radhës me Serbinë. Hoti theksoi se,
ka bërë përpjekje maksimale që të
zbardhet fati i të pagjeturve dhe siç tha
ai jo rastësisht dialogu me palën serbe
ka filluar me temën e parë, siç është
çështja e të pagjeturve.“Çështja e personave të pagjetur nga lufta e fundit në
Kosovë me të drejtë na shqetëson. Po
bëjmë përpjekje që të bëjmë progres.
Kam bërë përpjekje maksimale që të
zbardhet fati i këtyre personave. Siç
e kam potencuar disa herë, dialogu
me palën serbe e ndërmjetësuar nga
Bashkimi Europian jo rastësisht ka filluar me temën e parë siç është çështja
e të pagjeturve. Faktet e reja nga debatet televizive që nxjerrin në opinion
mundësinë e 16 varrezave masive me
trupat shqiptare në Serbi, e fuqizon
edhe më shumë nevojën për gjetjen e
tyre”, ka thënë kryeministri Hoti.
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Vijojnë replikat në rrjetet sociale Rama-Basha për situatën
në spitale, kryeministri publikon të tjera pamje nga pavijonet

Vijojnë replikat mes kreut demokrat
Lulzim Basha dhe kryeministrit Edi Rama.
Kryeministri Edi Rama me anë të një postimi është treguar i ashpër me opozitën, pasi
shkruan se është një opozitë që nuk i duhet
këtij vendi. "Një opozitë që as në një sëmundje
që bie një herë në shekull nuk gjen dot forcë të
bëhet bashkë me shumicën nuk i duhet as dreqit e jo më popullit shqiptar", shkruan Rama.
Kryeministri Edi Rama ka publikuar një video
ku tregonte pamjet e Covid 2 me shtretër të lirë
duke hedhur poshtë akuzat e opozitës. “Dhe

duan s'duan lehaqeniet e çakërdisura të opozitarizmit vulgar, agresiv, gënjeshtar, realiteti
brenda spitaleve Covid është pa pikë dyshimi
ai që keni parë këtu, e duke ju ftuar të shihni
Pjesën e Tretë të ekskluzives, nga spitali Covid
2, në Sanatoriumin e Tiranës, ju uroj një ditë të
mbarë”, u shpreh Rama. Pas videos ka reaguar
menjëherë kreu demokrat Lulzim Basha, i cili
vijon të akuzojë se kryeministri sipas tij ka
humbur kontrollin mbi pandeminë. "Ja çfarë
thonë familjarët e të sëmurëve. Faktet flasin
vetë dhe tregojnë të vërtetën ashtu siç është.

Pasi shkatërroi ekonominë, Rama e humbi
kontrollin ndaj pandemisë dhe po shkatërron
jetët dhe shëndetin e familjeve shqiptare", u
shpreh Basha. Ai përsërit të njëjtat akuza,
duke i thënë se është një dështim i madh. Kreu
demokrati vijoi duke thënë se nëse Rama do
ta kishte dëgjuar para 6 muajsh sot do të kishe
një plan real kundër pandemisë. "Rama je një
dështim i madh. Sa shqiptarë duhet të vdesin
që të ndalësh sulmet politike dhe përpjekjet për
të na mbyllur gojën? Po të më kishe dëgjuar
që para 6 muajsh, do t'ju kishe dhënë ndihmë

financiare familjeve shqiptare dhe sot do të
kishe një plan real kundër pandemisë”, tha
ai. Kreu demokrat u shpreh se shëndetësia në
vend është në kolaps, ndërsa vijoi më tej duke
thënë se me ardhjen e tij në pushtet në Shqipëri
do të vijë një shpresë e re.“Askush nuk e përtyp
propagandën tënde fallco. Shëndetësia është në
kolaps, të sëmurët nuk kanë pará për të blerë
barnat e shtrenjtuara dhe ekonomia është në
krizë. Ne do ta shërojmë Shqipërinë, do t’i
korrigjojmë dështimet e tua dhe do të sjellim
shpresë të re për njerëzit", shkruan Basha.

Drejtori i OBSH për Europën, Dr. Hans Kluge vizitë në Tiranë

Edhe OBSH e pasigurt në luftën kundër
Covid-19, nuk premton siguri me daljen
e vaksinës, rrëzon opozitën për testimet
Sidorela BRAÇJA

O

rganizata Botërore e Shëndetësisë vijon të jetë e
pasigurt në luftën kundër
Covid. Drejtori i OBSH
për Europën Dr. Hans Kluge, ishte
dje në Tiranë, ndërsa nuk ishte edhe
aq optimist për sa i takon asaj që
na pret në muajt në vijim. Edhe pse
janë shtuar shpresat për daljen e
vaksinës për Covid-19, OBSH kërkon
që të mos priten shumë rezultate.
Gjatë konferencës së përbashkët
me ministren e Shëndetësisë, Ogerta Manastirliu, Drejtori i OBSH për
Europën Dr. Hans Kluge u shpreh
se vetëm testimet nuk janë zgjidhje
për parandalimin e Covid-19. Ai vuri
theksin se testimi, gjurmimi dhe
izolimi janë hallka shumë të rëndësishme. Për sa i përket shpërndarjes
së vaksinës kundër Covid, drejtori
i OBSH-së tha se Shqipëria është e
barabartë me vendet e tjera të botës.
“Vaksina është ajo që e quajmë një
e mirë globale, 20% e popullsisë do
ndahet në 3 nëngrupe, 3% e marrin
menjëherë sapo të prodhohet, stafet
mjekësore, përqindja tjetër shkon
te personat mbi 65 vjeç dhe ata
që janë të riskuar nga sëmundje
koronare. OBSH është për këtë të
mirë globale që të ketë barazi në
shpërndarje”, u shpreh drejtori i
OBSH për Europën. Por ai që ishte
më i drejtpërdrejtë ka qenë kreu i
OBSH, Tedros Adhanom Ghebreyesus, i cili u shpreh se nuk duhen
mbajtur shpresat vetëm te vaksina.
“Një vaksinë nuk do ta zgjidhë
faktin që po investohet shumë pak
globalisht në shëndetin publik dhe
në sistemet shëndetësore. Është
urgjente të përqendrohemi në shëndetin e njerëzve, të kafshëve dhe të
planetit”, tha ai.
Kundër testimeve masive
Drejtori i OBSH, ka vlerësuar
edhe Shqipërinë për masat e marra anti-Covid, ndërsa theksoi se
Shqipëria ka qenë tek vendet që nuk
ka pasur një valë të parë të virusit.
Po ashtu Kluge i dha përgjigje edhe
akuzave të ngritura nga opozita për
numrin e ulët të testimeve dhe se
situata në vend ka dalë jashtë kontrollit. "Vetëm testimi nuk është një
zgjidhje magjike, por duhen edhe
hapat e tjerë se unë e shoh në Belg-

MANASTRILIU: 1600 SHTRETËR NË DISPOZICION
Ministrja e Shëndetësisë, Ogerta
Manastirliu gjatë konferencës së përbashkët me drejtorin e OBSH për Europën Dr. Hans Kluge ndër të tjera ka
folur edhe mbi forcimin e kapaciteteve
për të përballuar situatën nga Covid,
ndërsa foli me shifra mbi numrin e
shtretërve që janë në dispozicion.“Jemi
përpjekur për të forcuar kapacitet dhe
për të përballuar situatat që mund

të vijnë përgjatë periudhës vjeshtë
dimër, kemi rritur testimet me 4 herë,
kapacitetet spitalore, 550 shtretër të
dedikuara, ndërkohë që kemi 3 skenar
të përfshirjes së spitaleve rajonale që
e çojnë në 1600 shtretër, është shumë
e rëndësishme që pavarësisht punës
që po bëjmë, puna në sistemin shëndetësor nuk ka ndalur asnjëherë”, u
shpreh Manastirliu.

E përgëzoj Shqipërinë
që ka marrë pjesë
në studimin e solidaritetit, kjo nuk ka
ndodhur kurrë më
parë. Po ashtu, nëse
do të rritej mbajtja
sistematike maskës
ne mund të kishim
shpëtuar 260 mijë
jetë njerëzish që nga
fillimi i shkurtit...

“

jikë, që nuk mund t'ia dalë, testimi
është i rëndësishëm, pro pastaj
duhet të ndiqet rreth për ta ndaluar, duhet të një testim më i shpejtë
prandaj i rëndësishëm që OBSH
të vijojë këtë koordinim sidomos
me testimin e shpejt prandaj ne
do mundohemi që t'i sjellim sa më
shpejt në Shqipëri", tha Kluge.
Manastirliu flet me shifra
Ministrja e Shëndetësisë Ogerta
Manastirliu gjatë konferencës së
përbashkët me drejtorin e OBSH
për Europën, Dr. Hans Kluge ndër
të tjera ka folur mbi angazhimin
për të siguruar kujdes shëndetësor
për ata që kanë nevojë.“Prej ditës së
parë jemi angazhuar në përputhje
me OBSH. Kemi siguruar të gjitha
mjetet mbrojtëse dhe mbështetjen
financiare, 550 mjekë, 134 epidemiologë, mbi 700 punonjës shërbimesh
janë mbështetur me bonusin sociale.

Ministrja Denaj
infektohet me Covid,
izolohet në banesë

Covid-19 është “futur” edhe në
Ministrinë e Financave. Ministrja e
Financave dhe Ekonomisë, Anila Denaj është infektuar me koronavirus.
Këtë e ka bërë të ditur vet ministrja
me anë të postimi në rrjetet sociale.
Denaj u shpreh se pas testimit ka
rezultuar pozitive dhe aktualisht është
karantinuar duke ndjekur udhëzimet
e mjekëve për trajtimin e sëmundjes.
Ajo bën apel për zbatim të rregullave
të higjienës, mbajtjen e maskës si dhe
ruajtjen e distancës sociale.“Të dashur
miq, Pas testimit për COVID 19, ju
informoj se kam rezultuar pozitive.
Aktualisht jam karantinuar, duke ndjekur udhëzimet e mjekëve për hapat
e mëtejshëm dhe trajtimin gradual
të sëmundjes. Ju ftoj të gjithëve, të
zbatojmë rregullat e higjienës dhe
të mbajmë maskën duke ruajtur
distancën sociale. Ju uroj shëndet
të plotë” u shpreh Denaj. Ndërkohë,
numri i të prekurve dhe personave që
po humbin jetën nga virusi në vend
është duke u rritur.

410 raste të reja
dhe 8 viktima nga
koronavirusi në vend

FIRMOSET MARRËVESHJA
E BASHKËPUNIMIT ME OBSH
Kreu i OBSh për Europën dr.
Hans Kluge dhe ministrja e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu kanë
firmosur marrëveshjen e bashkëpunimit dy vjeçare, për parandalimin e epidemive. Kjo u bë e ditur
nga ministrja Manastirliu, e cila foli
edhe mbi qëllimin e marrëveshjes.
“OBSh është partneri ynë strategjik.
Sot së bashku me dr. Kluge, firmosim një marrëveshje të rëndësishme
Detyra jonë është të kujdesemi dhe
për të gjitha ata që kanë nevojë për
kujdes shëndetësor”, u shpreh Manastirliu. Sakaq, ministrja Ogerta
Manastirliu u shpreh edhe lidhur
me vaksinën kundër Covid. “Pjesë
e strategjisë sonë ka qenë dhe sigurimi në kohë i vaksinës së gripit,

me Organizatën Botërore të Shëndetësisë. Kjo marrëveshje që firmosëm është një angazhim konkret
për mbështetje për të përmirësuar
aksesin në shërbimet thelbësore,
forcuar kapacitetet e vendit për
të parandaluar dhe kontrolluar
epidemitë, për të forcuar akoma
më shumë kapacitete në lidhje me
inovacionin dhe digjitalizimin”, u
shpreh Manastirliu.
është 4 fishuar krahasuar me një
kohë më parë. Veprimet dhe hapat
që do marrim nga sot e në vijim
janë për të siguruar dhe mbajtur në
vëmendjen tonë pikërisht objektivin
kryesor, shëndet për të gjithë qytetar,
mbulim shëndetësor universal", tha
Manastirliu.

Në vend është regjistruar një
ulje e rasteve të koronavirusit.
Sipas njoftimit të Ministrisë së
Shëndetësisë gjatë 24 orëve të fundit
në të gjithë vendin janë kryer 2044
testime prej të cilave 410 kanë rezultuar pozitivë. Sa i përket numrit
të jetëve që kanë humbur betejën
me koronavirusin ka qenë 8.“Në 24
orët e fundit, në vendin tonë janë
kryer 2,044 testime, prej të cilave
485 janë testime janë kryer për arsye
depistimi. Kanë rezultuar pozitivë
me virusin SARS COV2, 410 qytetarë në 24 orët e fundit. Në 24 orët
e fundit janë shëruar 81 qytetarë,
duke e çuar numrin e të shëruarve
12,574 që nga fillimi i epidemisë.
Aktualisht në 3 spitalet COVID, po
trajtohen 373 pacientë, 17 në terapi
intensive, nga të cilët 4 të intubuar.
Me gjithë përpjekjet e mjekëve, në
24 orët e fundit, kanë humbur jetën
8 qytetarë me Sars-Cov2 pozitiv në
spitalet COVID”, thuhej në njoftim.
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BERZH:
Qeveria
shqiptare
të tregohet
transparente
Kume dhe
Vishaj:
Nano uduhet
detyrua
të qeveriste
6 muajme
pabizneset
ministra

Raporti i BERZH, korrupsioni dhe
informaliteti në Shqipëri në rritje, bie eficenca
e gjykatave dhe përkeqësohet qeverisja
Esmeralda HIDA

E

konomia shqiptare vazhdon
të dominohet nga korrupsioni dhe informaliteti i
lartë, prandaj dhe është
prekur më shumë nga kriza e Covid-19. Sipas një raporti të publikuar
nga Banka Europiane për Zhvillim,
gjatë këtij viti, por sidomos pas
hapjes së ekonomisë, vendi ynë
nuk është menaxhuar në mënyrën
e duhur dhe kriza ekonomike është
thelluar për shkak të korrupsionit
në sektorin shtetëror. Sipas BERZH,
qeveria investon më tepër në këtë
sektor dhe ka lënë në hije sektorin
privat, i cili në kushte të vështira
ekonomike ka përfituar në rrugë të
tjera, duke rritur kështu në shifra të
larta informalitetin.“Qeveritë shpesh
luftojnë për të menaxhuar ndërmarrjet shtetërore pasi kanë më shumë
gjasa të përtërijnë sesa homologët e
sektorit privat. Në mënyrë të pabarabartë, mbështetja e shtetit është e
gjerë, por jo transparente. Siç diskutohet në kapitullin 1, kriza Covid-19
e ka nxitur qeverinë shqiptare të rrisë
mbështetjen dhe fokusin vetëm në
sektorin shtetëror, por nga ana tjetër
do të lërë jashtë vëmendjes sektorin
privat. Gjë e cila shkakton me shumë
risqe dhe pritet të rrisë informalitetin
në vend, më së shumti nga sektori
privat, i cili gjen zgjedhje alternative. Pasi nga anketat e realizuara
perceptimi për korrupsionin mbetet

i dobët tek sektori shtetëror. Sidomos
gjatë pandemisë vendet me ekonomi
të dobët nuk u qeverisën në mënyrë
të drejtë, duke krijuar hendeqe të
mëdha mes sektorëve ekonomikë,
madje duke lejuar dhe korrupsionin
në shpërndarjen e paketave financiare”, thuhet në raport. Ajo çka duket
më shqetësuese është se, vendi ynë
ka nivelin më të lartë të korrupsionit
dhe informalitetit në rajon dhe pavarësisht kërkesave të shumta nga
ndërkombëtarët këto dy fenomene

vijojnë në rritje. Sakaq, elementi
tjetër që sjellë rrezik për informalitet,
sipas BERZH, është sistemi i taksave.
Prandaj në 2021 kërkohet të jenë
prioritet ulja e borxhit, monitorimin
i PPP, lufta ndaj informalitetit dhe
korrupsionit. “Masat duhet të rriten
për të luftuar informalitetin dhe për
të rritur barazinë në ndërmarrjet private. Masat kryesore në këtë drejtim
përfshijnë një sistem të thjeshtuar
tatimor dhe procedurat, kapacitetet
e forcuara në administratën publike,

mbështetjen e mëtejshme dhe stimulimet për të ndërmarrjet mikro, të
vogla dhe të mesme për të zyrtarizuar aktivitetet e tyre dhe një luftë
më vendimtare kundër korrupsionit”,
thuhet në raport.
Mungesa e drejtësisë
Ndërkohë BERZH analizon se,
një nga shkaqet kryesore të mungesës së transparencës dhe rritjes së
korrupsionit është zbehja e efektit
nga gjykatat. Kohët e fundit vendi
ynë ka pasur dhe një presion të

madh edhe nga ndërkombëtarët për
realizmin siç duhet të reformës në
drejtësi, por një kërkesë e tillë nuk po
përmbushet. Në raportin e saj BERZH konstaton, treguesit e mirëqeverisjes në vend janë përkeqësuar,
po ashtu dhe eficenca e gjyqësorit
dhe perceptimi i korrupsionit dhe
stabilitetit politik, rezistenca, integrimi. Konkretisht veprimtari e
gjykatave në vend shfaqet më e
dobëta në rajon, madje dhe më keq
se Maqedonia. Kështu keqqeverisja
dhe dobësimi i drejtësisë ka cenuar
shumë konkurrueshmërinë në treg.
“Pikët kanë rënë në Shqipëri, Bosnjë
Hercegovinë, Mongoli, Maqedoni
e Veriut dhe Poloni, si rrjedhojë e
përkeqësimit të treguesve që masin
efektivitetin e gjykatave, informalitetin, perceptimin e korrupsionit dhe
kuadrin për zbatimin e rregullave.
Krahas mirëqeverisjes, Shqipëria
paraqitet më dobët se rajoni edhe
në ekonominë e gjelbër, gjithëpërfshirjen dhe rezistencën, ndërsa
është afër mesatares rajonale për
konkurrueshmërinë dhe integrimin”, thuhet në raport. Shumë vende
kanë vazhduar të ecin përpara me
reformat në lidhje me qeverisjen,
veçanërisht në lidhje me politikat
anti-korrupsion, por vendi ynë vazhdon të përkeqësohet. Një përkeqësim
i thellë i këtyre indikatorëve është
vërejtur gjatë pandemisë, kur më
shumë se kurrë vendi kishte nevojë
për transparencë.

Pagat, Tatimet letër bizneseve: Bëni deklarim real, po ju monitorojmë
Informaliteti në paga është një nga
fenomenet më shqetësuese dhe të dëmshme
në ekonominë shqiptare. Në një njoftim të
publikuar dje nga Drejtoria e Përgjithshme e
Tatimeve bëhet me dije se 5.270 biznese dhe
10.170 të punësuar nuk deklarojnë pagat e
sakta në sistem. Drejtoria bën me dije se pas
kryerjes së analizës së të dhënave të muajit
Qershor të pagave të deklaruara, u konstatuan paga nëndeklarim në disa profesione
të ndryshme, të cilët deklarojnë nivelin më
të ulët të pagës minimale, 2600 lekë. Nisur
nga këto të dhëna, Drejtoria e Përgjithshme

e Tatimeve ju është drejtuar me letra të personalizuara si punëdhënësve ashtu edhe
punëmarrësve të identifikuar. Në këto letra
ju është kërkuar të dy kategorive që të
përmbushin detyrimin ligjor për deklarimin
real të nivelit të pagës ana e punëdhënësit,
por gjithashtu kërkohet bashkëpunim dhe
ndërgjegjësim të njëjtë edhe nga punëmarrësit, të cilët duhet të kërkojnë deklarimin
real të pagës nga këta punëdhënës. Kjo
nismë e ndërmarrë ka rezultuar me një
reagim pozitiv nga ana e tatimpaguesve të
adresuar. Nga krahasimi i nivelit të pagave

Buxheti faktik 2019, Dhëmbi: Kemi
ulur borxhin publik në 5 vite
Ditën e djeshme u
prezantua projektligji “Për
miratimin e Buxhetit Faktik 2019”, në Komisionin e
Ekonomisë dhe Financave,
ku një pjesë të rëndësishme
zuri ecuria e borxhit publik. Prezantimin e tij e bëri
drejtoresha e Përgjithshme
e Buxhetit në Ministrinë e
Financave. Sipas saj, borxhi
publik ka pësuar rënie të
konsiderueshme nga viti
2014 në vitin 2019 dhe kjo
falë rregullimeve fiskale
të ndërmarra nga qeveria.
Konkretisht në 2019 borxhi pësoi 66% ulje. “Borxhi

publik gjatë vitit 2019 përgjithësisht u karakterizua nga
një ecuri pozitive, duke qenë
në përputhje me objektivat
makro-fiskale. Dua të theksoj se, në përputhje me objektivat makro-fiskale, niveli
i borxhit publik për të katërtin vit radhazi u vlerësua me
rënie. Në fund të vitit 2019,
borxhi publik u vlerësua në
nivelin 1,112.6 miliard Lekë
ose 65.9% e PBB. Krahasuar
me fundin e vitit 2018, niveli
i borxhit publik në raport me
PBB ka shënuar një rënie
prej 2.0 pikë përqindje”, u
shpreh dje Dhëmbi.

të deklaruara për muajin Gusht, u vu re një
përgjigje pozitive me një rritje në total të pagave prej 2. 464. 189 lekë, nga të cilat 1. 775.
978 lekë kontribute dhe 688. 211 lekë TAP.
Gjithsesi pika për të eliminuar informalitetin
e pagave në ekonomi mbetet sërish shumë
larg. Prandaj përmes kësaj letre Tatimet
bëjnë me dije se janë çdo ditë në monitorim
të bizneseve dhe do të marrin masa ndëshkuese ndaj atyre që kapen në shkelje. “Për
sa i përket tatimpaguesve, të cilët nuk reflektuan asnjë ndryshim pas marrjes së këtij
njoftimi, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve

BSH: Kemi gati një plan stimulues
në rast të një izolimi tjetër
G j at ë p r e z a n t i m i t t ë
raportit të politikës monetare
për tremujorin IV të vitit, ekspertët e Bankës së Shqipërisë
u shprehën se, mbështetur
në të dhënat e deritanishme,
ekonomia shqiptare po ecën
brenda parashikimeve. Sigurisht një izolim i dytë i vendit do
të shkaktonte pasoja shumë të
rënda në ekonomi, por edhe
për këtë rast BSH ka gati një
plan. Edhe pse jo në ritmet e
gatishmërisë në mars, BSH
në rast të një izolimi tjetër do
të rrisë stimulin monetar. “Në
rast të një mbyllje të gjerë të
ekonomisë, do të reagojë duke

shtuar stimulin monetar. Veç
uljes së mëtejshme të normës
bazë, planet e kontigjencës së
Bankës së Shqipërisë përmbajnë edhe adoptimin e masave
jokonvencionale, në formën
e programeve të lehtësimit
sasior me blerje të titujve të
qeverisë në tregun dytësor.
Norma bazë e interesit aktualisht qëndron në nivelin më
të ulët historik, prej 0.5%. Në
çdo rast, Banka e Shqipërisë
ka orientuar tregjet dhe publikun se do të vazhdojë politikën monetare stimuluese
3-vjeçare”, u shprehën ekspertët e BSH.

ka vendosur që të përzgjedhë një numër të
caktuar tatimpaguesish, tek të cilët vërehet dhe një numër më i lartë i punonjësve,
listë kjo e cila do të dërgohet tek strukturat
e verifikimit në terren par verifikime të
mëtejshme”, shkruan në njoftim Drejtoria e
Përgjithshme e Tatimeve. Në krahasim me
një vit më parë Tatimet vërejnë se niveli i
informaliteti në paga nuk ka pësuar ndryshime, ndërsa gjatë 2020 nuk ka arritur t’i
përmbush pritshmëritë edhe për shkak të
gjendjes që u shkaktua nga tërmeti i 2019
dhe më pas pandemia.

MFE: Kemi gati udhëzimin e ri për
shlyerjen e detyrimeve të prapambetura
Pavarësisht shkeljeve të
prezantuara nga Kontrolli i
Lartë i Shtetit, Ministria e Financave u qëndron treguesve
të bërë publikë në buxhetin
e të vitit 2019, ndërsa vë në
dukje se janë marrë me seriozitet rekomandimet e KLSH
dhe se tashmë qeveria ka
përgatitur një udhëzim të ri
për shlyerjen e detyrimeve të
prapambetura. Konkretisht
në 2021 institucionet nuk
do lejohen të nisin projekte
të tjera pa shlyer më pas
detyrimet për projektet e më
pashme.“I shohim me përkushtim rekomandimet e KLSH,

përpiqemi të respektojmë
angazhimet që kemi marrë.
Përmirësime në menaxhimin
e financave publike janë bërë.
Është bere një pune kolosale
për te parandaluar krijimin e
detyrimeve te prapambetura.
Tashme kemi përgatitur një
udhëzim të ri, ku sistemi është
i plote, te gjitha njësite i regjistrojnë ne sistemin e thesarit,
dhe publikohen në web-sitin e
Ministrisë së Financave. Nuk
i lejojmë institucionet te hapin projekte te reja pa shlyer
detyrimet e prapambetura”,
u shpreh ministria dje në
komision.
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Hoti: Në dallim nga qeveria “Kurti”, s’kemi marrë vendime antiligjore

Kosova pa sigurime shëndetësore, debate në Kuvend

Në seancën e djeshme të Kuvendit të Kosovës,
kryeministrit Avdullah Hoti dhe deputeti nga LVV
Salih Zyba kanë shkëmbyer replika mbi mos publikimin e marrëveshjeve të nënshkruara nga qeveria.
Publikime që ishin premtuar të kishin mbaruar më
11 nëntor por që ende nuk janë përfunduar.“Ke prirje
për të devijuar pyetjen dhe qëllimin e pyetjes, por ja
që për ligje nuk vendos ti por vendos Kuvendi, e në
këtë Kuvend nuk e ke shumicën as për të vazhduar
mbledhjen”, ka thënë Zyba. Në përgjigjën e tij, Hoti ka
thënë se nuk kanë marrë asnjë vendim të kundërligjshëm, gjë që sipas tij, ka ndodhur me qeverinë paraprake. “Unë për dallim prej qeverisë paraprake nuk
kam marrë asnjë vendim që është kundërligjor, as
kundërKushtetues”, është përgjigjur Hoti.

Edhe pse tashmë kanë kaluar 20 vite nga përfundimi i luftës, Kosova ende nuk mundëson sigurimet
shëndetësore. Kjo çështje është ngritur në seancën
e djeshme të Kuvendit nga deputetja e AAK Time
Kadrijaj.“Siç e dini ligji është miratuar në Kuvend por
asnjëherë nuk është implementuar. Çfarë është duke
bërë Ministria e Shëndetësisë a është duke punuar për
ndonjë projektligj të ri apo kjo çështje do zvarritet në
pafundësi. A mundeni me na e dhënë një zotim se kur
qytetarët e Kosovës do i kenë sigurimet shëndetësore”,
theksoi ajo. Ministri i Shëndetësisë, Armend Zemaj
tha se tashmë e kanë të draftuar plotësim-ndryshimin
e Ligjit për Sigurime Shëndetësore dhe se po tentojnë
që pa vonesë të funksionalizohet Fondi për Sigurime
Shëndetësore, por edhe të nisë implementimi i këtij ligji.

Osmani
dhe Hoti
u përgjigjen
të qeveriste
Vuçiç
Kume dhe
Vishaj:
Nano udeklaratave
detyrua të
6 muaj pa ministra

Vuçiç provokon Kosovën me
luftë si në Nagorno-Karabak,
reagime të ashpra në Prishtinë
Sonila ELEZI

D

ialogu midis Kosovës dhe
Serbisë janë në një situatë
të pa sigurt dhe të paqartë.
Institucionet kosovare bëjnë me dije se dialogu është në gjendje
jo aktive dhe se nuk është parashikuar asnjë takim, ndërsa deklarimet
e ardhura nga Bashkimi Europian
pretendojnë se dialogu është në vijim
por në nivel ekspertësh. Ndërkohë një
deklaratë e ardhur ditën e djeshme
nga presidenti serb AleksandarVuçiç
ka trazuar ujërat. Presidenti i Serbisë
paralajmëroi dje se nëse nuk arrihet
një kompromis me Kosovën përmes
bisedimeve të ndërmjetësuara nga
BE, atëherë konflikti“i ngrirë”mund të
“shkrihet”në të ardhmen duke treguar
llojin e konfliktit midis Armenisë dhe
Azerbajxhanit. Vuçiç është zotuar se
çfarëdo që të ndodhë me bisedimet
në Bruksel, Beogradi do të vazhdojë
të forcojë veten ekonomikisht dhe
ushtarakisht për të mbrojtur vendin
në çdo moment nga çdo agresor i
mundshëm. “Për mua, është e rëndësishme t’ju them se konflikti në
Nagorno-Karabak tregoi se si një
konflikt i ngrirë mund të përshkallëzohet në një katastrofë të vërtetë. Një
arsye është që ne nuk duhet t’ua lëmë
fëmijëve tanë një konflikt të ngrirë.
Kompromisi nuk do të thotë që ne do
ta arrijmë atë, duhen dy anë”, thotë
Vuçiç. Siç deklaron më tej presidenti
serb, bota përveç deklaratave, nuk
është e gatshme të reagojë dhe çfarë-

do që të ndodhë, në fund të fundit ju
duhet të mbështeteni në forcën tuaj.
“Kjo është arsyeja pse Serbia do të
vazhdojë të forcohet ekonomikisht
dhe ushtarakisht”, citohet nga mediat
e huaja të ketë thënë Vuçiç.
Reagime nga politika e Kosovës
Pas deklaratës kërcënuese të
presidentit serb, ka reaguar ushtruesja e detyrës së presidentit,Vjosa
Osmani. “Pres që BE dhe NATO t’i
përgjigjen këtij kërcënimi për luftë të
dhunshme, të bërë ngaVuçiçi”, shkroi
ajo. Edhe Kryeministri Avdullah Hoti
ka reaguar, duke u shprehur se një
deklaratë e tillë e ardhur nga presidenti serb muk është aspak në dobi
të normalizimit të marrëdhënieve
mes dy shteteve.“Deklarimet eVuçiç,
nuk janë në dobi të normalizimit të

Zaev: Ekziston mundësia të mos
arrijmë marrëveshje me Bullgarinë
Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev në
konferencë për shtyptë ditës
së djeshme, tha se ekziston një
mundësi e madhe të mos arrihet
marrëveshje me Bullgarinë, por
shtoi se ai mbetet optimist.“Me
optimizëm dërgojmë mesazh
se bëjmë gjithçka që të arrijmë
zgjidhje. Unë jam i njëjti që më
11 tetor, e njoftova popullin tonë
se mund të mos kemi zgjidhje,
gjegjësisht të mos mbahet konferenca e parë ndërqeveritare
me Bashkimin Evropian”, tha
Zaev.Ai theksoi se do të vazhdo-

jnë të kërkojnë zgjidhje, që do të
jetë e pranueshme për të dy palët.
Ndërkohë, ministri i Punëve të
Jashtme Bujar Osmani, mendon se zgjidhja e problemit me
Bullgarinë është në kthimin e
besimit në Marrëveshjen për
Fqinjësi të Mirë, si instrument i
vetëm dhe garanci për tejkalimin
e dallimeve. Osmani tha dje se
nuk mund të thotë se cili do të
jetë rezultati i bisedimeve në mes
Shkupit dhe Sofjes, duke shtuar
se pala maqedonase do të bëjë
gjithçka që është e mundur t’i
përfaqësojë interesat shtetërore.

marrëdhënieve midis dy vendeve, arritjes së marrëveshjes përfundimtare
dhe njohjes reciproke. Ato janë në
kundërshtim me të gjitha zotimet
që Serbia i ka bërë, nën garancat e
faktorit ndërkombëtar, për paqen e
qëndrueshme dhe zhvillimin ekonomik të rajonit. Qeveria e Republikës
së Kosovës vazhdon të mbetet e përkushtuar në rolin e saj konstruktiv në
të mirë të paqes, stabilitetit dhe prosperitetit të gjithë rajonit. Qeveria e
Kosovës pret nga BE dhe nga NATO
të reagojë ndaj këtyre provokimeve.
Qeveria e Kosovës do të vazhdojë
angazhimin për anëtarësim sa më të
shpejtë në NATO, BE dhe të gjitha institucionet relevante ndërkombëtare,
si një vlerë e shtuar për zhvillimin
e demokracisë dhe paqes në botë”,

është deklaruar Hoti me një status
në Facebook. Reagimi i ardhur nga
ministrja e jashtme e Kosovës, Meliza Haradinaj-Stublla, ka qenë edhe
më i ashpër. “Pasi furnizoi me armë
konfliktin Nagorno-Karabak, me
armë të prodhuara nga Serbia,Vuçiç,
ministri i Informacionit në kohën e
Millosheviçit, tani po kërcënon të
gjithë NATO-n, si dhe po nxit vendet
fqinje për përgatitje ushtarake për
luftëra të reja në Ballkan. Politika
dhe qasja e “këlyshit Rusisë” është
qartazi kundër vlerave të BE dhe
politikave të sigurisë së Ballkanit.Të
gjitha përpjekjet ruse dhe serbe për
të minuar paqen, stabilitetin dhe sigurinë e rajonit janë të papranueshme
për Kosovën dhe, me siguri, do të
dështojnë, njësoj sikurse kapitullimi
i tyre famëkeq në 1999-n” tha ajo.
Sakaq, zyra për Kosovën në Qeverinë e Serbisë i cilësoi si histerike
reagimet e autoriteteve të Kosovës.
Drejtori i kësaj zyre, Petar Petkoviç,
tha se mesazhi kryesor i Vuçiçit ka
qenë se për Serbinë paqja është më
e rëndësishmja. “Nëse përfaqësuesit
shqiptarë në Prishtinë janë njësoj
të interesuar për paqe, ata duhet
ta mirëpresin dhe mbështesin një
angazhim të tillë nga Beogradi. Serbia dhe presidenti i saj konfirmojnë
vazhdimisht, edhe me fjalë, edhe me
vepra, se ne jemi garantuesi më i fortë
i paqes dhe stabilitetit në rajon dhe
këtë e kuptojnë dhe e mbështesin të
gjithë faktorët relevantë nga bashkësia ndërkombëtare”, tha ai.

LVV nuk do të përkrahë kandidaturën
e Haradinajn për president
Lëvizja Vetëvendosje ka
bërë me dije se nuk e përkrah
Ramush Haradinajn për postin
e presidentit të vendit, edhe pse
përfaqësuesit e Aleancës për
Ardhmërinë e Kosovës (AAK)
insistojnë se kreu i AAK-së është
personi i duhur për këtë pozitë.
Zëdhënësi i LVV-së, Përparim
Kryeziu në një prononcim për
mediat kosovare ka thënë se
presidenti i ardhshëm duhet të
përfaqësojë një unitet të plotë
politik. Sipas tij, propozimi i
AAK-së për Ramush Haradinajn
është ofertë tipike e një pazari

politik për të cilin LVV është
kundër.“E përballë këtij qëndrimi
parimor tonë, qëndron propozimi i Haradinaj që është propozim
e ofertë tipike e një pazari politik për të cilin ne jemi kritik e
kundër”, ka thënë ai. Kryeziu
po ashtu theksoi se Kuvendi i
Kosovës nuk gëzon as autoritetin
e as legjitimitetin qytetar për të
zgjedhë presidentin. “Në këto
rrethana dhe me këtë përbërje,
ky kuvend e ka praktikisht dhe
logjikisht të pamundur që të
zgjedhë një president me ato
kualitetet”, tha ai.

JA MASAT ANTICOVID NË KOSOVË
1. Të gjithë qytetarët e huaj
të cilët hyjnë në Republikën e
Kosovës (RKS), e që vijnë nga
vendet me risk të lartë, sipas listës
zyrtare të ECDC-së, duhet të dëshmojnë nëpërmjet testit RT-PCR në
Sars COV-2 që janë me rezultat
negativ me COVID-19, në bazë të
parimit të reciprocitetit, me përjashtimet si në vijim:
2. Procesi arsimor në të gjitha
institucionet e arsimit të lartë,
publik dhe privat, organizohet në
formën online, ndërsa provimet,
puna praktike dhe laboratorike
organizohen duke respektuar të
gjitha rekomandimet e IKShPK-së
dhe MSh-së.
3. Komunat obligohen të riaktivizojnë plotësisht shtabet e
tyre emergjente komunale për
parandalimin e pandemisë për
të përcjellur situatën, mbikëqyrë
zbatimin e masave, mbikëqyr situatën e të prekurve me COVID-19
dhe çështje të tjera, si dhe të koordinojnë punën e tyre me nivelin
qendror përkatës.
4. Personat me sëmundje kronike, gratë shtatzëna dhe gratë
gjidhënëse lirohen nga paraqitja
në punë.
5. Personave mbi moshën 65
vjeç iu lejohet dalja jashtë shtëpisë
gjatë orarit 6:00-10:00 dhe 16:0019:00.
6. Obligohen komunat të ofrojnë
shërbimet shëndetësore shtëpiake
për të sëmurët kronikë.
7. Ndalohet grumbullimi i qytetarëve prej më shumë se 5 personave në sheshe publike, parqe
dhe vende publike, me përjashtim
rasteve të lejuara me këtë vendim.
8. Ndalohen të gjitha tubimet
publike, përfshirë seminaret,
punëtoritë, dasmat dhe ahengjet
familjare, ceremonitë dhe veprimtaritë fetare (përveç familjes së
ngushtë), si dhe çfarëdo forme tjetër
e organizimit me përjashtim të
rasteve të lejuara me këtë vendim.

Kosova do të marrë 360,000 vaksina
falas kundër koronavirusit
Kosova do të përfitojë
360.000 vaksina falas nga Aleanca Botërore e Vaksinimit, e
njohur si COVAX. Ministria e
Shëndetësisë e Kosovës tha për
Radion Evropa e Lirë se pjesën
tjetër të vaksinave, Kosova do ta
blejë me mjete të veta financiare,
kur ato të jenë në treg dhe të
lejuara për përdorim te njerëzit.
“Kosova, prej disa muajsh, ka
qenë në bisedime me Organizatën Botërore të Shëndetësisë
dhe partnerët ndërkombëtarë.
Aleanca Botërore e Vaksinimit
e ka futur Kosovën në mesin

e shteteve përfituese falas të
20% të sasisë së vaksinave,
apo 360,000 doza të vaksinave
kundër sëmundjes COVID-19,
që e shkakton koronavirusi i ri”,
thuhet në një deklaratë të Ministrisë së Shëndetësisë. Këtë javë,
kompania farmaceutike amerikane Pfizer dhe ajo gjermane
BioNTech kanë konfirmuar se
vaksina e tyre kundër koronavirusit “ofron mbrojtje 90%”.
Dy kompanitë planifikojnë të
aplikojnë për miratimin emergjent të vaksinës së tyre në fund
të këtij muaji.
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BE e pavarur nga OBSH, kërkon organ më vete shëndetësor

Mulvaney: Marrëdhëniet BE-SHBA nuk do të jenë më kurrë njëlloj

Pandemia e shkaktuar nga koronavirusi, ka
nxjerrë në pah një mangësi në organizimin e
Bashkimit Europian. Kur e gjitha filloi dhe qytetarët ishin në panik, unioni evropian nuk mundej të
merrte vendime të unifikuara lidhur me shëndetin,
për shkak se BE nuk ka kompetenca në çështjet e
shëndetësisë. Kjo bëri që secili shtet të merrte vendime në nivel kombëtar. Si pasojë u shkaktua kaos
lidhur me rregullat si dhe fillimin e një gare për të
vënë në dispozicion pajisjet mbrojtëse, medikamentet dhe shtretërit e spitaleve, garë që u kritikua
si josolidare. Tashmë Evropa dëshiron të bëhet e
pavarur nga Organizata Botërore e Shëndetësisë.
Komisioni i BE kërkon të krijojë një organ të vetin
për medikamentet, vaksinat dhe rastet emergjente.

Ish shefi i stafit të Shtëpisë së Bardhë, Mick Mulvaney ka deklaruar se marrëdhëniet midis Shteteve
të Bashkuara dhe Bashkimit Europian nuk do të jenë
më kurrë të njëjta si para fillimit të udhëheqjes së
Trump. Mulvaney tha se Trump ua kishte hapur sytë
amerikanëve për të bërë marrëveshje të ekuilibruara
tregtare dhe për të siguruar që evropianët të paguajnë pjesën e tyre në NATO. “Në përgjithësi, reagimi
i natyrshëm është i saktë se gjërat do të ngrohen
por nuk ka gjasa të kthehen deri në atë pikë që
ishin përpara administratës Trump. Unë mendoj se
është e paarsyeshme të supozohet se marrëdhëniet
e BE-së do të kthehen në mënyrën siç ishin, të themi
nën Obaman ose George W. Bush ose Clinton”, ka
thënë Mulvaney.

Presidenti
në Vishaj:
detyrë i bindur
fitore në zgjedhje
Kume dhe
Nanopër
u detyrua
të qeveriste 6 muaj pa ministra

Trump betejë të fortë ligjore për
të fituar zgjedhjet, ja si po ecën
procesi i rinumërimit të votave
Sonila ELEZI

N

dërkohë që thuajse e gjithë
bota e ka pranuar tashmë
rezultatin e zgjedhjeve në
Shtetet e Bashkuara dhe
liderët botërorë kanë uruar tashmë
presidentin e zgjedhur Joe Biden,
Donald Trump nuk e pranon humbjen. Zyrtarët e fushatës së Presidentit
Donald Trump nisën një përpjekje
të re ligjore këtë javë që synon të
pengojë çertifikimin e rezultatit të
zgjedhjeve në shtetin e Pensilvanisë,
ndërsa presidenti vazhdon të refuzojë fitoren e Presidentit të zgjedhur
Joe Biden. Në Ditën e Veteranëve,
Presidenti Donald Trump vuri një
kurorë me lule në varrin e Ushtarit
të Panjohur në Varrezat Kombëtare
të Arlingtonit ndërsa Presidenti i zgjedhur Joe Biden vizitoi memorialin
e të rënëve në Luftën e Koresë që
ndodhet në Filadelfia. Në një postim
në Twitter Presidenti shkruante: “Ne
do të fitojmë”. Me fitoren e zotit
Trump në shtetin e Alaskës ai ka
tashmë 217 vota elektorale, ndërsa
zoti Biden 279. Për t'u shpallur fitues
një kandidati i duhen minimalisht
270 vota elektorale. Numërimi nuk
ka përfunduar ende në tre shtete, Arizona, Georgia dhe Karolina eVeriut.
Krahas padive të ndryshme ligjore
të paraqitura tashmë në disa shtete
kyçe me pretendimin për manipulime me votat, zyrtarët e fushatës
së zotit Trump kanë nisur një proces
të ri gjyqësor që synon të bllokojë
çertifikimin e rezultatit të zgjedhjeve

në Pensilvani. Ndërkohë dy shtete po
shkojnë drejt rinumërimit, Uiskonsin dhe Georgia. “Një rezultat kaq i
ngushtë, do të kërkojë një rinumërim
të plotë me dorë në secilin qark.
Kjo do të ndihmonte në krijimin e
besimit. Do t’i kryejmë të gjitha në
një, kontrollin, rinumërimin dhe
rivlerësimin e votave”, thotë Brad
Raffensperger, Sekretari Shteti i
Georgias. Ekipi elektoral i zotit
Trump e përshëndeti vendimin.
Drejtori i fushatës për komunikimin
Tim Murtaugh tha se ky është një
hap i parë i rëndësishëm në proces
për të siguruar që zgjedhjet ishin
të drejta dhe se çdo votë e ligjshme
do të numërohet. VOA raporton se
deri më tani asnjë nga paditë ligjore
të ngritura nga zyrtarët e fushatës

Lufta për vaksinën, vendet
e pasura blejnë 80% të saj
Luftës se cili shtet do të
blinte cilën vaksinë, ndërkohë
që ende të gjitha vaksinat ishin
në proces ndërtimi dhe nuk dihej
se cila do të ishte ajo e cila do të
kishte rezultat, është shndërruar
tashmë në luftën se sa doza do
të mundet një shtet të blejë nga
vaksina e Pfizer dhe BiNTech, e
cila rezultoi 90% e suksesshme.
Sipas një analize nga një grup
fushate me bazë në Mbretërinë
e Bashkuar, më shumë se 80%
e kësaj vaksine tashmë u është
shitur qeverive më të pasura në
të gjithë botën. Analiza e lëvizjes
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“Global Justice Now” tregon se
mbi 1 miliard doza janë blerë
nga qeveritë e pasura, të cilat
përfaqësojnë vetëm 14% të popullsisë globale. “Nga njëra anë,
qeveria britanike po ndihmon në
kufizimin e furnizimit të këtyre
ilaçeve duke këmbëngulur në
rregullat globale të patentave që
parandalojnë vendet të prodhojnë
vaksinat e tyre gjenerike. Nga
ana tjetër, po blen sa më shumë
furnizim të kufizuar që mundet,
kështu që nuk ka mbetur asnjë
vaksinë për vendet në zhvillim”,
tha Nick Dearden, drejtor i G.J.N.

së zotit Trump nuk kanë arritur të
sigurojnë prova lidhur me pretendimin për mashtrime gjatë procesit të
numërimit, diçka që demokratët janë
të etur ta theksojnë.
Rinumërimi në Georgia
Sekretari Republikan i Shtetit
të Georgias tha se nuk kishte ende
asnjë shenjë mashtrimi të përhapur
në numërimin e votave të shtetit të
tij, ku presidenti i zgjedhur demokrat
Joe Biden aktualisht ka një epërsi
prej 14.000 votash ndaj presidentit
Donald Trump. Brad Raffensperger,
në një intervistë për CNN, tha se ai ka
urdhëruar një rinumërim për shkak
të afërsisë së numërimit të votave, por
ai besonte se votat deri më tani ishin
mbledhur me saktësi. Prirja aktuale e
Biden, me gati të gjitha votat e numëru-

ara, është 0.3%.“Ne kemi hetime të
vazhdueshme por nuk kemi parë diçka të përhapur”, tha ai ndërsa u pyet
në lidhje me mashtrimin e votuesve.
Ai shtoi se nuk kishte ende prova për
ndonjë mospërputhje mjaft të madhe
që mund të ndryshonte epërsinë e Biden. Raffensperger tha se ai gjithashtu
besonte se një rinumërim me dorë,
të cilin ai dëshiron të përfundojë deri
më 20 nëntor, nuk do të përmbysë
numërimin e bërë nga makinat që
është afër përfundimit. “Ne besojmë
se fletët e votimit janë numëruar me
saktësi”, tha ai. Ndërkohë CNN ka
postuar një lajm, ku bazuar në të dhëna të disa zyrtarëve të Departamentit
të Shtetit, administrata e Trump është
duke penguar arritjen e mesazheve
të udhëheqësve të huaj drejtuar presidentit të zgjedhur Joe Biden janë në
Departamentin e Shtetit. Sipas CNN,
Departamenti i Shtetit mbështet të
gjitha komunikimet për Presidentin
e zgjedhur, prandaj shumë vende
filluan t’i dërgojnë mesazhe Departamentit të Shtetit gjatë fundjavës. Por
me Bidenin që i ndalohet për të pasur
qasje në burimet e Departamentit të
Shtetit nga administrataTrump, sepse
Presidenti Donald Trump refuzon
të pranojë fitoren e Biden, dhjetëra
mesazhe nuk janë marrë. Gjithsesi,
siç thuhet më tej, ekipi i Biden është
në kontakt me qeveritë e huaja pa
përfshirjen e Departamentit të Shtetit
dhe ai ka pasur thirrje të shumta nga
udhëheqësit, duke përfshirë Angela
Merkel të Gjermanisë dhe Justin
Trudeau të Kanadasë.

Rusia merr sanksione ndaj Gjermanisë
dhe Francës, reagim nga BE
Ministri i Jashtëm i Rusisë,
Sergei Lavrov, tha se Moska do
të ndërmarrë veprime ndëshkuese kundër zyrtarëve gjermanë dhe francezë, në shenjë
hakmarrjeje për sanksionimin
e disa zyrtarëve rusë. Muajin e
kaluar, Bashkimi Evropian dhe
Mbretëria e Bashkuar u kanë
ngrirë asetet dhe u kanë vënë
ndalesa udhëtimi gjashtë zyrtarëve rusë, që besohet se janë
përgjegjës për tentativën për
vrasje ndaj kritikut të Kremlinit,
Aleksei Navalny. “Meqenëse
Gjermania ishte një lokomotivë

e sanksioneve të Bashkimit
Evropian, për shkak të rastit
Navalny, dhe meqenëse sanksionet shënjestrojnë punonjësit
kryesorë të zyrës presidenciale
të Federatës Ruse, sanksionet
tona do të jenë të barabarta”,
tha Lavrov, duke shtuar se ato
do të godasin punonjësit e administratave të udhëheqësve të
Gjermanisë dhe Francës. Lavrov
po ashtu sugjeroi se Navalny
mund të jetë helmuar me agjent
nervor ose në klinikën Charite
në Berlin, ose në bordin e avionit
që e ka transportuar në Berlin.

Pakicat etnike më të
kërcënuar nga virusi
Njerëzit me ngjyrë kanë dy
herë më shumë gjasa se të bardhët
për tuinfektuar nga koronavirusi.
Ky rezultat del nga një studim i cili
është bërë me 18 milionë njerëz.
Studimi i revistës EClinical Medicine, e cila publikohet nga Lancet,
po ashtu tregon se aziatikët kanë
1.5 herë më shumë gjasa se të
bardhët për t’u infektuar. Studiuesit e universiteteve Leicester dhe
Nottingham mblodhën të dhëna
nga tetë studime në Mbretërinë e
Bashkuar dhe 42 të tjera në Shtetet
e Bashkuara.

Ushtarët australianë
nën hetim për krime
lufte në Afganistan
Australia do të emërojë një prokuror special për të hetuar pretendimet
për krime lufte të kryera nga forcat
speciale australiane në Afganistan.
Kryeministri Scott Morrison ka paralajmëruar australianët që të presin
publikimin e pretendimeve për“shkelje
serioze dhe potencialisht kriminale”,
në raportin për elitën e ushtarëve
australianë në Afganistan. Prokurori
i Përgjithshëm ka identifikuar 55 incidente potenciale, kryesisht të lidhura
me vrasje të paligjshme.

Republikanët sigurojnë
gjysmën e vendeve
të Senatit
Senatori republikan nga Alaska, Dan Sullivan, u rizgjodh duke
i siguruar partisë së tij të paktën
50 nga 100 vendet e senatit për dy
vitet e ardhshme, ndërsa kontrolli
i dhomës mbetet i paqartë deri pas
shpalljes së rezultateve të balotazhit
të Georgias në janar. Pas numërimit
të ngadaltë të votave në shtetin
më veriperëndimor të ShBA-së,
agjencitë e lajmeve erdhën në përfundim se Sullivan ka një epërsi të
pakapërcyeshme ndaj Al Gross.

Evropa kërkon masa më të rrepta
të kontrollit në kufijtë e saj
Pas sulmeve të fundit terroriste në Evropë, Franca dhe
Gjermania po bëjnë thirrje për
siguri shumë më të rreptë në kufijtë e tyre të jashtëm. Ekspertët
thonë megjithatë, se vetëm masa
të tilla nuk kanë gjasa ta zgjidhin problemin. Franca dhe
Gjermania bënë thirrje për të
siguruar më rreptësisht kufirin
në zonat e udhëtimit pa pasaporta
të Evropës, që njihet si Zona
Shengen. “Masa nuk ka të bëjë
me zvogëlimin ose pakësimin e
së drejtës për azil, por ka të bëjë
me zbatimin e drejtë dhe luftimin

e rrugëve për ta keqpërdorur
atë, dhe për të mbrojtur më mirë
kufijtë tanë të përbashkët”, tha
presidenti francez Emmanuel
Macron. Terroristët në Nisë dhe
Vjenë kishin lëvizur lirisht mes
vendeve të Shengenit. Ndërkohë
presidentja e Këshillit Europian
Ursula von der Leyen, u shpreh
se në momentin që u jepet prova
se në faqet e tyre ka diçka që është
kriminale ose e dëmshme, ata duhet të reagojnë menjëherë dhe me
shpejtësi.Takimi i BE-së u zhvillua
në përvjetorin e pestë të sulmeve
të koordinuara terroriste në Paris.
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Njëri
është
në arrest
dy tëtëtjerët
në detyrim
paraqitje

Atentati me tritol ndaj Lulzim Kullës,
3 të arrestuarit dalin nga qelia,
përfundojnë afatet e paraburgimit
Ndalohet për masat anti-Covid,
21-vjeçarit i gjendet hashash në makinë

Albiona LIPO

G

jykata e Shkallës
së Parë në Shkodër ka liruar dje nga
paraburgimi tre personat e dyshuar si atentatorët
e shpërthimit me tritol ndaj
Lulzim Kullës, ngjarje kjo e
ndodhur në 13 janar 2018 në
qytetin e Shkodrës. Sipas burimeve, ky vendim për lirimin
konkretisht e tre personave
të identifikuar me iniciale E.
Çopja, A. Lulaj dhe S. Teta
erdhi për shkak se për ta kanë
mbaruar afatet e mbajtjes në
paraburgim, por edhe se gjatë
periudhës që nga momenti i arrestimit akuzat ndaj tyre janë
zbutur. Mësohet se E. Çopja
është lënë me masën e sigurisë
“Arrest shtëpie” ndërsa dy të
tjerët A. Lulaj dhe S. Teta me
masën e sigurisë “Detyrim paraqitje”. Fillimisht E. Çopja dhe
A. Lulaj kanë qenë nën hetim
për veprat penale “Vrasje në
rrethana cilësuese të mbetur
në tentative”,“Armëmbajtje pa
leje”dhe“Shkatërrim të pronës
me eksploziv”. Ndërsa, për
E. Çopjen vepra penale është
zbutur në “Sigurimi i kushteve dhe mjeteve për të kryer
vrasjen” ndërsa A. Lulaj është
vërtetuar se ka qenë të nesërmen e ngjarjes për të marrë
makinën bashkë me shokun
e tij Çopja, nga ana tjetër S.
Teta nuk ka qenë asnjëherë në
Shkodër. Ndër të tjera E. Çopja
gjatë seancave mësohet të ketë
deklaruar se i ka sjellë motorin
një personi me emrin Toni pasi
ky i fundit ja ka kërkuar për ta
blerë. Pasi është arrestuar si
autor i dyshuar i vendosjes së
eksplozivit në atentatin ndaj
Lulzim Kullës ka mësuar se
personi me emrin Toni është
Boran Bercana. "Pasi jam arrestuar kam mësuar se Toni
ka qenë Boran Bercana, i cili

Një 21-vjeçar është arrestuar dje nga policia në Sukth pasi
gjatë kontrollit në mjetin e tij është gjetur një sasi lënde narkotike
e dyshuar kanabis. “Shërbimet e Stacionit të Policisë Manzë,
në zbatim të masave për parandalimin dhe goditjen e paligjshmërisë, si dhe në zbatim të masave të mara për parandalimin
e përhapjes së COVID-19, në Sukth, Durrës, kanë ndaluar për
verifikim mjetin me drejtues shtetasin I. D., të cilit i kanë kërkuar
lejen e lëvizjes dhe më pas kanë ushtruar kontroll fizik në mjet
për sende të kundërligjshme. Gjatë kontrollit në mjetin tip“Benz”,
shërbimet e Policisë kanë konstatuar një sasi lënde narkotike të
dyshuar si cannabis sativa. Në vijim të veprimeve, specialistët për
Hetimin e Narkotikëve në DVP Durrës arrestuan në flagrancë
shtetasin I. D., 21 vjeç, i dënuar në vitin 2018, për veprën penale
“Armëmbajtje pa leje””, deklaron policia.

Merr peng të riun, një tjetër kundërshtoi
policinë, arrestohen 2 persona

“

Sipas burimeve, ky vendim për lirimin konkretisht e tre personave
të identifikuar me iniciale E. Çopja, A.
Lulaj dhe S. Teta erdhi për shkak se për
ta kanë mbaruar afatet e mbajtjes në
paraburgim, por edhe se gjatë periudhës që nga momenti i arrestimit...

është vrarë më 15 korrik", ka
thënë ai. Ky i fundit mësohet
të ketë mbetur i vrarë bashkë
me bashkëjetuesen Silva Ndoci në 15 korrik 2018, vetëm 6
muaj pas atentatit ndaj Lulzim
Kullës. Sipas burimeve, E.
Çopja pasi Bora Bercana është
vrarë ka kuptuar se është personi me emrin Toni që i kishte
kërkuar motorin. Mësohet se,
drejt Elbasanit E. Çopaj ka
shkuar me Boran Bercanën
në makinën e këtij të fundit.
Ndërsa, të nesërmen e ngjarjes
ka ardhur bashkë me shokun
e tij A. Lulaj për ta marrë
makinën e tij që kishte lënë në

Shkodër duke mohuar se ka
pasur dijeni për atentatin ndaj
Lulzim Kullës. Ndërkohë, pas
atentatit ndaj Lulzim Kullës
në janar të 2018-ës për dy vite
me radhë në Shkodër pasuan
një sërë ngjarjesh kriminale që
dyshohet se janë të lidhura me
njëra-tjetrën.
Detaje nga ngjarja
Ngjarja e rëndë e
shpërthimit të eksplozivit, në
janar të vitit 2018 ndodhi në
lagjen "Partizani" të qytetit të
Shkodrës, fare pranë qendrës
dhe përballë tregut, plot me
njerëz teksa mbetën plot 8
persona të plagosur. Sipas

burimeve, lënda eksplozive
ishte vendosur në një motor
që ishte parkuar para një godine 2-katëshe në qendër të
qytetit të Shkodrës. Ndërsa,
shpërthimi mësohet të jetë
kryer me telekomandim në
momentin që Lulzim Kulla po
dilte nga godina në pronësi të
tij, për të hipur në automjetin
e blinduar që ishte parkuar
pak metra larg motorit. Përveç
atentatit, Kulla njihet dhe për
shkak të së kaluarës së tij, pasi
emri i tij lidhet me disa ngjarje
kriminale, por që në fund nuk
është dënuar. Konkretisht,
Kulla konsiderohet si kreu
i një grupi kriminal, që prej
vitesh nënshtron tregtarët
në Shkodër duke u vendosur
“tarifë” të përmuajshme për
garantimin e objekteve tregtare. Gjithashtu 43-vjeçari
mësohet të ketë qenë një nga
të arrestuarit për kultivim
kanabisi në zonën e Dukagjinit. Ndërkohë edhe pse ai
konsiderohej si një prej organizatorëve për kultivimin e një sasie të
madhe të bimëve narkotike, u la i
lirë pas vetëm 6 muajsh.

Policia e Vlorës ka vënë dje në pranga 2 persona, njëri
prej tyre i shpallur në kërkim. “Specialistët për Hetimin e
Krimeve në Komisariatin e Policisë Vlorë kanë arrestuar
në flagrancë shtetasin M. D., 34 vjeç, banues në Vlorë, për
veprën penale“Heqja e paligjshme e lirisë”, pasi mbrëmjen e
djeshme, pas një konflikti për motive të dobëta, ka marrë pa
dëshirë, në mjetin e tij, shtetasin B. R., banues nëVlorë. Specialistët për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë
Delvinë, në vijim të punës për lokalizimin dhe kapjen e personave të shpallur në kërkim, kanë ndaluar shtetasin Xh.(E.).
R., 40 vjeç, banues në Korçë, pasi Gjykata e Apelit Korçë e
ka dënuar me 20 ditë burg, për veprën penale“Kundërshtim
i punonjësit të policisë së rendit publik”, deklaron policia.

Aksident në Pogradec, makina
përplas biçikletën, një i plagosur
Një aksident është regjistruar paraditen e djeshme në
aksin nacional Korçë-Pogradec, në afërsi të fshatit Buçimas.
Sipas burimeve mësohet se një mjet ka përplasur një person me
biçikletë e për pasojë ky i fundit ka marrë lëndime të shumta
në trup. Mësohet se ka qenë drejtuesi i mjetit ai që ka bërë të
mundur transportimin e të plagosurit në spital ndërsa policia
po heton për shkaqet e aksidentit. Ndërsa, drejtuesi i mjetit
do të shoqërohet në komisariat për veprime të mëtejshme
procedurale. Ndërkohë dy ditë më parë janë evidentuar dy
aksidente të tjera. Një aksident automobilistik ka ndodhur
në aksin rrugor Lushnjë-Berat ku për pasojë, 3 persona kanë
mbetur të plagosur. Gjithashtu është evidentuar edhe një aksident në autostradën Tiranë-Durrës, teksa një makinë është
përplasur me trafik-ndarësen.

Gati për të vjedhur, me maskë në fytyrë e kapuç në
kokë, forcat e posaçme “godasin” të riun në Tiranë
Një 20-vjeçar nuk ka mundur t’u shpëtojë dot forcave të posaçme mbrëmjen
e djeshme pasi ka rënë në pranga teksa
ishte në tentativë vjedhjeje. Policia bën
me dije se në pranga ka rënë i riu M. S.,
i cili është kapur mat me kapuç në kokë
dhe maskë në fytyrë, në momentin që po
përgatitej të kryente vjedhjen. “Lëvizte i
maskuar në rrugët pa ndriçim, për të mos
u identifikuar dhe kapur nga Policia, arrestohet në flagrancë 20-vjeçari. Forcat e
posaçme “Shigjetat” dhe “Shqiponjat”, në
bashkëpunim me Komisariatin e Policisë
Nr. 2, në vijim të kontrollit të imtësishëm
të territorit, patrullimit në të gjitha lagjet
e kryeqytetit dhe rrugicat pa ndriçim, në

rrugën “Hiqmet Delvina”, forca e posaçme
“Shigjetat” ka konstatuar një shtetas me një
kapuç në kokë dhe me maskë në fytyrë, i cili
mbante një çantë me vete. Në momentin që
këtij shtetasi i është bërë shenjë ndalimi dhe
i është kërkuar të identifikohet, ai ka filluar
të bëjë lëvizje të dyshimta dhe ka tentuar
të largohet, por është kapur dhe prangosur
nga shërbimet e Policisë. Nga veprimet
hetimore ka rezultuar se 20-vjeçari është
autor i 3 vjedhjeve, konkretisht: më datë
10.11.2020, ka vjedhur në shumë parash, një
laptop dhe një aparat celular në një klinikë,
më datë 16.10.2020, ka vjedhur një shumë
parash në një dyqan në rrugën “Andon
Zako Çajupi” dhe më datë 27.10.2020, ka

vjedhur një shumë parash dhe një laptop
në një lokal”, thuhet në njoftimin për shtyp
nga policia. Policia gjithashtu njofton se
nga kontrolli i ushtruar në çantën që i riu
mbante me vete u gjetën dhe u sekuestruan
në cilësinë materiale mjete të cilat i përdorte
për të realizuar vjedhjet. Po sipas policisë,
20-vjeçari njihet si person me precedent
të mëparshëm penal në fushën e vjedhjes
dhe krimeve ndaj personit. “Në vijim të
veprimeve, nga specialistët për Hetimin e
Krimit në Komisariatin e Policisë Nr. 2 u
bë arrestimi në flagrancë, për veprat penale “Vjedhja” dhe “Sigurimi i mjeteve për
vjedhje”, i shtetasit M. S., 20 vjeç, banues në
Tiranë, i dënuar më parë për veprat penale

“Plagosja e rëndë me dashje” dhe “Vjedhja”.
Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë
pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë”,
thuhet në njoftimin për shtyp nga policia.
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Kume dhe
Vishaj: Nano
detyrua
të qeveriste
6 muaj pa ministra
Ministria
e Drejtësisë
i hap u
rrugë
ekstradimit
të Sejdinajt

“Xhaxhai” i Ndraghetas në Shqipëri drejt ekstradimit
në Itali, firmoset kërkesa për Bujar Sejdinajn
OFL zbarkon në dy qytete, 4 persona
duhet të deklarojnë pasuritë

Albiona LIPO

M

inistrja e
Drejtësisë
ka firmosur
dje urdhrin
për ekstradimin e Bujar
Sejdinajt në Itali, i njohur ndryshe si “xhaxhai”
dhe që dyshohet se është
pjesëtar i “Ndraghetas”,
organizatës së famshme
mafioze në Itali. Ky vendim është marrë, pasi janë
shqyrtuar të gjitha dokumentet, teksa konkretisht
është firmosur urdhri për
ekstradimin nga Tirana në
drejtim të Romës të këtij
personazhi që dyshohet
të jetë njeriu që drejtonte
veprimet e Ndraghetas në
Shqipëri e Ballkan. Ndërkohë më datë 25 gusht të
këtij viti drejtësia italiane
kërkoi ekstradimin, ndërsa
arrestimi i tij në fund të
korrikut mësohet të jetë
zhvilluar në kuadër të
një operacioni të nisur që
në 2007. Sipas burimeve
operacioni u zhvillua në të
njëjtën kohë në Shqipëri,
Itali, Argjentinë e Costa
Rica. Konkretisht, Sejdinaj
përfaqësuesi i Ndragheta-s në Shqipëri dhe në
zonën e Ballkanit dhe
në veçanti përfaqësuesi
i familjes mafioze "Bellocco" u prangos në 24
korrik. Ai gjithashtu akuzohet se ka marrë pjesë
në blerjen e rreth 20 kg
kokainë në Spanjë. Ndër
të tjera, Sejdinaj ose siç
njihet ndryshe me nofkën
“Xhaxhai” është njohur me
masën e sigurisë mëngjesin e 22 korrikut, dy ditë
para se policia të njoftonte
arrestimin e tij, në kuadër
të një super-operacioni ndërkombëtar droge.
Mësohet se arrestimi dhe
masa e sigurisë është
mbajtur top sekret, pasi
kështu ka qenë kërkesa e
autoriteteve të huaja, duke

Operacioni Forca e Ligjit këtë herë e ka patur destinacionin në qytetet Përmet dhe Gjirokastër teksa 4 të dënuarve
iu është kërkuar të deklarojnë pasuritë.“Në kuadër të zbatimit
të Ligjit Special për masat pasurore ndaj individëve të dënuar
apo akuzuar për krim të organizuar apo krime të rënda, OFL u
ka nisur kërkesat me shkrim për vetëdeklarimin e burimeve të
pasurisë, shtetasve: D. B., banues në Gjirokastër, i dënuar për
veprën penale“Kultivimi i bimëve narkotike”; T. Gj., banuese
në Gjirokastër, e dënuar për veprën penale“Kultivimi i bimëve
narkotike”; Zh. B., banues në Përmet, i dënuar për veprën
penale“Prodhimi dhe shitja e narkotikëve”; G. M., banues në
Përmet, i dënuar për veprën penale “Prodhimi dhe shitja e
narkotikëve”. Këta individë, si subjekt i Ligjit Special, duhet
t’u përgjigjen me shkrim, brenda 48 orësh, të gjitha pyetjeve të
OFL-së dhe më pas, përgjigjet e marra do t’i dërgohen SPAKut, për veprime të mëtejshme”, deklaron OFL.

Dhunuan prindërit, arrestohen dy
fierakët, në pranga edhe 4 të tjerë

“

Ky vendim është marrë, pasi janë
shqyrtuar të gjitha dokumentet,
teksa konkretisht është firmosur urdhri
për ekstradimin nga Tirana në drejtim të
Romës të këtij personazhi që dyshohet
të jetë njeriu që drejtonte veprimet e
Ndraghetas në Shqipëri e Ballkan...

qenë se operacioni vijonte
në Argjentinë dhe Costa
Rica. Gjithashtu referuar
dëshmisë së tij në datë 27
korrik, mësohet se Sejdinaj ka mohuar përfshirjen
e tij në trafik droge. Sipas
dëshmisë “Xhaxhai” është
shprehur se ka punuar
si marangoz në Laç dhe
se nuk kishte lidhur me
trafikun e drogës, ndërsa
kërkoi lirinë me pretendimin se ishte invalid.
Ja kush është
“Xhaxhai” nga Dibra
Bujar Sejdinaj ose siç
njihet ndryshe me nofkën
“Xhaxhai”, është konsideruar si personi i kontaktit

të grupit mafioz italian
“Ndragheta” në Shqipëri.
Sipas burimeve, 61-vjeçari
është me origjinë nga
fshati Ostren i Vogël i
Peshkopisë, por banues
në Tiranë. Ai u arrestua
në datë 24. 07.2020 nga
policia shqiptare pasi
akuzohej se është anëtar
i një rrjeti të mirëorganizuar që trafikonte kokainë
nga vendet e Amerikës
Latine në drejtim të Italisë
dhe më pas në vendet e
gadishullit Ballkanik. Ai
gjithashtu njihet edhe si
përfaqësues i familjes
“Bellocco”, në Itali. Bazuar
tek njoftimi për shtyp nga

policia, është bërë më dije
se Bujar Sejdinaj, i njohur
tashmë si “Ambasadori” i
“Ndragheta” në Ballkan,
së bashku me një shtetas
tjetër shqiptar nga Elbasani, i quajtur Ardian Çekini, dyshohet se kanë marrë
pjesë në blerjen e rreth 20
kg kokainë në Spanjë. Këtë
operacion ata e kanë kryer
dhe me persona të tjerë me
shtetësi italiane, që besohet se janë pjesë e klanit
mafioz “Ndragheta” në Itali.
Kështu në kuadër të dokumentimit të këtij rasti të
blerjes së 20 kg kokainë në
Spanjë, policia arrestoi për
qëllime ekstradimi në Itali,
dibranin Bujar Sejdinaj.
Ndërkohë më parë në 26
maj 2020 në qytetin e Elbasanit policia ka arrestuar,
Ardian Çekinin, i cili për
këtë rast ishte shpallur
në kërkim nga autoritet e
drejtësisë italiane. Të dy
këta persona janë arrestuar
me urdhër të autoriteteve
italiane për t’u përballur
me akuzat e ngritura për
trafik droge dhe përfshirje
në organizatë kriminale.

Gjashtë persona kanë rënë dje në prangat e Policisë së
Fierit, katër prej tyre për drejtim mjeti në mënyrë të parregullt
dhe dy për dhunë në familje.“Specialistët e Sektorit të Qarkullimit Rrugor në DVP Fier, në vijim të punës për evidentimin
dhe ndëshkimin e drejtuesve të mjeteve që drejtojnë mjetet në
mënyrë të parregullt duke u bërë burim aksidenti, arrestuan
në flagrancë shtetasit: L. K., 48 vjeç, banues në Fier, pasi u kap
nga shërbimet e Policisë duke drejtuar automjetin tip “Benz”,
në gjendje të dehur; M. A., 38 vjeç, banues në Fier, pasi në
lagjen“Apollonia”, u kap duke drejtuar automjetin tip“Benz”,
në gjendje të dehur; A. H., 46 vjeç, banues në Durrës, pasi drejtonte automjetin tip“Volkswagen”në gjendje të dehur. K. B., 46
vjeç, banues në Lushnjë, pasi u kap duke drejtuar automjetin
tip “Ford”, i pa pajisur me leje drejtimi. G. P., 23 vjeç, pasi ka
ushtruar dhunë psikologjike ndaj prindërve”, deklaron policia.

Në kërkim për vrasje, arrestohet
46-vjeçarja nga Korça
Policia e Korçës ka finalizuar dje operacionin policor“Arratia”, ku u arrestua një 46-vjeçare e dënuar me 20 vite burg
për vrasjen e vajzës së saj 9 muajshe në 2005.“Strukturat për
Hetimin e Krimeve ndaj Personit dhe Pasurisë në Drejtorinë
Vendore të Policisë Korçë, në vijim të punës për lokalizimin,
kapjen dhe vënien përpara përgjegjësisë ligjore të personave
të shpallur në kërkim ndërkombëtar, falë shkëmbimit të informacionit me Zyrën e Interpol Tirana dhe në bashkëpunim
me Komisariatin e Policisë Devoll, finalizuan operacionin e
koduar“Arratia”, si rezultat i të cilit u bë ekzekutimi i vendimit
penal të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë, për ndalimin e
shtetases në kërkim ndërkombëtar: Irena Kostaki (Zeria), 46
vjeçe, banuese në fshatin Miras, Devoll, për të cilën është caktuar masa e sigurisë“Arrest në burg”, për veprën penale“Vrasja
me paramendim””, thuhet në njoftimin për shtyp nga policia.

Në tentativë për të transportuar 3 emigrantë të paligjshëm
me mjet të vjedhur e pa leje drejtimi, arrestohen 4 sirianë
Ndonëse deri më tani të arrestuarit për
transport të paligjshëm të emigrantëve kanë
qenë kryesisht shtetas shqiptar, këtë herë në
pranga për këtë vepër penale kanë përfunduar plot 4 sirianë. Por ajo që bën më tepër
përshtypje është se këtë vepër penale ata e
kanë ushtruar në vendin tonë. Konkretisht
në pranga kanë rënë personat me iniciale I.
B., 34 vjeç; H. S., 23 vjeç; J. G., 36 vjeç dhe O.
K., 29 vjeç, banues në Siri, pasi në vendin e
quajtur“Tyrbja e Gocës”në Maliq janë kapur
në tentativë për të transportuar 3 emigrantë
të paligjshëm kundrejt fitimit, me mjet të
vjedhur e pa leje drejtimi e njëkohësisht
duke mos iu bindur urdhrit të Policisë për të
ndaluar. “Vijon goditjet e njëpasnjëshme në

kuadër të operacionit policor“Perimetri”, ku
së fundi ka arrestuar 4 shtetas sirianë. Strukturat për Hetimin e Krimeve në Drejtorinë
Vendore të Policisë Korçë, në bashkëpunim
me Policinë Kufitare, Sektorin e Policisë
Rrugore dhe Komisariatet e Policisë Devoll
dhe Maliq, në vijim të operacionit policor
“Perimetri”, kanë goditur një tjetër rast të aktivitetit kriminal në fushën e dhënies ndihmë
shtetasve të huaj për kalim të paligjshëm të
kufirit, kundrejt shpërblimit, si rezultat i të
cilit u bë kapja dhe arrestimi në flagrancë i
shtetasve: I. B., 34 vjeç; H. S., 23 vjeç; J. G.,
36 vjeç dhe O. K., 29 vjeç, banues në Siri.
Shtetasit e mësipërm, në bashkëpunim
me njëri-tjetrin rezulton se kanë vjedhur

mjetin tip “Opel” në pronësi të shtetasit E.
A., banues në Bilisht. Këtë mjet e drejtonte
pa leje drejtimi shtetasi I. B., i cili synonte
t’i transportonte tre shtetasit e tjerë drejt
Tiranës”, thuhet në njoftimin për shtyp nga
policia. Policia njofton se 34-vjeçari në afërsi
të vendit të quajtur“Tyrbja e Gocës”, në Maliq, nuk i është bindur urdhrit të punonjësve
të Policisë për të ndaluar, por është larguar
me shpejtësi dhe ka humbur kontrollin e
mjetit duke dalë nga rruga. Për pasojë janë
dëmtuar lehtë të katërt këta persona, të cilët
morën ndihmën e parë në spitalin e Korçës.
Ndërkohë, materialet në ngarkim të tyre
i kaluan Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor
Korçë, për veprime të mëtejshme.
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Tringëllima e parasë dhe
kërcitja e prangave

Nga Luan SHTËPANI

S

ot në kohë pandemie dhe nesër me
shpresën e madhe pa virusin që ka
marrë dhe po merr jetë njerëzish,
zyrtarë të lartë dhe ish-zyrtarë, titullarë dhe ish-titullarë, të pushtetit qendror,
lokal, etj, të “paprekshmit”, drejtues dhe
ish-drejtues të organizatave të “pavarura”,
të përfshirë në korrupsion duhet të tremben.
Sepse po vjen koha e llogarisë dhe gjykimit.
Shumë shpejt, tringëllimën e parasë do ta
zëvendësojë kërcitja e prangave. Kjo tringëllima e parasë vazhdon të jetë intriguese,
ashtu sikurse janë të zhurmshme dhe me
shumë bujë shifrat marramendëse të korrupsionit. Ky spektakël deri më tani është

konsumuar në boshllëk, sepse mungojnë
aktorët. Por, erdhi koha të cilën e kanë
pritur të thjeshtit qytetarë nga Vermoshi në
Konispol. Familjet e tyre që mbushin ditën
me punën e ndershme. Ata që s’kanë llogari
bankare këtu dhe jashtë vendit dhe që mbi
ta troket gjithnjë e më shumë varfëria. Sepse
në darkë e vetmja llogari që bëjnë është për
sigurimin e bukës për nesër. Përfaqësuesit
e kësaj ane të parasë, nëse do ta cilësoja
kështu, megjithëse në varfëri shikojnë punën
dhe në dhimbje e sipër apelojnë me heshtjen
e tyre dhe kërkojnë njëkohësisht drejtësinë
e munguar. Sepse vitet ecin me aq shpejtësi saqë për ta mbetet dyshimi se ndoshta
asnjëherë s’do mund të shikojnë një ditë të
bardhë në jetën e tyre. Ndërsa ata të anës së

tringëllimës dhe “mëkatit” të parasë me forma manipuluese dhe korruptive shtojnë në
llogaritë e tyre paratë e pista. Bëhen nganjëherë për opinion dhe “bamirës” me paratë
e vendosura pa djersë. Nxisin korrupsionin,
rekrutojnë të vuajturit për shërbime, etj. si
këto. Bashkojnë rreth vetes të paaftët dhe
llumin e llumit, sepse vetëm kështu ata mund
të bien në sy. Kësaj i shtohet dhe kategoria
servile e cila bëhet faktor për shërbimet
ndaj të “madhit”. Në sajë të këtyre shërbimeve përfitojnë dhe një ditë të bukur kur të
jenë mbaruar bonuset do të kërkojë me çdo
kusht ta fundosin të parin e tyre. Situatë e
krijuar kryesisht nga të paaftët dhe ata që i
përdorin të tjerët për të realizuar qëllimet e
tyre karrieriste dhe korruptive. Duke anali-

zuar situatën dhe deklarimet e vazhdueshme
në media, priremi të besojmë se do të ketë
lëvizje në drejtimin e vendosjes së drejtësisë. Shumë dosje janë nxjerrë nga sirtarët
dhe janë pastruar nga “pluhuri i harresës”,
shumë të tjera janë mbushur me të dhëna
të reja, falë sofistikimit të teknologjisë së
përgjimit. Për këtë është bërë shumë dhe po
bëhet, çka tregon seriozitet dhe mbështetje
të vazhdueshme të organizmave ndërkombëtare që kërkojnë sa më parë ndryshime
dhe progres për Shqipërinë. Pra, ka lëvizje.
Shumë procese do të hapen, të dhëna të
shumta i janë vënë në dispozicion organit
të akuzës. Është fakt se bashkëpunëtorë
të organeve hetimore janë bërë dhe “të
përkëdhelurit” e titullarëve të inkriminuar.
Kësaj i shtohen dhe pjesa investiguese nga
të “infiltruarit” e pushtetit kudo. Së bashku
me rrjetin e informatorëve të të gjithë shërbimeve, gjithçka do të na duket si nëpër
filma. Qytetari pret, presin ata që besojnë se
vendi ynë e ka shansin të bëhet nëse vërtet
do të bëhet drejtësi. Gjithçka është në duart
e SPAK, ku padyshim si pjesë e saj BKH (e
etiketuar si FBI-ja shqiptare) ka pjesën e saj
të rëndësishme.

Po si mundet të ketë qetësi ky popull,
moj Europë dhe ti Haga cipëplasur?
Nga Ylli MEÇE

M

askarada që
pritej ndodhi,
ndodhi sepse
nuk mund të
ishte ndryshe. Ajo Europë
hileqare e egër dhe tregtare
për interesat e veta, mbi
kurrizin e popujve të vegjël,
por dhe rregullatore për të
kënaqur orekset dhe balancat imperialiste sidomos të Serbisë (nga ku
mbas saj qëndron Rusia, Franca, Holanda
dhe ndonjë tjetër) tashmë së fundi në vazhdën e padrejtësive të saj ka thirrur në Hagë
ish-çlirimtarët dhe komanduesit e UÇK-së.
Kjo nuk është ndonjë habi e madhe, sepse
ajo ka thirrur edhe më parë ish-drejtuesit e
UÇK-së dhe më së fundi i ka nxjerrë të pafajshëm që nga Limaj, Haradinaj,Veseli e dhjetra të tjerë. Tashmë së fundi thërret Thaçin,
Krasniqin apo dhe ndonjë tjetër zyrtar të
lartë dhe ish-komandues të formacioneve
ushtarake çlirimtare të popullit shqiptar
të Kosovës. Unë e akuzoj Hagën dhe vetë
Europën, sepse ata kanë qenë madje dhe sot
janë në një linjë me shovinizmin e egër tradicional të Mbretërisë së Karagjergjioviçit dhe
Pasiçit të modernizuar më vonë me “bratsvo
- jedintstevo” nga Titua dhe Millosheviçi. Që
kurse filloi shpërbërja e Jugosllavisë, Europa shikonte me sy të mirë duke “luajtur me
dy porta”. Hera -herës ajo “përkrahte luftën”
e popujve kroatë, sllovenë e boshnjakë duke
iu “dhimbsur” masakrat e Srebrenicës dhe
hera herës shtrohej në bisedime me presidentin Putin për çështjen e Ballkanit. E
akuzoj Hagën dhe vetë Europën sepse, ishin
pikërisht ata që kërkonin që popujt të mos
të vetëvendosin për fatet e tyre, i akuzoj ato
si shtypëse të lirisë pavarësisë dhe sovranitetit të shqiptarëve në përgjithësi dhe pjesës
tjetër “vëllezërve tanë jetimë”, por me nënë
e babë Shqipërinë, që tashmë kjo e fundit
është bërë shërbëtore e bindur e interesave
të tyre në veçanti. Ta dish ti Europë dhe
ngule në vesh mirë, se shqiptarët kurrë nuk
kanë për ta njohur Kosovën si shtet më vete,
pa qenë e bashkuar me tokën mëmë të një
gjuhe, të një territori, një flamuri, kulture e
tradite. E akuzoj Hagën dhe vetë Europën
si hipokrite e interesave tona kombëtare,
duke na bërë thirrje që në fillesat e lëvizjes
çlirimtare, se ne nuk duhej të ishim shkaktarë të prishjes së qetësisë në Ballkan dhe

gjithë rajonin. Bukur e kishit menduar që
të rrinin të qetë shovinistët serbë, ne na duhej të ulnim shpinën dhe të rrinim përherë
“paqësorë” që ti vetë të ruheshe mirë, se mos
të ftohej prapanica jote e qelbur. Po si mund
të ketë qetësi një popull moj Europa dhe ti
Haga cipëplasur, kur ai vuan nën sundimin
dhe çizmen e huaj? Dhe a është e mundur
që një ushtri pushtuese të barasvlerësohet
me një ushtri çlirimtare? Unë iu akuzoj ju,
si pjesëmarrës direkte në pazaret tuaja të
ndyra në kurrizin tonë, sepse ju në fakt,
ju e donit Millosheviçin e donit deri në atë
pikë, sa ai të ishte sundimtar i Jugosllavisë,
por pa luftra dhe pa kryengritje të popujve
për liri e pavarësi, që ai t’i kishte nën sundimin e vet. Pra ju dëshironit një sundimtar
paqësor. Por ja që ndodhi ajo që ju nuk e
prisnit, sepse popujt e këtij rajoni u çuan të
gjithë në këmbë dhe në këto kushte, është
i kuptueshëm dhe dualizmi i juaj. Sigurisht
që e ka dhe shpjegimin. Ju dhe donit që të
dobësonit fuqinë dhe rrezikun rus që kini
mbi krye, por dhe nuk e kini aq fort për
dëshirë ta trazoni ariun e Siberisë kur ai
fle qetë-qetë dhe për të mos e mërzitur atë,
veçanërisht me shqiptarët, luajtët rolin tuaj
aq të dashur e të preferuar që nga Londra e
hershme e 1913-ës deri te ajo e 1915-ës, për
të çuar drejt mos ekzistencës së vet një ndër
popujt më të lashtë të kontinentit, të cilët
ju i kini sjellë po aq fatkeqësi, sa dhe vetë
pushtuesit tanë historikë. Ja përse ty Europë
bashkë me Hagën tënde, unë ju akuzoj sepse
jeni direkte përgjegjëse për fatkeqësitë që i
kini shkaktuar popullit tonë që nga shekulli
i kaluar. Ju akuzoj, se ju ishit ata që nuk
latë më mekanizma gjyqësorë qysh prej
vitit 1946, ku ju kërkonit t’i jepnit të drejtën
Greqisë duke konfirmuar se ishin shqiptarët
ata që sulmuan Greqinë, në bashkëpunim
me Italinë fashiste dhe sigurisht, si dëmshpërblim ju do t’i jepnit “Vorio Epirin”. Por ja
që ju ngeli sharra në gozhdë se në atë kohë
kishte burra shteti dhe jo “tutorë kabaresh”,
të cilët e kanë nxjerrë mëmën Shqipëri me
minifund duke i dhenë dhe një dokument
“kurvërie minishengeni” për t’u bërë pjesë
e orgjive ekonomike, pse jo dhe politike të
Serbisë, sikurse bënë dhe me ujërat detare.
Madje jam i sigurt se ju do t’ia jepni Greqisë
ujërat tona, për të mos thënë se de fakto ajo
i ka marrë ato. Ju akuzoj juve, sepse e kini
dëshmuar me fakte që ishit kundër interesave të kombit shqiptar, qysh me të famshmin “Incident të Kanalit të Korfuzit” me një

Unë e akuzoj Hagën dhe
vetë Europën, sepse
ata kanë qenë madje dhe sot janë në një
linjë me shovinizmin
e egër tradicional të
Mbretërisë së Karagjergjioviçit dhe Pasiçit
të modernizuar më vonë
me “bratsvo - jedintstevo” nga Titua dhe Millosheviçi. Që kurse filloi
shpërbërja e Jugosllavisë, Europa shikonte
me sy të mirë duke “luajtur me dy porta”...
proces tërësisht të manipuluar nga ana juaj,
duke konsideruar Shqipërinë jo vetëm si
plaçkë tregu, por njëkohësisht dhe si fajtore
në minimin e atij kanali. Në një kohë, kur
ne nuk kishim as ushkurë për brekë e jo me
mina detare. Ja pra sa mëkatarë jini ju ndaj
nesh! Por kjo ju nuk ju mjaftoi, sepse dhe
atë nismë lufte për liri që ne ndërmorëm, ju
kërkuat ta denigronit nëpërmjet një “pushti
politik” Dick Marty, i cili i konsideronte çlirimtarët sikur të ishin terroristë. Vetëm me
këtë shprehje ai (Diku i Martinajve) e tregoi
hapur se barazonte vetveten me Arkanin
famëkeq të paramilitarëve pushtues serbë.
Por ai që na akuzonte ashtu në mënyrën më
cinike, nuk ishte thjesht individ Diku, por
ishe ti Europë, ishte zëri yt cinik sëbashku

me Hagën tënde, që e ke të mbushur tej e
përplot me homoseksualë politikë, të cilët
janë kundër rrjedhës natyrale të zhvillimit
të popujve, kundër lirisë e pavarësisë së tyre,
kundër vetëvendosjes së kombeve e kombësive, sipas të drejtës ndërkombëtare. E drejtë
ndërkombëtare?! Po, po e drejtë ndërkombëtare leshi sepse jini ju, ndërkombëtarët e Europës, por dhe të Hagës, që na nëpërkëmbni të
parët pikërisht me ligjet të cilat i kini hartuar
dhe vet. Por kjo nuk është rastësi dhe ti zuska
plakë, nuk je aq budallaçkë sa shtiresh, nuk
je e tillë, sepse me veprimin që bëre ti kërkon
të barazosh luftën e popullit shqiptar për
liri, të barabartë me luftën e dhe tragjedinë e
tmerrshme që shkaktuan ushtria pushtuese jugosllave në rajonin e Kosovës dhe gjetkë. Po ti
me vërtet mund t’i akuzoje disa nga drejtuesit
e UÇK-së, me motivacionin që përse e shkelën
betimin ushtarak dhe nuk u bashkuan me
Shqipërinë, mundet t’i akuzosh që përse e
harruan gjakun e shokëve të tyre dëshmorë,
pse jo dhe pse i harruan luftëtarët e gjallë
të UÇK-së duke i katandisur në mëshirë të
fatit, pra duke u larguar prej tyre, por dhe me
qëllim, qëllim ky, që u shërbente interesave
të tyre vetjake për tu pasuruar dhe kjo, mbi
kurrizin e shokëve të tyre. Por ti këtë gjë nuk
e bën, nuk e bën jo pa qëllim, nuk e bën sepse
kërkon që në Europë kurrë të mos ngrihen
popujt nga shtypja dhe shfrytëzimi i egër, të
mos të ngrihen kombet e kombësitë për të
drejtat e tyre. Ti ke frikë nga flaka e luftërave
çlirimtare, sepse ato i zgjojnë popujt, ke frikë
se pse lufta çlirimtare mund të kthehet nga
një luftë që ka karakter të çlirimit kombëtar,
në luftë dhe për çlirim shoqëror, luftë kjo, që
të çon në një botë të re, pa shtypje e shfrytëzim klasor të njeriut nga njeriu. Ja përse
ti u trembesh luftërave të drejta të popujve,
prandaj unë të akuzoj ty dhe Hagën tënde,
për padrejtësitë ndaj popullit shqiptar dhe
çështjes tonë të Madhe Kombëtare. Por dije
Europë dhe ti Hagë! Ne shqiptarët me hir
apo me pahir, me apo dhe pa dashjen tuaj,
do të dimë të ngrihemi në nivelin që kërkon
interesi ynë kombëtar dhe për këtë, nuk do
t’ju marrim juve leje. Hëëë... si thua ti Europë
dhe ti Gjykatë e Hagës (që je bërë më keq se
gjykatat tona) të rrojmë apo të mos rrojmë
ne shqiptarët si thoni ju?! Do na kërcënoni se
nuk na futni në Europë? E ç’na duhet apo të
na bëni dhe ne si veten tuaj. Dhe po qe se nuk
na pranoni, doni apo nuk doni ju, ne jemi nje
vend europian, por dhe nëse nuk pranohemi
punë e madhe na u prish gjiza!
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Përse duhen bërë falas testimet e PCR
COVID-19 dhe problemet me shtrimet në spitale
Nga Pirro PRIFTI

S

i t u a t a
e
jashtëzakonshme
që po përjetojnë
në periudhën e
vjeshtës së dytë të vitit
2020 për sa i përket shtimit
të rasteve me COVID-19 në
popullatën e Shqipërisë,
është e njëjtë dhe me situatën në vendet fqinjë të
Ballkanit dhe të Europës. Është urgjente
respektimi i masave të rekomanduara nga
Komiteti i Ekspertëve nëpërmjet Ministrisë
së Shëndetësisë për tre hapat kryesore të
Parandalimit të këtij infeksioni viral që pëson
mutacione të vazhdueshme çdo tre muaj si:
• Duhet të shmangim grumbullimet, të
ruajmë distancimin fizik për të parandaluar
përhapje e COVID-19.
• Maska mbrojtëse tashmë është një
mjet i gjithë pranuar për dobinë e saj.
• Larja e shpeshtë e duarve dhe dezinfektimi tyre ndalojnë infektimin nga
SARS-COV2.
Po ashtu edhe mbajtja përdorimin ditor
rekomandohen sendet personale që duhet të
kemi me vete për parandalimin e Covid-19:
Maskë, dezinfektantë, larës duarsh,
shishe personale, kartopeceta dhe vitaminë
C. Dihet se Protokollet për Profilaksinë e
COVID-19 kanë edhe disa veçori të cilat popullata duhet t’i dijë edhe pa shkuar tek mjeku
i familjes në mënyrë që t’i marrë në farmaci.
Këto medikamente që mund të merren pa
recetë mjeku dhe që duhen dhënë falas
ose me çmime shumë të lira, në fakt kanë
pësuar rritje çmimi të jashtëzakonshëm në
këtë periudhë 8 mujore si p.sh., çmimet e
vitaminës C vitaminës D, Zinkut, dhe në
përgjithësi të të gjitha vitaminave apo vita-

minave kompleks, gjë që rëndon shumë në
koston familjare të çdo familjeje shqiptare.
Protokolli më i thjeshtë për Profilaksinë e
COVID-19 për persona pa ndonjë sëmundje
shoqëruese, por dhe për persona që kanë
sëmundje shoqëruese është ky: Protokoll
i modifikuar për pacientët me risk të lehtë
dhe të moderuar:
Elemental Zinc 25mg 1 herë në ditë;
Vitaminë C 1000mg 1 herë në ditë; Vitaminë
D- 2. 000 UI herë në ditë; Quercetin 500mg
1 herë në ditë; Protokoll i modifikuar për
pacientët me risk të lartë: Elemental Zinc
25mg herë në ditë; Vitaminë C 1000mg 1 herë
në ditë; Vitaminë D- 2. 000 UI herë në ditë;
Hydroxychloroquine (HCQ) 200mg 1 time
a day per 5 ditë, pastaj 1 herë në javë ose;
Quercetin 500mg 1 herë në ditë. Kjo ishte
për Profilaksinë. Për mjekimin në shtëpi ka
rëndësi sigurisht konfirmimi nëse pacienti
ka testin PCR është pozitiv, ose negative dy
herë pra, testi i parë dhe i dytë i bërë pas 48h
të jetë negative. Por çfarë ndodh në Shqipëri?
Përveçse ka shumë pak teste edhe këto teste
PVR që janë, ato bëhen me pagesa të larta, një
pjesë e tyre i kanë marrë edhe spitalet private
dhe po bëjnë biznes së bashku me institucionet shtetërore duke rënduar jo vetëm financat
e qytetarëve shqiptarë, por edhe duke penguar mjekimin apo vonuar mjekimin e tyre,
madje dhe shtrimin. Këtu duhet të vejë dorë
menjëherë qeveria, e cila duhet të sigurojë
një sasi testesh PCR të mjaftueshme për të
depistuar popullatën mundësisht dy ose tre
herë pra i bie të marrë nga OBSH dhe nga
paratë e dërguara nga ndihmat e BE - rreth 3
milionë teste PCR, për të mbuluar boshllëqet
e depistimit masiv dhe falas. Në këtë mënyrë
do të mund të sigurohet një rezultat i qartë se
deri ku ka arritur përhapja e infeksionit në
Shqipëri dhe se sa persona duhet të shtrohen
në spital sipas kritereve të shtrimit, një nga të

cilat është puls-oximetri në 90%, ose scanner
CT i Pulmoneve, apo dhe gjendje e rëndë ose
jo e pacientit. Profilaksia dhe mjekimi në
shtëpi për pacientët sidomos për pacientët
me sëmundje shoqëruese duhet të jetë falas
dhe të përfshihen nëpërmjet një Urdhëri nga
M. SH., që këto mjekime të rimbursohen
nga Fondi i Siguracioneve Shëndetësore
të Shqipërisë. Kjo është ndihma që duhet
të realizojë shteti për banorët e tij. Sipas
mjekut Alimehmeti, niveli i vdekshmërisë
për 1 milion banorë në Shqipëri është i ulët
ose mesatarisht i ulët: “Vdekjet për 1 milionë
banorë (rend ngjitës): Gjermania - 125. 7;
Shqipëria - 180; Kosova - 364. 4; Maqedonia
e Veriut - 481. 9; Franca - 562. 3; Italia - 642.
2; Anglia - 688. 2; Spanja - 767. 4. Rastet për
1 milion banorë, rend ngjitës, ndikon shumë
numri i testeve të kryera: Gjermania – 6.
505; Shqipëria – 7. 367; Kosova – 10. 823;
Italia – 11. 731; Anglia– 15. 24; Maqedonia e
Veriut – 15. 569; Franca – 21. 158; Spanja – 25.
359. Pra, në indikatorë të shumtë gjendja e
Shqipërisë është në situatë mesatare në të
lehtë. Patjetër ka ende hapësirë për më mirë
nëse merret si shembull Gjermania dhe jo
shtetet e tjera” (https://sot. com. al/aktualitet/
alarmi-nga-covid-19-mjeku-alimehmetinumri-i-vdekjeve-dhe-te-infektua).
Në kundërshtim me gjithologët fatkeqësisht dhe ndonjë mjek, të cilët nxijnë
realitetin dhe përhapin panik të cilët pretendojnë se “karantinimet e pjesshme janë të
dështuara”, situata në Shqipëri është duke u
mbajtur nën kontroll, por duhen përmirësuar disa aspekte të cilat do ta bënin vendin
tonë më pak të rrezikuar si p.sh., masat që
do të merren duke filluar nga dita e mërkurë
për mbylljen e bareve dhe lokaleve nga ora
22:00-6:00 të mëngjesit. Por problem më i
rëndë janë shtrimet në spital dhe bërja e
vonimi i përgjigjeve të testeve për COVID-19.

Shtrimi në Spitalet publike është vështirësuar edhe për një arsye e cila nuk përmendet
apo nënvlerësohet: mitmarrja, kjo plagë
e rëndë e mjekësisë shqiptare që duhet të
marrë fund njëherë e mirë. Mitmarrja po
pengon dhe dëmton pacientët dhe familjet e
tyre në mjekimin adekuat të pacientit në spitalet publike. Këtu duhet të verë dorë shteti
dhe M.SH., urgjentisht duke penalizuar atë
personel shëndetësor, i cili përdor mitmarrjen si mjet për të shtruar. Drejtoritë e Spitaleve Publike duhet të marrin nën kontroll
shtrimin e pacientëve dhe administrimin e
medikamenteve falas tek këta pacientë. Së
dyti shtrimet në Spitale duhet të përfshijnë
dhe spitalet private duke rimbursuar këto
spitale për mjekimin e pacientëve që mund
të shtrohen në rast tejmbushjeje të spitaleve
publike. Përsa i përket spitaleve private, të
sëmurët me Covid-19 duhet të mjekohen
gjithashtu falas por shteti të rimbursojë
spitalet private nëpërmjet Fondit të Siguracioneve Shëndetësore. Në këtë mënyrë
qeveria jonë e nderuar duhet të shpenzojë
për banorët e vendit të saj të gjitha ndihmat
që i janë dhënë për Shëndetësinë rreth 40
milionë euro për të rimbursuar mjekimet
në shtëpi dhe në spital të pacientëve. Janë
rreth 350 pacientë të shtruar dhe disa mijëra
pacientë që marrin mjekim në shtëpi apo
profilaksi. Me këtë duhet të merret Fondi i
Sigurimeve Shëndetësore. Ky është prioriteti
i këtij Fondi të nxjerrë faturën përkatëse
për profilaksi dhe mjekim të pacientëve me
COVID-19. Shpresojmë se M. SH., qeveria
shqiptare, Komiteti i ngritur në varësi të M.
S. H, të shikojë këto probleme të ngritura
me seriozitet në mënyrë që të mbahet nën
kontroll pandemia në Shqipëri duke pasur
sa më pak vdekje dhe shpenzime të tepërta
dhe të papërballueshme nga populli për
profilaksinë dhe mjekimin e COVID-19.

"Neandertalizmi" filozofik i joni, mbi"
demokracinë pa sistem drejtësie të zbatuar"!
Nga Besi BEKTESHI

Ë

shtë për të ardhur
keq, që për gati
tre dekada, nuk
arritëm të ndërtojmë një demokraci ku
në bazë të kishte sundimin
e ligjit. Faktet e sotme,
janë një realitet i qartë
absurdi mbi fajin e madh
filozofik dhe politik tonin,
ku perceptimi i demokracisë ishte "liria e
veprimit në shoqëri jo të drejtë, pa ligje
të shprehura dhe të mbrojtura nga kjo
shoqëri që jemi sot". E kanë kuptuar të
huajt dhe pothuaj e kemi kuptuar dhe ne,
por që në të vërtetë kemi tre dekada që
katapultojmë elita politike të pathyeshme
në zakonin dhe marrëzinë retro, që ligjin
e kanë një diçka jo të bashkuar me lirinë.
Kurse demokracia është pikërisht "liria me
ligje". Ndërtuam një sistem që lind vazhdimisht ligj të pazbatueshëm dhe akoma
më në absurd, të zbatueshëm keq, me drejtësinë hallkën më të dobët dhe fatkeqe në
themele të shtetit. Nuk kemi jetuar që nga
shumë kohë edhe përpara 1990-ës, në një
shtet dhe sistem, asnjë ditë në zbatim të
ligjit dhe si pasojë asnjë ditë në demokraci.
Për këtë arsye pothuaj asnjë ditë në liri të
vërtetë dhe si koncept modern. Duke bërë
një krahasim jo kaq shumë "lumturi plotë"
por që tenton të ngarkojë gjithë shoqërinë

me faj - jemi "neandertal-asit" e mbetur pa
zhdukur të sistemit para "homo sapiens"
në drejtësi. Dua të them se "neandertalët"
ishin specia e cila realisht u zhduk nga
fitorja e përshtatjes dhe suksesit të "homo
sapiens-it". Por dallimi i tyre nuk ishte
vetëm se "homo sapins" ishte "njeriu i
mençur" ose i ditur, por nga diferenca
parësore mes tyre. Diferenca mes "Neandertal-asve dhe Homo Sapiens" është se
të parët ishin gjuetarë, mbledhës ushqimi,
kurse “Homo Sapiens" nga kemi origjinën
ne të gjithë - kalonin një jetë stabël, duke
prodhuar ushqim nga agrikultura dhe
zbutja e kafshëve, veçori që bëri zhdukjen
e "Neandertal-asve" para 40.000 viteve dhe
fitoren e Homo Sapiens-ave deri më sot.
Fitorja e këtyre të fundit, kishte në bazë
kreativitetin dhe rregullin ose në prehistori formën primitive të ligjit. Nuk i lanë
jetës së tyre vetëm instinktin, por "zbuluan
përshtatjen" dhe zbatimin e zakoneve ligj
për mbjelljen, korrjen, ushqimin e ruajtur
dhe ligjësinë e përsëritjes së rregullit në
bashkëjetesë. U detyruan të zbatojnë ligjet
e tyre prehistorike që funksionojnë deri me
sot në organizimin primitiv familjar dhe
fisnor. Ne në përgjithësi dhe sot dhe pse
kuptojmë dhe duam rregullin dhe ligjin,
kemi deformuar filozofinë mbi sundimin e
tij. Jemi (si të thuash) të fundit "neandertalas" që akoma demokracinë e konceptojmë
"liri pa ligje dhe rregulla të përbashkëta".
Ose akoma më keq, me "rregullat e më të

fortit" dhe rregullin absurd të fitores së
antiligjit. Sot po kuptohet pse të huajt duan
të shkatërrojnë të gjithë sistemin tonë të
drejtësisë. E për mua kanë shumë të drejtë.
Ne kemi pasur dhe kemi sistem drejtësie
- neandertal-as. Instiktiv, të padrejtë dhe
jashtë konceptit në shërbim të shoqërisë, të
mirës së përbashkët. Ne kemi shkatërruar
pronën akoma më shumë se sa diktatura e
Enverit. E kemi transformuar atë në sajë të
"drejtësisë së padrejtë" ose neandertalase
në bumerang shoqëror. Kemi zaptuar, kemi
dyzuar dhe kemi shkatërruar pronën dhe
tokën tonë me "drejtësinë e padrejtë" dhe
për më tepër politike. Me elitën "neandertalese" të ngritur fajësisht prej vitesh,
kemi sajuar monstra morboze padrejtësie
politike si partitë e fiseve, kryetarit të
fisit dhe korrupsionit ku sundon vetëm
një ligj - ai i neandertalasit "shef tufe" si
organizim medemek vullnetar. Mbushëm
drejtësinë me individët më të denatyralizuar demokrativisht në zbatim ligji dhe
dhënie drejtësie për të zbatuar rregullisht
ligjin. Të cilët lejuan të mos ndëshkohej
krimi korrupsionit, krimi ekonomik, krimi
rrugës dhe krimi politik. Nuk lejuan një
ditë të vetme të zbatohej ligji. Mbrojtën
pikërisht konceptin "neandertalas" mbi
shoqërinë e cila vetëm gjuan, është gjuetare, që nuk prodhon dhe që nuk pranon
jetën komunitare me rregulla të zbatuara
dhe ligj të ushtruar normalisht. Janë bashkë me politikën, fajtorët më të mëdhenj të

shoqërisë sonë e cila sillet si "homosapiense" dhe jeton me rregulla - neandertalase. E nuk janë fajet vetëm të Berishës,
Nanos, Metës, Ramës (kapot e tufës) dhe
të tjerëve për këtë sistem. Jo është dhe faji
jonë. Na pëlqen vetëm të jemi gjuetarë, të
grumbullojnë ushqim dhe pasuri, por më
pak të prodhojmë, të zbatojmë rregulla të
përbashkëta për të jetuar në komunitet dhe
kështu të zhvillohemi si shoqëri në modernitet. Krahasimi është paksa i rëndë, por
më të mirë se sa ky krahasim në qoftë se
duam të përfitojmë nga faji - nuk mund të
ketë. Prandaj kemi humbur pasuritë tona
dhe mjafton të kujtoj vitin 1997-të. Kështu nuk shfrytëzojmë dot bakrin, kromin,
naftën, gazin, pasuritë natyrore dhe atë
që na ka falur territori ynë madhështor ku
mund të jetohet shumë lehtë, shumë më
lehtë se sa në Suedi. Por por në Suedi mbas
përfundimit të "neandertalasve" - njerëzit u
përshtatën, zbatuan ligjet e shoqërisë dhe
jetojnë, duke pasur shumë më pak resurse,
shumë më mirë se ne që kemi më shumë.
Të tjerat që mundohemi të arsyetojnë me
armiq të shumtë, histori kundra nesh dhe
pushtime - nuk do të na sqarojnë kurrë fajin
tonë. E njëri prej tyre ose më i madhi është
"ankesa" jonë e vazhdueshme për zbatimin
e ligjit dhe ushtrimit të tij. Kaq dhe nuk
besoj se ka më shumë nevojë për të nxjerrë
pastaj konkluzione më të shumta dhe më
të detajuara. E për fat të keq, akoma nuk
e dimë se kur do të mbarojë kjo fatkeqësi.
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Piktori Gazmend Leka vjen me një ekspozitë personale në galerinë FAB

“NOE” me 24 piktura në FAB, kuratori
Ermir Hoxha: Drama e kësaj ekspozite,
reflekton në optikën e gjithkujt
Julia VRAPI

“N

OE”titullohet ekspozita e piktorit të njohur
Gazmend Leka, që
u hap për publikun
në galerinë e artit FAB në Tiranë.
Ekspozitën “NOE” piktori e ka konceptuar si aktin e tretë e të fundit
të triologjisë, ku pararendëset ishin
ekspozitat“Lutja”dhe“Dhoma e hapave të humbur”, ekspozuar dy vitet e
fundit. “NOE” në galerinë FAB vjen
e kuruar nga dr. Ermir Hoxha dhe
janë ekspozuar 24 vepra në pikturë,
që sikurse dy të parat në qendër të
ciklit është njeriu, qenia në gjithë
plotësinë e vet dhe sipas autorit, është
njeriu si arsye dhe kafsha si instikt.
Për ekspozitën, kuarori dr. Ermir
Hoxha në tekstin kuratorial shprehet
se në historinë e tij, kataklizmat e
kanë shoqëruar kurdoherë njeriun.
Sipas tij, e kanë prekur me vërshime
uji, flakërima zjarri, tronditje dheu.
“Realiteti shqiptar në dramën e vet,
i ka përjetuar në vetë të parë këto
“mallkime”, ashtu si edhe këtë pandemi, shpërhapur në format global,
si skenari më fatkeq i një filmi apokaliptik. Në këtë vështrim, ekspozita
“NOE” e Gazmend Lekës, e gjen
veten të kapsuluar si padashur, në
një realitet të ndërtuar enkas për të.
Në thelbin e vet, kjo ekspozitë e fundit,
merr një kuptim edhe më ekzistencial
për gjithë shoqërinë, duke i rikujtuar
asaj edhe njëherë, aleancën e prishur
mes njerëzve me Krijuesin, apo me
vetë natyrën”, shprehet Hoxha në
tekst. Për kuratorin Hoxha, imazhi
i saj i errët, i ujshëm, me figura që
pulsojnë përhumbur mbi sipërfaqe,
ndjell papritur rrugët e zbrazura,
maskat asfiksuese dhe absurdin e
një realiteti frike. “Me mjeshtërinë e
tij piktorike, lagështira dhe drama
e kësaj ekspozite, reflekton në optikën e gjithkujt, pashmangmërisht,
realitetin që na vjen nga përmbytjet
e përvitshme të qyteteve e fshatrave
tona. Projekti i kësaj ekspozite lindi
si reflektim i këtyre realiteteve. Në
vizionin e Lekës, ajo ishte projektuar
si e fundmja e një triologjie paraprirë
nga dy ekspozita, çelur vitet e fundit në

TKOBAP në pritje të hapë
dyert, kujton 60- vjetorin
e Ansamblit Popullor

galerinë FAB. Kështu, ekspozitën“Lutja”, ai ja dedikoi“ Heshtjes së Madhe ”.
Aty, si në një manifest artistik, studioja
u kthye në tempullin e tij vetjak, ku
i vetëm, apo me personazhe reale e
irreale, përhumbej në një dimension
shpirtëror të thellë”, pohon kuratori.
Dy personazhe, njeriu dhe kafsha
“NOE” vjen si përmbyllja e triologjisë dhe sipas kuratorit dr. Ermir
Hoxha e përbërë nga 24 vepra, në të
imazhi shpesh evokon një qetësi të
shurdhët, ndërkohë që linja e horizontit stërzgjatet, figurat pulsojnë
dramën e vet mbi sipërfaqen e ujit.
“Është imazhi i parafundëm, kur
“Shiu i Madh” ka pushuar për të
treguar të plotë madhështinë e tij
të kuptueshme. Besnike të një nate
të gjatë, tablotë ofrohen të errëta, si
klithma të heshtura, të një Parajse të
humbur. Të gjithë ato ndërtohen nga
dy plane, nga ai ujërave të sipërme
dhe ai i ujërave të poshtëm. Të dyja
këto, ngjajnë më tepër seç duhet, si
në ngjyrë ashtu dhe në masë, ndërsa
mbi sipërfaqe pluskojnë të dorëzuar,
njerëzit e kafshët, të gjithë të barazuar
në fatin e vet tragjik. Aty shquhen dy

Kisha e Shën Ilias, një projekt
restaurimi me buxhetin e shtetit
Pas kërkesave të vazhdueshme të komunitetit të
zonës, ka nisur puna për restaurimin e kishës së Shën Ilias, në
fshatin Stegopull, Gjirokastër.
Një monument i shek. XVII, i
cili i ka rezistuar kohërave e
zografisur nga dora e Kostandinit. Ministrja e Kulturës Elva
Margariti shkruan se projekti
për këtë objekt monumente
kulture është financuar nga
shteti. “Projekti i hartuar nga
specialistët e Instituti Kombëtar
i Trashëgimisë Kulturore dhe
financuar nga buxheti i shtetit,
parashikon rishikimin e gjend-

jes dhe strukturës së çatisë së
hajatit në anën perëndimore,
pastrimin e territorit përreth,
stabilizimin e strukturës së
muraturave si dhe ndërhyrje
konsoliduese - restauruese në
pikturën murale të interierit”,
shprehet ministrja, në një status
të saj. Kisha e Shën Ilias është
e vetmja e mbijetuar mes 13
kishave të fshatit Stegopull
në Gjirokastër. Kisha e një
stili të rrallë arkitekturor
mendohet se është një ndër
më të vjetrat në rajon, ndërsa
ka njohur disa faza rindërtuese përgjatë shekujve.

personazhe: njeriu dhe kafsha”, vijon
Hoxha në tekstin kuratorial. Njeriu,
është arsyeja, që tenton të shpëtojë
kafshën, instiktin. Arsyeja dhe instikti, shfaqen si një personazh i vetëm, si
një qelizë që do të shpëtojë nga përmbytja, e cila gllabëron gjithçka, për të
rindërtuar një jetë të re dhe në tekstin
e dr. Ermir Hoxhws thuhet se poshtë
linjës së horizontit, ato lëvizin në mes
të kaosit e tmerrit. “Ngjyra e errët e
natës, zë vend si paralajmëruese e
fatit të keq, që bashkon imazhin e
tyre si një platformë lidhëse. Në këtë
tis të ndotur me trishtim, herë- herë
dallohet vetë artisti, si dëshmitar tragjik i fatit të njeriut. Në këtë mënyrë, e
gjithë triologjia shfaqet si një udhëtim
i qenies. Nga meditimi i thellë i “Lutjes”, tek vetëgjykimi i “Dhomave të
hapave të humbur”e deri tek shpëtimi
i qenies tek“NOE””, shprehet kuratori.
Sipas tij, kjo ekspozitë është edhe
peisazhi i një Shqipërie të lodhur, e pa
fuqishme për tu ngritur, e cila kalon
nga një sfidë në tjetrën. Për shkak të
situatës pandemike, ekspozita nuk
pati një ceremoni inauguruese dhe
qëndron e hapur deri më 30 nëntor.

Tre vjet më parë në vendin tonë u festua 60 -vjetori i Ansamblit
Popullor të Këngëve dhe Valleve. Teatri i Operës, Baletit dhe Ansamblit
Popullor shprehet se kjo ishte një ngjarje historike. Sipas institucionit viti
2017 celeberoi në shkolla, qytete e turne këtë ngjarje historike.“Ndërkohë
që presim hapjen e dyerve të teatrit, kujtojmë sot një nga ngjarjet më të
rëndësishme të historisë së Ansamblit Popullor të Këngëve dheValleve.Tre
vjet më parë festuam 60 -vjetorin e krijimit të Ansamblit Popullor.Viti 2017
celebroi në shkolla, qytete, turne këtë ngjarje historike, e cila kulmoi në
galanë e madhe me pjesëmarrjen dhe performacën e artistëve nga të gjitha
brezat, atyre që e themeluan dhe vijojnë punën në Ansamblin Popullor”,
shprehet TOB. Ansambli Popullor i Këngëve dhe Valleve ose Ansambli Shtetëror, është krijuar në vitin 1957 si
ansambël profesionist.
Ky ansambël përbëhet
nga solistët këngëtarë,
orkestrina, grupi i valleve dhe kori. Qëllimi i
AKVP-së është në përpunimin, zhvillimin dhe
përhapjen e thesarit
folklorik të Shqipërisë.
Këtu përfshihen pasuritë e mëdha folklorike
vokale, instrumentale,
koreografike dhe kostumografike, që variojnë nga zona në zonë, duke krijuar një koloritet
motivesh. Folklori shqiptar shquhet për origjinalitetin, lashtësinë dhe
shumëllojshmërinë e gjinive artistike. Zonat e shumta etnografike kanë
veçantitë e veta në këngët, vallet, kostumet, ritet e zakonet. Mbështetja
e AKVP-së tek kjo pasuri burimore dhe ekspeditat e ndryshme të zhvilluara në të gjitha zonat kanë bërë që AKVP-ja të jetë jo vetëm krenaria
e kulturës tradicionale shqiptare, por edhe të mahnise me vlerat e tij
studiues e folkloristë nga e gjithë bota. AKVP-ja prej dekadash është
kthyer në një laborator për përpunimin dhe interpretimin me kërkesa
mjaft të larta artistike të thesarit të madh burimor folklorik duke bërë
të mundur transmetimin e tij brez mbas brezi. AKVP-ja ka mbledhur
artistët më të talentuar në këtë drejtim, që të pasqyrojë sa më denjësisht
kulturën shqiptare brenda dhe jashtë vendit. Në jetën e tij artistike,
AKVP-ja ka rreth 100 premiera, me repertor të zgjedhur. Në repertorin
e tij janë mbi 100 valle me motive nga të gjitha trevat shqiptare, me
tematikë të larmishme e koreografi të spikatur. Repertori muzikor ka
luajtur një rol të fuqishëm dhe mjaft të suksesshëm në jetën e ansamblit.

Kosovë, hapet thirrja për mbështetje
të projekteve kulturore
Tetë muaj pasi vendi
po përballet me pandeminë, Ministria e Kulturës në
Kosovë ka hapur thirrje për
ofrimin e mbështetjes financiare publike për projektet
kulturore-artistike për individ nga Fondi i Rimëkëmbjes
Ekonomike. Sipas thirrjes
së hapur të mërkurën, do
të mbështeten projektet me
karakter profesional, promovues, stimulues, tradicional, inovativ, kreativ, kritik,
dhe projektet me politikën
e diversitetit kulturor. Thirrja do të qëndrojë e hapur

për dy javë dhe projektet
që mund të përfitojnë nga
fondi emergjent mund të
jenë në fushat e artizanaleve,
vallëzimit, dizajnit, muzikës,
teatrit e arteve tradicionale.
“Individët, në përputhje me
këtë ftesë publike, mund të
aplikojnë me projektet e tyre
për promovimin e kulturës, në
fushat kinematografi, teatër,
muzikë, arte vizuele, industri
kreative, diversitet kulturor,
diplomaci kulturore, shkrim”,
shkruhet në thirrje. Projektet
individuale do të përkrahen
deri në 5 mijë euro

Ekspozita e librave të rrallë
përfundon ditët e saj në COD
Ekspozita “Verba Volant,
Scripta Manent - Thesare të
Bibliotekës Kombëtare të
Shqipërisë” përfundoi ditët e
saj në Qendrën për Hapje dhe
Dialog (COD). Për të kremtuar
100-vjetorin e Bibliotekës Kombëtare, COD solli një ekspozitë
të librave të rrallë, të cilët dolën
për herë të parë në sytë e publikut. COD bënte dje me dije
se pas disa ditësh qëndrimi në
këto mjedise librat e rrallë u rikthyen në bibliotekë.“Sot, librat
që pushtuan hapësirat e COD
për 3 javë kthehen në shtratin e
tyre, në ndërtesën e Bibliotekës

Kombëtare të Shqipërisë. Kjo
ekspozitë e jashtëzakonshme
tërhoqi vëmendjen e shumë
vizitorëve të të gjitha moshave, ndër të cilët studiues të
nderuar, artistë, shkrimtarë
të cilët na dhanë përshtypjet
e tyre të ngrohta pasi vizituan çdo hapësirë në COD, që
u kthye në një bibliotekë të
vërtetë gjatë këtyre ditëve.
Në një kohë kur të gjithë jemi
të uritur për art dhe kulturë,
shpresojmë të kemi dhuruar
disa momente ndryshe për
vizitorët”, shprehej Qendra
për Hapje dhe Dialog.
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Edicioni i 23 online, në katër ditë panair mbi 60 aktivitete

Panairi i Librit nis ditët e tij, botuesit:
Tirana ka nevojë për një librari të madhe
Julia VRAPI

P

anairi i Librit “Tirana
2020” nisi ditët e tij online
në edicionin e 23. Në katër
ditët e panairit që nisi të
enjten për të vijuar deri të dielën
janë planifikuar më shumë se 60
aktivitete, ndërsa 8 mijë tituj të
shtëpive botuese që janë këtë vit
do të prezantohen në platformat e
ndryshme online. Në ceremoninë
e hapjes në atriumin e Muzeut Historik Kombëtar ishin të pranishëm
botues, si dhe ministrja e Kulturës
Elva Margariti dhe nënkryetarja e
Bashkisë së Tiranës. Petrit Ymeri
kryetar i Shoqatës së Botuesve
Shqiptarë bëri një prezantim të
fillimit të Panairit të Librit vite më
parë, dhe tha mes të tjerave se këtë
vit online nisi si një rrugë duke
parë eksperiencat e të tjerë panaireve online, që po zhvillohen në
botë. Në fjalën e tij kreu i shoqatë
së botuesve tha se aktivitetet do të
jenë të ndryshme.“Menduam që të
nisnim këtë aventurë, një rrugë e
panjohur, duke parë edhe eksperiencat e panaireve online. Kjo ide
është mbështetur nga shumica e
botuesve. Gjatë ditëve të Panairit
të Librit do të ketë më shumë se
60 aktivitete, ku do të diskutohet
për probleme të mjeshtërisë së
përkthimit”, tha mes të tjerave
Ymeri. Në këtë edicion të 23 të panairit, kreu i SHBSH theksoi dhe
mungesën e librarive në Tiranë,
ku sipas tij dikur kemi pasur një
sistem të mirë librarish. “Tirana
ka nevojë për një librari të madhe. Janë librari që i hëngri koha
se ne kemi trashëguar një sistem
të mirë librarish në Tiranë dhe në
qytete të tjera, që i hëngrën baret
apo bankat. Por Tirana ka nevojë
për një librari shumë të madhe,
padyshim që “Adrioni” është një
mbështetje madhe si dhe të tjera
librari, por kemi nevojë për librari”, shtoi më tej Petrit Ymeri kreu
i SHBSH. Në fjalën e tij Ymeri
vlerësoi këtë vit ndihmën e Bashkisë së Tiranës, duke pohuar se ky
mirëkuptim i hap rrugën një bashkëpunimi. Sipas tij nga bashkia ka
vijuar puna për pasurimin e bibliotekave, por dhe botuesit janë të
gatshëm të bashkëpunojnë. “Unë
do të kërkoja nga bashkia për të

"Gërma R", një mbrëmje
poetike në 100-vjetorin
e Bibliotekës Kombëtare

Tirana ka nevojë për një librari të madhe. Janë
librari që i hëngri koha se ne kemi trashëguar një
sistem të mirë librarish në Tiranë dhe në qytete
të tjera, që i hëngrën baret apo bankat. Por Tirana ka nevojë për një librari shumë të madhe...
punuar së bashku për pasurimin
e bibliotekave të lagjeve, që ajo ka
bërë dy- tre vitet e fundit. Ne jemi
të gatshëm për të bashkëpunuar
me idetë tona, këshillat, përvojën
tonë që ti shërbejmë sa më shumë
lexuesit. Ne jemi të bindur që kemi
nevojë për fëmijë të lexuar, rini të
kulturuar dhe të qetë dhe libri ta
jep dhe kulturën dhe qetësinë”,
pohoi Petrit Ymeri, kryetar i Shoqatës së Botuesve Shqiptarë.
Panairi i dobishëm
Këtë vit për shkak të situatës
me pandeminë edicioni i 23 zhvillohet online, por në fjalën e saj
ministrja e Kulturës Elva Margarit
tha se këtë ndryshim mendësie të
organizatorëve e shikonte pozitive. “Mendoj se ky eksperiment
do të jetë edhe më mirë për panairin, ndoshta do t’i bashkohen më
shumë se përherë të rinjtë, prandaj
e shikoj këtë ndryshim mendësie
të organizatorëve shumë pozitive”, tha ajo. Ministrja u shpreh
se e kanë mbështetur në mënyrë
simbolike panairin nga Qendra
Kombëtare e Librit dhe Leximit,

Dhimitra Keta, me një sërë
rolesh të repertorit operistik
Dhimitra Keta është një
ndër këngëtaret e para lirike,
e cila debutoi së bashku me
Marie Krajën, Jorgjia Trujën
e Gjyzepina Kosturin, artiste
që hodhën themelet e artit
operistik në vendin tonë. Ajo
shquhet që në vitet e para të
Filarmonisë dhe më pas të
Teatrit të Operës dhe Baletit,
ku interpretoi një sërë rolesh
të repertorit operistik kombëtar e botëror. TOB shprehet
se Dhimitra Keta dallohej për
një shtrirje të gjerë vokale të
zërit, e tingëllim të fuqishëm.
“Siç shprehej mësuesja e saj e

parë,Tefta Tashko Koço,“ky zë
premtonte që ajo do të bëhej
një këngëtare lirike”. Kjo u realizua në vitin 1953, me vënien
në skenë të operës “Rusalka”,
ku Dhimitra interpretoi rolin
e Natashës. Një sukses i padiskutueshëm ishin edhe interpretimet e Vanias në operën “Ivan
Susanjin”, Berta te “Berberi i
Seviljes”, Santucës te “Cavalleria Rusticana”, Cio Cio San
te “Madama Butterfly”, nënë
Marës te “Mrika” etj”, shkruan
TOB. Këngëtarja Dhimitra
Keta u lind në vitin 1920 dhe u
nda nga jeta në 1988.

por pse jo dhe në vijim takime të
tjera mund të mbështeten edhe
nga Ministria e Kulturës. Në një
reagim të tij lidhur me panairin e
këtij në Tiranë, botuesi Frano Kulli
shprehu në fjalët e tij se 2020 ka
qenë një vit i vështirë për aktivitetin me librin. “Ne shpresojmë
te dobia e panairit, ndërtojmë
kontaktet e munguara fizikisht në
lidhje online me lexuesit që është
e rëndësishme, ndërkohë që kemi
mundësi që të prezantojmë dhe
botimet tona. Ky ka qenë një vit
shumë i vështirë për ne si botues
për shkak dhe të situatës me pandeminë. Por mendoj që institucionet e shtetit duhet të jenë më pranë
librit dhe botuesve, ne kemi problematika që janë të përhershme”,
tha Kulli. Mbështetëse të panairit
të këtij viti janë Bashkia e Tiranës
dhe Qendra Kombëtare për Librin
dhe Leximin. Këtë vit platforma
online për shitjen e librit janë,
Bukinisti, Adrion ltd, TopChannel,
dhe libraritë që do të mirëpresin
lexuesit, autorët dhe aktorët e librit
për promovime.

Mbrëmje poetike "Gërma R" u zhvillua në 100-vjetorin e
Bibliotekës Kombëtare, te “Reja” në Tiranë. “Germa R” erdhi me
aktorët e njohur Roza Anagnosti, Luiza Xhuvani, Ndriçim Xhepa,
si dhe Kristian Koroveshi. Një mbrëmje poetike, ku u kujtuan
autorët si At Gjergj Fishta, Martin Camaj e të tjerë. Ministrja e
Kulturës Elva Margariti më herët për këtë mbrëmje që u zhvillua
te “Reja” shprehej se të merrje në duar libra, që mbanin gërmën
“R”ishte emocionuese në kohën kur kishte libra që ndaloheshin.
“Secili prej nesh, kush më shumë a më pak e ka përjetuar
kohën e qarkullimit të librave nën dorë. Ishin libra të ndaluar,
autorësh të huaj, por
edhe shqiptarë, që i
lexonim me një frymë,
shoqëruar me habinë,
se si mund të ndaloheshin libra të tillë. Por
të merrje në duar libra,
që mbanin mbi shpinë
germën “R”, ishte me të
vërtetë emocionuese”,
pohon ministrja Elva
M a r g a r i t i . Au t o r ë t
këtë mbrëmje me krijimtarinë e tyre erdhën
si një dëshmi e një kohe
absurde, por sipas ministres së Kulturës edhe
si vepra që i rezistojnë
kohërave. “Pas dekadash ata çliroheshin
nga të qenurit të “Rezervuar” apo “Shumë të rezervuar”, nga një
“damkë turpi”që u vendosën pa të drejtë, dhe inicialet shënuar me
të kuqe, s’ishin gjë tjetër vetëm shenja e një plage të dikurshme.
Kujtojmë sot Fishtën, Asllanin, Camajn… dhe përballë tyre
vendimi: “Të ndalohen!”. Veçse sot vijnë si dëshmi e një kohe
absurde, si homazh, por mbi të gjitha si vepra që i rezistojnë të
gjitha kohërave”, vijonte me fjalët e saj ministrja Elva Maragriti,
ku kjo mbrëmje erdhi në kuadër të 100- vjetorit të Bibliotekës
Kombëtare dhe krijimtaria e autorëve u soll nga aktorë të njohur.
Biblioteka Kombëtare e Shqipërisë si institucion i parë shtetëror,
publik e laik, mban për datë të themelimit të saj 10 korrikun 1920.
Si bërthamë e saj shërbeu fondi i bibliotekës së“Komisisë Letrare
Shqipe”, organizëm i përbashkët shqiptaro-austriak, krijuar në
qytetin e Shkodrës në vitin 1917 në kontingjencat e njohura të
Luftës së Parë Botërore. Nga institucion në varësi të Institutit
të Shkencave, në vitin 1959 BKSH kaloi në varësi të Ministrisë
së Arsimit dhe të Kulturës. Në vitin 1966 ajo u zhvendos në një
pjesë të ndërtesës së re të Pallatit të Kulturës, ku gjendet dhe sot.

QSPA: “Antologia Santoriana” për
krijimtarinë e Frangjisk Santori
Studiuesi arbëresh Vincenzo Belmonte, pas një
përvoje të gjatë në fushën e
përgatitjeve të antologjive
poetike, ka sjellë me rastin e
200-vjetorit të lindjes së autorit
Frangjisk Santorit librin “Antologia Santoriana”. Qendra e
Studimeve dhe Publikimeve
për Arbëreshët shprehet se kjo
vepër antologjike përmbledh
krijimtarinë e përzgjedhur të
Santorit, në zhanre të ndryshme. “Në këtë kuadër, kujtojmë se fillesat e artit dramatik
në Shqipëri shënjohen në
vatrën kulturore arbëreshe.

E para dramë shqiptare, me
strukturë të mirëfilltë artistike,
është“Emira”e autorit Françisk
Anton Santori (1814-1894),
shkruar më 1885. Gjithashtu,
ky autor ka lëvruar edhe zhanre të tjera, që konsiderohen si
të parat, të tilla si romani“Bija e
mallkuar”. Pikërisht këto merita të padiskutueshme të Anton
Santorit nxirren në pah përmes
librit “Antologia Santoriana”,
përgatitur nga Vincenzo Belmonte në dy gjuhë: arbërisht
dhe me përkthim në italisht”,
shkruan Qendra e Studimeve
dhe Publikimeve Arbëreshe.

Kostumi i gruas qytetare në Berat,
pjesë e koleksionit në muze
Qendra Muzeore Berat ka
publikuar një material kushtuar veshjes së gruas qytetare.
QMB shprehet se një ndër
tipologjitë e veshjeve që të
bie në sy në gjysmën e dytë
të shekullit të XIX e deri në
çerekun e parë të shek. XX,
sidomos në Shqipërinë e Jugut
e në veçanti në qytetin e Beratit
ka qenë veshja me fustan të
gjatë. “Bartësit e kësaj veshje
kanë qenë gratë e shtresave
aristokratike, të tregtarëve e
zejtarëve të pasur. Materiali i
fustanit ishte kryesisht kadife
ngjyrë lejla, por nuk mungonte

dhe coha, të qëndisura me
gajtanë e fill ari. Fustanet
kishin formën e një veshje të
drejtë e të gjerë, të gjatë deri te
këmbët e pak me bisht prapa.
Në çerekun e parë të shek. XX
shikojmë moderime në fustane duke qenë më të ngushtë,
me prerje në bel e mëngë me
pak rrudha. Fustanet, forma
e zbukurimi i tyre të kujtojnë
ashtu si dhe sakoja, veshjet e
rënda princërore të Mesjetës
sëVonë ku ruhej ende shkëlqimi bizantin”, shkruan qendra
për koleksionin e ekspozuar
në muzeun Etnografik, Berat.
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Partizani dhe Skënderbeu kalojnë turin, Teuta një “shportë” me gola

Me trajnerin Skënder Gega të izoluar për
shkak të infektimit me koronavirus, Kukësi ka
marrë fitoren e parë sezonale pikërisht në Kupën
e Shqipërisë, ku ka triumfuar 2-1 me përmbysje
ndaj Besës së Kavajës dhe është kualifikuar për në
çerekfinale. Pas dy humbjeve radhazi në kampionat,
edhe sfida e sotme nisi menjëherë me malore për
verilindorët, që pësuan gol që në minutën e 8-të,
kur Kaleci kaloi në avantazh skuadrën e Besës,
por këtë herë reagimi ishte shumë i mirë. Kështu
në minutën e 68-të ishte kapiteni Vesel Limaj që
shënoi golin e barazimit, ndërsa vetëm 4 minuta më
vonë ishte fantazisti i ardhur gjatë kësaj vere, Agim
Ibraimi, që shënoi edhe golin e dytë për Kukësin,
duke kompletuar përmbysjen. Bind edhe Teuta, që

mposhti lehtësisht 5-0 Kastriotin në“Niko Dovana’
dhe siguroi kalimin për në fazën tjetër të Kupës së
Shqipërisë, një kompeticion ku është edhe kampione në fuqi. Renato Arapi hapi serinë e golave për
durrsakët, ndërsa më pas ishin Dejvi Bregu dhe Iran
Junior, Emiljano Vila me penallti dhe Ildi Gruda që
kompletuan goleadën. Po me rezultatin e pastër 3-0
fitoi edhe Skënderbeu në sfidën përballë Pogradecit,
teksa Elvi Berisha hapi serinë e golave në pjesën e
parë dhe Mensah shënoi dy herë të tjera në pjesën e
dytë duke kualifikuar korçarët në fazën çerekfinale.
Partizanit i mjaftoi një gol i shënuar nga Brian Broën
në minutën e 19’për të mposhtur me rezultatin minimal 1-0 Apoloninë dhe për të kaluar në çerekfinale,
ndërsa pas fitores me Kukësin në kampionat, “te

kuqtë”, zhvillojnë një tjetër ndeshje pozitive. Pas
fitores së durrsakëve, trajneri i Teutës, Edi Martini,
dha këtë prononcim për mediat:“Sot ishte shumë i
rëndësishëm kualifikimi. Pas avantazhit, shënuam
edhe golin e dytë dhe mbyllëm ndeshjen, ndaj kjo
është ajo që më kënaq. Ndaj Skënderbeut e pësuam
dhe ishim oportunistë, por sot më gëzoi fakti që ekipi
nuk e vuri për asnjë moment në dyshim ndeshjen.
Diferencat mes titullarëve dhe stolit janë shumë të
vogla, por unë nuk dua të veçoj individë, pasi dua
të ve në plan të parë grupin. Ka disa gjëra që duhen përmirësuar dhe pavarësisht fitores, unë kam
folur me ekipin, pasi kemi disa mangësi që duhet
t’i riparojmë. Gjithsesi në qoftë se do të luajmë me
përkushtimin maksimal, vështirë të kemi probleme”.

Bardheblutë u mundën 1-0 pas 120 minutash lojë nga Korabi, ishte surpriza e këtij raundi

E bujshme, Korabi me 10 vetë
eliminon Tiranën, Dinamo
bën “nëndetësen” në Kupë
Adriatik BALLA

NDESHJET

K

upa luajti dje ndeshjet e raundit të dytë të saj, që siç dihet
janë me një takim për shkak
të ngjeshjes së kalendarit si
pasojë e bojkotit të Ligës Profesioniste
muajin e kaluar. Në këtë tur të dytë nuk
munguan surprizat, madje surpriza
e madhe ishte eliminimi i bujshëm i
Tiranës dhe pas ndeshjes shkarkimi
zyrtar i trajnerit Emanuel Egbo. Kështu,
kampionia në fuqi e Shqipërisë Tirana
është eliminuar nga Kupa në mënyrë
surprizë në raundin e 1/8-ave, pasi është
mposhtur me rezultatin minimal 0-1 nga
skuadra e Kategorisë së parë, Korabi. Në
sfidën e zhvilluar në stadiumin“Skënder
Halili”, bardheblutë vuajtën të gjejnë
golin e avantazhit dhe koha e rregullt
u mbyll në barazim 0-0, duke bërë që
gjithçka të shkojë në shtesë. Pikërisht
në minutën e 119-të ishte futbollisti i
dibranëve, Skuka që shënoi në portën
e Tiranës dhe i dha kualifikimin e bujshëm Korabit, ndërsa bardheblutë eliminohen me turp nga një kompeticion të
cilit një vit më parë i kishin shkuar deri
në finale. Pas eliminimit Tirana mori
masë ndaj trajnerit Emanuel Egbo,
duke e shkarkuar edhe zyrtarisht, gjë
që u duk nga një deklaratë për mediat
në profilin e klubit në rrjetet sociale.Trajneri nigerian ia doli të rikthejë qetësinë
dhe rezultatet teTirana, duke udhëhequr

GRUPI A
Tirana-Korabi 		
Teuta-Kastrioti 		
Bylis-Dinamo 		
GRUPI B
Kukësi-Besa 		
Skënderbeu-Pogradeci
Partizani-Apolonia

skuadrën jo vetëm drejt titullit kampion
që mungonte prej vitesh, por edhe drejt
një fushate të mirë eliminatore në kupat
e Europës. Nuk dihet nëse Egbo do
të largohet përfundimisht nga Tirana,
apo do të rikthehet në rolin e trajnerit
të portierëve, që e ka bërë edhe para
se të ulej në krye të pankinës, ndërsa
vetë klubi kryeqytetas ka theksuar në
deklaratë se nigeriani do të vijojë të
jetë pjesë e familjes bardheblu. “Klubi
i Futbollit Tirana njofton shkarkimin
e trajnerit Emanuel Egbo. Pas ecurisë
jo të mirë të skuadrës në ndeshjet e
fundit, Egbo nuk do të jetë më në krye
të bardhebluve për shkak të rezultateve
të munguara. Klubi e falënderon për
përkushtimin dhe sukseset e arritura,

të cilat kulmuan me kthimin e titullit
kampion në shtëpi. Duke i uruar suksese
në karrierën e tij, kampi i kampionëve
i jep një meritë të veçantë të suksesit në
sezonin e shkuar njeriut që prej vitesh
ishte edhe do të jetë pjesë e familjes
së bardhebluve. Faleminderit Egbo!”,
shkruhet në komunikatën eTiranës diat.
Bylis eliminohet, Dovedan ja vë
fajin lodhjes nga kampionati
Eliminohet edhe skuadra tjetër e
Superiores, Bylisi, që u mposht me rezultatin 1-2 nga Dinamo në stadiumin
“Adush Muça”të qytetit të Ballshit. Mallakastriotët kaluan të parët në avantazh
me anë të Anthony Beji në pjesën e parë,
ndërsa dinamovitët barazuan me anë të
Xhixhua, duke bërë që koha e rregullt

Gega preket nga koronavirusi, mungoi
në pankinë në ndeshjen me Besën
Kukësi ia doli të kualifikohet në raundin tjetër të Kupës
së Shqipërisë, por i shfaqet një
problem brenda gjirit të vet,
pasi infektohet me koronavirusi
“timonieri”. Kukësi luajti ndeshjen e vlefshme për fazën e 1/8-ave
të Kupës së Shqipërisë, përballë
Besës së Kavajës, ndërsa ajo që
u vu re, ishte mungesa e trajnerit
Skënder Gega në pankinën e
verilindorëve. Burimet nga klubi
verilindor kanë konfirmuar se
trajneri Gega ka shfaqur shenja
të koronavirusit prej tre ditësh
dhe është vendosur në izolim,

ndërsa dje i ka dalë edhe përgjigja e tamponit, e cila për fat të keq
ka qenë pozitive. Kështu trajneri
i Kukësit do të vijojë të qëndrojë
në karantinë e të mjekohet deri
në shërimin e plotë, para se të
rikthehet në fushën e stërvitjes
dhe të drejtojë skuadrën. Ndërkohë te Kukësi shpresojnë që
infektimi të mos ketë kaluar
edhe te futbollistët, duke qenë se
nga fundjava e ardhshme e pret
sërish një kalendar i ngjeshur në
kampionat. Klubi i Kukësit njofton se trajneri Skënder Gega ka
rezultuar pozitiv në tamponin

e kryer për Covid 19! Trajneri
Gega prej 4 ditësh ka ndjerë
simptomat e para të virusit dhe
ka munguar në stërvitje për të
shmangur çdo kontakt me ekipin duke u vetizoluar në shtëpi,
ndërsa ditën e djeshme ka kryer
tamponin dhe nga përgjigja që
mori ditën e sotme, ai rezultoi i prekur nga koronavirus.
Klubi i Kukësit i uron shërim
dhe rikthim sa më të shpejtë
trajnerit Gega. Të presim më të
fortë profesor. Kjo fitore ishte
për ty”, shkruan klubi kuksian
në faqen e tij.
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të mbyllej në barazim 1-1. Në kohën
shtesë prej 30 minutash, ishte braziliani
Da Silva që pas një aksioni të shpejtë
të kryeqytetasve, dribloi portierin Pano
Qirko dhe u ndal me faull nga ky i fundit,
ndërsa arbitri akordoi 11-metërsh. Ishte
vetë braziliani më pas që ekzekutoi gjuajtjen nga pika e penalltisë dhe shënoi
golin që vlen kualifikimin në çerekfinale
për Dinamon. Ndërkohë, pas ndeshjes, trajneri Fabrizio Kamarata tha se
ambicia e tij është të kthejë Dinamon
në Superiore.“Duhet të qëndrojmë me
këmbë në tokë, pasi është vetëm fillimi.
Duhet t’u jap meritën lojtarëve, që dhanë
maksimumin sot dhe bënë shumë mirë,
ndonëse kishim edhe disa mungesa të
rëndësishme. Patjetër që kjo ndeshje
do të ndihmojë edhe në ecurinë e kampionatit, por siç e kam thënë gjithmonë,
duhet të punojmë ditë për ditë, që të
shkojmë drejt arritjes së objektivit, që
është rikthimi në Superiore”, theksoi ai.

QËNDRIMI

Tifozët e Tiranës
kundër klubit: Është
“puç” kundër trajnerit
Të ashpër janë treguar tifozët e
Tiranës pas eliminimit të skuadrës në
kupë dhe shkarkimit të trajnerit.“Nuk
është burrëri të urdhërosh ekipin të
eliminohet për të shkarkuar trajnerin.
Nëse trajneri nuk të pëlqen ishit ndarë
në paqe me një shtrëngim duarsh si
burra xhentëlmenësh. Kemi 30 vjet në
vendnumëro, ekip amatoresh, po pse
duhet me ngrit kurthe klanore për të
shkarkuar një trajner që ktheu ekipin
tek titulli mbas një dekade. Nëse nesër
trajner gdhin z. Nevil Dede, atëherë
turpi jeni ju”, shkruante një tifoz bardheblu, duke konfirmuar se te Tirana
vetëm rezultatet të mbajnë në punë,
ndoshta as ato s’mjaftojnë, sepse ka
plot dyshime për humbjen e djeshme.

TEKNIKU

Shalond u infektua
me virus, mbetet
i izoluar në Durrës
Trajneri i Kombëtares së Kosovës,
Bernard Shalond rezultoi pozitiv me
Covid-19, në testet e bëra dje para
ndeshjes miqësor me Shqipërinë që u
zhvillua në“Elbasan Arena”. Shalond,
dje kishte udhëtuar me Kosovën, por
nuk ishte për ta përcjellë nga afër
vëllazëroren që përfundoi në (2:1), e
në vend të tij doli ndihmës trajneri,
Muharrem Sahiti. Kështu, sipas medieve në Kosovë, tekniku zviceran
ndodhet ende në Durrës dhe është i
vetë-izoluar në hotel e që nesër pritet
që të gjithë “Dardanët” të testohen
para nisjes për në Slloveni. Pra, stafi
dhe futbollistët e Kombëtares sonë,
do të nisën për në Slloveni ditën e
shtunë nga Tirana.

LËVIZJA

Bastien Toma zgjedh
Zvicrën para Kosovës
dhe Shqipërisë
Mesfushori BastienToma ka thënë
se dëshiron të luajë për Zvicrën e jo për
Kosovën. Këtë Toma, që luan për U-21
e Zvicrës, e ka konfirmuar për “SRF”,
raporton “4-4-2.ch”. Mesfushori i Genkut ka konfirmuar se ka pasur kontakte
me seleksionuesin e Kosovës, Bernard
Shalond. Por, ai e sheh të ardhmen te
përfaqësuesja A e Zvicrës.“Unë e kam
diskutuar me familjen time dhe nuk
ndjejë asnjë lloj presioni. Momentalisht
nuk mendoj asgjë tjetër pos Zvicrës”,
ka thënë Toma. Ai është transferuar te
Genku nga Sioni në fund të stinorit të
kaluar.“Unë te Genku kam ndjerë besim të madh”, ka thënë ai.Toma është një
nga disa lojtarë të zhvilluar në Zvicër
për të cilët po interesohet Kosova.
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Surpriza/ Dorëhiqet kreu i peshëngritjes, Masllavica, ndërlikohen zgjedhjet
Peshëngritja është një prej sporteve elitare në
Shqipëri. Në vijimësi ky sport ka sjellë medalje të
rëndësishme nga aktivitetet ndërkombëtare, duke
mbajtur peshën e sukseseve të mëdha të skuadrave
sportive kombëtare në arenën ndërkombëtare. Një
nga problemet që ka pasur ky sport në vazhdimësi
ka qenë dopingu, aq sa nuk gjen një kampion tonin
të mos jetë kapur një herë të vetme me doping. Dy
vitet e fundit ky fenomen thuajse ishte zhdukur,
pasi platforma e FSHP-së për një sport të pastër
funksionoi. Por as kjo nuk mjafton, sepse shumë
sportistë e trajnerë u ngritën në prag të zgjedhjeve
të tanishme më 14 nëntor për largimin e presidentit
Theodhor Masllavica, edhe pse vetë këta sportistë,
trajnerë e anëtarë klubesh e kishin votuar më parë.

Kjo është sa e çuditshme aq dhe problematike për
komunitetin e shtangës. Referuar asaj që shkruan
“Top-Channel”, presidenti i Federatës Shqiptare
të Peshëngritjes, Theodhor Masllavica, ka dhënë
dorëheqjen. Në njoftim thuhet se Masllavica ka
dhënë dorëheqje për arsye personale. Masllavica
ishte në krye të FSHP-së që prej prillit të vitit 2018.
“Të nderuar miq, sportistë dhe bashkëpunëtorë,
në cilësinë e Presidentit të Federatës Shqiptare
të Peshëngritjes, dua t’ju njoftoj se për arsye personale jap dorëheqjen nga pozicioni i presidentit
dhe kandidatura ime për pozicionin e Presidentit
në zgjedhjet e dt. 14.11.2020. Këtë dorëheqje e jap
në mënyrë të parevokueshme. Dëshiroj të falënderoj të gjithë mbështetësit dhe bashkëpunëtorët

e mi për të cilët kam një vlerësim maksimal dhe
besoj se do t’ia dalin në çdo arritje sportive. Me
respekt,Theodhor Masllavica”, ka shkruar shkurt
kreu i federatës së peshëngritjes. Zgjedhjet janë
planifikuar të mbahen më 14 nëntor dhe në garë
ishin dy kandidatura, Masllavica si kreu aktual i
federatës (tashmë i dorëhequrr edhe si president
edhe si kandidat), si dhe Eglantina Çuni. Duhet
thënë se komisioni e kishte përjashtuar kandidaturën e Elez Gjozës nga konkurrimi, por brenda
komunitetit trajnerë e sportistë kanë kërkuar që
ai të rikthehet, edhe pse dy vite më parë kishin
insistuar që Gjoza të largohej. Ngjarje nga më të
pabesueshmet ka në gjirin e këtij sporti, i cili nuk
është e thënë të gjejë qetësi.

Sulmuesi dhe mesfushori besojnë se kuqezinjtë e kanë aftësinë t’i fitojnë dy ndeshjet e fundit

Bekim Balaj dhe Ramadani ndezin
atmosferën në Kombëtare: Reja na
ka urdhëruar për të marrë 6 pikë
Adriatik BALLA

K

ombëtarja do të luajë më 15
dhe 18 nëntor dy ndeshjet
e fundit në grupin e katërt
të Divizionit C të Ligës
së Kombeve, ku përballë do të ketë
Kazakistanin dhe Bjellorusinë. Dy
fitore i japin të drejtën përfaqësueses
kuqezi të kapë kreun e renditjes
dhe të sigurojë ngjitjen në Ligën
B, në të kundërt mund të rrezikojë
edhe rënien në Ligën D. Në prag të
dy ndeshjeve të radhës, folën para
gazetarëve sulmuesi Bekim Balaj, si
dhe mesfushoriYlber Ramadani, nga
më të spikaturit në fitoren 2-1 kundër
Kosovës. Për Balajn është kusht
fitorja në dy sfidat e radhës, ndërsa
Ramadani tha se përfaqësuesja do të
rritet ndjeshëm në performancë dhe
shpresonte që në dy takimet e radhës
të grumbullonin gjashtë pikë.
Balaj: Detyra ime është të shënojë
sa më shumë gola kuqezi
Sulmuesi Bekim Balaj deklaroi
dje nga konferenca e shtypit se e
dinë çfarë duhet të bëjnë për të marrë
fitoren, ashtu siç beson se edhe trajneri i ka idetë e qarta pas miqësores
me Kosovën.“Kënaqësi gjithmonë të
shënosh për kombëtaren, mendoj që
testi i radhës me Kosovën ishte test
serioz para dy sfidave që na presin.
Bëmë një paraqitje të mirë dhe realisht ndihemi gati për këto dy sfida.

Të them të drejtën nuk është se kemi
pasur preference dhe jemi të gjithë
për një qëllim. E rëndësishme është
që ekipi të arrijë fitoren dhe se më
kë luan apo kush luan, atë e vendos
trajneri”, tha ai. Më pas ai foli për
miqësoren ndaj Kosovës, që sipas
tij ia vleu. “Ndeshje të tilla vlejnë
dhe kundërshtari ishte serioz. Dihet
niveli i Kosovës. Gjithmonë ndeshje
të tilla para atyre zyrtare janë të
rëndësishme pasi shikon gjendjen
dhe çfarë duhet ndryshuar. Apo edhe
trajneri sheh formën e lojtarëve, besoj
se i ka idetë e qarta dhe çdo gjë është
gati për këto dy sfida”, nënvizoi më
tej shkodrani Balaj. Në fund sulmuesi
kuqezi theksoi se ndonjëherë presioni që ka grupi e dëmton objektivin.

“Jemi mësuar të surprizojmë dhe
kur nuk kemi qenë favorit kemi bërë
mirë. Dhe, në këto rastet e kundërta
ndodhet njëfarë presioni se të gjithë
mendojnë fitoren. Besoj që ekipi është
rritur dhe duke ditur nivelin e kundërshtarëve, besoj se të gjithë e kemi të
qartë se çfarë duhet të bëjmë për të
arritur fitoren”, shtoi Balaj.
Ramadani: Jemi këtu për të
realizuar objektivin e Kombëtares
Mesfushori kuqezi,Ylber Ramadani, ishte në konferencë për shtyp
për të folur rreth ndeshjes së të dielës
ndaj Kazakistanit, teksa shprehet
se ka ardhur në kombëtare për të
luajtur, megjithatë në fund ai që vlen
është mendimi i trajnerit. Ndër të
tjera, Ramadani theksoi se pavarë-

Lojtari i shpresave dëmtohet, stafi
sjell me urgjencë portierin e Turbinës
Kombëtarja e moshës deri
në 21 vjeç, do të ketë gjatë këtyre
ditëve dy takime eliminatore për
Europianin e kësaj moshe, konkretisht ndaj Kosovës dhe Anglisë.
Për momentin Shqipëria U-21
ndodhet në vend të tretë, me 11
pikë, pas anglezëve që e kanë
siguruar vendin e parë, si dhe
Austrisë që ka 15 pikë. Por në
prag të këtyre dy takimeve, krahas mungesës së trajnerit Bushi,
ka probleme dhe me lojtarët.
Kështu, lista e përfaqësueses
Shpresa duket se ka pësuar
ndryshime të tjera të cilat, për

çudi, këtë herë nuk bëhen publike nga institucioni që drejton
futbollin në vendin tonë, pra nga
Federata Shqiptare e Futbollit.
Sikur të mos mjaftonte publikimi
me vonesë i listës së lojtarëve si
dhe rasti me COVID-19 i trajnerit Alban Bushi, në listë vazhdon
të ketë hyrje-dalje dhe më i fundit ka qenë në portë. Ndërkohë,
mësohet se portieri cërrikas i
Turbinës, 19-vjeçari i talentuar,
Vokli Laroshi, është bërë pjesë
e skuadrës që tashmë drejtohet nga Xhemal Mustedanagiç. Shtatlarti Laroshi është

thirrur me urgjencë nga stafi
i 21-vjeçarëve të Shqipërisë,
për dy takimet me Kosovën
dhe Anglinë. Djaloshi ishte
grumbulluar edhe më parë me
Shpresat dhe tashmë do të jenë
në gatishmëri të teknikut Mustedanagiç për dy duelet. Nuk dihet
ende se kë do të zëvendësojë
ai në radhët e kuqezinjve, pasi
FSHF thuajse nuk ka dhënë
asnjë informacion rreth ekipit
gjatë kësaj jave, ndonëse bëhet
fjalë për dy sfida vendimtare që
mund t’i japin kuqezinjve vendin
e tretë në grup.

sisht mungesave, lojtarët aktualë
mund t’i zëvendësojnë. “Mendoj që
të dyja ndeshjet janë të rëndësishme
për ne sepse është objektivi jonë
është të kapim vendin e parë dhe në
këtë formë duhet të fitojmë me patjetër në këto dy ndeshje”, theksoi ai.
Në fakt, Ramadani është i ndjeshëm
për mungesat e rëndësishme që ka
grupi në prag të këtyre takimeve.
“Mendoj që mund të na penalizojnë,
por edhe lojtarët që jemi tani, jemi
shumë të mirë dhe mund të japim
maksimumin në këto dy ndeshje. Sa
më takon mua, normalisht që unë
këtu kam ardhur të luaj, por vendos
trajneri. Unë do të bëj maksimumin
në stërvitje, por më pas vendos
trajneri. Për mua ka rëndësi të jem
këtu. Mendoj që duhet t’iu qasemi
seriozisht dhe t’i marrim ndeshjet një
e nga një. Së pari me Kazakistanin
e më pas me Bjellorusinë. Mund të
dalim me rezultat pozitiv në të dyja
ndeshjet dhe të realizojmë objektivin
tonë. Mungesat, edhe lojtarët aktualë
i zëvendësojnë pa problem. Jemi
gati shumë vite bashkë dhe mund të
luajmë me njëri-tjetrin pa problem”,
nënvizoi më tej ai. Në fund Ramadani
foli dhe për vlerën që pati miqësorja
me Kosovën. “Kosova ka ekip shumë
të mirë, por edhe ne luajtëm mirë.
Kosova ka lojtarë me cilësi të mira, iu
qasëm seriozisht dhe bëmë një ndeshje
shumë të mire”, përfundoi Ramadani.

BOKS

Marku fitoi që në raund
të parë me rivalin,
një anglez e ironizon
Pas suksesit të pak ditëve më parë,
boksieri Florian Marku i lëshoi dorezën
e sfidës boksierit, Konor Ben, i cili
shihet si një nga figurat më të rëndësishme të boksit anglez. Por, Konor ka
refuzuar ftesën e shqiptarit, madje me
nënvlerësim. Nëpërmjet një reagimi në
Tuiter, Konor Ben thekson se Marku
nuk ka bërë ende asgjë për të kërkuar
sfida ndaj boksierëve më të mirë në
Angli dhe është qesharake kur mendon
se ata kanë frikë nga ai.“Më besoni, ai
thjesht dëshiron të ftojë luftëtarët kryesorë në Mbretërinë e Bashkuar. Çfarë
ka bërë për ta merituar këtë? Pretendon
se të gjithë e kemi frikë. Është për të
qeshur. Ai do rrihej nga çdokush prej
20 më të mirëve këtu”, tha Konor Ben.

TRAJNERI

Bushi me koronavirus,
FSHF ia beson
pankinën Mustedanagiçit
Tekniku i përfaqësueses U-21,
Alban Bushi, është infektuar me koronavirusi dhe do të jmungojë për disa
ditë. Kjo ka sjellë një ngërç edhe tek
ekipi përfaqësues i kësaj moshe. Pra,
Alban Bushi nuk do të jetë në gjendje
që të drejtojë ekipin Kombëtar U-21
në dy ndeshjet e radhës. Kjo sepse
tekniku i 21-vjeçarëve ka dalë pozitiv
me Covid-19 pas testimit me tampon.
Kundër Kosovës dhe Anglisë, ekipin do
ta drejtojë specialisti i njohur dhe një prej
ish-trajnerëve të kombëtares shqiptare,
Dzemal Mustedanagiç. Në kushtet e
emergjencës Federata dhe Drejtoria
Teknike ka vendosur t’ia besojë drejtimin e kuqezinjve, specialistit që ka
mbi një dekadë që shërben në Shqipëri.

MESFUSHORI

Verderi nuk ia ul
çmimin Milot Rashicës
Menaxheri iVerderit, Frank Bauman ka thënë se klubi nga Bundesliga nuk do ta lirojë çmimin e kartonit
të Milot Rashicës. Bremeni gjendet
në krizë financiare dhe do të mundohet të nxjerrë sa më shumë para
nga shitja e përfaqësuesit kosovar.
Klubi Gjelbër e Bardhë synon ta
shesë ish-futbollistin eVushtrrisë dhe
Viteshes për 25 milionë euro. Rashica
është rikthyer së fundmi në fushën e
blertë pas një lëndimi, ndërsa është
në kërkim të golit të parë sezonal. Ai
ishte futbollisti kryesor i Verderit në
vitet e fundit. Futbollisti kosovar i ka
realizuar 24 gola në 77 paraqitje për
Bremenin, ndërkohë që i ka dhuruar
edhe 14 asistime. Në sezonin e fundit
i realizoi 11 gola dhe i bëri 8 asistime.
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Cardi B kërkon falje, sepse pozoi
në revistë si hyjnesha hindu Durga
Reperja Cardi B ka kërkuar falje në lidhje me një
veprim të fundit, që ka bërë. 28 vjeçarja së fundmi u
shfaq në kopertinën e“Footwear News”, duke bërë një
promovim për bashkëpunimin e saj të ardhshëm me
Reebok. Në foton e kopertinës, nëna e një vajze mori
vëmendje me paraqitjen atraktive dhe për mënyrën se
si po mbante duart. Në setin fotografik të realizuar siç
raportoi Indian Express, krijuesja e hitit“Wap”pozoi si
hyjnesha hindu, Durga. Ngjashmëria mes tyre, shkaktoi reagime të ashpra dhe ylli i“BodakYellow”u akuzua
për përvetësim kulturor në internet.“Cardi B nuk i bëri
homazhe perëndeshës hindu Durga, duke mbajtur një
këpucë në dorë, ky është një mos respekt i qartë dhe

në asnjë mënyrë vlerësim kulturor. Ajo nuk mund të
largohet me këtë pa iu drejtuar dhe pa kërkuar falje për
talljen me kulturën tonë”, tha një kritik në Twitter. Në
përpjekje për të korrigjuar situatën, artistja amerikane
bëri një postim në Instagram duke kërkuar falje.“Nuk
më pëlqen të mos respektoj fenë e askujt. Ashtu siç
nuk do të doja që njerëzit të ofendonin fenë time. Kur
njerëzit vishen si Virgjëresha Mari dhe Jezusi, për sa
kohë që e bëjnë atë në një mënyrë të bukur, të hijshme
dhe në mënyrë të respektueshme, unë nuk ndihem e
fyer. Nuk po përpiqesha të mos respektoja fenë tuaj.
Më vjen keq, por do të bëj më shumë kërkime në të
ardhmen”, ka shkruar reperja.

FJALEKRYQI SOT

REPERI MO3 NDAHET
NGA JETA NË
MOSHËN 28 VJEÇARE

Reperi Mo3 u qëllua për
vdekje në një autostradë në
Dallas, sipas njoftimit nga Fox
News. Ai ndërroi jetë në moshën
28 vjeçare. Departamenti i Policisë në Dallas tha se Mo3 emri
i vërtetë Melvin A. Noble u vra
me armë të mërkurën pak para
mesditës me kohën lokale në një
automjet me të cilin po udhëtonte
me I-35, afër Clarendon Drive.
Sipas tyre, raportohet se personi
i armatosur doli nga një makinë
e zezë dhe iu afrua automjetit
të Noble, duke e shtyrë atë të
dilte dhe të vraponte përgjatë
autostradës. I dyshuari e qëlloi
me disa plumba, duke e goditur
reperin dhe një kalimtar të rastit.
Autoritetet thanë që Melvin u
transportua në një spital të zonës
ku më pas ai vdiq. Viktima e dytë
u transportua gjithashtu në një
spital të zonës me dëmtime, që
nuk duket të jenë të rrezikshme
për jetën. Mo3 ishte i njohur për
hitet si “Broken Love”, “Errybody”, “Ride for me”, etj.

HORIZONTAL

VERTIKAL

1- Aktori amerikan Harrison ... 4- Mjet primitiv për të kaluar lumin 7Punëtor krahu në port 12- Një nënë nga Gjirokastra 13- Ramazoti i këngës
italiane 14- Një lloj sporti 15- Është mineral silici i përbërë nga kristale
të shndritshme me gjashtë cepa në trajtë guri 17- Rrugicë, dialektore 18Shkrimtari Bubani në inic 19- Ka për kryeqytet Ukraina 20- Gjini letrare në
prozë 21- Grup këngëtarësh 22-Vend në mal ku rrinë bagëtia gjatë verës dhe
ku përpunohet qumështi 23- Shuma e përgjithshme ose ..., pa fund 24- Një
qytet bregdetar në jug të Italisë 25- Aktori amerikan Zhan ... Vandam 26Kundroj, shikoj me endje një peizazh 27- Figurë tek gurët e shahut 28-“Mbreti
...” i Shakespearit, një dramë me pesë akte 29- Fukara 30- Titull fisnikërie
në një perandori 32- I thonë ndryshe kalit të shalës 33- Rrahje mendimesh,
diskutim i gjerë e i hapur për një çështje me rëndësi 34- Përpjekje, orvatje
36- Njëlloj si kapriçot 37- Personazh tek filmi“Toka e përgjakur”38- Ju , për
italianët 39- Njeri i prapët, i vrazhdë 40- Ish këngëtarja lirike Koçi 41-Vrapon.

1- Agrumet 2-OKB 3- Pajisje ku bëhet zbërthimi i bërthamës së atomit 4- Krahinat, vise, toka apo ..., pa fund 5- Repartet AktiveTokësore 6- Asistencë Sociale 7- Fshat
i Fierit në rrethin e Mallakastrës 8- Kofi..., ish Sekretar i OKB 9-Më shumë se shok,
shok i sinqertë 10- Shkrimtari Andoni në inic 11- Ai është miku më i mirë i njeriut
13- Fillon të lëvizë 14- Futbollisti i Bajernit, Myler 16- Është kryeqyteti i Arabasë
Saudite, i pashquar 17- Peci, shkrimtar dhe publicist, botoi të parën gazetë shqip në
Boston 18- Filmi artistik“... e ngrohtë”20- Kolosi i ...m, ishull grek që njihet për një nga
mrekullitë e botës së vjetër 21- Është e ambulancës por edhe e bibliotekës 22- Mjet
për të rrëshqitur në dëborë, i pashquar 23-Trevat 24- Xheims..., agjenti 007 25- Kodra,
studiuese letrare 26- Ish futbollisti shkodran Bizi 27- Aktori kubanez Montana, ka
luajtur në filma me Al Paçinon 29- Fillon të zbardhë, të ndriçojë 30- Heroi i popullit
Myslym... 31- Është bashkim kimik, me shije të thartë dhe me veti gërryese që me
metal jep kripëra 33- Ë bukura e Butrintit 34- Automjet transporti ndërkombëtar
35- Çdo ligj e ka një të tillë 36- Tase e volejbollit në inic 37- Notë në pentagram

SUDOKU
8

7

5

3
5

6

9
6

2

1

3
7

3

3

4

3

7

4
5

4
7

7

3

4

9

1

6

5

2

9

6

5

7

2

7

2

5
7

9

3

4

3

6

7
2

9

9

6
6

8

3

8

5

5
4

8
7

7

5

1

1

6
4

6

1

Një polic ndalon një makinë
në të cilën ndodhej një femër. Sapo
hapet dera e makinës gruaja justifikohet duke thënë:
-Flas kështu, sepse jam me
grip.
Polici, i cili nuk e kishte aspak
mendjen tek gruaja i thotë:
-Ah, më falni, mendoja se mos
ishit italiane.

Këshilla
e vlefshme

2

7
6

2
4

1

3
2

5

7

5
8

6

2

8

6

9

7
1

8

5
7

8

6
1

8

1

4

Zonja e sëmurë

2

Një djalë adoleshent bisedon
me miqtë e tij. Njëri prej tyre i
thotë:
-Para se të dashurohesh në
jetë duhet të kesh parasysh këto
tri këshilla. Janë me të vërtetë të
nevojshme. E para; Mos puth kurrë
një grua me profesionin e polices, sepse ajo do të thotë gjithnjë
“Ndal”. E dyta; Mos puth kurrë një
infermiere, sepse ajo gjithmonë
do të thotë “Tjetri”. Këshilla ime
për një djalë të mirë si ty është
që, t’i duhet të puthësh vetëm një
mësuese, sepse ajo do të thotë,
përsërite pese herë këtë puthje.
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Japoni, ujqër robotë
për të trembur arinjtë
Në qytetin japonez të Takikaëa, dy
“Ujqër përbindësh” janë vendosur në disa
vende. Këta janë robotë dhe janë vendosur
për të trembur arinjtë, që janë një rrezik për
banorët e këtij qyteti. Sipas mediave lokale
në ishullin Hokkaido, arinjtë mund të shihen
gjithnjë e më shpesh pranë qyteteve dhe fshatrave dhe disa dhjetëra sulme janë regjistruar
tashmë, dy prej të cilave ishin fatale.“Ujqërit”
gjigantë robotë (fjalë për fjalë quhen “Ujku
përbindësh”, i bërë nga Ohta Seiki) duken
kryesisht si kafshë të vërteta, vetëm se ata
janë natyrisht shumë më të mëdhenj dhe
kanë sy të kuq të ndezur. Nëse vëren lëvizjen
në mjedis, ky robot lëshon një tingull që i
ngjan ulëritjes së një ujku të vërtetë.

Përgjigjet e fjalëkryqit

Google Photos, jo më falas
pas 1 qershorit 2021
Google Photos është një nga zgjidhjet më të njohura të ruajtjes së përmbajtjes në cloud, pasi ofron hapësirë
ruajtëse falas dhe të pakufizuar për fotot
dhe videot, që ne i bëjmë nga pajisjet
e ndryshme. Megjithatë, nga qershori
i vitit 2021 të gjithë ata që përdorin
shërbimin falas do të kufizohen në 15
GB hapësirë. Google e postoi këtë informacion në blogun e saj, ku kompania
thekson se duke filluar nga 1 qershori
2021, çdo foto ose video e re që futet do
të llogaritet në 15 GB hapësirë ruajtëse
që vjen me secilën llogari të Google ose
hapësirën shtesë të blerë nga përdoruesi
si një anëtar i Google One.

Fjalëkryq i shifruar

HOROSKOPI

HOROSKOPI

HOROSKOPI

HOROSKOPI

Dashi

Demi

21 mars 20 prill

21 prill – 21 maj

Ju jeni shumë i stresuar
nga puna dhe duhet të jeni
shumë më paqësor. Njerëzit
që ju keni larguar në të kaluarën bëhen përsëri të disponueshëm tek ju këto ditë.
HOROSKOPI HOROSKOPI
`
Peshorja
23 shattor-22 tetor

Sot do të jetë ditë e përshtatshme për marrëdhënie
ndërpersonale dhe do të ketë
gjithashtu një sqarim me një
person, që ju ka lënduar. Në
punë do ketë momente fati.

Pas një dite të trazuar
sot do të jeni shumë pozitivë dhe shumë më të qetë.
Mund të keni shpenzime
të papritura gjatë ditës, por
tregoni kujdes.

Hëna do të jetë pozitive
dhe madje edhe më e dobishme. Nëse po ktheheni nga
një periudhë e diskutueshme,
tani është koha për të ndryshuar qëndrimin tuaj.

VERTIKAL

1- Kujdes i tepruar për dikë, kujdestari
e rreptë që ndrydh lirinë e mendimit dhe
veprimit 4- Vegël muzikore jo frymore, i
pashquar 7- Tip automjeti japonez 9- Ndërrova mendjen 11- Agjencia e lajmeve greke
13- Tepron, përgjysmë 14- Ka qenë 16- Një
gazetë ditore 18- Dushmani, armiku 19Këngëtarja me ngjyrë Turner 20- I thonë
edhe çitjane apo brekushe për gratë 21Pikë turistike në veri 22- U thuhet në përgjithësi pasurive nëntokësore 23- Poeti dhe
shkrimtari kosovar Podrimja 24- Aks apo
... 26- Tolstoi, shkrimtar rus në inic 27- Mjet
lundrimi 28- Grupet operative 29- Shkrimtari
Marko 30- Fuçi druri për verë 31- Gadishull
në Detin e Kuq apo në grykën e Gjirit Persik
32- Behari i humorit 33- rrugicë, me dialekt
34- Rasha e këngës popullore 35- Regjisori
Musliu 37- I vogli i dhisë, i shquar 39- Vajza
më e bukur 40- Njëlloj si zakon, huq, tabiat
42- Pjatë shumë e thellë për çorbë 43- Vezë
e rrahur dhe e fërguar 46- Personazh te komedia “Pallati 176” 47- Quhej më parë vendi
ynë 48- Ndodhja e dikujt në një vend tjetër
kur ndodhi ngjarja.

1- Njëlloj si kapriçot 2- Vasili gazetare 3- Kompozitori i madh hungarez
Franz ... 4- Ka të tillë pushimi apo emigrantësh 5- Gjika aktore te filmi “Vetmi”
6- Heroi i popullit Çoolaku 8- Përgjegjësi
i repartit 9- Vargmale në veri të Indisë
e në perëndim të Kinës 10- Njëlloj si
iniciativat 12- I thonë dibranët fshesës
15- Njëlloj si nakar, zili 17- Ish-aktorja
italiane Manjani 18- Aktorja Tare 20Janë salla dëfrimi për të rinjtë 21- Rita
që na bën të qeshim 22- Shtëpia e fundit
e jetesës 24- Vend me baltë dhe llucë
25- Ato mund të jenë edhe proteste
27- Rrugët e gjakut 28- Dardhë e egër
29- Piktori i madh spanjoll Pablo ...
edhe skulptor 30- Lloj kapele pa strehë
31- Mbaroi, me dialekt 32- Më shumë se
shok, shok i sinqertë 33- Lumi i fierit 36Shtëpia e një prifti të famullisë 38- Një
fshat bregdetar i Durrësit 40- Njëra anë
e horizontit 41- Lumi që kalon përmes
Parisit 44- Stacioni ndërplanetar rus
në hapësirë 45- Mikhail ..., ish-portieri
legjendar rus.

HOROSKOPI

Binjakët
Hëna do të kthehet
shpejt në shenjën tuaj. Për
sa i përket dashurisë, gjithçka duket mirë. Mendoni
edhe për atë, sepse nuk jeni
mësuar të jeni vetëm.

Gjatë ditës së sotme do të
jeni të tensionuar dhe nervoz,
kështu që rekomandohet të
jeni jashtëzakonisht të kujdesshëm në marrëdhëniet
me të tjerët.

HOROSKOPI

22 qershor- 22 korrik

Dita e sotme është
premtuese, si dhe pjesa tjetër e
javës. Keni shumë arsye për t’u
ndjerë mirë. Një dozë energjie
gjithashtu kthehet, shfrytëzoni
rastin për të rregulluar punën.

HOROSKOPI HOROSKOPI
Shigjetari
22 nëntor-21dhjetor

HOROSKOPI

Gaforrja

22 maj- 21 qershor

HOROSKOPI HOROSKOPI
Akrepi
23 tetor – 21 nëntor

HOROSKOPI

HORIZONTAL

HOROSKOPI
Bricjapi

Ju keni fituar një fuqi të
caktuar dhe sot do të ndjeheni
shumë mirë. Në dashuri keni
hasur disa kohë me probleme,
por sot dita e sotme do të jetë
ndryshe për ju.

Luani

Virgjëresha

23 korrik – 22 gusht

22 gusht-22 shtator

Në vijim nëntori do t’ju
dhurojë dashuri të madhe, pas
disa situatave jo të mira më
parë. Në fakt yjet janë të dobishëm për ndjenjat, investoni
shumë në to.

HOROSKOPI

22 dhjetor – 21 janar

HOROSKOPI

Një ditë jo e qetë,
veçanërisht në marrëdhëniet
me botën e jashtme. Ju
gjithashtu do të duhet të argumentoni shumë probleme,
që ju dalin sot gjatë ditës.

HOROSKOPI
Ujori

Peshqit

22 janar –1 9 shkurt

20 shkurt – 20 mars

Projektet e punës nuk
janë në kulmin e tyre ndërsa
dashuria po rritet. Ka më pak
mirëkuptim në familje, kjo nuk
është edhe aq pozitive për ju
këtë kohë.

Në të vërtetë jeni me
fat. Planifikoni sot diçka të
rëndësishme për të kaluar
ditën. Në frontin e punës
disa situata me probleme do
të gjejnë zgjidhje.
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Rikthehen problemet e mëdha tek Barça,
klubi ul pagat, lojtarët në bllok kundër
Klubi katalanas po kalon një krizë të fortë financiare dhe lojtarëve u është
propozuar të pranojnë uljen e pagës, por ata e refuzojnë kategorikisht këtë
Adriatik BALLA

B

arcelona vërtetohet
se po kalon një prej
krizave të saj më
të thella dhe pas
përplasjeve të brendshme
që rezultoi me largimin e
presidentit Jozep Maria Bartomeu, tani shfaqet kriza
e gjithanshme financiare.
Kështu, Këshilli Administrativ i Barcelonës komunikoi
se tavolina e negociatave
për të vendosur modalitetet
e reduktimit të pagave të
lojtarëve profesionistë dhe
të të gjithë punonjësve të
klubit, ka përfunduar pa u
arritur ndonjë akord. Me pak
fjalë, lojtarët e Barcelonës
nuk pranojnë uljen e pagave,
edhe pse klubi prej kohësh
është në vështirësi të mëdha
ekonomike, ndërsa Presidenti i larguar Bartomeu e cilësoi
këtë çështje si thelbësore për
vazhdimësinë e klubi “blaugrana”. Tani për të dyja palët,
klubin dhe lojtarët nis një
periudhë reflektimi që do të
zgjasë deri në 23 nëntor. Pas
kësaj data, nëse lojtarët nuk
do të pranojnë propozimin
e klubit, Barcelona mund
të vendosë në mënyrë të

njëanshme uljen e pagave.
Në rast të një veprimi të tillë,
lojtarët nga ana e tyre mund
të nisin një çështje ligjore për
të zgjidhur kontratat duke u
liruar nga detyrimet që kanë
ndaj Barcelonës. Një situatë
vërtet e rrezikshme, ndërkohë që në komunikatën zyrtare të dhënë nga drejtuesit
e Barcelonës shkruhet: “Në
këtë situatë i takon Këshillit
të Administrimit të marrë
vendimet për të zgjidhur
problemin e rëndë financiar
të lidhur me pandeminë e
Covid-19 që provokon një
reduktim të të ardhurave
prej mbi 300 milionë eurosh,

për sezonin 2020-2021 dhe
që na detyron të rishohim
shpenzimet për pagat për
një shifër prej 191 milionë
eurosh”. Ndërkohë, nëse ka
pasur deri tani polemika
mbi marrëdhënien e Lionel
Mesit me sulmuesin francez
Antuan Griezman, tani e tutje
nuk do të ndodhë. Sepse,
mesfushori kroat Ivan Rakitiç, prej disa muajsh pjesë
e Seviljes, në një intervistë
për mediet në Spanjë (konketisht për “El Pelotazo” në
“Canal Sur”), u pyet edhe për
perceptimin që ai kishte mbi
sjelljen që kishin dy “yjet” e
Barcelonës me njëri-tjetrin,

TEKNIKU

Gjyqtarët jo gjithmonë i trajtojnë
me dashamirësi reagimet energjike të
trajnerit Jurgen Klop, i cili vetë e pranon se nuk është më i miri kur bëhet
fjalë për të shmangur emocionet dhe
adrenalinën që i jep futbolli.“Njerëzit
më shohin shpesh shumë të irrituar,
duke bërë veprime të ndryshme, madje
duke kërcitur dhëmbët. Në momente
të veçanta dukem si një idiot në anë
të fushës, e di këtë. Jam besoj trajneri
që kam marrë më shumë ndëshkime,
kartonë të kuq apo gjoba, në Bunde-

Klop: Unë i
përjetoj ndeshjet,
njerëzit mendojnë
se jam i çmendur
MERKATO

Doni Van De Bek nuk ka
pasur startin e ëndrrave te
Mançester Junajtid. Holandezi
nuk ia ka dalë ende të startojë
nga minuta e parë me anglezët
në Premier League dhe pas
ndeshjes së djeshme me kombëtaren, ku arriti të gjente edhe
golin ndaj Spanjës, 23-vjeçari
thekson se kërkon të luajë më
shumë me klubin e tij.“Ndoshta,
duket si klishe sepse normalisht
do të më kishte pëlqyer të kisha
luajtur më shumë. Por, po e shijoj të jem në një skuadër të mirë.
Jam i mirëpritur nga të gjithë
dhe më kanë ndihmuar shumë.
Jam një person i duruar, por
sigurisht dikush shkon atje për

CMYK

të luajtur më shumë. Megjithatë,
mendoj se në minutat që kam
luajtur kam treguar se mund t’i
jap shumë skuadrës”, theksoi
Van De Bek.

Ai mbushi 35 vjeç, por
vazhdon të thyejë rekorde të
reja, madje edhe rekordet e
vendosur nga rekordmenët.
Kështu, siç raportojnë mediat,
Kristiano Ronaldo vazhdon të
shkruajë historinë. Me golin e
shënuar në minutën e 85-të në
miqësoren që Portugalia fitoi
ndaj Andorrës 7-0, CR7, në fakt,
ka arritur një legjendë si Ferenc
Pushkash në vendin e katërt në
renditjen e golashënuesve më
të mirë të të gjitha kohërave
me 746 gola mes kombëtares
dhe klubeve. Një rekord i
jashtëzakonshëm, i festuar
menjëherë nga Juventusit, që
nëpërmjet një postimi në Tuiter

sligë. Arbitrat nuk mund ta pranojnë
lehtë”, nënvizoi Klop. Ai ka përdorur
filozofinë e tij të lojës si frymëzim për
taktikat e tij te Liverpooli. Sistemi i tij
i famshëm “Gegenpressing” (presing
i shpejtë dhe intensiv për rifitimin e
topit në një zonë të caktuar në gjysmëfushën kundërshtare) shpesh shihet si
një nga më intensivët fizikisht në lojë,
por Klop beson se në të vërtetë nuk
është aq i vështirë sa duket.“Nuk duhet
të jesh i aftë për të luajtur për Liverpulin, por për t’iu përshtatur planit tonë.

FAKTI

Van De Bek i pakënaqur
me ecurinë tek Junajtid

STAFI/

duke qenë se vetë kroati deri
në fund të gushtit ka qenë
pjesë e dhomës së zhveshjes
së “blaugranave”. “Nga ajo
që unë mund të shihja dhe
të kuptoja, ata shkonin mirë.
Kam patur marrëdhënie të
mrekullueshme me Antuan
dhe Leon. Se çfarë mund të
ketë mes tyre që nuk shkon,
unë nuk e di. I kam parë të
jenë shumë afër me njëritjetrin në dhomën e zhveshjes. Është pak a shumë
si me të gjithë të tjerët. Kur
Griezman të nisë të shënojë, nuk do të ketë më fjalë.
Nëse fiton çdo ndeshje 5-0, të
gjithë mund të qeshin. Nëse
jo, do të kërkohen problemet
mes futbollistëve. Ata janë të
dy djem spektakolarë. Unë e
kam takuar Antuan, është një
djalë i mrekullueshëm dhe
nuk duhet të ketë asnjë problem” tha kroati. Rakitiç i di
mirë sekretet e dhomës së zhveshjes së Barçës. Këtë verë,
pas humbjes turpëruese 2-8
përballë Bajernit në Champions, ai u largua nga pas
gjashtë viteve si një lojtar i
Barça, klub me të cilin fitoi
gjithçka, ku spikat “tripleta”
në sezonin e parë në Katalonjë (2014-15).

SULMUESI/ Ronaldo
regjistron rekordin e ri,
barazohet me Pushkash
i dha portugezit“Çmimin e parë
Pushkash në histori”. Nëse e
gjithë bota është e mahnitur
nga numrat marramendës të
Ronaldos, ai tani duket se është
mësuar të shkruajë histori dhe
pas ndeshjes kundër Andorrës
reagoi në profilin e tij në Instagram:“I lumtur që arrij një tjetër
moment historik me ngjyrat
e vendit tonë!” Falë golit ndaj
Andorrës, Ronaldo i afrohet një
tjetër rekordi. Ai tani ka arritur
102 gola me fanellën e Portugalisë, vetëm 7 më pak se ish-sulmuesi iranian,Ali Daei, mbajtës
rekordit të golashënuesit më të
mirë në rang përfaqësuesesh
me 109 finalizime.

Loja jonë nuk është, në të vërtetë, aq
intensive sa duket. Ne bëjmë gjërat që
duhen për të kursyer energji. Fitimi i
topit menjëherë me një sprint në pak
metra. Nëse nuk e fitoni topin atje,
duhet të përshkosh 40 apo 50 metra
për ta marrë përsëri. Nuk është shumë
më lodhëse. Edhe kur jemi duke sulmuar, duhet të kemi lojtarë që janë të
gatshëm për të mbrojtur. Sepse i vetmi
moment në jetë kur mund të ndiheni
të lirë është kur keni mbrojtje”, shtoi
tekniku i Liverpulit.

QËNDRIMI

Vida rezulton me covid-19,
Japonia u vë kushte tifozëve
Reali ka frikë për Luka Modriç
për të ndjekur Olimpiadën
Lojtarë të ndryshëm të
skuadrave kombëtare të tyre
po dalin pozitiv në testin e
koronavirusit, madje duke
qenë edhe në fushën e lojës.
Në fakt, kovidi është duke ua
vështirësuar punën të gjithëve
nëpër botë. Natyrisht, nga
ky virus është duke u prekur
shumë edhe sporti, në veçanti
futbolli. Reali është alarmuar
sërish për ndonjë futbollist
pozitiv, pas Militaos, Kasemiros dhe Hazardit. Në grumbullimin e Kroacisë, mbrojtësi i Beshiktash, Domagoj
Vida, ka dal pozitiv, me të cilin Luka Modriç është duke u
stërvitur që nga dita e marte.

Kjo ka alarmuar Realin pasi
mund të jetë infektuar edhe
kroati, që është pse 35-vjeçar,
vazhdon të udhëtojë dhe të
luajë me Kroacinë.

DREJTOR/ Arjan PRODANI; KRYEREDAKTOR/ Kliti TOPALLI;
KULTURË/Julia VRAPI; SPORT/Adriatik BALLA; MENAXHER SHITJE/Shpëtim Caco

Koronavirusi bëri që
shumë veprimtari sportive
të anulohen. Kështu, Lojërat
Olimpike, si shumë aktivitete të tjera sportive të parashikuara për tu zhvilluar
më 2020, u shtynë për vitin
2021. Tifozët që dëshirojnë
t’i shohin “Lojërat Olimpike
të Tokios 2020”, duhet t’i respektojnë disa masa të vendosur nga shteti i Japonisë.
Sipas mediave atje, njerëzit
që dëshirojnë t’i shikojnë
këto ndeshje, me të arritur
në Tokio do të izolohen për
14’të ditë, dhe kështu ata
duhet të udhëtojnë më herët.
Ky rregull vlen vetëm për ata

persona që vijnë nga vendet
që nuk e kanë menaxhuar
mirë situatën me pandeminë
e Covid-19. Mbetet të shihet si
do të jetë situata deri atëherë.
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